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Kétezer szegedi elemi iskolás 
gyermek 

hódoló felvonulása a budai Várban 
a Szent Jobb és a kormányzói pár előtt 

(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Csü-

törtökön hajnalban indult el Szegedről a kis elemi 

iskolás diákok két különvonata, hogy kétezer 

gyermek hódoljon a Szent Jobb és a kormányzói 

pár előtt. A fiatalság zarándoklatának megszer-

vezése dr. Alackcr György technológiai tanár, 

Szabó János, Almássy György iskolaigazdatók és 

Kiss Károly tanfelügyelő erdeme, akik soha el 

nem felejthető élményben részesítették a kétezer 

főnyi gyermeksereget. 

A Nyugati-pályaudvarról előkigyózó szines cso-

portok felvonulását a pesti uccajárók a legna-

gyobb érdeklődéssel nézték végig. A kirándulókat 

külön villamosok szállították a Vár felé, innen a 

koronaőrség palotája mellett szerpentinben vo-

nultak fel 

a palota belső udvarába. 

Kitűntek nagy szinességben a kccskéstdcpi 

fiuk lobogós ingujju piros huszáros csoportja, a 

somogyitelepi iskola pirospártás kis leánykái, az 

ujszegedi iskola hatásos kék magyarruhás leány-

csoportja, a Szentgyörgy-téri iskolásfiuk hófehér 

Bocskay-sapkás, lobogó árvalányhajas csoportjja, 

a rókusi iskola kék- és pirosdiszes ruháju növen-

dékei. A dorozsmai iskolások csoportjában megle-

pően szép volt a kék uniformisba öltözött leány-

tanulógárda, a tanítóképző gyakorlóiskolájának 

magyarruhás csoportja, a fehötanyaiak csoportja 

könnyű nyári diszmagyarba öltözött tanítónőjük-

kel és nem utolsó sorban festett kitűnően a do-

rozsmaiak rohamsisakos kis csoportja. A kétezres 

nagy vonulaimak a prémes diszmagyarba öltözött 

Révész Lajos alsóvárosi elemista kisdiák volt a 

zászlóvivője. 

Alig fejeződött be a kisdiákok felvonulása, 

felvonultak az ünneplők, élükön 

Angelo Rótta 

pápai nunciussal és Glattfelder Gyula esanádt 

püspökkel. A pápai nuncius elé lépett a Szijléri-

sugáruti elemi iskola egyik harmadosztályos kis-

diákja és latin nyelven üdvözölte a kétezer sze-

gedi gyermek nevében. Viharosan megtapsolták. 

Nemsokára feltárult a várkápolna kapuja és ki-

vonult 

a Szent Jobbot 

vállukon hozó papok diszes menete és a mélyen 

meghatódott diákok sorfala előtt letették a nun-

cius előtti építményre. Ekkor megcsendült a két-

ezer gyermek ajkán a szent királyt hivő himnusz, 

majd Nemes János püspök intézett beszédet az 

ifjúsághoz. 

A kisdiákság hatalmas éljenzéssel fogadta 

Horthy Miklós kormányzót, 

aki autón érkezett a Várba, majd megujult er 

a lelkesedés, amikor a föméltóságu asszony ra-

gyogó magyar ruhájában megjelent a királyi pa-

lota erkélyén és nagy gyönyörűséggel nézte a 

gyermeksereget. 

Előlépett lobogó ujj)u magyar ruhájában két 

rnagyarruhás kisleány között Ábrahám László, a 

belvárosi iskola II I . osztályos diákja és csengő 

hangon szavalta el Móra László ajkalmi költemé-

nyét. A kormányzói pár könnyekig meghatva kö-

szönte meg a pompás produkciót. 
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Ezután Kiss Károly tanfelügyelő lépett a szó-

noki emelvényre és köszönetet mondott a föméltó-

ságu asszonynak azért a jóságáért, amivel a 

szegedi cs a 6zegedkörnyéki Ínséges családokat 

segítő mozgalmával átmentette a vigasztalan téli 

szükségből. 

Szavalatok következtek, végül kedves, szines 

táncprodukció, 

majd a cscngehi csoport földinivelési tornamutat-

ványa aratott nagy sikert. 

DrOETKERfé ie 
.BACKIN'SÜTŐPORRAL 

A kormányzói pár a gyermeksereg öriási lel-

kesedése köziben távozott el. 

A gyermeksereg az ünnepség után bejárta a 

várost, megtekintette a nevezetességeken. A ki-

rándulás soha ki nem törölhető nyomot hagyott 

a kétezer szegedi kisdiák lelkében. 

(H. 0.) 

„Nem az üresen puffegó szólamok 
v.szik előbbre az ország sorsát, hanem azok, 
akik tiszta érzéssel az ország szellemi és 

anyagi emelkedésén munkálkodnak" 
Érdekes beszédek az egyelem csütörtöki évzáró ülésén — Kiosztották 

a pályadijakat 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 

egyetem csütörtökön délben tartotta meg évzáró 

ünnepi ülését az egyetem aulájában. Az ünnepségen 

megjelent vitéz Mérey László altábornagy, ve-

gyesdandárparancsnok, dr. Buócz Béla főkapi-

tányhelyettes, dr. Szepessy Aladár pénzügyigaz-

gató, Tóth Tibor Máv. üzletigazgató, dr. Pálfg 

György kulturtanácsnok a város hatósága képvi-

siletében, dr. Tonelli Sándor, a kereskedelmi és 

iparkamara főtitkára és még számosan. 

Az Egyetemi Énekkar elénekelte a Hiszekegyet, 

majd 

dr. Gelei József rektor 

tartotta meg megnyitó beszédét. 

— Egyetemünk lezajlott esztendeje a nagy ta-

nulságok, a nagy változatosságok esztendeje volt 

— mondotta. Boruban-derüben vegyes, mint a 

nemzetnek ezer esztendős múltja. Sirtunk-vigad-

tunk, sőt néha vigasságunk is sirvavigadás volt, 

ahogy az magyar sorsunkhoz illik. Nagy vigassá-

gunk és erős büszkeségünk volt magyar testvé-

rünknek, Szent-Györgyi Albertnek Nobd-dijas ki-

tüntetése és a mögötte rejlő magyar teremtő te-

hetség megdicsőülése. Sirvavigadásunk volt két 

amerikai embertársunknak, két nagy magyarba-

rátnak, mister Lathropnak és mister Snownak 

díszdoktorrá avatása, mert a hála és a mély tisz-

telet ünnepén Erdélyben rekedt véreink rabságá-

ról szóló kesergők szaggatták szivünket. Az esz-

tendő elején a körünkből kivált ivángi Béla kar-

társunk tragédiáján keseregtünk, ma pedig azon 

szomorkodunk, hogy életkoruk miatt két nagy ér-

tékünk és két eddigi erős bizodalmunk, Erdélyi 

László prorektorunk és Menyhárt Gáspár egy-

kori rektorunk utoljárra ékesítik rendes tanári 

minőségükben ittlétükkel egyetemünk díszközgyű-

lését. 

Ezután az év külpolitikai eseményeiről beszélt 

és az Anschluss ügyével foglalkozva ezeket mon-

dotta: 

— Ha ml szerencsekivánatainkkal kisértük a 

szomszéd németség egyesülését, ugy láttuk, is-

merjük és érezzük meg ebben az egyesülésben a 

mi régi szentistváni nagyságunk egykori teremtő 

és egykori fenntartó, de ma is kívánatos alapját: 

és lássuk öröklött bajtársi becsületünkben, kard-

vivő vitézségünkben és teremtőkészségünkben pe-

dig fennmaradásunk, sőt Istentől való clkülde-

tésünk biztositékát, örömmel köszöntöm egyete-

münknek azt a lelkes ifjúságát, mely felismerte, 

hogy számunkra Szent István legszentebb hagya-

téka a töretlen és törhetetlen egység. 

Ezután 

dr. Fröhlich Páí 

matematikai és természettudományi dékán tar-

totta meg előadását »Válságban van-e fizikai vi-

lágképünk',>« cimmel Értékes tudományos előadá-

sával foglalkozott Fröhlich professszor a külön-

böző korszakos jelentőségű elméletekkel, rámuta-

tott arra, hogy az utóbbi 20 év alatt válságokon 

ment át fizikai világnézetünk. Hangozhatta, hogy 

a modern fizika még távol áll a szemléletesség-

töl, törvényei sem olyan határozottak, mint a 

klasszikus fizika koráéi. A fizikánaüí is van célja 

— mondotta — , mint minden igazi tudománynak, 

az, hogy az igazságot keresi. A fizika igazi haszna 

abban van, hogy könnyebbé tette az' ember földi 

életét. Végül a természettudós fontos szerepét is-

mertette ebben a munkában. 

Dr. Horváth Barna 

jog- és államtudománykairi dékán tartott ezután 

ünnepi beszédet az egyetem hősi halottairól. Meg-

említette, hogy a terem falán elhelyezett emlék-

táblába 80 név van bevésve és 186 ember emléke 

van megörökítve. 

— Nekünk egy drága csepp abban a vérten-

gerben — mondotta — , amelyben Magyarország 
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