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Küldöttség Kéri 
Somogyi polgármesteri, 
ffopy felgyógyulása után isméi foglalja 
e l állásúi 

(A Délmagyarország munkatársától.') A 
törvényhatósági bizottság tagjai körében 
rendkívül rokonszenves mozgalom indult 
meg az utóbbi napokban. A mozgalom 
célja az, hogy a városatyák a közeljövő-
ben nagyobb küldöttséggel keressék fel 
dr. Somogyi Szilveszter polgármesteri, üd-
vözöljék abból az alkalomból, hogy hosz-
szura nyúlt su'vos betegsége nehe.;én sze-
rencsésen túljutott és megkérjék arra, 
hogy teljes felgyógyulása után feltétlenül 
foglalja el ismét az állását. Ez a mozga-
lom valószínűleg szoros összefüggésben 
van azokkal a széles körben elterjedt és 
igen komoly formában tárgyalt hírekkel, 
amelyek szerint a polgármester elhatáro-
zott szándéka lenne a nyugalombavomilás, 
csupán háromhónapi szabadságot szán-

dékozik még igénybevenni és ennek a be-
tegszabadságnak letelte u á'1 adná be 
nyugdíjazása iránti kérvényét 

Értesülésünk szerint a mozgalom általá-
nos helyesléssel találkozott a törvényható-
sági bizottsági tagok körében, akik öröm-
mel jelentik be csatlakozásukat. Valószí-
nű, hogy rövid időn belül meg is alakul 
a küldöttség, amely azután felkeresi laká-
sán a polgármestert. 

Dr. Somogyi Szilveszter egészségi álla-
pota állandóan javul. Erejét már telje-
sen visszanyerte, a nap legnagyobb ré-
szét ágyon kivűl tölti, minden iránt élén-
ken érdeklődik, kedélve Is fgen jó. Az or-
vosok véleménve szerint eg"-két héten be-
lül bekövetkezik a teljes gvő"yulás, utána 
már csak rövidebb utőkurára lesz szükség. 

Gyilkosság 
a Stavisky-ügy miatt 

Difonban m e o ö ' U e k egy párisi törvényszéki bírót, a k i n e k 
tanúvallomást kellett volna tenni a Stavisky-Ugyben 

(Budapesti tudósítunk t lefonj Mentése.') 
Párisból jelentik: A francia fővárost titok-
zatos gyilkossá" tartja izgalomba, amely-
nek áldozata Prince, párisi törvényszéki 
bíró. A gyilkosság kétségtelenül a Sta-
visky-üggyel áll összefüggésben. Minden 
jel arra mutat, hogy a törvényszéki bírót 
olyanok tették el láb alól, akiknek érdeké-
ben állott, hogy a Stavisky-ügii egyes mel-
lékhajtásai ne kerüljenek nyilvánosságra. 

Szerdán hajnalban a dijoni pályaudvar-
tól mintegy két kilométerre a sínek között 
holtan találták a törvényszéki birót, aki-
nek kedden kellett volna tanúvallomást 
tennie a Stavisky-üggyel kapesola'os bűn-
ügyben. A tárgyalást el kellett halasztani. 

mert Prince ke^ 'cn reggel táviratot ka-
pott Dijonból, hogv ott lakó édesanyja ha-
lálán van. Prince Dijonba utazott, ahol ki-
derült, hogy valaki félrevezette, mert 
édesanyja a leg'obb egészségnek örvend. 
A bíró erre azonnal elindult, hogy sürgő-
sen visszatérjen Párisba, a dijoni pályaud 
varon azonban már senkisem látta őt fel-
szállni a vonatba. Valószínűleg autón hur-
collák el, meggyilkolták, azután a díjon— 
párisi vasúti sínek közé dobták, hogv azt 
a látszatot keltsék, mintha öngyilkossági 
szándékból kiugrott volna a vonatból. 

A borzalmas kegvetlenséTgel elkövetett 
gyilkosság ügyében a hatóságok lázas te-
vékenységgel nyomoznak a tettesek után. 

Szeged és Vásárhely harca 
Hóra Ferenc 

vásárhelyi ásatásainak kincseiért 
Móra utolsó „közigazgatási a b í á f a " : mennyit ér a muzeum gyűjteménye 

(A Délmagyarország munkatársátólJ 
Móra Ferenc tragikus halála után bonyo-
dalmak keletkeztek a szegcdi kulturpalotn 
régiségtárának egyik értékes honfoglalás-
kori gyűjteménye körűi. Móra Ferenc mé* 
1928-ban ásntásokat végzett a hódmezővá-
sárhelyi határban, Kovács János birtokán 
nagyjelentőségű eredménnyel. Honfogla-
láskorabeli temetőt tárt fel és a sirok 
gazdag anyagát a földbirtokos azzal en-
gedte át a szegedi muzeumnak, hogy azt 
a muzeum csak addig tarthatja macánál 
amíg Móra Ferenc él, Móra halála után 
köteles visszajuttatni Vásárhelyre, a vá-
sárhelyi muzeumnak. 

Két hete halt meg Móra Ferenc és alig 
röppent szét a tragikus hír, Hódmezővá-
sárhely jelentkezett a gyüjterr.é->yért. Dr. 
Soós István polgármester átírt Szeged ha-
tóságához, illetve a kultúrpalota vezető-
ségéhez és hivatkozva Móra és Kovács 
között létrejött megállapodásra, a gyűj-
temény sürgős visszaszállítását kérte. 

A vásárhelyi polgármester levelére most 
válaszolt dr. Pálfy József polgármesterhe-
h'ettes. Közli Soós polgármesterrel^ íiogy 
Szeged hatósága elismeri Vásárhely jogait 
a Vásárhelyről származó gyűjteményre és 
elismeri a Móra Ferenccel kötött megálla-

podás érvényességét, de tekintettel arra, 
hogy ezek a leletek képezik egyik gerincé! 
a szegedi muzeum honforialáskorabeli 
gyűjteményének, kéri, hogv Vásárhely — 
tulajdonjogának fenntartásával — hagyja 
a gyűjteményt Szegeden, hiszen a szeged' 
muzeum világhírű és hozzá'érhetőbb, m i i t 
a vásárhelyi, ahol az értékes lelet méris 
csak el lenne zárva a nyilvánosság ér-
deklődése elől. Abban az esetben, ha Vá-
sárhely hozzájárul a megoldáshoz, a sze-
gedi muzeum külön csoportosítja a vásár-
helyi leletet és olvan felirattal látja el. 
amelyből világosan kitűnik, hogy a lelet 
Vásárhely város tulajdona és a szegrdi 
muzeum csupán megőrzésre vette át. Ha 
viszont Hódmezővásárhely ragaszkodik 
ahhoz, hogy a szegedi muzeum ad ;a visz-
sza a leleteket, Szeged teljesiti kívánságát, 
de ahhoz viszont ragaszkodnia k^l1, hogy 
Vásárhely térítse meg azt a tekintélyes 
összeget, amelybe a leletek feltárása, 
rendbehozása, kitisztítása. preparálása és 
rendezés került. 

Dr. Pálfy József polgármesterhelvettes 
válaszában azt is közli Soós István v.'sár-
helvi polgármesterrel, ho"v a ' ű<r*ben ki-
kéri a közgvükemények felügyelőségé ek 
véleményét, mielőtt részletesebb tárgyalá-

si 
sokba bocsájtkozna, mert országos érdek-
nek tartja, hogv Móra Ferenc vásárhelyi 
ásatásainak értékes eredménye ne rejtőz-
zék el a vásárhelyi muzeumba, amikor! 
helye van az orszái második városán;»lá 
npT-hírü mc'eumábni . 

Itt említjük meg, hogy á közérdekei'* 
ségek felügyelő hatósága, mint minden vá-
rosi üzemről, a — kultúrpalotáról is kért 
pontos. . . vagyonleltárt. Az erre »vonatko-
zó átiratra még Móra Ferenc irta meg 
néhány héttel ezelőtt a választ. Móra ki-
mutatta n »á^ko-a'laivágból - ár—a-'ó kí-
vánság teljesítésének lehetetlenséfét, mert 
a muzeum birtokában lévő rérisé"ekr> ' , 
az évezredes rozsdamarta keng\relvasak-
nak, csontvázaknak, szétmált kardoknak 
az értékét megállapítani nem leheti 
Anyagértékük csak az aranylel eteknek! 
van, de ez az érték semmiesetre sem fejezi 
ki a régiség mireumi érékét. Ugvani^yj 
megállapíthatatlan az is,hogy mit éraszázA 
harmincezer kötetm Somogyi-könyvtár, 
amelyben igen sok ősnyomtatvány és 
könyvritka-ág van. Ezért csak ho-zá elő-
leges értéket közölhet, de a becslésért aí 
felelősséget nem vállalja; a Somogyi-
könyvtár, a képtár és á régiségtár a ter-
mészetrajzi gyűjteménnyel és e<xvéb gvűj-
teménvekkel ecfvfltt kétmillió nem*' f>r. 

Csütörtökön temetik 
a belga királyt 

Brüsszel, február 21. Belgium lakossága el-
vonult a király ravatala előtt. A ravatalt a 
brüsszeli királyi palota földszintjén levő kis 
szalonban állítottak fel. A koporsó körül két 
tábornok, két főtiszt és két volt frontharcos áll 
őrt. 

III. Lipót király a képviselőház és a szená-
tus együttes ülésén pénteken teszi le a királyi 
esküt. 

Párisból jelentik: Reggel óta a különvonatok 
szakadatlan sora érkezik Brüsszel pályaudva-
raira. U m b e r t o piemonti herceg szintén 
Brüsszelbe érkezett. P a d e r o v s z k y , volt 
lengyel köztársasági elnököt, B o r i s bolgár ki-
rálvt, valamint L e b r u n francia köztársasági 
elnököt csütörtökön délelőttre várják. 

Londonból jelentik: A walesi herceg szerdán 
délután Brüsszelbe repült, ahol az angol ural-
kodópárt képviseli a király temetésén. A trón-
örökös repülőgépét az angol légi haderő egyik 
bombavető repülóraja követte. 

Beírták a német -maavar 
kereskedelmi megállapodást 
A Budapesti Értesítő jelenti: Mint értesü-

lünk. a német—magyar kereskedelmi megál-
lapodását szerdán este 7 órakor a kereskedel-
mi minisztériumban aláírták. 

Az egyezmény értelmében, — mint a hiva-
talos közlés mondja — a német kormány a 
kompenzációs és kliringegyezniínyek kereté-
ben előmozdítja a magyar termények kivitelét 
Németországba. A magyar kormány a német 
áruknak Magyarországra történő behozatalá-
nál a német behozatali érdekeket megfelelő 
módon szem előtt foeia tartani. 
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