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Gyászistentisztelet 
a Mátyás-templomban 
gróf Klebelsberg Kunó 

lelkiüdvééri 
Budapest, október 17. Gróf Klebelsberg Kuno 

lelkiüdvéért hctfön délelőtt a koronázó Mátyás 
templomban ünnepi gyászistentisztelet volt, 
amelyet Serédi Jusztinián hercegprímás pon-
tifikált nagv papi segédlettel. Az asszisztenciá-
ban Madarász István és Krvwald Ottó prelátu-
sok, Fallenbücherl Imre és* Hévev Gyula pápai 
kamarások vettek részt. A templom hajójában 
háromlépcsős, hatalmas katafalk állott az el-
hunyt címerével, a szentély padsorait gyászle-
pel borította. Az első sorokban a gyászoló csa-
lád tagjai foglaltak helyet. A gyászmisén a 
közélet sok kítünó?ége vett rér-t, akiket érke-
zesükkor Bárczy István miniszterelnökségi ál-
lamtitkár és Nemes Antal címzetes püspök fo-
gadott. 

A gvászmisén résztvett Horthv Miklósné. a 
Kormányzó felesége, aki az oratóriumban fog-
lalt helyet. A megjelentek között volt Hóman 
Uálint vallás- és közoktatásügvi miniszter, 
Glattfelder Gyula csanádi megyéspüroök, Bre-
ver István esztergomi segédniispök, báró Schón 
János német követ és felesége. Lepkowsky 
Stanislas lengyel követ, gróf Anponvi Albert, 
Czettler Jenő, a képviselőház alelnöke. Ba-
kovszkv Endre, a felsőház háznagva. Darányi 
Kálmán miniszterelnökségi államtitkár. Degré 
Miklós, az ítélőtábla elnöke, gróf Esterházy 
Móric, Petri Pál államtitkár. Korniss Gyula és 
n.ég sokan mások. 

Nyugalom az egyetemen 
(A DétmnggamrszAg munkatársától.) Jelen-

tettük, hogy a iegutóbbl egyetemi események 
miatt a zsidó vallású hallgatók két napig 
nem látogatták az előadásokat. Gróf Klebels-
berg Kunó temetése miatt pénleken és szom-
baton az egyetemen szünet volt, az előadá-
sok csak hétfőn kezdődlek meg. A hétfői nap 
teljes rendben és nyugalomban lelt el, rend. 
zavarás egyik fakultáson sem törtónl. Az egyes 
Intéze'ekhen szigorú fingét meztclésrk hangzót, 
tak el, högv amennyiben a legcsekélyebb 
rendzavarás előfordulna, ugy az egyetemi ha-
tóságok a legszigorúbb rendszabályokat al-
kalmaznák. A munka mindeiütt a legnagyobb 
rendlen folyt tovább, beavatkozásra sehol 
sem került sor. 

Varsányi Irén meghalt 
Budapest, október 17. Varsányi Irén, a ma-

gyar színművészet kimagasló nagysága hétfőn 
délelőtt a Park-szanatóriumban meghalt 53 
esztendős korában. Varsányi Irén már több 
hét óta beteg volt, két nappal ezelőtt be-
szállították a szanatóriumba. Itt epeliólyag-
gyulladást konstatáltak és műtét»' hajlottak 
rajta végre. Az operáció jól sikerült, azon-
ban szivgyöngeség lépett fel. amely vég:e'.l vele. 
Már két nap óta érezte a vé re', o v r >igí>sztalta 
férjét, Szécsi Illcs igazgatót és fiát. Orvosai 
tudták, hogy rettenetes fájdalmai vannak, csa-
ládja azonban azt hitte, hogy jobban lesz. 
Nem akarta ucvanis, hogy hozzátartozóinak 
fájdalmat okozzon. 

Hétiőn délelőtt 10 óra tájhan hir'elen rosz. 
szul lett, miié mindsn'üt kiküldött a szobá-
ból. Ettől a pillanattól kezdve egészen a ha-
láláig senki se lépte dt a beleiszoba küszó-
b*t. csupán az orvosok tartózkodik ágya mel-
leit. Varsányi Irén az utolsó pil'anatig mo. 
sohfqott és szinte mosolyogva halt meg. 

Varsányi Irén egyike volt a legnagyobb, 
le-i ¡azibb magyar művésznőknek. Művészi mu 
zsikása volt a magyar szónak. Legnagyobb si-
kerét a Vígszínházban aratta. Halála pótol-
hatatlan vesztesége a magyar színpadnak. 

IKeSZfllUK minden idényre és alkalomra leg-
olcsóbb HöilC Vesztsüknél Klauzál tér 3 ns 

'50 

M O S T M I J O V U N K ! 

L A T T A A Z Á R U I N K A T ? 

•50 g ' 5 0 y 50 g '50 

Iskola cipők N Ő I cipők 
Minőségért szavatolunk t 

„HA-HA* cipóáruház, Kelemen ucm 12. 

5 91 
Fir i l cipftk 

44 
A saftó csinálta 

a gyertneUparalteis járványt... 
Vi&aros felenetele közben vonta felelősségre a közgyűlés a 
tiszti főorvost a gyeimekfárvány Ügyében tanúsított magatar-
tósa miatt — A saftót támadó főorvosi az elnöklő polgármester 
kétszer rendneutasltolia - Kedden összeUl az egészségügyi 

bizottság 
könnyebb betegek még jobban terjeszthetik 

írógépek szakszerű 

fi* ksrhaatarttet vállaUtn. 
javító miihelye 
1 válUUta. 77 

KELLEM irrtgípe«, KárAw ncc» 8. iFólemetoU Telefon 13-M. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hétfőn 
kezdte meg á törvényhatósági bizottság köz-
gyűlése az őszi napirend tárgyalását. Somogyi 
polgármester nyitotta meg az ülést. A polgár-
mester jelentését dr. ördögh Lajos tb. tanács-
nok ismertette. Bejelentette, hogy julinstól ok-
tóber 16-ig 

148 Heine Medlnes, 194 tífuszos 
és 244 vérhas-megbetegedés for-

dult elő 
Szeged területén. A gyermekparalizis statiszti-
kája: juliusban 4, augusztusban 32, szeptem-
berben 59, októberben (16-ig) 53 megbetegedés 
történt. 

Dr. Eisner .Manó szólalt fel a polgármesteri 
jelentéshez, A jelentés fájdalmas meglepetése-
ket tartalmaz. A vérhas szeptember végéig 
emelkedett, azóta csökken. A. tifusz emelkedő, 
a gvermeknaralizta mégfnkáhb emelkedő 
dencíát mutat. Október első felében közel any-
nyi megbetegedés történt, mint egész szeptem-
berben. Semmi olyan intézkedés nem törté 
nmelv meghaladta' volna a szokásos intézkedés 
méreteit. Sajnálattal tapasztalta, hogy az or-
vosi ankéten javasolt rendkívüli intézkedések 
nem történtek meg, még a tájékoztató plaká-
tokat sem függesztették ki. Berlinben nem for-
dult elő annyi megbetegedés, mint Szegeden, 
a megfelelő korosztályok iskoláit mégis bezár-
ták. 

— Szegeden igen veszedelmes betegség ter-
jed, mégsem történik semmiféle rendkívüli in-
tézkedés. Az elemi iskolák zárvatartása idején 
nem volt olyan sok megbetegedés, mint októ-
berben. amikor a polgármester megnyittatta az 
iskolákat. 

— A főorvos javaslatára — szólt közbe Pász-
tor József. 

— Ha a járvány igazolta volna ezt az opti-
mista felfogást, akkor a polgármesteri intézke-
dést senki sem kifogásolhatná, de sajnos, nem 
igazolta — folytatta Eisner Manó — most már 
a város legbelsőbb területén is történt számos 
megbetegedés. 

— Az utolsó napok történetéhez tartozik az 
is, hogy 

a megnyitott középiskolák alsó osztá-
lyaiban is történt néhány megbetege-

dés. 

A megrettent szülők igen sulvos dilemmában 
vannak. A járvánv több figvelmet érdemel, mint 
amennyit eddig tanúsított a hatóság. A főor-
vos ebben a kérdésben esésrrn sneciális állás-
pontot foglal el. 

Eisner ezután ismertette azokat az intézke-
déseket. amelvekkel Bajorországban védekez-
nek a járvány terjedése ellen. Szegeden ezzel 
szemben semmi ilyesféle intézkedés nem 
tenf. legalább is senki sem tud róluk. Oondos-
kodni kell a szérumok termeléséről. Mondja 
ki a közgyűlés, hogy a belügyminisztertől or-
száffos közegészségügyi miniszteri biztos ki-
küldését kéri, hogv szükségesnek tartja a vé-
di kezés és a gvőgykezelés megszervezését. Kér-
je fel a pc-lgármestert, hogy az óvódákat, az 
elemi iskolákat é* s középiskolák négv alsó 
osztáí.vát egvfióre két hétre bezárja. A polgár-
mester jelentése nem megnvugtaló. mert nem 
elég az, hogv a súlyosabb eseteket intézeti ke-
zelésre utalják; sőt ez megdöbbentő, hiszen a 

járványt Szükség van az összes betegek, sót a 
betegségre gyanúsak szigorú elkülönítésére és 
a közönség kitanitására. 

Pásztor József azzal egészíti ki Eisner felszó-
lalását, hogv a Ieányliceum első a) osztályának 
növendékeit több megbetegedés miatt az igaz-
gató saját felelősségére, hazaküldték. A szülők 
annak a kérésüknek a tolmácsolására kérték 
föl, hogy a polgármester a főorvos véleményéi 
tői függetlenül 

rendelje el a Ieányliceum alsó osztá-
lyainak bezárását 

A főorvos nem tett semmit a nedves pincela-
kások megszüntetése érdekében. Az orvosok 
azzal biztatták a közönséget, hogv a hideg idő 
megszünteti a járványt. Már beálltak a hide-
gek, október 16 van, de a járvány egyre nő. 
Berlinben bezárták az iskolákat, pedig ott 
még számszerűleg sem tőrtént annyi megbete-
gedés, mint Szegeden, itt viszont a főorvos-
nak az ellen sem volt kifogása, hogy Különböző 
cirkuszi'és vásári produkciókra a gyerekek ez-
rei gyülekezzenek össze a járvány legvesze-
delmesebb időszakában. Kérje föl a közgyűlés 
a polgármestert, hogy 

már holnap rendelje el az Isko-
lák leginkább veszélyeztetett 

osztályainak bezárását. (Általá-
nos helyeslés.) 

Dr. Tonelli Sándor felszólalásában megtör-
tént esetekkel bizonyítja, hogy mennyire szük-
ség van a közönség tájékoztatására, mert több-
ször megtörténik, hogy egyesek, akiknek csa-
ládjában előfordul az a veszedelmes betegség, 
nyugodtan érintkeznek ismerőseikkel, ügyfe-
leikkel tovább és igy terjeszthetik a járványt, 

Dr. Szamek Sára a néhány héttel ezelőtt tar-
tott orvosi megbeszélésre hivatkozik. Az anké-
ten résztvett orvosoknak egyöntetű véleménye 
az volt, hogy 

amíg a lárvány tart, az Iskolá-
kat nem szabad megnyitni. 

— Bocsánatot kérek, ez nem igaz — mondja 
a polgármester — csak néhány orvos kívánta 
az iskolák zárva tartását, de a többség nem ra-
gaszkodott hozzá. 

— ftn ott voltam, tudom jól, hogy mi történt 
— folytatta Szamek Sára. Majd megállapítja, 
hogy az orvostudomány ezzel a betegséggel 
szemben teljesen tájékozatlan .de az kétségte-
len, hogy a járvánvos betegségről van szó. hogv 
a betegség valamilven. ezidőszerint még isme-
retlen módon, fertőzés utján terjed. Az iskolá-
kat zárva kell tartani, mert nem lehetetlen, 
hogv az iskolák is elősegitik a betegség terje-
dését. N?m kívánja a kegveletes érzést sérteni, 
hiszen az elhunyt Klebelsberg grófnak énpen 
az iskolás gvermekek köszönhetik a legtöbbet, 
de hibáztatja, hogv a temetésre az iskolák 
növendékeit kivezényelték. 

— A főorvos javaslatára — kiáltja harsá-
nyan a főorvos. 

— Szégvelje magát — szól rá élesen dr. 
Dettre János. 

Dr. Szamek Sára felszólalása után 

a főorvos 
állt föl, hogy válaszoljon a íölszólalásokra. 
óriási zajban kezdett beszélni, a közgyűlési 


