Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
176. A DEFHE márciusi ünnepélye

Nagyszámú közönség részvételével tartotta meg a Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete hazafias ünnepségét március 14-én délelőtt fél 11 órai
kezdettel a DMKE palota közgyűlési termében. Az ünnepélyen képviseltette magát a Délvidéki Otthon, a DMKE, a vegyesdandár-parancsnokság és több társadalmi egyesület. Az ünnepélyt Csajkás Bódog, az egyesület elnöke nyitotta meg.
Nagy lelkesedéssel szavalta a Talpra magyart Somlyódy István. Kovács Imre, a
Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetségének tiszteletbeli
elnöke tartotta az ünnepi beszédet. Kurtz Henrik, a Délvidéki Otthon főjegyzője
olvasta fel Március idusán című költeményt. Boros Jenő felolvasásában március 15-ének méltatásásával foglalkozott. Mohalyi Gábor Csanády költeményeiből
szavalt. A Himnusz eléneklésével ért véget az ünnepség.
Szegedi Új Nemzedék VIII. (1926) március 17. 4. oldal

177. Lelkigyakorlatok egyetemi hallgatók részére

Az Egyetemi Szent Imre Egyesület ez évben is megrendezi a szokásos nagyböjti szentgyakorlatokat, hol a konferenciákat Glattfelder Gyula dr. megyéspüspök
fogja tartani. A szentgyakorlatok a Katolikus Kör nagytermében tartatnak meg
március 22., 23. és 24. napján, este 8 órai kezdettel. Igen szeretnénk, ha úgy az
egyetemi hallgatók, mint a hallgatónők minél nagyobb számban jelennének meg
a szentgyakorlatokon, hogy éppen az egyetemi ifjúság lelkében leginkább élő
nemzeti gondolat, egybeolvadjon a lelki, a vallási gondolattal. A szentgyakorlatokon az érdeklődők is megjelenhetnek.
Szegedi Új Nemzedék VIII. (1926) március 19. 4. oldal

178. Szent Imre Egyesület lelkigyakorlata

A Szent Imre Egyesület lelkigyakorlatai nagy látogatottság mellett folytak le a
múlt héten. Az elmélkedéseket dr. Glattfelder Gyula megyés püspök tartotta, melyek befejezéséül Krisztus királyságáról tartott nagyhatású beszédet. A lelkigyakorlatok szép befejezése volt a Gyümölcsoltó Boldogasszony napi közös áldozás,
amelyet a fogadalmi templomban maga a megyés főpásztor szolgáltatott ki.
Katolikus Ébredés VI. (1926) március 28. 6. oldal

179. Tisztújítás a Turul Szövetségben

A Turul Szövetség, a Magyar Egyetemi és Főiskolai Bajtársi Egyesületek Országos Központja a napokban tartotta meg Budapesten VI. országos követtáborát, melyen a szövetség fővezérévé ismét az alapító fővezért, dr. vitéz Bánsághy
Györgyöt választották meg. Ugyanezen követtábor a szegedi kerület vezérévé
Regdon László dr-t, a kerület volt vezérét és a szegedi Werbőczy Bajtársi Egyesület negyedízben megválasztott vezérét választotta meg.
Szegedi Új Nemzedék VIII. (1926) március 30. 4. oldal
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