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Nagy gyászpompával 
kisérték utolsó útjára 
báró Wlassics Gyulát 
Budapest. április 2. Pén'cken temették cl nagy 

részvét uicileil bárt. Wlassics Gyulát, a felsőház 
volt elnöké' ai Országház kupolacsarnokából. A 
katafalk körül valóságos virágerdő volt, a kopor-
sói nemzetiszínű lepel takarta. A kitüntetést tartó 
párnák előtt helyezték cl Horthy Miklós kormány-
zó óriási babérkoszorúját. 

A temetésen megjelent a magyar politikai, gaz-
dasági és irodaim iélet szinte valamennyi vezető-
je. A kormány tagjai közül ott volt Darányi Kál-
mán miniszterelnök, Rődcr Vilmos hadügyminisz-
ter, jelen volt dr. Rákóczy Imre sajtófőnők is. 

Délelőtt fél 11 órakor érkezett meg a kormány-
zó és amikor fényes papi kísérettel bevonult a 
kupolacsarnokba dr. Glaltfcldcr Gyula Csanádi 
püspök, megkezdődött a gyászszertartás. Glatlfel-
der püspök imát mondott Wlassics Gyula örök 
nyugalmáért. 

A felsőház nevében gróf Széchenyi Bertalan 
búcsúzott el Wlassics Gyulától 

— Patriarkális alakja — mondotta _ egy 
letűnt fényes korszak és a mindennapi élet ne-
hézségeinél küzdő jelen közötti élő kapcsolat volt. 

Ezután l'uky Endre, a közigazgatási biróság 
elnöke lépett a ravatal elé és a közigazgatási bi-
róság nevében vett bucsut a halottól. Puky bc-

Belvárosl Mozi Szombat, vasárnap 
a 'esrizgalmasabb kérnülm 

Árulók 
Theodor Loos és Wil ly Birgel 

Széchenyi Mozi Ma és mindennap • 

Fizessen 
Nagysád! 

Emőd Tamás és Török Rezső Ticjjáté-
ka. Főszereplők : 

Jávor Pál, Muráti Lili, 
Habos, Gombaszögi Ella 

szédc után az Operaház énekkara gyászdalt adott 
elő. 

A filharmonikusok gyászindulójának elhangzá-
sa ulán elindult a gyászmenet. A koporsó• mögött 
a gyászoló család tagjai haladtak. A család mö-
gött a kormányzó szárnysegéde kíséretében, majd 
József főherceg fia, Darányi Kálmán miniszter- , 
elnök. Az utvonlon mindenütt nagy tömeg helyez- i 
kedett el. A rendjelvivők után haladt Glattfelder 
Gyula püspök papjaival a gyászmenetben a Bazi-
lika felé. 

A kerepesi temetőben a' Jókai-niauzolcum mö-
gött állt meg a gyúszmenet, Glattfelder püspök 
mégegyszer beszentelte, majd a sírba bocsátották • 
az idősebb báró Wlassics Gyula koporsóját. 

(A Détmagyarorszdg munkatársától.) Pénteken 
ujabb fordulathoz érkezett el a szegedi ipartes-
tület választási harcának ismeretes bonyodalma. 
Körmendij Mátyás, aki mindeddig vezette az 
ipartestületet, levelet intézett az iparhatósághoz 
és bejelentette, hogy , nem vállalja tovább a tcs-
tület vezetését. Körmendy Mátyás elhatározása 
meglepetést keltett, mért czidőszeiint az :i helyzet, 
hogy az ipartestüket vezető nélkül maradt. 

A? ipartestület közgyűlését •— r'nint ismeretes 
— íebruái 21-én tartották incg. ér ti'szluiitás 

hiábavaló a legnagyobb áldozat és a legkiválóbb 
művészi teljesítmény. A nemzetközi vásárok sike-
re is főképen a helyes propagandának köszön-
hető. A budapesti nemzetközi vásár reklámhad-
járatát külön apparátus intézi, amelynek élén a 
kérdés egyik legelismertebb képességű szakértője. 
Széchenyi Ödön áll. 

A szegedi játékok' propagálása, amióta a vá-
ros vette házikezelésbe ezt a nagyfontosságú ügyet, 
sok kívánnivalót hagyott maga után, aminek az 
volt a legfőbb oka, hogy nem akadt senki, aki 
vállalkozott volna- a propaganda irányítására 
igv ötletszerűen történt minden. Ez a tény kész-
tette arra az illetékeseket, hogy az idei játékok 
előkészítésével kapcsolatban komolyabban foglal-
kozzanak ezzel a problémával. így merült fel az 
a gondolat, hogy a nemzetközi vásárok reklám-
főnökét Széchenyi Ödönt kellene felkérni a sza-
badtéri játékek propagálásának irányítására. 
Nagy örömet keltett, amikor kiderült, hogv Szé-
chenyi ödön szívesen vállalkozna a feladatra. 
Kőzöilte a város hatóságával, hogy a nemzetközt 
vásár lezajlása után, tehát május második felében 
hajlandó Szegedre jönni és itt átvenni az ügyek 
intézését. Elgondolása szerint egy hónapot töltött 
volna Szegeden, de addig is dolgozott volna n 
szabadtéri játékok érdekében, felhasználta volna 
erre a célra külföldi összeköttetéseit, sőt mivel 
igen sokat kell külföldre utaznia, ezeken az uta-
zásokon is szolgálta volna a szegedi játékok' 
ügyét. Közreműködéséért szerény tiszteletdíjra, 
hat-nyolcszáz pengőre reflektált volna. 

A kérdést Szegeden elintézettnek tekintették t* 
teljes megnyugvással vették tudomásul, hogy a 
játékokat tervszerű reklámhadjárat fogja meg-
előzni. Annál nagyobb meglepetést kellett az a 
levél, amely szerdán érkezett Szegedre és: amely-
ben Széchenyi ödön arról értesítette a szabadtéri 
játékok rendezőségét, hogy legjobb akarata elle-
nére sem vállalhat szerepet a szegedi játékok kő* 
rül, mert a nemzetközi vásár vezetősége erre nem 
nyújt lehetőséget, nem tartja ugyanis összegyez-
tethetőnek azt, hogy a nemzetközi vásár propa-
gandájának irányítása mellett a szegedi játékok 
propagandájának irányítását is elvállalja. 

A budapesti nemzetközi vásár elnöke, mint is-
meretes. Szendy Károly polgármester, társelnökei 
pedig Chorin Ferenc és Éber Antal. 

során 54 szavazattöbbséggel Rainer Ferencet vá-
lasztották elnökké. A választást megfellebbezték és 
az iparhatóság legutóbb megsemmisítette a vá-
lasztást többféle ' szabálytalanság miatt. Előzőleg 
az iparhatóság felhívta a testület régi vezetősé-
gét, hogy vezesse tovább az ipartestület ügyeit a 
fellebbezés jogerős befejezéséig. Körmendy Má-
tyás, és tisztikari társai azóta naponkint bejártak 
az TpártestüVtbe, Vörös József, az egyik alelnök 
kivételével, aki \t 'múlt héten bejelentette, hogv 
nem kíván a. vezetésben résztvenni. Pénteken 

11 előadás lesz a Dom-teren 
A szabadféri bfzoíísfig negyedik darabnak — a Hunyadi László he-

lyell — a »Fekefe M6ria« cimti miszíériumjólékot lüzfe műsorra 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sza-
badtéri játékok rendezőbizottsága pénteken 
délben ülést tartott. J a n o v i c s Jenő előadta, 
hogy a Hunyadi László előadása elhárithatat-
ían akadályokba ütközik, amiért azt javasolta, 
hogy vagy Háry Jánost, vagy Bánk bánt adják 
•elő. Elmondta még, hogy a „Fekete Mária" 
szinrehozatalának kérdésével is foglalkozott. 

A meginduló vitában részt veitek dr. P a p 
Bóbert, vitéz dr. S h v o y Kálmán, dr. S z a -
1 a y József, dr. T o n e 11 i Sándor, vitéz dr. 

H u n v a d i-V a s Gergely, 
P á s z t o r József, T ó t h 
István. Végül is 
dr. 

a bizottság 
B e r e z e l i A. Károly 

a „Fekete Má-

i m e c s György, 
A n t o s Kálmán, 
lenre és B a l o g h 
elhatározta, hogy 
szabadtéri misztérium játékát, 
r iá l " előadásra liizi. 

Megállapították az előadások terminusát, 
rnég pedig olyan módon, bogv a Bizáncot nem 
kétszer, hanem háromszor játszák és ennek 
következtében az idén összesen 11 előadás iesz. 

Az előadások naptára a következő: 
iulius 31., szombat: Tragédia, augusztus 1., 

vasárnap: János vitéz, augusztus 4„ szenla: 
Fekete Mária, augusztus 5., csütörtök: Fekete 
Mária, augusztus 7., szombat: Bizánc, augusz-
1us S„ vasárnap: Tragédia, augusztus 9.. "nc;fő: 
János vitéz, augusztus 11., szerda: Bizánc, 

augusztus 12., csütörtök: János vitéz, augusz-
tus U., szombat: Tragédia, augusztus 13., va-
sárnap: Bizánc. 

A bizottság ezután a szerenoszlás kérdésével 
foglalkozott. 

A szegedi játékok 
propagandája 

A Budapesti Nemzetközi Vásár reklám-
főnöke nem vállalhatja a propaganda 

irányzását 

(A Délmagyarország munkatársától.) Azok, 
akik a szabadtéri játékok dolgaival alaposabban 
foglalkoznak és figyelemmel kisérték az eddigi 
uttöréseket, kezdeményezéseket, már régen rájöt-
tek arra, hogy a játékok sikerének egyik legfőbb 
és legelengcdhctcllencbb előfeltétele, a tervszerű, 
ügyes, ötletes propaganda. . Propaganda nélkül 

Körmendy Mátyás 
visszavonul az ipavtesiiiieé 

é l é r ő l 
Péntelcen levélben jelentette be ass iparha-
tóságnak, öogy nem vállalta tovább a íes-

tU let vezetését 


