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it 00 éves és az iskolaköteles ínségesek 
népkonniiai cne îelérl is szfikségiünnkái 

kíván a város 
(A' Délmagyarország munkatársától.) Még a 

januári közgyűlés tárgyalta L á j e r Dezső tör-
vényhatósági bizottsági tag indítványát, amely-
ben azt kívánta, hogy a város a hatvan éves-
nél idősebb munkanélkülieket a népkonyhai 
ebédekért ne kötelezze szükségmunkára, az is-
kolaköteles gyermekek népkonyhai ellátásáért 
ne dolgoztassa meg külön a munkanélküli szü-
lőket és rendel je el, hogy a tizennyolc évnél idő-
sebb családtagokat is ossza be a népjóléti ügy-
osztály szüksegmunkára havonta legalább hat-
hat napon á t 

A kisgyűlés az indítványt javaslattétel vé-
gett a népjóléti bizottságnak adta ki, amely 
csak most, tiz hónappal az indítvány beterjesz-
tése után, tárgyalta le ezt a kérdést. A tizhóna-
pos halogatást azzal magyarázzák a városhá-
zán, hogy az inségmunkák ugy is csak novem-
berben indulnak meg. korábban tehát nem 
volt időszerű Lájer indítványa. 

A népjóléti bizottság most azután ugy hatá-
rozott, hogy a három részből álló inditvány 
egyik pontját sem javasol ja elfogadásra. A hat-
van évnél idősebb munkanélküliek felmentését 
azért nem javasolja, mert a tiszti orvosok által 

(A Délmagyarország munkatársától.) A' sze-
gedi egyetem ifjúsága hétfőn délelőtt méltó-
ságteljes tüntetést rendezett a csehek felvidéki 
erőszakosságai ellen. A tüntetés első része az 
egyetem Szukováthy-téri auti tóriumában zaj-
lott le, ahol spontán gyűlést tartott közel két-
ezer egyetemi hallgató, a másik része pedig 
a város uccáin, ahol katonás négyes-sorokban 
vonultak föl az ifjúsági szervezetek. 

Az egyetemi intézetekben a kora délelőtti 
órákban terjedt el a hire, hogy az ifjúság til-
takozó gyűlést kíván rendezni. Tizenegy óra 
felé gyülekeztek az egyetemi hallgatók a köz-
ponti egyetem előtt, ahonnan 11 óra után 
néhány perccel indult meg a menet a Szuko-
váthy-tér felé a legpéldásabb rendben. Egy-
másután vonultak föl az ifjúsági szervezetek, 
a menet élén a „Botond"-bajtársi szövetség 
hatalmas selyemzászlóját vitték. 

A Szukováthy-téri hatalmas auditórium 
percek alatt zsúfolásig megtelt. Közel 

kétezer egyetemi hallgató 

gyűlt össze, hogy felháborodottan tiltakozzék 
a felvidék magyarságának üldözése ellen. 

A mindvégig méltóságteljes ülés a Himnusz 
eléneklésével kezdődött, majd az ifjúsági szer-
vezetek vezetősége nevében K 1 ek n er Pál is-
mertette lelkes beszéd keretében a történteket. 

— Kassán, Pozsonyban, Ungváron tilos a 
magyar beszéd — mondotta, — a cseh állam-
hatalom 

a Iegpéldátlanabh történelmi és 
statisztikai hamisítások 

alapján foszlottá meg a kisebbségi sorsban 
vergődő felvidéki magyarságot anyanyelvének 
használati jogától. 

Az ifjúság szónoka ezután felolvasta azt a 
nyílt levelet, amelyet a legelterjedtebb angol 
lapban tett közzé az angol alsóház egyik tagja 
és amely a legtel jesebb részletességgel tár ja a 
világ efé a csehszlovák uralom hamisításait. 
Azután igy folytatta: 

— Aki nyelvünket támadja meg, életünket 
is megbénitja. Bajtársaim! Rákóczi városában 
nem szabad már magyarul beszélni! Itt, ebben 
a megcsonkított kis hazában millió és millió 
szív dobban magyarul, millió és millió ma-

megállapilott munkaképtelenség esetén korra 
való tekintet nélkül a népkonyhai ebédekért 
senkitől sem kíván szükségmunkát a népjóléti 
ügyosztály. Az iskolaköteles gyermekek nép-
konyhai ellátását — a bizottság megállapítása 
szerint — azért nem vállalhatja ellenszolgálta-
tás nélkül a város, mert az rendkívül súlyos 
anyagi terhet jelentene. A népjóléti ügyosztály 
kimutatása szerint ugyanis az iskolaköteles 
kiskorúak száma eléri a munkára kötelezett 
n£pkonyhások számának 30 százalékát és a ki-
szolgáltatott népkonyhai ebédadagok 46 száza-
lékát már eddig is ellenszolgáltatás nélkül oszt-

Í'ák kí. így, ha Lájer indítványa szerint az is-
:olaköteles gyermeke ebédadagjaiért nem dol-

foztatná meg a város külön is a családfőt, ak-
or a népkonyhások 76 százaléka jutna minden 

ellenszolgáltatás nélkül népkonyhai ebédhez. 
A tizennyolc évnél idősebb családtagokat pe-

dig azért nem oszthatja be a népjóléti ügyosz-
tály az inségmunkára — a népjóléti bizottság 
megitélése szerint —, mert a szükségmunkák 
költségeire igy is kevés a fedezet. 

A bizottság javaslatával kerül Lájer indítvá-
nya a legközelebbi közgyűlés napirendjére. 

gyár szív érzi elszakított testvéreink mélységes 
fajdalmát. Kell, hogy szivünk dobbanását 
megérezzék azokban az elnémított magyarságú 
városokban és kell,-hogy a csüggedők reményt 
merítsenek belőle. 

Elmondotta ezután a szónok, hogy a cseh ál-
lamhatalom tervszerűen dolgozott mindig. A 
magyar földbirtokosságot földjétől, a kereske-
dő és ipari osztályt hitelétől fosztotta meg, 
hogy így gyöngítse a magyarság ellenállóké-
pességét. 

—A félrevezetett Nyugat kegyelméből ide-
plántált cseh állam most 

nyelvétől is megfosztotta a felvi-
dék magyarságát. 

Hasonló sors jutott osztályrészül 

a tót, a rutén és a német kisebb-
ségnek 

is, amely ugyanugy szenved a cseh impérium 
alatt, mint á magyar kisebbség. Azért gyűl-
tünk most össze, hogy tiltakozzunk a kisebb-
ségek példátlan elnyomása ellen, hogy 

tiltakozzunk azoknak a kisebbsé-
geknek az elnyomása ellen is, 
amelyek együtt éreznek a ma-
gyarsággal és amelyek gyűlölik a 

cseh uralmat. 

Tudjuk, hogy elkövetkezik az idő, amikor 
ezek az elnyomott népek ismét együtt küzde-
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nek majd a magyarsággal. Kényszeríteni kell 
a Nyugatot, hogy tegye jóvá rettenetes téve-
dését, különben harcot hirdet az elnyomott 
nemzetek szabadságának kivívásáért az egész 
magyarság. 

A dörgő tapssal fogadolt lelkes beszéd után 
dr. K a r á c s o n y i Gusztáv, a Turul Szövet-
ség nevében tartott mélyen átérzett beszédet. 
A csehszlovák állam vezetői, M a s s a r y k és 
B e n e s életcéljukul tűzték ki a magyarság 
irtását. Különösen Benes az, aki minden alkal-
mat felhasznál erre a célra. Tagadhatatlanul 
ügyes államférfiúi képességeivel a magyar tö-
rekvéseket rendre elgáncsolja a nemzetközi po-
litikában és munkáját most a felvidéki ma-
gyar városok elnémitásával koronázta be. Tel-, 
tét mi sem jellemzi jobban, mint az, hogy 

három teljes évig kellett altatgat-
nia lelkiismeretét, 

amig meg merte tenni ezt az intézkedést. Az 
1930-ik évi népszámlálás meghamisított ered-
ményei alapján fosztották meg a felvidék ma-> 
gyar'ságát a nemzeti kisebbségek legelemibb 
logától, az anyanyelv használatának jogától. 
Mielőtt Benes ezt a rendelkezését kiadta, ke-
resztülutazott Magyarországon és igénybevette 
a magyarság vendégszeretetét és közbizton-
ságát. 

— & magyar ifjúságnak bele kefl kiáltania 
tiltakozását a világba ez ellen a példátlan 
jogfosztás ellen; 

el kell juttatnia tiltakozó szavát a 
világ összes egyetemének ifjúsá-

gához 

és üzennie kell az elnyomott felvidéken élő 
magyarságnak is. A szegedi egyetem ifjúsága 

üdvözölje Ungvár város törvény- -
hatóságának tagjait, akiknek volt 
bátorságuk állást foglalni a ma-

gyarság mellett. 

(Dörgő taps.) Fel kell készülnünk — fejezte 
be beszédét — lelkileg és testileg is a ránkváró 
küzdelemre. 

Az ifjúság gyűlésének harmadik szónoka 
J a m b r i f t Bertalan volt, aki a megszállt te-
rületek ifjúságának területi szövetsége nevében 
tiltakozott a csehek jogfosztásai ellen. Fájda-
lommal emlékezett meg arról, hogy a lojális 
magyar politika hosszú esztendőkön át megtil-
totta a revízió emlegetését, mert mindig enge-
delmes fia volt a genfi cirkusznak. A magyar 
rádióban nem volt szabad kimondani ezt a 
szót: revizió. A revizió követelését nem mi 
dobtuk be először a világ közvéleményébe, ha-
nem azok az államok, amelyek felismerték, 
hogy 

Magyarországnak" történelmi hi- . 
vatása van a Duna-medencében. 

— A genfi cirkuszból — mondotta emelt 
hangon a szónok — a napokban Németország 
kilépett. (Dörgő taps fogadta ezt a bejelentést, 
sokan Németországot, néhányan H i t l e r t él-
tették.) 

— Próbálná Németország példáját követni 
Csonkamagyarország — folytatta Jambrik 

Bertalan — vájjon mit szólna hozzá Európa? 
Bizonyosan tudom, hogy rászabadítanák ennek 
a megcsonkított országnak a testére azokat a 
rabló hordákat, amelyek a háború után szét-
szagatták az országot. 

— Az egyetemi hatóságok azzal a feltétel-
lel engedeíyezték ennek a gyűlésnek a meg-
tartását, ha csendben vonulunk el. (Zaj.) Ál-
talában azt mondják, hogy az ifjúság ne poli-
tizáljon, mert nem ért a politika titkaihoz. De 
ugyanakkor azt is hirdetik, hogy az ifjúság-
nak fel kell készülnie, mert rávár az ország 
vezetése. Joggal kérdezheti az ifjúság, hogyan 
készüljön fel a politikai vezetésre, ha nem 
szabad politikával foglalkoznia? (Taps.) Mí 
követeljük magunknak azt a helvet. ami meg-

A szegedi egyetem kétezerfőnyi ifjúsága 
tiltakozott hétfőn 

a felvidéki magyarság elnyomása ellen 
Impozáns gyűlést és felvonulást rendeztek az egyetemi szervezetek 


