Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
nívós műsornak. Ugyancsak az elismerés és dicséret hangján kell megemlékeznünk Lázár Ferenc dr. törvényszéki jegyző énekszámáról, amely jóval meghaladja kultúrájában, s az előadás technikai formájában a műkedvelői átlagot. Az ünnepi beszédet Tóth Imre dr. kormányfőtanácsos mondotta, akit pódiumra lépésekor
viharos éljenzés és taps köszöntött. Beszédében meleg szeretettel emlékezik meg
a keresztény magyar ifjúságról, melyet az eljövendő Nagymagyarország alappillérének tekint. Vázolja azt a nehéz gazdasági helyzetet, mely miatt az ifjúságnak
sok nyomorúsággal kell megküzdenie. Hibáztatja a kormányzati tényezőknek és
a törvényhatóságoknak azt a, különösen a múltban elkövetett, hibáját, hogy vajmi
keveset törődött az ifjúsággal. Örömének ad kifejezést afölött, hogy a túloldalról
jött állandó konkolyhintések és mételyezések dacára is, a magyar ifjúságnak óriási százaléka kitart a nemzeti és keresztény eszmék mellett. A tartalmas és gondolatokban gazdag beszédet sűrűn szakította meg helyeslés, s a végén az ifjúság
lelkesen tüntetett a szónok mellett, aki mindenkor örömmel karolta fel az ifjúság
köréből származó komoly törekvéseket. Az ünnepség befejezése előtt Glattfelder
Gyula dr. megyéspüspök intézett buzdító és lelkesítő beszédet az egyesület tagjaihoz, annak a reményének adván kifejezést, hogy a szép műsorral kezdődő és
komoly érzésről tanúskodó munka nem lesz meddő és céltalan. Végül az Isten
áldását kérte az ifjúságra.
Szegedi Új Nemzedék VII. (1925) október 27. 3. oldal

165. Imre-bál a Kassban

Ma, szombat este a Kass Szálló összes termeiben 9 órai kezdettel rendezi az
Egyetemi Szent Imre Egyesület fényes keretek között hagyományos Imre-bálját,
amely az eddigi előjelek szerint az idei báli szezon legkimagaslóbb eseményei
közé fog tartozni. A száz tagú rendezőség minden előkészületet megtett a bál sikerének előmozdítása érdekében. A táncra Károlyi Árpád zenekara muzsikál. Jegyek a meghívó felmutatása mellett, délután folyamán az egyesület helyiségében
(kelemen utca 1. szám I. emelet 5. ajtó) a bál alkalmával a helyszínen korlátolt
mennyiségben még válthatók. A rendezőség magyaros és díszes kiállítású táncrenddel lepi meg a bálozó vendégeket.
Szegedi Új Nemzedék VII. (1925) november 7. 4. oldal

166. Szent Imre-bál

Fényes külsőségek között és előkelő közönség részvételével zajlott le szombaton éjszaka a Szent Imre Kör első nagy bálja a Kass Szálló nagytermében. Az
előkelőségek közül megjelentek Aigner Károly dr. főispán, Somogyi Szilveszter
dr. polgármester, Riesz Frigyes dr, rector magnificus, Horger Antal dr. és Erdélyi
László egyetemi tanárok, Szávits Miklós testnevelési főfelügyelő, dr. Somogyi
Szilveszterné.
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Kiss Róbert Károly – Vajda Tamás
Az előkelő közönség már kilenc óra után kezdett gyülekezni a pálmákkal és
egyéb délszaki növényekkel díszített termekben, frakkos Szent Imrések mint rendezők, ügyesen mozogtak, s kalauzolták a hölgyeket. A hölgyek ragyogó toalettjei általános feltűnést keltettek. Az első bál volt az Imre-bál, az idei szezonban,
mégis a legjobban sikerült. Tíz óra után néhány perccel Károlyi Árpád rázendített
a „Huszonegy, huszonkettő, huszonhárom…” kezdetű csárdásra. A táncot Lázár
Ferenc, a Szent Imre Kör társelnöke dr. Somogyi Szilveszternével, Kiss Kálmán
a Szent Imre Kör elnöke Haág Stefániával, Korányi Ernő MEFHOSz-elnök Seytenmeier Micivel, Bóka Ferenc Dvorcsák Piroskával, Zehntbauer János Szidanits
Babával (nyitotta meg).
A bál nagyszerű hangulata a kora reggeli órákig tartott. Meg kell még említenünk az ízléses kiállítású szép táncrendet,a melyet a Keresztény Nyomda készített. A rendezőségnek lapzárta előtt a következők neveit sikerült feljegyezni:
Leányok: Szávits Etelka, Szidanits baba, Bialek Manci, Csurik Nelly, Zsótér
Panni, Brossek Piri, Brossek Ella, Tóth Margó, Veress Szilárdka, Haág Stefánia,
Seytenmeier Mici, Dvorcsák piroska, Witzenetz Joli, Fekete Antónia, Sidlovits
Rózsi, Hegedűs Baba, Szobolka Joli, Vetró Manci, Komlósi Klári, Peregi Irén,
Berzencsezy Anna, Wéber Manci, Mihályffi Lenke, Klazsik Anci, Dán Ilonka,
Humay Anci, Buschbacher Lola és még nagyon sokan.
Szegedi Új Nemzedék VII. (1925) november 8. 4. oldal

167. DEFHE teaestély

A Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete f. hó 28-án, szombaton este 8 órai kezdettel, a Keresztény Otthon és a Tiszti Kaszinó (Kálvin tér 6.)
összes termeiben műsoros tea-estélyt rendez, melyen a tea-jegy 20.000 korona,
táncos jegy egyetemi hallgatóknak tea nélkül 10.000 korona. A rendezők minden
tőlük telhető erejüket latba vetik, hogy jó szórakozást és kellemes órákat szerezzenek a vendégeknek.
Szegedi Új Nemzedék VII. (1925) november 26. 4. oldal

168. Werbőczy B. E. kulturdélutánja

A Werbőczy Bajtársi Egyesület december 13-án délután 5 órakor az egyetem
aulájában nívós műsor keretében kultúrdélutánt rendez. Az előadáson fog első
ízben szerepelni Belle Ferenc dr. városi zenetanár vonós quartettje. Az új quartett
bemutatkozása iránt zenei körökben és a nagyközönség körében nagy érdeklődés
nyilvánul meg.
Szegedi Új Nemzedék VII. (1925) november 26. 4. oldal

169. DEFHE-bál

A Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete kedden éjszaka rendezte meg idei nagysikerű farsangi bálját a Kass feldíszített nagytermében. A
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