Kiss Róbert Károly – Vajda Tamás
A mai kultúrnépek nagy részénél is már megkezdődött a lassú haldoklás. A
születési szám nálunk is évről-évre csökken, és a fél évszázaddal ezelőttinek
már felét sem éri el. Ennek oka pedig a szaporodásnak mind veszedelmesebben
terjedő mesterséges gátlása, ami ellen megfelelő erkölcsi, pedagógiai, szociális
eszközökkel kell küzdenünk.
A szaporodás azonban nemcsak a születésektől, hanem a halálozás számától is
függ. Nálunk e téren is a széles néprétegek nagy nyomora miatt igen kedvezőtlen
a helyzet. E téren sok bűn terheli az önző, kíméletlen liberális kapitalizmust, mely
ellen ma világszerte sok a panasz. Ezzel az előadással, melyet sok érdekes vita
követett a Schola Emericana e tanévi előadássorozata befejeződött.
Szegedi Napló XII. (1936) április 29. 6. oldal

402. Berzsenyi-emlékünnepély

A Szegedi Luther Szövetség a szegedi Egyetemi Luther Szövetséggel május
3-án délután 5 órai kezdettel az ev. elemi iskola termében Berzsenyi emlékünnepet rendez, a költő halálának 100 éves évfordulója alkalmából. Előadást tart dr.
Benkő István tanügyi tanácsos, énekel Matolcsy Margit rádióénekesnő, szavalnak: Varga Anikó és Maján László. Belépődíj nincs. Ugyanezen napon délelőtt
fél 12-kor a szegedi ev. egyház nevében dr. Polner Ödön egyházfelügyelő koszorút helyez el Berzsenyi Dánielnek a Nemzeti Emlékcsarnokban lévő szobrára.
Szegedi Napló XII. (1936) május 1. 7. oldal

403. Sakkverseny a SzEFHE-ben

A Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete szerdán este szimultán
sakkversenyt rendezett, amelyen a különböző egyetemi és főiskolai egyesületek
sakkozóival Soóky László Délvidék sakkbajnoka játszott. A 30 játszma közül
megnyert 25-öt, elveszített egyet (Farkas), és néggyel döntetlen eredményt ért el
(Bereczki László, Gáspár Ferenc, Deák Ferenc, Strömpel István).
Szegedi Napló XII. (1936) május 1. 7. oldal

404. A jubiláló megyésfőpásztor ünneplése
az Emericana avatóünnepélyén

Glattfelder megyéspüspök szózata az ifjúsághoz a világot felforgatással fenyegető erőkről
Az Emericana szombaton este az egyetem aulájában tartotta jubiláris, tizedik
avatókáptalanját, amely alkalmat felhasználta arra is, hogy a megyéspüspök 25
éves jubileumát megünnepelje. Az előadói emelvény mögött pálcás emericanista
ifjak állottak sorfalat, középen a terem falán pedig egy hatalmas Emericana jelvény függött.
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