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Okölle! leütött® börtönőrét 
és Szegedre szökött Jugoszláviából 

(A Délmagyarország munkatársától.) A s::2gedi 
rendőrséghez pár nappal ezelőtt megkeresés érke-
zett a jugoszláv rendőrhatóságoktól, amelyben két 
Szegedre szökött betörő ulán érdeklődnek. 

A megkeresés szerint Mészáros Béla szerb ka-
tonaszökevény és Ilorválh István még 1928 elején 
Moholán és Adán több különféle betörést követett 
el. Akkoriban nyomoztak a tettesek után, de nem 
sikerült őket kinyomozni. Most azonban kiderült, 
hogy ezeknek a betöréseknek a tettesei Mészáros 
és Horváth voltak. Mészáros Béla egyébként <3/ 

esztendőre volt elítélve és a büntetés kitöltése 
elől megszökött Órét ököllel leütötte és a táma-
dás zűrzavarában kereket oldott. 

A szegedi rendőrség azonnal megindította a nyo-
mozást, amely megállapította, hogy a két ember 
Szegeden tartózkodik. Mészáros Béla két esztendő-
vel ezelőtt jött Szegedre és egyideig egy kertésznél 
dolgozott Horváth mindössze négy hónapja van 
Szegeden. A rendőrség elfogta a két embert al.ikrt 
kihallgatásuk után átszállították az ügyészségi fog-
házba 

;Nem kerti! rakíárba a városi képlár, 
meri rakíártmk sincs, — mondja Móra Ferenc 

Részlet az épülő püspöki p ilotából. 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
Meglehetős feltűnést keltett ma a városban az 
a sajtóhír, hogy a városi muzeum képtári anya-
gát raktárba helyezik és a képtárból régiségtárat 
csinálnak. Kérdést intéztünk ez ügyben Móra Fe-
renchez, mint a kultúrpalota igazgatójához s a 
következő nyilatkozatot kaptuk:: 

— fin is olvastam a cikket s megállapítottam, 
hogy jóhiszemű félreértésről van szó. Tudniillik 

már csak azért se rakhatjuk raktárba a 
városi képtár anyagát, mert még rabiár-
nak való hely sincs már a kultúrpalotában. 

— Ilyen formán a helyzet még rosszabb, mint 
ahogy a cikk mondja. Hiszen már a pincéből 
is régen muzeumot csináltunk s egyetlen »férő-
hely« már csak a padlás, ott pedig még se szokás 
Európában muzeumot tartani. Se a tűz miatt, 
sc a viz miatt. Tudniillik nálunk azzal is számot 
kell vetni, hogy a tetőnk minden zápor, vagy 
hóolvadás ulán beázik. De még tán ez se kell 
már hozzá. 1895-ban épült a kultúrpalota, beázott 
w^r az első esztendőben és azóta minden eszten-
deiben néhányszor s harmincnégy év óta ugy 
megszokhatta a beázást, hogy most már tán ma-
gától is beázik. 

— A különben sem képtárnak való, szerencsét-
len megvilágítású képtárban már évek óta nem 
tudunk uj képet elhelyezni s ezért Javasoltam a 
tanácsnak már évekkel ezelőtt, hogy a muzeum 
számára már ne vegyen uj képeket, mert én 
itt nem tudom elhelyezni őket s nem vállalom 
értük a felelősséget, ha Ut az Ide-oda rakos-
gatásban valami baj éri őket. Zombory Lajos 
gyönyörű festményeihez se jut hozzá a közön-
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ség, eldugdostuk őket mindenfelé, ahol még falat 
taláJtunk, hogy ne heverjenek itt a földön a 
dolgozó szobáinkban. Az is tudott dolog, sok 
szó volt már róla, hogy mihelyst helyet tudok 
csinálni, kétszáz uj képei helyez cl ná-
lunk Iclétbeo a Szépművészeti Muzeum, rend-
szeres gyűjteményét az utolsó száz év magyar 
mestereinek. De ennyi képet akkor se tudnék 
elhelyezni, ha a meglevő képeinkre aggatnám őket. 

— A szóban levő közlemény azonban annyi-
ban igaz, hogy a réglséglárunk egy része hamaro-
san bevonul a képtárba. Az utolsó évek nagy-
sikerű ásatásainak anyagát feléből-harmadából se 
birtuk kiállítani s ma már lezárt ládákban sem 
tudjuk hol tartani. Ez is elég gondom nekem 
s ezt még növeli egy sajátságos körülmény, ami-
nek tulajdonképp örülnöm kellene, illetve min-
denkinek őrülni kellene, akinek a szivén fekszik 
Szeged kulturája. Ahogy én ismerem az országot, 

Szeged az egyellen város, ahol rendsze-
res vasárnapi programja a közönségnek a 

múzeumlátogatás, 

sőt azt a példátlan dolgot is megértük, hogy 
most már hónapok óta ostromolják vasárnapon-
ként a szolgákat azzal a kérdéssel: mikor lehel 
már megiátnl azokat az ujabb ásatási eredmé-
nyeket, amikről anmylt olvasnak a lapokban? 

— На évtizedek munkájával ilyen lelkes közön-
séget neveltünk, amilyen más muzeumoknak nincs, 
akkor, azt hiszem, igyekeznünk is kell kielégíteni 
a közönséget, hogy megtarthassuk. Más megol-
dást pedig ez esetben nem tudok, mint szekré-
nyeket állitani be a képtár nagytermébe s leg-
alább azokban kiállítani a mutatósabb leletek«!. 
Természetes, hogy azért a képek a falakon ma-
radnak, de bizony annak a kedves impresszió-
nak, amit az idegen eddig kapott a muzeum dísz-
termében, ezzel vége lesz. Hamarosan zsúfolt rak-
tár lesz а díszteremből, fáj is érte a szivem, de 
nem tudok más megoldást 

Arra a közbevetett kérdésünkre, hogy a nagy 
építkezések korszakában mért nem építette ki a 
város a saját muzeumát, esetleg kevésbé fontos, 
vagy kevésbé városi jellegű építkezések helyett 
Móra Ferenc vállat vont. 

— Ebből a szempontból nem néze.n a dolgot 
eemmi kulturális építkezés nem fölösleges. Ami 
engem illet, jajgattam eleget, de segélykiáliűsoin-
nak soha semmitéle komoly visszhangja nem 
támadt. 

Beszélgetés közben jelentik a szolgák, hogy a 
főkönyvtárban a világtörténelmi és a képzőmű-
vészeti szakban nem fér több könyv, tavaszra 
valamilyen átrendezést kellene csináLú. Móra Fe-
renc felsóhajt: 

— Évek óta örökös átrendezésekkel tengődünk, 
de ez se soká fog segíteni. Tiz év múlva a 
Somogyi-könyvtár is odaér, ahol most a mu:«am 
van: egyetlen uj könyvet nem lehet benne elhe-
lyezni. Ez már az utódom gondja lesz, de б érte 
is fáj a fejem. Ez az örökös rakos^itás, ide-oda 
tologatás, egyik osztálynak és egyik szaknak a 
másikkal való összekeverése itt ma-holnap olyan 
rendetlenséget csinál, hogy semmit se lehet а 
helyén találni. Egyelőre nagy erőfeszítéssel leplez-
getjük, de már most is csak ketten tudunk min-
denben eligazodni: a jó Isten, meg én. Ha aztán 
én is leteszem az élet hivatalát a jó Istenen 
kívül itt senki se ismeri ki magát. 

A tiszta, meleg folyóson, ahol sz£ ;ával várják 
az olvasók a ruhatári fülke előtt a kérőlapok 
kiosztását, utánunk szól Móra Ferenc: 

— A közönség megnyugtatása a fő: nem bánt-
juk a képeket s a régiségeket is megláthatják. A 
panaszok reprodukálásának nincs этк értelme, ugy 
sLics foganatjuk... 

Indítvány 30 éves Ideiglenes 
házadémeniesség tárgyában 

i (A Délmagyarország munkatársától.) Dr. Ker-
tész Béla törvényhatósági bizottsági tag ma a 
kővetkező indítványt nyújtotta be a januári köz-
gyűlés elé: 

»A folyó 1930. év építkezési kilátásai semmi 
reménnyel nem biztatnak. Az állam az építkezéseit 
beszüntette, a város építkezési terveit a mini-
mumra csökkentette, a magánépitkezési kedv vi-
szont teljesen megszűnt 

A város ipara, munkás lakossága és egész 
gazdasági élete dermedt félelemmel áll a 

közeljövő kilálástalanságával szemben. 

Az 1929. évi XXIX. törvénycikk Budapest székes-
főváros területére 30 éves ideglenes házadó men-
tese éget engedélyezett Ugyanezen törvény 6. §-a 
felhatalmazza a pénzügyminisztert hogy az olyan 
törvényhatósági joggal felruházott városokban, 
ahol nagyobb terjedelmű és kiváló fontosságú 
városrendezések szükségessé teszik, kivételes ese-
tekben 30 évig terjedő rendkívüli házadómentes-
séget engedélyezzen. Ugyanezen törvényszakasz utal 
arra is, hogy az engedélyezés feltételeit a miniszter 
rendelettel fogja szabályozni. Jóllehet ezen törvény 
végrehajtási utasítása még nem jelent meg, ez nem 
akadályozhatja a törvényhatóságot abban, hogy 

I a 30 éves ideiglenes házadómentességnek sürgős 
' engedélyezése iránt minden rendelkezésére álló 

eszközt igénybe vegyen. 
Indítványozom tehát: 1. Mondja ki a közgyűlés 

indítványomat sürgősen tárgyalandónak. 2. Sürgős 
felirattal forduljon a törvényhatósági bizottság a 
pénzügyminiszterhez aziránt, hogy Szeged szab. 
kir. város területének a körtőllés által határolt 
részére vonatkozólag az 1929. évi XXIX. t-c. 6. 
g-ban foglalt felhatalmazás alapján 

engedélyezzen a pénzügyminiszter 30 'éves 
ideiglenes házadömcntcssiget az 1931. évi 
november hó 1. napjáig teljesen lakható 
állapotba helyezett épületek számára 

még a tavaszi építkezési idény előtt. 
Indítványom hosszas indokolásra nem szorul. 

A közületek költségvetésük restrikciója folytán 
kénytelenek voltak tervbe vett építkezéseiket el-
halasztani. A súlyos hitelválság közepette a ma-
gánvállalkozás sem nyújt az építkezések folyta-
tására semmi reményt. Egyedül a rendkívüli 30 
éves házadómentesség jelenthet némi ösztönzést 
a teljesen elalélt magánvállalkozás számára. A 
hivatkozott tőrvényhely nagyobb terjedelmű és 
fontosabb városrendezés céljaira engedi csupán a 
rendkívüli 30 éves házadómentesséaet. Szeged vá-
ros körtöltésen belüli területének kiépitése — szem-
ben az olcsón és rosszul építkező várostkőrnyező 
telepekkel — minősilhető oly fontos városrendezési 
érdeknek, amelyre hivatkozva, a törvényhatósági 
bizottság joggal kérheti az adómentesség enge-
délvezését.« 
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