Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
kétséges. A verseny győztese 200 koronás, a második helyezett 100 koronás, a
harmadik pedig 50 koronás tiszteletdíjban részesül.
Szeged III. (1922) február 18. 3. oldal

51. Az Egyetemi Szent Imre Kör táncestélye

Az Egyetemi Szent Imre Kör és a Katolikus Kör holnap, vasárnap este 8 órai
kezdettel műsoros farsangi táncestélyt rendez a köri helyiségekben. A székely ifjak zenekara muzsikál. A műsorban Ince Antal, Pataky Mária, Kostelecky Mária,
Salánky József, Lázár Ferenc és Hosszú Zoltán egyetemi hallgatók szerepelnek
beszéd, szavalat, ének és zeneszámokkal. Az ezeken kívül előadott programszámok után tánc következik. Beléptidíj nincs. A két kör tagjait, hozzátartozóit és a
velük jött vendégeket a rendezőség, minthogy meghívókat nem küldenek szét,
ezúton hívja meg.
Szegedi Új Nemzedék IV. (1922) február 25. 2. oldal

52. Farsangi bál a Szent Imre Körben

A Katolikus Kör és Egyetemi Szent Imre Kör tegnap este kedves kis farsangi
mulatságot rendezett a köri helyiségekben. Az egyetemi hallgatók által összeállított műsor után a két kör fiatalsága reggelig táncolt az egyetemi zenekar mellett.
A mulatságon Várhelyi prelátus, dr. Erdélyi László egyetemi tanár, dr. Aigner
Károly főispán és dr. Somogyi Szilveszter polgármester is részt vett.
Szeged III. (1922) február 28. 3. oldal

53. A MEFHOSz külföldi utaztatási akciója

Az Egyetemi Hallgatók Országos Egyesülete széles körű akciót indított, hogy a
magyar egyetemi hallgatók minél számosabban mehessenek ki külföldre a nyári
2, illetve 3 hónapos szünidőre. Eltekintve attól, hogy ifjaink tudományos ismereteiket gyarapítják, igen tevékeny részt vehetnek hazánk integritásának helyreállításában. Csere természetesen kölcsönösen fog megtörténni. Remélhetőleg
Szeged jómódú polgárai is szívesen támogatják e mozgalmat, és a két hónapi
nyári szünidőben magukhoz vesznek egy-egy külföldi egyetemi hallgatót, s ezáltal lehetővé teszik, hogy egyetemünk szegényebb hallgatói is mehetnek tanulmányútra. Kérjük tehát mindazokat, akik ez ügyet magukévá teszik, jelentsék be
kívánságukat írásban vagy szóban az egyetemi Szent Imre Kör elnökségénél a
Katolikus Körben. Kérjük abbeli kívánságukat is a jószívű vendéglátóknak, hogy
mily nyelvű hallgatót óhajtanak, hogy az egyesület eszerint járhasson el. Egyelőre a következő országokkal vagyunk összeköttetésben: Németország, Svájc,
Svédország, Norvégország, Hollandia és Olaszország.5
Szegedi Új Nemzedék IV. (1922) március 1. 4. oldal
5

A felhívás rövidebb szövegezéssel megjelent még: Szegedi Új Nemzedék IV. (1922) március 8.
5. oldal.
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