Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
475. Két szoborügy a város tanácsa előtt

A városházán a hétfői referáló ülésen néhai Kiss Albert egyetemi professzor
szobrának elhelyezéséről tárgyaltak. A Turul Szövetség szegedi kerülete – mint
ismeretes – elhatározta, hogy Kiss Albertnek, az „ifjúság atyjá”-nak szobrot állít
Szegeden. Gyűjtés is indult a szobor költségeire, és a gyűjtési mozgalom eddig is
már szép eredménnyel járt. A Turul Szövetség megbízta Sóstay-Horváth Etelt, a
kiváló szobrászművésznőt, hogy készítse el Kiss Albert szobrát. Sóstay-Horváth
Etel fényképek után mintázta meg a szobrot, amely kitűnően sikerült, és a művészeti köröknek is teljes megelégedését és elismerését érdemelte ki.
A szobor elkészült, és a napokban leküldték Szegedre. Most a Turul Szövetség
vezetősége beadványt intézett a városhoz, és kérte a hozzájárulást ahhoz, hogy a
központi egyetem egyik parktükrében állíthassák fel az elhunyt professzor mellszobrát. Hasonló kérelmet intézett az egyetemi ifjúság a Ferenc József Tudományegyetem tanácsához is, amely a közeli napokban tárgyalja a kérelmet.
A város hatósága hozzájárult ahhoz, hogy Kiss Albert szobrát felállítsák a központi egyetem előtt, mégpedig a Jókai utca felőli bejárat jobboldali parktükrében.
Hétfőn délben helyszíni szemlét is tartottak, és a bizottság véleménye alapján
adta beleegyezését a polgármester a szobor felállításához. Előzőleg Vágó Gábor
szobrászművész vezetésével művészeti bizottság tekintette meg Szegeden is a
szobrot, amelyet művészi szempontból teljesen kifogástalannak és elfogadhatónak tartott. Az egyetemi tanács döntése után kijelölik a szoborleleplezés napját,
valószínűleg a jövő vasárnap, október 29-én kerül erre sor, és erre az alkalomra
meghívják Szeged országgyűlési képviselőit is.
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476. A Turul Szövetség Dugonics András Bajtársi Egyesülete

a népművelési bizottsággal és az ipartestülettel karöltve rendezi meg a szegedi
iparostársadalom számára szerda esti előadását. Az előadások célja az iparostársadalom világnézetének helyes, magyaros irányú kialakítása, illetve megóvása
minden lappangó, vagy nyíltan támadó szellemmel szemben. Megmutatása annak az útnak, melyen haladva kulturánk megmarad magyarnak, és a helyes irányban fejlődik tovább. Gyakorlati ismeretek nyújtását is célba vett az egyesület, és
kiváló szakelőadókat kért fel. Minden magyar ember látogassa az előadásokat,
mert ez ma nemzetmentő kötelesség. Az előadások díjtalanok, s minden szerdán
19.30-kor kezdődnek. Az előadások színhelye az iparostanonc iskola díszterme
(Szeged, Eötvös u. 2. I. em.). Az első előadást ma tartják meg, amelyen a szerda
esti előadások ünnepélyes megnyitása után Kelemen Ilona főiskolai hallgató szaval, majd Babiczky Ede „Tehetségvizsgálat és pályaválasztás” címmel tart előadást, amelyet a légoltalmi készültség ellenére is megtartanak.
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