Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
63. Szeged város adománya

Néhány nap előtt Szeged város tanácsa dr. Somogyi Szilveszter polgármester
indítványára ötezer koronát szavazott meg a Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületének sajtópropaganda céljaira. A SzEFHE miután az adományozott összeget átvette, és az Új Élet szerkesztőségének rendelkezésére bocsátotta,
a városi tanács és dr. Somogyi Szilveszter polgármester hazafias és nemes pártfogásáért székely tisztelettel és hálával köszönetet mond. Magunk részéről új erőt
merítünk az adományozásban megnyilvánuló jóindulatból, megértő támogatásból: jövő munkánk legyen érte a köszönet.
Új Élet II. (1922) április 16. 25. oldal

64. Herczeg Ferenc a DEFHE lovagjainak felavatásán

Herczeg Ferenc, aki szombat este érkezett Szegedre, részt vett a DEFHE szombati műsoros táncestélyén. Krämer Tamás felavatta a DEFHE lovagjait, és ezután
Herczeg Ferenc mondott beszédet. Ezután elkezdődött a tánc.
Szeged III. (1922) április 22. 5. oldal

65. SzEFHE-nap Orosházán

A szegedi Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete f. hó 29-én
nagyszabású bállal egybekötött hangversenyt rendez Orosházán az Alföld Szálló
összes termeiben, mely iránt az orosházi társadalom általánosan nagy érdeklődést
tanúsít. A hangversenyen a szegedi és budapesti SzEFHE legjobb művészein kívül szerepelni fog dr. Csengery János egyetemi tanár, Nil írónő, Thuray Emma
operaénekesnő, Juhász Gyula író. A SzEFHE gárdájából Csanády György író,
Mihalik Kálmán zongoraművész, Virágháty Gyula énekművész, Varga Lajos, aki
a híres székely csűrdöngölőt táncolja el, és Hosszú Zoltán, a közkedvelt Dani bá’,
mint konferencier.
A hangverseny kezdete este nyolc óra. A bál, amely ugyancsak az Alföldi szállóban lesz megtartva este fél tizenegy órakor kezdődik. (Záróra meghosszabbítás
reggelig.) A bálra a szegedi és pesti székelyfiúk egész serege rándul át majd Orosházára, ahol nem egyszer feledhetetlenül jól mulattak.
Új Élet II. (1922) április 23. 14. oldal

66. Orosházi SzEFHE-nap

Folyó hó 30-án vasárnap este 8 órai kezdettel az Alföld szálló nagytermében a
szegedi SzEFHE nagyszabású kultúrestét rendez, melynek részletes műsora a következő: 1. Rozsnyay Kálmánné Nil írónő költeményeiből felolvas. 2. Berthothy
Ilonka úrleány zongorajátéka: Sarasate: Zigeunerweisen, hagedűn kíséri Weber
József. 3. Juhász Gyula író szabadelőadása a székely népballadáról. 4. Thuray
Emma operaénekesnő: Székely dalok, zongorán kíséri Mihálik Kálmán. 5. Dr.
Csengery János ny. r. egyet. tanár felolvas „Magyar Horatius”-ából. 6. Kostyál
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