Kiss Róbert Károly – Vajda Tamás
az állástalan diplomások kérdését fejtegető előadás mutatott rá nagy áttekintéssel
és éleslátással az ifjúság egyik legtöbbet vitatott és legégetőbb problémájára. Az
előadásokat élénk hozzászólások követték.
Szegedi Napló X. (1934) március 10. 2. oldal

334. Egyetemi Luther Szövetség közgyűlése

A Szegedi Egyetemi Luther Szövetség május 20-án, pünkösd vasárnapján a szegedi ev. egyház belmissziós termében (Osztrovszky utca 5.) délelőtt 11 órakor
tartja évi rendes beszámoló és tisztújító közgyűlését, melyre az ifjúság munkája
iránt érdeklődőket meghívja az elnökség.
Szegedi Napló X. (1934) május 13. 7. oldal

335. A FEFHE választmányi ülése

A Felvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete (FEFHE) szombaton
délután 6 órakor a Fodor utca 9. szám alatti klubhelyiségében választmányi ülést
tart. A tárgy fontosságára való tekintettel kérünk minden tagot és újonnan belépni
szándékozót, hogy azon okvetlenül megjelenni szíveskedjék.
Elnökség
Délmagyarország X. (1934) október 12. 4.oldal

336. Az egyetemi ifjúság visszautasítja
a Délmagyarország támadásait

Nagy felháborodást keltett az egyetemi hallgatók körében a Délmagyarország
című napilap november 27-ik számában megjelent Egyetemi hangjáték c. cikk.
Ezzel kapcsolatban a Turul Szövetség és a Foed. Emericana a következő nyilatkozat közzétételét kéri tőlünk: Az egyetemi ifjúság az idén tartózkodott mindennemű tüntetéstől, mely az egyetem rendes menetét megzavarta volna. Nem kezdett olyan zavargásba, amely akár a zsidók, akár mások ellen irányult volna. Tette
ezt pedig azért, mert úgy gondolja, hogy különösen ma szükséges az egyetértést
az egyetemi hallgatók körében fenntartani. Annál nagyobb felháborodás fogadta
azt a cikket, amely a Délmagyarország című napilap hasábjain napvilágot látott,
mely a maga újszerű beállításában már nemcsak az egyetemi ifjúságot sérti, de
nem kívánatos beállításban tünteti fel a professzort. Kétségtelen a szándék, amely
meghúzódik a cikk hátterében: az ellentéteket kiélezni, az egyetértést megbontani. A két B. E. (bajtársi egyesület: szerk.) tiltakozik az ilyen cikkek közzététele
ellen.
Aláírás: Turul Szövetség, Foed. Emericana
Szegedi Új Nemzedék XVI. (1934) november 28. 4. oldal
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