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figyelmét, hogy szűnni nem akaró tapsviharral kényszerítette ki annak megismétlését. A zenekar, mely eddig is, különösen az adventi délutánokon annyi szép
sikert aratott, advent harmadik vasárnapján újból Makón, a negyedik vasárnapján
pedig a szegedi adventi délutánon szerepel.
Katolikus Ébredés VI. (1926) október 3. 6. oldal

195. Unitárius egyetemi hallgatók összejövetele

A szegedi egyetemi hallgatók Dávid Ferenc Köre vasárnap délután fél 6 órakor
tartja ezidei első gyűlését a Horthy Miklós Internátus társalgó termében Csíky
Gábor dr. budapesti missziólelkész jelenlétében. A gyűlésre az érdekelt ifjúságot
ezúton hívják meg. Itt említjük meg, hogy vasárnap délben a szegedi református
templomban tartandó unitárius istentiszteleten az úri szent vacsorában is részesülhetnek a hívek.
Szegedi Napló II. (1926) október 17. 10. oldal

196. Imre-bál

A róm. kat. egyetemi és főiskolai hallgatók Szent Imre Egyesülete november
6-án rendezi Glattfelder gyula dr. megyéspüspök és Tóth Károly dr. egyetemi
rektor fővédnöksége alatt hagyományos „Imre-bál”-ját a Kassban. Az Imre-bálat a szegedi úri társadalom mindig a legsikerültebbek közé sorozta, s az agilis
rendező bizottság az idén is mindent elkövet ennek fénye és sikere érdekében.
Meghívó igénylések az egyesület helyiségében (Kelemen utca 1. Katholikus Kör)
jelenthetők be naponként délután fél 7-8 óráig, ahol a belépőjegyek is megválthatók.
Szegedi Napló II. (1926) október 17. 10. oldal

197. A Werbőczy Bajtársi Egyesület avató nagytábora

A jogászok magister-, levente és daruavató nagytáborozása
A magyar egyetemek hallgatóságának bajtársi mozgalmai már régóta ismeretesek a Szegedi Új Nemzedék olvasói előtt. A keresztény és nemzeti életszemlélet
alapján álló mozgalom visszanyúlik még az átkosemlékű forradalmi időkre s az
alkotmányosság helyreállításnak idejére, amikor szükségessé vált a keresztény és
nemzeti érzésű értelmiség szupremáciájának a magyar kulturális élet terén való
helyreállítása is, ami az 1920: XXV. tc-kel, a zártszám (numerus clausus) törvén�nyel teljes mértékben sikerült. A magyar egyetemi ifjúságnak minden megmozdulása és demonstrációja éppen ezért különös érdeklődést kelt azóta a nagyközönség körében.
A szeged-kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem jogi karának Werbőczy
Bajtársi Egyesülete most tartotta ezévi magister-, levente- és daruavató nagytáborát a Hági különtermében az egyetemi ifjúság nagy érdeklődése mellett a tudományos élet számos kiválóságának résztvételével. A nemzeti Hiszekegy után Vass
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