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99 Az újságírás kérdése 
elsőrendű nemzeti ügy" 

Érdekes felszólalások az újságírók vasárnapi országos gyűlésén 

(A Délrruwtarorszdg munkatársától.) A bu-
dapesti és vidéki sajtó közel száz munkása 
gyűlt össze vasárnap Szegeden, bogv megvi-
tassák az íiiságirótársadalom égetően fontos 
problémáit. Az uieágirógvüléefc a városházán 
tartották meg. délután 5 órai kezdettel. Az el 
nöki széket Márkus Miksa, ndvari tanácsos, 

a Magyar Újságírók Egyesületének elnöke fog 
lalta el, mellette dr. Pálfy József polgármes-
ter ölt. Részt,vett a gyűlésen dr. Hunyadi-Vas 
Gergelv országgyűlési képviselő, dr. Pap Ró 
bért, dr. Balogh István alsóközpoptí plébános 
és még mások a szegedi társadalom vezetni 
közül. Budapestről megjelentek Hegedűs Gyu-
la., a MUE alelnöke, Valikovgzkn Károly az 
Újságírók Szanatórium Egyesületének igazga-
tója. Lórik Károly, egyesületi titkár, dr. Vi-
dor Gyula, az Otthon Kör főtitkára. Virdah 
Gyula, Zólyomi Dezső. Farkas Imre. Fóthv 
János, Györy Imre szerkesztők ós a vidéki új-
ságírók igen nagyszámban. 

A megjelenteket 

Pásztor József szerkesztő 

köszöntötte. Hangoztatta, hogv olyan kuszált 
társadalmi, gazdasági, jogi feltételek mellett 
saveüen foglalkozási ág sem teljesíti hivatár 
sát, mint, az újságírók. Ebből a kuszált, össze-
visszaságból akaria az értekezlet megmutatni 
a kivezető utat, Ehhez elsősorban szOJoséaes 
ez. hogy (. lapvállalatokkál szemben mindenki 
teljesítse kötelességét, a kormány ugy. mint a 
törvényhatóságok, városok, intézmények és 
magánosok. Ennek következménye legyen vi-
szont, hogy a megerősödött lapvállalatok tel-

Gátsék kötelességeiket munkatársaikkal szem-

n. 
Az általános helyesléssel fogadott elnöki 

megnyitó után 
dr. Pálfy József polgármester 

ezólalt fel 06 hangoztatta, hogy az újságírói 
kar szociális belvzete. szervezete, nivóia és 
karaktere nom lehet közömbös az államra, 
társadalomra s az ujságíróproblémák nem lő-
hetnek a i érdekeltek körének izoláltan masrán 
agyai, hanem elsőrendű közügyek, sórába kell 
azokat sorolni. 

— Hosszú közigazgatasi pálvámon állandó 
an tapasztaltam közérdekű munkámban ,a, sajtó 
megértő és .értékes támogatását, — mondotta 
a polgármester. Közigazgatási müködeéemben 
az országos és helyi sajtót mindig erŐ6 munka 
társnak ismertem meg. Innen, van az, hogy 
felelősségteljes szolidaritást érzek a sajtó mun 
kasaival. 

Márkus Miksa elnök 

általánosságban szólt az újságírók társadalmi 
és szociális problémáiról. 

— A sajtó kérdése nemzeti ügy — mondotta 
.— és ezért szükséges, hogy az u]sá sírókat meg-
felelő módon válasszák ki, mindénféle kétes 
elemek legszigorúbb kizárásával. Találunk er-
re a pályára elegendő hazafias érzésű, magyar, 
tisztességes, megfelelő ujságirói tehetséggel 
megáldott embert. 

Végül hangoztatta, hogy a felmerült súlyos 
problémák megoldása érd-ekében a főváros és 
vidék ujságirótársadalmának egységesen kell 
fellépni. 

G á l f f y Endre, a Magyar Újságírók Egye-
sület szegedi osztályának titkára beszélt ezután 

az ujságirókedvfzményekról 

és az ezzel kapcsolatos visszaélésekről. 
Határozati javaslatot nyújtott be, mondja 

ki a gyűlés: a Magyar Újságírók Egyesületé-
nek Országos Szövetsége belátható rövid időn 
belül Budapesten országos ujságirónagygyü-
lést hivjon össze, amelyen az újságírók szociá-
lis helyzetét tárgyalják, továbbá foglalkozza-
nak az ujságirói kedvezmények körül történő 
visszaélésekkel, a vaSuti bérletjegyekkel űzött 
csalásokkal. stf>. és sürgősen orvosolják a vo-
lóutőrkérdé&t is; ne történhessék meg, hógv 
egy lapnál égy hivatásos újságíró és 2-»~3 Vó-
lAatór dolgozzon. 

L u t t g Mihály az Újságírók SzaAátórnnjk 
Egyesülete vidéki osztályaiáak megszervezé-
seiről beszélt. 

Az Újságírók Szanatórium Egyesülete vidéki 
osztályainak megszervezésére nyújtott be ja-

vaslatot a megjelentek éléiül helyeslése köz-
ben. Rámutatott arra, hogy az egyesületeik és 
egyéb alakulatok részéről szinte elözönlik a la-
pokat közleményekkel Egyöntetűen ki kellene 
mondani, hogy a lapvállalatok díjmentes köz-
leményeket nem fogadhatnak el az égyesüle-
tektől s az értük járó ősszegeket a Szanató-
riumegyesületnek adják. 

B r a u s w e t t e r Béla arra nézve nyújtott 
be indítványt, hogy állítsanak fel újságíró-ka-
tasztert. 

I v á n Mihály .szólalt fel végül és arról be-
szélt, hogy szomorúan kell tapasztalni, meny-
nyíre csökkentik fokozatosan a vidéki újság-
írók fizetését. Sürgette annak a lehetetlen hely-
zetnek a megszüntetését, amely a szerkesztősé-
gi büdzsék állandó csökkentésében éli ki ma-
gát Hivatkozott arra. bogv Szegeden !s van 
lapvállalat amely liaví 30Ö, sőt van olyan, 
amely 260 pengőt fizet az egész szerkesztőség-
nek, a szerkesztőt is beleértve. Kifeítette Iván 
Mihály, hogv egyes lapvállalatok a háztartási 
alkalmazottak színvonalára sülvesztik le az 
niságlrók életét Hivatkozott arra Is felszólalá-
sában, hogy a kormánv szükségesnek látja az 
egyes ipari és kereskedelmi kategóriákban a 
bérek minimalizálását, fokozottabb mértékben 
szükség van tehát arra. hogy ezt az ufságfrók-
nál Is bevezessék. Ez !énve«e«> lé^'s lenne — 
usvmond —. a mai szégyenteljes állapot meg-
szüntetés« felé. 

A nagvgvfllés a fel«zólaM*«k»t mindvégig 
nagv figvelemmel kisérte és elhatározta, hogy 
az elfogadott határozati javaslatokat egységes 

állásfoglalás végett megküldik a Magyar Új-
ságírók Egyesülete Központjának, maid a meg-
felelő előkeszités után az anyagot Budapesten 
összeh ivandó országos kongresszus elé ter-
jesztik. 

A nagygyűlés Márkus Miksa elnök zárósza-
vaival ert véget. 

Az ujságirónagygyülés résztvevői hétfőn dél-
előtt a városban tettek körsétát, délben pedig 
a Hungáriában a város rendezett számukra 
társasebédet. Ezen az első felköszöntőt dr. Pál-
fy József polgármester mondotta, majd az új-
ságírók köszöntését dr. M i t l a s o v s z k y 
János tolmácsolta. 

Garden parfy Iftszeneden 
Az u.jságirónap alkalmából hétfőn este nagy-

sikerű garden party-t rendeztek Újszegeden- A 
hűvös idő ellenére nagyszámú közönség jelent 
meg. a Virágb-kioszkban foglalt helyet vitéz 
dr. 1 m e c s Gvőrgy főispán és dr. B a A c z 
Béla fŐkapitányhelyettes. megjelent a társada 
lom számos vezető tényezője. A hangulatos 
kerti ünhepélvt jól sikerült műsor keretezt". 
amelv»t párhuzamosan rendeztek meg a 
Kios^l.ban és a Vigadóban. A tápéi '"vöngvös-
bokréta nvitottn meg a műsort első all alommal 
bemutatott uj jelenetével, az ősi régi táncnak 
és éneknek nagv sikere volt. T á r a v Ferenc 
mélv hatással adott elő szegedi költők versei-
ből, H o n t Erzsébet nagy sikerrel énekelt 
K e t t e r Ernő zongorakiséretével, S z a l a y 
Imre kitrtr>5en sikerült színész-paródiákat mu-
tatott be B a r d ó e. z Róz«ai nagy sikerrel mon-
dott el néhány Juhász-, Heltai- és Adv-vers'-t, 
K a h ó k Gvűző yí<Vm ieler"-tet adotl elő. lel-
kes tansok kisérték 01 t y Maada verseit és 
nagv sikere volt S o l t h v Gvőrgv énekszá-
mának. A nagv tetszéssel kisért műsort V é r 
Gvőrgv vezette b«. A műsor után számos meg-
lepetés várta még a közönséget amelv vidám 
hangulatban a késői órákig maradt együtt. 

Növényvédelmi sxereUei K A R D O S fesiéUUxleiben vegyen! 

f f í r e l e 
J a i d ő 

A Síegedi Jfeteorologiai Obszervatórium 
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb ál-
lása 250. a legalacsonyabb 116 C. A barome-
ter adata nullfokra és tengerszintre redukálva 
regge] 763.0, este 761.3 m«n. A levegő páratar-
talma reggel 85, délben 53 százalék. A szél 
iránya északnyugati, erőssége 1—2. 

A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 óra-
kor. Időjóslat; Gyengébb légáramlás, néljány 
helyen zivatar és eső. A hőmérséklet a keleti 
széleken emelkedik, az ország többi vidékén 
nem változik. 

U I ff a i t a szemüvegek 
OKtlLARIIIM KELLNER MAl 1ON ré-m*» 
• aMaÉüaBMfc '<é»r*>*x XI. 3 n- •• •! •mmm—mm. 

— Petició a második pásztói választás ellen. 
Budapestről jelentik: A közigazgatási bírósá-
gon benyújtották a második pásztói panaszira-
tot is a legutóbbi képviselőválasztás ellen. 
C s e r e s z n y é s Aladár kisgazdapárti jelölt 
választói arra kérik a közigazgatási bírósá-
got, hogy Ivády Béla helyett jelentse ki Cse-
resznyést megvált Ttott. képviselőnek, mert a 
petició szerint, nagyszámú szabálytalanság 
történt. 

— Kötelező vérhas-oltis Békésmegyében. 
Gyuláról jéleötik: Békés vármegye közigazga-
tási bizottsága hétfői ülésén R o t h 1 e r István 
tiszti főorvos beszámolt arról, bogy Szarvason 
és Bucsatelepen elrendelte a vérhas elleni kö-
telező védőoltást. A vármegyében eddig több, 
mint 700 gyermeket oltottak be igen jó ered-
ménnyel. A kutak vize a vármegye több he-
lyén megfertőzött — állapította meg ezután a 
főervos —, mert a rossz építkezések következ-
tében a kutakhoz köiellevő emésztőgödrök 
szennyvize beleszívódik a kutekba. 

_ Halálozás. Súlyos csapás érte dr. R t ek 
Kálrtilp árvaszéki ülnököt. Édesatyja. Ráek Manó 
6-án Nagyváradon 86 ¿vet koribin rm j a i t Ki-
terjedt rokonsága gyászolja. 

K i s s István, 4 Back-málom volt főtisztviselő-
je vasáiyjap meghalt. Temetése 11-éo délután fél 4 
órakor a belvárosi temető ravatalozófából. 

— Meghflléenél, nátha Iáznál, torokgyulladásnál, 
mandolalobnál fiilkatarrusnál, valamint idegfáj 
dalmaknál és szaggatásnál naponta fél pohár ter-
mészetes „Fereno József" keserűvíz nagyon jő* 
tesz, mert a gyomorbélcsatoraát alaposan kitisz-
títja és dezinficíálja, azonkívül pedig megfelelő 
emésztést biztosit. Egyetemi orvostanárok véle-
ménye szerint a Ferenc József viz hatása gyors, 
kellemes és megbízható, s ezért használata járgá-
nyok idején is igen célszerűnek bizonyul. 

-— Izgalmas életmentés a strandon. Hétfőn 
délután izgalmas életmentés játszódott le a 
városi strandfürdő egyik mólóján. Egy fiatal, 
18—19 esztendős leány úszkált a Tiszában. A 
mólón fekvők egyszerre arra lettek figyelme-
sek, hogy valaki hangosan hörög a vízben. 
Ugyanakkor megpillantották a fiatal leányt, 
amint fuldokolva felbukkant a vizból. Egy fia-
talember utánaugrótt, hajánál fogva megra-
gadta és a partra vonszolta. Mesterséges lé-
legzéssel életet öntöttek belé, mire a mentők 
megérkeztek, a fiatal leány már a saját lábán 
eltávozott. Még a nevét sem sikerült megtudni, 
mert amikor a strand vezetője a neve után ér-
deklődött, a fiatal leány futásnak eredt és el-
tűnt. . . . 

— A Wka halálra taposta a juhászt. Jelen-
tette a Délmagyarország, hogy a Karácsonyi-
tanyán a bika megtaposta B e r t a Gvorgy 
esztendős juhászt. Bertát, aki súlyos belső se 
rüléseket szenvedett, bevitték a mentők a se-
bészeti klinikára. Itt azonban nem tudtak raj-
ta segítení, vasárnap reggel szívgyongeseg le-
pett fel, amelv végzett vele. Megindult az el-
járás annak megállapítására, bogy a juhasz 
halála miatt terhel-e valakit felelősség. 

MBBUUJtX »1111 '«UHUI 
lekvárját, uborkáját, H-H '̂M " 
papriká ját, paradicsomát,, MI.UWI. -lal 
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msdícli: Ember iraosdiáia .96 
Megvételre keresek i RAcri könyveket. Aka-
démiai köteteket, Természettudományi kör;öayt é» ki-
adásait, régebbi tudományos könyveket és telj es fcSnyr-

tár*«. Hungária Anífquárium 
Sseaed, Batthyányi iicca S. < ° 

Befőttet 


