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eladósodott Szeaed" 
Dr. Somogyi Szilveszter polgármester a 

Magyarság cikksorozatára reflektál ebben 

t cikkében. 

Tiltakoznom kell az »Eladósodott Szeged* 
eim ellen, mert nem fedi a valóságot és mert 
a legnagyobb és legvagyonosabb magyar vá-
ros hitelét ok nélkül rontja. Szeged közönsége 
két tendenciát lát a Magyarság cikkében és 
a lakosságban mind a kettő osztatlan vissza-
tetszést kelt. 

Az egyik az, hogy a Magyarság az egye-
temi városok közül támadó pergőtüzét más-
kor is és mindég csak Szeged városára össz-
pontosítja és soha nem kifogásolja sem a 
budapesti, sem a debreceni egyetemet, noha 
azok többe kerültek és kerülnek az államnak, 
mint a szegedi. Ebből nj-ilvánvaló a Szeged-
ellenes tendencia. Ezért esik ez rosszul a vá-
ras közönségének, mert a trianoni szörnyű ha-
tárok folytán igy is elég a magunk baja és 
felesleges ezt erőszakolt magyar támadással 
is tetézni. Egyetlen magyar várost sem sújtot-
tak a határok olyan kegyetlenül, mint éppen 
Szegedet. Mig némely város a trianoni ha-
tármegvonás folytán nagyobb környéket nyert: 
Szeged mindent elvesztett. Elvesztettük a Bá-
nátot és a Bácskát; 300 községnek és 300 000 
embernek azelőtt ideirányuló forgalmát. Dé-
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tárát, Jceleti és nyugati irányban a trianoni 
határ elvágott bennünket minden forgalom 
lehetőségétől, — északra pedig már minden 
Budapest felé gravitál. 

Ekkora elszigeteltségünkben nyilvánvaló, 
hogy csak Intézmények idetelepítésével, vagy 
az itteniek fejlesztésével lehet az ország má-
sodik városát az elsorvadástól megmenteni. 
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szünetében. Határozottan volt benne valami klasz-
ezikus jz. A régi görögök is igy csinálhatták az 
amfiteftrumokban. Csak a fügével nem lehet any-
nyit szemetelni.) 

Kérdeztem a tanár urat, hallotta-e a haláía hí-
rét. I§en, bosszantotta is, meg nevetett is rajta, 
mint plyan ember, aki nem csak művészettel, ha-
nem pszichológiával is dolgozik. Ugyanazt hallot-
tam, ftumorral is. Azt mesélték róía, hogy mikor 
már ezrekre ment az összeperselyezett' nadrág, 
gomb, néhány maréknyit felküldött a hivatalos 
helyre ezzel az üzenettel: 

— í í a a szegediek méltányosnak találják, hogy 
engem nadrággombbal honoráljanak, talán a ha-
tóságban is lesz annyi méltányosság, hogy elfo-
gadja tőlem az adót nadrággombban. 

De se ezt nem mertem megkérdezni Stroh-
schnejder mestertől, se azt a másik pletykát, 
igaz.e, hogy amit a nadrággombokon kivül ösz-
szeszedett a turnéjn. abból autót vásárol. Csak 
kezet szorítottam vele és kívántam neki szívből 
továbbra is sok szerencsét a szittyaföldön. Meg-
érdemli az olyan tehetséges ember, mint ő. Mert 
hogy tehetséges, azt még azok se vonhatják két-
ségbe, akik a kötéltáncosságot nem akarják befo-
gadni a hét szabad művészetek közé. Más Olim-
pus.lakóknál csak , idővef tudódik ki. csakugyan 
tehetségesek voltak-e, vagy csak szimulálták a 
tehetséget, amire elég sok példa van, az emberek 
e tel^ntetben könnyen megtéveszthetők. A kötél-

táncosi pályán azonban nem lehet csalni. 

• 

Molrt pedig megvallom, hogy életemben ez az 
első tárca, amit a jövendőnek szántam. Nekem 
is na jy öröm az, ha a régi Szeged művészeti éle-
téhez adatokat keresgetek a legrégibb magyar új-
ságokban és rátalálok, hogy 1831-ben itt járt Go-
mez i$e Parientos, a világhírű vizugró, kinek lát-
hatása végett még a távolas pusztafia is váro-
sunkb* tsődülni nem sajnállottanakr, — jelenti a 
Hasznos Mulatságok.ban Miskoltzy István városi 
aljedzg ur. 

Hát hadd örüljön az én följegyzésemnek ís, aki 
ízáz év múlva azt keresgeti, hogy élte világát a 
müvé^et a mostani Szegeden 

A' lemondott kormány észre is vette ezt éo 
segített nekünk annál inkább, mert felismerte, 
hogy nemcsak a várqsnak van erre szüksége, 
hanem méginkább érdekében áll ez az egesz 
magyar nemzetnek, hogy itt a magyar—ro-
mán—jugoszláv hármas határon az országnak 
egy olyan hatalmas és erős oszlopa képeztes-
sék ki, amelyre a nemzet a jövőben is biz-
tosan támaszkodhatik és építhet 

E felfogás helyességét a mult eseményei 
igazolják. Amint az 1918-iki forradalom után 
földrajzi és etnographiai alkalmasságával Sze-
ged volt az, mely az országnak a kormányzó 
ur vezérletével nemzeti hadsereget adott s 
ezen alapszik a mai. polgári rend visszaállí-
tása: éppen olyan bizonyos, hogy az elkövet-
kezendő jövőben megint Szeged város lesz az 
a pont,.amelynek hatósugarai minden irány-
ban a legmesszebbre érnek el. Minden párt-
politikán felül áll Szeged város erősítésének 
és támogatásának kötelezettsége; ezért kel-
lett itt az egyetemet kiépíteni és ezért kelle-
ne ide még sok minden egyéb intézmény, 
ami itt nincs, más nagy városokban pediu 
megvan. 

'A cikk másik tendenciája, — ami a vá-
ros minden lakójának rosszul esik —, abban 
áll, hogy a lap ezúttal is, gróf Klebelsber,7 
Kunó volt közoktatásügyi minisztert Szegeden 
keresztül támadja és most ráfogja, hogy a 
várost eladósitotta. Jogosítsa érzem magamat 
Szeged város egész közönsége nevében poli-
tikai, foglalkozási és felekezeti különbség nél-
kül a munkásság nevében is kijelenteni, hogy 
a város lakossága mély tisztelettel, szeretet-
tel és soha el nem muló hálával viseltetik 
Magyarország volt kultuszminisztere iránt, aki 
a magyar kulturát. százados léptekkel vitte 
előre. Tiltakozom az ellen, hogv a város adós-
ságáért bárki őt teg^ve felelőssé; azért egyes-
egyedül én vagyok felelős és a volt kultusz-
miniszter soha, a legkisebb mértékben sem 
folyt bele az autonómia elhatározásába, hogy 
a város minő, mennyi és mire fordítandó 
kölcsönt vegyen fel. 

Nem felel meg a-valóságnak, hogv- a város 
eladósodott volna. Adóssága van, de nincs el-
adósodva. 90 millió pengő értékű vagyonával 
szemben 23 millió pengő adóssága van. Az 
utolsó békeévben, 1914-ben, 32 millió arany-
korona volt az adóssága, ami közel 40 millió 
pengőnek f$Iel míeg s ma az adósság alig va-
lamivel több, mint annak fele. Igaz, hogy 
nagv kamatot kell utána fizetnünk, — évi 
2,100.000 pengőt, — azonban az ebből az adós-
ságból épített bérházaink, tanyai vasutunk és 
üzemeink évi 800.000 pengőt behoznak. 

A kérdéses cikk utánanézést mutat az egye-
tem céljaira kisajátított'ingatlanok részletes 
felsorolásával. Téved a felsorolás, mert hiá-
nyos, mert mi többet költöttünk egyetemün-
kért az ott felsorolt' összegeknél, de ezt szegedi 
polgár nem sajnálja, mert az egyetem ne-
künk életet jelent. Négymilliót fordítottunk 
városrendezési kisajátításokra és négymillióval 
járultunk hozzá az építkezésekhez, ami az 
állam 12 milliójával együtt 220 milliót tesz 
ki. Ez a pénz munkaalkalmat biztosított s 
ez a pénz belejutott az ország pénzügyi vér-
keringésébe amellett, hogv állandó kulturális, 
gazdasági és egészségügyi előnyt jelentett. 

Egy kis anakronizmus a költekezést a jeleft 
sivár állapottal összehasonlítani. Ma minden 
város küzködik a pénzhiánnyal; nemcsak mi, 
hanem Anglia és Amerika is kölcsönnel fe-
dezi költségvetésének deficitjét. Ami kölcsönt 
a város felvett, arról be is tudunk számolni; 
az mind nagy előnyére és hasznára volt a vá-
rosnak és csak hálával tudunk megemlékezni 
a volt kultuszminiszter úrról, aki megmentette 
a várost az elsorvadástól. 

Az az eladósodott vároS, amely vagyonán 
és jövedelmén tulmenőleg Haszontalan dol-
gokra vesz fel kölcsönt és igy anyagilag tönkre 
megy. Ilyen vétkességet és könnyelműséget 
Szeged város nem követett el: Hitelképessége 
ma is változatlanul fennáll. 

Dr- Somogyi Szilveszter 
polgármester. 
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Asz i d ö 
SZEGED. A szegedi egyetem földrajzi intézetének me-

teorológiai obszervatóriuma jelenti, hogy szombaton Sze-

geden a hőmérő legmagasabb állása 18 fok Celsius, 

legalacsonyabb IS fok Celsius. A barométer adata 0 fokra 

és tengerszinre redukálva reggel 7S1.5 mm., este 763 V 

mm. A levegő relatív páratartalma reggel 100 százalék, 

délben 78 százalék. A szél iránya reggel délnyugati, 

este délkeleti, erőssége l—S, a lehullott csapadék 0.S 

milliméter volt. 

BUDAPEST. A Meteorológiai Intézel jelenti este 10 

árakor. Hazánkban élénk szél volt, de a hőmérséklet 

ennek ellenére emelkedett s az északnyugati várme-

gyékben meghaladta a 20 fokot. Több helyen volt apró 

záporeső. Prognózis: Változóan felhős idő, egyes helye-. 

ken kisebb esők, lényegtelen hőváltozás. 

Uj leiszabályrendelet készül 
(A Délmagyarország munkatársától.) A főorvoi híva. 

tal a jövőben kérlelhetetlen szigorral kivin ja ellenőrizni 
a piaci tejkereskedelmet. A helyzet eddig az volt, hogy 
a tejárusok minden ellenőrzés nélkül hozhatták bn a 
tejet, amplyet a tanyákon és a környék falvaiban vásá-
roltak össze. Nagyon valőszinü, hogy az ilyen módon 
piacra ka-ült tej nem felel meg mindenben a kőz. 
egészségügy követelményeinek és igy sok hamis és fer. 
tőzött tej kerülhet ? forgalomba. A főorvosi hivatni 
ezért elhatározta, hogy uj tejszabályrendelet-tervezetot 
dolgoz ki. Ezzel kívánja hathatősabbá tenni a • piaci 
tejellenőrzést. A főorvosi hivatal azzal a gondolattal Is 
foglalkozik, hogy a piacokon csakis pasztörizált tej 
árusítását engedje meg az nj szabályrendelet. 

Csuxos és / d e f f l t f / d a ImaUnál, fejfájásnál, 
valamint álmatlanság esetén a Togal tabletták jól hat-
nak. — Kérdezze meg orvosát! Minden gyógyszertár-
ban kapható, Ára F 180. " M.4 


