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Bevezetjük Szegeden 
és 14 napos vásárunkon 

f l /-kai olcsóbban árusítjuk az or-
' szágos hiríi kiváló minőségű 

Nor-Coc 
h a r i s n y á k a t , 

melyek a világ legismertebb finomszálú müselymeiből készülnek 

NOR-COC I NOR-COC 
középszálú 
ezüst jelzéssel 

4 rt Iközépszálú Q , / > A 
sse l^ .e / e i I arany jelzésselO U v r 

YISKOSA 
garantált 4>»1 A 
hibátlan & 1 U 

Minden harisnyáért mosás előtti teljes garanciát vállaljuk. 

LAMPEL és HEGYISZEGED 
Püspökbazár. 

A s z e g e d i 
l i b e r á l i s p á r t p r o g r a m f a 

4500 éves temetőt 
ásatott fe! Móra Ferenc 

Deszk meüeit 
(A Délmagyarország munkatársától.) Ko-

vács Antal és fia Kovács János, értelmes 
deszki gazdálkodók még a mult évben beje-
lentették a szegedi muzeumnak, hogy egyik 
földjükön, amely Deszk és Klárafalva között 
az országúihoz közel terül el, réginek látszó 
embercsontokat találtak. Mivel a muzeum a 
nyár dereka óta különböző ásatásokkal volt 
elfoglalva, Móra Ferenc igazgató csak most 
tudott sort keríteni a deszki temető föltárá-
sára. Már az első kutatóárokból kiderült, hogy 
Kovácsék földjén körülbelül Í500 éves temető 
van, amely hosszú keskeny csíkban a szom-
széd tulajdonosok földjére is áthúzódik. Mi-
vel azonban ezek a területek most már be 
vannak vetve, ez idén csak a Kovácsék föld-
jét lehetett fel ásatni, — igen gazdag eredmény-
nyel. Ezen a terület&i 31 sirt találtak, ame-
lyekben zsugorított, oldalt fekvő csontvázak 
feküsznek, különféle cserépedényekkel. Az öt-
napos ásatás több mint ötven edénnyel gazda-
gította a városi muzeumot s azok közt vannak 
eddig nem igen ismert típusok is. Az edénye-
ken és tengeri kagylókból készített gyöngyö-
kön kívül tiszta vörösrézből való eszközöket 
is találtak a sírokban. 

A rézkor tudvalevőleg a kőkor és a bronzkor 
közé esett az emberiség őstörténetében s a 
magyar földi rézleletek azért fontosak, mert 
a mai magyar földnek valószínűleg nagy sze-
repe volt az európai rézkulturában. A deszki 
temetőt pedig az teszi különösen fontossá, 
hogy csak néhány kilométerre esik a szőregi 
nagy őskori temetőhöz, amely a bronzkor 
legkezdetéről való és amelynek folytatását dr. 
Banner János Szentivánon találta meg. A 
Tisza—Maros szögében tehát már évezredek-
kel ezelőtt is virágzó élet volt, amelynek meg 
volt a folyamatossága is, ugy, hogy itt a kő-
korból a rézkorszakon át megvan a fejlődés 
« bronzkorba. 

A deszki ásatásokat a szegedi muzeum a 
jövő évre folytatni fogja, amennyiben a könyv-
tár és muzeum egyharmadára csökkentett se-
gély mellett egyáltalán szó lehet ásatásokról. 

Sikkasztási pör 
a lisztes zsákok körül 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
Back Bernát és fiai cég a mult év folyamán 
feljelentést tett Klazsik Szilárd sándorfalvai 
darálómalmos ellen sikkasztás miatt. A fel-
jelentés szerint Klazsik 1925. évlől kezdve, 
mint cseretelepes őrleményeket kapott a ma-
lomtól. Az elszámolás során 362 mázsa ga-
bona, illetve 9000 pengős hiány mutatkozott. 

Az ügyet szombaton tárgyalta a szegedi tör-
vényszéken dr. Tarajossy egyesbiró. Klazsik 
azzal védekezett, hogy a hiányzó lisztet ő nem 
kapta meg. Hegedűs László tanácsára szólt 
erről a cégnek, de ott szerinte elutasitották. 

A bíróság ezután kihallgatta begavári Back 
Bernátot, aki elmondotta, hogy az ügyeket az 
iroda intézte, így ő ezekről tudomással nem 
bir. Rzihc Sándor volt a következő tanú, aki 
a malom laboratóriumában végzett kísérletek-
ről tett vallomást. Kihallgatták még Biclek 
Vilmost, Fischer Jánost, Hegedűs Lászlót, 
Kondrevszky Antalt, Klucs Ódönt, Katona 
Antalt és Guttmann Gézát. 

Dr. Liszkay Loránd ügyész könyvszakértő 
kihallgatását és különböző iratok beszerzését 
kérte, dr. Kőváry Ottó védő több más csere-
telepes kihallgatását indítványozta. 

A bíróság helyt adott a bizonyítási indit-
i<ánynak és a tárgyalást elnapolta. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi liberális párt a frakciók egyesülése Után 
elkészítette tömör programját. A program fel-
öleli azokat a kívánságokat és célokat, ame-
lyeknek megvalósulásáért a haladó közvéle-
mény dolgozni' és küzdeni kiván. A tömör 
programot a liberális párt szombat esti nagy-
szabású gyűlésén ismertették. A vacsoráról 
és a gyűlésről lapunk más helyén közlünk 
részletes tudósítást, itt a program szövegét 
adjuk. A liberális párt célkitűzései a követ-
kezők: 

Az ország törvényhozását 
az Általános titkos választójog 

alapján összeülő népparlamentre kell bizni 
és a fenti alapelvnek tiszteletbentartásával 
megalkotott választási rendszerben gondos-
kodni kell egyfelől a hatalmi visszaélések, 
másfelől a tömegizgatás veszedelmével szem-
ben. A felsőház jelenlegi összetételében meg-
bukott. Semmiféle hatóerőt kifejteni nem ké-
pes. Az érdekképviselet inkább az emberi 
hiúságok kielégítésére, mintsem a védeni ki-
vánt érdekek képviseletére vezetett. 

Demokratikus alapon 
kell átalakítani ugy, hogy az összeállításnál 
a választópolgárságnak esetleg minősített sza-
vazati jog alapján megnyilatkozó akarata ér-
vényesüljön. 

A municipiumok terén az utóbbi évek ten-
denciózusan meghozott törvényalkotásainak 
félretételével 

a tiszta autonómia 
alapjára kell helyezkedni. A választójognak 
korlátja ezen a téren kizárólag bizonyos hosz-

szabb helybenlakás lehet, nem érintvén termé-
szetesen a választójogból általánosan kizáró 
okokat. 

Az alkotmányos élet és a közvélemény ural-
mának biztosítása érdekében 

helyre kell állítani legalább Is 
az 1914. évi sajtótörvényt, az es-
küdtszéket és a közrend szem-
pontjából szükséges biztosítékok 
tisztelelbentartásával az egye-
sülési és gyülekezési szabad-

ságot. 
A közügyek intézésére hivatott testületek tag-
jaira nézve a legszigorúbb összeférhetetlenségi 
szabályokat kell felállítani és azok betartását 
a politikai fórumokon kívül álló pártatlan 
hatóságra kell bizni. 

Biztosítani kell a teljes lelkiis-
mereti szabadságol, a telekezetl 
egyenjogúságot és a tanulás sza-

badságát. 
Teljesen elitélendő minden olyan törekvés, 
amely az egyes foglalkozási ágak kőzött zárt 
számok intézményével akarja a gazdasági 
okokban rejlő nehézségeket orvosolni. 

4 termelést megbénító közter-
hek mérséklése. A fényűzési 
adó eltörlése. A forgalmi és fo-
gyasztási adók fokozatos le-
építése és ugyanakkor az egye-
nesadók rendszerének részben 
a progressziv adózás elvének 
keresztülvitelével olyan kiépí-
tése, amely az adózás terén 
igazságosabb viszonyokat le- -

remt. 
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