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HJzönsíge nevében TtfT^rctl TegmHyebb réz-
véltünk őszinte nyilvánítását A megboldogult 
kegyeletben tartott kivánság.i szerint váro-
sunk legkiválóbb polgárának díszsírhelyet 
•Jtalunk fel a fogadalmi templomban egyik 
legnagyobb alkotásának a kultura és művé-
szet csarnokának színterén. Dr. Somogyi Szil-
veszter polgármester." 

Glattfelder Gyula csanádi püspök a követ-

kéz« részvéttáviratot intézte az elhunyt öz-

vegyéhez: 
»Mérhetet'en gyászunk sulva alatt ahoz for-

dulok, aki legtöbbet veszített a leggyengé-
debb férj elhunytával és a legbensőbb rész-
véttel egyesülve Excellenciád imáival kérek a 
boldogult számára égi jutalmat és szereilei S'á-
mára Krisztustól vi asztalást. Glatiíe de;- Gyula 
csanádi püspök.« 

A törvényhatóság r , 
a Nemzeti Emlékcsarnokban klvánla 
megörökíteni Klebelsberg emlékét 

A polgármester beszéde a szerdal közgyűlésen 

Szeged tőrvényhatósága már szerdán délután 
kife jezte azt a evászt amelyet Klebelsberg Kunó 
halála okorolt a városnak. A törvényhatósági 
bizottság tagjai a Délmagyarország szerdai 
számából értesültek arról, hogy a délutáni köz-
gyűlés, amely a rendes őszi közgyűlés lett 
volna, csak formai ülés lesz és azt a polgár-
mester a gyász bejelentése után elnapolja A 
közgyűlési tagok nagy számban jelentek meg 
délután négy órakor, legnagyobb részük sötét 
ruhában. 

A közgyűlés előtt a polgármester a kisgyűlés 
tagjait hívta össze rendkívüli ülésre, hogy elő-
készítsék dr. Tonelli Sándornak szertián dél-
előtt benyújtott 

sdrgffs Indítványát. 

A kis gyűlésen dr. Rőth Dezső tb. tanácsnok 
olvasta fel az indítványt, amely a többek 
között a következőket tartalnlazza: 

A tragikus véletlen hozta maijával, hogy Kle-
belsberg Kuno gróf annak a napnak a második 
évfordulóján költözött el az élők sorából, amely na-
pon életének egyik legragyogóbb alkot&s&t megvaló-
sulni látta. A mélysége* gyász pillanatában, amely 
Szeged városát legőszintébb barátjának halálával 
érte, a városnak erkölcsi kötelessége, hogy kegye, 
letét és báláját minden l»hetrt módon lerója an-
nak a férfiúnak emlékével szemben, akinek ugy 
a város, mint annak minden polgára az utolsó 
évtizedek folyamán a legtöbbet köszönhette. 

A kegyelet és hála adójának lerovisa Klebelsberg 
Kuno gróf emlékével szemben erkölcsi és szívbeli 
kötelessége e város minden polgárának. A kettős 
érdemeknek és a kettős megemlékezésnek a talál-
kozása teszi kötelességünkké azt, hogy annak az 
alkotásnak keretében is biztosítsunk helyet Kle-
belsberg Kunó gróf személyinek, amely alkotásai 
közöl szivéhez talán a legközelebb állott és amely 
a Nemzeti Emlékcsarnok megvalósításának formá-
jában öltött testet. Ugy érzem, hogy minden mél-
tató szó felesleges annak bizonyítására, hogy 
Klebelsberg Kunó grófot azokon kívül, akiket az 
1030. évi kormányzói kézirat felsorolt, elsősorban 
illeti meg a hely a Nemzeti Emlékcsarnok nagy-
jainak sorában. 

Erre való tekintettel tisztelettel indítványozom: 
határozza cl o város közgyűlése, hogy Klebdsberrj 
Kunó próf emlékének a Nemzeti Emlékcsarnok. 
f>an való megörökítése ércfelében fii>a$tatot ter-
¡e*zt a Xemteii Emlékcsarnok bizottsága elé és 
egyben monrfji ki azt is, hntg a bizottság hatá. 
r ma tárak vé'c.lc után Klebelsberg Kunó &rát szob, 
ráf, vagy p'akrtfftt elkészítteti és a Nemzeti Em. 
lékcsarnokban elhelyezteti.* 

A kisgyűlés egyhangú határozattal mondotta 
ki, hogv az indítvány elfogadását ajánlja. A 
kisgyűlés után néhány perccel a nol^ármester 
megnyitotta a közgyűlést. 

— Megnyitom a törvényhatósági bizottság 
októberi rendes közgyűlését — mondotta tom-
pa hangon és dermedt csendben —, a napi-
rend tárgyalásának meske^désc előtt azonban 
tragikus eseményről kell besorolnom. 

A polgármester akkor felemelkedett he'yéről 
és példáját követte az e;csz közgyűlés. A vá-
rosatyák állva hallgatták végig 

a polgármester megemlékezését. 
— Fájdalomtól csordultig telt szívvel érezzük 

és tudjuk mindannyian — mondotta —, hogy gróf 
Klebelsberg Kuno volt kultuszminiszter ur önagy-
méltósága, Szeged városának társadalom és osz-
tályra való tekintet nélkül hőn szeretett orszjs-
gjülési képviselője, jóakarója, pártfogója és jóte-
vője a tegnapi nap folyamán meghalt óriási csa-. 
párnak tekintem én ezt macára a magvar nem-
zetre, ameljnek eg>ik legnagyobb fia volt, 

az országra, amelynek egyik legélesebben 
látó politikusa volt, akinek a kiváló 
képességeiből erre az országra sok előny 
hárult és akinek képességei iránt a nemzet 
a jövőt illetően olyan sok reménnyel viseltetett. 
De az ország határain belfll, különösen minket, 
ogegedieket ért, óriási eaapia. ö hőn szeretett 
bennünket, talán jobban, mint mi azt megérdemel-
tük volna. Tevékenyen szeretett minket, alkotott 
a mi számunkra és mindig uj és uj tervekkel fog-
lalkozott, amelyekkel különösen az ő kedves Sze-
gedjét érintette. Imádkozó szeretettel vettük kö-

rül az ő lázi* nagybeteg ágyát 's most megsem-
misülve, összetörve állunk meg ravatalánál 

— Nem említjük azt feí, hogy az utolsó évti-
zed aktt itt ezen a szörnyű rossz helyzetben, ahol 
városunkat a trianoni szerződés U lenyomta, hogy 
az ő tervei, munkája, az ö eszmél láttak el ben-
nünket kereskedőinket, iparosainkat és munká-
sainkat munkaalkalommal, csak azt érezzük, 
hogy ismét leszakadt egy fényes, egy ragyogd, egy 
nagyon értékes csillag, amely reménységünk egé-
nek az utolsó félszázad alatt esakngyaa a 
legértékesebbje volt. Nincs mit tennünk, megkell 
nyugodnunk a Mindenható akaratában, de megfo-
gadjuk. hogy amilyen hűségesen megőrizzük ar-
cának vonásait a ml emlékezetünkbe vésve, épp 
ugy megőrizzük azt a nagy, azt az Igazi hálás 
szeretetet, amit a szivünkbe vésünk, szivünkbe 
zárunk. 

Bejelentette a polgármester ezután, Rogy 
dr. Tonelli Sándor indítványt nyújtott be a 
volt kultuszminiszter emlékének megörCUité. 
sére. Az indítványt a napirend előtt tárgy al-
tat ja le Dr. Tonelli Sándor Indítványát is-
mét dr. Rőth Dezső olvasta lel és azt a köz-
gyűlés néma hozzájárulással egyhangúlag el-
fogadta. 

— A közgyűlést a nagy halott Iránti szerete-
tünk Jeléül most berekesztem —• mondotta a 
polgármester — éa folytatását hétfő délután 
négy órára tüzóm ki. 

A temetés 
(Budapesti tudósítónk telefonjelenlése., 

A budapesti temetés részletes programját csü-
törtökön tárgyalják meg a miniszterelnökségen. 
Az értekezleten résztvesz dr. Tóth Béla, Sze-
ged város főjegyzője és dr. Balogh István 
belvárosi lelkész is. A terv szerint a beszente-
lést pénteken délelőtt 10 órakor végzi GMtt. 
felder püspök a Nemzeti Muzeum kupolacsar-
nokában. Három beszéd elhangzása után a 
koporsót kikísérik a uyugati pályaudvarra, 
ahonnan különvonat viszi Szegedre Hétfőn a 
Mátyás-templomban Serédi hercegprímás mu-
tatja be az engesztelő evászmisét az elhunyt 
lelkiüdvéért 

A kultuszminiszter intézkedésére pénteken 
az összes budapesti iskolákban, 

szombaton a szegedi Iskolákban szüne-
tel a tanítás. 

Hétfőn az első tanítási órán minden iskolában 
megemlékeznek Klebelsberg munkásságáról. 

Szerdán este dr. Tóth. Béla főjegyző fel-
kereste az özvegyet, akinek tolmácsolta Szeged 
közönségnek mély részvétét. Klebelsberg öz-
vegye könnyek között, megtörve fogadta a 
részvétnyilvánitást. A főjegyző állandó kon-
taktusban marad a szegedi temetésig — ami-
kor a város veszi át a holttestet — a családdal 
és a kormánnyal. A szegedi temetésre előrelát-
hatólag leutazik Hóman kultuszminiszter is, 
aki a kormányt fogja képviselni. 

A szegedi temetés 
Szerdán délután a lemetésrendező bizott-

ság dr. Pálfy József polgármesterhelyettes el-
rölelésével a tanácsteremben gyűlt össze a te-
metés részleteinek megbeszélésére. Dr. Pálfy 
József a következőket közölte a temetés rész-
leteiről: 

— Dr. Somogyi Szilveszter polgármester a 
sajtó utján is kéri a város közönségét és la-
kosságát, hogy a házakat gyászlobogóval dí-
szítsék fel, miután gróf Klebélsberg Kuno sze-
gedi temetése szombaton reggel 9 órakor a 
nsgvállomáson kezdődik. A temetésen részt-
vevő és zászlók alatt megjelenő egyesöleteket, 
társulatokat, köröket az érkezés sorrendjében 
helyezik cl a Boldogasszony-sugáruton. Ázál-
lomáson történő rövid gyászszertartásnál csak 
a hatóságok képviselői jelennek meg. 

— Kilenc órakor történik a koporsó leeme-
lése a halottas kocsira az állomási raktárépü-
let előtt. Az ottani gyászszertartás után az 
egyetemi énekkarok gyászdalt énekelnek. A 
temetésen résztvevő egyesületek, körök, ta-
rulóifjuság 8 órakor már elfoglalják helyei-
ket. A menetet lovasrendőrszakasz nyitja meg, 
azután az egyetemi polgárok követkéznek zárt 
sorokban, niaid katonazenekar, utána a pap-
ság, ezt követöleg a gyászkocsi, amely mellett 
két oldalt két-két sorfallal egvetemi polgárok 
Italadnak. A gvászkocsi után a halott hozzá-

tartozói és a hatóságok képviselői mennek. A 
menetnek a Templom-térre érkezése után a 
fogadalmi templomban rekviem less, amely 
alatt a koporsót a templom terraszán ravata-
lozzák fel. A temetés rend jének megőrzése ér-
dekében a templomba közönséget nem bo-
csájtanak be. ~ . 

66 százalékos különvonat 
a pesti temeté&re 

A szegedi üzletigazgatóság pénteken gróf 
Klebelsberg Kunó pesti temetésének napján 
66 százalékos kedvezményű, vonatéi butit Sze-
gedről Budapestre és vissza. A vonatot csak 
az esetben Indítják el. ha leaalibb ötszáz 
utas Jelentkezik. 

A vonat reggel 6 őra 40 perckor Indul Sze-
ged-pályaudvarról és körülbelül 10 őrakor ér-
kezik Budapestre. Vissza este 7 őra körül in-

dul és 10 őra 30 perc tájban befut a sze-
gedi állomásra. Ezekből a menetrendi ada-
tokból csak a szegedi indulás ideje biztos, 
a többi adatot az üzletigazgatóság idejekorán 
tudatni fogja a közönséggel. A vonat I I I . osz-
tályú és korlátolt számú II . osztályú kocsik-
ból áll. A menettérti jegy a IlI-lk osztályon 
5 pengő 50, a II . osztályon 8.10 pengő. A vo-
natra semmiféle kedvezmény nem érvényes. 

Szombaton reggel 7 órakor a nyugati pá-
lyaudvarról 

különvonat indul Szegedre, 
amelyen a család tagjai és a temetésen részt-
vevők utaznak. A vonat 10 órakor érkezik Sze-
gedre, ahonnan délután egynegyed 5-kor in-
dul vissza Budapestre. 

A részvét 
Szerdán egész nap a részvéltáviratok egész 

tömege érkezett Klebelsberg özvegyéhez. 
Horthy Miklós kormányzó, igen meleghangú 
táviratot küldött. 

»Magyarország az elhunytban nemcsak egy 
páratlan fiát — mondja a kormányzó távirata 
—, hanem egy nagy embert vesztett el. Az el-
hunytban egy általam rendkívül nasyrabecfcült, 
a szivemhez igen közelálló meghitt baráto-
mat gyászolom«. A kormányzó megjeenik a te-
metésen a Nemzeti Muzqum előcsarnokában. 

Részvéttáviratot intéztek többek kőzött az 
özvegyhez József főherceg, Jótsef Ferenc 
főherceg, Bethlen István, Frigyes főherceg. 
Az úszószövetség elhatározta, hogv a világbaj-
nok vizipólócsapat tagjai diszőrséget állanak 
a koporsó mellett és vállukon viszik ki a 
koporsót. 

Részletes cikklen emlékezik meg Klebels-
berg elhunytáról a 
olasz lap. 

ejtöbb osztrák, német és 

Seluemharlsnudk, selyenadrágok leg 
olcsóbbak IIÖHe fcrszlyűsnél. Klauzál tér 3 


