Kiss Róbert Károly – Vajda Tamás
180. Szent Imre Egyesület tagavatása

A Szent Imre Egyesület vasárnap tartotta meg tagjainak élénk érdeklődése mellett magas színvonalú. zártkörű kulturdélutánját, melynek programja és az azt
követő vita méltán meglepte mindazokat, kik az egyesület belső életét figyelemmel kíséri. Az egyesület tagjai különben Glattfelder Gyula dr. megyés főpásztor
vezetésével a múlt hét három első napján szentgyakorlatot is tartottak, melyen
az egyetemi ifjúság elitjét alkotó Szent Imré-sek impozáns számban vettek részt,
megtöltve a Katolikus Kör nagytermét, követőleg a jezsuiták kápolnájában 36 új
Szent Imré-s leventét avattak lovaggá a hagyományos szertartás szerint.
Katolikus Ébredés V. (1926) április 12. 12. oldal

181. A Turul Szövetség kérésének egyetemi tanácsi elutasítása

Dr. Szandtner Pál ny. r. tanár, a Diákvédő Iroda elnöke pártolólag előterjeszti a
Turul Szövetség szegedi csoportjába tartozó ifjúsági bajtársi egyesületek vezetőségének azt a kérését, hogy az egyetem tantermeiben a „Magyar Hiszekegy” feltűnő helyen kifüggesztessék, és hogy az Egyetem nyilvános ülései és ünnepségei
a „Magyar Hiszekegy” szavaival vezettessenek be.
Többek hozzászólása után az Egyetem Tanácsa a hazafiasággal való tüntetésnek
ezt a módját nem tartja opportunusnak, és ezért elhatározza, hogy erről a Turul
Szövetséget bizalmas úton értesíti azzal, hogy kérelmétől álljon el.
CsML VIII. 1. (Ferenc József Tudományegyetem Rektori Hivatal iratai)
1. doboz 1270/1925-26. Az 1925/26. tanév Egyetemi Tanács VIII. rendes
ülésének jegyzőkönyve (1926. április 28.)

182. A Foederatio Emericana tagavató ülése

A Foederatio Emericana szegedi corporatiojának vasárnapi tagavató ünnepélyére ma este fél 6 órakor Szegedre érkeznek: Bitter Illés tanker. főigazgató, commendator, Térfi [helyesen: Térfy] Béla, volt közélelmezési miniszter,15 Csatth
Béla, postafőigazgató, Ury Lajos táblai tanácselnök, Baranyay Jusztin, egyet.
tanár, Kemenes Illés gimnáziumi igazgató, Kürtös Károly szföv. számtanácsos,
Schönvitzky Bertalan dr. ügyvéd, Boér Géza hittanár, Orbán József dr. törvényszéki bíró, Zajgha Béla ügyvéd, Mótz Atanáz cisztercita tanár, Márton Lajos festőművész, Bánlaky fürdőigazgató, Perényi keresk. isk. igazgató, Száva Sándor
főmérnök, Reihovits tanár, Neuhauzer Frigyes piarista tanár, Frey reáliskolai tanár, káptalani kiküldöttek és 3 pálcás levente. Fogadásukra a helybeli corporatio
tagjai nagy számban kivonulnak. Este 8 órakor a budapesti kiküldöttek tiszteletére a Hági éttermében vacsorát rendezünk. Jelentkezni a Katolikus Köri szolgánál
15

Térfy Béla 1921. december 3. és 1922. október 17. között volt az Országos Közélelmezési
Tanács és a közélelmezésügyek irányításával megbízott tárca nélküli miniszter.
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