Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
491. A szegedi egyetemi ifjúság rokonszenv
tüntetése Bulgária mellett

A bolgár csapatok ma, pénteken reggel lépik át Dél-Dobrudzsa határát. DélDobrudzsának Bulgáriához való visszatérése alkalmából a Turul Szövetség szegedi kerülete szombaton este 7 és 8 óra között szeged utcáin rokonszenv tüntetést
rendez Bulgária mellett. Amint ismeretes, a bécsi döntés után a bolgár ifjúság
is lelkesen tüntetett a magyar igazság teljesülése és a visszatérő erdélyi városok
mellett. A Turul Szövetség szegedi kerülete ezért felszólítja minden tagját és a város minden polgárát, hogy a tüntetésen vegyenek részt. Gyülekezés este 7 órakor
lesz a Dóm téren.
Délmagyarország XVI. (1940) szeptember 20. 6. oldal

492. A Werbőczy Bajtársi Egyesület álláspontja a jogászbúcsú
megrendezésének kérdésében

A Werbőczy Bajtársi Egyesület közli a tervezett jogász-búcsúest megrendezése
ügyében:
Meglepetéssel olvastuk a szegedi lapok egy részének október 3-i számában,
hogy az egyesületen kívülálló személyek az október 12-re tervezett és meghirdetett jogászbúcsú-táncestünk időpontját bizonytalan időre elhalasztottnak nyilvánították. Ugyanakkor felvetik azt a kérdést, hogy ki jogosult a jogászbúcsú
megrendezésére? Mi e kérdésre, hogy a további vitát lezárjuk, annyit közlünk:
Szegeden egyetlen kimondottan jogász bajtársi egyesület van, a Turul Szövetségbe tömörült Werbőczy Bajtársi Egyesület, mely 1922 óta egyedül képviseli a Ferenc József Tudományegyetemen tanuló keresztény magyar jogászifjúság érdekeit. Ezt bizonyítja az is, hogy egyedül az egyesületünk viseli címében, hogy „A
m. kir. Ferenc József Tudományegyetem Jogi Karának Werbőczy Bajtársi Egyesülete”. Hajlandónak mutatkoztunk a többi, nem tisztán jogász ifjúsági egyesülettel együttműködni, azonban a minket ért támadás után kizárólag a magunk erejére támaszkodva és eddig már kifejtett munkánk sikerében bízva rendezzük meg
október 12-én a Tisza Szálló nagytermében este fél 9 órai kezdettel a Kolozsvárra
távozó jogászok búcsú-táncmulatságát.
Szegedi Napló XVI. (1940) október 4. 4. oldal

493. Erdélyi est

Az Erdélyi Férfiak Egyesülete és a székely egyetemi hallgatók SZEFHE Bajtársi Egyesülete nagyszabású erdélyi estet rendezett szombaton a bölcsészkar auditoriumában az Erdélyért akció javára. Zsúfolásig megtöltötte a közönség a nagy
előadótermet, és mindvégig ünnepi hangulatban tapsolt az előadóknak.
Gelei József egyetemi tanár mondott először hatásos elnöki megnyitót, majd
dr. Baló István nyug. tanfelügyelő tartott érdekes előadást „Hogyan vesztettük el
Erdélyt?” címmel.
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