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Az On álma nyugodt lesz. ha RUBIN recamlérl vesz. 
Modern kombinált bútorok terv sze-
rint Mindennemű kárpitos munkák. 

R U B I N Ü N R S K I T 
pitos. Kofwuth U anaárut 8. T. 24 fi5. 

április hó 7-én kélt 67Í4. te- közgyűlési határo-
zatot, amely az első grandiózus hozzájárulást 
szavazta meg s amely hatalmas áldozatait 
szegedi egyetem dllandó elhelyezése céljára" 
ajánlotta fel és osz+ja-e azt a felfogást- hogy a 
határozatnak ebből a megszövegezéséből az 
következik, hogy azokkal a mérhetetlen áldoza-
tokkal szemben, amelyeket a város hozott, leg-
alább az összes fennálló egyetemi fakultások-
nak és intézetekrek, tehát 

a mai teljes egvetemnek állandó 
fenntartása kötelező 

a mindenkori kormányokra nézve? Ha osztja 
Méltóságod ezt a véleményt, hajlandó-e axra 
nemcsak a kulli'sztrlrlszter urnák, hanem a 
miniszterelnök urnák a figyelmét is felhívni? 

6- Tud-e Polgármester ur arról, hogy a 6714 
—1926. sz. közgyűlési határozat, amely a város 

a kisajátítási költségeket ajánlotta fel, kötele-
zővé tette a közös fedél alá kerülő bonctani, 
kórbonctani és törvényszéki intézetek, továbbá 
az elmegyógyászati klinika felépítését is? Tud-e 
arról, hogy ezek az intézetek a mai napig sem 
épültek fel, annak ellenére, hogy 

a város a kisajátításokat elvégez-
te, hogy tehát ezekben a kisajátí-
tott terűletekben gyümölcsözetle-
nül fekszik a város pénze, amely 
után kamatot kénytelen fizetni és 
annak ellenére, hogy a város lefi-
zette a teljes egveiemi építkezés 
céljaira felajánlott 3.200.000 arany, 
koronát, mig a kormány hét mil-
lió 600 ezer aranykoronát, amely-
nek a szegedi áldozatokkal szem-
ben való befektetésére magát köte-

lezte, nem fektette be? 

M i n d e n hölgy ® F ® harisnyát visel! 
Mert ez a )<3?jobb, legszebb, legolcsóbb. Gyári lerakat: P 0 1 1 Á H I LS IVÉREKNfL . 

A repülőh*zottság Szegeden találta 
a legnagyobb rendet 

Hét évre visszamenőleg vizsgálják át az üzemek számadásalt 

(A Délmagyarorszdg munkatársától.) A re-
pülő-bizottság a jelek szerint igen alapos mun-
kát akar végezni Szegeden, mert nemcsak dél-
előtt, hanem délután is szünet nélkül folytatja 
a számvevőség számadás-kivonatainaik felül-
vizsgálatát. Hét esztendőre visszamenőleg tar-
tanak vizsgálatot és a számvevőség tisztviselői 
utasítást kaptak arra, hogy a pengő bevezeté-
sének idejétől, 1927 januárjától kezdve készít-
senek könyvkivonatokat az üzemek számadá-
sairól. Csak a bennfentesek tudják, hogy milyen 
nagy munka ez a számvevőség tisztviselőit 
mostanában teljesen lefoglalja a másolatok el-
késrtése- A bizottság könyvszakértői »2ónnal 
feldolgozzák a másolatokat és összehasonlítást 
tesznek arranézve, hogy egyes üzemek üzlet-
menete melyik évben volt a legjobb- Bizonyos-

nak látszik, hogy a bizottság a vizsgálatok be-
fejezésével útmutatásokkal fogja ellátni a város 
hatóságát az üzemek racionálisabb vezetésére 
nézve. 

A könyvvizsgálatokkal egyidőben folytatja a 
repülő-bizottság az üzemek helyszíni vizsgála-
tát is. Tegnap délután a tápéi ^;zilveszter-ma-
jorba mentek ki a bizottság tagjai és az ál-
latállományt, valamint a leltári tárgyakat vet-
ték számba- Igen körültekintő volt ez az ellen-
őrzés, bár csak alig néhány óráig tartott 

A vizsgálat eredményéről a bizottság tagjai 
nem nyilatkoznak, annyit azonban kijelentet-
tek, hogy eddig Szegeden találták a legnagyobb 
rendet azok között a városi háztartások között. 
amelyeket az utóbbi hetekben felülvizsgáltak. 

MEHEf és PRiVI NSZK Y " ; 
Mindennemű no rmíKbM dus vfclassték. ELSŐRENDŰ NUNKA! OLCSÓ ARAK I 

A 184.000 kötetes egyetemi könyvtár 
már nem fér el a központi egyetemen 

Tavaly 50.000 látogatója volt a könyviárnak 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi egyetemen folyó tudományos munkát 
nagymértékben előmozdítja az egyetem mesz-
sze földön hires könyvtára. Már Kolozsváron is 
híres volt az egyetemi könyvtár több mint száz-
ezer kötetével. Nagy nehézséggel sikerült a 
könyvtár nagyrészet átmenteni a megszállt te-
rületről és örvendetes tény. hogy amióta a Fe-
renc József tudományegyetem Szegeden nyert 
elhelyezést, az egyetemi könyvtár évről-évre 
nagymértékben növekedett. 

A könyvtár elhelyezése azonban már kezdet-
ben is ideiglenesnek számított a központi egye-
tem első emeletén, de alkalmasabb helyiség se-
hol a városban nem állott rendelkezésre és a 
folytonosan szaporodó könyv.mvag számára 
»ev csináltak helyet, hogy a közlekedést szol-
e 'dó folyosóból csatoltak egv-egv részt a könyv-
tárhoz. A bővítésnek ezt a módját az idén már 

be kellett fejezni, mert a folyosói közlekedés fo-
rog veszélvben. A könyvtár állománya azonban 
mindinkább szaporodik, ugy hogy az egyetemi 
tanács legutóbb is megállapította, hogy u j 
könyvtárhelyiség létesítésével már nem lehet 
sokáig várni. 

A könyvtár jelenlegi állománya 184.718 kö-
tet. Az elmúlt tanév során 11.210 kötettel sza-
porodott a könyvállomány. A könyvtárat 1933. 
szeptember elseje óta, tehát egy esztendő lefor-
gása alatt, pontosan 49.321 ember látogatta. A 
közel 50 000 látogató közül 41.782 egyetemi hall-
gató volt. A látogatók szánra évről-évre növeke-
dik. az elmúlt tanévben ezerháromszázzal töb-
ben fordultak meg a könyvtárban, mint az 
1931—32. tanévben. Érdekes az is, hogy kilenc 
esztendővel ezelőtt a tanév során csupán 8000 
látogatója volt az egyetemi könyvtárnak és 1925 
óta a látogatók száma meghatszorozódott. Na-

Eonta átlagosan 150—200 ember látogatja a 
önyvtárat és igy az olvasótermek is túlságo-

san szűkek. 
Bizonyos, hogy ez az állapot tovább már nem 

tartható fenn, még abhan az esetben sem, ha a 
látogatók száma tovább már nem emelkedik, 
de a könvvtárat folytonosan nagyobb tömt-g ve-
szi igénybe és már most, az egyetemi tanév el-
ső napjaiban is kétségtelen, hogy az idén a 
könyvtárlátogatók száma jóval több les*, 
az 1932—3S-as tanévben volt. Egyelőre iné« 
nincsenek fix tervek arra, hogy hol helyeziV el 
az egyetemi könyvtárat, de az egyetem tanácsa 
ebben a kérdésben rövidesen érintkezésbe lén a 
város hatóságával és kérni fogja, hogy az egye-
temi könyvtár számára megfelelő helyiséget 
jelöljön ki. 

Tereiféseredgttáwek 

Budapest, október 5. A' földmivélésügyi mi-
nisztérium termésjelentése szerint a baza meny-
nyíségileg gyenge, minőségre nézve azonban igen 
jó. összesen 16,737.090 mázsa búza termett, 
9 és félmillióval kevesebb, mint tavaly. 

A rozs mennyiségileg gyenge, minőségre pedig 
gyengeközepes. összesen 5,290.438 mázsa rozs 
termett, vagyis a tavalyinál 4,270.000 mázsával 
kevesebb. 

Az árpa minőségre jó, mennyiségre azonban 
gyenge. A termés 4,361.851 mázsa, a tavalyinál 
3,750.000-rel kevesebb. 

A zab minőségre és mennyiségi« nézve is kö-
zepesen alul marad, összesen 2,225.000 mázsa, a 
tavalyinál 1,305.000 mázsával kevesebb termett. 

A tengeri törése és betakarítása még folyik, 
összesen 20,950.000 mázsa várható, vagyis a 
tavalyinál 2,857.000 mázsával több. 

A burgonya szedése még folyik, összesen 23 
millió 400.000 mázsa burgonyatermés várható, 
4,800.000-rel több, mint tavaly. 

A cukorrépából 9,397.000 mázsa várható, a 
tavalyinál 45.000 mázsával kevesebb. 

„ R sátán szállta meg" 
a battonyai rablót 

Hal hónapra Kélték 
(A Délmagyarország munkatársától.) Ludáj 

Ársza battonyai szerb postakocsis a múlt hó 
ioén vakmerő rablást követett el. Délelőtt meg-
állapodott özv. Pozsgai Istvánnéval, hogy kuko-
ricát fog neki szállítani. Pozsgaiaó estére ígérte a 
postakocsisnak a 20 pengős foglalót. Ludáj el 
is ment, de már azzal a gondolattal, hogy a jó-
módú Pozsgainét kifosztja. Amikor az özvegy 
átnyújtotta neki a 20 ponty"t, rávetette magát, 
leteperte a földre, beleszúrt, fojtogatta, fejét c 
földhöz verte. Az asszony segélykiáltásaira azután 
a 20 pengővel a kezél*en, menekülésre fogta « 
dolgot. A szomszédok azután elfogták a kapu-
ban. A rabló postakocsis a pénteki főtárgyaláson 
elmondotta, hogy négy nyelven beszél perfekt 
Beismeite a rablást ós azzal védekezett, hogy 
a sálán szállta meg, az sodorta bűnbe. 

A bíróság 6 hónapi börtönre ítélte. 

Keresek megvételre 
bé^üi^KPkeresfedgs.Fopradalmi temp 
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a Rákóczi téren és Kossuth Lajos sugárut sarkán. 
Tulajdonos: Gulyás tesvérek. Durdefekt, uj futófe-
lületek, drólbehuzá* peremjavitást és minden más 
gumijavitást olcsón, felelősség mellett. 224 
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