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B E V Á L T 
Olcsóság a legjobb reklám! 
Legújabb tavaszi cikkek: öltönyök, tKel-
öltök, Burburry Ragián, Trench-GöSls, 
Bőrkabátok, F iu öltönyök, f^ö l tQk 
nadrágok, Hubertusok 1 

után nagv választékban! 

FÖLDES IZ/O 
KLAUZÁL TÉR 

Vásárhely tovább harcol 
Móra Ferenc leleteiért 

(A Délmagyarország munkatársától.) Rész-
letesen beszámolt a Délmagyarország arról az 
érdekes bonyodalomról, amely M ó r a Ferenc 
halálával keletkezett a vásárhelyi határban föl-
tárt honfoglaláskori leletek körül. Ezeket a le-
leteket Móra tárta föl a hódmezővásárhelyi Ko-
páncs-pusztán, Kovács Jenő birtokán még 1928-
ban és a földbirtokossal olyan megállapodást 
kötött, amely szerint a leletek Móra haláláig a 
szegedi muzeumban maradhatnak. Móra halála 
után jelentkezett Hódmezővásárhely és a meg-
állapodásra való hivatkozással a kopáncsi le-
letek visszaadását kérte. Dr. S o ó s István pol-
gármester átiratára dr. P á 1 f y József polgár-
mesterhelyettes válaszolt. Válaszában elismerte 
Vásárhely tulajdonjogát. Szeged hatóságának 
azt a kívánságát közölte azonban, hogy Vásár-
hely hagyja továbbra is Szegeden a gyűjte-
ményt, amely a szegedi muzeum honfoglalás-
kori gyü iteniényének egyik igen éri ékes cso-
portja. Ebben áz esetben a szegedi muzeum 
gondoskodik arról, hogv a kopáncsi leletek kü-
lön helyet kapjanak és Vásárhely tulajdonjogát 
hirdető feliratot. Közölte dr. Pálfy József a vá-
sárhelyi polgármesterrel azt is, hogy ha Vásár-
hely ragaszkodna a leletek visszaadásához, Sze-
ged kénytelen lenne a leletek feltárásával kap-
csolatban ásatási, preparálási és feldolgozási 
költségek megtérítéséhez ragaszkodni, különben 
pedig a város az ügyet mindenképen bejelenti 
a közgyűjtemények felügyelői hatóságához, 
mert megítélése szerint országos érdek, hogy 
ezek a régiségek a szegedi muzeumban legyé-
nek és ne rejtőzzenek el Vásárhely múzeumá-
ban. 

Dr. P á l f y József polgármesterhelvettes vá-
laszának éles visszhangja támadt Hódmezővá-
sárhelyen. A vásárhelyi illetékes hclv nyilatko-
zott és többek között ezeket mondotta: 

<— Mindenekelőtt nem tudjuk megérteni, Hogy 
Szeged milyen alapon formál jogot a Vásárhely 
tulajdonát képező gyűjteményre. Ugyanígy igényel-
hetnék maguknak — mondja a vásárhelyi illetékes 
hely nyilatkozata —, Móra Ferenc kabítját ts, 
amit a muzeum fogasán tartott, vagy azt a kftny-
vet is, amit — mondjuk' — valamely könyvtárból 
vett kölcsön. Tulajdonjogunkat egyébként Szeged 
városa is elismeri, Hasonlóképen elismeri a lelett 
okmány érvényességét is. Móra Ferenc Halálával 
a leletek visszaszolgáltatásának előfeltételei bekö-
vetkeztek. Ha Szeged városának tetemes költségbe 
került a preparálás, ugy ezt az áldozatot a fenti 
Móra Ferenc és Vásárhely közötti egyezség tuda-
tában hozta meg, tehát kőltségmegtéritésre igényt 
nem tarthat. Egyebekben Hódmezővásárhely a ma-
ja muzeumában igen értékes gyűjteményt őriz s 
hogy a tudományos világ elől egyáltalán nincs el-
dugva, sőt éppugv ismert, mint Szeged kiváló mu-
zeuma, arra szolgáljon bizonyságul a nálunk meg-
fordult külföldi tudósok egész sora, kőztük a kölni 
egyetem egyik tanárának legutóbbi látogatása. 
Hódmezővásárhely a gyűjtemény visszahozataláról 
semmi körülmények között nem mond le — foly-
tatja a nyilatkozat — még csak egyességre sem 
hajlandó s az utolsó darabig visszaköveteli a le-
leteket. Szegednek azt az érvét sem méltányolja 
Vásárhely, hogy ott többen látják a kincseket, mint 
nálunk. Ha ez a szempont bármi tekintetben is 
irányadó lenne, akkor a gyűjteménynek budapesti 
muzeumban kérne helyet Vásárhely. 

így harcolnak és nyilatkoznak Vásárhelyen — 
Móra Ferenc ásatásainak kincseiről. < 

Ha pana&sa, 
reklamációfa van, for&til/on 
lcöxveilenUl a Tclaáá^ivaíal-
Őosc, levelezőlap vagy telefon 
uífán 

Hirete 
— Miniszterközi bizottság vizsgálja felül a 

csongrádinegyei községek költségvetését. Mi-
niszterközi bizottság kezdte meg a csongrád-
megyei községek költségvetésének helyszíni fe-
lülvizsgálását. A bizottságban a belügy- és a 
pénzügyminisztérium kiküldöttei vannak kép-
viselve és a munkájuk előreláthatólag több he-
tet vesz majd igénybe. Sorjában felülvizsgál-
ják Kiskundorozsma, Mindszent, Szegvár, 
Csanytelek, Tömörkény, Tápé, Kistelek, Pál-
monostor költségvetését és döntenek a kiveten-
dő pótadó nagyságáról is. 

— Tavaszi délelőtt. Végre pénteken dél-
előtt megérkezett az első tavaszias nap-
sugár, amely felszárította a járdákat ós 
uccákat. Mosolygó emberek üdvözölték 
az első tavaszi délelőttöt, amely a leg-
jobbkor jött... Már ugy látszott, hogy so-
ha sem lesz tavasz, — a hó, a fagy örök-
re megbénít mindent. Ez a tavaszi dél-
előtt több jót tett, mint 10 politikai nyi-
latkozat. Ebben a tavaszi delelőt'ben talán 
már bízni lehet... 

— Arokháthy Béla előadása a Kálvinista Kör-
ben. „A genfi gyülekezet és a zsoltárok" címmel 
tartja folytatólagos előadását Arokháthy Béla 
budapesti lelkész, az országos nevü orgonamű-
vész a Kálvinista Kör rendezésében, szomba-
ton délután 6 órai kezdettel az egyház gyüle-
ktzeti termében. Az előadásra belépődíj nincs. 

— A főispán látogatása az iparostanoncisko-

lában. B á r á n y i Tibor főispán pénteken dél-

előtt báró T u n k 1 Tamás főispáni titkár tár-

saságában látogatást tett az iparostanoncisko-

lában. Az iskolát A n t a l Dénes igazgató ka-

lauzolása mellett tekintette meg. 

— Egészségtani előadás. A szegedi népműve-
lési bizottság legközelebbi egészségügyi előadá-
sát szombaton délután 6 órai kezdettel tartja. 
Előad dr. R e j t ő Kálmán egyetemi tanárse-

féd: „Az emberi bőr egészségtana és helyes 
polása" cimen, dr. Széki Tibor I. számú vegy-

tani intézetének tantermében (Templom-tér). 
Az előadás díjtalan. 

— Előadás a Lloydban. Ma este hét órakor 
tartja meg a Lloyd-Társulat székházában elő-
adását V a s Artúr igazgató „Világgazdasági re-
formok előtt" cimen. Az előadáson a társulat 
szívesen lát vendégeket is. 

flz ipartestületi elnökválasztás 
(A Délmagyarország munkatársától.') 

Nyolc nap választ el az ipartestületi tiszt-
újítás napjától , de az elnökválasztás kér-
dése még nem jutott nyugvópontra. Pén-
teken a szakosztálvi elnökök tíztagú kül-
döttsége kereste fel Rácz Antalt, az 
Endrényi Lajos nyomdavállalat igazgató-
ját, akit arra kértek, hogy fogadja el az 
elnök-jelöltséget, mert az elégedetlen kis-
iparosságnak az a kívánsága, hogy az 
ipartestület vézetésében változás történjék. 

Rácz Antnl kijelentette válaszában, 
hogy nem tenne jő szolgálatot az iparos-
ságnak, aki most belső harcot provokál-
na és fellépne Körmendv Mátyással szem-
ben. Körmend.v, mint országgyűlési kép-
viselő — mondotta — összeköttetéseinél 
fogva sok'at tehet a szegedi iparosságért. 
Rácz Antal ezután sulvos ba jnak jelölte 
meg azt, hogy az iparosság politikailag 
nincs megszervezve. Nem pártnolitikailag, 
hanem politikai szempontoktői függetle-
nül kell megszervezni — mondotta — az 
iparosságot ~ 

— Dr. Eckhardt Tibor reviziós előadást tart 
Debrecenben. Debrecenből jelentik: A Reviziós 
Liga országos alelnöke, E c k h a r d t Tibor 
szombaton meglátogatja az egyesület debreceni 
szervezetét és tájékoztatni fogja a vezetőséget 
a liga munkaprogramjáról. Eckhardt szomba-
ton délután előadást fart a Déri-muzeum elő-> 
adótermében, ahol ismertetni fogja a reviziós 
probléma jelenlegi állását a világpolitikában, 
különösen kitér angliai és párisi utjának ered-
ményeire, a Balkán-blokk kérdésére és egyéb 
aktuális kérdésekre. 

— Terjed a kanyaró. A tiszti főorvosi hivatal-i 
ban naponta tömegesen jelentik be a kanyaró-
megbetegedéseket. Tegnap is 11 uj kanyaró-
megbetegedésről érkezett jelentés és az év eleje 
óta már 180 kanyaróbeteget tart nyilván a 
tiszti főorvosi hivatal, úgyhogy tartani lehet a 
kanyaró esetleges járványszerü terjedésétől. A 
tiszti főorvosi hivatal a szükséges preventív in-
tézkedéseket megtette. A többi fertőző betegségek 
szerencsére jóval az átlagon alul vannak és az 
ilyenkor szokásos influenza-megbetegedés is 
csak szórványosan fordul elő. Szövődményes 
influenza megbetegedésről ezideig nem is érke-i 
zett jelentés a tiszti orvosokhoz. 

>— Cionista előadások. A mult szombaton 
megnyílt palesztinai kiállítással és nagygyűlés^ 
se) kapcsolatban vasárnap délután 4 órai kez-» 
dettel a cionista ifjúság a zsidó iskola torna-
termében meetinget rendez. Az előadás pron 
gramján héber dalok, szavalatok, mozgás kó-* 
rus, táncbemutató és Fábián László Palesztiná-
ról szóló előadása szerepelnek. Hétfőn este 8 
órakor a Lloyd-Társulat nagytermében a pa-
lesztinai településekről tart előadást Eisdorfer 
Andor. Ugy a vasárnapi meetingre, mint a hét-
fői előadásra a belépés dí jtalan. 

n debreceni egyetem 
uiabb Ítélete 

a 30-as diákbizottság ügyében 
Megrovások és k izárások 

Debrecen, február 23. A debreceni egyetem 
tanácsa tegnap hirdette ki a volt 30-as "diák-
bizottság eJíeni ügyben hozott határozatát. 
Barcza Gedeon és a volt 30-as bizottság tagjai 
ellen hozott kizárási határozatot a közőktatás-
ügyi miniszter feloldotta és most az egyetemi 
tanács az egyenkint lefolytaitott eljárás' után 
valamennyiüket az egyetemi tanács előtti 
megrovásra Ítélte. 

Ezt követően a tanácsülésen a volt 30-as 
hízottig két tagja, Simon József és Szalkag 
Sándor ügyét tárgyalták. A tanács mindkettőt 
a debreceni egyetemről való örökös kizárásra 
ítélte. Simon József és Sznlkay Sándor volt a 
debreceni egyetemi zavargásoknak az a két 
szereplője, akik miatt a debreceni egyetem 
rektora kényszerítve volt a rendőrség segítsé-
gét kérni. Áz egyetemi tanács a SO-as bizott-
ság későbbi elnökét, Szlávy Józsefet, továbbá 
Radó Endrét hasonló indokolás alapján tcdt 
évre zára ki a debreceni egyetemről. 

— Dr. Fronkel Jenő rabbi ur „Jellemünk egy 
dráma torzító tükrében" cimen ma este 7 órakor a 
Dolgozó Nők Klubjában (Kelemen-ucca 11., I.) 
Shakespeare „Velencei kalmár" cimü remekművé-
ről beszél. 297 

— Előadás a statisztika aktuális problémái-
ról. K o n k o 1 y-T h e g e Gyula, az Országos 
Statisztikai Hivatal alelnöke vasárnap délelőtt 
11 órai kezdettel a városháza bizottsági termé-
ben előadást tart a statisztika aktuális kérdé-
seiről. Az előadáson résztvesznek a szomszédos 
törvényhatóságok vezető tisztviselői, igy Far-
k a s Béla, Csongrád vármegye és Hódmezővá-
sárhely főispánja és C s e r g ő Károly, Cson-
grád vármegye alispánja is. 


