Kiss Róbert Károly – Vajda Tamás
54. Előadások a Szent Imre Körben

Az Egyetemi Szent Imre Körben minden kedden este 8 órakor P. Komarik István jezsuita atya vallásbölcseleti előadást tart. Minden csütörtökön pedig 8 órai
kezdettel dr. Kelemen László tartja szociális előadásait.
Új Élet II. (1922) március 5. 9. oldal

55. Halasztó egyetemi tanácsi határozat az ifjúsági egyesületekről

Dr. Szandtner Pál prodékán ismerteti:
1. a Szegedi Evangéliumi Leány-Diákszövetség
2. a „Zsidó Magyar Főiskolai Hallgatók Orsz. Szövetsége Szegedi Fiókja”
3. a M. kir. Ferenc József T. E. „Csaba” orvoskai bajtársi egyesülete
4. a M. kir. F. J. T. E. gyógyszerészettani hallgatóinak Hunyadi bajtársi egyesülete
megalakulásának engedélyezése, illetve alapszabályaik jóváhagyása iránt előterjesztett kérelmeit.
Észrevételeinek és kifogásainak közlése alapján az egyetem tanácsa a folyamodó egyesületek kéréseit az előadó Úr javaslata értelmében leendő kiegészítés
és fölszerelés végett azzal az utasítással adja vissza, hogy kérésük újabb előterjesztés előtt megfelelő tájékoztatás végett dr. Szandtner Pál prodékán úrnál
jelentkezzenek.
CsML VIII. 1. (Ferenc József Tudományegyetem Rektori Hivatal iratai )
1. doboz 1461/1921-22. 1921/22. tanév Egyetemi Tanács VI. rendes
ülésének jegyzőkönyve (1922. március 8.)

56. Szegénysorsú egyetemi hallgatók vendéglátása

A szegénysorsú menekült egyetemi hallgatók helyzetének javítása érdekében a
Katolikus Kör és az Egyetemi Szent Imre Kör útján felajánlott vendégebédekért
a körök elnökségei ezúton is köszönetet mondanak a nemesszívű felajánlóknak.
Hetenkint kétszer, illetve háromszor vendégül látnak egy, illetve két egyetemi
hallgatót:

Pataky Vikor, Temesváry József, özv. Onozó Lipótné, Ottovay Károly, dr. Borbola Jenő,
Frankó Andor, Horváth Ferenc, Jámbory Lajos, dr. Ács Sándor, Gruber András, Kegyesrendiek székháza, Telbisz Ödön, dr. Zombory Jenő, Maróthy Ferenc, Ádám Vilmos, dr.
Sziráky Gyula, Gárgyán Imre, dr. Tóth Imre, dr. Szöllősy Ernő, Klug Péter, Szent Ferencrendi zárda, Wöber György, MÁV igazgatóság dr. Dobó József útján, Wickl Aladár,
dr. Horánszky Miklós, Csorba Gáspár, Ziegler Arnold, Dobó József, Wolf István, Csikós
Mihály, Rókusi plébánia, Barabás Géza, Belvárosi plébánia, Soós Albertné, dr. Tóth Imre,
Jenőfy Sándor, Zalka Rudolf, Magyar Rezső, Brückler István, Csábi István, Zimonyi István, Dávid Sándor és Kett János vendéglősök naponként két egyetemi hallgatót látnak el
ebéddel és vacsorával.
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Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
Az Egyetemi Szent Imre Kör elnöksége ezúton kéri fel a vendéglátókat, hogy
akiktől a beosztott hallgató hazautazás vagy egyéb ok folytán elmaradt, jelentse
ezt a Kör elnökségénél, hogy a vendéghelyet más érdemes hallgató nyerje el.
Szeged III. (1922) március 19. 4. oldal

57. Mr. Legate a szegedi SzEFHE internátusban

Mr. Legate a Közép-Európai Diáksegítő Akció népszerű vezetője a főiskolai
hallgatóság viszonyainak tanulmányozása végett f. hó 15-én itt töltött egy napot.
Miután az egyetemi segítő bizottsággal tárgyalásait bevégezte, a társaságában
levő miss Alice Brierrel együtt részt vett a SzEFHE Barcasági Ágának összejövetelén, melyet a hontalanság lehunytszemű feledni akarása, március idusának
lelkes hangulata tett széppé, s amelyről az angol miss is szép emlékeket vitt haza:
megismerte a híres magyar csárdást, s neki pirosodott az arca a magyar nótáktól,
magyar muzsikától.
Másnap – f. hó 16-án – a Vásárhelyi sugárút 2. sz. alatt levő SzEFHE internátust látogatta meg Mr. Legate. Az internátus ifjúsága az előcsarnokban sorakozva
fogadta a dr. Szandtner Pál egy. tanár – internátusi igazgató – vezetésével érkező
vendéget. Az ifjúság üdvözlésére válaszolva Mr. Legate többek között a következőket mondotta:
„Most a magyar főiskolai hallgatóság van abban a szerencsétlen helyzetben,
mely ráutalja a jobb viszonyok között levő külföldi diákság támogatására. De
lesz-e a jövőben ebben a magyar ifjúságban annyi megértés, hogy ha kedvezőbb
körülmények közé jut, maga forduljon a bolsevizmus következtében lerongyolódott orosz diákság felé adakozó kézzel? Én remélem, hogy lesz, mert csak úgy
menthetjük meg a világot a bolsevista veszedelemtől, ha a jövő orosz nemzedékének megadjuk a módot arra, hogy nyugodtabb, megelégedettebb viszonyok
közé jutva észrevegye a bolsevik rend tarthatatlanságát, s hálás legyen külföldi
kollégáinak, akik ellen éppen uszítani akarják.”
Mr. Legate, miután megtekintette az internátust, azon kijelentést tette, hogy
amit látott, az szép tanúbizonysága a székely ifjúság komoly munkájának, rendés kötelességérzetének.
Új Élet II. (1922) március 19. 8. oldal

58. Gróf Bethlen István miniszterelnök látogatása

F. hó 26-án Szegedre érkezik a miniszterelnök, hogy megtekintse a székely egyetemi ifjúság új otthonát, melyet most nyitott meg a „Népies Irodalmi Társaság”.
A SzEFHE ifjúsága lelkesen készül a miniszterelnök fogadására, akit útjában Sebess Dénes ny. áll. titkár a Népies Irodalmi Társaság elnöke, Csanády György a
SzEFHE elnöke és Kolosváry-Borcsa Mihály a SzEFHE alelnöke kísérnek el. 26án délben a Rókus állomáson dr. Aigner Károly főispán, dr. Somogyi Szilveszter
polgármester üdvözlik a Szegedre érkező miniszterelnököt. A miniszterelnök az
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