Kiss Róbert Károly – Vajda Tamás
gazdasági rendszerről, rooseveltizmusról, földbirtok-reformról, zsidókérdésről, a
világpolitikának hazánkat érdeklő problémáiról, pángermánizmusról, stb., stb.,
és így tagjainkat állandóan tájékoztatjuk a legfontosabb problémákról.
Buócz Elemér
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359. Hírek

Veni Sancte
Az Emericana egyetemi corporatioi az Egyetemi Tanács által kijelölt napon a
fogadalmi templomban tartandó Veni Sanctera az idén testületileg fognak felvonulni. Gyülekezés a Katolikus Ház udvarában fél 10 órakor. A megjelenésre
külön parancsot a Clusia és Danubiana leventéi nem kapnak, mert a seniorok a
kivonulást ezen az úton rendelik plenis edoribus et signis.
Danubianás nagyurak:
Dr. Ditrói Gábor, dr. Förster Aurél, dr. Heller Erik, dr. Iványi Béla, dr. Sík Sándor, dr. Veres Elemér egyetemi ny. r. tanárok.
A Clusia corporatio tisztikara
A Foderatio Emericana Clusia corporatiója az 1935–36. évre a következő tisztikart választotta meg: Senior: Buócz Elemér jh., conseniorok: Pállfy Ferenc oh.,
Tantos József oh., magister: Ónodi László bh., secretariusok: Buócz Ákos oh.,
Thiry Lajos oh., krónikás Mihály János oh., cerimonarius: oh., aerarius: Jász
Tivadar oh., electorok: Homoki Elemér oh., Liptay Andor oh.
A corporatio Danubiana költségvetése az 1935–36. évre
A corporatio senioratusa a szeptemberi kiskáptalan elé a következő költségvetést fogja terjeszteni: várható bevételek: Nagyurak tagdíjából 168 P, Dominusok
tagdíjából 600, Familiák tagdíjából 180, Leventék tagdíjából 150, kölcsönökből
esedékes 280, maradvány 1934–35. évről 50, összesen 1428 pengő. Kiadások: az
új helyiség rendbehozatala 400 P, az újság költségei felerészben 200, segélyekre
308, központi hozzájárulás 50, adminisztráció 60, rádióra 200, folyóiratok, újságok előfizetésére 100, világítás 70, fűtés 40, összesen 1428 P.
A corporatio Danubiana évnyitó kiskáptalanja
Szeptember 22-én délelőtt fél 11 órakor lesz, melyre a corporatio tagjait ezúton
hívja meg szeretettel a Prior. Ebben az évben minden megmozdulásunkat pontosan fogjuk megkezdeni!
A Danubiana corporatio tisztikara az 1935–36. évre
Az egész corporatio delegátusa Dr. Ditrói Gábor egy. ny. r. tanár e. i. Rector
Magnificus. Convent: Prior: Szirányi Béla ny. min. oszt. tan., Subprior: Havas
Zoltán dr., Secretarius Krier Rudolf dr., Aerarius: Pálfy-Budinszky Endre dr.,
Cerimonarius: Báhonyi-Bacher Frigyes. Krónikás: Bukovszky László. Elector:
Lukhaup Miklós dr. és Wannie András dr. – A familia tisztikara: Domina Dr.
Heller Erikné, Vikária: Dr. Förster Aurélné. Háziasszony: dr. Lugosi Döméné.
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Kancellár: Dr. Lugosi Döme, Aeraria: Szirányi Béláné. Házi kisasszony: Ditrói
Zsófi. Secretaria: Beke Lili. Hamupipőke: Krón Margit és Stumpf Vilma. A curia
tisztikara: Senior: Miklósi László. Consenior: Márton Lajos. Magister: Szomora József. Secretarius: Katona Lajos. Aerarius: Szepesi Tihamér. Cerimonarius:
Kenderesi Szabó Pál. Legatus: Czérna István és Schmied Loránd.
Új helyisége lesz az Emericanának
Az Emericana ifjúsága nem tartja megfelelőnek a Katolikus-házban neki biztosított emeleti (?) helyiséget, és a seniorok megbeszélést folytatnak az irányban,
hogy vagy megfelelőbb helyet kérjenek a Katolikus-házban, vagy pedig ha ott
nem találnak meghallgatásra (az olvasótermet emericánásoknak látogatni szigorúan tilos!), akkor máshol fognak maguknak az Emericana kereteinek leginkább
megfelelő helyiséget biztosítani.
Mennyi tagdíjat kell fizetni a danubiánásoknak és clusiásoknak?
Alapszabályaink 9. §-ának 2. bekezdése értelmében a nagyurak évi 24 pengőt,
a dominusok 12, egy család familia tagjai együttesen 6, a leventék és apródok 3
pengőt fizetnek. A tagdíjakat minden hó elején szedjük be – engedve az általános
óhajnak – és hisszük, hogy mindenki be fogja tudni fizetni a havi 1.20, illetve
50 filléres tagdíjat. Önkéntes adományokat „Emericana Danubiana corporatio”
címre lehet küldeni vagy a pénzszedő testvérünknek „adomány” megjelöléssel
átadni, aki különben minden befizetésről a corporatio pecsétjével ellátott nyugtát
fog adni. A tagdíj fejében mi ingyen adjuk a „Délvidéki Ifjúság”-ot. Családias
otthont nyújtunk tagjainknak. Aki tagdíjat nem fizet, az ne tartson igényt arra,
hogy soraink között levőnek ismerjük!
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360. Az egyetemi ifjúság egysége

A magyar faj életautója vérpárás jövő felé száguld velünk. Egyik fülünk életerős nemzetek fegyvercsörgését, a másik rothadó és korhasztó tömegek fenyegető üvöltését hallja. Egyik oldalról a megújhodott élet friss levegője csapja meg
arcunkat, a másikról nemzetölő, vérfertőző métely, posványok bűzét érezzük. És
mi itt állunk az élet és halál mezsgyéjén. Titeket kérdezlek, bajtársak, akartoke élni? Akarjátok-e, hogy a Kárpátok medencéjét a megújhodó magyar nemzet
töltse be ismét? Vagy belenyugszotok abba, hogy a legjellemtelenebb, vadállati
egocentrizmus rablásának martalékai legyünk?
Szent meggyőződésem, hogy valamennyien egy új, hatalmas, gazdag és parancsoló magyar nemzetet, egy Új Magyarországot vártok. Bajtársak, mi vagyunk a
jövő Magyarország! Ennek az ifjúságnak kell megteremteni az Új Magyarországot, melyben ez az ifjúság fog vezetni, kisebb-nagyobb pozíciókban parancsolni.
Ebből az ifjúságból kell kikerülni a nemzet jövendő vezéreinek! Ennek tudatában vannak ellenfeleink is. Ezért iparkodnak hangos frázisokkal, megtévesztő
elvekkel éket ütni közénk. Nekik érdekük, hogy szétforgácsolják ezt a jellemes,
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