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Kassal újság 
a szegedi Iparos kezében 

A napokban egy szegedi iparos keresett fel 
bennünket a szerkesztőségünkben. A látoga-
tásának oálja nem Tolt újszerű. Panaszkodni 
jött a Társadalombiztosító ellen, amelynek ter* 
helt elviselni nem lehet. A szerkesztő, akit 
keresett, éppen mással tárgyalt és mig a be. 
sxéd folyt, az u j látogató nézegette az egyik 
asztalon fekvő lapokat. Kezébe vette, forgatta 
u egyik újságot és csóválta a fejét Mikor 
rákerült a sor, előadta a panaszát és bizonyí-
tékai, hogy mások is érzik ugyanazokat a 
bajokat, a szerkesztő eló tárta a kezében tar-
tolt lapot A szerkesztő átfutott a elmeken: 
»Mikor rendezik a Társadalombiztosító ba-
jait t* »A kamatlábcsökkentéstől várják a váL 
lalatok" felvirágzását.« »A gazdáknak morató-
riumot adnak, a kereskedők és iparosok ellen 
azonban uj adóoffenzlva kezdődik.» »A forgalmi-
ban a pénzügyi politika tehetetlenségének fok-
mérőié« »Kereskedők és iparosok tömörüljetek« 
»Mégis redukálják a köztisztviselők fizetéséit 
»A gazdasági rekonstrukció egyel en uíja l 
konferenciák helyett a "kereskedelmi forgalom 
Mmélyitése.« »A kereskedelmi miniszter T>eis-
merte az államvasutak óriást de'icitjéU 

A ctaek sorozata elég szép 'volt Alig" volt 
közötte egy Is, amerv már "sokszorosari ne 
szerepelt volna különböző iparos- és keres-
kedőgvülések, kongresszusok és ti'takozó ösz-
szejövetelek tárgjapro%i;án. A szerkesztő nem 
is tagadta, hogy uagvon sok, sőt a legtöbb 
a panaszok' sorában jogosult. Nem is, elvi 
okokból, hanem Inkább csak a rend kedvéért 
rámutatott a látogató iparosnak" egy kis téve. 
désére. Talán nem is tévedésére, hanem el-
nézésébe A lap ugyanis nem nálunk jelenik 
meg Magyarországon, hanem — Kassán. A 
cime »Országos Híradó', közelebbi megjelö-
lése szerint a szlo\enszkói és podkarpatszka 
ruszi kereskedők és iparosok országos 
központi közlönye. Az olvasó figyelmét a nagy-
betűs elmek mellett az apróbetüs keltezés, 
amelyet még a postai bélyegző is félig el-
takart, elkerülte. 

Az iparos elmont, a tanulság megmaradt. 
A gazdasági válságnak ezer baja nehezedik 
ránk, a közterhek sújtanak bennünket, a ke-
resethiány végzetes pusztítást végez életünk-
ben, de a bajok nemcsak a mi bajaink. A 
bajok általánosak. Mint a gyakorlati példa 
mutatja, a címeket nem kell megváltoztatni, 
a tartalmat még kevésbé, elég megváltoztatni, 
vagy figyelmen kivül hagyni a keltezést Ami 
sújtja a szegedi kereskedőt és iparost, ugyan-
azt érzi kassai kollégája. Amit kérnek a sze-
gedi szerkesztőtől, amit megír a szegedi újság-
író, ugyanazt irja a betűknek kassai szántóve-
lője is. És bizonyosak vagyunk benne, ha kisér-
le'et ennénk vele, a kassai példa megismétlőd-
hetnék egy kolozsvári, vagy szabadkai újsággal 
is. Ha pedig nemcsak a keltezéstől, hanem 
a nyelvtől is el lehetne tekinteni, változtatás 
nélkül közölni lehetne bármelyik magyar uj-
ságb. a a zágrábi, gráci, prágai, vagy akár 
nürnbergi, hágai és oslói újságok cikkeit is. 
Az egész vihig egy kis falu és a kis falunak 
minden lakója ugyanazokat a bajokat érzi, 
ugyanazokat a jelcnséíieket tapasztalja. Min. 
den egyforma, a baj és panasz, síit talán 
még a tüntetéstől viselt «ellulóitlgaücr is, 
amelyre a miniszterelnök bemutatkozó beszé-' 
dében hivatkozott 

»Los mismos peros con distintos ollares-. 

ugyanaz a kutya, csak a nyakörve más, — 
mondja a spanyol közmondás. A kutya a 
válság, a nyakőrv a keltezés- A váisáj mar. 
dosó állata mindenütt ugyanaz, csak a pa-
nasznak a helye változik. Ez az Igazság, ame. 
lyet a kassai példa bizonyít ez az Igazság, 
amelyet az egyforma panaszok bizonyítanak, 
de az Igazság, amelynek természetes és logikus 
következéseit nem merik, vagy nem akarják az 
intézkedésre hivatottak, a nagy államférfiak, 
a konferenciák elnökei, előadói és disz-szőno. 
kai levonni. Unosuntalan halljuk, hogy a meg-
kötöttségek, a forgalmi korlátozások, a vám-
barrikádok rendszere az, amely a termelő 
munka megindulását megakadályozza és még-
sem ezen segítenek. "Tudják, hogy az államok 
jövedelmei azért csökkennek, az adóterhek 

azért emelkednek, mert a polgárok nem dol-
gozhatnak és mégsem teremtik meg a dolgozás 
lehetőségeit. Tudják, hogy azért van munka, 
nélküliség, mert nincs meg a mód a termelhető 
áruk értékesítésére és mégsem itt helyezik 
el a viszonyok megváltoztatásának emtftyü-

I |ét Az egyetlen De Valera, az ír szabadállam 
| elnöke volt az, aki keserv és a "Népszövetség 

kifinomodott stilisztikájától elütő hnngon mert 
| v&dat emerni a konferenciák <*s fow.rcsszu-
1 sok egy helyben topogó körforgása és mun-

kájuknak eredménytelensége ellen. Vádjához 
csatlakozik egész Európának dolgozó, vagy 
dolgozni akarÖ, üe dolgozni nem tudó tár-
sadalma. Csatlakozik hozzá a szegedi iparos, 
aki panaszos cikkektől hemzsegő kassai újsá-
got tartja a kezében. 

Gróf klebelsberg Kunó koporsója 
pénteken délután fél 6 órakor 

érkezik Szegedre 
Megváltozott a szegedi temetés programfa — A koporsót pénteken délután kísért 
a fáklyás gyászmenet a fogadalmi templomba — A szombati rekviem után dr. 

Lázár Andor Igazságflgymtnlszter mond búcsúztatót a kormány nevében 

(A Délmagyarország munkatársától.) Gróf 
Klebelsberg Kuno szegedi temetésének pro-
gramja csütörtökön délelőtt megváltozott. Az 
eredeti terv az volt. hogy a későn este Sz 
gedre érkező koporsót szombaton reggel kisé-
rik ünnepélyes gyászmenettel, a fogadalmi 
templom elé. Éjszaka a koporsó kinn maradt 
volna az állomáson, a város diszőrséget állí-
tott volna melléje. Dr. Tóth Béla főjegyző, al-
a polgármester megbízásából szerdán délután 
fólutazott Budapestre, csütörtökön délben te-
lefonon értesítette Somogyi polgármestert, 

hogy a halottat a budapesti gyászszertartás 
után a félhat órakor érkező gyorsvonattal szál-
lítják Szegedre. Ez a változás szükségessé tette 
az eredeti program megváltoztatását 

A temetés programiét 

Budapesten állították össze és annak alapján 
közölte dr. Tóth Béla a polgármesterrel a kő-
vetkezőket: 

Reggel 6 óra 30 perckor indul a szegedi kü-
lönvonat amellyel a polgármester, a város fő-
tisztviselői és a küldöttség iagjai utaznak. 

Háromnegyed 10 órakor érkezik meg a kor-
mányzó a Nemzeti Muzeum előcsarnokába. 
Szeged képviseletében öt tagból álló küldött-
ség mehet a ravatal mellé A küldöttség többi 
tagjai az előcsarnokban gyűlnek össze. A vá-
ros koszorúja 11 másik koszorúval egvütt ke-
iül a ravatalra. A szertartás után a koporsót 
kikísérik a Nyugati pályaudvarra. 

A 2 óra 20 perckor induló szegedi gyorssal 
indul a koporsó Szegedre. Ezzel a vonattal 
utazik a család és dr. Glattfelder Gyula me-
gyéspüspök, valamint dr. Denhoff Antal mi-
i iszteri tanácsos, dr. Kultsár István minisz-
teri titkár és Kertész K. Róbert államtitkár, 
akik a Horthy-kollégíumban szállnak meg. 
Ugyancsak a gyorssal érkezik vissza Szegedre 

dr. Somogyi Szilveszter polgármester. Ezzel a 
vonattal hozzák a ravatalra helyezett 12 ko-
szorút, a többi koszorút a 6 óra 15 perckor in-
duló gyorsvonat szállítja Szegedre. 

A koporsót megérkezése után azonnal, este 
fél 6 órakor beviszik 

t a fogadalmi templomba, 
ahol felravatalozzák. A templomot este 10 
óráié tartják nyitva, hogy a közönség megte-
kinthesse a ravatalt amely szombaton dci-
előtt 5 órától fél 10-ig ugyancsak megtekint-
hető. 

Budapestről szombaton reggel 7 óra 05 perc-
kor különvonat indul Szegedre, ahová 10 óra 
05 perckor érkezik. A különvonat 400 utast hoz 
magával, a szegedi temetésen résztvevő kül-
döttségek tagjait. 10 óra 30 perckor kezdődik 
a fogadalmi templomban 

a rekviem, 

melv 35 percig tart, utána az abszolució 10 
percig, a kivonulás 10 percig, a koporsót ki-
szállítják a templom előtti terraszra, ahol fol-
ravatalozzák, beszentelik és utána kezdődnek 
meg 

a gyászbeszédek. 

í kormány nevében dr. Lázár Andor igazsá.»-
ügvminiszter, a város nevében dr. Somogvi 
Szilveszter polgármester, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia nevében Balogh Jenő, a turtj-
mánvos társulatok nevében Domanovszkv 
Sándor, a szegedi egyetem nevében dr. 
Schmidt Henrik rektor/a Nagyszeged Párt 
nevében dr. Wínkler Elemér mond búcsúzta-
tó beszédet. A búcsúbeszédek elhangzása után 
leviszik a koporsót a kriptába. A különvo.iat 
egynegyed őt órakor indul vissza Budapestre. 

B rendezőbizottság tájékoztatója a közönség számára 
Csütörtökön délután ismét megbeszélést tar-

tott dr. Púlftj József polgármesterhelyettes el-
nökletével a rendezőbizottság, hogy az eredeti 
ten-eket átdolgozza a megváltó dalolt program 
szerint. A bizottság most már pontosan és 
részletesen megállapította a péntek esli gyász-
menet sorrendjét és a szombati szertartások 

beosztását is. 
A bizottság az alábbi tájékoztatót közli a 

közönséggel: 

Szeged város közönsége a haloitat 

gyászmenetben 
szállítja a fogadalmi templomba. Az egyházi. 


