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sravaimot Klebelsberg Kuno meghalt, de alkotá-
sai örökéletüek ós nz ö emlékezete barátai szivé-
ben életük végéig féltve ö-zött kincs marad. Or-
szágunkra nézve felbecsülhetetlen értékű életé-
nek utolsó évében megalapítója és vezére lett egy 
mozgalomnak, mily az Alföld problémáinak sike-
res megoldását volt hivatva szolgálni, mely cél-
ért Széchenyi sokat harcolt Klebelsberg Kuno 
meghalt, de szelleme örökké köztünk marad és 
emlékeiben Is szuggesztív erővel fogja támogatni 
azckr.t akik a haza és a köz érdekében akarnak 
dolgozni. 

Dr. Csengery Anial 
a Tudományos Akadémia nevében búcsúzott 

— Tisztelettel adózik a Magyar Tudományos 
Akadémia tudományos érdemekben gazdag tiszte-
leti és Igazgató tagjának — mondotta —, elisme-
réssel a magyar kultura fáradhatatlan bajnoká-
rak s bálával a tudományok és művészetek nagy 
i-onceptióju istápolójának, aki a nagy Széchenyi 
heroikus munkáját folytatva, sziwel-lélekkel arra 
törekedett, hogy a tudás erejével meghatványo-
zott munka kultuszát szolgálva, a magyar művelt-
séget toronymagasra emelje. Keleteurópa népei 
fölé. A lét és nem lét határán ő is providemtiális 
hivatást teljesített, ö is a pusztán, romokfödte si-
vatagon vezérelte népét; ő is küzdött és szavára 
leomlott a tétlenség régi fala; ő Is lángajakkal 
ostorozta és tetterős munkára serkentette a kis-
hitű tespedést 

Domanovszky Sándor 
a Történelmi Társulat képviseletében beszélt 

— Másfélévtizedes elnöksége alatt megszok-
tuk — mondotta —, hogy ő vezessen bennünket. 
Olyan időkben, amikor a lelkeken lenyűgöző kis-
hitűség vett erőt, fölemelt. Amikor társulatunk 
vr.gyona a nagy összeomlásban megsemmisült, 
két nagy uj vállalatot indított meg, az egyiket 
ujabb történetünk forrásainak feltárására a tó-
rök kiűzésének időpontjától, a másikat a magyar 
történettudomány anyagának rendszeres össze-
foglalására De még ezeknél Is nagyobb érdeme 
a bécsi történeti intézet alapítása., amely nélkül 
kutatóink soha nem vállalkozhattak volna a bécsi 

Most mi lövünk! 
Látta az árainkat? 
5"50 

Iskolacipők 

g-50 7 '50 3 a 5 0 9 a 5 0 1 0 ' 5 0 
nőt cipők férfi cipők 

Minőségért szavatolunk I 

99 Ha-Ha" cipőáruház Szeged, Kelemen u.12 
levéltárak roppant magyar anyagának feldolgozá-
sára. Szelleme a miénk marad továbbra is és mi 
ebben a szellemben, az ö tervei szerint kívánjuk 
csöndes mnnkinkat folytatni. 

Dr. Wlnkler Elemér 
mondott még beszédet a Nagyszeged párt nevé-
ben. 

Klebelsberg nagy egyéniségéről beszélt akinek 
teremtő akarásából érezték a nagyság és elhi-
vatottság kisugárzását A Vezértől búcsúzik most 
a sereg — mondotta. Lehetetlen elhinni, hogy 
nincs többé. Mi lesz most velünk, ki bátorít ki ad 
ideákat, ki lesz a nagy motor, aki előre visz ben-
nünket? 

A kriptában 
Egv óra is elmúlt, mire befejeződtek a bú-

csúztató beszédek. A tömeg csendben oszolni 
kezd. a papság levonul előre a kriptába a bal-
oldali lépcsőn. A nyers templompincét valósá-
gos ligetté változtatták át Berzenczev Domokos 
műszaki főtanácsos és Hammel Rezső tervei 
szerint. A nyers, vakolatlan falakból semmi 
sem látszik. Mindent leveles fűzfavesszők bo-
rítanak. a hosszú, kanyargó folyosó olyan, 
mint valami illatos lugas. Az utolsó kanyaro-
dónál áll a szemináriumi énekkar és Kapo«sv 
Gyula vezényletével rázendít az In paradiso 
kezdetű gyár/dalra, amint a koporsóval leér-
keznek a kriptabejárathoz. 

A kanyarodó után megszakad a zöld al'~ 
a falakat, a mennyezetet fekete posztó borít ja. 
A feketeségből kísérteties fénnvel világítanak 
c'ö a villanylámpák és megvilágít ják a- nyi-
tott kríptafiilkét. amelv fölött fehér márvány-
tái. !a aranv betiií hirdetik: 

Dr. Gráf Kíehersberg Kuno 
Szeged város újjáépítő]* 

VBTT. ny. m. ktr. vallás és közokt. minlsster 

Szeged város disspolgára 

1875—1952 

Lassan odateszik a koporsót a kripta szája 
flé. Elhelyezkedik körülötte a papság és mel-
lette az elhunyt legközelebbi hozzátartozói, 
barátai és munkatársai. 

A püspök halk imát mond. Aztán rövid szer-
tartás. Megszentelik még egyszer a koporsót. 

A fűzfadrapériák mögül ekkor halkan kar-
ének csendül föl. A Szegedi Dalárda elrejtett 
vegyeskara énekli Antos Kálmán vezényletével 

GYASZRUHA8C 
festése tisztitása 

Gyorsan, pon íosanf o I c $ 6 n ! 
315. 

GliSckner J. és Fia 
23. sz. Fióküzlet i Károlyi u. 4. Tol. !•_' bO. 

T. Szenttamássy Alma megzenésített alkalmi 
kölleményét: 

A lélek száll s a földön utána 
Minél több könnyet ejtenek. 
Annál fehérebb lesz a szárnya 
S az utja annál fényesebb. 

Egy város maradt apátlan árva. 
Százezer lélek öltözött 
Keserű könnybe, fekete gyászba 
A néma ravatal előtt. 

A hála térdre borul előtte. 
És felzokog a szeretet — 

át-

Egy árva város gyermeki kőnnve 
Zuhog utánad: Isten veled... 

A költeményhez Antos Kálroin Irt mélyen 
érzett muzsikát j 

Az ének után a koporsót beemelik ..I 

a kriptába, 
amelynek sötét üregét csak két gyertya fénye 
világítja meg. Az özvegy és a csalad tagiai 
térdreborulnak a kripta előtt. Halk zokogás 
tölti be a pincefolyosókat, sok szemben fel-
csillan a könny. 

A koszorutőmeget elviszik a térről és elhe-
lyezik a befalazott kripta mellett. A koszorúk 
között van egy. néhány hervadó krizantémból 
fonott szerény koszom, rajta vékony szalag, 
rajta a könnyes felirás: 

„Hálája jeléül Dobó Józsika". 

A koszorút egyszerű ruháju, könnyes arcú 
kisfiú tette félénken a többi közé a templom 
napfényben sziporkázó terraszlépcsőjére. 

A papság elvonul, roskadozó lépésekkel tá-
voznak a családtagok, a folyosó kiürül, a zöld 
fűzfadrapéria szétnyílik, a nyiláson kőműve-
sek bújnak ki és megkezdik á kriptanyilás be-
falazását. A friss téglasorok gyorsan nőnek, 
egyre nagyobb darabot födnek el a sötét krip-
taszájból. 

Félkettőt üt a toronyban az óra, gróf Kle-
belsberg Kuno koporsója előtt teljes:n bezáró-
dik a friss fal. 

Gömbös miniszterelnök tárgyalásai 
Kozma Jenővel és Krauiz Simonnal 
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Göm-

bös Gyula miniszterelnök szombaton délelőtt 
több "politikussal tanácskozott hivatalában. 
Tizenegy órakor Kozma Jenő jelent meg nála, 
akivel egy óra hosszat tanácskozott, majd 
Kr?ucz Simont fogadta. Később báró Wald-
bott Kelemen felsőházi tag kereste fel egy kül-
döttség élén, ezután a mezőgazdasági munká-
sok küldöttségét fogadta. 

A kiszivárgott hirek szerint a miniszterei-

A horogkeresztes terror 
A rohamcsapatok delekllvszervezelel 

(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Ber-
linből jelentik: A néipet nemzeti szocialisták 
rohamcsapataí most már detektivszervezetek 
fölött is rendelkeznek. A náci-detektívek ház-
kutatásokat, lefoglalásokat is eszközölnek. 

Szombatra vigradó éjszaka megjelentek a 
áriból kivált disszidensek uj pártjának he-
yí sédében, ahol mindent átkutattak, majd 
magukkal vitték a lagok névsorát és a párt 
egész levelezését. Késői b az acélsisakosok egyik 
nMitholvií'é^hen jelentek meg. fegvveres ro-
haniosztagok ve«>lme alatt. Itt azonban a 
rendőrség tettenérte őket. Három „detektí-
vet" és négy fegyverest letartóztattak. 

R 

nök Kozma Jenővel folytatott tanácskozása 
Budapest főpolgármesteri állásának betöltésé-
re vonatkozott. Az üevben döntés még nem tör -
tént. 

Az elterjedt hirek szerint a kormány a leg-
közelebbi minisztertanácsot csütörtökön tart-
ja. A minisztertanács folytatni fogja a nem-
zeti munkaterv tárgyalását. A miniszterek csü-
törtökön teszik meg előterjesztéseiket a mun-
katervvel összefüggésben. 

ha célszertl testápolással megedzi, ellentállóvá 
teszi a szervezetét. 

Minden nap, amelyen ö n t meghűlés, kimerült-
ség, bágyadtság, betegség, meggátolja munká jában 

pótolhatatlan veszteség. 
Használjon naponta testének lemosására, izmai-

nak, végtagjainak bedörzsölésére, szájának, tor-
kának öblögetésére vagy bolsőleg: cukorra csep-
pontvo b. 6« 


