Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
katolikus egyetemi ifjúság érdekében kifejtett nagyhorderejű tevékenységért és
különösen kiemelte Bitter Illés tankerületi főigazgató fáradhatatlan buzgóságát,
amelyet mint commendator kifejt. Ury Lajos budapesti kir. táblai tanácselnök a
központ nevében köszönte meg a szegedi szervezőknek, de különösen Erdélyi
László dr. egyetemi tanárnak és vitéz Bakonyi Imre tanárnak eredményes munkásságukat. Erdélyi László dr. felköszöntőjében az érdemet áthárította vitéz Bakonyi Imrére. Bitter Illés főigazgató ezután üdvözölte a szegedi corporatio vezetőségét és tagjait, kifejtvén a szervezés szükségét és vázolta, hogy a Foederatio
Emericana legfontosabb célja a katolikus egyetemi és főiskolai ifjúság irányítása
azon célból, hogy egy erkölcsös, hazafias új nemzedék nevelődjön, mely nélkül a
keresztény Nagymagyarország fel nem épülhet. A központi vendégek egyrésze a
délutáni gyorsvonattal, míg a többiek az éjjeli vonattal tértek vissza a fővárosba.
Az egész ünnepély kiváló rendezése és fényes sikere vitéz Bakonyi Imre tanár
érdeme.
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186. A SzEFHE országos nagygyűlése Szegeden

Erdély száműzött magyar ifjúságának demonstrációja az irredenta eszme
mellett
A Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete ma, csütörtökön tartja
meg országos nagygyűlését a Központi Egyetem aulájában. Ezen a demonstrációs jellegű nagygyűlésen Erdély száműzött magyar ifjúsága, Budapest, Debrecen,
Pécs, Magyaróvár, Sopron, Keszthely egyetemeinek delegátusai beszélik meg
azokat a feladatokat, amelyeknek megoldásai az irredenta gondolat szolgálatában reájuk várnak. A gyűlésen megtárgyalandó problémák mélyen a magyarság
életébe és jövőjébe vágók, nagy érdeklődésre tartanak számot, s az a nagyszabású
program, amelyet az egyetemi ifjúság ezúttal maga elé tűz, az egész magyarság
boldogulásának megvalósítását célozza.
A delegátusok részben a kedd délutáni, részben a szerda délelőtti vonattal érkeztek Szegedre. A budapesti kiküldöttek fogadására a szegedi SzEFHE testületileg
vonult ki a pályaudvarra, s a darutollas, kék-arany zsinóros magyar föveges székely fiúk díszmenet élén hozták be a Budapestről hozott SzEFHE-zászlót.
Szerdán délben a Horthy-menzán ebéd volt a vendégek tiszteletére, majd két
órakor kezdetét vette a zártkörű értekezlet, amelyet ma, csütörtökön délelőtt folytatnak. Csütörtökön délelőtt 11 órai kezdettel nyilvános díszülés lesz az egyetem
aulájában, amelyen a nagyközönséget is szevesen látják. A Székely Egyetemi és
Főiskolai Hallgatók Egyesületének nagyszabású ünnepségeit az újszegedi Vigadóban este fél 9 órakor kezdődő majális zárja be.
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