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4 budapesti archeológiai kiállításra ' 

kölcsönkértek a szegcdi ásatások kincseit 
Móra Ferenc honfoglaláskor! leletei a Történeti Muzeum reprezentatív 

kiállításán 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 
muzeum régészeti gyűjteménye már régen felkel-
tette a külföld érdeklődését, minduntalan jelent-
keznek a szegedi kultúrpalotában külföldi archeo-
lógusok, akik látni akarják ezt a gyűjteményt, fő-
kép Móra Ferenc szegedkörnyéki leleteit. A le-
letek között ugyanis van néhány olyan unikum, 
amely teljesen uj megvilágításba helyezi a honfog-
lalás korát Nagy baj az, hogy a szegedi kultúr-
palota nem tud megfelelő helyet nyújtani ezek-
nek a rendkivül értékes leleteknek, az ásatási 
anyag jelentós része ma is ládákba hever hozzá-
férhetetlenül a kultúrpalota pincéiben, folyosóin 
és igy az érdeklődő tudósok a kincseknek csak 
ifién kis töredékét tekinthetik meg. 

Ebből a szempontból is nagy jelentősége lesz 
»nnak a kiállításnak, amelyet a Magyar Történeti 
Muzeum rendez a nyáron Budapesten és amely-
nek keretében kiállítják a szegedi gyűjtemény 
egyik részét is. Ebben az ügyben irt pénteken 
levelet gróf Zichy István, a Magyar Történeti Mu-
zeum főigazgatója dr. Sebestyén Károly egyete-
mi magántanárnak, a kultúrpalota vezetőjének. 
Levelébn közli, hogy a kiállítás ügye már any-
nyira előrehaladt, hogy időszerűvé vált a vidéki 
anyag fólszáUitáÁ Hivatkozik Sebestyén Ká-
rolynak Fettich Nándor egyetemi magántanárnak 
a Nemzeti Muzeum régészeti osztályának veze-
tőjével folytatott megbeszélésére és annak alapján 
kölcsön kéri a kiállítás számára a szegedi rend-
kívül gazdag honfoglaláskori gyűjtemény repre-
zentatív leleteit. 

„Tekintettel arra — írja gróf Zichy István —, 
hogy ennek a kiállításnak a magyarság honfogla-
láskori kulturáját és annak előzményeit kell el-
sősorban kifelé szemléltetni, a legnagyobb súlyt 
helyezzük arra, hogy az idevágó leletekben egyik 
leggazdagabb vidéki közgyűjtemény, a szegedi 
muzeum méltó helyen szerepelhessen a kiállítás-
ban." 

Ebből a szempontból gróf Zichy kívánatos-
nak tartja, hogy a régebbi és az ujabb honfogla-
ló skori leleteket kölcsön kapja a kiállítás ren-
dezősége, amelynek a bronz szijvég-ősdiszitmé-
nyeket tartalmazó avarkori leletek mellett nagy 
szüksége lenne az avar, illetve a honfoglaláskori 
magyar ijjaik rekonstrukcióira is, esetleg azoknak 
az illusztrációknak az eredeti rajzaira, amelyek 
Sebestyén Károlynak az ijjakról szóló munkájá-

hoz készültek. 
„Természetesen szeretnék minél többet — Írja 

levelében a Történeti Muzeum főigazgatója —, 
az egész nagyszéksósi aranykincsre is föltétlenül 
számitok" és fölkéri Sebestyént, hogy a leletek ki-
válogatását mágia intézze, mert a legjobban is-
meri a szegedi anyagot és a legjobban ő állapit-
hatja meg, hogy mi alkaJmas belőle a pesti kiál-
lításra. Közli végül, hogy irt dr. Pálfy József pol-
gármesternek, akitől engedélyt kéri az anyag 
kölcsönvételére. Az anyagért a muzeum egyik 
megbízottja utazik Szegedre, hogy elkerülhessék 
a postai szállítás veszélyeit. 

A Történeti Muzeum kiállitása valószínűleg jú-
liusban nyilik meg és szeptemberig marad nyitva. 
Az egész világon rendkívül nagy az érdeklődés 
a kiállítás iránt, amely a maga nemében az első 
lesz az egész világon• A szakértők megállapítása 
szerint a kiállítás legértékesebb, legrcprezentan-
vabb része a szegedi anyag lesz. 

Julius elején megszzünilc 
a őtorosssmai cigány ob: 
egészségügyi fogsága 

és a Köxség felépiíi ass uj cigány telepei 
(A Délmagyarország. munkatársától.) Kiskundo-

rozsmának még mindig meg van a szenzációja: a 
105 cigány egészségügyi fogsága. Huszonkettedik 
napja tart a vesztegzár, amellyel Dorozsma ele-
jét vette annak, hogy a kiütéses tifusz tovább-
terjedjen. Ha nem lép fel ujabb megbetegedés a 
cigányok között, akkor 

julius elsején felszabadítják a ci-
gányokat, 

akik pedig már egészen megszokták ezt a kivé-
teles egészségügyi kényszerintézkedést. Rendsze-
resen élelmezi őket a község, napjában fürdeniök 
kell. A 105 cigány gondozása és élelmezése na-
ponkint 70 pengőjébe kerül Dorozsmának és bi-
zony a község költségvetésének ez a rendkívüli 

Még mos! sem hagyták iává 
a város idei költségvetését, 
de már készítik a iovő évit 

(A Délmagyarország munkatársától.) Á vá-
rosi számvevőség gőzerővel dolgozik a jövő évi 
költségvetés összeállításán. Az ügyosztályok 
egymásután nyújtják be S c u l t é t y Sándor 
főszámvevőhöz jövő évi hitelszükségleteik ki-
mutatását, amelynek egybevetése alapján ké-
szül azután el a jövő évi költségvetés tervezete 
Mivel az idei költségvetés jóváhagyása még 
mindig nem érkezett meg, kérdést intéztünk a 
főszamvevőhöz, hogy a belügyminisztérium 
késtdelmeskedése megneheziti-e a jövő évi 
költségvetés összeállítását. A főszámvevő vá-

öelvórosi Mozi Szombat, vasárnap 

Babszolgavásár 
grandiózus napkeleti történet. Főszereplök 

fritz Kortner... Unna May Wong 
Szombat, vásárnap Széchenyi Mozi 

Egy asszony, 
akiről beszélnek... 

Egy szerelmes asszony drámája. A világhírű R. K. O. 
filmgyár remeke. Főszereplök 

John Bo'es és flnn Harding. 

laszában a következőket mondotta: 
— Egyelőre sem a költségvetés összeállitásá • 

ra irányuló munkában, sem pedig a város 
háztartásában észrevehető zavarokat, vagy ne-
hézségeket nem okoz a költségvetés jóváhagyá-
sának hiánya. A jövő évi költségvetés tervez«-
lét a/j idei költségvetéstől teljesen függetlenül 
is össze tudjuk állitani, a jóváhagyott költség-
vetési adatokra csak akkor lesz majd szüksé-
günk. amikor össze kell hasonlítanunk a jövő 
cvi kiadási és bevételi tételeket az ideikkel, 
hogy megállapíthassuk, hol, milyen arányú 
eltérés mutatkozik. A város háztartásában pe-
dig azéri nincs zavar, mert a kormánytól nyert 
általános felhatalmazás alapján és a multévi 
költségvetés keretében gazdálkodhatunk mind 
addigiamig a jóváhagyás meg nem érkezik. 
Száiniláí-om szerint a számvevőség jövő évi 
költségvelés tervezetével julius végére elké-
szül és igy az idén sem lesz akadálya annak, 
hogy a pénzügyi bizottság szeptemberben le-
tárgyalja a költségvetést, amely azután a szép 
temberi közgyűlés napirendjére kerülhet és 
október közepén már fel is terjeszthetjük az 
u! költségvetést ismét a belügyminiszterhez jó 
váliagyás céljából. 

Arra a kérdésünkre, hogy a jövő évi költ 
ségvetésben lesz-e lényegesebb, elvi jelentősé-
gű eltérés az ideitől, a főszámvevő kijelentette, 
hogy az uj költségvetésben lényeges változás 
nem lesz, a város bevételei nem igen változtál 
é« nem változtak a szükségletek sem. A keret 
körülbeiül ugyanaz marad, ha az egyes léte 
lek között kisebb jelentőségű változások lesz 
nek is-

kiadás súlyos megterhelést okoz. 
A másik gond, hogy mi lesz a cigányokkal, ha 

letelik az egészségügyi fogság. A cigányokat ez a 
probléma nem igen nyugtalanítja, ők megszokták 
a rendszeres élelmezést és abba is beletörődtek, 
valahogy, hogy naponkint kell — fürdeniök. 

A régi csendőrlaktanya olyam épület, mintha 
kizárólag arra a célra épült volna, hogy itt loka-
lizálják a fertőzötteket. 

Az épület teljesen körül van zárva, 

ablakai az udvarra néznek, a magas kőfalon nem 
egykönnyen lehetne átjutni az emberfiának segít-
ség nélkül. De eszük ágában sincs a cigányok-
nak, hogy megszökjenek, egész nap úgyszólván 
semmit sem csinálnak, tamburazene melle« néha 
még táncra is perdül a fiatalabbja. 

Az öregebbek azonban már gondolnak arra is, 
hogy mi lesz velük, ha a vesztegzár letelik. A ré-
gi cigánytelepet fel kellett égetni, még csak hírmon-
dó sem akadt az ócska putrikból, nehogy a kiüté-
ses tifusz valamit megfertőzzön. Uj cigánytelepei 
kell épiteni Dorozsmán, a község képviselőtestü-
lete már kijelölte az uj település helyét. Az épít-
kezésről 

Va jdovieh Béla, 

a község főjegyzője a következőket mondotta: 

— Tizenöt rigányfamilia részére tizenöt lakó-
házat fogunk építtetni. Féltetős, 2 szoba-konyhás 
házak lesznek ezek, a község adja a faanyagot 
az építkezésekhez. Vályogból készülnek a házak, 
a vályogkiverésnél a cigányokat kívánjuk foglal-
koztatni. Az a tervünk, hogy munkára szoktatjuk 
őket és azt akarjuk, hogy foglalkozásuk ide kösse 
valamennyiüket. Eddig ugyanis jórészt kupecke-
déssel foglalkoztak és messzi vidékre elbarangol-
tak a dorozsmai cigányok, ha azonban valami-
lyen megélhetést biztositó foglalkozásuk Vsz, ugy 
gondoljuk, nem igen mozdulnak majd ki a köz-
ségből. Az uj cigánytelep építkezését közvetlen 
azután megkezdjük, amint a cigányok egészség-
ügyi fogsága letelik és ha továbbra is ilyen ma-
rad az idő, egy-két bét alatt födél alatt lesznek 
valamennyien olyan lakóházadban, amelyről 
eddig talán nem is álmodtak. 

Az idő 
A Szegedi Meteoro1ogi«i Obszervatórium 

jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb ál-
lása 30.fi, a legalacsonyabb 15.1' C. A barometer 
adata nullfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 761.2, este 761.2 mm. A levegő páratar-
talma reggel 65, délben 37 százalék. A szél 
iránya délkeleti, erőssége 2—3. 

A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 
órakor. Időjóslat: Élénkülő déü légáramlás, 
jobbára derült, igen meleg idő, később 
nyuaat Jelöl növekvő zivatarba ilqm. 


