Kiss Róbert Károly – Vajda Tamás
198. Az Egyetemi Luther Szövetség félévzáró teaestélye

A szeged-kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem evangélikus hallgatóinak
Egyetemi Luther Szövetsége ma, szombaton este fél 8 órai kezdettel hivatalos helyiségében (Tisza Lajos körút 12.) a téli szemeszter befejezéséül félévzáró teaestélyt rendez. Felhívatnak az egyetem összes evangélikus hallgatónői és hallgatói,
hogy a teaestélyen teljes számban megjelenni szíveskedjenek.
Szegedi Új Nemzedék VIII. (1926) december 11. 4. oldal

199. Az Egyetemi Luther Szövetség félévzáró teadélutánja

Szombaton este tartotta meg az Egyetemi Luther Szövetség szemeszterzáró műsoros teadélutánját meglepően nagy érdeklődés mellett. A megnyitó közének után
ifj. Paraszkay Gyula szövetségi elnök helyesen állapította meg, hogy a megszokott közgyűlések helyett rendszeresített műsoros kulturdélutánok közelebb hozzák egymáshoz a szövetségi tagokat. Az egyhangú helyesléssel fogadott elnöki
enunciáció után Tátrai Károly lelkész mélyértelmű, frappáns bibliamagyarázatában az ideális materializmus lelki gyönyörűségeire mutatott rá, s az egymásért
való áldozatkészséget ajánlotta hálás hallgatósága figyelmébe. A műsoron szerepelt még ezután Téli Erzsébet orvostanhallgatónő, Mencz Lóránt bölcsészhallgató és Muráti györgy joghallgató, ez utóbbi egy Madách-értekezéssel, valamen�nyien nagy sikert aratva. A műsor utolsó és zajos tapsokkal fogadott számaként a
népszerű Weiss Tivadar dr. törvényszéki jegyző szerepelt, aki a tőle megszokott
előadói készséggel megkapó és lélekbemarkoló irredenta és régi hallgató nótákat adott elő saját hegedűkíséretével. A kiválóan sikerült műsoros teadélutánon a
háziasszonyi tisztet ismét Bagyinka Mira bölcsészettanhallgatónő látta el a tőle
megszokott ügyességgel és hozzáértéssel.
Szegedi Új Nemezdék VIII. (1926) december 21. 4. oldal

200. A Jogász-bál lesz az idei farsang kiemelkedő eseménye

A szeged-kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem jogi karának hallgatói,
illetőleg a Werbőczy Bajtársi Egyesület dominusai, leventéi és darvai, a szegedi
ügyvédi és bírói kar összességével karöltve, különös fénnyel kívánják megtartani az ezévi, sorrendben IV. Jogász bálat. A szegedi IV. Jogász-bálnak számos
kiemelkedő eseménye és meglepetése mellett különös jelentőséget fog adni Klebelsberg Kuno gróf kultuszminiszternek és nejének a bálon való megjelenése.
Különös jelentősége lesz az ezidei Jogász-bálnak az is, hogy az ezidei jogász
rektor, Tóth Károly dr. szintén megígérte részvételét. Számos jel mutat arra, hogy
a szegedi és szegedkörnyéki értelmiségi rétegek körében a legnagyobb érdeklődéssel és izgalommal készülődnek az ezidei szegedi Jogász-bálra, amely január
22-én az idei farsang kiemelkedő eseményeként fog lezajlani a Tisza nagytermében. Meghívók már most igényelhetők a központi egyetem épületében a II. em.
76. szám alatti bálirodában.
Szegedi Új Nemzedék VIII. (1927) január 9. 6. oldal
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