
poT^irl & tfafrtr.t! halŐsíroK reere^ntJsa! 
eafifőrtökón délután ét órakor gyülekeznek 
Szeged-állomás perronján, 

Az egyetemi polgárok és a cserkészek gyü-
lekezése nsyanesak ól órakor az Indóház-téren. 
Az egvesüte ek zászlókkal vonulnak ki A rcn-
dezSbizottsáq felkéri az egyesületeket, hogy 

fáklyáikat Is vigyék magukkal. 

Az egyesüleek az érkezés sorrendjében he-
lyezkednek el a Boldogasszony-sugirut két 
oldalán az Indóház-tértől egészen a nagykör-
űiig. Az egyesietek küldöttségei csatlakoznak 
a gyászmenet hez. 

Az iskolák növendékei sorfalat alkotnak a 
Boldogasszonv-sugárutnak a nagykörúton belől 
eső szakaszán, az úttest mindkét oldalán és ez 
a sorfal végighúzódik a Gizella-téren és a 
Templom-tén;n egészen a templom baloldali 
feljárójáig. A menet elvonulása után az is• 
kolás növendékek hazamennek. 

Az állomáson rövid egyházi szertartás tesz 
a tanítóképző intézet énekkarának közreműkö-
désével. 

A gyászmenet pontosan hat órakor indul a 
következő sorrendben: 

A mene'et a lovasrendőr-szakasz nyitja meg. 
ntána jón a cserkészcsapat, azután az egye-
temi polgárok, a katonazenekar, a papság, a 
papság után következik a halottas kocsi ntána 
a család, a polgármester, a vegyesdandárpa-
rancsnok, az egyelem rektora, a táblaelnök, az 
állami hivatalok vezetői, a katonai küldöttség, 
a törvényhatóság és végül az egyesületek. 

A halottaskocsi mellett jobbról és balról 
kettős sorban 40 fáklyavivő megy. 

A menet elindulásakor megkondulnak a vá-
ros összes harangjai a fogadalmi templom 
Hősök harangjának kivételével. 

A Hősök harangja csak akkor 
szólal meg, amikor a menet el-
éri a Gellért-kaput. Ugyanakkor 
a menetnek a halottaskocsi után 

következő része megáll, 

hogy időt engedjen a koporsó leemelésére 
és a templomba való bevitelére A fáklyá-
sok a templomlépcső két oldalán helyezked-
nek el, amig a kopo -sót beviszik a templomba. 

A halottaskocsi távozása után indul meg 
ismét a menet A közönség megtekintheti a fel-
ravatalozott koporsót, de a ravatal előtt nem 
állhat meg senki a torlódás elkerülése érde. 
kében. 

Szombaton délelőtt fél 11 órakor kezdődik 
meg a templomban a re ' ' *ra. A templomba 
csak a hatóságok képvU,. .i, az egyesületek 
küldöttségei és a funkcionáriusok mehetnek 
be, valamint a budapesti különvonattal érkező 
küldöttségek. 

A tanfelügyelőség közlése szerint 

az Iskolák nOvendékel 

pénteken délután öt óráig gyü'ekeznek és sora-
koznak fel a kijelölt útvonalon, a menet után 
pedig hazavonulnak, szombaton viszont dél-
előtt háromnegyed tlz órára gyülekeznek össze 
a Templom-téren és a rendezők utasításai sze-
rint helyezkednek el. 

Ravatal a Nemzeti 
Muzeumban 

Budapest, október 13. Gróf Klebelsberg Kunó 
holttestét pénteken délelő'.t 10 órasor szen-
telik be a Nemzeti Múzeum kupolacsarnoká-
ban A kormányzót a korm^nV nevében Bárczy 
államtitkár fogadia. Ezután az Operaház tac-
jai'Dól alakult filharmonikus zenekar Dolmá' 
mii Ernő vezénvleté\el Peethoven gyászlndu. 
lóját játsza. Dr. Glatff Mer Gyula püspök 
bevonulása után veszi kezdetét a szertartás. 
A beszentelés alatt a központi papnövelde ének-
kara Kondela Géza vezényle'e alatt egyházi 
énekeket ad e'.ö. A bcszentelés utáü három 
gyászbeszéd hangzik el: Hóman Bálint kul-
tuszminiszter, gróf Bzthlen István és dr. Váry 
Albert beszél. 

Gróf Klelelslerg Kunó hol'.testét csütörtökön 
délelőtt a Nemzeti Mureum n.ozaiktermében 
felravatalozták. A koporsó magas katafalkon 

nvagszik és piros-fehér-zöld takaró borítja. 
A közönség délután egy órától ötig tekin'hette 
meg a ravatalon az elhunyt minisztert. Nagy 
tömegek zarándokoltak a ravatalhoz a dél-
után folyamán. 

A Szegedről pénteken reggel induló külön-
vonat háromnegyed 9 órakor érkezik Buda-
pestre és annak utasait a nyugati pályaudvar 
előtt autóbuszok várják. Ezek az autóbuszok 
szállítják a temetés szegedi résztvevőit a 
gyászszertartás színhelyére a Nemzeti Mú-
zeumhoz, ahol a küldöttség ót tagja a kupola-
csarnokban, közvetlenül a ravatal mellett kap 
elhelyezést. 25—30 főnyi szegedi csoportot az 
előcsarnokba osztottak" be. a többiek pedig a 
múzeumkertben, vagy pedig az útvonalon he-
lyezkednek el és igy sorozzák bt őket a ko-
porsót vivő kocsi előtti menetbe. 

A katafalkra begavári Baek Bernát fel«' 
bázi tag és dr. Tóth Béla főjegyző kegyeletes 
szavak kíséretében elhelyeztek Szeged váras 
koszorúját. A ravatalra összesen 12 koszorút 
helyeztek el, a többi koszorú részére az elő-
csarnokban biztosítottak helvet 

Részvéttávlraíok a polgár-
mesterhez 

Csütörtökön a következő részvéttáviratok ér-
keztek dr. Somogyi Szilveszter polgármesterhez: 

„Mélységes fájdalommal osztozok abban a 
mérhetetlen fájdalommal és veszteségben, mely 
Szeged sz. kir. várost gróf Klebelsberg Kuno 
őnagyméltőság* tragikus elhunytával érte Kérem 
méltóztassék ugy magam, mint vármegyém ben ső-
réges őszinte együttérzését és részvétét a tör-
vényhatóság közönségével közölni, egyben en-
gedje meg Méltóságod, hogy a nagy halott emlékét 
megörökítő szobor céljaim n i i pengőt Maját 1-
fcasaak, mely összeget egyidejűleg külön távirat-
tal feladtam Farka* Béla főispán (Szentes). 

Csergő Károly csongrádmegyei alispán a kö-
vetkező táviratot küldte: 

«Mélységes megdöbbenéssel vettük a lesújtó 
bírt Szeged város országgyűlési képviselőjének, 
a nemzet nagy fiának, gróf Klebelsberg Kuno 
őnagyméltóságának váratlan elhunytáról. A mély 
gyászban Csongrád vármegye törvényhatósága is 
osztozik ós mi is mélyen érezzük azt a pótolha-
tatlan veszteséget amit az ő elmúlása jelent az 
egész nemzet és a mi vidékünkre is. A vármegye 
törvényhatósága nevében is saély és Igaz részvé-
tem nyilvánítom. Szegedi temetésen testületileg 
veszünk részt" 

A városok koogreeszose távirata: 

„Klebelsberg Kuno grófnak, Szeged város 
nagynevű képviselőjének és balhatatlan emlékű 
jótevőjének váratlan elhunyta alkalmából a vá-
rosok kongresszusának igaz részvétét tolmácsol-
jak: Sipőea elnök, Várhidy igazgató* 

A szegedi gyász j 
A Szegedi Kereskedők Saővrtségéaak elnöki | 

tanácsa gróf Klebelsberg Kuno elhunyta felett : 

érzett őszinte és Igaz gyászának tanúsításaként ; 
etaóid tanácsülést tartott amelynek egyetlen tár- | 
gya a szomorú haláleset felett érzett részvét nyíl- -
vánitása volt Varga Mihály elnök a szövetség 
minden tagjának érzését tolmácsolta, amikor az 
elnöki tanács elhatározta, hogy a'szövetség Kle-
belsberg emlékét jegyzőkönyvben örökíti neg. 
Felkéri a szövetség tagjait hogy a temetési szer-
tartáson minél számosabban jelenjenek meg. 

Körmvndy Mátyás ipartestületi elnök a követ-
kező felhívást intézte Szeged iparosságához: »A 
város nagy gyászában részt vesz Szeged iparos-
sága is, amely fokozottan érzi azt a nagy veszte-
séget amelyet gróf Klebelsberg Kuno elhalálo-
zása jelent. A nigy épitő miniszter Szeged Ipa- ; 

rosságának a munkát a kenyeret az életet je-
lentette. Felhívom a város iparosságát hogy 
gyászának adjon azáltal ls kifejezést hogy műhe-
lyeibe® a temetés tartama alatt egy órán át szűn-
tessen be minden munkát. Az Ipartestület testüle-
tileg vesz részt a temetésen. Gyülekezés az ipar-
testület székházában." 

A temetésen u összes szegedi férfikari dalár-
dák hatalmas kórusba egyesítve a „Mér t oly bo-
rús" kezdetű gyászdalt fogják énekelni. Pénteken 
este a Városi Zeneiskola földszinti nagytermé-
ben összkari próba lesz, amelyen minden dalegy-
let teljes számban való részvételét és pontos meg-
jelenését kérik. 

„Klebelsberg kuíja" 
Szeged város törvényhatósági bizottsága 

szerdai gyászülésén, mint ismeretes, dr. To-
nelli Sándor indítványára ugy határozott, hogv 
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előterjesztést tesz giróf Klebelsberg Knno em-
lékének a Nemzeti Emlékcsarnokban való 
megörökítésére az Emlékcsarnok bizottság-
hoz. A Szegedi Pantheonban Szeged nagy 
pártfogójának emlékét szoborral, vagy plaket-
tel örökítik meg. 

Gróf Klebelsberg Kunó emlékét Szeged vá. 
ros más módon ls megörökíti. Berzsncze>j Do-
mokos műszaki főtanácsos tett szóbeli javas, 
latot a polgármesternek, hogy Pásztor János 
két alkotását az áldásthozó és a romboló víz 
szimbó'ikus bronzszobrát, amelyet Klebelsberg 
ajándékozott a városnak, teljesen a volt kul-
tuszminiszter elképzelése szerint helyezze el a 
város a Széchenyi4érnek a városháza előtti 
részében, még pedig ugy, hogv építtessen meg-
felelő művészi terv szerint medencéket ve-
zettesse beléjük a mélyfúrású ártéri kut me-
legvizét. amelyben a tropikus melegvízi nö-
vények is megélnek és nevezze el a meáenr-ket 
Kiebelsberg-kutjánnk. 

Pécs is gyászol 
Pécs, október 13. A pécsi egyetemi templom-

ban csütörtökön délelőtt 9 órakor gyászmise 
volt az egyetem megteremtőjének és mecéná-
sának. gróf Klebelsberg Kunonak lelki fidvé-
ért. A rekviemen dr. Hodinka Antal rektor ve-
zetésével az egvetem tanári kara és ifjnsága 
impozáns számban vett részt A tanács egyéb-
ként elhatározta, hogy a jövőben október 
11-én gróf Klebelsberg Kuno halála évforduló-
ján gyászmísét mondanak a kollégium kápol-
nájában. 

0 emelésre í»«''««"« «¡Wl 
Befejeződött a vizsgálat 
Hevesi Sándor ügyében 
Budapest, október 13. Hevesi Sándornak^ 

a Nemzeti Színház igazgatójának önmaga ellen 
kért vizsgálat ügyében kiküldött bizottság, 
amelynek vezetője Petri Pál államtitkár volt, 
beterjesztette jelentését Hóman Bálint vallás-
és közoktatásügyi miniszternek. A vizsgáló-
bizottság jelentése alapján, az utóbbi időben 
hangoztatott kritikákkal kapcsolatban megál-
lapítja a miniszter, hogy az igazgató a színház 
művészi vezetésével tízéves működése folya-

mán sokoldalú eredményt ért el- Az Igazgató 
tevékenységét a Nemzeti Színház gazdasági 
életének fentartása szempontjáből az általános 
gazdasági válság erősen befolyásolta. Meg-
állapítást nyert továbbá, hogy az Igazgató 
szerződésileg engedélyezett jogkörét nem lépte 
tol. Ezzel a vizsgálat befejeződött 
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