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főtitkár.) 
Egy csendben és ifjú emberek-

nél szokatlan kitartással, dolgozó 
társaság önzetlen munkájáról ad 
számot a Császár Elemér elnök-
sége alatt álló Auróra Kör idei ér-
tesítője. 

Áttekintést nyújt ennek a nem-
zeti szellemtől és hazafias morál-
tól áthatott egyesülésnek a kelet-
kezéséről és egész történetéről, 
— ami ha egyelőre nem is gaz-
dag országraszóló sikerekben — 
de kétségtelenül magában rejti, 
mint Ígéretet, a nagyhivatásu jö-
vendő csiráját. 

Figyelmet érdemel benne agilis 
és tehetséges alelnökének, i f j . Za-
lavszky Andornak, a Széchenyi-
Madách—Jókai - centennáriumakor 
mondott, mind tartalmi, mind for-
mai tekintetben talpraesett beszéde 
sok más, főleg üdvözlő beszéd-
del együtt. 

A fiatal egyesülés ezévi értesí-
tőjét — ha nem csalódunk — 
egy dicsőségesebbb jövőjű társa-
ság első zsengéjének kell tekin-
tenünk, amit bizonyára követni 
fognak a jobbak. SYGA. 

Ifjúsági élet 
• Hangverseny. A főiskolai ifjú-

ság énekkara március 6-án az aulá-
ban jólsikerült hangversenyt ren-
dezett, amelynek a műsorán az 
énekkar precízen előadott négy 
s zámán kívül clr. Veress Endréné 

hangverseny énekesnő, Peschkó 
Zoltán Qrgona, Seres László és 
Veress Sándor zongoraművészek, 
Bálint Árpád énekművész, valamint 
hegedűtrió és szavalatok szerepel-
tek. Az est mind erkölcsi, mind 
anyagi tekintetben fényesen sike-
rült. Felülfizettek a következők: 
Papp Ferencné 20, Hofbauer Ala-

dár 20, Sólyom János 15, Görg 
Baba 20, Balázs Józsefné 50, Ifjú 
Sebőné 50, N. N. 10, Nehéz Kató 
35, Tömény Klára 10, Baumgart-
ner Alajos 15, Kundrum Mária 
100, Szalay Hedvig 50, Jávor 
Albert 25, Lux Gyula 50, dr. Frank 
Antal 30, Kölczer Lajosné 25, 
Kölczer Erzsike 25, Kedves Miklós 
40, Szőllőssy Vili és Haraszthy 
Olga 30, Lumprits Erzsike 15 ezer 
koronát, akiknek ezúton mondunk 
hálás köszönetet. 

Székely i rodaim! est. A „Bo-
tond" B. E. március 13-án tar-
totta évenként szokásos irodalmi 
estjét, ez alkalommal azt teljesen 
az erdélyi irodalom és erdélyi élet 
méltatásának szentelve. Az estély 
fényét és jelentőségét rendkívül 
emelte, hogy az ünnepi beszédet 
„Erdély lelke" cimen dr. Imre 
Sándor egyetemi tanár. ny. állam-
titkár tartotta, aki gondolatainak 
mélységével, újszerű, a hallgató-
ságot teljesen lebilincselő okfej-
tésével és magával ragadó szónoki 
orgánumával felejthetetlen élményt 
szerzett a termet szorongásig meg-
töltő, jfőleg erdélyi közönségnek. 
A megjelentek melegen ünnepel-
ték az illusztris előadót. A mű-
soron ezenfelül dr. Csanády György 
és Mihályr László erdélyi költők, 
Tamási Áron és Kovács Dezső 
erdélyi írók szerepeltek. Előbbiek 
személyesen olvastak fel költemé-
nyeikből, utóbbiak novelláit Do-
mokos Pál Péter és Popity Imre 
interpretálták. A magasnivójú est 
értékességéhez nagyban hozzájá-
rult Dobos András énekművésznek 
dr. Kacziány Ödönné zongorakisé-
retével előadott eredeti székely da-
lai, valamint a főiskola énekkará-
nak hazafias és székely darabjai. 

Ezen az estélyen szintén sokan 
gazdagították a főiskolai sajtó-
aiapot: Dr. Imre Sándor 100, dr. 

v 



'48- Botond 

Littke Aurél 50, dr Erdélyi Lajos 
30, Lux Gyula 50, dr. Frank An-
tal 30, Baumgartner Alajos 20, 
Sztankó Béla 20, dr. Závodszky Le-
vente 20, Répay Dániel 10, Szalay 
Tivadárné 10, Hofbauer László 20, 
Katona Aranka 20, N. N. 20, Já-
nossy Margit 10, Jávor Albert 25, 
Gyulai Tihamér 10, Székely Károly 
20, Balázs Józsefné 50, Riener 
András 10, N. N. 10, Dobos János 
30, Faber 30, Gyurjács Endre 10, 
Sólyom János 10, dr. Csanády 
György 20 ezer koronával. Hálá-
san köszönjük. 

Utolsó teaes té lyünk. Utolsó 
teaestélyünket március 7-én tar-
tottuk a szokott helyén a Budai 
Polgári Kaszinóban. Bár bőjtidőre 
esett, a terem ennek ellenére is 
teljesen megtelt a legdisztingvál-
tabb társasággal. Mindenki a leg-
jobb hangulatbán töltötte el az 
estet és a végén csak azon saj-
nálkozott, hogy ez az utolsó alka-
lom, a körünkben való szórako-
zásra. 

Leventeavatás . A „Botond' 
B. E. leventeavatő díszülése — 
nagy és előkelő közönség előtt — 
március 21-én délelőtt zajlott le 
a főiskola aulájában. A termet 
erre az alkalomra irredenta deko-
rációkkal látták el, ami csak mé-
lyítette az ünnepszerű ülés meg-
ragadó hatását. A „Hiszekegy" el-
éneklése után Domokos Pál Péter 
ifjúsági vezér felavató beszédet 
tartott az új leventékhez, akiket 
felhívott és intett a közös, szét-
húzást nem ismerő munkára, a 
törhetetlen magyarságra és egy-
más megbecsülésére. Majd — mi-
közben az énekkar halkan a Him-
nuszt énekelte s a zászlókat meg-
hajtották — felolvasta a megren-
dítő eskümintát, amit az újleven-
ték érces hangon ismételtek utána. 
Ebben a magasztos pillanatban 
mindenkinek könny szökött a sze-
mébe és a lelkekben végigszántott 
a hargitai hegyek szele, ami a 

szörnyű rabságból messze sikolt.. 
Az újleventék nevében Vadász 
Béla válaszolt talpraesett beszéd-
ben, amikor is hitvallást tett eljö-
vendő feladataik lelkiismeretes, 
megoldására. Kovács László és, 
Soós Tihamér, újleventék irre-
denta költeményeket szavaltak, 
majd dr. Gyulai Ágost-nak, at 
bajtársi egyesület magiszterének 
Szalay Gyula megindító beszéd 
kíséretében átnyújtotta a bajtársi 
díszjelvényeket, mint olyannak, 
aki szivének egész melegével és. 
atyai jóindulatával érdeklődve, 
ügyeink iránt és támogatva törek-
véseinket, a legnagyobb mérték-
ben kiérdemelte azokat. A köny-
nyekig meghatódott magiszter 
szívből fakgdó szavakkal köszönte 
meg ezt a megkapó figyelmet és. 
mindenkori jóindulatáról biztosí-
totta a bajtársakat.. A minden 
részletében építő erejű ülés a. 
Szózat eléneklésével ért véget. 

Tisztúj í tás . Az évenként ha-
i gyományos és szükséges tiszt-
j újító gyűlésen, (március 24-én). 
| amelyen dr. Qyiiluy Ágost ma-
j giszter, ar. Frank Ariial és Sza-
| hó Gábor professzorok, mintpat-
; rónusok is megjelentek, a bajtársi 
| egyesületbe tömörült ifjúság ú j 
; vezérséget és tisztikart választott. 
; Az új vezér: Szakái János (ma-
j gyar, ny.-törítud. szcs.), alvezér:. 
! Sziipkay Sándor (matb.-fizika). 

. j nádor: Schuchs Károly (magy,.-
! 1ört.),T. íródeák1: Jancsö Sándor-
j (magy.-tört.), II. Íródeák: Vigh 
\ Endre (magy.-tört.), kincstáros: : 
j Gyrrkó Barna (math. - fizika), 
I Petőfi-törzsfő: Tóth Miklós (magy.-
| tört.), Lóczy-törzsfő: Tóth László-
j (földr. term.-rajz.) Bolyai-törzsfő 
j Jankovics Miklós (math.-fizika.), 
j A gyulaszék elnöke: Boér Miklós 
| (földr.-term.-rajz), Főlövészmestér;.-

tíenedek Lajos (földr.-term.-rajz). 

j Isten áldása legyen az újonnan, 
1 választottak munkáján! 


