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„Az ifjúságnak vigyáznia kell, 
hogy ifjúi lelkesedésével 

nem élnek-e vissza" 
Bornemisza Géza iparügyi miniszter Szegeden — 
Iparos küldöttségek — A miniszter és Várkonyi 
Hildebrand professzor érdekes beszédei az egye-

temen 
(A Délmagyarország munkatársától.) B 0 r a c-

m i s z a Géza iparügyi miniszter, aki hétfőn este 
Szegedre érkezett és résztvett a katolikus hivitás-
szérvezetek nagygyűlésén, a keddi napot is Si.e-
:odoD töltötte. Délelőtt megjelent a Kossuth-szobor 
tiőtt tartott ünnepélyen, majd a városházára me.it, 
ahol a főispáni hivatalba í különböző küldöttsége-
ket fogadott. 

Vitéz dr. S h v o v Kálmán országgyűlési kép-
viselő a szegedi földmunkások küldöttségét ve-
zette j miniszter elé. A földmunkások azt kértek, 
hogy nyilvánítsák Őket szakmunkásoknak cs álla-
pítsák meg részükre a minimális munkabéreket. 
Negyvenkét fillér órabért kérnek, az alaprakók 
részérc pedig 62 fillér órabért, ha akkordmuukát 
végeznek, 25 százalékos béremelést az eddigivel 
szemben. 

Bornemisza miniszter kijelentette, bogy a m'élv-
épitő munkások átminősítése folyamatban van és 
rövidesen képesítéshez kötött iparrá nyilvánítják. 
Kajla lesz, hogy a többi földmunkásokon is segít-
senek. 

A Baross Szövetség küldöttségét dr. V i n k l e r 
Elemér vezette. Támogatást kértek a Baross szék-
ház felépítéséhez. A miniszter kijelentette, hogy 
most építenek székházat Budapesten és először a 
pesti szövetséget kell támogatni. 

Ezutái az ipartestület szakosztályainak kül-
döttségei kerestek fel a minisztert. A fodrászipari 
szakosztály küldöttségét P a l k o v i t s Károly el-
nök vezette. Azt kérték, hogy a fodrásziparban át-
menet iteg egy esztendőre ne léptessek életbe a mi-
nimális munkabéreket és tegye lehetővé részükre 
a vendéglátó iparban megengedett 60 órás munka-
hetet. 

Bornemisza miniszter azt a megoldást ajánlotta 
a fodraszipirosoknak, hogy tartsanak hosszabb 
ebédszünetet és akkor heti 18 órás munkabét ntef-
lift is nyitva tarthatják üzleteiket este 7 óráig. 

A szabóipari szakosztály küldöttsége Gom-
bos József vezetésével azt kérte, hogy a köz-
munkák árszabását hozzák arányba a minimális 
munkabérekkel. A miniszter kijelentette, hogy a 
rendelet kibocsátás alatt van. N _ 

Az asztalosiparosok küldöttségét dr. G y u r i s 
István vezette, munkagépeket és egyéb anyagi tá-
mogatást kértek. A fogtechnikusok küldöttségét 
T i h a n y i Károly vezette. A fogtechnikus kérdés 
megoldását kérték. Végül a vas- és fémipari szak-
osztály küldöttsége W i r t h István vezetésével 
arra kérte a minisztert, hogy avassa fel serlegjü-
ket. 

Az iparügyi miniszter kedden az esti gyorsvo-
nattal utazott el Szegedről. 

„A márciusi ifjak nem agiftátoriskolából 
kerültek ki9 nem Jelszavak ismétlésével 
töltötték életüket, hanem egyszerre vol-

tak magyarok és európaiak 
Bornemisza Géza és Várkonyi Hildebrand beszéde a Turul már-

ciusi ünnepségén 

Bornemisza Géza iparügyi miniszter kedden 
délután a Turul disztáborozásán vett részt 
az egyetem aulájában. Az ünnepségen megje-
jfelent vitéz dr. Imecs György főispán, dr. 

Pálfy, József polgármester, vitéz dr. Shvoy 
Kálmán, dr. Hunyadi• Vas Gergely és Végvá-
rt/ József országgyűlési képviselők, dr. Berecz 
János felsőházi tag, báró Kruchina Károly 
miniszteri tanácsos, a minisztérium iparügyi 
osztályának vezetője, dr. Buócz Béla rendőr-
főkapitányhelyettes, dr. Szepessy Aladár 
pénziigvigazgaté, Szües "Endre postafőigazgn-
tó, Tóth Béla. Máv üzletigazgató, Rainer 
Ferenc, a kereskedelmi és iparkamara és az 
ipartestület elnöke, az egyetem professzori 
kara. 

Az egyetemi énekkar Hiszekegy-éneke után 
dr. Gelei József rektor a haza, szabadság és 
becsillet jegyében megnyitotta az ünnepsé-
get, mondván, hogy jövendőnket szenteljük 
me;, amikor a múltnak áldott óráira emléke-
zünk. 

Kiss Mihály elszavalta a Nemzeti dalt, 
majd dr. Várkonyi Hildebrand egyetemi ta-
nár mondott ünnepi beszédet. 

— Hadat üzen annak a sokszor elhangzott 
mondásnak, hogy a március 15-ikc a.z ifjúság 
ünnepe — mondotta. Az idősebb generáció 
revében szél, akik szintén magukénak tekin-
tik március ünnepét. Az ifjúság számára azt 
vonja le tanulságul, hogy 

maga a lobogó lelkesedés, az esz* 
mék varázsa nem elég, haneni 
kell a múltnak tapasztalata is. 

radalom lavináját inditiák-c el. Ezek az em-
berek a 12 pontban csak reálisan megvalósít, 
ható kívánságokat foglaltak. Ezek a márciusi 
ifjak mind közpályán működő emberek voltak, 
nem tanultak már, dc lelkükben még az ifjú-
sághoz számítódtak. 

Eszméknek emberei voltak, akik 
nem agitátoriskolákból kerültek ki 
és nem jelszavak ismétlésével töl-
tötték életüket, hanem egyszerre 
voltak magvarok cs európaiak. 

— Ifjú bajtársaim! — folytatta beszédét, 
Várkonyi professzor — vonjátok le tanulsá-
gul: legyetek ti is márciusi ifjak:, legyen meg 
bennetek az örök raegujulás bátorsága és 
ereje. Az ifjúságban a lelkesedés lángja sok-
szor szabálytalanul csap ki, dc azért van itt 
az idősebb generáció, bogv meg fogja a kezei-
teket. Felelősség nélkül beszélni könnyű, de 
az olyan ifjúság, amelyet az igazi hazaszere-
tet eszméi kerítenek, ezt nem teszi. Azzal fe-
jezte be nagyhatású beszédét, 

ne feledje rí az ifjúság, liogy 
egyedül ©agyunk itt Európában és 
— mint Széchenyi is mondta — 
másban, mint magunkban nem 

bizhatunk. 

A nagy tapssal fogadott beszéd után az 
egyetemi énekkar Kertész Laios karnagy ve-
zényletével finom kidolgozásban adta elő a 
Rákóczi-indulót. 

Ezután 
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mint miniszter, hanem a bajtárs szól most 
az ifjúsághoz. Az ifjúság — mondtta — 
mindig uj eszmék hirdetője. A magyar ifjú-
ság mindig nagy lelkesedéssel érdeklődött' a 
közügyek iránt. Sokan ezt hibáztatják és 3s 
ifjúságot vissza akarják küldeni az egyetem 
padjaiba. 

Helyes, ha az ifjúság a magyar 
közügyekkel foglalkozik, azonban 

ina nagyon kell vigyázni 

— Ma olyan kort élünk, amit ezzel a szó-
val jellemezhetünk leginkább, hogy agitatiő 
kor. Mindenki a saját felfogása alapján akar-
ja a világot, megváltoztatni és ezért 

az ifjúságnak vigyáznia kell, hogy 
az ö ifjúi lelkesedésével nem el-

nek-c vissza. 

— Az ifjúság. — folytatta a miniszter. — 
amikor a közélettel foglalkozik, ne feledje el, 
vem kívánhatja, hogy a magyar közétet prob-
lémáinak eldöntésénél övé legyen a döntő 

szó. Emellett azonban legyen arra is ideje, 
hogy önmagával is foglalkozzon, mert 

ha tudásban, jellemben, erkölcs-
ben nem ütik meg a mértéket, 

üresfejű agitátorok lesznek. 

— Forrongó korszakot élünk, nekünk ie 
revízió tárgyává, kell tennünk azokat nz esz-
méket, amelyek a magyar közéletet eddig irá-
nyították. 

A szabadság, egyenlőség, testvé-
riség eszméit nem lehet máról 
holnapra félre dobni, de alá kell 

rendelni a nemzet érdekeinek. 

Szabadságot adni azoknak, akik szemben áll-
-nak a nemzet érdekeivel, egyet, jeleut az ön-
gvilkossáegal. Nincs tökéletes egyenlőség, 
még két fűszál sem egyenlő. Az egyezőség 
nem jelentheti az egyforma érvényesülést. 
Minden tisztességes magyar embernek aton-
ban mea kell adui a boldogulás egyenlő lehe. 
tőségét, kell. hogy érvényesüljön az egyenlő 
indulás lehetőséne és mindenki egyformán 
megtalálja munkája gyümölcsét.. Testvérisé-

get akarunk ennek a; c&onka országnak, n 
határain belül. Testrérkezet fogunk nyújtani 
a nemzetiségeknek is, akik egv ezredéven á t 
ették velünk a kenyeret s ma is visszavágya-
koznak. 

Ezután az ifjúság érdekében történt intéz-
kedéseket ismertette a miniszter, maid igv" 
folytatta: 

— Sokat tettünk, de még sok a tennivaló. 
1848 március 15-cn felszabadították a jobbágy-
ságot, d« 

még ma ís sok 'obbác\'lélek van, 
aki hamis Cszjnék ulán megv és 
megtagadja Istenét és hazáját 

F.Z'ket is fel kell szabadítani a téveszmék 
alól. 

A miniszter beszéde után az egyetemi ének-
kar magvar dakgyveleget adott elő és a Him-
nuszt énekelte el. 

— A márciusi bősök, akiknek az emlékét l Bornemisza iparügyi miniszter 
ápoljuk, — folvtatta — a legnagyobb bölcses-
séggé! mérlegelték, hogy fejlődés, vagy for- 1 mondott beszédet. Azzal kezdte, hogy nem 
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150 kényelmes szoba 4 pengőtől, 
teljes nenziőval 9 pengőtől. — Az 
étteremben szegedi Farkas Jóska 
muzsikál, a télikertben délután és 
este a Virdny-jazz játszik a tánc-
hoz. Hallgassa meg mindkét zene-
kart rádión. Adion barátainak ta-
lálkozót, hivja meg őket vacsorára 
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