Kiss Róbert Károly – Vajda Tamás
még mindig nem fog semmi sem történni, a felelősek mi leszünk, az öntudatos
ifjúság, mert nekünk több adatott. Jaj nékünk, ha megméretünk, és könnyűnek
találtatunk!
Szegedi Napló XVI. (1940) március 24. 22. oldal

486. Az egyetemi munkatáborok részvétele
a károk helyreállítási munkáiban

Hóman Bálint kultuszminiszter szerdán megbeszélést folytatott vitéz Szinay
Béla nyug. altábornaggyal az egyetemi és főiskolai hallgatók önkéntes nemzeti
munkaszolgálatának főparancsnokával és dr. Kultsár István miniszteri osztálytanácsossal az értelmiségi munkanélküliségi ügyek kormánybiztosával az önkéntes
munkaszolgálatnak az árvíz okozta károk helyreállítási munkálataiban való részvétele tárgyában.
A miniszter a megbeszélés alapján elrendelte, hogy az egyetemi önkéntes munkaszolgálat ebben az évben a már tervbe vett munkaszolgálatoknak a jövő évre
való elhalasztásával, kizárólag az árvíz sújtotta területeken az árvíz okozta károk
helyreállítási munkálataival foglalkozzék. Az önkéntes munkaszolgálatnak e különösen közérdekű tevékenységre való tekintettel a munkatáborokat a rendelkezésre álló hitelkeret között a lehető legmagasabb számban fogják felállítani.
Szegedi Napló XVI. (1940) április 4. 3. oldal

487. Emericana tagavató ünnepsége

Az Emerican szegedi corporatioi május 18-án délelőtt 11 órakor az egyetem
aulájában ünnepélyes avatást rendeznek, dr. Kósa Kálmán min. osztályfőnök,
praeceptor reészvételével. Délután 6 órakor pedig a Tanárképző Főiskola Integra
Corporatioja fennállásának 10 éves évfordulója alkalmából a főiskola dísztermében (Boldogasszony sugárút 6.) ünnepélyt rendez.
Szegedi Napló XVI. (1940) május 17. 4. oldal

488. A Turul dísztáborozásán ünnepelte
Eperjessy Kálmán tanárt

Most volt 10 éve, hogy dr. Eperjessy Kálmán főiskolai tanárt, rendkívüli egyetemi tanárt a Turul Szövetségbe tömörült főiskolai hallgatók Botond Bajtársi Egyesülete felkérte, vállalja el az egyesület magisteri tisztségét. Eperjessy Kálmán dr.
örömmel vállalta az egyesület megisteri tisztségét.
A 10 év alatt az egyesületnek sok viharral kellett megküzdenie, és Eperjessy
Kálmán a viharok közepette mindig szilárdan kitartott az egyesület mellett. Az
ünnepség reggel 10 órakor kezdődött, amikor is a bajtársak istentiszteleteken
vettek részt, majd 11 órakor a főiskolai díszteremben a Botond Bajtársi Egyesület dísztáborozást rendezett, amely a „Hiszekegy”-gyel kezdődött, majd Molnár
Sándor, a Botond Bajtársi Egyesület törzsfője üdvözölte a megjelenteket. Ezután
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