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A KERESZT 

Az egyetemi tüntetések olyan váratlanul 
robbantak ki, hogy a komoly és megfontolt 
vezetők szava későn érkezett, de még mindig 
idejében ahhoz, hogy meglátassa az ifjúság-
gal azt, hogy a rombolás helyett valami mást 
kell cselekedni t i l t a k o z z á s á n k kifejezé-
séül, mely a zsidóság és a liberális szellem 
ellen irányul. És a kereszt kitételében a mű-
egyetemi i f júság valláskülönbség nélkül meg-
találta azt az eszközt, amellyel legméltóbban 
tiltakozott a kereszténytelen ellen. Azt a ke-
resztet tűzte ki, melyen az a Krisztus halt 
meg, akit a zsidók ítéltek el és feszítettek fel, 
azt hivén, hogy ezzel Krisztust és az ő tanait 
mindörökre elintézék. A műegyetem ifjúsá-
ga valláskülönbség nélkül kereszténynek val-
lotta magát, nagyszerű megmozdulásával nyil-
vánvalóvá tette, hogy ellensége annak az ú j 
pogányságának, mely tiltakozik a kereszt el-
len. Láthatjuk, hogy a keresztény felekeze-
teknek grandiózusán szép egymásratalálása 
volt ez a cselekedet és biztos záloga a jobb 
jövőnek, mert az annyifelé szaggatott magyar 
i f júság a keresztben biztos, soha elnein múló 
alapot talált, amelyről — és csakis erről — 
elindulhat meghódítani a magyar jövendőt. 

Azonban a szegedi egyetemi i f júság még 
mindig nem érett jmeg ilyen korszakalkotó, 
örökké emlékezetes egybefogásra, mert el-
tűrte, hogy a Bethlen Gábor Kör illegitimnek 
minősítve az i f júság spontán elhatározását, 
odahathasson, hogy a kitett keresztet hivata-
los úton távolítsák el. Pedig a Bethlen Gábor 
Kör vezetősége szavát adta egy egyesületközi 
értekezleten, hogy az egyetem hivatalos ható-
ságai előtt sem pro, sem kontra nem fog 
lépéseket tenni mindaddig, amíg egy újabb 
egyesületközi értekezlet a teendők felől hatá-
rozni nem fog. Másnap már megszegték adott 
adott szavukat és ezzel megbontották azt az 
egységet, amit az egyesületek vezérei két napi 
állandó tanácskozással összekovácsolni készül-
tek. Az a kör 28-án este azzal a kijelentéssel 

ült le a tárgyaló asztalhoz, hogy a kereszt el-
len körömszakadtáig tiltakozni fog. Az első 
gesztusuk az ősi átok volt, »nyakasak mara-
dunk«. Ma már mindenki látja, hogy ők vol-
tak az az elem, amelyiknek keveredése miatt 
az acélöntvény, az i f júság egységének meg-
teremtése nem sikerült. 

A kereszt kitétele világnézetet juttat dia-
dalra, nem pedig vallást. Mily szerencsétlen 
az a nemzet, amelynek fiai nem tudnak meg-
egyezni legalább a világnézeti alapban, akkor, 
amidőn területe ötfelé van i-zcjjcl darabolva. 
És mily elesettek vagyunk mi, hogy még 
Krisztus után kétezer esztendővel is harcolni 
kell a keresztért, mint Szent Istvánnak a po-
gányok ellen. Megismétli talán magát a tör-
ténelem? Mert az ú j pogányok felgyúj t ják a 
templomokat és megtagadják a keresztet, mint 
Szent István lázadó magyarjai tették. Míg 
az iskolákon és a templomokon ott őrködött 
a kereszt, addig a maroknyi nép egységes volt 
és erős, de amikor a templomok tornyairól 
leverték és az iskolákból száműzték, dara-
bokra hullottunk, mert nem tartott öss^e a ke-
reszt eszméje. 

Állítom, hogy míg a kereszt világnézeté-
ben egységesek nem leszünk, integer Magyar-
országról szó sem lehet. A műegyetem ifjú-
sága megmutatta az utat, amelyen haladni 
kell. 

Ezt a lelket, ezt a felfogást kell megva-
lósítani Szegeden is és csak akkor kezdhetünk 
el beszélni egységes magyar ifjúságról. Szo-
morúan állapítjuk meg, hogy ezen egység 
megteremtésére irányuló fáradozásunk kudarc-
ba fult . De örömmel látjuk, hogy próbálko-
zásunk nem hiába való, nem céltalan valami, 
mert testvéri öleléssel üdvözölhetjük a ke-
reszt gondolatában velünk harcoló Egyetemi 
Luther Szövetséget, az evangélikus if júságot. 
Az emericanas i f júság kimondhatatlan öröm-
mel vette tudomásul ezt a találkozást, ezt a 
nyilt, őszinte, és bátor magatartást és úgy 
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érzi, hogy kimondhatatlanul nagy, és erős se-
gítőt talált a keresztény Magyarország megte-
remtéséhez. A Területi Szövetségek képviselői 
is segítő kezüket nyújtották az Emericana se-
íjiorainak és nagyon sajnáljuk, hogy a »Turul« 
Szövetség szegedi kerülete ebben a döntően 
fontos kérdésben semleges magatartást ta-
núsítót. 

Hisszük, hogy a Bethlen Gábor Kör ha-
mar be fogja látni, hogy a kereszt kitétele 
nem lesz »akadálya az egyetem Erdélybe való 
visszamentésének.« »A belső evangéliumi élet 
megkezdése után talán magunktól függesztjük 
ki a keresztet« — mondotta a kör egyik tagja. 
Hát kezdjétek már el ezt az életet, — az 
Isten kegyelme bizonyosan meg fog segíteni, 
mert a keresztény egyetemi i f júság egységére 
sohasem volt oly (égetően nagy szükség, mint 
ma! Ne legyetek akadályai ennek a szent egy-
ségnek és próbáljátok meg keresztet ne csak 
a szívetekben, hanem a homlokotokon is vi-
selni. ''Az if júság »közömbös« része pedig 
fontolja meg az Ur szavát: »Sed quia tepidus 
es, incipiam te evomere ex . . « 

Az Egyetemi Tanács ebben a kérdésben 
az if júság hivatott képviselőinek meghallga-
tása nélkül döntött. Kijelentjük, hogy a cí-
mer kitétele nagy örömünkre szolgált, de 
céljainkat nem látjuk ezzel megvalósítva, mert 
nem a magyarságban van a kereszténység, 
hanem a kereszténységben a magyarság. Ép-
pen ezért azzal a kéréssel fordultunk az egye-
temi tanácshoz, hogy az egyetemes keresztény 
eszme és szellemközösség kifejezéseképpen az 
egyszerű sima keresztet az egyetem tantermei-
ben kitűzni rendelje. Kérésünket az Egyetemi 
Tanács bölcs megértésébe ajánlottuk, és hisz-
szük, hogy reményeinkben nem fogunk csa-
latkozni. Miklósi László, 

Emericana »Danubiana« seniora. 

Kitűnő karácsonyi ajándék! 
Olasz: Fiu l égy férfi 

(a serdülő fiu önnevelése) 1'— P 
Gerely: Müveit leány 

(elsőrendű útbaigazító a társaságba 
lépő fiatal leány számára) 2 80 P 

„ Hivatás vagy r o b o t ? 
(E müvében arra tanit a jeles író-
nő, hogy a munka ugy az iskola 
katedráján, mint az irodában, vagy 
a gyár gépe mellett nem robot élet, 
hanem a hivatás és boldogság for-
rása lehet) 3'— P 
Add nekem s z i v e d e t 
(A férjhezmenés problémáit meste-
rien tárgyaló munka) 2'80 P 

Karácsonyi üdv. kártya borítékkal csak 4 fi l lér. 

Korda könyvkereskedésben 
(Gróf Apponyi-utca 20. sz.) 

C OLONIA 
Régen éreztük már a Colóniák beszerve-

zésének szükségességét, de a felhalmozódott 
munka miatt az ilyen irányú tevékenység csak 
most vette kezdetét. A Nagykáptalan a sze-
gedi Nagypriorátus területéhez tartozó Co-
lóniák élére Bukovszky Lászlót nevezte ki, 
aki nagy eréllyel fogott hozzá a beszervezés-
hez. A szegedi Nagypriorátus területe tiszán-
inneni és tiszántúli járásra oszlik, Csúri An-
drás, illetve Szentirmay Károly főtitkárok ve-
zetésével. A járások 15 körzetre oszlanak, me-
lyekben 28 colónia már megalakult és 16 áll 
szervezés alatt. A colónia vezetője egy vá-
lasztott subprior, színe pedig egy általuk vá-
lasztott szegedi corporatiónak a színe. 

Tárgyalások indultak meg olyan irány-
ban, hogy a »Délvidéki Ifjúság« a coloniák 
hivatalos lapja legyen. A V. Commissariatus 
ugyanis úgy látja, hogy lapunkon keresztül 
legjobban értesülhetnek a Colonia tagjai a 
szegedi emericana munkájáról. Adja Isten, 
hogy lapunk összekötő kapocs lehessen a Co-
loniák és a Corporatíok között. 

A V. Commissariatus közli a következő-
ket. Decemberben megtörténnek a subprior 
választások, és az egyes körzetekben be fog 
fejeződni a szervező munka. Körzetvezetők: 
Konkoly József (Csákalja, Baja), Bakay Jó-
zsef dr. (Kalocsa), Csillag Ferenc (Balota, 
halasi körz.), és Gábor Dénes (Dunaharaszti) . 
Megkezdődött a szervező munka a Jazigia, 
Ciglia és a Crusia subcorporatiós körzeteiben 
is. A V. Commissariatus kéri a felhívó levelek 
pontos kitöltését és visszaküldését. 

»Annak a megdöbbentő jelenségnek, 
hogy a zsidó egyetemi hallgatóknak az 
arányszáma felülmúlja az ország lakosságá-
ban képviselt arányszámot, gazdasági oka 
van! A katolikusság vagyoni erő híjján nem 
tudja kiállítani a maga évi egyetemi ujonc-
kontingensét, viszont a zsidóságnak általá-
nos vagyoni játék megadja a módot arra, 
hogy gyermekük a legmagasabb (és leg-
több pénzbe kerülő) képzettség elnyerésé-
hez segítse. Mert a mai berendezésünk 
szerint csaknem tisztára vagyoni kérdés a 
felsőbb iskolák látogatása, vagy az azoktól 
való távolmaradás.« Haller István. 

0 A Délvidék első legnagyobb és legjobban 
felszerelt egyenruházati szaküzlete 

Krier Rudol f éfypoígárai szabó 
SZEGED, Klauzál tér 5 szám alatt. 

Egyenruhák, katonai felszerelések, sapkák. 
Uri divatáruk, öltönyök, felöltők. 

% D i á k s a p k á k , cserkész felszerelések 

Szász Lajos uri és női divatüzlete, Széchenyi-tér 
16. sz. Kötött áruk, kesztyű, harisnya, valamint férfi 
és női fehérnemúek a legolcsóbb árak mellett. 
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Furcsaságok a Canári szigetekről 
Irta: Ugrin József. 

. . . Régi tapasztalat, Iiogy nyelveket ide-
genben, hölgyektől lehet leghamarább meg-
tanulni. Egy megértő női lélek forgatása, pár 
hónap alatt nagyobb eredményt hoz, mint a 
»Birkás«-féle nyelvkönyv esztendőkön á t . . . 

Las Palmasban, a St. Sebestian téren sé-
tálgatok. Langyos, trópusi alkony, melybe édes 
illatot lehel a természet. 

Rózsák fölé karcsú pálma hajlik szerel-
mesen. Csókot igér a ringása . . . Alant szemér-
mesen pirul a muskátli. 

A tengeren szél kerekedik. Megborzolja 
a virág idillt. Kacagva tépi szét a piros álmot. 
Aztán pajkosan továbbfut. 

Fehér fodrok hasítják útját a nagy, zöld 
vízen. i 

Trópusi növények, húsos lombja közt pia-
no szűrődik át egy szomorú »Canta Pesca-
dor« (halászdal). 

Sötét hajú, bogár szemű, karcsú lányok 
beleviháncolnak a melódiába. Fekete grammati-
kái a dalos spanyol nyelvnek. 

Most rám villan egy. Csoda, ha megej-
tett? Nyomban elhatároztam, hogy megtanulok 
spanyolul. 

A sétány melletti kismolóra húzódtam. 
Ott nincs senki. Csak Perez Galdos kőszob-
ra figyel messze a tengerre. (Canári születésű 
nagy spanyol költő). A költő árnyékában — 
Óh, Galdos sóhajtással — elővettem a szó-
tárt és írtam . . . 

Tudattam az illetékessel, hogy nagyon 
rendes családból való, jónövésű fiatalember va-
gyok. Kis kerülővel s csak némi kényszer ha-
tása alatt, direkt utaztam a Canári szigetekre. 
Mert: Itt aztán áradoztam a holdról, meg a 
csillagokról, a szigetekről, no meg a szigeti 
szép lányokró l . . . Félfüllel hallottam Cervan-
tesről — írtam — s meg akarom tanulni az ő 
arany nyelvét s vajh, ha ezt öntől tanulhatnám! 
Aláírva: Egy igaz caballero, s. k. 

A levelet még az nap elvitte egy barátom. 
Én pedig otthon epedtem a választ, mely ri-
deg vala és szóbeli. 

Először is tudomásul kellett vennem, hogy 
az illető nem nyelvtanár. Tudomásul vettem. 

Ö nem tanít senkit a spanyol nyelvre, ó 
férjhez akar menni. — De ki gátolja ebben! — 
Tudomásul vettem! 

F ű s z e r és c s e m e g e 
cikkekben a jó áruk legjavát adja 

KOCSIS FERENC 
Takaréktár-utca. = Telefon: 14-52. 

Továbbá, ne kompromittáljam őt semmi-
féle Senor Cervantesszel. Amit ő mondani szo-
kott, azt két füllel is meg lehet hallani. Nem 
kell bedugni egyiket sem. Tudomásul vettem. 
Oh, Galdos, biztosan rossz volt a mondatfűzé-
sem. Félre értettek . . . 

A hírnök pihegve szól tovább: Ellenben, 
ha komoly nősülési szándékaim volnának, be-
széljek a szüleivel. Neki, tekintve, hogy nyolc 
leány testvére van még és öt fiú, nem lesz 
semmi kifogása ellenem. Dühös lettem és nem 
vettem tudomásul. Huk-muk-fukra én nem nő-
sülök. Még dühösebb lettem. Hát nem fur-
csa? Csak úgy huk-muk-fuk! 

Este két adag pucherót és egy bögre 
gófiót ettem. (Halleves és pörkölt kukorica-
liszt, nemzeti eledelek.) 

Több napra elrontottam a gyomromat. 

»Mig a zsidóság a legkedvezőbb eset-
ben 2.5o/o erejéig vérzett a frontokon, addig 
itthon a hadiszállítások körüli csalásokból 
és visszaélésekből 73 0/0 erejéig vette ki a 
részét.« Kovács A.: A zsidóság térfoglalása 
Magyarországon. 1922. 50. s. o. 

Antiqár és uj 

E G Y E T E M I 
T A N K Ö N Y V E K 
vétele és eladása 

Szent István Társulatnál 
Kárász-utca és Dugon ic s - t ér sarok. 

Hazai angol és francia női é s férfi d ivatkelmék. 
S e l y e m k ü l ö n l e g e s s é g e k . Irlandi és rumburgi len-
vásznak és minden néven nevezendő textilanyag 
l e g n a g y o b b választékban F i g y e l e m ! 

Garantált angol Crombie 
téli kabátok és más legelsőbb rendű angol gyárt-

mányú őszi és téli ruhaszöveteim 
raktáramra megérkeztek. 

K E T T I N G L A J O S 
divatáruháza Szeged, Tisza Lajos körút 

(Püspök-bazár) Telefon: 26-87. 

Tabár Péter divatáruháza 
S z e g e d , Kárász-utca 3. szám. 

Női és férfi kabát és ruhakelmék, selymek, vászon-
árúk, mosókelmék és szőnyegek a legolcsóbb árban. 
Egyetemi hal lgatóknak külön árkedvezmény . 
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Beszámoló az első falu 
munkáról 

A Danubiana corporatio munkatervében 
oroszlánrészt követelt magának a falumunka, 
amely most teljes erővel meg is indult. Kö-
szönetet kell mondanunk elsősorban Hübner 
tanácsos úrnak, aki a rendelkezésére álló min-
den eszközzel segítette a corp. fiainak munkás-
ságát. A falujárás hatalmas eredménye az, 
hogy az emericanás egyetemi ifjak megismer-
kedhettek a falu problémájával, helyzetével, 
szegénységével, elesettségével és azokkal a 
bajokkal, amelyeket orvosolni kell. Ezeknek 
a fiúknak nem akkor kell majd kutató mun-
kára indulni az eldugott, istenhátamögötti fal-
vakba, amikor országgyűlési képviselők lesz-
nek, hanem annak idején már kész program-
mal lépnek a t. Ház elé, mert már most meg-
ismerkedtek a bajokkal, a Quadragesimo Anno 
és Rerum Novarum alapján pedig kidolgozzák 
az orvoslás módjait . A másik igen nagy ered-
mény, hogy megtanulták a fiúk szeretni a 
magyar nemzet alapját alkotó és hihetetle-
nül elhanyagolt paraszt testvért. Mert, akár-
kinek megeredt volna a könnye, amikor látja 
azt, hogy az egyetemi polgárok a menzáról 
vagy a szülői háztól kapott ebédjüket, hogy 
adják oda egy-egy veremlakásban lakó átok-

Szász Lajos uri és női divatüzlete Széchenyi-tér 
16. sz. Férfi kalapok és divat nyakkendők 

nagy választékban legolcsóbban. 

ABLAKA GYÖRGY 
könyvnyomdája Szeged, Kálvária-utca 14. 

Könyvek szép kivitelben és jutányos árban készülnek. 

J o g á s z o k ! Kitűnő rövid jegyzet örökáron 2—3 P, 
bérletbe napi 8 fillér, 5 tárgynál 4 fillér, 

dr. Kállay Szeged, Somogyi-u 20. 

Uri és hölgyfodrász kiszolgálási árakból 20 száza-
lék árengedményt nyújtok a m. tisztelt 
Egyetemi hallgatóságnak. 

S Z Á N T A I 
Dugonics-tér 11. sz. Pontos kiszolgálás! 

Óra ékszer javítás l e g o l c s ó b b a n 
Egyetemi hallgatóknak árkedvezmény. 

GEDEY ANDRÁS 
arany- és ezüstműves Szeged, Dugonics-tér 2, sz, 

házi paraszt-testvérnek, akinek az ebédje egy 
darab sült tök volt. Ugy adták oda a vajas-
kenyerüket, vagy a felvágott adagjukat a há-
rom és négy gyerekes anyáknak, hogy a többi 
egyetemi polgár meg ne lássa. Meg ne lás-
sák, hogy a szíve legmélyéig meg van indulva 
a látottakon és a panaszokra könny csurog a 
szeméből. Hatalmas elhatározással indultak 
haza a tanyavilágból ezek a fiúk. 

Valaki szentírást olvasott föl éppen az 
összegyűlt népnek és hintette széjjel Krisztus-
nak a szegényekhez intézett szavait. Mert itt 
csak ez kell. Vigasztalni, bátorítani, lelket 
önteni ebbe a drága magyar testvérekbe. Mert 
csak ez képes ennyit tűrni. 

Akik látnak nyitott szemmel, azok 
nagyon jól tudják, hogy az angol munkanél-
külinek is jobb a dolga, mint egy egész éven 
át szakadatlanul robotoló magyar parasztnák. 

Mi szociális tanokat akartunk kint hirdetni 
és ehelyett Tömörkényi novellát olvasunk fel 
és hazafias verseket mondunk, Szentírást ol-
vasunk és bűvészmutatványokkal szórakoztat-
juk -a hallgatókat, mert beláttuk, hogy a 
szociális tanítást a gyárosainknál, kartellvezé-
reknél, tröszt és bank uraknál kell elkezdeni 
és be is fejezni. Egyelőre még nem tudtuk 
őket iskolapadba kényszeríteni, de ennek is 
el fog jönni egyszer az ideje. 

Mi megteszünk mindent, ami tőlünk te-
lik, vígasztalunk, reményt hintünk az alföldi 
homokon, emericanás testvéreinket pedig arra 
kérjük, hogy újságokat és azok képesmellékle-
teit, elhasznált és fölösleges képeskönyveket, 
meséskönyveket küldjék be szerkesztőségünk-
be. Ezeket kivisszük a tanyákra, mert az ot-
tani nép ezeket úgy fogadja , mint gyerek a 
cukrot. Miklósi László. 

B a j t á r s ! Ne feledd, hogy emericanás 
sapka emericanás sapkának katonai tisztelet-
adással tartozik! 
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TRIANON IGÁJÁBAN 
(Egy készülő regényből.) 

Irta: Ladislaus. 

Tízen voltak. S míg a kandalló lágy du-
ruzsolással kellemes meleget terjesztett , ők 
magukba mélyedten, szótlanul töprengtek. Az 
if júság kivetette magából őket az élre és 
nekik most vezetni kellene. Hová, hogyan, mi-
ért? Még mindig ezek a szavak rezegtek az 
ifjak fülében, pedig már egy negyedórája, 
hogy valamelyikük kiejtette a száján őket. 

Mindannyian megegyeztek abban, hogy 
változtatni kell azon, ami van, mert így nem 
mehet tovább. Lehetetlen állapot az, hogy az 
if júság legnagyobb része egy meghatározott 
cél szolgálatában kimerülő munkásság nélkül 
lopja az egyik napot a másik után. Ők látták, 
hogy a trianon utáni ifjúságnak történelmi 
jelentőségű feladataik vannak, melyeknek meg-
oldásán áll, vagy bukik ez a nemzet. Az ifjú-
ság egésze azonban még nem látja a megol-
dandó feladatokat és így azokat igazi nagy-
ságuk és jelentőségük szerint nem is tudja 
mérlegelni. 

— Érzem azt, — szólt az egyik, aki a 
kandalló mellett ült — amit mindnyájan ér-
zünk: hogy tenni kell valamit. Lelkemben 
olyan hatalmas feszültség ütött tanyát, ami-
lyen egy borzalmas vihar előtt gyűlik össze 
a levegőben. Érzem, hogy a tétlenség utolsó 
pillanatai következnek. Egyszer most már 
meg kell indulni. Irtóztató erővel bele kell 
vágni a munka közepébe és meg nem állni, 
míg biztosítva nincs a jövő, vagy míg össze 
nem esünk a hatalmas erőkifejtés 'klözben. 
Nincs és nem lehet helye többé a félmunká-
nak. Elég volt a várfalak foltozgatásából. A 
nagy tömeg, a sereg zöme még azt hiszi, hogy 
a várfalak biztonságot nyújtanak az ellenséges 
golyók ellen, de a vezérek látják, hogy ez 
nem tart sokáig. Amit éjjel betömnek a fá-
radhatatlan és ügyes kőmíves mesterek, azt 
nappal szétrontja az ellenséges ágyúgolyó. 
Kétségbeejtően sok a munka és már alig győ-
zik. A rontásokba öntött malter meg sem tud 
kötni már és úgy fröccsen szét, ha lövedék 
esik bele, mint sár a ló patája alatt. 

Gyökeresen kell megoldani a kérdést. 
Kényszerít rá az idő és ha nem akarunk utolsó 

A házasságon kívüli nemi élet megen-
gedett voltának védői a zsidók. A keresz-
tény önmegtartóztatási parancs — úgy-
mond Rost (Die Juden ím Wirtschafts u. 
kulturlében: Der Aar I. 455.) — a zsidó fia-
talembert legfeljebb megvető mosolygásra 
indítja. 

szégyenteli fejezete lenni a magyar tör-
ténelemnek, akkor is medias res kell hozzá-
fogni a munkához. 

Elég volt a szétforgácsolt munkából. Az 
egyéni boldogulás utáni csörtetés hangjának 
el kell némulni, a kis színpadoknak be kell 
fejezni a maguk naiv komédiajátszását, a po-
litikai pártok vezérszónokainak le kell lépni a 
rostrum talán sok sikert hozott deszkáiról, 
mert egy hang érvényesülhet itt ma csak: a 
közösség kórusának szent akkordja, melynek 
titáni orkánjában el kell pusztulni minden-
nek, ami szétforgácsolva, külön-külön útakon 
keresi az érvényesülés lehetőségét. Csak egy 
törekvés találhat magának útat és csak az, 
mely a nemzet javát és boldogulását szol-
gálja. Egy valaki méltó most a pódiumra csak: 
a nemzet szelleme, mely egyedül irányíthat 
ebben a szörnyű időben. 

Megdöbbenve hallgatták mindannyian, ö k 
is így éreztek. 

— Meg kell vitatnunk az újraépítés ál-
talános elvi kérdéseit — szólt most az az if jú, 
aki idáig a lobogó tüzet szótlanul nézte — és 
az egész országban egységesen hozzáfogni a 
kitűzött tervek megvalósításához. Mert nem 
vezet célra a külön-külön elgondolások szülte 
próbálkozásokban kimerülő vergődés. Elmúlt 
a kísérletezések ideje és vége a kisded játé-
koknak, s ha aztán konkretizálva van a munka-
terv a közös nevezőre hozott i f júság előtt, 
akkor haladéktalanul neki kell rontani a célok 
megvalósításának. Proximus ardet Ucalegon. 

— De hiányzik a realitás mindabból, a-
Töltötol lakat s z a v a t o s s á g mel-
lett s z a k s z e r ű e n j a v í t 

W I R T H és R E N G E Y 
Szécheny i - t ér 5. szám alatt . 

Férfi és női kalapokat, nyakkendőket lego'csóbban 

K N I T T E L N É L 
vehet. Kárász-utca 5. sz. 

Egyetemi hallgatóknak árkedvezmény. 
Alakításokat vállalunk. 

Legjobban f | D A T l e g s z e b b mode leke t 
vásárolhat V^ I i v / I nagy vá lasz tékban 

Karácsonyi Sándor 
c ipőáruházában 

S Z E G E D , T i s z a Lajos körút 40. 
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mit most mondtál — szólt közbe Gyuszi, a 
legidősebb mindannyiok között — mert még 
mindig nem egységes az ifjúság. Közös mun-
kára még nem érett az ifjúság, mert megen-
gedi, hogy a keresztény Magyarországon le-
gyen ifjú, — ha még a Bethlen Gábor Kör 
vezető tagja is — aki ellenezni meri a ke-
reszt kitételét az egyetem falaira. 

Nagy némaság után folytatta csak az 
egyik. 

— Csak Szegeden harminchat egyetemi 
egyesület van és a vezérek nem is ismerik 
egymást. A helyzet ugyanez országos viszony-
latban is, csakhogy felnagyítva. A különböző 
bajtársi egyesületek hivatalos lapjainak ha-
sábjai közül minden ordítva kiálthat, csak a 
szeretet és megértés, a bajtársi összefogás, 
az együttműködés és a közös munka szelle-
me nem. A »mi nem tárgyalunk«, »semmi kö-
zünk hozzájuk« kijelentéseket éppen a vezé-
rek ajkáról hallani legtöbbet. 

— Az első feladat tehát — kiáltott heve-
sen az, aki legelsöbb szólott — elsöpörni 
azokat az útból, akik akadályai az együttmű-
ködésnek. Lehetetlenné kell tenni ezeket az 
embereket, mért az i f júság szívében nagy a 
vágy arra, hogy a legnagyobb barátság, sze-
retet és megértés uralkodjon az egyesületek 
között. Azok az igazi bűnösök, akik a »nem 
tárgyalunk« átkos várába vonulnak és mert 
a hatalom a kezükbe adatott, biztosan tart-
ják magukat a vezérségi állásokban. De az 
ilyen vezérek nem az i f júság akaratából ül-
nek ott, nem is képviselik tehát érdekeiket. 
Az ilyen egyesületi vezérek ellenségei a 
nemzetnek, s bár velünk együtt kiáltják a 
vesszen Trianon-t, ők mégis árulóink, »mert 
az ilyen szó bont tömör egységet, vékony 
repedésbe feszíti az éket.« (Folytatjuk.) 

»Ha a magyar emancipálja a zsidót, 
ki fogja majd emancipálni a magyart?« Szé-
chenyi István. 

Az olasz 20 lírás ezüstpénzen a Követ-
kező jelige olvasható :ő »Jobb egy napig 
oroszlánként, mint száz évig baromként 
élni.« 

Egyetemi hal lgatók ! Általánosan elismerten a 

T U R U L - É T K E Z D E 
a legolcsóbb és legjobb. Már húszpengős ebéd és 

vacsorához minden nap tészta, 

Ha középiskolás gyermeke mellé emeri-
canás instruktort választ bennünket segit és 
bizonyos lehet benne, hogy lelkiismeretes 
munkát fog kapni. (A szerkesztőség készsé-
gesen szolgál felvilágosítással.) 

Amit a tüntetések után sem szabad 
elfelejteni 

Az ifjúság tüntetése hirtelen vonult végig 
az országban, itt-ott rombolt is, mint a Nilus 
áradó vize, ha hirtelen elönti a vidéket. De ez 
az ár megállapodik aztán, lerakja a magával 
hozott iszapot és áldást hoz az országra. Ná-
lunk az ifjúság tüntetése után ilyen jótékony 
utóhatás nem igen következik be és éppen 
ezért várjuk egy igazibb, egy tartósabb, egy 
komoly eredményt felmutatni tudó tüntetésre. 

Á statisztika azt mutatja, hogy az utóbbi 
12 év alatt 22 ezer zsidó jött be Magyaror-
szágra. Ezek mindegyikének nagyszerű megél-
hetést biztosított a példaadóan jól megszer-
vezett magyarországi zsidóság. Ma ennek a 
nyolc százaléknak a kezében van az ország 
nagyvállalatainak és üzletvilágának legnagyobb 
része. Kiváló szociológusok mondják, hogy a-
mig nem szerezzük vissza a hatalmat az üz-
letvilágban, addig itt eredménytelen lesz min-
den családvédelmi politika és az ifjúság elhe-
lyezése érdekében tett minden kísérlet. 

A minap történt, hogy az egyik pap, aki 
templomot akart építeni, bement az egyik nagy 
zsidókereskedésbe, hogy adományt kérjen. A 
tulajdonos kissé bátortalanul, így válaszolt. 
De . . . hiszen . . . ez a maguk temploma keresz-
tény és maguk 92o/o-ban vannak a városban, 
mi pedig csak S"o-ban. Akkor m i é r t ? . . . — 
Igen? Maguk úgy gondolkoznak? — mondta 
a pap. Az nem számit, hogy a 92o/0 ide hordja 
a pénzét? Ezután rajta leszek, hogy a keresz-
tény tömegek tudomást szerezzenek erről a 
felfogásról és gondolják meg, hogy különösen 
így karácsony táján hová menjenek vásárolni. 

Ez az. Ezt kell tennünk nekünk is, mert 
a helyzet megoldásának kulcsa a 8 milliónyi 
magyar társadalom kezében van. Mert min-
den pénz amit zsidó újságra, erkölcstelen ké-
peslapokra (ilyet csak ők állítanak elő) egy szó-
val zsidó árucikkre adunk, azt ellenünk fordít-
ják. Ugyanaz a helyzet forog fenn, mint a há-
ború előtt, amikor az oláhok német kölcsö-
nön franciáktól vásároltak fegyvert, amelyet 
aztán a háború alatt a németek ellen fordítot-
tak. Nem szabad tűrnünk, hogy magyar em-
ber ma problémát csináljon abból, hogy ke-
resztény, vagy zsidó üzletben vásároljon-e. 
Nagy buzgalommal kell rámutatni mindenütt 
ennek a kérdésnek a fontosságára és odahatni, 
hogy a keresztény vásárló tömegek vállalja-
nak szolidaritást a keresztény kereskedőkkel. 

Dubecz József. 

Keresztény testvér! Hol fogsz kará-
csonyra és Mikulásra ajándékot venni? 

Ördögh Ferenc férfi és női ruhaáruháza Szeged, 
Széchenyi-tér 16. szám. Mérték utáni szabóság. 
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Testvér, ne haragudj 
. . . a z é r t ha megmondom, hogy nem jár-

tál helyes úton, ha az ablak beverésekben, 
verekedésekben, és tüntetésben részt vettél. 
Nem mondom azt, hogy nincs okod a lázon-
gásra, az elégedetlenségre, hisz kétségbeejtő 
látni, hogy végzett keresztény testvéreink ez-
rével kóborolnak betevő falat, jómódü rokon-
ság és minden reménység né lkü l . . . és ez a 
sors vár rád is, rám is, és nekem is ökölbe szo-
rul a kezem, én is így szeretnék zúzva é s . . . 
útat vágni az életbe, mert ma nem lehet más-
képen. De mégis, tárt karokkal elibed állok, 
vállalom a stréberség vádját és az iszonyú csa-
pásra lendülő öklödet megállítom, mert sze-
retlek és nem akarom, hogy börtönbe juss, 
bár tudom, hogy vértanuk kellenek ma a ke-
resztény és magyar világ megteremtéséhez. 
Mondom, szeretlek és ne aljasítsd le magad 
a köpködőig, ne köpj vissza ha bajtársi sapká-
dat is csúfolták meg így, meit ilyen viselkedés 
mindenkihez méltó, csak úri emberhez nem. 

Neked más módon kell megejtened a 
leszámolást. De addig, inig eljön az idő, várj 
és ha véresre is harapod a szád szélét, de ne 
köpj, ha szétmarcangolod a tenyeredet is, de 
ne üss még! Tagadd meg magadat, de, és na-
gyon figyelj, ne csak magadat! Emlékezz csak! 
Mikor Galiciából megindult az ár, akkor been-
gedtük őket, hittük, hogy lesznek második 
Ankerschmidtek, mert Ígérték szent esküvel, 
hogy hü fiai lesznek ennek a hazának. Aztán 
nem mentek ki a harctérre és az utcát járták 
tollért és bőrért. Sokszor hallottad a hangját, 
hisz ott jártak el mindennap a házad előtt. Az-
tán kimentél a harctérre, ö t év múlva hazajöt-
tél, fáradtan, rongyosan, golyóktól szaggatott 
testtel, de a régi otthonodba már nem tudtál 
bemenni. Pincelakásban borult nyakadba fe-
leséged _ és sírt feléd sápadt kis fiad. 

Megszégyenítő ránk, magyarokra néz-
ve, amit Ratzinger, a neves szociálpolitikus 
ír: »Bécsben, de főleg Magyarországon alig 
van zsidó fiatalember, aki ne dicsekednék 
azzal, hogy mielőtt zsidó leánnyal házas-
ságra lépett, előbb keresztény leánynak be-
csületét tette tönkre.« 

Orincsák Miklósné 
virágüzlete Szeged, Klauzál-tér 5. 

Legszebb , l e g o l c s ó b b v i r á g b e s z e r z é s i forrás. 

Legszebb , l egjobb, c s e m e g e - és fűszerárut 

Rejtőnél vehet 
Kárász-utca 13. 

igen, hisz hadikölcsönbe fektetted minde-
ned. Legföljebb azon csodálkoztál, hogy régi 
házad új tulajdonosában régi ismerősödet is-
merted fel. Mikor elmentél, zsák volt még a 
hátán és nyúlbőr benne. Ű nem vesztett a hadi-
kölcsönön. A háborúhoz meg csak annyi köze 
köze volt, hogy hamis és méregdrága élelmi-
szert, meg papirbakkancsot szállított. Ezért 
fagyott le a lábad. A világ négy égtáján véütcd 
a hont, véreztél érte és idehaza mégis eladták, 
elárulták azok, akiknek csupán kereskedelmi 
üzlet volt e hon. S hogy hazajöttél, csonkán, 
összetörten hevert ez a haza. S amazok odaát 
ismét esküdtek: »hű fia leszek a hazának.« S 
akik itt maradtak, most cionista ifjakat taníta-
nak földművelésre ezer és ezerholdas birtoko-
kon a palesztinai cionista állam részére. Ugye 
erről is hallottál? S nem csodálkozol már azon 
sem, hogy a Hatvanyi báró uradalmán nincs 
keresztény alkalmazott. 

Eszmélj! ne csak magadat tagadd meg! 
Tudod-e, hogy munkás testvéred az ő rabszol-
gája s éhbérért dolgozik nekik. Most is itt van-
nak, melletted tanulnak, szűkszavúak, meghúz-
zák magukat s csak akkor veszed észre őket, a-
mikor az élet vihara a lábuk elé vet s mun-
kát, kenyeret fogsz kérni tőlük a saját hazád-
ban. Ne csak magad tagadd meg és szeresd 
magyar testvéreidet. 

Secaiis. 

B a j t á r s ! Ne feledd, hogy emericanás 
sapka emericanás sapkának katonai tisztelet-
adással tartozik! 

Az egyetemi nagygyűlés kimondotta, 
hogy nem ismeri el bajtársnak azt, aki zsi-
dó nővel szóba áll, és bojkottálja azt a ke-
resztény leányt, aki zsidóval udvaroltat ma-
gának. 

f i p O I ^ mérték után a legjobb anyagból leg-
v / I Y olcsóbban készülnek 

Vén ig Gyulánál, Gizella-tér, Szent-
háromság-utca és Gizella-tér sarok. 

Egyetemi hallgatóknak árkedvezmény. 

Mucsy János 
angol uri szabósága SZEGED, Kárász-utca 8.1, 

Egyetemi ifjaknak 10 százalék engedmény. 

f c n r í r F í H - o n r » órás, aranyműves és rádió 
W Ö U i y 1 C l C U C szaküzlete Szeged, Ká-
rász-utca 16. Szabályozott márkás sportórák, arany, 
ezüst ékszerek dús választékban. — Világmárkás 
rádiók 98 pengőtől. Nagy óra, ékszer, gramofon rádió 
javítóműhely. Egyetemi hallgatóknak árengedmény. 

Kurucsev Sándor $féSSySE 
14. szám. állandóan legnagyobb raktárt tart bel- és 
külföldi férfi és női szövétekben. úgyszintén az összes 
divatárukban, Szabatt árak. Figyelmes kiszolgálás. 
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HÍREK 
A.Da iub í ana f. hő 5-én 

este 8 órakor Mikulás-estét fog tartani a 
katolikus ház termeiben. 

A Danubiana corporatio curiája 
20-án este curiálist tartott, amelyen Mik-
lósi László a bankokról, mint a zsidó kapi-
talizmus fellegváráról beszélt. Ismertette a 
zsidó bankok erkölcstelen manipulációit és 
statisztikai adatokkal alátámasztva bizonyítot-
ta, hogy a zsidóság arányszámának meg 
nem felelő helyet foglal el az ország köz-
gazdasági és pénzügyi életében. Az élőadást 
hosszú vita követte, melynek keretében el-
keseredett kifakadások hangzottak el a ga-
líciaiak sűrű beözönlőse miatt. A corporatio 
tagjai hangoztatták, hogy az országnak ép-
pen elég zsidó állampolgára van és semmi 
szükségünk sincs újabb importra. 

A Danubiana f. hő 3-án senioratust tartott, 
amelyen a curia vezérkara megvitatta a ke-
resztmozgalom következtében előállott álta-
lános helyzetet és határozott további maga-
tartása felől, amely — mint a kiadott hiva-
talos közlemény mondja, — az eddigiektől 
semmiben sem tér el. »A Danubiana mindig 
súlyt helyezett és kíván fektetni a jövőben is 
az elvek nyilvános megvallására, a confessió-
ra, és nem elégszik meg azzal, hogy a ke-
resztet a szívében viseli, hanem azt ki is ve-
títi a világba.« 

A Danubiana senicratusa 
felhívja a curia tagjainak figyelmét arra, 
hogy az esedékes félévi tagdíjat f. hó 5-ig 
mindenkinek be kell fizetni. Mindazok, akik 
ebbeli kötelezettségeiknek nem tesznek ele-
get, f. hó 12-én este 8 órakor tartandó fe-
gyelmi szék elé lesznek idézve. A fegyelmi 
szék a notorius nem fizetőket ki fogja zárni. 

Karácsony-est Átokházán. 
A Danubiana corporatio ifjúsági tagjaiból 
alakult csoport f. hó 24-én Átokházán kará-
csonyestet rendez. Az est alkalmával szere-
tetcsomagokat fognak kiosztani a proletár 
kis magyarok között. Ezúton is kérünk min-
denkit arra, hogy ha otthon fölösleges játék-
szerek, de méginkább használaton kívül he-
lyezett gyermekcipők, harisnyák, kabátok és 
hasonló ruhanemük volnának, azokat ne ad-
ják el handlénak, hanem juttassák el a coi-
porationak. Odakünn örömet, boldogságot 
szerzünk vele az elhagyott magyar testvé-
reinknek. 

Ugyancsak a Danubiana 
november hó 8-án vasárnap megismétli fa-
lu-, illetve tanya-látogatását. 

Karácsonyi szükségleteit uri és női divat cikkekből 
legelőnyösebben C + c i í n D ^ f p r " r i é s n ö i 

szerezheti be O I C I I I r C I C I divat kö-
tött és szövöttárú üzletében 

Kárász-utca 14. 

Bajtárs! Tudod-e, hogy a főváros nyo-
morgó napszámos rétegeinek 95.5 száza-
léka keresztény és csak 4.5 százaléka zsi-
dó! 

A nacionális probléma 
— mondotta Anonymus — számunkra nem a 
fajiság, nem a vérközösség és nem a vér bál-
ványimádata. A mi nacionalizmusunk szelle-
miség: a nagy emberi humánum egyéni szí-
ne és íze, tudás és tanulás. Ugy érezzük, 
hogy amikor művelt és tudós, aktív és bátor 
katolikusokat adunk a magyar életnek, ak-
kor a legjobb hazafiak vagyunk. Tévedett a 
rádió, amikor magyar és angol nyelven nyil-
vánosságot adott olyan nyilatkozatnak, a-
mely szerint az Emericana nincs is. Megér-
tük azt is, hogy október 6-án az egyik ün-
nepi szónok körülnézvén, az ifjúság sorain, 
nem vette észre az Emericana 12.000 tag-
ját. Pedig kérdéses egyáltalán, vájjon az 
Emericanán és a Hungárián kivül más egye-
sület főiskolai jellegű egyesületnek tekinthe-
tő-e? Mert hiszen van olyan bajtársi egye-
sület, amely teljes totalitásban igyekszik ösz-
szefogni az ifjúságot a földmívesektől az 
egyetemig. Ez lehet nagyon helyes törek-
vés, de ezzel megszűnik a főiskolai jelleg. 
Egyetemeink egyes fakultásain is mutatkozik 
ilyen célzatos nullifikáció, amely lehet, hogy 
az egységet hivatalosan reprezentáló diák-
szövetségnél is érvényesül, amikor megcsi-
nálja a magyar diákegységet a katolikus 
főiskolások és így a magyar főiskolások 
többsége nélkül. 

Sörkülönlegességek „Az Olaszhoz" cimzett vendég-
lőben állandóan csapon. Választékos zónák, minden 

Menü rendszer Szántaylmre Városháza 
mellett. Minden szombat este disznótoros vacsora. 

F e s t e s s e é s t i sz t i t tassa ruháit é s gal lérja i t 

Glöckner József és Fiánál 
Főiskolásoknak kedvezmény 1 

Iskola-utca 27. — Fogadalmi templommal szemben. 

csönyi"a'jándékokaf" Nemec-drogériá-
ban vásárolnak a legolcsób árak mellett. Kárász-

utca 3. sz. Knittel kalapüzlet mellett. 

Szeg-edi Uj Nemzedék rt. Üugonics-tér. Felelős üzemvezető: Airady Lajos. 




