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Kultúra és barbárság — mérlegre tétettél 
(M. L.) Mikor elolvastam Mussolininek az ifjúsághoz intézett kiáltványát, egy 

pillanatra sok-sok elszállt remény költözött vissza a szivembe. 
Tény az, hogy Olaszországnak a kultúra nevében indított harcát elakarják gán-

csolni- Az Olasz nemzet nagysága azonban hiszem, hogy meg fog birkózni ezekkel a ne-
hézségekkel és a maga öntudatos erejével oda fog hatni, hogy majd jóvátétessék az az 
igazságtalanság is, amit Trianonban a magyar kultura ellen békeszerződés cimén követlek 
el. Majd most fogják felismerni Olaszországban, hogy mit jelent az : kulturáért harcolni, 
kulturhivatást betölteni. Most meg fogják majd látni a magyar követelés lényegét, melyet 
eddig nem láttak elég világosan. Nem kell sokat magyaráznunk, ha az elrablott területek 
kifosztottságára, a ledöntött és szétzúzott szobrokra, a kifosztott felvidéki múzeumokra, be-
zárt magyar színházakra és iskolákra rámutatván azt kívánjuk, hogy állitassék ez a föld 
a magyar kultura akcio-rádiusába, mert a mi uralmunk alatt ilyen barbarizmus soha elő 
nem fordult. A kultúráért inditott harc jogos, és mi mellé állunk minden ilyen értelemben 
és célokért vivott küzdelemnek, mert hisszük, hogy ha a sötét afrikában diadalra jutott az 
igazság, akkor azt az elszakított területek népei sem lesznek soká nélkülözni. 

Mussolini az európai diáksághoz intézett kiáltványában kijelenti, hogy nem akar 
európai háborút, de ha a szankciókat életbeléptetik, akkor elhárít magától minden felelős-
séget. Az európai ifjúságnak meg kell bélyegezni — mondja a röpirat — azokat, akik az 
ifjúság millióit, diákokat, iparosokat, munkásokat és kézműveseket arra akarnak ítélni, hogy 
ne lássák többé a napvilágot. A barbár abesszinia és annak pártfogói a te fiatal életedet 
is követelik, olvashatni az európai ifjúság lelkiismeretére apelláló megrázó sorok között. 
Mussolini a világ lelkiismeretét akarja felébreszteni és megakadályozni egy nagy igazság-
talanságnak a bekövetkezését! Föl akarja nyitni a diákság szemét : nektek azért kell majd 
egy uj világháborúban egymás ellen harcolni és legyőzni Olaszországot, hogy az afrika 
sötét dzsungeljeiben háborittatlanul tovább éljen az emberhús vásár, a babona, az erkölcs-
telenség és a szellemi fertő. Európa Ítélőszéke előtt az olasz kulturlörekvés és kultúrfölény 
nem talált elismerésre, mig abesszinia szellemi sötétsége, annak minden babonájával és 
embertelenségével nagy pártfogókra talált. Európai i f júság! — hivnak fel a kiáltvány be-
tűi — vigyázz, mert nyilvánvalóan bűnös az a politika, mely a kultura harcosaival igyek-
szik Téged szembeállí tani! 

Genf előtt már tárgyaltak egy ilyen pert, csak akkor Magyarország volt a „bűnös" 
és az ellen kellett szankciókat alkalmazni. Csak az igazság volt velünk és az egész világ 
ellenünk ! Hiába volt Apponyi gigászi erőfeszitése a magyar kultúra, szellem és erkölcsi-
ség akkor is könnyebbnek tünt a mérlegen, mint a cseh, román és szerb kapzsiság. Bár-
mily fényesen tündökölt is a magyar igazság kardja, egyszer csak azt kellett észrevennünk, 
hogy nincs miért harcolnunk. Az Ítéletet meghozták még a főtárgyalás előtt! 

A kultura védelmében szálltunk harcba Genfben és követeltük a megszállott te-
rületek felszabadítását a műveletlen román, cseh, szerb elnyomás alól. Ezeknek a népek-
nek nem volt semmi önálló szellemi produktumuk, mert amivel dicsekedtek azt is tőlünk 
lopták. A szerb inteligencie éppen itt Szegeden tanult meg irni és olvasni, ami kulturát szer-
zett, azt itt öntötték belé. (L. a szegedi iskolák értesítőjének a nemzetiségekre vonatkozó ada-
tait és a Szerb-internátus történetét.) Most ők akarnak a tanitó mesternek leckét adn i ! A nép-
szövetség engedett ennek a bolsevista izü törekvésnek és övék a magyar kultúrterület két-
harmad része. 
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Nyilvánvalóvá vállt,.hogy nem az igazság, hanem az érdekek, a kapzsiság vol-
tak a perdöntő bizonyítékok. És most ismét egy ilyenforma Ítélet készül! Nincs itt hiba a 
norma körül, melynek segítségével érdekitéletet a lkotnak? 

Vagy tán Justitia mérlegét hamisította meg valaki? Bárhogyan álljon is a dolog, 
ez a per nem erősítette meg a magyar diákság hitét Genfben ! Sőt! Az a hely pedig, ahol 
a kultúra és szellem állandóan vereséget szenved, nem lehet igazságos Ítélőszék és en-
nek tagjai közt nem maradhat meg olyan, aki az igazság harcosának érzi és tudja magá t ! 
Mit adott nekünk a Népszövetség ? A kultúra, a szellem és az igazság gálád elárulását 
trianoni békébe csomagolva ! A Nemzetek Szövetsége magáról méltó bizonyitványt állított 
ki, amikor az ezeréves magyar művelődés és kultúra géniuszaként megjelent Apponyi Al-
bertnek nem tudott igazságot adni azoknak a nemzeteknek képviselőivel szemben, akik 
között a főhatalmak elbitangolták a történelmi Magyarországot. 

Akkor még hittük, hogy a Nemzetek Szövetsége ezeket a gyerekbetegségeket ki 
fogja heverni, és helyre hozza azokat a hibákat, melyeket a megfontolatlanul hadonászó 
gyerekkéz ütött. Ez a fejlődési folyamat a jelek szerint nem állott be, sőt az első kiáltó 
igazságtalanság után készül elkövetni a másikat! A kultúra haladást jelent dinamikus ér-
telemben. Mi pedig, mint kultúrnemzet nem állhatunk időilen-időkig egy oly gyermek gyá-
molitójaként mely — gyermek is marad ! 

A Népszövetség csak akkor fogja tudni teljesíteni hivatását, csak akkor tudja 
összeegyeztetni a legkülönbözőbb nemzetek óhajait és kívánságait, ha azokatminden ember-
től es minden államtól elfogadott nézőpontból ítéli meg. Ez a szempont pedig nem lehet 
más, mint az igazságosság és kultúra. A magyar ifjúság várja és követeli a Népszövet-
ségtől, hogy ezek a szempontok legyenek irányadók minden magatartásában, ha azt akarja, 
hogy birói fórumnak ismerjük el. 

A kereszt ügyben 
még mindig nincs döntés 

A Délvidéki Ifjúság munkatársa felke-
leste Ditrói Gábor dr. Rector Magnificust és 
megkérdezte, hogy megérkezett-e a kultusz-
minisztérium döntése az ifjúság memoran-
dumára illetve az Fgyetemi Tanács felterjesz-
tésére. 

Ditrói Gábor dr. válaszában kijelentette, 
hogy az ifjúság kérését annakidején az Egye-
temi Tanács pártolólag terjesztette fel a kultusz-
minisztériumhoz. Valószinü, hogy a több mint 
70 oldalas felterjesztés áttanulmányozása mi-
att nem érkezett még meg a kultuszminiszté-
rium válasza. Remény van azonban arra, hogy 
ez igen hamar meg fog történni és ezzel le fog-
nak csillapodni azok a hullámok, melyeket ez 
a mozgalom országszerte keltett. 

* 

Az ifjúságot igen lehangolja az a tény, 
hogy ily nagyfontosságú kérdést a többi akták 
módjára porosodni hagynak valamelyik iktató-
hivatalban. Mindannyian azt hittük, hogy or-
szágszerte rokonszenvei kisért mozgalmunk so-
ronkivül fog elintészést nyerni és mélységesen 
csalódtunk. Vagy tán odafönt kell olyan sokat 
gondolkozni rajta. Pedig — még egyelőre — 
nem is azt kértük, hogy a kultuszminisztérium 
helyiségeiben tétessék ki a kereszt! Vagy azon 
gondolkoznak, hogy a kérés teljesitése ránk hoz 
kárt és „atyai gondoskodással" meg akarnak 
óvni az elhamarkodott lépés káros következmé-
nyeitől. Mi ezúton is megakarunk nyugtatni min-

denkit, hogy nem fogjuk megbánni soha, hogy 
keresztet kértünk egyetemünk falaira! Ha pedig 
az adminisztráció nagyszerű szervezetének se-
gítségével elhúzni igyekszenek eme kérdés meg-
oldását, akkor felelős tényezők számoljanak az-
zal, hogy az ifjúság bizalma éppen azokban 
fog megrendülni, akik a keresztéuy világnéze-
tet hirdetik, de megvalósítása elé akadályokat 
gördítenek. Az ilyen magatartás az emberben 
kétséget támaszt de ennek ellenére mégis van 
annyi bizalmunk illetékes körökben, hogy ezt 
a gondolatot magunktól távoltartva higyjük, hogy 
a kereszt a legrövidebb időn belül legszebb di-
sze lesz egyetemünknek. 
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Tánc és erkölcs! 
A napilapokban néha hasábokat (ölt 

meg a tánc-mulatságokról szóló tudósítás. 
A posta alig győzi kézbesíteni a tömérdek 
báli meghívót. Nem egy fiatalember ilyenkor 
farsang idején minden egyebet elhanyagol, 
hogy ideje és ereje legyen tánc-kötelességé-
nek (talán inkább tánc-szenvedélyének) ki-
elégítésére. Ha valaki társadalmunk rende-
zettségére mulatságaink számából akarna 
küvetkeztetni, akkor kétségtelenül meg kelle-
ne állapítani, hogy nincs boldogabb nép a 
magyarnál, hisz nem ér véget a heje-huja, 
dinom-dánom, tánc muzsika, ének. Még jó, 
ka nem nyúlik bele az adventi és nagy-
böjti időszakba. Azt hiszem, ha annyi volna 
a pénz, mint amennyi nincs a családokban, 
a sokszor hangoztatott és éppen azért már 
az ellenkező tények ellenére is közmeggyő-
ződéssé lett keresztény megujulás élénk cá-
folatául a böjti idő épolyan kevéssé volna 
kerékkötője a mulatság-eudemiának, mint 
amennyire a vasárnapi mise-kötelezettség az 
egyes mulatságoknak. Pedig a jelek arra mu-
tatnak, hogy vulkán tetején táncolnak, akik-
nek mindig és fáradhatatlanul és kimerithe-
tetlenül táncolni való kedvük van- Most mint 
szokták mondani, vérkeringést kell hozni 
egyes ipar-ágakba. Ha ez a bevalott cél volna 
az igazi, még hagyján volna. Sajnos, fiatal-
ságunk jórészének a be nem vallott célja a 
vér, a saját vérük feltüzelése, amit manap-
ság nyáron a strand, télen a táncterem kó-
dekszének könnvüvérü paragrafusai tesznek 
„szalon-képessé." Ebben a tekintetben, több-
évi megfigyelésem szerint, ma sincs különb-
ség fiu és leány, úr és nem-úr, ezüsttükrös 
táncterem és petróleummal világított falusi 
tánchelyiség, világnézetileg színtelen egyesü-
let és vallásos cégér alatt működő alakulat 
táncrendje és tánc-erkölcse között. A manap-
ság dívó, szekszuális aláfestésü táncok egy-
aránt az ördög malmára hajt ják a vért, akár-
milyen gomb-jelvényt is visel a táncos pár. 
(E sorok Írójában egy emericánás táncesté-
lyen érlelődött meg az az elhatározás, hogy 
soha tánc-mulatságot meg nem néz és soha 
egy fillért nem ad semmi néven nevezendő 
„jótékonycélu" tánc-mulatság előzetes vagy 
utólagos költségeinek a fedezésére sem.) 

Az egyszeri egyházatya azt a szigorú 
elvet mondta ki egy pogányvilág szórakozá-
sainak hódoló keresztény közönsége számára 
zsinórmértékül: „Qui iocularí voluerit cUm 
diabolo, non poterit gaudere cum Christo." 
A krisztusi erkölcs a templomban nem ke-
vésbbé kötelez, mint a táncteremben. A tánc, 
mint szórakozás, vagy ha jobban tetszik: 
mint mulatság is Krisztustól és nem Bacchus-
tól vegye zsinórmértékét, ha keresztények lej-
tik ! Nem lehelek keresztény a templomban, 

ha a lokálban vagy tánc-teremben pogány, 
vérforraló táncok járása közben pogánykodni 
engedem a véremet. Ha csak az a különb-
ség van a táncoló ifjúság körében, hogy az 
egyik nem gyónja meg táncterembeli erköl-
csi kilengését, a másik pedig igen, de abban 
az utóbbi és az előbbi egyaránt megegye-
zik, hogy a mai táncokat mint kortünetet 
a mai idők kikerülhetetlen velejáróinak tart-
ják, akkor ez az erkölcsi és a vallásos ér-
ték nagyfokú megrokkanását is jelenti. Az 
árral való úszást nem szokta egy kor sem 
erénynek minősíteni. Ha őseink a nyugatról 
berontó, akkoriban „modern" táncok ellen a 
gyönyörű magyar táncokat egy Gvadányi el-
lenszenvével vissza tudták utasítani, hát a 
a mai fajvédelmet emlegető és egyéb meg-
újulást hangoztató fiatalság, ebből a szem-
pontból is, de még inkább a keresztény er-
kölcs szempontjából merjen egy erőteljes ne 
tovább !-ot kiáltani — nővére, jegyese és a 
saját jobbik fele erkölcsének, szóval a le-
endő magyar család erkölcsi integritásának 
a megvédésére. Szomorú dolog az, mikoris 
a magyar táncok fölkarolására vonatkozólag 
unos-untalan hangoztatott szavaimra még a 
mi berkeinkben is azt mondták, hogy ezek 
járására nem kapnak táncosnőt, még ha a 
tánciskolában meg is tanulnák a fiatalembe-
rek. Hazánk szebb lelkű hölgyei, a magyar 
anyék legyenek rajta, hogy nemcsak a Nem-
zeti bálon, hanem minden táncmulatságon, 
elsősorban a szekszuális vonatkozású néger 
és egyéb táncmalackodások helyett, magyar 
táncok szerepeljenek. A női nem erkölcsi ér-
zéke sok felé úgyis annyira lecsúszott már, 
hogy ez után már csak a teljes leplezetlen 
dekadencia következhetik. Kereszteljék meg 
a felnőttek a tánctermek és a strandok er-
kölcseit egy közös elhatározással az egész 
vonalon ! Az ifjúság pedig egészséges radi-
kálizmusával támogassa ezt! 

Révai József 

Bőrkesztyűt 
csak szaküzletben vegyen. 

Hőfle kesztyűsnél Szeged, Klauzál-tér 3. 
Egyetemi hallgatóknak 10 százalék engedmény. 

Legrégibb, leghíresebb Á D V A V ^ r ó f 

szegedi cukrászda -MrV V n l Apponyi-u.15. 
A Dóm-tér közelében. - - Ezelőtt: Klauzál-tér. 

Békebeli minőség! — Mérsékelt árak! 
Alapítva 1884. 50 év. Telefon: 33 52 

Müller Lajos S. J. 
őszes müveit tekintse meg a 

K O R D A 
(Apponyi-u. 20) kirakatában 
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Az Emericana és a népegészség 
Magyarország népszaporodási mérlege 

lefelé tendál. A folyamat megállításának 
egyik lehetősége a halálozási arányszám 
leszorítása. A halálokok közt nagyon tekin-
télyes helyet foglal el, az öregek és fiatalok 
közt széles rendet vág : a tuberculozishalál. 
A gümőkór elleni küzdelem évezredek óta 
folyik. Magyarországon ezt csupán ötven 
évre tudjuk visszavezetni. Ötven évvel ezelőtt 
történtek az első komoly tuberculozis elleni 
intézkedések és a harc azóta mind intenzi-
vebben folyik. 

Ebből a harcból kérte ki részét az 
emericanás ifjúság akkor, amikor bekapcso-
lódva a Baranyi-Pálfy actióba, megkezdte 
tubercolózis elleni munkáját. Küzdelmünk 
vezérelve : harc azokért, akiknek nem sza-
bad még meghalni. Küzdeni a tudatlanság 
ellen és megtörni a nemtörődömséget. Ezt a 
munkát nem lehet falragaszokkal, ismertető 
füzetekkel elvégezni. A társadalom sejtjeit, 
a családot kell felkeresni, felvilágosítani a 
veszélyről és kérni, követelni a fehér halállal 
való szembeszállást. 

Az orvosi Emericana egészségügyi fél-
rajai minden szombat délután kimennek 
család-felderitésre. Az iskolaorvosi vizsgálat 
alkalmával gümőkorral fertőzöttnek talált 
gyermekek családját felkeresve, egészségügyi 
statisztikát vesznek fel, keresik a fertőzés 
forrását, a beteget orvoshoz küldik, ahol 
szükséges tanácsokat adnak, és az észlel-
tekről jetentést tesznek a központban. Ily 
módon a betegség megelőzésének oly sok-
szor hangoztatott eszméje kivihetővé válik, 
mert éppen az egyetemi ifjúság az, mely 
közel tud férkőzi a beteghez, a beteg csa-
ládjához és nemcsak a betegek gyógyítására, 
hanem az egészségesek védelmére is meg-
keresi és megmutatja a módot. 

A befutott jelentéseket a központi iroda 
feldolgozza. Külön csoportba kerülnek azon 
gyermekek lapjai, kik családjukban állandó 
fertőzésnek vannak kitéve és a nyomor le-
láncolja őket, nem engedi szabadulni a tuber-
kolózishalál karmaiból. Ezek érdekében eddig 
úgyszólván semmi sem történt, mert nem is 
történhetett. Az egészségügyi hatóságok és 
a betegek között egy hatalmas válaszfal 
volt : a pénztelenség válaszfala. A Baranyi-
Pálfy actio révén a társadalom megmozdu-
lása lerombolta ezt az akadályt, Egymásután 
nyílnak meg az iskola-fekvőcsarnokok, nap-
közi otthonok, a deszki tbc kórház és a 
közeljövőben az ujszegedi iskolaszanatórium. 
— Az orvoskari Emericana feladata felku-
tatni azokat a gyermekeket, kiket ki kell 

emelni környezetükből, ha meg akarjuk men-
teni őket. 

A nyilt tuberculotikus betegek állandó 
veszélyt jelentenek környezetükre. Tudnak 
bajuk súlyosságáról, de egyrészt nemtörő-
dömségből, másrészt pénztelenség miatt meg 
sem kísérlik bajuk orvosoltatósát. Az orvos-
kari Emertcana feladata megtalálni a gümő-
kór ezen tűzfészkeit és rábírni őket, hogy 
orvosukhoz menjenek, vagy ha szegények, 
a tüdőbeteggondozót kéressék fel. A központ 
ellenőrzi, hogy a beutaltak tényleg jelent-
keztek-e és ha nem, a legközelebbi szom-
baton megint bekopogtat egy zöldsapkás a 
betegnél és ismét felszóliija, hogy jelentkezzék 
kezelésre. 

A tuberculozis propléma tulajdonképen 
gazdasági probléma és ezért végleges meg-
oldása úgyszólván lehetetlen a mai körül-
mények között. A nyomor és a tbc édestest-
vérek. A nyomor a tuberculozis melegágya 
és ahol egyszer megjelent a gümőkór, ott 
felüti a fejét a nyomor is a hosszontartó, 
lassú betegség kövétkezményeként. Ez az a 
terület, ahol a legtöbbet kellene tenni, de 
éppen itt vagyunk a leginkább tehetetlenek. 
— Az orvoskari Emericana munkatere itt 
szintén nagy, de hatóköre igen kicsi. A leg-
kirívóbb legsürgetőbb esetekre felhívta az 
egyházhözségek, munkaadók figyelmét, a 
nyomorban élő családok gyermekeit tej és 
ebédeltetési actióhoz juttatja. 

A mozgalom csendben indult meg. Nem 
előzték meg időrabló gyűlések. Nem kürtöl-
ték világgá újságcikkek. E rövid beszámoló-
ban már a tettek beszélnek. Az orvoskari 
Emericana megmutatta, hogy a magyar ifjú-
ság tud dolgozni, akar dolgozni. A munka 
folyni fog tovább a magyar egészség, a szebb 
magyar jövő érdekében, V. F. 

Paulusz Jenő 
keztyü és fűző üzlet. 
Áthelyezve Kárász-u. 10. 

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. 

Ördögh Ferenc férfi és női ruhaáruháza Szeged, 
Széchenyi-tér 16. szám. Mérték utáni szabóság. 
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•.. addig, ameddig 

Sokan beszélnek és irnak arról, hogy 
az egyetemre lépő ifjúnak bajtársi egyesü-
letbe kell lépnie. Mily szükséges a bajtársi 
szellem ápolása, a közös munka a közös 
célért az eszmék összhangba hozása, az 
egészséges világnézet kialakítása stb. stb. 
Akik erről beszélnek és irnak sőt ezért pro-
pagandát is fejtenek ki, talán tanulságot 
tesznek az új bajtársak gondolatvilágának 
kitűnő ismeretéről, a propaganda szervezés-
ben való jártasságukról, de semmi esetre 
sem szemlélik a dolgokat realitásukban. Erre 
igazán csak az képes aki most ól! az első 
évnek érdekes első szakában. így akarok 
néhány megjegyzést tenni a bajtársi kérdés-
sel kapcsolatban elémkerült eseményekről, 
észrevételekről. 

Már a középisk. VIII. oszt. vége felé 
fölszinre kerül a bajtársi egyesületi kérdés. 
Röpcédulák tájékoztatók is akadnak. Sőt egy 
egy egyetemi hallgató még demagógnak is 
fölcsap egyesülete érdekében. A fiuk legna-
gyobb része még közömbös. Azonban vannak 
már néhányan, akik a „csak egy aláirás" 
és kész jeligének beadták derekukat. Van 
már néhány határozott állásfoglaló is. — 
Azután minden gondolatunk az érettségi, 
ezután minden emlékünk a középiskola. 

A kérdés újra csak szeptemberben ve-
tődik fel.-Bejutottunk az annyira áhitott ma-
gasabb világba, mely nagyobbszerű, új ér-
dekel de a legteljesebb mértékben idegen 
és rideg nekünk, segítőre van szükség és 
a segítség meg is jelenik a beiratkozáskor 
egy feketesapkás bajtárs személyében, aki 
felismerve gólya mivoltunkat barátságosan 
segit kísér minket. Megyünk a lépcsőn föl-
le, ajtókon ki-be. Sokáig. Végre abbahagy-
juk. Barátom gyorsan kijelenti, hogy föltéte-
lezi, miszerint bajtársi egyesületét ismerem 
és csakis oda fogok belépni. Azonban már 
most ad egy jelentkezési lapot, akár rögtön 
aláírhatom. Megköszöntem mondva, hogy 
még várok. Alig jutottam tovább már egy 
másik jelentkezési lapot nyomtak a kezembe 
azzal, hogy csakis oda lépjek. Aznap egy 
lépést nem tehettem a tanácsadóktól. Ide 
lépj, ez igazán magyar, ez egységes. Ide lépj 
ez olyan mint egy nagy család. Ez nem 
megalkuvás, mint a másik. Ide ez nem formál 
vallási egyesületet bajtársi helyett. Ide, ez 
valóban az ifjúságé, nemcsak névleg mint a 
másik, ahol az öregek folyton beleszólnak. 
Ide ha katolikus vagy. Ez ad segélyt, emez 
szórakozást. Ki tudná elmondani mi mindent 
még. — Másnap folytattam a beiratkozási 
kálváriát. Az első napi eset megismétlődött 

más leítem! 
Szilber Jenő jh. 

azzal a külömbséggel, hogy most egy zöld-
sapkás kisért le-föl, mig eljött a jelentkező 
lap már ismert á tadása. Előbb azonban hár-
man maguk közt vitatkoztak, mert az egyik 
Clusiast akart ideadni a másik Marisiast. 
Szerencsére a vita véget ért, mert eltettem 
mindkét lapot azzal, hogy még várok. Azu-
tán ismét jöttek, akik az egyik egyesületet 
dicsérték, a másikat kézlegyintésre méltatták, 
a harmadikat arra se' és fordítva. Még a 
sapkákat is rálökték az összehasonlítás mér-
legére, Ez olcsóbb, ez jobb, ez szebb stb. 
Mikor más nem volt, hát elénk állították a 
plakátok nagy szavai t : Jöjj közénk ! Téged 
várunk! Ez a miénk! Itt a helyed 1 

Most mikor már megállapodtam .meg-
köszönöm magamnak, hogy így tettem. Érzem 
és érezzük mi Emericanás apródok, kiket a 
meggyőződés hozott ide. hogy jól válasz-
tottunk. érezzük, hogy össze tudjuk egyez-
tetni nacionalizmusunkat katolicizmusunkkal, 
hogy az Emericana lesz munkálkodásunk 
igaz tere, kerete. Sokat várunk tőle, de Ő is 
tőlünk. Nem fog csalatkozni! 

Egyetemi hallgatók ! 
Mindenkinek érdeke, hogy a legolcsóbbért 
a legjobb kosztot kapja. Ezt adja a 

T U R U L - É T K E Z D E 

Tavaszi férfi öltöny és átmeneti kabát szövetujdon-
ságok minden minőségben, a legolcsóbb 

árak mellett szerezhetők be 

Kurucsev Sándor divatáruházában 
Széchenyi-tér 14. szám. 

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 javitás 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, 

A legújabb tavaszi kosztüm és kompié szövet 
újdonságok dus választékban már megérkeztek 

Kurucsev Sándor 
divatáruházába, Széchenyi - tér 14. s z á m . 
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A família feladata 
az Emericanában. 

A família legszentebb feladata a széteső 
magyar katholikus család eszméjének a re-
konstruálása. E nagyszerű feladat megoldá-
sának alfája a Hit. Csak a mélységes religi-
óból élő emericanás família vetitheti a család 
meleg verőfényét a conventre, curiára. Ezzel 
a belső katolicitással telt lelkiséggel vegye 
körül, segitse a Foederatiót nagy munkájá-
ban, nemes céljainak elérésében. Az igazi 
nőiesség már ritka a ma társadalmában. A 
família tagjainak katolikus magyar nőknek 
kell lenni a szó legszigorúbb értelmében. 

Az emericanás nagyasszonyok és kísasz-
szonyok famíliája mulatja a szeretet vonzó 
szépségét, kedvességét. A família fogadja be 
az emericanás ifjúságot szívesen ebbe a 
nagy szeretetbe. Árassza a família a szeretet 
melegségét a város elhagyatott ridegségében 
élő emericanás ifjúságra. A családi tűzhely 
melegét sugározza az idegen, a vidéki ifjúság 
lelkébe. Mily jól esik néha egy kedves 
anyáskodó szó, kedves apró-cseprő anyás-
kodó figyelmesség. Felmelegszik a lelke a 
vidéki fiúnak és ha anyai tanácsra van 
szüksége bizalommal fordulhat valamelyik 
kedves Nagyasszonyunkhoz, kiben az Édes-
anyja hasonmását látja és éppen olyan ked-
ves tanácsot kap, mintha az édesanyja adta 
volna. 

Nagyasszonyok, kisasszonyok famíliája 
aktivitás nélkül csak szép elgondolás, s be-
fejezetlen vállalkozás marad. A familia ülé-
seire és az Emericana ünnepségeikre vonul-
janak fel teljes számmal a familia tagjai. 
Vegyék ki részüket a Foederatió munkájából, 
kiosztott szerepüket örömest vállalják és ne 
tekintsék nyűgnek, tehernek a folytonos nó-
gatást, ne kritizálják a terveket, hanem a 
magyar nők kitartó buzgóságával teremtsenek 
állandó aktivitást. 

A faji politika és világnézet 
nem más, mint a nagyhatalmak vallása és 
a nagy fajok világuralma előkészítésének 
jogcíme. A kis népek halálát és tragédiáját 
jelenti ennek az elvnek a diadala. A kis 
népek érdeke tehát az, hogy ennek a kóros 
folyamatnak kihatásait maguktól távoltart-
sák és úgy állami életükben, mint szellemi 
hagyományaikban megőrizzék a keresztény 
etika ama tradícióit, melyeknek alapján a 
nyers erőszak és »mennyiségi igazság« pri-
mitív és barbár érveivel szembe szegezhetik 
a jog tisztult keresztény fogalmát. (Pong-
rácz dr. A keresztény állam. Uj Élet IV. 12.) 

Eredményes tüntetés 
Irta; KRISZTIANUSZ 

Még nem felejtettük el, hogy az egyetemi 
ifjúság ősszel lezajlott tüntetéseire mi adott okot. 

Leköpködtek bennünket. Meggyaláztak. S 
olyan részről érte sérelem a keresztény ifjúsá-
got, ahonnaon annak legkevésbbé lett volna sza-
bad jönnie. Olyan egyének sértették meg a ke-
resztény világnézetet, akik hazánkban egy meg-
tűrt népfajhoz tartoznak. Ez a népfaj 1900 esz-
tendővel ezelőtt egy igazságtalan ítélet végre-
hajtásánál álkot mondott önmagára. „Az övére 
rajtunk és fiainkon!" Az átok csakhamar fogott. 
A jeruzsálemi templom, amely akkor világ leg-
nagyszerűbb alkotása volt, a hetvenedik esz-
tendőben, a város bevételekor földig lerombol-
tatott. Ettől az időponttól kezdve a zsi-
dó nép hazátlanná lett és fokozatosan szétszó-
ródott az egész világon. Vándorbotot vett a ke-
zébe ; vándorútján bekopogtatott minden nem-
zetnek ajtaján. Sokszor nem is kopogtatott, ha-
nem csak ugy csúszott be hátsó ajtón s a nem-
zet tagjai csak akkor vettek tudomást létezé-
sükről, amikor a jövevények már nagyon otthon 
érezték magukat és nyugtalan vérük feszelgés-
re, hencegésre késztette őket. 

így történt ez Magyarországon is. A zsidók 
legnagyobb része, hol egyenként, hol kisebb 
csoportokban Galíciából vándorolt be a Felvidék-
re. A nemzet megtűrte, nem toloncolta vissza 
a határon túlra. S vájjon mit tettek a jövevé-
nyek? Meghúzták magukat szerényen? Utolsók-
nak tekintették magukat, mint befogadott kol-
dúshoz illik? Hálásak voltak a keresztény tár-
sadalommal szemben, hogy nemcsak megtűrte, 
hanem érvényesülni is engedte őket? Igen. Na-
gyon szerényen viselkedtek, — de csak a Na-
gyapák ! Azok is addig, míg pénzt, hatalmat 

ABLAKA GYÖRGY 
könyvnyomdája Szeged, Kálvária-utca 14. 

Könyvek szép kivitelben és jutányos árban készülnek. 

Töltőtol 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 . 

/ " » í r j A t / - mérték után a legjobb anyagból leg-
L l r U l v olcsóbban készülnek 
• • • • • Vénig Gyulánál, Gizella-tér, Szent-

háromság-utca és Gizella-tér sarok. 

Egyetemi hallgatóknak árkedvezmény. = 

Bajtárs! 
Csak vallásosan lehetsz jó hazafi. 
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nem éreztek a kezükben. Az unokák már min-
denütt előre tolakodnak. Egyetemi tantermkben 
az első padokat lepik e l ; a keresztény diák-
sapkát, a keresztény világnézetet emeletnyi ma-
gasságból köpködik le. 

Érthető tehát, hogy ilyen viselkedés láttá-
ra ökölbe szorul a keresztény diák keze és ne-
mes felháborodásában szeretne minden galiciá-
nert visszatoloncoltatni oda, ahonnan hívatla-
nul országunkba jöttek. Megértjük azt is, ha a 
magyar diák lelkében élő ellenszenv egy-egy 
arcátlan provokálás következtében utcai tünte-
tésekben robban ki. 

Ha olyan sérelem ért bennünket, melyért 
elégtételt kel követelnünk, akkor elégtételt is 
veszünk magunknak. Ha nem igy tennénk, gyá-
vának és gyöngéknek bizonyulnánk. 

Miből álljon ez az elégtételszerzés ? 
Ha bennünket legérzékenyebb pontunkon : 

keresztény világnézetünkben, becsületünkben 
bántottak meg, akkor az elégtételt valalahol ott 
kell keresni, ahol a sértő fél legérzékenyebb 
pontját talál juk meg, mert csak igy lesz meg, 
az elégtételszerzésnek a kellő pedagógiai hatása. 

* 

Nem viszonozhatjuk a sértést hasonló dur-
vasággal. Ezzel egyrészt magunk alacsonyitanók 
le másrészt nem is lenne meg a kellő eredmé-
nye. Ha a tüntető diákok betörnek egy-két ab-
lakot, kirakatot, ha elkiáltják magukat : „Le a 
zsidókkal!", vájjon mindez olyan érzékenyen 
érinti őket? Korántsem. A betört ablakok árát 
megfizetik a biztosítótársaságok. A szenvedélyes 
kiáltozások pillanatnyilag ijedelmet okoznak 
ugyan, de félelmük mellett is bíznak a rendőr-
ség erejében, amelynek kötelessége az utcai za-
vargókkal szemben mindenkit, tehát a zsidó-
kat is megvédeni. S mikor, a vihar elvonul, 
minden marad a régiben. A zsidó sajtótermék 
a régi példányszámban fogy, a zsidó boltok 
továbbra is a régi látogatottságnak örvendenek, 
a zsidó „művészet" , irodalom továbbra is fel-
színen tartja magát és terjed, fertőz. Szájjal 
szidják a zsidót, kézzel azonban teletömik zse-
bét pénzel és igy minden gazdasági lehetősé-
get nekik átadnak. Hányszor megtörténik azu-
tán, hogy a diplomát szerzett fiatalember állást 
kereső kálvária-utján kénytelen bekopogtatni 
Kohn úrhoz vagy Qrün úrhoz egy-egy darab 
sovány kenyér elnyerésének reményében. Kohn 
ur pedig önelégülten szögezi le : „No lám a 
harapós kis kutya, mennyire megszelídült!" 
Hajókedvében van és hajlandó nagylelkűséget 
gyakorolni, hozzáteszi fenhangon: 

— No nem bánom! Itt van 48 pengő. 
De jól viseld magad és dolgozz látástól vaku-
lásig ! » 

Ha eredményes tüntetést akarunk, a ka-
pa nyelét másutt kell megfogni. A jelszó rövid 
de a megvalósítása annál nagyobb kitartást kí-

ván : Becsukni erszényünket, valahányszor a 
zsidóság akarja azt megvámolni. Ha ők — akik 
végeredményben a magyar földből a keresztény 
társadalomból élnek — nem becsülik meg a mi 
világnézetünket, akkor nem érdemlik meg, hogy 
eltartsuk őket. (Folytatjuk) 

Dél 
címen jelent meg a szegedi és délvidéki 
fiatalok művészi albuma ízléses kiállítás-
ban és gazdag tartalommal. Független kró-
nikása és szabad kritikusa akar lenni min-
den művészi és kulturális eseménynek, ami 
Szegeden és Délvidéken történik. Az indu-
lás élén Magyarka Ferenc dr., a Danubiana 
dominusa áll. A Dél ízléses füzeteit szere-
tettel ajánljuk olvasóinknak. 

Színházi rovat 
Az emberi gyöngeség, sokszor pénzsóvár 

konclesés, állatias ösztönimádás és gerincte-
lenség a színművészetet és a színház csillogó 
világát olyanná mocskolta, hogy az emberi 
méltóságukat féltékenyen őrző emberek bizo-
nyos előítélettel, sokszor kényszerűségből 
mentek csak színházba. 

A sok csókos, tüzesen szilaj, érzékiségtől 
lobogó, a házasságot, a hűséget, női és férfi 
érintetlenségét leköpdöső koméiák után meg-
jelent a Krisztus lelke is a szegedi deszkákon. 

iMindig így volt. Valahányszor a történe-
lemben egy nagyobb közület, egy város, egy 
országrész, vagy ta lán egy római módra mé-
retezett világbirodalom büntengerben orgiá-
zott, jött az ács Fiának átalakító lelke és a 
szemétdombról, vacogó rongyok között, fog-
csikorgató káromlásos atmoszférában gyémán-
tot csiszolt. 

Eljött ez a lélek most Szegedre is. És 

A f a r s a n g i é v a d d i v a t c i k k e i t 
legelőnyösebben szerezheti be. 

P p f o r u r i n ö í d i v a t k ö t ö l t é s szövött-
C U C l l l I C I C I áru üzletében Kárász utca 14. 

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 . 

í ^ c u n r órás, aranyműves és rádió 
V ^ S U i y 1 C l C I 1 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. 
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Minden emericanásnak pártolnia kell a keresztény ipart és kereskedelmet! 

VÁSÁROLJONA „DÉLVIDÉKI IFJÚSÁG" HIRDETŐINÉL 

felrázott és belénk vágott. Néztünk és lát-
tunk. Láttuk, hogy az a félelmetes Fekete 
Front, amely az istenáldásnak cárinál nagyobb 
tömegét ostromolta le az égről, ez a Fekete 
Front, hallatlan vehemenciájú ember-erőlkö. 
désre és tuláradóan sok Isten kegyelemre 
épült. S amikor Isten ujja érinti az ember-
két vállát, önkéntelenül felzendül az ember-
hez méltó alázatos kiáltás: »Hiszek, Uram!« 

És a darab ezt a meggyőződést önti a 
szívünkbe a három fiatal élharcos küzdelmes 
lélektusájával. És megérezzük, hogy milyen 
apró parányok vagyunk minden felhabzsolt 
tudásunkkal, minden égretörő vívmányunkkal 
együtt, ha a Nagy Rendező egyet int: »Fiát.« 

Mindenkinek van fájdalma, sikertelensé-
ge. Zokogunk és hányódunk a nyomorban, 
kilátástalanságban, mint raboskodó páriák egy 
őrült taposómalomban. Sunyin közeleg nehéz 
óráinkban agyunkhoz az örülés. Fuldokló ke-
zünk csak ide kaphat : »Hiszek.« 

Az »Ur katonái« erkölcsi szempontból 
egyik legnagyobb jelentőségű ténye volt Sze-
ged életének. A színpad világában pedig for-
radalmi. Nem volt zene, mégis visszafojtott 
lélekzettel meredtek a szempárok a színpadra. 
Nem volt sejtelmes világítású sikamlós revű-
jelenet, mégis feldörgött az egyes képek vé-
gén az .elragadtatás tapsa. Nem adott a da-
rab meztelenséget és izgató hálószoba titko-
kat, nem volt telespékelve szerelmi kettősök, 
vagy hármasok csemcsegő gyönyörűségével, 
mégis megindított, gyönyörködtetett és fel-
emelt. 

Köszönjük a szegedi szinház igazgatójá-
nak és művészeinek ezt a szép estét és van 
egy nagy kérésünk: várjuk az ilyen darabokat. 
Nekünk elegünk van a körúti szellemességek-
ből és eszmevakarékokból, amikben csak a sza-
vak magyarok, de a tartalmunk, a szellemi 
irányuk és »értékük« nulla, sőt destruáló. Mi-
nél több keresztény magyar eszmével telített 
művészi darabot kívánunk. Mert mi hinni aka-
runk. Hinni a jövőben, a mindeneket magá-
hoz vonzó, ellentéteket megszüntető Krisztus 
lelkében. 

ADanubiwa 
if júsága kulturdélntánt rendez Algyőn folyó 

hó 9-én. 

Örömei közöljük kedves olvasóinkkal, 
hogy lapunk egy corporatió kivételével az 
egész szegedi emericana hivatalos orgánuma 
lett. A Délvidéki If júság hasábjain keresz-
tül sikerült megtalálni a legmélyebb kapcso-
latokat a Convent es a Familia, valamint az 
i f júság között. Fogadják szeretettel Írásun-
kat az u j emericanás családok és tanácsaikkal, 
észrevételeik közlésével legyenek segítségünk-
re a második félesztendőben. 

A Banatia corp. február 16-án »Rongyos 
Bál« címen zártkörű álarcos-jelmezes tánces-
télyt rendez a Kat. Ház termeiben. Meghívó 
igénylés: Emericana fél 1—l-ig minden nap. 

Elegánciában vezet 

Mucsy férfiszabó cég 
Szeged, Kárász-utca 8, I. emelet 
Telefon: 31-63, 

Angol, skót és hazai szövetek állandó nagy raktára. 
Egyetemi ifjaknak kedvezmény. 

Hódi Antal 
úri és papi szabó Somogyi-u. 26. 

(Egyetemmel szemben) 
Egyetemi hallgatóknak 10 százalék kedvezmény. 

Báli szezonra Keménykalap, frakking, frakkmellény 
sál és nyakkendő újdonságok legolcsóbban besze-
rezhetők S Z Á S Z L A J O S N Á L 

Széchenyi-tér 16- szám. 

Hazai angol és francia női é s férfi divatkelmék, 
S e l y e m k ü l ö n l e g e s s é g e k , lrlandi és rumburgi len-
vásznak és minden néven nevezedő textilanyag 
l e g n a g y o b b választékban. F igye lem ! 

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. 

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




