Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
előadta nagy sikerrel a Mester utca és a Perzsa vásár című kuplékat. Ezután kezdetét vette a gaudium, amely záróráig tartott vidám hangulatban.
A dísztáborozáson megjelentek Berecz János dr., Jankovits László dr., Heller
Erik dr. és Fógel József egyetemi tanárok is. A rektor az elnökséghez intézett
levélben mentette ki magát.
Szegedi Napló V. (1929) november 6. 6. oldal

257. A DEFHE előadássorozata
a Magyarországot érintő problémákról

A szegedi Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete szolgálatot
kíván tenni Szeged város művelt közönségének, mely a menekült délvidéki egyetemi ifjúságot kezdettől fogva megértéssel fogadta. Ugyanis a délvidéki ifjúság
belátta, hogy hasztalan reméljük a revíziós mozgalom céljainak megvalósulását,
ha ezen célokért való munkában nem áll egységesen a magyar közvélemény. A
magyar közvélemény egységében tisztánlátás és határozottság szükséges.
A Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete elhatározta, hogy városunk művelt társadalmának a magyarságot közelről érintő problémáiról előadássorozatot rendez. Az egyesület elnökségének sikerült megnyernie a Magyar
Külügyi Társaság igazgatóságát, s így lehetővé válik, minden hónapban ilyen
előadások megrendezése. Az előadók a magyar közélet és a Magyar Külügyi Társaság tagjaiból kerülnek ki. Az első ilyen előadást Steuer György dr. ny. államtitkár, országgyűlési képviselő 17-én, vasárnap délelőtt fél tizenkettő órai kezdettel
tartja meg a DMKE (Boldogasszony sugárút 2. I. em. 8. ajtó) dísztermében a
megszállás tizenegyedik évfordulója alkalmával.
A decemberi előadást eöttevényi Eöttevényi Olivér dr., a Magyar Külügyi Társaság alelnöke tartja meg, mely alkalommal Herczeg Ferenc, a kiváló regényíró, a
Magyar Revíziós Liga elnöke, több közéleti kiválóság kíséretében jön Szegedre.
Szegedi Napló V. (1929) november 10. 6. oldal

258. Dominus-avatás a Csaba bajtársi egyesületben

A szegedi egyetem orvoskari Csaba bajtársi egyesülete pénteken este avatta fel
hagyományos szertartások közepette új dominusait. Az Élettani Intézet udvarában, a Csaba vezére búcsúztatta el az avatandó dominusokat, majd innen lampionos ballagással a központi egyetemre mentek a leventék és a dominusok.
A Himnusz eléneklése után Veress Elemér dr., a Csaba magistere felavatta a
dominusokat, majd átadta nekik a vándorbotot és a koldustarisznyát, Deák József
alvezér pedig a dominusokleveleket nyújtotta át nekik. Vargha Aladár dr. egyetemi gyakornok elbúcsúztatta az új dominusokat a tábortól, majd a „Ballag már a
véndiák” hangjai mellett átvonultak a Tisza Szálló nagytermébe, ahol 9 órai kezdettel a dominusavatás alkalmából műsoros estet rendezett a bajtársi egyesület.
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