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A Márciusi Front 
első előadása a szegedi diákság előtt 
Kovács Imre és Erdei Ferenc az ifjúság kérdéseiről. — „4 magyar 
jövő érdekében azonnali földreformra, komoly demokrafkus politikára, 
lilkos választójogra, 'gondolat- és sajtószabadságra van szükség" 

(A DélmagyarorezAg munkatársától.) A 
MEFHOSz szegcdi csoportja rendkívül érdekes 
előadóestét rendezett szerdán este a Bethlen (iá-
bor Kör helyiségében szépszámú hallgulóifág előtt. 
Két nagysikerű könyv szerzője, K o v á c s hv-re, 
akinek a K é m forradalom cimü könyve aratott 
nagy sikert és E r d e i Ferenc, a Futóhomok szer-
zője tartóit előadást az ifjúság problémáiról. 

Az ülést V e r e s s László, a ME1 IIOSz c'iiűke 
inifotta meg. 

Kovács Iniro 

azzal kezdik előadását, hogy ma Is hárommillió 
paraszti,olilus vun és kétmillió vávosl proletár, 

aki a fogyasztás szempontjából nem jöhet számí-
tásba A parlamentben mindig az volt az érzé-
ke, hogy az országgyűlés meg van elégedve önma-
gával és nem veszi észre, bogy ez ország nagy-
hatalmi törekvések játékszere. Az ifjúság is ni< 4,-
van elégedve önmagával, néha fölkap egy-egy 
harmadrendű kérdést, i»é]dátil a zsidókérdést t-s 
azon nyargal. Kialakult egy uj szellemi prolctá-
riátus, amely lassankint a ...Kenyeret ís cirkuszi'* 
— jelszó szellemében formálódik ki. Ha a szelle-
mi munkanékiilieket hirtelen álláshoz jutta'nák, 
akl.or legalább tiz esztendőre teli töd ue minden 
állás és így a következő generáció torsi lonfie 
tragikus. A helyzeten cfcok a gazán sági strukturi 
megváltoztatnia val lehetne Segiteul. De ezt p vál-
toztatást a gazdasás;! élet minden á tusa tubán vég-
re kellene hallani, elsősorban .1 wezöffH r d a só gb.i n. 
ahol a kisbirtokosoolitika szempontjait k'ilone 
sürgősen érvényesíteni. 

Ki ifjúságnak azonnali, radikális föbl-
>>irtok reformot kell kői etrlni<\ mert w 
iü>ő felé csak ez biztosit reálii ki-

utat. 

Fzt kívánja a ffazdasijil szükségszerűség H T,r.t 
nem Inhct mezítlábas demagógiának minősíteni, 
mint ahogyan a Márciusi Front-iiioziíalniat annak 
nevezte egy örökifjú reformer. A ftixl.ilis korsza-
kot ma már nem lehet vls*Mvarn latolni az őrei ig 
népének nyakára. 

— Progresszív adórendszer bevezetésével meg 
Tehet oldani :i kérdés nagv részét — folytatta. 
Zsidókérdései semmit sem lehet megoldani. Be 
kellene vezetni a negyvenórás munkahetet az ipar-
hi.n, meg kellene állapítani a becsülete* niunku-
berminimumokat. Ez is egyik megoldási lehc'övége 
a zsidókérdésnek, mert a kérdés lényege Tiem val-
lási és nem faji, hanem ejprszerücn gazdasági. 
Meg kell akadályozni a milliós Jövedelmek szá-
mának állandó szaporodását. Nem lehet szidni a 
Bus Feketéket és nem leliet vidéki f-zinháai r«>n-
mirabízottságokat felállítani, amig a Kadálv—Bar-
toi, koncertek közönségének nyolcvan százaléka — 
zsidó és csak 20 százalék „kereszté-nv-nemzell''. 
Me*< kell teremteni a komoly magyar Irodalom és 
a kulturálódás számára a szükséges atmoszférát, 
t s 

l»rm szabad megfeledkezni oriöl, hogy 
nagyon sok olyan zsidó él Magjaior-
szágon, aki már régen nelei'l«'szke-
dett a magyar közösségbe és már csak 
a vallása /.sirló. de éppen olvnn ma-
gyar, mint a legjobb magyar protes-

táns, vagy katolikus. 

— Magyarország csak játékszere Otas; ország-
it; 1% és Németországnak — mondotta ezután Ko-
vács Imre. 

Krfls magyar társadalomra \an rLő-
•orbaii szükr-ég. elibez pedig a -zaba-i 
véleménynyilvánítás leltétlen joga kell. 

Komoly, demokratikus politikára, becsülete?, 
ö'.kos választójogra Min ezük^ég, meg goiiJoUt-
és f-ajtószahadt-ágra. Az önálló erős magyar tár-
sadalom külpolitikai erőt is képviselne. A magyar 
ve> izló egyedüli alapja esakí* a Muuui korfödeiú-
cló gondolnia lehet. 

A nagy tetszéssel fogadott előadás utáa 

Erdei Ferenc 

tartott előadást falukutatás és országéjiitéa cí-
men. 

— A falukutatás mozgalma izgalmas darabja a 
magyar társadalom mai történetének. Eredményül 
ma már könyvtárnyi irodalom áll együtt a ma-
gvar társadalom életéről. A mozgalom jelentősé-
gét legteljesebben megvalósította a szegedi fiata-
lok agrárszettlement munkaközössége. A faluku-
tató, vagy helyesebben társadalomkutató mozga-
lom történeti jelentősége éppen abban van, bogy 
egy generáció országépitö igénye jelentkezik ben-
ne. Ez a generáció szembenáll a társadalom fenn-
álló formájával és egy másik 1 á r u dalom Igényé-
vel vizsgálja a Jelenvalót. 

— Kezdetben középosztálybeli fiatalok, diákok 
erősen Szabó Dezső hatása alatt lelkesedtek a pa-
rasztért és tőlük várták az ország megváltását és 
közben a maguk megváltására gondoltak. P.ovide-
sen azonban egy keserves és embertelen sors bon-
takozott ki a ielkescdők előtt. S ezzel már nem 
korlátozódott a parasztra az érdeklődés: a mun-
kás és pariihztsors egyformán megragadta -i fogé-
konyak lelkét. Fölmerültek a birlokmegoszlás, 
egyke, kapitalizmus és szocializmus, polgároso-
dás és jövedelemelosztás jelenségei és a kezdeti 
naiv lelkesedés szociális gondolkodássá alakult 
át. 

— Fölébredt a szoldiaritás a munkás- ?s pa-
rnsztfiatalság felé. A következő fázis már az agi-
táció lett. Nem az elnyomottak felé, hanem vezető-
rétegek felé: lássatok és rögtön cselekedjetek, 
mert a katasztrófa fenyeget. Ezen a fokon már a 
magyar társadalom egészségének az üeye lett a 
kezdetben romantikus törekvés és F é j a Géza 
könyve már országos vihart keltett. Ma már a 
végső lépés előtt áll a magyar fiatalság' kutató 
mozgalma: a programot alakitia. amely Hki lma* 
a magyar társadalom átépítésére rr< mozgalmat 
szervez a Márciusi Front nevével. Ma még ilyen 
kristálytiszta program és átütő erejű mozgalom 
nincs, azonban az idevezető fejlődés elkerülhetet-
len. 

A viharos helyesléssel fogadott előadást EÍVŐS 
vita követte. 

n francia-orosz 
tárgyalások 

Páris, május 19. A francia sajtó részletesen fog-

lalkozik a Parisban folyó diplomáciai' tárgyalások 

méltatásával. A Journal Litvinov és a francia ál-

lamférfiak megbeszéléséről a következőket irja: 

»A francia államférfiak már azzal is bebizonyítot-

ták Litvinov előtt figyelmességüket, hogy szokat-

lanul hosszú hivatalos kommünikében számoltak 

bo a megbeszélésekről s ezzel nyilván kifejezésre 

akarták juttatni, hogy a francia népfront vezetői 

a legnagyobb súlyt helyezik a Szovjetoroszország-

gal való együttműködésre.* 

A Petit Journal igy ir: Nem kétséges, bogy a 

megbeszélések a francla-szovjetorosz együttműkö-

dés szempontjából kielégítő eredménnyel jártak. 

Az Oeuvre azt irja, hogy a megbeszélésük min-

den pontra vonatkozóan kielégitöek voltak. A hi-

vatalos közvélemény mintegy visszaadja azoknak 

a tárgyalásoknak a visszhangját, amelyek tulajdon-

képen már Lonáonban kezdődtek. 

A Jour jelentése szerint sem Blam miniszter-

elnök, sem Delbos külügyminiszter nem volt haj-

landó kj'onai egyezményre vonatkozó ígéretet 

tenni. A külügyminiszter ugyan nem foglalt nyíl-

tan állást az egyezmény megkötése ellen, d j 

Daladier hadügyminiszter határozott ellenállása kö-

vetkeztében nem kívánta vile:nénvét kin\ ilvánitani. 

Az olasz sajJó 
Viktor Emánuel 

budapesti fogadíaíásáról 
Róma, má j us 19. Az olasz lapok d iada lmc. 

nctbez hasonl í t ják az olasz uralkodópár buda-

pesti bevonulását. A délutáni lapok egész első 

oldalát a budapesti látogatás 1"irása lölti bc, 

A Tribuna különtudósi ló ja a következőket ir* 

ja : 

A magyar főváros emberemlékezet oh* 

nem mutatott ilyen ragyogó képet, m in t ma , 

A hagyományos magyar pouipa teljes fényé* 

ben bontakozott ki a mai napon. 

A Giorntdc d'I lal ia*igy ir: ..Mindenben meg* 

érződik, hogy a magyarok tud ják , l iógy az 

olasz nemzet Mussolini akaratából mit lesz a 

magyarság érdekében." Kiemeli a lap, hogy a 

két á l lamfő milyen melegséggel ölelte meg rgy.« 

mást a viszontlátás p i l lanatában, 

_ o O — 

általános támadásra 
készül a valenciai kormány 
Heves harcok a baszk földön 

Valencia, május 19. trdekes kijelentést tett 

Prieto, az uj Negrin-kormány minisztere, akinek! 

a kezében van az egyesített hadügyi tárca. A ini-4 

niszter, aki politikai körök véleménye szerint a 

uépfrout-kormánynak a tulajdonképeni fe;e. kije-* 

lentette, hogy sürgősen megindítja a spanyol nép* 

front egyesített haderejének általános támadásdft 
amelyet azelőtt állandóan követelt, amikor a Ca« 

ballero-kormány légügyi és tengerészeti miniszter* 

volt. 

A valenciai kormány hivatalosan jelentette, hogy 

a Népszövetség 24-én kezdődő ülésen a kormányt 

Alvarez del Vauo külügyminiszter fogja képvU 

selni. 

Párisi jeleutés szerint a kormány Araqulstain 

párisi nagykövet helyére Besteriot, a cortcz volt 

elnökét delegálta. Az uj párisi nagykövet az angol 

koronázáson képviselte 0 spanyol kormányt. 

Párisi jelentés beszámol a baszk-fcUön dűli 

harcokról. Eszerint a harcok egyre hevesebb fort 

mákat öltenek; a milícia fokozta ellenállását é3 

nyugati irányban ellentámadásba ment át. Amo-t 

rebieta község környékén, amely jelenV.g a fel* 

kelők kezén van, rendkívül erős harcok folynak, 

A felkelők azt jelentették, hogy a baszk csapatokat 

súlyosan megverték ezen a szakaszon. 

20-an kaptak meghívót a windsorl 
herceg esküvőjére 

Tours, má jus 10. A házassági szerződési 
Windsor hercege és Warf ie ld Vallis között a 
vagyon különválasztása a lap ján kötötték meg. 
Az esküvőre mindössze 20 meghívót küldtek 
szél. 
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A SZEGEDI METEOR OLOGIAI OB-

SZERVATÓRIUM jelenti: Szegeden a 
hőmérő legmagasabb állása 25.6, a 

legalaesonyabb 75.3 C. A üuronieter 

adata null fokra és tengerszintre redu-

kálva reggel 759.8, este ÍOfl.l mm. A 

levegő páratartalma reggel 68, délben 

50 százalék. A szél i r ama nyugati, 

cl'ü»»ége 1—2. 

A Meteorologlai Intézet jelenti "ttí> 
10 órakor. IDÖJÓSLAi • Mé»*ékelt 
délnyugati szél. változó telbo/et, he-
lyenként zivatar. a hőmérséklet alig 
változik. 


