Kiss Róbert Károly – Vajda Tamás
Olvadjon össze lelkükben a régi és új szimbólum hatás egységes, mély érzéssé,
s szolgálják ezzel az érzéssel áthatva édes hazánk boldogabb jövőjét. Az Isten
áldása legyen mindannyiunkkal!
A rector szavai után az ifjúság nevében Falcione Loránd köszönte meg a tanács
elhatározását, aminek megtörténte után az ünnepély a Himnusz eléneklésével véget ért. Az ünnepség az ifjúsági szervezetek hivatalos kiküldötteinek jelenlétében
folyt le.
Szegedi Napló XII. (1936) február 23. 5–6. oldal

391. Turul rovat

A Turul Szövetség Szegedi Kerületéhez tartozó Werbőczy B. E. Lehel törzsének
kulturális, népmozgalmi csoportja vasárnap tartotta első népművelési előadását.
A megjelent gazdaközösség zsúfolásig töltötte meg a termet, élén a közönség
bírójával, jegyzőjével és a tanítói karral: képviseltette magát a Vasutasok Köre és
a Frontharcos Szövetség algyői csoportja.
Moldvay Simon igazgató bevezető és üdvözlő szavai után Schneider Jenő törzsfő tartott előadást: „Védekezés a nemzetrontás ellen” címen. Előadását a közönség állandó figyelemmel kísérte és elismerő tapssal honorálta. Majd Horváth Dénes udvarnagy énekelt magyar nótákat, melyet kitörő lelkesedéssel újráztak meg
a jelenlévők. Végül Monostori Pál kincstáros tartott könyvismertető előadást „Az
új földesúr”-ról, amelynek végén hatásosan kapcsolata egybe az elnyomatás korának szomorú állapotát jelen helyzetünkkel, és kiemelte a jövendő új feltámadás
reményét.
Az előadás sikerét bizonyítja az a körülmény , hogy a Lehel törzs további meghívásokat kapott újabb előadások tartására, hogy folytathassa munkáját, amelynek célja: a város és falu ölelkezése a magyar egység jegyében.
Szegedi Új Nemzedék XVIII. (1936) február 25. 5. oldal

392. A Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola
falára is kifüggesztették a keresztet

A főiskola tanári testületének határozata értelmében pénteken délben 12 órakor
ünnepélyes keretek között kifüggesztették az első keresztet a főiskola dísztermében. A főiskola ifjúsága ezalkalommal lelkes hangulatban tüntetett a kereszt mint
az egyetemes keresztény magyar kultúra szimbóluma mellett.
Dr. Littke Aurél főiskolai igazgató beszédében rámutatott a kereszt-kultusz óriási jelentőségére. Beszéde után a főiskola ifjúsága nevében Palotai Ferenc hangoztatta, hogy a Botond B. E. ifjúsága a kifüggesztett keresztben a felekezeteket egységesítő, egyetemes keresztény magyar kultúra szimbólumát látja. Az Emericana
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