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A szegedi kormányok 
pénzügyei 

Egy könyvem jelenik meg a közelii 
hetekben s ugy képzelem, hogy feltű-
nést fog kelteni ismerőseim körében 
Ne nézzenek önhittnek, ezt a bájos és 
elterjedt emberi tulajdonságot még 
senki sem foghatta rám. Mikor feltű-
nésről teszek emliiést, arra gondolok, 
hogy a könyvem tárgya merően elüt 
attól az iránytól, amelyben eddig te-
vékenykedtem s legfeljebb a mulltal 
talál kapcsolatot. 

A mult, a krónika, azt is könnyű 
tollal idézve, képet festve ködbeboru.M 
szereplőkről, eseményekről, — az em-
berre ráragadnak ezek a jelszók és 
ugy járhat, mint néhai jó Rákosi Vik-
tor. akinek felolvasását akkor is vé-
gigkacagták, mikor a legdrámaibb 
történetet mesélte el. Csodagyerekek 
•eremhetnek a zenében, a képzőművé-
szetben. csak az irodalomban nem 
Épp ugy nem lehet fiatalember humo-
rista. A humorhoz sok emberi átélés, 
szenvedés, megpróbáltatás után jutni 
el. Rákosi Viktor is az »Elnému!t ha-
rangod-kai, meg a >Korhadt fake-
resztek«-kel mutatta meg, hogy él 
benne más lélek is, ntint az, amely a 
közéleti figurákat rajzolgatja. 

Ugy van azonban az ember, hogy 
nem mindig Írhatja azt, amit szeretne 
Kevés hozzá az ideje. Amivel pedig 
rendelkezik, az kell a hétköznapok ta 
posómalma számára. 

Ha tehát most szaporítom Szeged 
jlegutoisó, talán legérdekesebb törté-
inelmének irodalmát s ismertetem » 
szearedi kormányok pénzügyeinek tör-
ténetét. tessék ugy venni, hogy erre a 
célra 22 esztendő állt rendelkezésem-
re. Sok mindent láttam, sok minden-
ben benne voltam, egy-két dolog hiva-
talosan is átment a kezemen, de él-
veztem megtisztelő bizalmakat is, 
annélkül. hogy vámszedővé feltoltam 
volna magam, — itt tehát csak az 
adatgyűjtés tartott sokáig. Mert ez 
nem lehet legenda, anekdóta, hanem 
minden betűjében kegyetlenül pontn® 
és megcáfolhatatlan lelkiismeretesség 
Politika pedig csak annvt benne 
amennyiben annakidején Szeged jelen-
tette a magyar politikát. 

Pénzügyi szakértővé azért nem ki-
áltom ki magamat, a hozzáértők ál-
lapítsák meg, hogy > újságírót mun-
kát* adok-e, vagv van benne más is. 
több a huszonnégy óra számára ké-
szült műnél. Az ujságirók közül so-
kan nem egvszer bizonvltották he. 
hogy valóban pálvát tévesztettek s hogy 
mást ne emlitsek, négy évtizednél na-
gyobb' bünügvi riporteri tevékenysé-
gem alapján vállalkozom rá, hosy pár 
heti »anyagősszefogla1ásc után, an-
nélkül, hogv index-alálratásokka' fe-
cséreltem volna az időmet, szigorlatot 
teszek a büntetőjogból. 

A könyvemmel mindenesetre hozzá 
akartam járulni >a szegedi történe-
lem* történetéhez, habár lesz még 
mondanivalóm abból a korból tréfa 
és kedélveskedés nélkül, csak érjen 
meg hozzá az idő. Nem tollhiba az 
időknek kell megérniük, nem a mon-
dani valóknak. 

Hogv pedig felmentessem magam a 
humorista és a könnyed tollú króni-
kás nvomása alól el kell árulnom, 
hogy foglalkozom én halálosan ko 
moív dolgokkal is. csak nem mindig 
látszik meg rajtam. Illőnek tartom 
azonban, hogv amennyire az életerőm-
ből futja, ne'töredékek maradjanak a 
bagvatékomban. Mert van belőlük elég. 
némelyik esztendőkig is pihen, mig uj 
hói sorra kerül néhány ujabb fejezet 
ereiéig. Szeged közigazgatásának te 
rebélves múltja épp ugv tele van iz-
galmas problémákkal, mint ahogv fel-
felvillanó, fontos bekapcsolódásokkal 
lelt. irodalma is van olyan érdekes, 
mint színészetének könnyebb színeze-
tű és jobban favorizált története Meg 
kell irni, illetve tökéletessé tenni, a 
város polgárságának históriáját amit 
az idők folyamán, napi használatra, 
csak toll-heggv"-! pedzettem, de ami 

izgalmasabb minden regénynél, annyi 
a titka, szine, árnyalata. Más szeged; 
• torzóimról* most nem beszélek, de 
lelkemnek a Délvidéken élő másik fe-
le gyakran sürget, hogy fejezzem már 
be azt az életem főművének tervezett 
irást, amelyik az örménység magyar-
országi bevándorlásával' foglalkozik 
s annyira eredeti, mondhatnám szen-
zációs és uj, hogy harminc év óta, — 
amióta pepecselek rajta — másnak 
még eszébe sem jutott. A lustaság hi 
bája sosem bántott, azonban biztos 
vagyok benne, hogy azt, amit én gyűj-
töttem, szereztem és láttam, _ más 
nem gyűjti, szerzi és látja meg Igy. 
De talán kerül ki a tarsolyomból még 
más délvidéki anyag is. 

Csak fussa az időből, az egészség-
ből, a nyugalomból, a kontemplálás 
ma még hiányzó lehetőségéből s ne 
kelljen aprópénzre váltanom a min-
dennapi kedvéért az idegrendszere-
met. Amit Bob-ként »vétkeztem*, azzal 
azért nem szakitok, nem is tehetem 
meg. Ez az igazi pihenésem, az a fa-
latnyi sós kenyér, ami teljessé teszi 
a végén a legválogatottabb ebéde-
met is. 
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November eleién 

a Zsótér-házba költözik 

a iíszfíföorvosí hivatal 
Hétfőtől átmenetileq a Teleki-utcai 
óvodában tartanak ügyeletes szolgá-

latot 

(A Délmagyarország mftnkatdfsd-

tál) A tiszti főorvosi hivatal néhány 

nap előtt értesítette a város közön-

ségét. hogy u j helyiséibe költözik 

és ezért rendes működését néhány 

napig szüneteltetni kénytelen. 

A hivatal áthelyezési munkála-

tai október 9-én, pénteken és 10-én 

szombaton, valamint 12-én hétfőn 

történnek meg. E napokon a hiva-

tal rendes, megszokott működését 

nem folytathatja. Rendkívül sür-

gős esetekben a város társadalmá-

nak rendelkezésére 'áll a tisztifőor-

vosi hivatalban szervezett ügyeleti { 

szogálat és pedig pénteken és szom-

baton. azaz 9-én és 10-én az Orosz-

lán-Utca 4. szám alatti régi helyi-

ségekben, 12-én hétfőn pedig a Te-

leki-utcai kisdedóvodában. 

Átmenetileg ugyanis a Teleki-

utcai kisdedóvödában biztosítottak 

ideiglenes otthont a tisztifőorvosi 

hivatalnak. Október 12-től hétfőtől 

kezdve a Teleki-utcai kisdedóvodá-

ban végzi munkáját a város köz-

gészségügyi hivatala. Azonban az 

átmeneti elhelyezés egész tartama 

alatt a hivatal működése Csakis 

ügyeleti jellegű lehet. Ezért felkér-

kérik a közönséget, hogy csak rend-

kívül sürgős esetekben vegye igény-

be az ügyeleti szolgálatot a Teleki-

utcában. 

Természetes, hogy az egészség-

ügyi hivatal minden munkaterüle-

tére kiterjed az ügyeleti szolgálat, 

de különösen a betegelhelyezési kór-

házi, egészségrendészeti, gyógysze-

részeti, hadirokkant felülvizsgálati. 

honvéd hadigondozási, levente-

egészségügyi, légoltalmi, fertőzőbe-

Icgségi cs fertötlenitési, a has-

tífusz elleni védőoltási, iskola-

egészségügyi, közellátási és szociá-

lis ügyekre. 

Előreláthatólag november elején 

foglalhatja majd el a tisztifőorvosi 

hivatal a most átalakítás alatt lévő 

ujabb helyiségeit a Zsótór-házban. 

A Teleki-utcai kisdedóvodában -1 

hivatali távbeszélőállomását mű-

szaki okokból nem szerelik fel, 

ezért a 13-09 telefon október 9-től a 

további értesitésic uem hívható. 

Szegedi utmutato 
A Somogyi - könyvtárban én a/ 

egyetemi könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat 

A Városi Múzeum egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Bor-
bély József Tisza Lajos-körut 20, 
Moldván Lajos Újszeged, Vedres-ut-
ca 1, Selmeczi Béla Somogyitelep IX. 
uca 489, Nagy Gy. örök. k. Hangay 
Levente dr. Boldogasszony-sugáriit 
31, Zakar S. örök. k. Máthé Mihály 
Valéria-tér 1. 

Városa Szinhóz, pénteken S z á z 
p i r o s r ó z s a . 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
G. P. U. Korzó Mozi: A h a r -

m i n c a d i k , Széchenyi Mozi: Bé-
cs i vér . 
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ELSÖTÉTÍTÉS ESTE Ít-KOR 

—oO®— 
— A katolikus legényegyletek tisz-

telgése Glattlelder érsek előtt. A ka-
tolikus legényegyletek országos szö 
vétségé értesítette a szegedi kerület1 

központot, hogy vasárnap Szegedre 
érkezik vitéz Pintér József országos 
elnök és ezt az alkalmat felhasznál-
ják arra is, hogy tisztelegjenek és 
köszöntsék Glattfelder Gyula kalocsa1 

érseket. A program a következő: 
szombaton a vidéki vezetők fogadása 
vasárnap szentmise a Püspöki 'Jó-
noncotthon kápolnájában, a szentmi-
sét és szentbeszédet vitéz Pintér Jó-
zsef országos elnök mondja. Délután; 
háromnegyed 4-kor a szegedi püspöki j 
palota előtt gyülekezés, majd tisztel-
gés Glattfelder Gyula érsek előtt. 

Klebelsber-emlékünnepély Bu 
dapesten. A Klebelsberg-emlékbizott 
ság mint minden évben, az idén is 
emlékünnepélyt rendez a Tudományos 
Akadémián gróf Iilebelsberg Kun® 
halálának évfordulója alkalmából. Az 
idei emlékünnepélyt szombaton tart 
ják meg s azon Szeged hatóságát dr. 
Tóth Béla helyettes polgármester éí 
dr. Pálfy György tanácsnok képvi 
seli. 

Küldöttség viszi fel a kormány-
hoz Csongrád vármegye memorandu 
mát a Duna—Tisza-csatorna csongrá-
di betorkolásáról. A Csongrád várme 
gyei kisgyüiés behatóan foglalkozol' 
azokkal a kidolgozott indokokká' 
amelyek a Duna—Tisza-csatoi ca 
csongrádi betorkolása mellett szólnak 
és amelyeket a vármegye a kormány-
zat elé akar terjeszteni. A kisgyülé-
a memorandumot teijes egészében ma 
gáévá tette és ugy határozott, hogy 
előterjesztést tesz a törvényhatósági 
bizottságnak, vigye küldöttség az ala-
pos érveket a kormányzathoz és kér-
je a legmegfelelőbb csongrádi betor-
kolas elhatározását. A megyegyülé.s 
a javaslatot elfogadta. 

— Kisvasút épül Békéssámsontól 
Vásárhelyen át a Tiszáig. Hódmezővá-
sárhelyről jelentik: Évtizedekkel ez-
előtt vetődött fel az a gondolat, hogy 
Békéssámsontól a Tiszáig Hódmező-
vásárhelyen keresztül kisvasutat épí-
tenek. Ebből a célból létesült az atkai 
rakpart is. Az ügy, melynek köz 
gazdasági fontossága vitán felül áll, 
a háborús évek folyamán elaludt, csak 
az akták maradtak meg. Nemrégen 
újból felvetődött a kisvasút megépité 
sének gondolata és menten felterjesz-
tést intéztek a kereskedelemügyi mi-
niszterhez az anyagok biztosítását, il-
letve kiutalását illetőleg A kereske-
delmi miniszter most értesitelte 
E n d r e y Béla polgármestert, hogv 
elvben hozzájárult az építéshez szük-
séges vasanyag kiutalásához és 
amennyiben a megvalósulás stádiumá-
ba kerül a dolog, nem lesz akadálya 
a tényleges kiutalásnak sem. 

Óvakodj a kémektől I 
Csak a becsületes munkával meg-

keresett pénz hoz áldást, boldogu-
lást és belső békét. A kémek pénze 
»jndáspénz«: bajba, börtönbe, akasz-
tófára juttat. A megvesztegetőt add 
a hatóság kezére, a »judáspénzt« 
pedig, amely kezed megégeti, szol-
gáltasd be. Ezt kívánja a becsület 
és a hazaszeretet. Pénzért hazádat 
soha el ne áruld. 

O U M I H A S t l S H Y ü 
tá os, dagadt és viszeres lá-
bakra készen és mérték után 
H S F I E Khuzál- ér 3. szám 

gsa Gyófi-yhaaliötfik, füz5k késiit«je. Nnm-
Bk9 'í-ti takarélcoeiflítg tasj'a. S í 

— A Sajtókamara adomauya a Vö-
röskeresztnek. Budapestről jelentik: 
Az Országos Magyar Sajtókamara új-
ságírói főosztálya és kiadói főosztá-
lya 500—500 pengőt szavazott meg a 
Magyar Vöröskereszt most lefolyt 
gyűjtésének támogatására. 

— A Hungária-szálloda igazgató-
sága október 8-tól kezdődőleg beve-
zette a délutáni zenét és igy a sze-
gedi zenekedvelő köxönség müvésií 
zenekíséret mellett töltheti el délutáni 
óráit a Hungária-szállóban. A szóra-
koztató zene mindennap délután 5—7-
ig tart. 30« 

—. Véres verekedés a Kecskéstele-
pen. Babarczi Rozália kecskéstelepi 
lakost csütörtökön délután haragosai 
megverték és súlyosan megsebesítet-
ték. Babarczi Rozália sérülését a 
mentők kötözték be. 

__ Internálják a cipővel kalézkodó 
nyilasvezetőt. Jelentette a Délma-
gyaroroszág, hgy a vásárhelyt rend-
őrség detektivei izgalmas hajsza után 
Szegeden, a Mars-téren letartóztatták 
Farkas János nyilasvezetöt. Farkas 
Hódmezővásárhelyen, az ócskapiacon 
értéktelen munkásüipöket árult éy 
igen sok embert becsapott. A fiatal' 
embert Szegedről Hódmezővásárhely-
re szállították, ahol a nyomozást l e 
folytatták és az iratokat a szegedi 
ügyészséghez terjesztették De. Mint 
most értesülünk, a vásárhelyi rendőr-
kapitányság internáltatja Farkas Já-
nost, mert ténykedése a közgazdasági 
életre káros hatással volt és az lehet 
a jövőt illetőleg is. Természetes et-
től függetlenül, csalás, ipari kihágás 
és hatóság elleni erőszak miatt folyik 
ellene eljárás, 

—oOo—< 

Hontalansága miatt 

Öngyilkos lett egy menekült 

úriasszony 
(A Délniagyaroroszág munkatársá-

tól) S z en t i r m a y Pálné nemrégen 
érkezett menekültként az egyik bá-
náti községből. Szegeden a Kossuth 
Lajos-sugárut 107. számú házban, ro-
konánál húzódott meg. A családtagok 
sokszor hallották panaszkodni az idő* 
asszonyt, akit valósággal huskomorrá 
tett a hontalanság. Október 7-ére vir-
radó éjszaka Szentirmayné elkesere-
désében öngyilkosságot követett ««* 
ismeretlen méreggel megmérgezte ma-
gát A házbeliek értesítették a men-
tőket, akik a helyszínen gyomorm®" 
sást alkalmaztak és utána ugy la® 
szőtt, hogy az öngyilkos jobban le'1 

Csütörtökre azután váratlanul ros*" 
szabbodás állott be az állapotában, 
elvesztette az eszméletét, mire a b<>«• 
zátartozók ismét a mentőkhöz f * ' 
dúltak. A mentőorvos megállapitot'* 
hogv az öngyilkos asszony állap°1 
rendkívül siilvos. ugylátszik, h o r 
már a gyomormosást megelőzően 
mérgező anyag szívódhatott fel at®' 
tébe a bevett nagymennyiségű a , l a 

szerből, ftletveszélves állapotban " 
szállították a közkórházba, ahol a * 
nal ápolás alá vették. Felépülésen 
kevés a reménv. állandó eszméiétm 
ségc következtében kihallgatni 
lehetett. 


