Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
143. A SzEFHE matinéja

Vasárnap délelőtt a SzEFHE magas színvonalú matinét rendezett a Belvárosi
Moziban. Dr. Kogutowicz Károly egyetemi tanár filmekkel illusztrált előadásban
ismertette a szegedi egyetem finnországi tanulmányútját, a Stingly–Tölcséri–Palkovics-trió művészi játéka után Juhász Gyula mély hatással olvasott fel újabb
verseiből, Zitta Emma, a szegedi színház kitűnő énekesnője Thomas Mignon áriáját, egy Brahms és egy Kacsóh-dalt énekelt, és különösen a Brahms-dal stílusosan finom előadásával mutatta, hogy mint dalénekesnő is elsőrangú. Egy számát
meg kellett ismételnie. Dr. Horger Antal egyetemi tanár mindvégig lebilincselő
modorban ismertette a Kalevala Ainó-epizódját, és végül Armentano Lajos zongorázott szép sikerrel.
Szeged V. (1924) december 2. 6. oldal

144. SZEFHE-matiné

A székely egyetemi és főiskolai hallgatók egyesülete vasárnap délelőtt fél 11
órakor a Belvárosi Mozi helyiségében kiválóan sikerült matinét rendezett a Diákotthon alapja javára. A matiné bevezetéseképpen Kogutowicz Károly dr. egyetemi tanár finnországi tanulmányútjáról tartott élvezetes előadást vetített képek
és film kíséretében. A Stingly-Tölcséry-Pavkovits egyetemi trió Mendelsohn és
Grieg-dalokat adott elő művészi érzékkel és nagy hatást keltve. Juhász Gyula
újabb költeményeiből olvasott fel. Zitta Emma operaénekesnő klasszikus dalokat
és Kacsóh Pongrác dr. „Késő ősz van” című dalát adta elő a tőle megszokott művészettel. Horger Antal dr. egyetemi tanár a Kalevala legszebb részletéről tartott
értékes és érdekes előadást. Armentano lajos Liszt Ferenc II. rapszódiájának előadásával aratott nagy sikert.
Szegedi Új Nemzedék VI. (1924) december 2. 4. oldal

145. Megalakult a Szent István Bajtársi Szövetség
szegedi alvezérsége

Hódoló távirat Apponyi Albert grófhoz
A királyhű egyetemi és főiskolai hallgatók Szent István Bajtársi Szövetségének
szegedi alvezérsége tegnap este tartotta meg alakuló közgyűlését az alvezérség
Erzsébet-rakparti ideiglenes klubhelyiségében.
A közgyűlést Forray Zoltán joghallgató nyitotta meg, aki részletesen kifejtette a
Szövetség nagy céljait s az ezeréves, integer magyar királyság és a szebb jövendőbe vezető jogfolytonosság helyreállításáért folytatandó nagy munkának egy új
ezredévre szóló jelentőségét. A megszállott Felvidék, a bilincsekbe vert Bácska
és legázolt Erdély szenvedő magyarjai vágyó szívvel néznek ma Lequeitio felé,
ahol egy aranyos, szőkefürtű kisfiú várja az idők rendelését. Bejelenti, hogy a
szegedi alvezérség 30 alapító taggal megalakult, majd felkéri a jelenlévőket, válasszák meg az alvezérség tisztikarát.
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Kiss Róbert Károly – Vajda Tamás
A választás eredményeképpen alvezér lett Erőss Antal, nádor Bogyay Kálmán,
állományvzető Forray Zoltán, kincstáros-íródeák Ketzán Emil.
Az eskütételek után Erőss Antal tartotta meg alvezéri megnyitóját.
– Mohács után háromszázötven évig nem virradt ki többé, mert széthullt a középkori magyar királyság s a nagy bukás a nemzet politikai hatalmát romok alá
temette. Erőtlenné váltak a Szent István-i erők és hagyományok. Ma ugyancsak
Mohács után vagyunk. S vesztett háborún kívül a legrettenetesebb állambetegségek dúlták szét Magyarország szerveit, tették de facto gazdátlanná Szent István
koronáját. Pedig, hogy mennyi erőt és mennyi jogot jelent, mennyire a magyar
birodalom megbonthatatlan egységét képviseli Szent István koronája a törvényes
királyon, azt a közelmúlt eseményeinél semmi sem bizonyítja jobban, amikor
legelsőbben ellenségeink rettegő félelme állított tilalmat a király visszatérése elé.
– És el kell jönni az időnek, ha a jelen most még nem is alkalmas arra, hogy
Szent István koronája újból fölragyogjon régi fényében, erejében, dicsőségében
és ezeréves jogában, Szent István független, keresztény, nemzeti állama fölött.
– A Szent István Szövetség szeretettel várja kebelébe a hazánk sorsáért aggódó
és komoly, céltudatos munkára kész egyetemi ifjúságot, mert ez az egyedül kivezető út a mai rettenetes káoszból. Vívjuk meg harcunkat egyesült erővel Istenünkért, Királyunkért és Hazánkért.
Több lekes felszólalás után a közgyűlés táviratot intézett Apponyi Albert grófhoz, „a királyhű magyarok atyjához”. A közgyűlés a magyar Hiszekeggyel ért
véget a legjobb hangulatban s abban a közös tudatban, hogy az Eszme feltartóztathatatlanul megindult hódító útján Szegeden is, s hogy a Szövetség munkája
meg fogja hozni a kívánatos eredményeket.
Szegedi Új Nemzedék VI. (1924) december 3. 2. oldal

146. A MANSz és a MEFHOSz közös akciója

A MANSz a MEFHOSz-szal karöltve a szünidőt különböző internátusokban
itt tölteni kényszerült száz egyetemi hallgató részére szilveszterre és újévre szeretetadományakciót indított, mely akció a legteljesebb siker jegyében folyt le. A
MANSz önzetlen, nemesen érző asszonyainak és a szíves adakozóknak ezúton
mondunk hálás köszönetet.
Schill Fülöpné a MANSz ügyvezető elnöknője, Korényi Ernő, a MEFHOSz
szegedi csoportjának ezidei elnöke
Szegedi Új Nemzedék VII. (1925) január 9. 4. oldal

147. Egyetemi tanácsi vélemény
a Turul Bajtársi Egyesület énekkaráról

Rector jelenti, hogy Dr. Szandner Pál professzor elkészült a „Turul” egyetemi
énekkar alapszabályszerű működésének felvétele iránt benyújtott kérésének referátumával, és ezért kéri a Tanács hozzájárulását, hogy előterjesztését megtehesse.
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