Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
103. Luther Szövetség Petőfi-ünnepélye

A szegedi evangélikus egyetemi és főiskolai hallgatók Luther Szövetsége 15-én,
vasárnap délután 4 órai kezdettel az ág. evangélikus templomban Petőfi-ünnepélyt tart a következő műsorral: Himnusz (közének), Országh József ág. ev. tanító orgonakíséretével. „Élet vagy halál”. Szavalja Katona Lajos felsőipariskolai
hallgató. Petőfi dalok, énekli Dobsa Sándor felsőipariskolai hallgató, Országh József orgonakísérete mellett. Ünnepi beszéd. Tartja Rotarides Mihály tanársegéd,
elnök. Petőfi verseket szaval: Dózsa Mártha gyógyszerésztanhallgató, Biblia magyarázat. Tartja nagytiszteletű Thomay József evang. lelkész. Szózat (közének)
Országh József orgonakíséretével.
Szegedi Új Nemzedék V. (1923) április 13. 3. oldal

104. DEFHE-bál

A Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete Szegedi Csoportjának
folyó hó 21-én a Tisza Szálló nagytermében rendezendő, műsorral egybekötött
táncestélye a legnagyobb szabásúnak ígérkezik az idei szegedi bálak között, annál is inkább, mert a műsor emelésén Herczeg Ferenc személyesen is közreműködik. Jegyeket meghívó fölmutatása mellett 16-ától kezdve lehet előjegyzésben
vásárolni naponkint délután 5-6 óra között Boldogasszony sugárút 2. (DEMKE
palota) I. emelet 8. alatt, a DEFHE hivatalos helyiségében.
Szegedi Új Nemzedék V. (1923) április 13. 3. oldal

105. A szegedi egyetemi ifjúság nagygyűlése

A magyar egyetemi ifjúság vezetői Szegeden
Ma reggel érkeznek városunkba a magyar egyetemi ifjúság vezetői: Nagy Iván
Mefhosz elnöke, Csanády György a Szefhék Országos Szövetségének elnöke
és Oláh Béla a Mefhosz alelnöke és a Turul Szövetség megbízottai, hogy részt
vegyenek a szegedi egyetemi ifjúság ma délelőtt fél 12 órai kezdettel a Horthy
Miklós Internátus nagytermében tartandó gyűlésén.
A budapesti diákvezérek ismertetik az egyetemi ifjúság legutóbbi mozgalmait. Beszámolnak az ifjúság diákszociális, külpolitikai és külföldi diákcsereakció
mozgalmairól.
Ugyanekkor megalakul a Mefhosz szegedi szervezete és az Országos Diáknyomorenyhítő Akció szegedi Főosztálya. A gyűlésen nyújtja át Nagy Iván a
Mefhosz elnöke dr. Szandtner Pál és dr. Erdélyi László egyetemi tanároknak a
Mefhosz dísztagságáról szóló oklevelet.
Az egyetemi ifjúság négyes bizottsága az idő rövidsége miatt ezúton hívja meg
szeretettel a szegedi nemzeti keresztény társadalmi egyesületek vezetőségét az
ifjúság nagygyűlésére.
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