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Az ulság tudománya 
helyet kapott a szegedi egyetemen 

Dr. Szabó László pénteken megkezdte úttörő kollégiumát 
{A Délmagyarország munkatársától.) Pén-

teken délelőtt nagyjelentőségű előadás kezdő-
dött meg a szegedi egyetemen. A publicisz' 
tika kapott helyet az egyetem falai között és 
a szegedi egyetemé az érdem, hogy Magyar-
országon először nyitott kaput és adott helyet 
az újsággal kapcsolatos tudományoknak. Az 
egyetem bölcsészeti fakultása az első publi-
cisztikai előadás megtartására dr. Szabó I .ászló 
t a n á r i az országosan ismert publicistát kérte 
fel. 

Az előadás iránt óriási érdeklődés nyil-
vánult meg. Szabó professzor úttörő kollégiu-
mára nagyszámmal jelentek meg nemcsak az 
egyetem hallgatói, hanem Szeged t á r sada l -
mából i s számosan. A nagy előadóteremben 
dr. Györffy István rektor és dr. Dézsi Lajos 
prorektor vezetésével nagyszámban jelentek 
m e g az egyetem tanárai is. 

Dr. Kogutowitz Károly egyetemi tanár, a 
bölcsészeti kar dékánja, üdvözölte a rektort 
és a megjelenteket, majd elmondotta, hogy 
a bölcsészeti kar még tavaly elhatározta, hogy 
dr. Szabó László magántanárt felkéri, hogy 
a publicisztika köréből előadást tartson. Kö-
rülbelül ebben az időben Klebelsberg kul-
tuszminiszter is irt arról, hogy szívesen látná, 
ha a publicisztika tudománya helyet kapna 
valamelyik egyetemen. Ez a véletlen öss'zeta-
lálkozás annak az eredménye, hogy külföldön 
számos egyetemen mesnvitották a kapukat az 

ujságirás tudományának. Á bölcsészeti kar 
ezért felkérte dr. Szabó László magántanárt , 
aki hivatott forgatója a tollnak, hogy a ma-
gyar egyetemeken először tartson i lyen elő-
adást. Felkérte ezután dr. Szabó Lászlót elő-
adásának megtartására, aki a legkiválóbban 
fogja az ifjúságot ebből a témakörből okta tn i 

Ezután dr. Szabó László megkezdte nagy 
érdeklődéssel kisért előadását. 

— A legelső szó erről a helyről — mon-
dotta — a hála és a köszönet szava azért a 
messze jövőre néző határozatért, amellyel a 
bölcsészeti kar ezt az ügyet kezelte. Az a 
célja — folytatta —, hogy közremunkáljon 
a sajtó fontos szerepének megismertetésében 
és kutatásában, hogy visszatérjen az az idő. 

amikor hivatásos újságírókat a szerkesztőségi' 
Íróasztal mellől választottak tanárrá. 

Beszélt ezután a működésben levő kül fö ldi 
ujságirófőiskolákról. Neki sem az a feladata, 
hogy újságírókat neveljen, hanem az, hogy, 
létrehozza azt a megértést, amellyel az újsá-
got megíté lni tudják. Beszélt az informálás« 
nagy fontosságáról, majd ismertette, hogy 40" 
év alatt hogyan alakult ki a modern ma-
gyar ujságirás. Széles tudással és alapos is-
meretekkel vázolta az első modern lap, a Ma-
gyár Hirlap elindulását, az e lső újságpalota 
felépítésének, az első rotációsgépnek a tör-
ténetét. Vázolta a magyar vezércikk kialaku-
lását és nagyszeri" '"jlődését, amely ma ér-
téket jelent v i lág- i onylatban is. A magyar 
vezércikket valami sajátos páthosz, irodalmi 
szin és különös zamat jellemzi. Előadásában 
foglalkozott ezután a tárca, a kritika és a 
riport fejlődésével. Legközelebbi előadásában 
Szabó professzor a sajtó etikájával fog foglal-
k o z n i 

A kultuszminiszter 
kireskedelmi ankétja a Lloydban 
Közlekedési kérdések, vádbeszéd a forqalmladó ellen, fefvlzsgálatok, szövetkezetek 
és tenyészkosok — Klebelsberg szegedi küldöttséget vezet a kereskedelmi minisz-

ter elé 
(A Délmagyarország munkatársától.') Kle-

belsberg Kunó kultuszminiszter pénteken dél-
után félhat órakor érkezett meg Zsarkó mi-
niszteri tanácsos társaságában autón Szegedre. 
A miniszter a püspöki rezidenciába m-Til ahol 

Hírest pre@ut mé® nem látott a vilá&! 
A Goodyear mérnökök a következő utasítást kap-
ták: »Tessék megcsinálni az elképzelhető leg-
jobb gumit, költség nem számít...« A Goodyear 
Doubfa Eag!e (kettős sas) az eredmény. Ez min-
den tekintetben a legkitűnőbb és azok számára 
készült, akik csak a legeslegjobbat fogadják el 

Képviseli ¿¡ufó ó S Gépkereskedelmi Vállalat: 
Szekulesz és Vészüs 

m á r várták szegedi Iiivei, majd néhány perc 
múlva ismét autóba ült és a polgármester-
rel együtt a LJoyd Társulat székházához haj-
tatott. , .... . 

A Lloydban — mint ismeretes — nagy ké-
születeket tettek a kultuszminiszter fogadta-
tására. A minisztert még hónapokkal ezelőtt 
hivta meg a Lloydba Bokor Adolf elnök, hogy 
ott, bizalmas értekezés keretében, meghallgat-
hassa a szegedi kereskedők és iparosok köz-
gazdasági jel legű panaszaik A kultuszminisz-
ter ezt a látogatását használta fel arra, hogy 
a meghívásnak eleget tegyen. A Lloyd veze-
tősége fizenöt-husz szegedi kereskedőt, iparost 
és bankárt hivott meg erre a megbeszélésre, 
mivel azonban a megbeszélés terve nyilvános-
ságra jutott, a Lloyd meg nem hivott tagjai 
közül is sokan megjelentek a — miniszter tisz-
teletére felteritett asztalok körül. Lehettek 
vagy ötvenen. 

A Lloyd a miniszter tiszteletére 

uzsonnát adott, 
amely frissen csapolt sörből, szalámiból, sós-
kifliből és ringliből á l lo t t 

A kultuszminisztert Bokor Adolf üdvözölte 
és sorra bemutatta a megjelenteket, akikkel 
Klebelsberg Kunó mosolyogv a fo *ott kezet. 

A bemutatkozások után helyet foglalt a tár-
saság az U-alakban összetolt fehér asztalok 
körül és kedélyes sörözéssel megkezdődött a 
fesztelen beszélgetés. 

Wimmer Fülöp volt az első felszólaló. El-
mondotta, hogy a szegedi kereskedelemnek és 
iparnak igen sok baja, panasza, sére lme van. 
Mint a kereskedelmi és iparkamara elnöke 

Sí fontos kívánságot 
terjeszt a miniszter elé. Építse ki a kormány, 
a bajai országutat, épitse fel az algyői hidat, 
létesítsen motoros körvasutat Szeged és Csong-
rád kőzött, törölje el véglegesen á forgalmi-
adót és szüntesse meg a vízumkényszert. Ha 
ezek a kívánságok teljésülnek, akkor Szeged 
forgalma nagymértékben növekedni fog. 

Adler Rezső a gabona- és a fakereskcdők 
panaszát ismertette. Elmondotta, hogy a sze-
gedi kereskedők igen súlyos hátrányt szenved-
nek, amiért 

a Máv.-nak nincs közvetlen ösz-
szeköííetése 

Szegeden a tiszai hajózással. Csak a villa-
mosvasút szállíthatja a hajóállomásról a vasuii 
ál lomásra az érkező árukat, ami mázsánként 
16—20 fi l léres köitségtöbbletet jelent. A kul-
tuszminiszter járjon közbe a kereskedelmi mi-
niszternél, hogy épüljön jel végre a Máv. 
mellékállomása a Tiszaparlon. 


