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A iól sikerlllt ooerádó után 
Bárányi főispán állapota kielégítő 

(A Délmagyarország munkatársától.) B á -
r á n y i Tibor főispán, akin hétfőn délelőtt a 
szegedi kőzhórházban — mint jelentettük — 
dr. H e d r y Miklós sebészfőorvos súlyos gyo-
mormütétet hajtott végre, a kórház igazgató-
ságától nyert értesülésünk szerint a körülmé-
nyekhez képest nyugodtan töltötte el a műtét 
utáni első napot és éjszakát. Hőmérséklete 
normális, a hőmérő higanyoszlopa nem igen 
lépi tul a 37 fokot, érverése rendes és minden 
jel arra mutat, hogy a gyógyulás zavartalanul 
és gyorsan következik be! Az elmúlt éjjel nyu-
godtan aludt és napját is jó hangulatban töl-
tötte. 

A beteg állapota iránt állandóan nagv az ér-
deklődés. Igen sokan közvetlenül a kórházban 
érdeklődtek. Megjelent az érdeklődők között 
Lőw Immánuel főrabbi. Pick Jenő. Keller Mi-

hály, dr. Szalay József, dr. Leitner Vilmos, dr. 
Henny. Ferenc, dr. Borbola Jenő, dr. Aigner 
Károly és még sokan mások Állandóan érdek-
lődnek a kórházban Budapestről, az egyes 
minisztériumokból is. 

Állandóan a beteg főispán mellett tartózko-
dik a felesége és a leánya, idegen látogatót jó 
néhány napig nem engednek hozzá. 

— Á műtét utáni első nap — mondja a kór-
ház jelentése — orvosi szempontból szabály-
szerűen, kifogástalanul telt el .A beteg hőmér-
séklete és érverése normális, közérzete kielégi-
tő. A jelek szerint a gyógyulás szabályszerű 
idő alatt és körülmények között következik be. 
A kritikus idő három nap. de minden remény 
meg van arra, hogy semmiféle komplikáció 
nem lép föl és a belmüködés minden nehézség 
nélkül helyreáll. 

Október eSejátö! 
a reggeli gyorsvonat he!yeit autóbusz közlekedik 

a budapest- szegedi vonalon 
(A Délmagyarország munkatársától.) Jelen-

tette a Délmagyarország, hogv a Máv. igaz-
gatósága a reggel 7 óra 20 perckor Budapest-
ről induló gyorsvonat helyett, autóbuszt tervez 
járatni. Szombaton próbaícépen elindult egv 40 
személyes autóbusz Budapestről; a próbaút jól 
sikerült, az autóbusz a rossz útszakaszon is 
simán haladt, az utasoknak az volt az érzé-
sük, mintha a jármű állandóan aszfaltuton 
futna. 

A szegedi üzletvezetőség forgalmi és keres-
kedelmi osztálván arról informálták a Délma-
gyarországot. bogv most már bizonyosra ve-
hető a délelőtti gyorsvonat helvett az autóbusz-
kőzlekedik a budapest—szegedi vonalon. Szak-
szerint a Máv. igazgatósága október 8-tól kezd-
ve autóbuszjárattá változtatja át a délelőtti 
gyorsvonatkfízlekedést. Az igazgatóságnál most 
folynak a számitások arranézve, hogv meny-

nyi utasra lehet számitan* egy-egv útnál: gon-
doskodás történik arranézve is. hogyha emel-
kedik az utaslétszám, akkor egy putóbusz he-
lyett kettőt fognak inditani. 

Az első próbautat az autóbusz 4 óra alatt tette 
meg, a gyorsvonat ellenben 3 óra 10 perc alatt 
küzlekedik a budapest—szegedi vonalon. Szak-
értők szerint azonban az autóbusz nagyobb se-
bességgel is tud közlekedni, ugy, hogv az autó-
busz menetideje Budapest és " Szeged között 
ugyanannyi lesz, mint a gyorsvonaté. 

A téli menetrend október 2-án lép életbe, 
az autóbuszközlekedés megindítását azonban 
csak október 8-ra tervezi a Máv. Frre a párna-
pos késedelemre információnk szerint azér' van 
szükség, mert a budapest—szegedi országúton 
több helyen ki kell javítani a/ utat. hogy az 
autóbuszközlekedés teljesen zavartalan legyen. 

Klebelsberfl-eml£km!2 
a f o s a d a f m l t e m p l o m b a n 

Átalakítják a kriptái és márványszarkofágot álll'anak lel a temp'omban — Orszá-
gos mo/galom a szegedi Klebelsberg-szobor felállítására 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ked-
den délben ült össze először a Klebelsberg Ku-
nó-emlékbizottság, hogy országos mozgalmat 
indítson az elhunyt kulturpolitikus emlékének 
méltó megörökítése érdekében. Mint ismeretes, 
az illetékesek ugy határoztak, hogv gróf Kle-
belsberg Kunó emlékét Szegeden, legnngvobb 
alkotásainak városában örökítik meg a magvar 
társadalom Szeged város és a kormány támo-
gatásával. 

A bizottság ülése délben kezdődött dr. So-
A\ogy\ Szilveszter polgármester elnökletével a 
városháza tanácstermében. Az ülésen megje-
lent dr. Kertész K. Róbert államtitkár, dr. Glatf. 
felder Gvula megyéspüspök, dr. Lőw Immá-
nuel főrabbi. Kiss Károly, dr. Szalay József, 
dr. Cs Sebestyén Károlv. Nyilassy Sándor, dr. 
Aigner Károly és dr. Menyhárt Gáspár. \ pol-
gármester röviden ismertette a bizottság előtt 
a Klebelsberg-emlékmü felállításának előkészí-
tésére vonatkozó határozatokat amplveknek 

Ma játszik utol jára 

S z é c h e n y i M o ^ I 
A Kamara Filmszínház újdonsága 

Sszolcnyás 
regimení 

Anny Ondra pazar játékával 

alapján ö, mint az emlékmübizottsáj elnöke dr. 
Szaláv József nyugalmazott főkapitányt kérte 
fel a megfelelő javaslat kidolgozására. 

Dr. Szalay József bemutatta a bizottságnak 
az általa kidolgozott javaslatot. Elgondolása az. 
hogy gróf Klebelsberg Kunó emlékét Szeged 
valamelyik megfelelő terén emelendő monu-
mentális szobormüvei kellene megörökíteni. 
Tekintettel azonban arra. hogy a mai gazdasági 
helyzetben anyagi fedezetet nem igen lehetne 
teremteni ennek a nagyszabású emlékműnek 
a felállításához és arra, hogy Szegednek ebben 
a pillanatban nincs megfelelő olvan tere. amelv 
megadhatná az emlékműnek a méltó helyet és 
keretet, dr. Szalav azt javasolta, hogy a bizott-
ság fogadia el Kertész K. Róbert államtitkár 
és óhman Béla szobrászművész közösen ké-
szített tervét, amelv Klebelsberg Kunó emléké-
nek templomi megörökítésére vonatkozik Ké-
sőbb. ha lehetőség kínálkozik rá. gróf Klebels-
berg Kunó. megkapja azt a monumentális szo-
bormüvet. amelv méltóképen örökiti meg em-
lékét. 

Ezután Kertész K. Róbert államtitkár ismer-
tette az Ohmar Bélával közösen kidolgozott 
tervezetét, amely szerint két részből áll. Á terv 
szerint megfelelő módon átalakítanák a foga-
dalmi templom Klebelsberq-kriptáját amely-
nek falán telenleg csak egyszerű márvánvtábla 
jelzi, hogy ki pihen mögötte. A kripta simára 
vakolt falát boltíveden képeznék ki és a vastag 
üvegfalon keresztül látszana az érckoporsó. 
Kenn a templom kereszthajójában. g Rack Ber-
nát-féle ol'ár melletti falra vörös márvánvsi-
kot erősítenének a Kertész—Óhman féle terv 
szerint, az arany kereszttel díszített vörös 
márvánvsik előtt pedig márvány szarkofágot 

állítanának fel Klebelsberg Kunó életnagyságú 
fekvő bronzszobrával. 

Kertész államtitkár bemutatta a bizottságnak 
az elgondolása szerint készített tervrajzokat is, 
de bejelentette, hogy a maga részéről feltétle-
nül szükségesnek tnrtia az országos tervpályá-
zat kiírását mert különben a bizottságnak nem 
lenne módja a választásra. A nagy Klebelsberg-
emlékmü felállítása érdekében országos mr--
galmat kell inditani. országos szoborbizotts>i-
got kell alakítani, amely megszervezi az orszá-
gos gvüitést és gondoskodik a pályamüvek be-
szerzéséről. 

A bizottság Kertész államtitkár javaslatát el. 
fogadta és az országos mozgalom megszervezé-
sének előkészítésével dr. Szalay Józsefet és Kiss 
Károlyt bízta meg azzal, hogy a munkába kap-
csolja bele a «¡zegedi sajtót is. Most rövidesen 
kiírják a pályázatot a templomi Klebelsberg-
emlékműre 

SZEGED -PECS 
KÖZÉPKORI UTAZAS 

(A Délmagyarország munkatársától.) A vá-
rosok kongresszusának legutóbbi tanácskozá-
sán, az idegenforgalmi törvényjavaslat terve-
zetét is bemutatták, amelyet dr. K u t h v Sán-
dor állított össze. A tervezet egy példánya 
megérkezett Szegedre is és az indoklás között 
van egv rész, amely közelebbről érdekelheti 
Szegedet is. Az említett rész igy hangzik: 

— A közlekedési vállalatok menetrendjébe, 
külföldön egészen természetes a beleszólás. 
Debrecenből Miskolcra ma is kétszer kell át-
szállni, Eger megközelítésére felfedező ut, Sze-
ged—Pécs pedig középkori utazásnak számit. 
A pécs—s»egedi vasúti összeköttetésről azok 
tudnak legjobban beszélni — mondja a terve-
zet indoklása, — akik a mult évben filléres 
gyorssal utaztak Pécsről Szegedre Az ut 9 óra 
hosszat tartott, pedig a filléres gyors nem is 
állt meg minden állomáson. Ilyen összekötte-
tés mellett még egv pécs—szegedi filléres gyors 
sikeréről nem is lehet beszélni. 

A tervezetet felterjesztik a kereskedelmi mi-
nisztériumba. 

H francia légügyi miniszter 
Moszkvában 

Moszkva, szeptember 19. Pierre Cot francia 
légügyi m niszter hétfőn meglátogatta az orosz 
katonai akadémia gyermekiskoláiát. A minisz-
ter nevét beirta az intézet aranykönyvébe és 
hozzáfűzte, hogy a látottak aiapján híve lett 
az orosz gyermeknevelési rendszernek. A mi-
niszter Moszkva közelében meglátogatott egy 
kollektív gazdaságot, ahol ünnepélve« fogadta-
tásban részesült. Cot itt is a legnagyobb lelke-
sedés hangján beszélt oroszországi benyomá-
sairól. 

Gyermekbénulási járvány 
Berlinben 

Berlin, szeptember 19. Az északkeleti kerü-
letben lévő főreáliskola egyik osztályát a uyer-
mekbénulási járvány miatt szombatig bezárták. 

Hóforsefeg Romániában 
Bukarest, szeptember 19. Erdély és Dobrud-

zsa felett tegnap hóförgeteg vonult végig, mely 
a tengeri termest erősen veszélyezteti. A szo-
katlan hirtelenséggel bekövetkezett időváltozás 
a gyümölcsösökben és szőlőkben igen nagv 
károkat okozott. A keleti Kárpátokat husz cen-
timéter vostag hótakaró borit ia 

Iskolai kézimunkákat 
Muskátli KézimunHaboltban 
vearyiík me<r 
Uj elme Kárász ucca 3. 
(v"eini kávótlzlottel stembmi.) 
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DWC , M F Z pamulolc é s cérnák. 
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