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II lavasszal állitiák fel 
Klebelsberg Kuno szobrát 
a budapesti Eskü-teren 
A Klebelsberg Emlékbizottság Ölése 

Budapest, október 14. A Klebelsberg Kuno 
emlékbizottság csütörtökön este nagy érdeklő-
déssel kisért ülést tartott a Magyar Tudomá-
nyos Akadémián. K o r n i s s Gyuja elnök han-

f oztatta megnyitójában, hogy öt esztendővel 
orgott immár az idő kereke, hogy gróf Kle-

belsberg Kuno örökre lehunyta a szemét, azon-
ban minél messzebb távozik alakja az idők táv-
latában, annál nagyobbra nő. Áz alkotó Kle-
belsberg nevéhez fűződő intézmények századok 
multán is müvelik az egymást felváltó magyar 
nemzedékeket. A nemzetnek a2 az európai tu-
dományos és művészi vezérkara, amely nagy' 
ösziöndijakcióiával támoghtva a szellemi foly-
tonosság lendüle'ével nemzedékről-nemzedék-
re gondoskodik ma jd utódokról a Hungár ia 
aeterna számára. 

A nagy tetszéssel fogadott megnyitó u tán 
A a k a v Lajos egyetemi orvosprofesszor tar-
totta meg aZ ünnepi emlékbeszédet, amelyben 
többek között ezeket mondotta: 

— Klebelsberg a háború utáni időkben so-
Tiasem emlékezett meg arról a nagyszabású 
munká járó l , amelyet a háború első éveiben 
végzett, amelv munka nagyaránvu felépítésé-
ben, hatásában olyan mélyrenyuló volt és mi-

vel előzményei voltak, olyan eredeti, hogy 
mindenkinek, még az ellenfélnek is őszinte 
csodálkozását kiváltotta. Klebelsberg, valamint 
a vele egyidőben dolgozó államférfiak nagy 
felelősséggel terhelt munkásságát ma már tisz-
tánlátó térből szemlél jük. A háború utáni or-
szág olyan volt, miht az amputál t sérült, aki-
ről mi , orvosok tudjuk, hogy lázá lmában ér-
zi h iányzó végtagjait, Amikor ná lunk ez a lá-
zas állapot volt és azt kul turánk jobban nem 
szenvedte meg, ez Klebelsberg Kunó gróf ér-
deme. Az egybegyűltek nagv tetszéssel fogad-
ták Bakay Lajos emlékbeszédét. 

Ezután Korniss Gyula elnök bejelentette, 
liogy az emlékbizottság ezévben dr. K o s á r i 
Domonkos fiatal történettudósnak, az Eötvös-
kollégium tanárának ítélte oda az ezerpéngős 
Klebelsberg-emlékdifat. 

Az elnök ezután beszámolt a bizottságnak 
a Klebelsberg-szobor előkészületi munkáiró l . 
A szobor előkészítésével a bizottság G a r t n e r 
Jenő szobrászművészt bizta meg. A szobor a 
iövő tavaszra készül el és az Eskü-téren, az 
Erzsébet-hídnál fogja hirdetni Klebelsberg 
Kuno gróf emlékét. * 

A francba kormány 
napyéríékü könyvadománya 

a szegedi egyeleműek 
„\ küldeményben semmiféle poliíikai szempont nem érvénye-
sülhet —, tisztén esztétika', müvészettffríénelmi és irodalmi mü-

veket küldtek" 

(A Délmagyarország munkatársától .) A fran-
cia kormány — mint ismeretes — többszázezer 
frank értékű könyvet ajándékozott a magyar 
közkönyvtáraknak, köztük a szegedi egyetem 
könyvtárának is, amelv az értékes adomány-
ból hét ládában 15.000 frank értékű könyvet 
kap. A könyvek rövidesen megérkeznek Sze-
gedre. A Déímagyarország szerdai száma meg-
emlékezett erről a nevezetes eseményről és kö-
zölte azt a nyilatkozatot is, amely szerint a 
szegcdi egyetemet nem kérdezték volna meg, 
hogv milyen könyvekre lenne leginkább szük-
sége. 

Ezzel kapcsolatban most egyetemi körökből 
* következő nyilatkozatot kaptuk: 

— A francia követség dr. Zolnai Bélát, a 
fczegedi egyetem francia szakos professzorát 
kérte fel, mint aki a legjobban ismeri a sze-
gedi Somogyi-könyvtár, az Egyetemi könyvtár 
és a francia szeminárium francia kőnyvanya-

gát, hogy a rendelkezésre ál ló nyomtatott 
könyvkatalógusból válassza ki azokat a müve-
ket, amelyek nincsenek meg Szegeden. A fran-
cia kormány adományát az összes szellemtör-
téneti intézetek és az egyetemi könyvtár igé-
nyének megfelelően fogják szétosztani. 

— A kiválasztás munká j a valóban sürgős 
volt és nem kis időt vett igénybe, mert a fran-
cia kormány által rendelkezésre bocsájtott ha-
talmas anyagnak természetesen csak egyrészét 
lehetett a megadott keretek között kérni. Az 
adomány mindenképen felü lmúl ja azokat az ado-
mányokat, amelyeket a szegedi egyetem eddig 
bármiféle külföldi közülettől kapott. Ezt az 
adományt még Leon B lum kormánva határoz, 
ta el azzal, hogv abban semmiféle politikai 
szempont nem érvényesülhet. Az adományban 
tisztán esztétikai, művészettörténeti és klasz-
szikus szépirodalmi müvek vannak. 

Őrl.ésl kínai gy£ze"em 
Eszak-Sansziban 

A kínaiak valósággal elseperték a fapánokaf 

London, október 14. Tai Juangból jelentik, 
hogy £szakk inában nagy kinai haderő egyheti 
komoly előkészület után nagyszabású előnyo-
m u l á s a kezdett. A kinai csapatok Hszikunnál 
vivott heves ütközetben valósággal elseperték 
a japánokat. Kinai jelentés szerint 3000 japán 
katona meghalt és a kínaiak 22 harcikocsit 
zsákmányoltak. 

Sanghaii japán jelentés szerint a japánok 
légi hadereje ismét bombázta Sanghait és 10 
kinai vadászrepülőgép közül hármat lelőtt. 
Szuesauban a folyó part ján levő negyedre két 
japán légi bomba esett és 15 kinai polgári 
egyént megölt, 25 megsebesült. Egy arra ha-

Uj*bb légitámadás 
Nanking ellen 

A Centrál News jelentése szerint 10 japán 
repülőgép délután 5 órakor u jabb légitáma-
dást kísérelt meg Nanking ellen. Öt repülőgép-
nek sikerült áttörni a légelhárító ágyuk gyű-
rűjét és ezek bombázták a nankingi repülő-
teret. 

Ngalhuei tartományban a japán repülők 
Peng-Put bombázták. Több. mint 30 ember 
meghalt a polgári lakosságból. 

Két hónap aiatt hatvankét 
kinai várost bombáztak 

a Iapán repülök 
London, október 14. A japán tengernagyi 

hivatal jelentése szerint a légi haderő augusz-
tus 14-től október 13-ig kilenc kinai tarto-
mányban 62 nagyobb várost bombázott. 

Gáz és dum-diam 
Genf, október 14. H o d s i c i , a kinai á l landó 

népszövetségi küldöttség vezetője a Népszövet-
ség főtitkárához jegyzéket juttatott el, amely-
ben azt áll ít ja, hogy Japán légihaderö nyilt 
városokat bombáz, továbbá a japánok mérges 
gázokat és dum-dum lövedékeket használnak 
a sanehaíi harctéren. 

A kinai bizottság vezetője kéri, hogy a jegy* 
zéket közöljék a Népszövetség tagjaival. 

Báró Beck Miksa Vladimír 
volt osztrák miniszter-

elnök halála 
Bécs, október 14. B e c k Miksa Vlad imír bá-

ró, volt osztrák miniszterelnök sulvosan meg-
betegedett. Csütörtökön délután a 83 esztendős 
államférfi állapota rosszabbra fordult és az 
esti órákban megkezdődött a halálküzdelem 
és éjszaka bekövetkezett a halá l . 

B e c k Miksa Vladimír báró a XX . század 
első évtizedében az osztrák politikai életben 
vezető szerepet játszott. Emlékezetes, hogy 
1907-ben mdnt miniszterelnök, W e k e r l e 
magvar miniszterelnökkel létrehozta hosszas 
küzdelem után a kiegyezést, 
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II Fuooszláv miniszter-
elnök londofi tárgyalásai 

London, október 14. A Presse Association Ír-
ja, hogy S z t o j a d i n o v i c s polit ikai meg-
beszéléseket folvtat Edennel a kisantant és 
Magyarország közötti viszony lehetőségéről. A 
kisantantországokban igen nagyfontosságot tu-
lajdonítanak Sztojadinovics ut jának, amit 
mutat az a tény is, bogv a csehországi és ju-
goszláviai lapok rendkívüli levelezőket kü ldték 
Angliába erre az alkalomra. 

E d e n és S z t o j a d i n o v i c s csütörtök' 
reggeli megbeszélésével kapcsolatban annak 
megállapítására szorítkoznak, hogy a megbe-
szélések célia valamennvi nemzetközig kérdés 
megvizsgálása volt. A Földközi-tengeri hely-
zetnek a két ál lamférfiú különös figvelmct for-
dított. Ugyancsak tanácskoztak a kisantant és 
Magyarország viszonyáról. 

w 
acélváza maradt meg. A bombák a folyóban 
horgonyzó bárkák közül többet szilánkokká 
lőttek szét. 

Sanghai egyik külvárosában a bombák el-
találtak, ma jd ketté szakítottak egy házat, 
amelyet egy M e 11 e r nevü német kereskedő 
nemrégen építtetett A házon hatalmas horog-
keresztes lobogó volt. 

A japán légelhárítók tüzelésének csütörtö-
kön este a nemzetközi engedményes területen 
17 halottja és 53 sebesültje volt. Valamennyien 
kínaiak voltak. Megsebesült ezenkívül egy 
h indu rendőr. 
ladó villamoskocsinak csak megszenesedett 
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A Mcteorologiai Intézet Jelenti eeíe 
10 órakor. IDÖJÓSLAT: Délnyugati, 
nyugati légáramlás, változó felhőzet, 
nyugaton és északon egy-két helyen 
kisebb futó eső, éjjel egyes helyeken 
ködképződés, a nappali hőmérséklet 
kissé csökken. 

HátizsákökT 
vízmentes ponyva, lótaka-
ró, halászhá .ó, S t b . gyári áron 
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