Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
A Foederatio Emericana szegedi egyesületei, a Turul Szövetség szegedi egyesületei, a MEFHOSz bajtársi egyesület vezérei megállapodtak a következőkben:
1. Az egyesületekbe be nem lépett egyetemi ifjúság bajtársi egyesületekbe
való beszervezését közös célnak tekintik, és a cél elérésére teljes egyetértésben fogják keresni az eszközöket.
2. A kitűzött cél érdekében elhatározták és kötelezettséget vállalnak arra, hogy
mindennemű tánccal egybekötött mulatságukon egy kedvezményes, ú. n.
bajtársi jegyet adnak ki a rendes belépőjegyen kívül.
3. A bajtársi és a rendes belépő-jegy között a különbségnek legalább 100 százaléknak kell lenni.
4. Bajtársi belépőjegyre tarthat igényt a Turul Sz. egyesületeinek, a Foederatio
Emericana Corporatioinak és a DEFHE-nek, továbbá a FEFHE-nek rendes
tagjai.
5. Az ellenőrzés céljából egy öt tagú bizottságot állítunk fel, melyből két tagot
a Turul, két tagot az Emericana és egy tagot a MEFHOSz jelöl ki az érdekelt
egyesületek tagjai közül. A bizottságba delegáltak bármikor felválthatók,
erről azonban azonnal értesíteni kell a szövetséget.
Délvidéki Ifjúság I. (1935/36.) 2. szám (október) 6. oldal

362. A Danubiana curiája

Folyó hó 6-án tartatott. Eredmény: 1. Minden danubianás apród és levente valamelyik scholában munkát vállal. 2. A corp. ifjúságának egyik csoportja Ószentivánon, a másik csoportja Kübekházán, a harmadik csoportja pedig Átokházán
fog november 24-én kultúrdélutánt tartani, melynek keretében oktató és szórakoztató előadások fognak elhangzani. Ezek a kulturdélutánok alkalmasak lesznek
arra is, hogy az egyetemi ifjúság megismerhesse a falu népét. 3. Minden második
héten csütörtökön este 8 órakor fog a corp. Danubiana curiálist tartani. (A legközelebbi tehát nov. 21-én este 8 órakor lesz.) Külön meghívót nem küldünk ki
senkinek. Aki viszont az ülésről súlyos és nem igazolt ok nélkül távol marad,
azt a corp. névsorából törölni fogják. 4. A corp. leány és fiú ifjúságának tagjai
december hó 15-én az alsóvárosi kultúrházban a Pálfy-Baranyi akció javára színműelőadást tartanak.
Délvidéki Ifjúság I. (1935/36.) 3. szám (november) 7. oldal

363. A budapesti incidens Szegeden is kirobbantotta
az ifjúság tüntetését

A rektor szigorú intézkedéseket helyezett kilátásba – A rendőrattak következtében számos egyetemi hallgató és járókelő sebesült meg
Beszámoltak a lapok arról, hogy a budapesti Műegyetemen a Hungaria
Technikusok Egyesülete a tantermekben keresztet helyezett el, hogy ezzel
is dokumentálja az egyetem keresztény jellegét. Ezzel a felemelő gesztussal
kapcsolatban a budapesti egyetemi ifjúságot olyan provokációk érték, amelyek
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