Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
38. DEFHE-estély

A DEFHE dec. 1-jére hirdetett estélye advent miatt január 8-ra lett halasztva. A
siker érdekében nagyarányú előkészületek folynak, hogy a városszerte megnyilvánuló óriási érdeklődés megfelelő kielégítést nyerjen. A nyilvánosságra hozott
műsor ki lesz bővítve. Külön ez alkalomra Szegedre meghívott színészek fognak
az est sikerében közreműködni. A minden tekintetben élvezetesnek és nívósnak
ígérkező matinéra jegyek továbbra is válthatók a Bárd hangversenyirodában. A
kibocsátott meghívók és jegyek érvényben maradnak.
Új Élet I. (1921) december 3. 8. oldal

39. A Bethlen Gábor Kör matinéja

A szegedi protestáns egyetemi hallgatók Bethlen Gábor Köre tegnap délután 6
órai kezdettel tánccal egybekötött műsoros tea-délutánt rendezett. Az érdeklődés
a szép műsor és a református ifjak iránti szimpátia következtében oly nagy volt,
hogy a református palota nagytermében nem tudták a tea-délutánjukat megrendezni, és a színhelyét a DMKE épületének nagyobb befogadó képességű termébe
helyezték át. A közönség a város úri társadalmából került ki, és nagy érdeklődéssel hallgatták a végig nívós műsort, melyet Bereczk Pál szellemes konferánsza
vezetett be. Bíró László egy Véghelyi-verset szavalt nagy sikerrel, Junker Klárika
három zongora-darabbal késztette lelkes ovációra hallgatóságát, Miskolczy Zoltán ismert készségével szavalt egy Petőfi-verset, Répás Béla pedig nemesen búgó
gordonkáján szólaltatott meg egy kompozíciót. A műsor kiemelkedő száma B.
Fábry Irma zongoraművésznő közreműködése volt, aki Liszt XIV. rapszódiáját
játszotta rutinnal és művészettel. Fodor László szép tenor hangon énekelt dalokat,
míg a zongorakíséreteket dr. Bereczk Péterné úrasszony kifinomult ízléssel és
muzikalitással látta el.
Szeged II. (1921) december 12. 3. oldal

40. Bajtársi egyesületek engedélykérése a Egyetemi Tanácstól

A szegedi evangéliumi leánydiákszövetség megalakulásának elismerését kéri.
Az egyetem zsidó vallású hallgatói a zsidó magyar főiskolai hallgatók orsz.
Szövetségének szegedi fiókjának megalakításához kérnek engedélyt.
A „Csaba” orvoskari bajtársi egyesület alapszabályainak jóváhagyását kéri.
Az egyetem tanácsa a szóbanforgó kérdéseket véleményezés végett dr. Szandtner Pál prodékánnak adja ki.
CsML VIII. 1. (Ferenc József Tudományegyetem Rektori Hivatal iratai) 1.
doboz 1068/1921-22. 1921/22. tanév Egyetemi Tanács IV. rendes ülésének
jegyzőkönyve (1921. december 14.)
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