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Mikor az este csöndje cs magánya 
Szűkös szobámban fönn virraszt vetem, 
Elindulok a képzelt utazásra, 
Az őszi szélben szálló fellegen 

Sziget és Léva, Várad' cs Szakolca 
S a többiek, sok kedves, régi táj, 
'Főlrémlenck ragyogva és borongva, 
Mindu ami szép volt és mind, ami fáj. 

Emlék és vágg zászlóját, koszorúját 
Kitűzöm némán tornyaik felett: 
A jó remény rózsákat hint reájuk 
Es nefelejcset az emlékezet! 

Szeged, 1928 XI/18, 

Juhász Gyula 

Szeged város társadalma vasárnap impozáns mó-
don demonstrál a revizió gondolata mellett és til-
takozik a trianoni kényszerbéke minden igazságot 
ás népjogot megcsúfoló rendelkezései ellen. 

A szegedi nagygyűlés vasárnap délelőtt 11 órakor 
lesz a Belvárosi Mozi helyiségében, ahol az egye-
sületek képviselői a megérkezés sorrendjében fog-
lalnak helyet. A gyűlést pontosan 11 órakor a Pol-
gári Dalárda nyitja meg a Himnusszal. Utána dr. 
Kogutowicz Károly egyetemi tanár megnyitja az 
ülést, majd báró Skerlecz Iván v. b. t. t., volt 
horvát bán, dr. Ferenczy Sándor, Temesmegye 
volt utolsó alispánja és dr. Tihanyi Béla városi 
kegyesrendi főgimnázium igazgatója tartanak be-
szédet. Kuncz Henrik ev. lelkész »Üzenet a vé-
gekről« c. alkalmi költeményének elszavalása után 
a Magyar Hiszekegy eléneklésével fog véget érni 
a gyűlés, amelynek közönsége a moziból a Klau-
zál-térre vonul, ahol a Kossuth-szobor előtt 12 
órakor az egyetem ifjúsága tartja meg reviziós 
Ey ülését. 

"V:víziós gyűlést tartanak: 

A Szeged—Somogyi-telepi Polgári Kaszinó 18-án, 
4élután 6 órakor a kaszinó helyiségében. 

A Szegedi Kőműves és Ács önképző és önse-
gélyző Egyesület délután 5 órakor az egyesület 
helyiségében. 

A Szeged-Felsővárosi Ifjúsági Egyesül t délután 
3 órakor. 

\ Ferenc József Tudományegyetem Barátainak 
Egyesülete délelőtt fél 11 órakor az egyetemi 
könyvtár előadó termében. Tárgy a revízió kérdése. 

A Magyar Tfxtiltechaológusoíc Egyesü'ets Szegcdi 
Fiókja a reviziós nagygyűlést megelőzően a keres-
kedelmi és iparkamara termében vasárnap délelőtt 
9 órakor. 

Vitézek figyelmébe! Vasárnap 11 órakor a Bel-
városi Moziban tartandó revíziós nagygyűlésen 
CsoDgrád vármegye Vitézi Széke is résztvesz. 

A Szegedi Felsővárosi Iparoskör vasárnap dél-
után négy órakor reviziós közgyűlést tart. 

A Jótékony Magvar Asztaltársaság vasárnap dél-
ben 12 órakor a Raffay-féle vendéglőben. 

Az Alföldi Kereskedelmi Utazók Egyesülete va-
sárnap reggel 9 órakor a Kass-szállóban lévő hiva-
talos helyiségében. 

.4 Pusztaszeri Arpád-Egycsülel délután 5 óra-
kor a Stefánia-kíoksz helyiségében. 

A Szegedi Kisdedóvó és Jótékony Nőegylet va 
zarnap délelőtt 11 órakor a Belvárosi Moziban. 

.4 Délvidéki Otthon elnöksége felhívja tagjait, 
nogy délvidéki ismerőseikkel vasárnap délelőtt 
egynegyed 11 órára a Szent Gellért-konviktus elölt 
CKálvária-ucca 10.) gyülekezzenek. 

.4 szegedi Máv. nyugdíjasok, uyugbéresek és 
kegydijasok vasárnap reggel 9 órakor egyesületi 
helyiségükben. 

A Baross Szövetség szegedi fiókja hétfőn, no-
vember 19-én, este 6 órakor a Szentháromság, 
ucca 6a. szám alatti helyiségében ülést tart. 

A Magyarországi Ujságirók Egyesületének sze-
gedi osztálya vasárnap este 9 órakor a Kass-kávé-
házban reviziós ütést tarí. 

Az A. 31. E. választmánya vasárnap délután 3 
órakor a Royal-kávéházban revíziós ülést tart. 

A Szegedi Iladastyán önsegélyző Egylet vasárnap 
délután 4 órakor a Raffay-féle vendéglőben tartja 
reviziós ülését 

A Magyar Birkózó Szövetség déli kerülete szom-
baton megtartott rendkívüli inlézöbízottsági ülé-
sén a következő határozatot hozta. 

Mindenekelőtt annak üan^sulyozása mellett, 
hogy Magyarország akarata, oeleegyezése, megkér-
deztetése nélkül kényszerült bele a világháborúba, 
ahol hódítási vágy egyáltalán nem vezette és nem 
tett egyebet, minthogy becsülettel harcolt, a világ-
háború végén a trianoui szerződés által a -leg-

nagyobb és égbekiáltó igazságtalanság Magyaror-
szág ellen kövctletelt el. 

Tiltakozunk a trianoni szerződés által Magyar-

ország ellen elkövetett, az embertelenséggel hatá-
ros igazságtalanság ellen és ezen tiltakozásunk kife. 
jezésre juttatása melleit kérjük a Genfben székelő 
Népszövetséget, hogy vegye revizió alá a trianoni 
szerződésben Magyarország ellen elkövetett séfcU 

; mes és létalapját megtámadó részeket. 

Az egyetemi épitőbizottság 
szombati ülésével megkezdődött 

a Templom-tér kiépítése 
Klebelsberg Kunó kultuszminiszter Szegeden - Szegedi vállalkozol biztak meg 

a kémiai intézet felépítésével 

(A Déimagyarország munkatársától.') Gróf 

Klebelsberg Kunó kultuszminiszter szombaton 
délelőtt Szegedre érkezett. Kíséretében voltak 
Magyar y Zoltán helyettes államtitkár, Schwáb 
Gyula és dr. Jakab Oszkár miniszteri taná-
csosok, Rerrich Béla kormányfőtanácsos, mű-
építész. 

Szombaton reggel még ugy volt, hogy a 
miniszter autóval érkezik, később azonban 
mégis ugy döntött a miniszter, hogy a dél-
előtti gyorsvonattal jön Szegedre. Az állo-
máson a minisztert dr. Aigner Károly főispán, 
dr Somogyi Szilveszter polgármester, dr. Dézsi 
Lajos rektor és Homola Rezső felügyelő, a 
Máv. szegedi állomásfőnök© fogadták. 

Az állomásról a miniszter villásreggelizni dr. 
Glattfelder Gyula püspökhöz ment. A püspöki 
palotából a miniszter dr. Aigner Károly, dr. 
Somogyi Szilveszter, dr. Dézsi Lajossal cs 
többekkel a keramitgyárba ment, ahol a 
Templom-tér kiképzésére szolgáló téglákból két 
próbafalat készíttetett a gyár. A miniszter és 
kísérete egy óra hosszáig időzött a gyártele-
pen, majd Újszegedre hajtatott, ahol aláirta 
a Szent Vince Egyesület Napközi Otthonának 
alapkőletételi okmányát. Megnézte a minisz-
ter Újszegeden a Biedl-féle telket is abból a 
célból, alkalmas-e az Eötvös-kollégium cél-

jaira, majd a Szőregi-uccában is megnézett 
még néhány telket. 

Újszegedről a miniszter és kísérete a Temp-
lom-térre ment cs sokáig nézték az ott folyó 
bontási munkálatokat. Azután megnézte a pol-
gári iskolai tanárképző intézetet és a gyermek-
klinikát. 

A miniszter délben dr. Glattfelder Gyula 
püspök vendége volt, délután pedig belülről 
tekintette meg a gyermekklinikát. 

Az egyetemi épiíöblzottság ülése 
Délután négy órakor az egyetemi épitő-

bizottság tartott ülést a rektor fogadótermé-
be ti. 

Az ülésen gróf Klebelsberg Kunó elnökölt és 
azon resztvettek többek között dr. Glattfelder 
Gyula megyéspüspök, dr. Aigner Károly, dr. 
Somogyi Szilveszter, Magyarv Zoltán helyet-
tes államtitkár, Schwáb Gyula és dr. Jakab 
Oszkár miniszteri tanácsosok, Rerrich Béla, 
Várhelyi József prelátus, dr. Dézsi Lajos rek-
tor, dr. Hainiss Elemér, dr. Szentpéteri Zsig-
mond, dr. Kogutovvicz Kárr "y, dr. Gaál End-
re, Wimmer Fülöp, dr. Tonclli Sándor, Kör-
mendy Mátyás, Berzenczey Domokos, dr. Kószó 

István, Oravetz Győző és még mások. 
Hat óra felé járt az idő, amikor az ülés 

véget ért és a kultuszminiszter kijött az elő-
szobába. 

Amikor meglátta a várakozó újságírókat, 
azonnal intézkedett, hogy a sajtó megfelelő 
információkat kapjon. 

— Nincs itt semmi titkolni való — mon-
dotta nevetve a miniszier —, 

ahol valamit titokban akarnak 
tartani, ott baj van. 

A miniszter intézkedésére azután dr. Ma* 
gyary Zoltán államtitkár a következőket mQn-
dotta: 

— Az egyetemi épitőbizottság mai ülésé-
nek tárgya a Templom-tér építésének meg-
kezdése volt. Tudvalevőleg az országos terv-
pályázaton Rerrich Béla műépítész nyerte az 
első dijat és o kapta a megbízást is a Temp-
lom-tér kiképzésére. A Templom-térre kerül 
az egyetemnek tíz elméleti intézete és pedig 
azok közül az I. és II. számú kémiai intézet 
a templom homlokzatával szemben. A többi 
nyolc intézet a térnek a Tisza felőli oldalára és 
a plébánia melletti telkekre, míg a Templom-
tér harmadik oldalát a püspöki intézmények, 
nevezetesen a püspöki székház, a papnevelő 
intézet és a Szent Imre Kollégium kerül. 

Az állami építkezések közül ezúttal a tét 
kémiai intézet föld-, kőműves-, elhelyező- és 
vasbetonmunkák kiadásaira került sor. 

Az elnöklő miniszter az ülés megnyílása utáii 
utalt arra, hogy a Templom-tér kiképzése egy, 
ujabb nagy jelentőségű esemény és ezért a 
munka megkezdése előtt súlyt helyez arra, 
hogy meleg köszönetét fejezze ki dr. Glattfelder 
Gyulának, aki magáévá tette a tér egységes, 
megoldásának tervét és ezáltal előmozdította: 
azt, hogy Szeged város chez a művészileg első-"' 
rendű kiképzésű térhez jusson, amihez ha-
sonló térrel Magyarország egyetlen városa sem 
rendelkezik. Másrészt a miniszter meleg kö-
szönetet mondott dr. Somogyi Szilveszter pol-l 
gármesleroek és Szeged város közönségének, 
akiknek áldozatkész lelkesedése nélkül a tér 
szintén nem lett volna kiépíthető. 

Rerrich Béla ismertette ezután a beérke-
zett ajánlatokat és beható vita után a bizott-
ság ugy határozott, hogy a Szolcsányi cs Ta-
kács-cég ajánlatát fogadja el, amely cégnek 

az a ján lata a két legolcsóbb szegedi cég aján-

lata közé tartozik. Ennél a döntésnél a helyi 
tényezők állásfoglalása nagy súllyal esett lat-

ékszerekért 

Fischer József 
ékszerész. Kárász ucca 14. — Dréher söröző mellett. — 

A n. é. közönséget ezúton vagyok bátor figyelmez-

mm fniinhóf nem Keszifeh, 
* nem közvotltmiil tőlem átvett munkák csak az. esetben tőlem valók, ha véd« 

_ l e g y e m m e l vannak ellátva. — \z általam átvett mértékutáni munkák 
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