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CsüíörlöRön 
megíortotiáJc a s z e g e d i ifjúság 

Ssem Imre-ünnepéi 
Glattfelder püspök ünnepi miséfe a Templom-téren — ötezer 

diák előtt leplezték le a Szent Imre szobrot 

1930 október 19. 

Minisztertanács 
Budapest, október 23. A kormány tagjai csü-

törtökön délután gróf Belliim István miniszter-
elnök elnöklésével minisztertanácsot tartottak, ame-
lyen Ernszt Sán.lor népjóléti és munkaügyi mi-
niszter tett különböző előterjesztéseket az inség-
akció megszervezésére vonatkozólag. A javasla-
tokhoz a minisztertanács hozzájárult. A minisz-
tertanács. amely ezután folyó ügyeket tárgyalt, 
este fél 10 órakor ért véget. 

Boris király esküvője miatt 
Bethlen nem megy Szófiába 
Szófia, október 23. Boris királynak az ortodox 

szertartás szerint Bulgáriában megtartandó eskü-
vőjét november 2-re tűzték ki. Az esküvővel kap-
csolatos program teljes mértékben igénybeveszi 
a bolgár államférfiakat. Ezért gróf Bethlen István 
magyar miniszterelnök megváltoztatta eredeti szán-
dékát és Ankarából visszatérőben mm fog ki-
szállani Szófiában, mert nem volna alkalma, hogy 
Liapcsev miniszterelnökn^k visszaadja a tavasz-
szal Budapesten tett látogatást s egyidejűleg érint-
kezésbe lépjen mindazokkal a bolgár tényezőkkel, 
akikkel szerelett volna személyesen megismerkedni. 

II Bo. X, november 15-én startol 
az Atlanti Óceán átrepülésére 
( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n j e l e n -

t é s e . ) Friedrichshafenből jelentik: A Doiner mü-
vek gépóriása, « Do. X november 15-én startol 
az Atlanti Óceán átrepülésére. A világ legnagyobb 
repülőgépe Lisszabonnál hagyja el a kontinenst 
és repül Newyorkba. Az Azori-szigeteknél közben 
leszállást terveznek az üzemanyag kiegészítésére. 

Diákzavargások Kairóban 
Kairó, október 23. Kairóban az alkotmánymó-

dosító rendelet kihirdetésével kapcsolatban diák-
tömegek tűntettek a kormány ellrn, A rendőrség 
szétszórta a tüntetőket. Kairó körül több páncélos-
vonat cirkál a vasutvonalakon. A főbb vidéki 
városokban jelentékeny csapatokat vontak össze. 

Uj keresztény tábornoka van 
Kínának 

London, október 23. Csang-Kai Sek váratlan meg-
keresztelkedésének híre nagy feltűnést keltett ugy 
Sanghaiban mint Nankingban. Általában azt hiszik, 
hogy ez a tény különös jelcn'őséggel bir épp most 
a kommunisták felett aratott megsemmisítő győ-
zelem után. A Beuter Iroda sanghaii tudósítója 
szerint a megtérésnek messzemenj hatása lesz 
Kina jövendőjére. 

R zsidó nemzetilanács bojkottja 
a palesztinai törvényhozó tes-

tület ellen 
Jeruzsálem, október 23. A zsidó nemzeti tanács 

elhatározta, hogy bojkottálni fogja a tervezett 
palesztinai törvényhozó testületet, min!hogy Anglia 
uj politikája tervszerűen gúnyt űz a zsidó nemzeti 
otthon eszméjéből. A tanács az m j o l néphez és 
az egész civilizált világhoz fordul a zsidóság jo-
gainak. elismeréséért. 

Ujrendszerü Máv. kocsik 
a gyümölcsexport szolgálatában 

Budapest, október 23. Csütörtökön délután Biid 
János kereskedelmi miniszter a kőbányai felső-
pályaudvaron megtekintette a Máv. tij gyümölcs- és 
főzeiékszállitó kocsijait. Az uj gyümölcs- és főze-
lékszállitó kocsik nagy rakterületükkel, szellőztető 
berendezéseikkel és önműködő légfékjeikkel t f n 
nek ki. Az utóbbi berendezés folyt;'n jelentéke-
nyen nagyobb sebesség mellett is telj?s üzem-
biztonsággal közlekedhetnek a kocsik s emellett a 
berendezés egy 25 kocsiból álló szerelvérnvel 5 
fékező megtakarítását teszi lehetővé. A kocsik fe-
hérre vannak festve, hogy belsejük nrn í l kevésbé 
melegedjék fel. Egyelőre 50 ilyen koc«i készült el 
a vasúti beruházások terhére. Ezeket a külföldre 
irányuló gyümölcs- és főzelékszállitmányok szá-
mára fogják felhasználni. 

(A Délmagyarország munkatársától) A fogadalmi 
templom harangjainak zúgása jelezte csütörtök 
reggel nyolc órakor az ifjúság Szent Imre és Szent 
Gellért ünnepének kezdetét. Az Iskolák növendékei 
zárt csoportokban 8 óra előtt vonultak a térre. 
Az egyes iskolák előtt feketébe öltözött tanárok, 
tanárnők, tanitók, tanítónők haladtak. Hosszúidéig 
tartott, amig az ötezer diák felvonult és elfoglalta 
helyét a templom főbejárójával szemben. A tér 
a lányiskolák szines csoportjával tarkítva ele-
ven, impozáns képet nyújtott. 

Nyolc óra előtt néhány percoel a szegedi és 
környékbeli plébánosok, lelkészek karinges cso-
portjától övezve feltűnt dr. Glattfelder Gyula püs-
pök és Angelo Rótta pápai nuncius alakja. Csupa 
bibor és arany, fényes főpapi jelvények csillog-
tak a kísérők kezében. A nuncius mellett halad-
tak: dr. Haász István tábori püspök, dr. Horváth 
Gvőző kalocsai segédpüspök és még többen az 
egyházi és világi előkelőségek közül. I 

Á főbejáró előtt felállított tábori oltáron Glatt-
felder Gyula püspök pontifikált 

ünnepi szentmisét. 
A nuncius és a többi méltóságok az oltár előtt el-
helyezett vörösbársony székeken foglaltak helyet. 
Mise közben felhangzott a szegedi ifjúság impozáns 
kórusa, ötezer diák énekelte Kapossy Gyula ve-
zénylete alatt a 16-ik századbeli egyházi himnu-
szokat. Az evangélium után 

dr. Sík Sándor 
lépett a szószékre és mondott mélyhatásu be-

A mise után kezdődött meg az az ünnepély, 
amelynek keretében leleplezték Szent Imre szobrát. 
A szobor a püspöki palota kiugró tagjának orom-
sarkán kapott helyet, szemben a n olcszögletü to-
ronnyal és egyik legszebb disze az árkádos Tem-
plom-térnek. 

Az egyházi méltóságok rögtönzött emelvényen 
helyezkedtek el. Középen a pápai nuncius ara-
nyos bibortrónusa állott, mellette ültek a főpapok, 
Glattfelder Gyula megyéspüspök, Haász István tá-
bori püspök, Radnay Farkas címzetes érsek, Hor-
váth Győző felszentelt püspök, Székely István apos-
toli helynök, Várhelyi József pápai prelátus, dr. 
Erdélyi László, Kogulowitz Károly egyetemi taná-
rok, dr. Szalag József kerületi főkapi'ány, dr. Muny 
tyán István táblai tanácselnök, a belvárosi kato-
likus egyházközség világi elnöke. 

Az emelvény körül sorakozott fel a fehér kar-
inges papság. Az emelvény baloldalán állt a szó-
szék, közvetlenül a leleplezésre váró szobor előtt. 
Szemben az emelvénnyel az iskolák szerint cso-

szédet 
Visszapillantást vetett a csan'ádl egyházmegye 

múltjába. Felelevenítette azt a 900 éves jeíenetet, 
amikor a marosvári székesegyház cintermében a 
magyarság ezrével járult e keresztvízhez, amikor 
Gellért püspök papjaival reggeltől estig, napokon 
keresztül keresztelt Ez volt a csanádi egyházmegye 
születése. Szent Gellért püspök a magyar ifjúság 
első nevelője. 

— A mai fiatalságnak, ha a múltba tekint, van 
kire néznie, különösen akkor, ha ott látja Szent 
Gellért oldalán Szent Imrét. Kettőjükben testesül 
meg a magyar ifjúság legnagyszerűbb ideálja. 
A magyar ifjúság kettőjükben eszményképet lát. 
őket kell néznie és hozzájuk kell alakulnia. 

— Aki egészen nekivaló, önmagának való ideált 
kíván, azt megtalálja Szent Imrében. A tisztaság 
ereje nem a gyengeség, nem a világtól való el-
fordulás jele. Az a tiszta ember, aki töretlenül ép 
lélekkel áll a világban, kemény gerinccel és emelt 
homlokkal. Az erős izomnak, a piros vér-
nek, a ragyogó szemnek az erénye a tiszta-
ság. A felsőbb ember ereje ez. Két törvény 
él és küzd az emberben, az egyik a test törvénye, 
a másik a lélek törvénye. E küzdelem elől nincs 
kitérés. Az egyik uralkodik a másikon. A tisz-
taság az emberben lakó felsőbb ember uralma 
az alsóbb emberben. A Szent Imrék, a Szent Gel-
lértek ennek az erőnek a csúcsait járják és jó 
nekünk, hogy bennük van támaszunk, hogy lát-
hatjuk, hogy az ember erre is képes. 

portosult diákság, a bajtársi egyesületek, az Emeri-
cána tagjai zsúfolásig megtöltötték az egész teret. 
A tömegben rfiszruhás rendőrök állottak és dísz-
ruhás rendőrök vontak kordont az emelvény körül. 

Kilenc óra után néhány percoel kezdődött meg 
az ünnepség. Gárdonyi József budapesti egye-
temi hallgató szavalta el Sik Sándor Dux Emeri' 
cus cimü költeményét, majd 

Marcel Károly pápai kamarás, 
a Szent Imre-kollégium igazgatója tartott beszédet. 

— A lélek nagyjai a magasba törnek — mon-
dotta többek között —, mindaddig, amig a szob-
rok talapzatát el nem érik. A lélek nagyjai szo-
borba kívánkoznak, mert a szobor szimbólum, 
szimbóluma annak a dicsőségnek, amit a nagy 
lelkek aratnak a test felett. Szent Imre herceg lel-
kében is élt az emberi erők tobzódó hatalma és 
Szent Imre élele mutatja meg, hogy az ember nem 
ugy jut el a szentek magasságáig, hogy Isten 
másnak, különbnek teremti. Szent Imre királyi sarj 
volt, vigyáznia kellett, hogy el ne vakitsa a fény, 
a pompa, hogy el ne ragadja a dicsőség csábí-
tása, Imre herceg érezte a vér erejét is, de kemény 
harc után győzelmet aratott benne a lélek ereje. | T O M M I X , FE8CET5 TIGRIS ,Mmbft 

A Szent Imre-szobor leleplezése 


