Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
23. Felhívás a délvidéki egyetemi hallgatókhoz

A Délvidéki Egyetemi Hallgatók Egyesülete szegedi fiókjának megalakítása
céljából, minden bácskai és bánáti egyetemi hallgatót és hallgatónőt hétfőn délután 4 órára meghív a Délvidéki Otthon hivatalos helyiségébe „Kass szálloda”
sakkterem
Szegedi Új Nemzedék III. (1921) október 8. 3. oldal

24. Felhívás a SzEFHE tagaihoz

A SzEFHE hivatalos helyisége már megnyílt, d. e. 9-11-ig, délután 3-5-ig a
tagok és új jelentkezők rendelkezésére áll. Ismételten kifejezésre kívánom juttatni, hogy célunk az erdélyi székelység tömörítése, egymás segítése és támogatása, s hontalanságunknál fogva következmé en4 s különben természetszerűleg
is érzékenyebb s mély érzésűbb lelkünk minden megrezdülését s hazaszeretetét
kívánjuk ápolni, s tovább mindenkibe átoltani. Célunk megteremteni egy egyetemi városnak megfelelő, speciálisan a magyar fajnak szükséges kultúrát, s ebben
az egész Szeged társadalmának megmozdulását, s a szegedi egyetemi hallgatók
rokonszenves eggyé olvadását várja.
Minden félreértés elkerülése végett hangsúlyozni kívánom, hogy „Egyetemi
Kör” mint ilyen, most jelenleg nincs, csak egyetemi polgárok, kik az egyetem
megnyitása után az első közgyűlésük s hivatalnokválasztásuk alkalmával fognak
tömörülni.
Mi, mint a SzEFHE hivatalos megbízottai, szeretnők, ha az egész ifjúság megértené, ha egy cél érdekében egy munkát végezve összefognánk, ennek az úgyis
széthúzó, átkos-pártos magyar természetnek örök szeretete, békéje s megértése
jegyében. Arra kérlek benneteket szegedi egyetemi testvérek, ne áldozzátok fel
egyetlen kincseteket, amit még el nem raboltak, s nem is rabolhatnak: szíveteket,
lelketeket s nemzeti érzésteket semmiféle egyéni akciónak, ambíciónak. Legyen
jelszavatok a tietek is: szeretet, megértés. Munkánk a ti munkátok. Tömörüljünk,
fogjunk össze az álmunkért, a szép, színes nagy Magyarország emelkedő kultúrájáért. Hirdetem nektek a mindent átfogó fajszeretetet, s engesztelhetetlen bosszút
a meg nem értők, ellenségek és elnyomók ellen.Varga Lajos
Új Élet I. (1921) október 8. 5. oldal

25. Megalakult a Délvidéki Egyetemi Hallgatók Egyesülete

Tegnap megalakult a Délvidéki Otthon keretén belül a Délvidéki Egyetemi
Hallgatók Egyesülete. Az egyesület vezetősége kéri a délvidéki kollégákat, hogy
nemre való tekintet nélkül minél számosabban lépjenek be az egyesületbe. Jelentkezni lehet a Délvidéki Otthon irodájában Boldogasszony sugárút 2. 9-1-ig
és 4-6-ig.
Szeged II. (1921) október 12. 3. oldal
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Az eredeti szöveg értelmetlen mértékben hiányos.
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