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A Pengőtől már, vehet elsőrendű snyagbóf, a legelegánsabb formákban 
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azt aztán alaposan elvégzi. 
Azt irja az illető tanácsnok, hogy lí)3S töí 

kezdve sok-sok ezer pengőt akar és fog is 
megtakarítani a városnak, még ha az az illető 
urnák érdekeibe is vág. Ez a mondat legalább 
is ugy tünteti fel az illető urat, mintha ő lett 
volna az oka annak, hogy 1937-ben nem lehe-
tett azt a sok-sok ezer pengőt megtakarítani, 
viszont az idén, tekintet nélkül arra, bogy bc-
ltvág-c az ő érdekeibe vagy se, meg fogjak 
takarítani. Ee megint beállítás és nem 
tényállítás. Ezt a stilust, amely határozott ki-
jelentések helyett gyanú elhintésébeu éli ki 
riagát, ismerjük. Másnál is találkoztunk már 
veié. Az ügy egész komplexumának tisztázása 
érdekében felszólítjuk Szabó Géza tanácsnok 
urat, járuljon hozzá, hogy 

vizsgálja át egy bizottság Shvoy 
Kálmán vezetésével az 1937. évi 
raabadtéri játékok elszámolását és 

állapítsa meg 

t. felvett-e az illető ur a sza-
badtéri játékoktól egyáltalán 
pénzt, 

2. mennyit vett fel a Délma-
gyarország. 

8. mennyit vett fel a többi szegedi 
újság, 

4. mennyit vettek fel hírlap-
tudósítók. 

5. volt-e hirlaptudósitöval affér 
azért, mert honoráriumot kért és 
kapott a várostól olyan cikkekért, 
amelyeket pesti újságokban he-
lyezett el a szabadtéri játékokról 
s amelyekért a pesti újság fizetett, 

6. ki volt ez a hírlaptudósító, 
7. ki mennyi napidijat vett fel 

egyenkint és összesen, 
8. vannak-e, akiknek többet 

utalványozott az adminisztráció, 
mint amennyi a szerződés alapián 
járt volna nekik, ha igen, kik 
azok. mennyivel kaptak többet 
c* miért, 

9. mekkora gázsik voltak, 
10. mennyit lehetett volna meg-

takarítani a gázsíknál és a dologi 
kiadásoknál, 

11. ki az oka annak, mert valnki 
esak oka, hogy elmaradtak azok a 
megtakarítások, amelyeknek sem-
mi körülmények között se leit 
\olna szabad elmaradni? 

A szabadtéri bizottság egyik ülésén az a 
lapszerkesztő, akit Szabó Géza ma az cmlitelt 
szellemben aposztrofál, ezt kérdezte J a n o -
v i c s Jenőtől: 

— Ha magánosok pénze, feküdt volna a já-
tékban. akkor is olyan gazdálkodást folytattak 
volna, mint amilyent folytattak? 

Nem — válaszolta Janovics Jenő. 

4. 

Szabó Géza tanácsnok használ szó-
lamokat. amelyeket, „kiváló üzleti stel-
letn'-ről szokott hangoztatni az az ujs.ie, 
amelvbep nyilatkozatát közzé tette. Egyszer 
szembe kel! nézni ezzel a nekünk szegzett frá 
ziísal ls, meglegyezve, hogy a kiváló- üzleti 

szellem mellett van „más'1 üzleti szellem is. 
Mindenek előtt 

a prospektus. 

A Délmagyarország kiadóhivatalának egyik 
tisztviselője ajánlatot tett a városnak, hogy 

leszállít 50—100.000 példányban 
szép kiállítású, négy nyelvű pros-

pektust, 

ha a város ezer pengőért hirdeti vállalatait és 
ha a polgármester ajánló sorokat ad egyes cé-
gekhez. Az a beállítás, mintha ez az ajánlat 
a szabadtéri bizottsághoz tartozna vagy került 
volna, természetesen nem igaz. Az ajánlatra 
a polgármester az összes alkotmányos fórumok 
meghallgatása után kiadta a meghizást-

Ez az a szörnyű eset, amellyel vasárnapi 
számának vezető helyén foglalkozott az Uj 
Nemzedék s amely anyira fáj Szabó Gézának 
is. Az eset szörnyűségét növeli, hogy magyar 
nyelven már tavaly is volt valaki bátor pros-
pektust kiadni, még pedig olyat, amely orszá-
gos feltűnést és elismerést vivott ki. hogy az 
idén az eucharisztikus kongresszusra való te-
kintettel sem fog ártani a többnyelvű szegedi 
prospektus, hogy se az Uj Nemzedék, se Szabó 

nem kezdeményezett 

se tavaly, se az idén sc prospektust, se semmi 
mást, ami magyarországi, vagy világpropagan-
dája lenne Szegednek és hogy se az ajánlat-
tal, se a polgármesteri megbízással a prospek-
tus még nem készült el, szervezés, szerkesztés, 
irás, fényképezés, izlés, tömérdek nehézség le-
küzdése, kényelmetlenség vállalása és kockáz-
tatás az ára annak, hogy elkészüljön. 

De térjünk csak vissza tárgyunkhoz és kér-
dezzük, milyen az a lapszerkesztési és lapki-
adói szellem, amely a szubvencionált kor-
mánypártisággal össze tudja egyeztetni az el-
lenzéki kereszténypártiságot, amelyet kato-
likus intrazigenciája az irtózatos német val-
lásüldözések ellenére sem gátol a magyaror-
szági nyilas propaganda — közlemények és 
hirdetések — fölvételétől s amely állandóan 
együtt hirdeti az antiszemitizmust és a zsidó 
cégeket. 

Milyen az az üzleti szellem, amely 
a szegcdi játékokat propagáló cik-
kekért a kiadótól élvezett honorá-
rium mellett a várostól átalányt 

követel és fogad el? 

Beszéljünk választási pénzekről? Titkári funk-
ciókról és a kiváló üzleti szellem egyéb terü-
leteiről? 

5. 

Van vagy egy éve, amikor S h v o y Kál-
mán. a többségi párt vezére, figyelmébe aján-
lotta dr. P á l f y József polgármesternek,hogy 
hozzájárulása nélkül nc engedje nyilatkozni 
a városi tisztviselőket. Nem tudjuk, Vett-c 
polgármesteri rendelkezés ebből az észrevétel-
ből. amely bizonyára nem azt célozta, hogy a 
városi tisztviselők védtelenül legyenek kiszol-
gáltatva kritikának, támadásnak. De ha 
Szabó Géza bemutatta volna nyilatkozatának 
szövegét P á l f y polgármester urnák, egészen 
bizonyos, hogy a rajta állítólag, esett sérelmet 
olyan módon védhette volna ki, hogy "nem ár-
tott volna a városnak olyan szörnyűségesen, 
mint amilyen szörnyen ma ártott. 

l&KSZÓK 

Csongrádul egye törvényhatósági bizottsága 
nemrégiben tárgyalta a szikes talajoknak inség-
munkálatok keretében történő javítását. Miután 
Rékésmegyében nz erre vonatkozó munkálatok 
sikerre vezettek, valószínűleg Csongrád is rövir 
desen hozzákezd a szikes földek termővé téleiéhez 
— itiségmunka keretében . . . 

A szentesi sütöraesterek e bét elején két fillétv-
rel felemelték a kenyér árát, most 32 fillér a bar-
nakenyér. 30 a félbarna és 38 a fehér kenyér ára. 
Az áremelést a pékek a lisztárak emelkedésével in-
dokolják. 

Hódmezővásárhelyen vízszolgáltatás.! szabály-
rendelet készül, mert a vízszolgáltatás körül ren* 
geteg panasz merült fel és ezeken most szabály-
rendelettel akar segíteni a város és a vizpocséko-
lást kívánja megakadályozni. 

Orosházán az elmúlt évben az adók. 104 száza-
léka folyt be, vasútállomásán 700000 utas fordult 
meg, a teheráru forgalma is emelkedett. 

Vásárhelyen ötszáz szülő ellen indult eljárás; 
mert nem i ratták bc gyermekeiket az iskolába. A 
szülök legtöbbje gazdasági cseléd. 

Bácsalmáson nagy lakodalmat tartottak art 
elmúlt napokban. Ohnhausz Péter gazdálkodó os* 
küdfttt örök hűséget Füstös Máriával, a lakodalmi 
ebéden ötven pincér szolgálta ki a báromszáz fő* 
nyi vendégsereget. 
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