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Keresztes-nscher bclOdumlnisztcr 
magának tartotta fenn a döntés fogát 
a városi tisztviselők pótléka ngQében 

(A Délmagvarország munkatársát fii.) Bárányi 
Tibor főispán dr. Pálfy József polgármesterhe-
lyettes társaságában, mint ismeretes, kedden reg-
gel Budapestre utazott, hogy a belügyminiszter-
nél eljárjon a városi tisztviselők veszélyeztetett 
fizetéspátiékának megmentése érdekében. A nol-
gármesterhelyettes kedden déhitán már haza is 
érkezett és a Délmagyarország munkatársának 
elmondotta, hogy az ut eredménytelen volt, 
amennyiben a belügyminiszter másiránya elfog-
laltsága miatt nem fogadhatta a szegedieket, 
akik igy a minisztériumban dr. Tatits Árkád ál-
lamtitkárt keresték fel. Az államtitkár közölte 
velük, hogy a városi költségvetés jóváhagyása 
ügyében még nem történt döntés éppen a vá-
rosi pótlékok problémája miatt, ebben az íny-
ben Dedig Keresztes-Fischer Ferenc belügymi-
niszter magának tartotta fenn a döntést. 

Dr. Pálfy József polgármesterhelyettes közöl-
te még a Délmagyarország munkatársával azt is. 
hogy Bárányi főispánnal együtt közvetlenül a 
his^éti finneoek után újból felutazik Budapestre 
és a belügyminisztert tájékoztatják majd a 
helyzetről. Ugy a főisoán, mint a polgármester-
helyettes pesti útját több városi ügy elintézésé-

nek megsürgetésére is felhasználta a miniszté-
riumokban. 

A városi tisztviselőket a pótlékok sorsa egyre 
jobban nyugtalanítja és a nyugtalanságot nagy-
mértékben fokozza az a hir, amelv szerint ab-
ban az esetben, ha tényleg sor kerül a pótlék A 
csökkentésére, akkor annak január l-ig vissza-
menő hatálya lesz, a differenciákat tehát ntólag 
le\-onják a fizetésekből. Már meg is indult a 
mozgalom, hogy szükség esetén a tisztviselők 
közös panasszal forduljanak a közigazgatási bí-
rósághoz. Dr. Szekerke Lajos tiszti főügyész öt-
ről a kérdésiről a következőket mondotta: 

^ — A tisztviselők állásfoglalása nagyon Is 
érthető, midőn azt mondják, hogy a már egyszer 
kifizetett pénzt nem adják vissza. Nem is tud-
ják visszaadni, mert hiszen régen elköltötték. \ 
városnak viszont jogában áll levonni a jóvá 
nem hagyott pótlékokat, mert jogilag az a hely-
zet, hogy egy kormányhatóságilag jóvá nem 
hagyott költségvetés terhére nem lehet fizeté-
seket eszközölni. Ha mégis megtörténtek a Fije-
tések, ezek mem voltak jóváhagyva, tehát a vál-
toztatásokat most utólag is akceptálni kell. 

11 Nemzeti Múzeum bejelentette igényét 
az uj nagyszéksési aranyieíetre 
A két aranyedény birtokáért megindult a harc 

(A Délmagyarország munkatársától.) Részle-
tesen beszámplt a Délmagyarország két héttel 
ezelőtt arról, hogy Nagyszéksóson egy Bálint 
nevü kisgazda értékes aranyleletre bukkant. 
Bálint a szőlőjében, ugyanott, ahol 1927-ben az 
úgynevezett ,nagyszéksósi aranvleletet" találta 
meg Móra Ferenc, fedezte fel az értékes tárgya-
kat: egy kávéscsészealj nagyságú, nehéz, re-
mek ötvösmüvü arany tányérkát és egy télgömb 
alakú, 16 centiméter átmérőjű színarany edénvt. 
Bálint az aranytárgyakat egy ékszerészhez 
vitte, az ékszerész viszont értesítette dr. Se-
bestyén Károly helyettes muzeumigazgatót. Az 
aranytárgyakat a rendőrség lefoglalta és azok 
jelenleg is a rendőrség birtokában vannak. \ le í 
létről már eddig is megállapították, hogy az uj 
tárgyak folytatásai a nagyszéksósi leletnek, az-
zal szervesen összefüggenek. Ezt bizonyitia az 
Is. hogy a két leletet azonos helyen találták. \ 
félgömb alakú edény régészi szempontból nagy 
szenzáció. Az edény talpán bevésett irást talál-
tak. Az irás megfejtésével fény derül majd a 
nagyszéksósi lelet származására. 

A Bálint-féle lelet ügyében most érdekes és 
váratlan fordulat történt. Az értékes lelet fel-
keltette a tudományos világ érdeklődését és egy-
úttal megkezdődtek a különböző akciók is. hogv 
a leletet megszerezzék. A rendőrségen tegnap 
megjelent Fettich Nándor, a Nemzeti Muzeum 
őre és 

előre elkészített nyugta ellenében kérte 
a Bálint-féle lelet kiszolgáltatását azzal 
az indokolással, hogv az a Nemzeti Mu-

zeumot illeti meg. 

A rendőrség természetesen nem teljesítette ezt 
a kívánságot, már csak azért sem, mert a lelet 
tulajdonjoga egyelőre még tisztázatlan, de sem-
miesetre sem annyira tisztázatlan, hogy szó 
férhessen i szegedi mnzeum jogos igényéhez. A 
lelet szorosan összefügg a korábbi leletekkel. 
Ezekből most már 102 darab van a szegedi mu-
zeum birtokában. De ettől függetlenül is: Sze-
gedtől nem lehet elvitatni az aranykincseket, 
azokat 

szegedi földön, a város fö'djén, sze-
gedi ember találta. 

Mint ahogy az 1927-es leletre s>em jutott eszébe 
reflektálni senkinek, ugy most is érthetetlen a 
Nemzeti Muzeum fellépése. Valószínűleg megin-
dul a harc az értékes leletért, de a harc kime-
netele nem lehet vitás. Az ujabb leleteknek ott 
van a helyük a szegedi muzeumban. Móra Fcrenc 
dédelgetett Wncsei között. 

A kincstár jogügyi igazgatósága is 
jelentkezett. Kéri a lelet aranyérlé-

kének egyharmad részét. 

Ezt a részt az állam, ha muzeumról van szó. & 
szokta engedni. Remélhető, hogy ebben az eset^ 
bem is igy lesz. 

Kérdést intéztünk a Nemzeti Muzeum fellépd 
sével kapcsolatban dr. Sebestyén Károlyhoz, aid 
azonban kijelentette, hogy ebben az ügyben nemi 
nyilatkozhat egyelőre. 

— Csak annyit mondhatok, hogy március 17+ 
ike óta azon a helyen tovább folytatom a kuta-
tásokat és újra találtam értékes dolgokat. A 
nagyszéksósi leletből eddig 102 darab van a sze-
gedi muzeum birtokában és csak kettő a rendőr 
légen. 
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Szegeden letartóztattak 
egy veszedelmes makói 

betörőt 
(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-> 

gedi rendőrség kedden reggel letartóztatta 
H o r v á t h Kálmán 26 éves, rovottmultu ma* 
kói napszámost. Horváth nemrégiben Makón 
több betöréses lopást követett el. Elfogták és a 
rendőrségi cellában tartották őrizet alatt, amig 
ügyeit nem tisztázták. Horváthnak néhány) 
nappal ezelőtt sikerült a cellából megszöknie. 
Egy éjszaka kibontotta a cella niennvezctét és a 
falon keresztül szökött meg. Amint később ki-< 
derült, egyenesen Szegedere jött és itt is több 
betörést követett el. A szegedi detektívek a ka-! 
pott személyleírás alapján kedd reggel nz uc-» 
cán felismerték. Horváth a detektívek elől 
szökni igyekezett, de csakhamar elfogták. Két 
szegedi betörést ismert be. A fosztolta ki a na-> 
poVhnn a tanítóképző intézet irodáját és ő járt 
a Kálvária-urra 18. szám alatti házban, ahon-

nan ruhanemiieket lonntt el. Horváthot még 
kedden délelőtt átkísérték az ügyészség foghá-
zába. 
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