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Szeged Városi Nyomda és Könyvkiadó Rt. 35—3926

Magnifice

Rector!

Tekintetes

Egyetemi

Tanács!

Midőn a Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1934—35. (12-ik)
évi működéséről tiszteletteljes jelentésemet előterjesztenem
szerencsém van, bizonyára minden komoly hiányérzet nélkül
mellőzhetem azoknak az alapelvi jelentőségű szempontoknak
az ismétlését, amelyek az Iroda működését ebben az évben is
irányították és amelyekről előző jelentéseimben valósággal genetikus részletezéssel szólottam.
,A mult tanév ismét előbbre vitt egy lépéssel bennünket
abban a tekintetben, hogy Irodánk ne olyan jótékonysági intézmény legyen, ahová szegény vagy könnyelmű emberek egyszerűen 'befordulnak és megsegítést találnak. Hanem legyen az
egyetemünk által szolgált nagy céloknak olyan céltudatos szerve, amely a magyar jövő szempontjából ígéretes ifjakat segíti,
a köz szempontjából is hasznos céljaik elérésében. Amely tehát
nem ad kritika nélkül, de akit a fennebb jelzett szempontból
megsegítésre érdemesnek ítél, azt minden eszközzel igyekszik
támogatni, ha a cél elérésére saját anyagi erői nem elegendők.
Egyúttal azonban számon is tartja az ilyeneket, kötelességteljesítésüket állandóan éber figyelemmel kíséri. Azt hiszem, hogy
ebben a tekintetben az idén jelentős lépést tettünk előre, bár,
ezeket a szempontokat a múltban sem hanyagoltuk el.
Mindenekelőtt arról az örvendetes jelenségről kell beszá-
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molnom, ami Irodánk eddigi működése alatt még elő nem fordult. T. i., 'hogy a visszatérített kölcsönök összege, ha nem is
sokkal, de felülmúlja a tanév folyamán adott kölcsönök öszszegét. Ez a mult évi jelentésemben részletesen ismertetett két
„minisztériumi szaktanácskozmány tanulságainak a levonásából
;.^á/rr^zó eredmény. Említettem, hogy azokon a tanácskozá^Ícéfj.|ett jelentés szerint nemzetközi jelenség a főiskolai vagy
'migttfannak kiadó ifjúság adósságcsinálása és adósság nem
fizetése. Ennek következményeként ebben az évben csak a leg-.
kivételesebb és a valóban nagyon súlyosan indokolt esetekben
adtunk kölcsönt. Az, ami az alábbi kimutatásban kamatmentes
kölcsönként szerepel, a folyó éviben nagyrészt látszat volt. Nevezetesen vizsgadíjakra „egyelőre" mindig kölcsönt adunk;
ebből a kölcsönből a vizsga eredményéhez és az, ifjú anyagi
viszonyaihoz képest az egészet vagy annak egy részét
segéllyé változtatjuk át. A kölcsönök nagy része tehát csak
egy pár hétig szerepel kölcsönként, azután segélyként könyveltetik el. örvendetes jelenség, hogy az „egyelőre" kölcsönként
adott összegnek legalább 80 % -a alakult át segéllyé. Ügy, hogy
az idén nagyobb összeget adtunk vizsgadíjakra,' mint az előző
évben. Tudvalevő, hogy tanulóifjúságunknak igen jelentős része szegény. De kétségtelen, hogy az Irodánkhoz fordulóknak
túlnyomóan nagy része nagyon komoly munkát végez az egyetemen. Elmondhatom,'hogy ezt a körülbelül 900 ifjút jól ismerjük és közülök legalább 800-ról a fenti bizonyítványt nyugodt
lélekkel alá merem írni.
Az elmondottak előrebocsátása után, legyen szabad öszszefoglaltan közölnöm annak a több, mint 3000 tételnek az
eredményét, amelyet Pénztári Naplónk mutat:
I. Bevétel

volt:

előző évi maradványból — — — — — —
adományokból (részletesen lásd alább) . — —
ifjúsági járulékokból
— — — — — —
visszafizetett kölcsönökből — — — — —
átmeneti kölcsönök, letétek és egyéb bevételek
Összesen:

786'47
13.44075
14.270'—
9.196-57
5.250-12

P.
„
„.
„
.,

42.943-91 P.
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II. Kiadás

volt:

élelmezési segélyekre
— — — — —
latebérsegélyekre
— — — — — —
ruházati segélyekre
— — — — —
tan- és vizsgadíjakra' — — — — —
tankönyv-beszerzésekre — — — — —
gyógykezelési segélyekre
— — — —
. úti segélyekre — — — — — — —
•kamatmentes kölcsönökre
— — — —
jutatom, ill. munkadíjakra
— — — —
nyomtatvány és írószerekre, felszerelésekre
postaköltségekre
— — — — — —
átmeneti kölcsönök, letétek visszafizetése —
egyéb vegyes kiadások — — — — —
maradvány az új tanévre átvive — — —

—
1.106-10 P.
—
5.595'— „
—
695-20 „
— 31.397-50 „
—
336-31 „
—
537-12 „
—
187-— „
—
8.853-50 „
—
940-— „
—
570-24 „
—
177-56 „
—
,1.015-— . „
—
579-12 „
—
964-26 „

Összesen:

42.943-91 P.

A maradvánnyal szemben áll 800 P kifizetendő kötelezettség.
A forgalom ezek szerint valamivel kisebb volt, mint az.
előző évben. Ha azonban tekintetbe vesszük, hogy tavaly kb.
4000 pengővel többet adtunk kölcsön, mint az idén, a különbségnek több, mint a fele megmagyarázódik. A másik fele abból
adódik, hogy a Jog- és Államtudományi Kar, amely eddig évenként jelentős összegekkel' támogatott bennünket, illetőleg a mi
közvetítésünkkel juttatta el a támogatás egy részét a joghallgatókhoz, ezt a munkát az idén közvetlenül végezte el. Hasonló
az eset a belvárosi római katholikus egyházközségnél, amely a
mi véleményünk meghallgatása után, de szintén közvetlenül
fizette ki segélyeit. 'Egyébként valamivel kevesebb volt az ifjúsági járulékokból befolyt összeg is, ami természetes következménye annak, hogy ebben az évben kevesebb elsőéves hallgatót lehetett felvennie az egyetemnek, mint a múlt évben.
Igen örvendetes jelenség azonban, hogy emelkedett, ha
nem is lényegesen az adományókból befolyt összeg. Még pedig
azért örvendetes, mért, hogy úgy mondjam az intézményes adományok bevétele emelkedett és nem az egyéni szeszélytől füg-
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gő. így a V. K. M. részére a belügyminisztérium által átutalt
összegekből majdnem ezer pengővel kaptunk többet, mint íus
előző évben. Hasonlóképen majdnem ezer pengővel többet tesz
ki a D. M. K. E. és a Délvidéki Otthon adománya együtt (ezeket az adományokait eddig együttesen mutattuk ki, mert nem
voltak adataink külön-külön, mostantól kezdve azonban külön
fogjuk kimutatni). Egyébként az- alábbiakban részletezzük az
adományokat:
A vallás- és közokt.-ügyi m. kir. minisztériumtól
4.100-— P.
A vall.- és közokt.-ügyi m. kir. minisztériumtól 3 egyet, halig, részére — —
— — • 209-04 „
Bács Nóra gyógysz. hallgató adománya — —
3-— „
Buday Árpád dr. adománya egy hallgató vizsga—
45
díjára — — — — — — —
'
"
Délmagyarországi Magyar Közművelődési Egyesület adománya — — — — — —
4.262-50 „
Délvidéki Otthon adománya
— — — —
„
Fógel József dr. prof. úr adománya — — —
120-— „
Földrajzi Intézet az Etherton-féle Himalaya-film
előadása jövedelméből
— — — — —
44-91 >»
Förster Aurél dr. prof. úr adománya — — —
50-— „
Jogi Kar adománya 2 joghallgató szigorlati díjára
70-— „
Kiss Albert dr. Rector Magnificus úr adománya
100*50 „
Kiss. Al'bent dr. Rector »Magnificus úrtól koszorúmegváltás címén
— — —' — — —
"
Kiss Albert dr. egyetemi tanácsos úr adománya
25-—
'Külföldiek Kollégiuma
— — — — — —
200-— „
Magyar Férfiak Szent Korona Szövetsége — —
30-— „
Mester János dr. prof. úr adománya — — —
135-— „
Ref. egyházközség adománya
—, — — —
471-— „
Szeged-Csongrádi Takarékpénztár adománya —
50"— „
Szegedi Jótékony Egyesület adbmánya
— —
143-— „
Szegedi kir. Közjegyzői Kamara adbmánya
—
100-— „
Szent József Akció adománya
— — — —
110-— „
Szőkefalvy Nagy Qyula dr. c. egyetemi nyilv. r.
tanár úr adománya — — — — — —
10'
»
Átvitel: 10.838-95 P.
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Áthozat:
Az egyetemi tanári testület együttes adománya
Tanárvizsgáló Bizottságtól vizsgadíjmegtérítések
címén adomány — — — — — — —
Tornyai Sándor középisk. tanár úr adománya
Várady Irén egyet, tisztviselőnő befizetése a Modern Honvédelem c. füzet eladási árából —
X. Y. adománya
— — — — — — —
Összesen:

10.838-95 P.
2.400-— „
200-—
5-—
—-80 „
1-— „
13.445-75 P.

Ehhez járulnak még az alábbi, ha nem is a mi közvetítésünkkel, de a mi meghallgatásunk, illetve ajánlásunk alapján
adott támogatások:
A Jog- és Államtudományi Kar közvetlenül adott 472
pengőt.
A római katholikus egyházközség adott 41 egyetemi és
főiskolai hallgatónak összesen 580 pengő tanulmányi segélyt.
A református egyházközség a fennebb kimutatottakon kívül lakássegélyt adott természetben, néhány hallgatónak.
A 'Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság tagjait megillető
vizsgadíjból visszatéríthetett a kitünő-dícséretes eredménnyel
vizsgázóknak, összesen 55 tanárjelöltnek 1125 pengő segélyként.
.Minden adományt természetesen hálásan megköszöntünk
annak vételekor, de kedves kötelességünknek teszünk eleget,
mikor ez!t a hálás köszönetet itt is megismételjük. Az általános
köszönet mellett legyen szabad külön kiemelten megköszönnünk Hóman Bálint miniszter úr önagyméltósága, Szily Kálmán államtitkár úr önagyméltósága, őlay Ferenc osztályfőnök úr őméltósága és Fülei Szántó Endre. miniszteri tanácsos
úr őméltósága mindenkor megnyilvánuló értékes támogatását. Ugyancsak szinte meg nem hálálható jóindulattal támogatta ifjúságunkat ebben az évben is a D. M. К. E. és a Délvidéki Otthon, melyek vezetőinek Horger Antal, Buócz Béla,
Uniterreiner József és Török Sándor uraknak azzal a tudattal
mondunk ebben az évben is hálás köszönetet, hogy az ő jóságuk, megértésük és támogató készségük az intézmények min-
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den egyes tagjának az érzelmeivel egyezik és így azokat is köszönet illeti. Illesse köszönetünk a belvárosi római katholikus
egyházközség vezetőit, Raskó Sándor főesperes-plébános és
Berecz János egyetemi tanár urakat. A református egytóz adományait fiakó László lelkész úr útján köszönjük meg. A Szent
József Akció adományáért hálás köszönetünknek adunk kifejezést e helyen is az Akció vezető hölgy tagjainak, elsősorban
br. Malcomes iKamillóné őméltóságának, minit az Akció elnöknőjének; köszönetünk illesse 'Kalmár Ilonka kisasszonyt, az
Akció titkárnőjét, ki az adomány számontartásával és közvetítésével fáradozott.
Nagyon kellemes viszomttalálkozásunk volt ez év folyamán Muntyán István táblai tanácselnök úrral, ő annak idején,
minit a belvárosi római katholikus egyházközség jótékony
ügyeinek intézője igen nagy megértéssel és nagy-nagy szeretettel kezelte ifjúságiunk megsegítésének ügyét. A viszonyok
fordultával azt hittük, hogy . már e téren nem lesz találkozásunk. És iime egyszerre csak, minit a Szegedi Jótékony Egyesület és a Magyar Férfiak Szent Korona Szövetsége adiományosztogatója újból megjelent a láthatáron és igyekszik a lehetőség keretein belül támogatni ifjainkat. Örömmel és hálával köszöntjük ezt az új találkozást.
Ebben az évben is fölkeresett adományaival a Szegedi kir.
Közjegyzői Kamara és a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár.
K ö s z ö n e t ü n k e t Jedlicska Béla elnök úrnak, illetőleg Kozma Ferenc vezérigazgató úrnak volt szerencsém kifejezni.— A kimutatásból kitűnik, hogy egyetemünk tanári testülete összeségébeh, kari tagozottságában és egyénenként mindég gondol érdemes tanítványai boldogulásának előmozdítására. Ebben a tekintetben a kimutatás'önmagáért beszél s hálánkat az egyetem
ez idei 'Rectorának és egyetemünk Tanácsának fejezzük ki úgy
az összesség, mint az egyéni adományokért.
Természetbeni adományokat ez idén nem kaptunk. Aminthogy ruházati segélyeket igen kis mértékben volt módunkban
nyújtanunk.
'Kötelességszerűen rá kell mutatnom arra, 'Ihogy az idén
sokkal többem kértek és kaptak lakbérsegélyt, mint az előző
években. A magyarázat az, hogy nagyon, megapadt a vonattal
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bejárók száma különösen a második félévben. Nem kétséges,
hogy ez a tény általában javára vált az illetők tanulmányi színvonalának.
Külön köszönetet kell mondanunk a Külföldiek Kollégiuma rendkívüli adományáért, melyből hat arra illetékes és érdemes ifjú kapott szigorlati és avatási segélyt.
Összesen támogatásban részesült:
joghallgató és szigorló
— — — — —
orvostanhallgató és szigorló — — — —
bölcsészettanhallgató ill. tanárjelölt
— —
math. term. tud.-kari halig, és tanárjelölt —
gyógyszerésztanhalligató és szigorló — —
tanárképző főiskolai hallgató és Apponyikollégista
— — — — — — —
Összesen:

245
193
103
88
21
117
767 folyamodó.

Tankönyvtárunkat ebben az évben is vitéz Dr. Széchenyi
Sándor könyvtártiszt úr kezelte a tőle megszokott hűséggel. A
Tankönyvtár gyarapítására 39 művet vettünk; a könyvtárat
575 hallgató használta, akik 1434 művet vettek kölcsön 1762
kötetben.
Az előző évekhez hasonlóan klinikáink tudományos alkalmazottjai ebiben, az évben is szívesek voltak az utalványainkkal
jelentkező betegéket kezelni. Áldozatos és igazán önzetlen
munkájukért nem tudunk eléggé hálásak lenni. Neveiket felsoroljuk és köszönetet mondunk nekik. Hisszük, hogy az' ilyen
érdemek máshol is följegyeztetnek és számontartatnak. Az
alábbiak köteleztek le bennünket említett segítségükkel: •
iBerecz János nyilv. r. tanár, Ajtay Qyula, Lajos Sándor,
Kolb Endre, Treer József, Falta László, Tokay László, Tróján
Emil, Kirschbaum Jenő, Fejér Qyula és Karácsonyi Aladár magántanár, ill. tanársegéd urak.
Ebben az évben az alábbi számú ingyenes rendelésre szóló
utalványt adtuk ki (zárjelben a tavalyi adat): •
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belgyógyászati rendelésre
bőrgyógyászati
szemészeti
„
sebészeti
fül, orr, gége
ideggyógyászati
fogászati
•nőgyógyászati
Összesen:

108
105
86
33
12
11
3
2

(66)
(146)
(112)
(40)
(sebészeti)
(2)
(7)
(0)

360 (373)

Itt 'említjük meg, hogy a Nemzeti Diákszövetség tervezetet nyújtott be a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr önagyméltóságához, a tuberkulótikus egyetemi hallgatók kezelése és
gyógyítása ügyében. E kérdést tudománykaraink is tárgyalták
és javaslatokat tetteik. Megoldásra — legalább egyelőre. — úgy
látszik csak Budapesten fog jutni. Mi az eddigi esetekben igyekeztünk az állami tüdőgondozó szanatóriumok igazgatóságainál közbenjárni szükség esetén. Hálás köszönettel kell megemlítenünk, hogy minden, közbenjárásunk eredményes vol.t.
Még csak azt említjük meg, hogy az ifjúsági bajtársi
egyesületek képviselete részéről megnyilvánult óhajtásra kis
könyvecskét vezettünk be, amelybe bármely egyetemi jótékonysági intézmény részéről nyert támogatás bevezettetik és
így elejét vesszük annak, hogy egyes ¡tágabb lelkiismeretű
ifjak több helyről is nyerjenek ugyanazon a címen segélyt. Ifjúságunk becsületére legyen mondva, az ilyen visszaélések a
múltban sem voltak gyakoriak. Irodánk vezetője mindég meg
tudta találni a módját annak, hogy az ifjúság részvételével féken tartsa azokat, akikben meg lett volna a hajlandóság az
ilyen visszaélésekre. Nyugodtan mondhatjuk, hogy legfeljebb
szórványos esetek fordultak elő. És igen helyes, hogy az öszszes ifjúsági és bajtársi egyesületi jótékonyságra kiterjedő ellenőrzésnek nevezett könyvecskével való megteremtése az ifjúság választott vezetőinek a kívánságára történt. Ez a kis kérdés sokkal nagyobb jelentőségű, mint amilyennek látszik. Mert
az ifjúság nagy részének teljesen komoly életfelfogását bizonyítja.
Befejezésül legyen szabad a szokásos köszönetet kifejez-
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nem az Iroda vezetőjének Kerner Irma kisasszonynak, kinek
munkáját ebben az évben a tekintetes Tanács is külön elismerte. Köszönet illeti segítőtársát Papp Teréz tanárjelölt kisaszszonyt, aki az Irodától nyert segélyt azzal hálálta meg, hogy
amikor csak tanulmányi elfoglaltsága megengedte, mindég segítségünkre volt.
• Kérem jelentésem tudomásulvételét, s maradtam a Tekintetes Tanácsnak '
.
° alázatos szolgája:
Szeged, 1935. VII. 10.
Dr. Buday Árpád.
egyetemi nyilv. r. tanár,
az Egyetemi Diákjóléti és Diákvédő Iroda
elnöke.

i

Magniflce

Rector!

Tekintetes

Egyetemi

Tanács!

A Mensa Académica Publica 1934—35. (4-ik) tanévi - működéséről az alábbiakban van szerencsém jelentést tennem:
Intézményünk a jóváhagyott Szabályzat rendelkezései szerint a Felügyelő Bizottság iránykitűzése és az Intéző -Bizottság
vezetése alatt működött, A Felügyelő Bizottságban némi változás
történt. A Budapestre, illetőleg Debrecenbe távozott Dr. Ouszti
József, illetőleg ;Dr. Jeney Endre tagok helyett a Felügyelő Bizottság szeptemberi közgyűlésén Dr. Várkonyi Hildebrand és
Dr. Veress Elemér tanártársainkat választotta tagokká. Évközben eltávozott 'Dr. Széki Tibor, akinek helyét őszi közgyűlésünkön fogjuk betölteni.
Az ügyek közvetlen vezetését ebben az évben is a Dr.
Berecz János elnöklete ailatt Dr. Buday Árpád és Dr. Fógel József tagokból álló Intéző Bizottság végezte. A szükséges helyiséget az idén is a Horthy-Kollégium bocsátotta rendelkezésre az eddigi módon. Nem történt változás- az étkezési jegyek eladása, elszámolása, az éttermi felügyelet és ellenőrzés
tekintetében sem. Ezeket a feladatokat, mint kezdettől fogva,
az idén is Dr. Bálint Alajos egyetemi tanársegéd és Dömötör
Gyula szigorló orvos végezték. Gondosan, becsületesen, s ennek megfelelő eredménnyel, amennyiben az évet 1346 P 09 fillér
tiszta maradvánnyal zárhattuk, anélkül, hogy e maradvány
előteremtésével bárki jogos igényeinek legkisebb sérelme történt, volna.
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Intézményünk életében nem okozott változást az sem,
hogy a HorthyJKollégium és a 'Közélelmezési Osztály közti elszámolási mód megváltozott. Mi továbbra is napi adagonként
70 fillért fizetünk az ebédért és vacsoráért és ez az elszámolási
alapunk.
A hallgatók ebben az évben is 21 pengő teljes díjat fizettek, illetőleg, akik érdemesek voltak és rászorultak, 15, 10, illetőleg 5 pengő kedvezményes díjat. Meg kell mondanunk, hogy
a teljes díjat fizetők is valójában kedvezményesen kapják az
élelmeit, mert hiszen az általuk befizetett egész összeget odaadjuk az élelemért, anélkül, hogy az étel elkészítése, felszolgálása, az adminisztráció, a fűtés és világítás költségeire abból
egy fillér is maradna nekünk. Ezeket mind külön kell előteremtenünk. Alábbi kimutatás szemlélteti, hogy milyen kedvezményeket és hány tanulónak nyújtottunk félévenként.

A kedvezmény neme

AzI.

A II.

J e g y z e t

félévben volt
ingyenes

12

13

havi

24

37.

n

59

66

.

42

48

Összesen:

137

164

ö^pengőt fizető

»10

n

„15

„

"

A kedvezmények összege
- egész évre 15.688 P 50 fillér

Áz I. félévben valamivel;'kéyfesebb volt az adományozott
segélyek összege. Részben azért, mert a kellő időben kevesebben is folyamodtak, de meg úgy látszott, hogy hallgatóink szá-.
ma, tehát jövedelmünk is, lényegesen kisebb lesz, mint amenynyinek utólag bizonyult. A II. félévben már elértük a tavalyi
létszámot a segélyezésekben, ámbár akkor tényleg kevesebb
volt egyetemünk hallgatósága, mint az előző évben. De felhasználtuk az előző félévből fennmaradt összeget.
Fájdalom nem mindenkinek adhattunk, aki rászorult.
Részben anyagi okokból, részben azért, mert szigorúan ragaszkodtunk a megfelelő tanulmányi eredmények félmutatásához.
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Ez sokszor tűnik fel kegyetlenségnek és Intéző Bizottságunk
tagjai' is gyakran szívesebben adnának, minthogy „kegyetlenek" legyenek. Nekünk azonban nem szabad elfelejtenünk,
hogy intézményünk nem önmagáért levő jótékonysági intézmény, hanem kizárólag egyetemi célok szolgálatában áll, azok
elősegítése a feladata. Mi csak olyat segélyezhetünk, aki az
egyetem szempontjából ígéretes, tehát a társadalom részére üdvösnek látszik az, hogy az egyetemi tanulmányokat elvégezhesse, s arra saját erejéből nem volna képes."
Befejezésül tisztelettel idezárom az 1934—35. tanévi zárszámadásunkat.
Bevétel
...

12.224-15

Miskolczyné Őmélt. adománya . . .

25 —

1. Maradvány a mult tanévről
Orvosi Kar adománya

...

114-95

Dr. Fógel József megtérítése

...

16'—

2. Hallgatók

Kiadás

hozzájárulásaiból

( 1 0 . 4 6 3 - 2 5 + 9.418 60 P)

...

19.881-85
27.796-77

3. Élelmezési dijakból
4. Térítések.:

400'—

Főiskolától viz, gáz, villanyra

937 —

5. Tiszteletdijak
-r

—

—

—

1.31302

7. Jutalmak, segélyek

...

...

...

639 —

-6. Bérek

8. Irodai szükségletek :
a)

7486

irodai szerek, bizt. dij

b) nyomtatványok

19650

.

29.727-39

9. Élelmezési dijak
10. Papírszalvéták
11. Törlőruhák
12. Edények

...

...

.

—

...

...

...

....

13. Élelmezési segélyek . . .
14.

Horthy-Kollégiumnak

viz,

villanyfogyasztásért...

10152

í :

121-20

'.
.

137-34

.

12.084 70

-

1.400-

—
...
gáz,

...

Összesen

...

60.45872

13.726 19

Egyenleg mint átvitel

Mérleg 1935. VI. 30-án

46.732-53

60.45872

60.458-72
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Meg kell említenem, 'hogy intézményünk történetében ebben az évben megjelentek az első adományok is: Dr. Miskolczy
Dezsőné őméltósága és az Orvostudományi -Kar keresett iel
velük, őszinte hálával mondunk ezen a helyen is hálás köszönetet. a kegyes adakozóknak.
A mutatkozó maradvány minden vagyonunk. Nem ennek
az esztendőnek az eredménye, hanem majdnem teljes egészében a meginduláskor kaptuk kézhez és az a feladata, hogy amikor berendezkedésre, illetőleg a berendezési tárgyák pótlására
lesz szükség, meglegyen hozzá a fedezetünk. Hiszen például
egyetlen konyhai üstnek a beszerzése mintegy 6000 pengőt jelentene. Nem felesleges tőkegyűjtésről van tehát szó, melyet
elvonunk az ifjúságtól.
Tisztelettel kérem jelentésem tudomásul vételét.
Szeged, 1935. július hó 4.
Dr. Berecz János
egyetemi nyilv. r. tanár,
a Mensa Academica Publica
végrehajtóbiz<
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