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Klebelsberg emlékezete
a kereskedelem és ipar
szempontjából
A kereskedelmi és iparkamara tegnap tartott teljes ülésén szomoru kötelességet teljesítve, lerótta a nagv halott iránti határtalan
elismerését és mély tiszteletet. Felismerte azon
óriási szolgálatokat,
amelyeket Klebelshcrq
Szeged város iparának és kereskedelmének
tett akkor, amikor zseniális kezdeményezésével és kitartó energiájával azokat a nagy befektetéseket vitte keresztül, amelyek városunk
iparát és kereskedelmét sok éven át, még akkor is ellátták munkával, amikor más városokban és az ország egyéb részein már a
munkanélküliség és forgalomhiány erősen észlelhető volt
De hálásan emlékezett meg arról is, hogy
a Klebelsberg által városunkban teremtett lé.
tcsitmények lényegesen és állandó jelleggel
javították azt az annyira kedvezőtlen helyzetet, amelyet a városunk viszonyaiban előállott kedvezőt'en, általános körülmények elhárithatatlanul előidéztek.
Végül hálásan emlékezett meg azon következményeiben kétségtelenül áldásos munkásságáról, amelyet a Nagy-Alföld viszonyainak
minden irányban való javítása iránt kifejtett.
— a nagy áliamférfiul mindezért magáénak is
reklamálva, örök emlékét a \ereskedelmi r«
iparkamara teljes ülésének ie^zőkönyvébe iktatta.
Wimmer Fülöp kamarai elnök.

Bál után
pofon, boxer, kés
(A T>éImagyarország munkatársától.) A battonvai Ébredő Magyarok helyiségében mintegy két
hónappal ezelőtt bálát rendeztek. A bálon megjelent többek között Lantos Ferenc és Jaaovics
Gulyás József, mindketten a barátaik társaságában.
Tánc közben Lantos rálépett Gulyás lábára, majd
amikor a legény emiatt szót emelt, Lantos arculütötte. Gulyás az arculütést viszonozta, parázs
verekedés keletkezett, amelynek a vége az lett,
hogy Lantost a rendőrök kivezették a teremből. A
legény ezután társaival együtt hazafelé Indult Gulyás barátaival utána eredtek és a plébánia épülett előtt beérte. A két legény itt újból összeveszett. Gulyás vasbo*errel, Lantos késsel védekezett. Az összecsapás után Gulyás holtan terült el
a földön. Lan'os kése a szivét járta át és azonnali halált okozott
Lantos Ferenc ellen szándékos emberölés bünt-tte miatt Indult meg az eljárás. Az ügyet péntrken tárgyalta a szegedi ügyészség Vild-tanácsa.
Lantos önvédelemmel védekezett. Elmondotta,
hogy már uton volt hazafelé, amikor Gulyás utolérte és boxerrel a kezében megtámadta. Védekezésül előkapta kését és azzal jobbra-balra csapkodott, hogy elháritsa Gulyás támadását Eközben
*zur,.a meg a legényt.
A bíróság sok tanút hallgatott kl. Gulyás barátai gvászszalaggnl a karjukon jelentek meg a
tárgyaláson. Vallomásukban terhelő adatokat sotoltak fel Lantos ellen és azt állitották, hogy a
halálosvégü verekedést Lantos kezdeményezte. A
vádlott barátai viszont azt állitották, hogy Gulyás rontott neki Lantosnak. A biróság délután
is tárgyalta az ügyet. Dr. Mihályffy István ügyész
vádbeszéde után dr. Valentiny Ágoston a vádlott
felmentéset kérte jogos önvédelem cimén.
A biróság este hét órakor hirdette ki Ítéletét.
Bűnösnek mondotta kl Lantos Ferencet erős felindulásban elkövetett szándékos emberölés bűntettében és ezért két esztendei börtönre Ítélte. Az
iléle.t ellen az ügyész i«. a vádlott is fellebbezést
ielentett he
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SCHVARCZ TESTVÉREK divatáruháza, Széchenyi-tér 14.

Klebelsberg Kuno
gazdasági elgondolása
Irta Szivessy Lehel.
Amióta elterjedt az országban és városunkban a mélyen lesújtó gyászhir, hogy a nemzet
nagy fia Örökre eltávozott földi pályafutásának színteréről, beszédekben, újságcikkekben
sok méltatást olvastunk. Az elismerő szavak
áradata kiséri utolsó földi útjára a megdicsőült vándort. De mi, szegediek, ugy érezzük,
hogy mindaz, ami elhangzik a korszakalkotó
kulturpolitikusról, mindaz a fejtegetés, amelv
dicséri a mély műveltségű és magas szellemit
férfiút, nem világítja és tükrözi vissza kellőképpen azt a lelki hangulatot, amelyben Klebelsberg Kuno, városunk díszpolgára e várossal és annak egész társadalmával összhangzásban volt
Majdnem tiz éve annak, hogy hozzánk tartozott ez az igazán nagy férfiú, tiz éve annak,
hogy majdnem minden közéleti embert személyesen ismert és a lelki harmóniának oly
teljessége fejlődött ki a megdicsőült nagy
férfiú és Szeged városának minden polgára
között, hogy nincs egy ember sem ebben a
m g y alföldi városban, aki nem könnyezve kísérte volna azt az érckoporsót, amely tegnap
délután befutott a szegedi állomásra, arra az
állomásra, amelyre oly gyakran érkezett meg
Klebelsberg Kuno egyedül és tömegeknek várása mellett, mindenkor mosolyogva, mindenkor gondolatokkal bőségesen telve és amikor
innen eltávozott és hivei kalaplengetve búcsúztatták őt, még sokáig visszapillantott, mert
érzése és gondolata mindig itt szárnyalt közöttünk. Soha nem volt még szegedi polgár sem,
aki annyira megértette volna azt a tragédiát,
amely a Tisza-Maros szögén felépült városnak
állandó, évtizedes keserve.
Míg más városokat a niodern közlekedés eszközei. igv elsősorban a vasút, provinciális jelentőségéből kiemelte, addig Szeged -várota
akkor kezdi elveszteni jelentőségét, amikor a
60—70-es években kiépült vasúti hálózat egyenesen Budapestre viszi az áruknak tömegé»,
amelyek azelőtt Szegeden találtak piacot, hogy
innen induljanak külföldi utjukra. Vissziha
nyatlott ennek nyomán a miícmipar, eltűnt a
hires szegedi hajósnép, — de nem tudott itt
kifejlődni az ősi iparok mellett az igazi iparosodott polgárnak és kereskedőnek törzsökös
tipusa sem, mint az kifejlődött más magyar.
— ma már elszakított, — de még szivünkhöz
nőtt városokban. így csak tisztviselő és iskola város lett a mi városunk. És amikor a megdicsőült nagy államférfiú megismervén a vár
egész genezisét és múltjának történelmét ennek tudatára ébredt, akkor, — befejezve a vá ros iskolai kultúrájának felső és alsó kiépítését, — a város gazdasági fejlődésének és gazdasági jövőjének kiművelésére óhajtotta fordítani egész erejét, összes áldozatos képességeit.
Baráti körben sokszor hangoztatta terveit.
A bárom gazdasági szakiskola és a körülöttünk gyűrűző tanyai iskolák képezték mező
g?zdas.ígí elgondolásának kulturális alapél»'mét. Biztatóan mondotta, hogy ha a gazda«-'
válság sürü sötét felhői elvonulnak, akkor
módot és alkalmat kell találni arra. hogy a
ncgyípar fejlődésének feltételeit biztosítsuk
Szegeden. A bajai müut befejezése és a Tiszát átszelő hid "kiépítésé mind megannyi gondolat abban a koncepcióban, amely ebbe a városba uj életet és gazdasági fellendülést volna
hivatva hozni.
S most elhalkult a szó, becsukódtak a beszédes szemek, megszűnt a fantázia, amelyhez
éles elme és világot átfogó műveltség csatlakozott.
Mély szomorúsággal kísérjük a koporsót a
Fogadalmi templom boltívei alá. Ott alussza
, örök álmát az, aki ébren is folyton álmodott

egy szebb, egy boldogabb magyar jövendőről, abban egy boldogabb, kulturáltabb és a
műveletlenség bilincseitói felszabadult Alföldről és annak müveit centruméról, kereskedelmileg. iparilag, gazdaságilag újra éledő és fejlődő Szegedről.
Ott, a Tisza part ián álmodja örök álmát és
amíg Szegeden magyarok élnek, áldani fogják a nagy Alkotó, építőmester megdicsőült
emlékét.
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Vegyen részt szenzációs kedvezményes társas utazásunkon.
Útvonall Budapest-Velence—Firenze—Róma—
Písa-Genova-Mílano—Lugano-Ztlricb—Insbruck—
Wien—Budapest.
Induláa o k t ó b e r 27.
Az utazás időtartama 18 nap.
összeg városokban látnivalók megtekintése ma
gyárul beszélő vezetővel.
Részletes prospektust és felvilágosítást nyújt a

Délmagyarország
utazási irodája, az Utazási 4s Menetjegyiroda
Budapest, Andrássy-ut 19 Szeged és környéki
képviselője, továbbá N • U I r n ó banküzlet
Szeged, Kígyó urca.

