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Borbély József Tisza Lajos-körut 20, 

Nagy Gy. örök. K. Hangay Levente 

dr. Boldogasszony-sugárut 31. Zakar 

örök. K. Máthé Mihály Valéria-lér 1. 

— Az adópengö március 15 én 
18.40 pengő. 

— Időjárási'.-leütés. Várható időjárás 
péntek estig: Déli, delkelefi szél, több 
helyen esö, az enyhe idő tovább tart. 

— Nemzeti Parasztpárt nagyvá-
lasztmáaya elnökévé Veres Péteri, alel-
nökökké Kovács Imrét és Erdei Ferencet 
választotta. A főiitkári állást megszüntették. 

— Dr. Nyilasy Pá l kétévi börtön-
büntetése jogerős. Dr. Nyilasy Pál volt 
városi aljegy-öt, »kit a szegedi népbiróság 
népellenes bűncselekményekért kétévi bőr-
tönre és egyévi politikai ogvesztésre itélt, 
szerdán felvetették a népbiróság Kozma-
tanácsa elé. Dr. Kozma Endre ianáesve-
zetfi kihirdette Nyilasy előtt, hogy a Nép-
biróságok Országos Tanácsa helybenhagy a 
az elsőfokú ítéletet. Büntetésébe a vizsgá-
lati fogságban eltöltött időből 11 hónapot 
tudtak be. Az itélet ezzel jogerőre emel-
kedett. Nyilasyt az itélet kihirdetese után 
visszakísérték a Csillagbörtönbe. 

— A közigazgatási bizottság a 
pénteki nemzeti ünnep miatt szombaton 
délelőtt tiz órakor tar<ja meg ülését. 

— Március 15- i istentisztelet a régi 
zsinagógában délután 5 órakor. Beszédet 
mond dr. Frenkel Jenő rabbi. Szombaton 
reggel 8 órakor. Purimí istentisztelet a 
régi templomban szombaton este fél 7 
órakor és vasárnap reggel 7 órakor. 

— Hirek orosz fogságból. Balli Pál 
tartalékos főhadnagy mint orosz hadifo-
goly feleségének küldött január 23. dátumu 
"levelében tizenöt bajtársának nevét is 
közli, akikkel együtt van Taganrogban: 

Szabó Imre Liszt-utca 20, Bacsó Béla 
Dugonics-utca 33, dr. M háiyfi László Du-
gonics-utca 18, Forray László Boldogasz-
szony-sugárut 36, ózabó Mitriós Gyertyá-
mos utca 6. Kopasz Ferenc Gyertyámos-
utca 4, Alth Lajo- Horthy Miklós-utca, Vo-
záry Pál Zákány-utca 3, Dobsa József 
Martonosi-utc t 16, Kókai József Tápé 
Fiumei-uica 7, Nagy Árpád Szenthárom-
ság-utca 8a, dr, L-hoczky Károly Béke-
utca 5b, Völgyesy Pál Szilleri-sug-rut 42, 
Török Mihály Uiszeged Temesvári-körut, 
Papp László Vár-utca 7 vagy Fodor-utca 
25. A fentiek üdvözletüket küldik hozzá-
tartozóiknak. Egészségesek, a körülmé-
nyekhez képest jól vannak. 

x A Szeged Városi Zeneiskola 
növendékei március 18., 19. vagy 20-án 
délelőtt 10—12-ig vagy délután 3-4-ig 
feltétlen jelentkezzenek tanáraiknál az is-
kola helyiségeiben. Igazgatóság. 

x Köszönetnyilvánítás. Hálás kö-
szönetet mondok a hivataifőnökségnek, 
hivatalt r aknak, jóba átoknak, ismerősük-
nek. akik drága jó férjem temetésen meg-
jelenésükkel fájdalmunkat enyhíteni igye-
keztek. özv. Lázy Istvánné es családja. 

A régi gazdák rátelepedtek a kiosztott birtokra, de 

Balástya ui gazdái megvédik a földet 
Balástya dolgozó parasztságának né-

pes küldöttsége kereste fel a Ma-

gyar Kommunista Párt nagyszegedi 

pártbizottságát március 13-án és el-

keseredett hangon panaszolták, hogy 

Balásíyán a föld régi bérlői semmibe 

sem veszik a földreform által teremtett 

helyzetet és mindent elkövetnek, hogy 

furfanggal vagy erőszakkal kiforgas-

sák az uj gazdákat jogos tulajdo-

nukból. 

A Kommunista Párt helyiségéből 

az elkeseredett u j gazdák a földosztó 

tanács Mérey-utcai helyiségéhez vo-

nultak és ott egymás után olvasták 

az éppen jelen levő régi gazdák fe-

jére erőszakosságaikat. A MKP és a 

földhivatal irodájában felvett jegyző-

könyvekből kiderült, hogy sok régi 

gazda, köztük Hódi Mihály, Bartucz 

Pál, Harmath Mihály, Lengyel Já-

nos, Bartucz János és társaik, sem-

mibe sem véve az uj gazdák jogait, 

szántják, vetik a kiosztott birtoko-

kat. 

Az első pillanatban nevetségesnek 

tűnik fel ez a vad igyekezet és ha 

elszigetelt jelenség volna, bizonyára 

nem érdemelne tulsok figyelmet. Egy-

néhány fejétvesztett reakciós széima-

lomharcának lehetne nevezni, akiknek 

észretéritése a rendőrség feladata. De 

a jelenség nem elszigetelt. Ország-

szerte folyik a harc a régi földbir-

tokosok, ezek érdekeit képviselő, csa-

varoseszü ügyvédek és az uj gazdák 

tízezres tömegei között. 

A balástyai uj gazdák ellen meg-

indított támadást a magyar reakció 

próbálkozásainak kell tekinteni. Leg-

alább is ez derült ki Tő!h 

György elvtárs, a földigénylő bizott-

ság elnökének előadásából. De kide-

rült az is, hogy az u j gazdákat egy-

általán nem Ijesztett)2 me»* a föld 

visszaszerzéséért megindított akelő 

és a támadásra egységes fellépéssel 

éliezalíak. Megalakították a MKP 

helyi szervezetét, mert benne látják 

a földbirtokreform leghatalmasabb vé-

delmezőjét. Kijelentették, minden esz-

közt megragadnak a föld megvédé-

séért folytatott harcban és amennyi-

ben a földosztó tanács nem hoz gyors 

és megnyugtató intézkedést, ugy ma-

guk lépnek a cselekvés útjára és 

a maguk módján fogják a régi tulaj-

donosok tudomására hozni, hogy van-

nak törvények, amelyek mögött fel-

sorakozik az ország dolgozó népe és 

megvédi őket minden támadással 

szemben. 

Fizessenek a ^azdagrok! 

ffU az OH uélcméMfc...? 
Szeged l a ko s s ág ának véleményét ku ta t j a a Magya r Közvé-

leményku t tó Intézet a z ak tuá l i s kérdésekben — Bogná r 
Cecil professzor ny i l a tkoza ta 

— Vasárnap délután 3 órakor : a 
MNDSx vitadélutánja. A Magyar Nők 
Demokratikus Sz -vetségínek nagy érdek-
lődéssel vart vkadé utanja vasárnap dél-
után 3 órakor kezdődik a városháza köz-
gyűlési termeben. Ezúttal Dénes Leó pol 
garmester „Márciusi gondolatok" cimü 
előadására kerül sor. A Nőszövetség fel-
kéri tagjait, hogy a vitadélulánon minél 
számosabban vegyenek részt. Vendégeket 
— férfiakat is — szívesen lát a rendezőség. 

_ A MNDSx hirei. A Magyar Nők 
Demokratikus Szö.etsége március 15 én, 
pénteke délután 4 órakor taggyűlést tart 
a Tisza Lajos kőrút 57. szám alatti szék-
házában. Az országos női kongresszus, a 
bálrendezés és egyéb aktualis kérdések 
megvi atasára kerül sor A Nőszövelség 
kéri a tagokat, hogy a taggyűlés rendkí-
vüli fonto-ságára való tekintettel, hiány-
talanul jelenjenek me?. — A Magyar Nők 
Demokratikus Szövet/ége felkéri tagjait, 
hogy március 15- n, r énteken reggel 9 őra-
kor a Nőszö>et-ég Tisza Lajos-iö ui 57. 
szám alatti székháza elöst gyülekezzenek, 
hogy a vtaeyar Nők Demokratikus Szö-
vetsége együttesen vonulhasson a már-
ciusi ünnepségre. — A Magyar Nők De 
mokratikui Szővetsáee vasárnap, március 
17-én este 8 órai kezdet ei a csecsemők 
vándorke'.engyéje javára jótékonycélu mű-
soros táncestélyt re dez a Hadtestparancs-
nokság összes iermeiben (Tréza L jos-
körui 97). A műsor keretében a Nemzeti 
Sznhaz művészei lépnek fal. Ut-na a 
márciu i ünnepséggel kapc*oU:os vacsora 
lesz. A jótékonycéu estre való teknttttei 
a rendezőség mindenkit szeretettel vár. 

(Szeged, március 14) Egy idő óta 

lelkes fiatalemberek járják a várost 

kérdőivekkel, hogy a lakosság min-

den rétegének véleményét kutassák 

különböző időszerű kérdésekben. Amint 

magtudtuk, ezt a nagyjelentőségű 

munkát a budapesti Magyar Köz-

véleménjkutaló Intéz t indította meg. 

Az iutéze' elnöke dr. Ortutay Gyula 

egyetem tanár, a Magyar Rádió igaz-

gatója, tanácsadó testülelének tagjai 

pedig többek között Bay Zoltán. Hor-

váUi Barna, Révai József, Kállai 

Gyula és Zilahy Lajos. A közvéle-

ménykutatás igen fontos munkáját 

Szegeden dr. Bognár Cecil egyetemi 

tanár, a szegedi tudományegyetem 

országosan jólismert kitűnő pszicho-

lógusprofesszora irányítja és vezeti. 

A Délmtógyarország munkatársának 

érdeklődésére Bognár professzor el 

mondotta, hogy Szegeden eddig há-

romfajta kérdőívvel kísérleteztek a 

közelmúltban. Az első inkább idő-

szerű politikai kérdésekkel foglalko-

zott közvetlenül a választások plőtt. 

A másodikban az uj általános isko-

lára, az iskola- és tankönyvreform-

ra vonatkozóan tettek fel kérdése-

ket. A most kibocsátott harmadik 

kérdőív pedig a megkötendő béke-

szerződésre és a szomszédos népekkel 

való baráti együttműködésre vonat-

kozó véleményeket kutatja. 

— Vigyáznunk kell azonban arra 

— mondotta Bognár professzor —, 

hogy a kérdezettekét semmivel ne 

befolyásoljuk és éppen ezért még a 

nevét sem szabad megkérdezni a vé-

leménynyilvánítónak. A közvélemény-

kutatás egyébként csak ugy vezet 

megfelelő eredményre, ha lehetőség 

szerint minden társadalmi osztályhoz 

tartozó embert egyaránt megkérde-

zünk. Ezért igen érdekes lenne pél-

dául egyszer egy mozi közönségének 

véleményét ilyen ivek segítségével j 

megvizsgálni. 

A közvéleménykutatás eredményei-

vel egyébként »Közvélemny« cimen 

megjelenő folyóirat foglalkozik rend-

szeresen. Ebben igen érdekes cikke-

ket találhatunk ennek a fontos tu-

dományágnak fejlődéséről. Magyar-

országon 1935-ben végeztek először 

gazdaságlélektani vizsgálatokat és ez 

már közvélemény kutató kísérletnek 

tekinthető. A reakciós Magyarorszá-

gon azonban nem lehetett ezzel za-

vartalanul foglalkozni, mert az ak-

kori áramlatok igyekeztek elfojtani 

a közvélemény szabad megnyilvánulá-

sát. Ennek ellenére Horváth Barna 

egyetemi tanár 1941-ben a szegedi 

és kolozsvári egyetemen igen érde-

kes közvéleménykutatást végzett, de 

talán a legérdekesebb eredményre 

Harkai Schiller Pál, a Közvélemény-

kutató Intézet igazgatójának 1941 

március elején végzett munkája ve 

zetett. Az akkori politikai helyzetre 

vonatkozóan végzett ugyanis kutatá-

sokat és kiderült, hogy az ország 

lakos-tógának legnagyobb rész.-, a fe 

lelőílen vezetők ellenére is a háború 

továbbfolytatásának céltalansága 

mellett foglalt állást. Valóban ha a 

•felelős vezetők* akkor az igazi ma-

gyar közvéleményre hallgattak volna, 

ma nem lenne a külföld előtt olyan 

hire az országnak, hogy Németor-

szág leghűségesebb csatlósa volt. 

Érdeklődéssel várjuk a közvélemény-

kutatás legújabb eredményeit és re-

méljük, hogy a demokratikus Ma-

gyarországon megfelelőképpen fejlőd-

het majd ki ez a tudomány. Fel-

hívjuk a város közönségét, hogy fo-

gadja szívesen a kérdőivekkel jelent-

kező kutatókat és segítse őket mun-

kájukban. 

(L z.) 

— Változás a Kis Újság élén. A 
Kis Újság feielós szerkesztője, Balla An 
tal tájékoztatásügyi miniszter lett. A lap 
főszerkesztője, Kovács B;la a Kisgazda-
párt országos főtitkára marad. 

— Elfogták a Boldogasszony-su-
gáruti tolvujnőt. Jelentette a Délmagyar-
ország, hogy Guzi istván Boldogasszony-
sugarut 59. szám alatt lakó íüszerkereskedőt 
niertopta házicselédje. Guziék nemrég 
alkalmazták idős Gergő Győrgyrét, aki 
Budapestről jött le Szegedre munkaválla-
lás céljából. Guziék megbíztak az asszony-
ban, akinek jóformán meg a nevét sem 
tudták, mert munkakönyve sem volt és 
nem zártak el előle semmit. Gergőné erre 
levelet irt Budapestre menyének, ifj. Gergő 
Gvörgynenek és annak vadházastársanak, 
Gecsei Jánosnak, hogy sürgősen jöjjenek 
le Szegedre, mert itt nagy „szajréra" van 
kilátás. Hozzáfűzte, hogy zsákokat is hozza-
nak. mert nagv zsákmányról van szó. Gecsei 
és ifj. Ge-göné meg is jelentek Szegeden, 
a megbeszélés szerint bekopogtattak 
idős Gergőné ablakán, beadták a zsáko-
kat, a tolvaj asszony pedig ruhaneművel 
telerakva adia vissza ugvarcs. k az abla-
kon. Harminc különbözö ruhadarabot lop-
tak el ilyen módon a furfangos tolvajok 
Guziéktób mintegy egymilliárd pengő ér-
fékben. Az ügvben a bünügyi osztály 
Bugyi detektív csoporttá folytatta le a nyo-
mozást, mégpedig igen bravúrosan, mert 
24 óra leforgása alatt sikerült elfogni a 
tetteseket. A dorozsmai vasútállomáson 
találták meg mindhármukat, amim Buda-
pestre akartak utazni a zsákmánnyal. Le-
tartóztatták őket és átadták az állam-
ügyészne-. Valamennyi ellopott holmi meg-
került, egyetlen ntvosz kivételével, amit 
Dorozsinára n;e*-et elad'ak élelemért. 

SZÍNHÁZ ® MŰVÉSZET 

— Hadifogoly hirek. Faragó Kál-
! már.ne jelentkezzen a MKP Arany János 
; utca 2. s/. alatti titkárságánál.' Férjetői 
r levele van. 

HETI MŰSOR • 

Pénteken 5 órakor Carmen. 

Szombaton fél 6-kor Öreganyó kato-
nája — Leánykérés, 

Vasárnap délután 3 órakor: Az obsitos. 

Vasárnap fél 6-kor Luxemburg grófja. 

Hétfőn fél 6-kor Obsitos. Akciós elő-
adás. 

Kedden fél 6-kor Denevér. 

Szerdán fél 6-kor Denevér. 
ooo 

Két k amara j á t ék . 
a Nemzet i S z í nhá zban 

Két kamarajátékot mutatott be szer-
dán a szegedi Nemzeti [Szinház. A mult 
héten műsorra tűzött Kata jev-vígjáték he-
lyett az angol James Barrie kétfeivonásos, 
három képbi 1 állO színmüvét az öreg-
anyó katonáiát tanulták be és párosítot-
ták Csehov Leánykérés cimü bohr zataval. 
Igy az eredetileg orosz estnek tervezett 
műsorból „szövetséges"-est lett. Az öreg-
anyó katonája c mü kis szinn ü cselek-
ménye az első világháború idejébe viszi 
a nézőt, tehát meglehet/sen idejétmúlt 
tvma körül forog, de érzelmes hangú ata, 
örök emberi érzéseket sugárzó költői dia-
lógusai érdemessé teszik az előadásra. 
Szinrehozatalának legtöbb indoka, hogy 
két kiváló színészi alakításra ad al-
kalmat Lehotay Árpad egy érdes modorú, 
de melegszívű skót közíegény szerepében 
a realista színjátszás magasiskoláját mu-
tatja be. M-lto párja ebben Kőműves Er-
zsi, a'inek mélyről jövő emberi hangjai 
néha egészen megdöbbentőek akár hu-
morról, akár tragikumról van szó. P. 
zonyi Klára, D. Nagy Erzsi, F. Tábori 

Erzsi és Kozák László egy egy jó epizód-
figuiávai egeszitik ki az együttest. 

Csehov röpke kis bohózata harsány 
fányfoit a szláv szomorúság énekesének 
müvében. Az alig néhány perces kis játék 
egyetlen nagy haho a. Ezt a hahotát jől 
harso.tatják a szereplők : Bakos G\ ula, 
akinek értékes, mély tehet tógét nem győz-
<ü< újra meg újra hangoztatni, Benkő 
Miklós, aki mindig megtalaija a jellemző 
hangot és ezzel eg maga képes " egte-
remteni a darab levegőjét, valamint az 
ebben a szerepében is őserejü Kőműves 
Erzsi. 

Az első darabot Lehotay Árpád ren-
dezte, a Leánykérés szinp ra allitásával 
a tehetséges es kulturált Horváth György 
mutatkozott be, mint -endező. ász) 

oOo 
A ida a z Uj&ágiróotthonban 

Március 17-én, vasárnap délután 5 órai 
i zdeltel nagv művészi e-emény színhelye 

lesz a Uiságiróotlhon. Előadásba kerül az 
Aida a Nemzeti Szinház operatársulatának 
kiváló szereplőivel Sz reposztás Aida — 
Papp Júlia, Radantes — Simándy József, 
Amneris — Ferencz Anikó, Amonasio — 
Érdy ; ál, Főpap — Nádas Tibor. Zo go-
rar ál Dénes Érzsi. Belépés kizár l g ta-
goknak és hozzá artozóiknak. Vendégek 
nem hozhatók. 


