Dr, Ereky Islváu rektor
doktoravatási beszéde
két Ifjúságról és a nemzet egységéről
„Eöu olyan lifuság szúnohal akarfáh lelkesíteni es Hazaszeretetre
Duzdítani a felvidéki fiatalságot, amely Ufusaa hazaszeretete nálunh
uccai fttnfetesehben, kevés es laza munkában nyilván ul meg"
(Á Dclmagyarország r>unkatársától.) A
Perenc József Tudományegyetemen pénteken délelőtt ünnepélyes külsőségek mellett
tartották meg a szokásos doktorrá avatást.
Az avatáson dr. E r e k y István rektor a következő beszédet intézte az uj doktorokhoz:
Doktor Urak! A felvidéki
magyar
egyetemi ifjúság egyik apostoli lclkü vezetője járt a napokban Szegeden s tőle
hallottam mélységes megdöbbenéssel,
hogy mekkora szakadék tátong a felvidéki trianoni határon inneni s a határon
tuli magyar ifjúság között?
— A budapesti ifjúság egyik bajtársi
egyesülete Országzászlót vitt a kassai
ifjúságnak. Elhangzottak a zászló átadói
részéről a nálunk megszokott hazafias
beszédek s a szónokok megdöbbenve
látták a hatást. Ő maguk megérezték a
teljes kudarcot; — az ottani ifjuság pedig átérezte a kiábrándulás minden keserűségét. Az ok nagyon egyszerű.
Egy olyan ifjuság szónokai akartak lelkesíteni és hazaszeretetre
buzdítani, amely ifjuság hazaszeretete nálunk uccai tüntetésekben, kevés és laza munkában s ritka kivételektől eltekintve, a vizsgákon elért igen
gyenge eredményekben nyilvánul meg.
— S az üres frázisokat végig kellett
Kallgatnia egy olyan ifjúságnak — folytatta Ereky rektor —, amely a legutóbbi
idők forradalomszerü megmozdulásaitól
eltekintve —
soha nem engedhette meg magának a tüntetések gyerekes
örömeit, mert a legszerényebb
vélemény nyilvánításáért is durva megrugdosás és börtön volt
nz osztályrésze:
—
végig
kellett
hallgatnia
egy
olyan ifjúságnak,
amely
csak lopva, titokban ismerhette meg a magyar szellemi élet legújabb alkotásait s
csak titokban tartolt gyülekezeteken vitathatta meg a magyarság életének
nagy kérdéseit: — amelynek idegen
nyelven kellett tanulnia és vizsgáznia s
mérhetetlen nehép-.ségek árján kellett
megküzdenie feljebbvalóinak rosszakaratával; s amely ifjuság idegen nyelven
vizsgázva is túlszárnyalta az elnyomók
dédelgetett ifjúságát, mert összeszorított
foggal, kitartván és keményen dolgozott
a sikerért.
rtclvaroíl

M o z i

Ma és m'ndonnap

BeszáHásolás

A legsikerültebb luiszár vígjáték, fősz. PAGER
KABOS, RA.INAY, SZELECZKY, KISS MANYI, V I Z V A R Y MARISKA
5, 7, 9
KORZÓ

MOZI
Mától
Nagy nevető műsorok !

keddig!

STAN és P A N
•urak falrengetö

3

I) £ l M A G y A P Q R S 7 A G

S z o m b a t , 7938. n o v e m b e r 2(3.

bohózala

Ujjé a hegyekbe nagyszerű
Azonkívül a legnagyobb filmesed i:
AZ U J AUDIOSZKOP plasztikus
filmcsoda
5. 7, 9

— Ezt a felvidéki magyar ifjúságot az
elnyomatás, a sokszoros megalázás, a
szenvedés acélozta férfiakká, úgyannyira, hogy élettapasztalatokban, komolyságban s a szellemi színvonal és a szociális érzék szempontjából legalább tiz
esztendővel van előtte a mi fiatalságunknak.
— Dc az a mély szakadék, amely
ugyanazon egy nemzet két ifjúsága között tátong — folytatta —, meg van azok
között is, akik országunk sorsát vannak
hivatva irányitani. Ez az oka, hogy
amikor leginkább volna szükség az egységre, a dindaltól
mámoros ország egyszerre meghasonlik.

Az országépités munkája még el sem
kezdődött s már is áthidalhatatlan ellentétek választják el azokat, akiknek célkitűzésekben és cselekvésekben egyaránt — ha valaha, ugy most — egynek
kellene Ienniök.
— A magyarság léte, a magyarság
fennmaradása függ attól — fejezte bo
Ereky rek'tor beszédét —, hogy oz
idők szavát megértsük s valamennyien
egyesűit eravel munkálkodjunk az uj
Magyaréi rzág nagyságának
megalapozásán. Ehhez azonban tettekben megnyilvánuló hazaszeretetre, komoly és kitartó munkára s arra van szükség, hogy
a maga egyéni érdekeit s a pártérdeket
mindenki alárendelje az összeség erdekeinek.
Midőn egyetemünk" tanácsa Önöket
kibocsájtja az életbe — fordult az uj
doktorokhoz —, kötelességemnek tartottam, hogy ezekre az igazságokra figyelmüket felhívjam. Szívleljék meg, amit
mondottam s akkor — bármilyen munkakört töltenek he — Önök is hozzá
fognak járulni ahhoz, hogy a magyarság
egy szebb és boldogabb jövőt érhessen
meg.

Pénteken este ujabb tüntetés volt
Szeged uccáin
(A Délmagyarország munkatársától.) A
csütörtök esti éjfélig tartó tüntetések utón a
pénteki nap teljes csendben telt el Szegeden.
Este azonban ismét megindultak az uccai
tüntetések, a
„Hivatásszervezet"
cs nz
egyetemi diákság egy csoportja mintegy felói ás tüntető felvonulást rendezett a lemondott Imrédy-kormóny mellett.
Mig a csütörtöki első tüntetést az egyetemi diákság egyrésze rendezte, addig péntek
este a Hivatásszervezet''tagjai vitték a vezetőszerepet.
Este 8 óra tájban a Dóm-téren gyülekezett
a tüntetők csapata. Negyed 9 tájban
3—400 főnyi csoport indult el KcIernen-uccón ót a Klauzál-térre
ütemes „Imrédy! Imrédy!" kiáltásokkal. Ez a
menet is a Klauzál-téren S h v o y Kálmán országgyűlési képviselő lakása előtt állt meg
cs rövid párperces ismert
szavalókórusos
tüntetést rendezett. Rendőrök sorfala között
ezután
a Kárász-uccón ót az Országzászlóhoz vonultak a tüntetők,
közijén egy percre sem pihent a hangos szavalókórus, amely ilyeneket hallatott:
„Csáklyát máglyára!"
„Sztranya, Kornis egyzsákba.
Be velük a Tiszába!..."
Az Országzászlónál felsorakoztak a tüntetők, R a k o n c z a i Márton rögtönzött beszédet tartott. Arról beszélt, hogy a mai állapoton akart segíteni Imrédy Béla, „amikor
megbuktatták azok, akik ebben az országban
minden gazdasági bajnak okozói voltak."
Táviratot
olvasott fel, amelyet Horthy Miklós kormányzó ur őfőméltóságához küldenek és
amelyben arra kéri a Hivatásszervezet az államfőt, hogy újra Imrédy Bélát bizza meg
kormányalakítással.
A hangos tünteti
Hősök kapujánál ért

véget, ahol a tömeg a
után szétoszlott.

Himnusz

eléneklése

Két távirat
A csütörtöki szegedi tüntetések után a következő két táviratot küldték cl.
I m r é d y Béla
miniszterelnökhöz:
„Miniszterelnök Ur! Engedje meg, hogy a szegedi keresztény magyar ifjuság tisztelettel üdvözölje, felháborodásának és együttérzésének adjon hangot abból az alkalomból, hogy a képviselőházban bizalmatlanság és igaztalan támadás érte Magyarország újjáépítésén való fáradozásaiért. Mi cgyemberként állunk annak a férfiúnak a háta mögé, aki képes és hajlandó népünk boldogulását
célzó reformokat gyökeresen megvalósítani. Fogadja bizalmunk és nagyrabecsülésünk kifejezését,
Dr. Buzáth Lajos."
J a r o s s Andor miniszternek: ,.'A" szegedi keresztény magyar ifjuság felháborodva vett tudomást az önt és a felvidéki magyarságot ért képviselőházi támadásról. Szegyeijüfc. hogy igy fogadták egves képviselők önöket, az egészséges uf
magyar szellem hordozóit, akiket oly nagv szeretettel zár szivébe a csonka haza népe. Forradja
őszinte nagyrabecsülésünk és szimpátiánk kifejezését."

Az i d *
A Meteorologiai Intézet jelenti este
10 órakor. I d ő j ó s l a t :
Élénkebb
szél, változó felhőzet, több helyen, főként az ország nyugati felében eső, éjjel és délelőtt több helyen köd, a hőmérséklet alig változik.
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MAURICE CHEVALIER
nagyszabású filmje

Játék a halállal
Feszülő izgalom, ragyogó humor egy bünügyi
történet keretében*

MAURICE CHEVALIER
A legújabb Vil#ghirndók és Poncyo trükkfilm.

