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Dr. Pálfy József 
a licitáló programról 
„A polgármesteri állás jelentőségével nem egyez-
tethető össze a szavazatokért való kilincselés" 

(A D&magyarofSz'dg munkatársától.) Tegnap 
— minit jelentettük — lezáródott a polgánmes-
tervéllasztási pályázat határideje. A választási 
kampány tovább tant, bár előrelátható, hogy a 
27-i közgyűlésen nam lesz meglepetés a polgár-
mesteri szék betöltéséinél. A helyzet tiszta, az 
esélyeiket és az előrelátható eredményt minden-
ki ismeri 

Minthogy a Jelöltek közül legutóbb két pályá-
zó is közölte programját, kérdést intéztünk dr. 
Pálly József polBárrnesberbelyetteshez, hogy 
szándékozik-e polgármesteri programot adni. 
Pálfy József erre a következőket válaszolta: 

— Talán feltűnhetett, hogy mig a polgármes-
teri és a többi állások pályázói személyesen ke-
resik lel a bizottsági tagokat és kérik pártfogá-
sukat, én egyetlen látogatást sem tettem. Meg 
vagyok győződve, hogy a bizottsági tag urak ezt 
a tartózkodásomat nem fogják f élr emagyarázni 
cs helyeslik azt a felfogásomat, hogy 

a polgármesteri állás diszével. füg-
getlenségével és jelentőségével nem 
egyeztethető össze a szavazatokért 
váló kilincselés, kérés, vagy rábe-

szélés. 

Egészen más a bemutatkozás, amire szüksége 
van azoknak a polgármesterjelölt uraknak, cici-
ket Szegeden még nem, vagy nem eléggé is-
mernek. 

— Szerény véleményem szerint kissé merész 
önkritika, vagy a polgármesteri állás lebecsü-
lése kell alihoz. hogy valaki önmagát tartsa — 
mert hiszen a jelölték rendszerint nam az el-
lenfeleiknek korteskednek — a legalkalmasabb-
nak a mai városvezetés roppant nehéz felada-
tára és az ország legnagyobb vidéki városa 
polgármesteri méltóságának illő reprezentálásá-
r i . Ezért sem tartom' megengedhetőnek a szava-
zatkérést. Azt ne maga a pályázó, hanem az 
arra illetékesek állapítsák meg, hogy alkalmas-e 
a közigazgatás legmagasabb és legfontosabb ál-
lásának betöltésére. 

— A polgármesteri állás betöltése olyan fe-
lelősségteljes joga és kötelessége a törvényha-
tósági bizottság tagjainak, hogy annak gyakor-
latában őket korlátozni, vagy befolyásolni nem 
szabad. Ezért még az előzetes programadást 
sem tartom helyesnek, mert az 

megtévesztésre vezethet. 

— Mi volna, ha a jelöltek egymásra licitálná-
nak? Az egyik pótadómentcsséget. a piaoi hely-
pénzek, kövezet-, hídvám törlését, ¿árleszállí-
tást, közterhek elengedését stb. kedvezményeket 
isérné. a másik a ván asrendezóst, Iiidaik, csator-
nák. közmüvek létesítését, politikai előnyöket, 
fizetésemelést kitüntetéseket helyezne kilátás-
ba. amivel felülete1 •1 gondolkozó, vagy hiszé-
keny emberek esetleg megtéveszthetők. Fele-
lőtlen ígéretekkel a 'antáziia végső határáig le-
hetne a jelölteknek egymásra licitálni, a legki-
sebb kockázat nélkül. Mert. ha sikerül a válasz-
tás, a legfőbb cél el van érve és továbbiakért 
nem a jelölt, Írre.! , a közgyűlés és elsősorhar. 
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Két rőtnek repríz egy előadásban: 

Cfficil szerenád 
Jan ifiepura és Magda Schiteider 

mesteri filmoperettje 

Szőke Szakáll, Re»á a Müller és H. Ihim g 
pompás vígjátéka 

Előadások kezdete 
fél 6 és fél 3 érakor 

az üres városkassza a felelős, ha az Ígéreteket 
nam lehet megvalósítani. Ha pedig nem 9ikerül 
a választás, akkor meg a jelölt programja szép 
ígéret marad, amiből még tőkét is kovácsolhat 
a maga javára. 

— A szegedi polgármesterség aspiránsairól 
nem szabad feltételezni, togy ilyen szerepre 
vállalkoznak. A szegedi közgyűlés tagjait nem 
szabad megbántani annak feltételezésével, hogy 
ilyen licitáló programot vár a pályázóktól. Tes-
sék egykori lapok közléséből megállapítani, 
hogy annakidején sem Pálfy Ferenc, sem Lá-
zár György, sem Somogyi Szilveszter nem ad-
tak előzetes programot és mégis mindegyik 
annyira szolgálta Szeged érdeket, amennyire az 
adott viszonyok és körülmények azt megen-
gedték, Ez az elgondolás, a város arnyagi vi-
szonyainaik alapos ismerete, felelősségem tuda-
ta és közhivatali etikáim tart tehát vissza attól, 
hogy esetleg be nam váltható ígéretekkel! han-
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gulatkeltő programadásra magamat elhatároz-
zam. 

— Szeged polgármesteri méltó-
sága nem egyszerű tisztviselői ál-
lás a közigazgatási fokozatok csú-
csán, hanem száznegyvenezer lélek 
jólétét, boldogulását, a város fejlő-
dését. vagy visszamaradását jelen-
tő. óriási felelősséggel járó kor-

mányzat, 

amiintek odaítélését Szeged közönségének, a 
közönség hivatott képviselőinek nomcsak joga, 
de elsőrendű várospolgári kötelessége kézben 
tartani. A polgármesteri állás betöltésénél _ mi-
den más szempont félretételeve! egyedül cs ki-
zárólag a város erdeke jöhet tekintetbe. 

Teljes bizonytalanságban 
megkezdik a város iövö évi 
költségvetésének összeállítását 

(A Délmagyarország munkatársától.) Csak 
néhány hét telt el még a város idd költségve-
tésének belügyminiszteri jóváhagyása t ' . i , de a 
számvevőség már megkezdte a jövő évi költ-
ségvetés összeállítását. Ez a munka külö-
nösen a mai ..'.eglehetősc.. bizonytalan helyzet-
ben igen súlyos feladatot ró \ számevőségre, 
hiszen ebben a pillanatban még azt sem lehet 
megállapitanii, hogy a gyakorlatban hogyan Vcl jrv 
be az a költségvetés, amelyet ¿. múlt év nya-
rán állítottak össze, amely a múlt év őszén dö-
cögött keresztül a oénzügyi bizottságon, a kis-
gyűlés on és a közgyűlésen és igen lé-
nyeges változtatásokkal került fel a bel-
ügyminisztériumba. ahol közel féleszteu-
deig tartott, amíg eljutott a jóváhagyá-
sig. A városi gazdálkodás első félévének ered-
menyét még nem ismerheti a számvevőség, az 
uj költségvetés összeállítását mégis meg kel! 
kezdem", mert különben nem készülnek el vele 
idejére, már pedi^ a törvény elég sJgórnan 
kimondja. Hogy a törvényhatósági bizottságnak 
legkésőbb a szeptemberi közgyűlésen le kell 

tárgyalnia és a tizenöt napos fellebbezési hatar-
idő leteltével késedelom nélkül fel kell terjesz-
teni a belügyminiszterhez. 

A város hatóságának tehát nent ege zen ká-
rom hónap r.ll rendelkezésére, hogy összeállít-
hassa, letárgyalhassa a költségelv rányzatot. a 
belügyminisztériumnál viszont közel féleszten-
dőbe telik, amíg a közgyűlés áltat elfogadott 
költségvetést felülbírálják. 

A számvevőség most gyűjti össze a költség-
vetés összeáHitásálJoz szükséges adatokat és 
az egyes városi intézmények által előzetesen 
összeállított igénybejelentéseket. Most készülnek 
a városi jövedelmekre vonatkozó valószínűségi 
számitások. most kalkulálják a jövő évre vár-
ható adójövedelmeket, először tehát a bevéte-
lek várható összegét állapítják meg ós annak 
keretéiben írják maid elő a kiadásokat. 

A jelek nem valami biztatóak, a gazdasági 
helyaetben nam mutatkozik javulás, sőt az idei 
terméskilátások még fokozzák a helyzet sú-
lyosságát. 

A szegedi szabadtéri játékok 
propagandája 
paristól—nopenhagaig 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi szabadtéri játékok rendezőbizottsága 

egyre szélesebb körben, nagy apnarátussal és 
energiával dolgozik Szeged grandiózusnak Ígér-
kező augusztusi ünnepi e'öadásainak előkészí-
tésén. A Dóm-téri M a d á ch -előad ás ok jelentősége 
már a mult é"i kirobbanó siker után túlnőtt a 
helyi és az országos kereteken, a milliós pél-
dányszámban megjelenő világlapok tudósításai 
olyan nagyarányú érdeklődést keltettek nem-
zetközi viszonylatban is, amilyenre a háború 
után egyetlen magyar művészi produkció sem 
tekinthet vissza. A világ minden részéből ér-
keznek az érdeklődő, az ismertetőt, a progra-
mot kérő levelek a rendezőbizottsághoz és a 
bejelentések, amelyekből joggal következtethe-
tik a rendezőség vezetői, hogy a Dóm-tér au-
gusztus első felében nagyszámú nemzetközi ven-
dégtömegekre számi thr f . 

A rendezőség, hogy kielégítse a megnyilatko-
zó nemzetközi érdeklődést, négy nyelven nyo-
matta ki a szabadtéri játékok szépkiállitásu 
prospektusát, magyarul, német i', francául és 
angolul és gcmdaskcLott róla- bozy a prospek-

tusok eljussanak í r v az érdeklődő magánosok-
hoz, mint azokhoz a nagy. nemzetközi utazási 
irodákhoz, amelyek elvállalták a külföldi ven-
dégek utazási csoportjainak megszervezését és 
irányítását. 

A szegedi szabadteri játékok rendezőbizott-
sága többek között a következő helyekre cs 
címekre juttatott el nagyobb mennyiségű négy-
nyclvü prospektust: Prágába a C<Y/ofc-irodának, 
Bukarestbe az Etircoa irodának. Belgrádira a 
Pwfrrífc-irodáinak. Istambulba a Natta-irodának. 
Párisba a O^roofl-irodának, Warszawába az 
Orbisnak, Londonba a Pickford-nak, a Cook-
nak, Párisba a Globetrottcrnek. küldött töbhek 
között Rómába, Genfbe, Milánóba. Kopenliágá-
ba, Athénbe, Bruxellesbe. Oslóba. Tallinba. 
Szófiába. Helsinkibe. Göteborgba. Hágába. Ber-
linbe. Münchenire, Zürichik és mindenhová, ahol 
érdeklődés mutatkozik Az ember tragédiája 
szegedi nagyszabású szabadtéri előadása iránt. 
Az idén — minit ismeretes — hétszer mutatják 
be Madách drámai költeményét egészen újszerű, 
nagyszabású rendezésben: augusztus 4-én. 5-én. 
6-án. 11-én. 12-én. 14-ái' és 15-cn. 


