
Szeged, 1944. julius 15. DÉLMAGYARORSZÁG f. 
fflár az öntőműhelybeli van. Kedden fentjárt 
Budapesten Bokor Pál polgármester helyeb-

. les és Gaál Endre dr. tanácsnok, akik a szob-
rot az öntőben megtekintették és azt a vá-
ros nevében átvették. A Deák-szobor a ki-
rályi törvényszéki palota előtt fog állani és 
a talapzata már készen is van. Az ércmüvet 
augusztusban fogják felállítani, a leleplezés 
tódig szeptemberben, vagy októberben lesz. 
A napot később fogják még meghatározni. 

— A Vöröskereszt társelnöke. Mária 
Kitlér'm főhercegasszony, mint a hivatalos 
lap közli, Khuen-Hédevváry Kárplyné gróf-
né, született Teleki Margit grófnőnek a ma-
SJTar Vöröskereszt, társelnökének történt 
Megválasztását nagy megelégedéssel tudomá-
sul vette s a választást jóváhagyta. 

— DMKE-gyülés. A Délmagyarországi 
Magyar Közművelődési Egyesület igazgató-
sága Szegeden a D/M KE székházának tanács-
termében Julius 19-én délelőtt 10 órakor gyii-
l'ést tart. 

— A bMgár kölcsön. Szófiából jelentik : A 
bolgár kormány tegnap nyújtotta he a Szob-, 
''arijeban a német Diseonto Bank Ge.sell-
teliafttal megkötendő kölcsön-zerződéis sző 
régét. Az egész országban rendkívül heve • 
©Ritáció folyik a kölcsönszerződés megköté-
Vfi ellen. A Szobránjenak a kölcsönszerződést 
© Jió 17-lg el kell fogadnia, .ellenkező eset-
bon a Diseonto Ba.uk Geseílsébaftnak joga 
vun az üzlettől visszalépni. A Bulgáriának 
'Bujtandó kölcsönnel 15 német, 5 osztrák és 
"Mgyar, 3 bolgár, 3 hollandi, 2 belga és egy 
svájci bank van érdekelve. A Oamba.na, Qe-
Zr>e volt miniszter lapja, azt írja, hegy .a 
bölcsön egyszerűen árulás a bolgár nép ér-
dekei ellen. 

— A kolozsvári matematikai tanszék. 
A hivatalos lap közlése szerint a király Riesz 
Erigy.es dr.-t, a felsőbb mennyiségtan nyil-
vános rendkívüli tanárát a kolozsvári egye-
temen, kinevezte ugyanezen tanszék nyilvá-
"us rendes tanárává. 

— Kezdődik az adókivetés. Csütörtö-
kön kezdik meg az adókivető bizottságok azt 
© munkájukat, amit az, adófizetők sohasem 
szoktak örömmel fogadni. Kinek-kinek újra 
Megállapítják: a kereseti és egyéb adóját s 
© tapasztalat az, bogy mire a munka kész 
©s az értesítést kikézbesitik, se szeri se szá-
Ma a méltatlankodásnak. Aminek persze, — 
''a tárgyilagosak akarunk lenni — nagyon 
sokszor nem az adókivető bizottságok az 
okai. A közönség kissé kényelmes és. sem-
hogy utánajárna a dolgának, semhogy híva-
tolról-hivatalra kilincseljen a jogos igazáért 

ha ugyan van —, inkább káromkodik, 
szidja a várost, államot, a kormányt, hogy 
Megfut működik már az adósról Pedig a bi-
zottságoknak igazán semmi érdekük nincs 
fenne, hogy kinek-kinek az adója magasabb 
tegyen, csupán esküvel vállalt kötelességüket 
teljesitik, amikor a beszerzett adatok alap-
lón kirójják az adókat. Aki tehát meg van ró-
'a győződve, hogy méltánytalanul emelték 
tel az adóját s valamilyen jövedelmi kimu-
tetással igazolni tudja, hogy tavaly óta nem 
tett gazdagabb, az csak keresse iöl a bi-
zottságokat, szivesen meghallgatják és figye-
lembe veszik a panaszát, ha alapja van. A 
tergyáfások julius 16-án reggel 8 órakor kez-
fednek a Széchenyi-téri Jerney-ház I. eme-
tett helyiségeiben, ahol három adókivető bi-
fettság működik. Julius 16-án, csütörtökön a 
fevetkezők IH-ad osztályú kereseti adóját 
tegják tárgyalni: az I. számú kivető bízott-
é n á l : aranyművesek, órások, ékszerészek, 
eziist tisztitószer-gyártó, aranyozó, asztalo-
sok i—42-ig; a 11. számú kivető bizottság-
u l : aranyművesek, órások, ékszerészek, ara-
fvozók, képkeretezők, asztalosok, ácsok, ban-
károk, bizományosok, bazárosok, diszmii-
ófusow, bádogosok 1—52-ig; a III. számú ki-
Vető bizottságnál: földtérlök A—B-ig. Bor-
pós Lajos 1—500-ig. 

BUBBBISBBBBBBttBBBia 
A nemzeti munkapárt jiijjij 

pénteken este 8 órakor 
a Katona-féle vendéglőben 
(Kossuth Lajos-sugárut 13. szám) 

tartja második pártvacsoráját. Külön 

meghívókat nem bocsájt ki, a párt 

összes tagjait ezúton hivja meg 

az Elnökség. 
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— A szábor ülésszakának befejezése. 
Zágrábból jelentik: A szábor tegnapi illésé-
vel jelentős ülésszak ért véget. Különösen 
fontos, hogy az unionista többség a költ-
ségvetést simán letárgyalta és elfogadta, a 
mi a belső politikai béke végső megszilár-
dulásának bizonyítéka. Az uj ülésszak csak 
késő ősszel veszi kezdetét. A politikai élet 
azonban a szünet alatt sem fog elülni; a bá-
ni kormány ügyosztályai egész sor törvény-
tervezet előkészítésén fáradnak, hogy az a 
munkaprogram, melyben Skerlecz báró bán 
a koalícióval és a pártonkívüli unionistákkal 
megállapodott, végrehajtható legyen. A párt-
életben is jelentős események készülnek. A 
pártonkívüli unionisták és a koalició között 
ma már alig van programbeli vagy taktikai 
különbség s igy szorosabb kapcsolat fog kö-
zöttük ihelyreállani. Az ellenzék körében is 
tömörülésre kerül a sor, a keresztény-szo-
cialista Frank-mrt a parasztpárttal fog fu-
zionálni, mindkét pártnak azonban oly ke-
vés tagja van, hogy e fúziónak a belső poli-
tikára semmiféle jelentősége nincs. 

— Telbisz Károly meghalt. Ma délben 
távirat érkezett Temesvárra Pörtschachbóf 
mely azt jelentette, hogy Telbisz Károly ud-
vari tanácsos, Temesvár éveken át volt pol-
gármestere ott ma reggel hirtelen meghalt. 
Telbisznek régibb idő óta cukor és szívbaja 
volt, de még mia reggel levél érkezett tőle 
Pörtschachból, hogy nagyon jól érzi magát. 
A levél megérkezés után két órával érkezeit 
meg leányához a távirat, melyben Telbiszné 
férje halálát közölte. Telbisz Károly volt a 
modern, nagy Temesvár megteremtője. Év-
tizedek óta dolgozott szivós'an, fáradhatatla-
nul. Kereskedelmi, ipar és gyárváros lett Te-
mesvár, lendületesen fejlődött, egész uj, ha-
talmas városrészek keletkeztek s a város va-
gyonilag is rendkívül gyarapodott. A iőérdem 
Telbisz Károlyé volt, aki osak ebben az év-
ben tért nyugalomra, 

— Hol korcsolyázzunk? Kánikulás idő-
ben furcsa ez a kérdés, de regisztrálnunk 
kell. hogy a jégpálya ügye n,jból napirendre 
került. Kedden délelőtt Balogh (Károly el-
nök lésével ismét összeült az a bizottság, a 
melyet a közgyűlés azzal a megbízatással 
küldött ki, ihogy véglegesen döntse el a kér-
dést: hol legyen Szeged állandó korcsolyázó 
pályája. A 'bizottságosdi csaknem esztendő 
óta tart. már ebben az ügyben anélkül, hogy 
eleddig bármi pozitív eredménye volna. A 
legtekervényesebb közigazgatási eljárások 
után most végre oda akar kilyukadni a do-
log, bogy a korcsolyázó-pálya maradjon a 
régi helyén. Tudniillik a leszámoló hivatal 
főnöksége ma már nem ellenzi, bogy a Kor-
csolyázó-téren korcsolyázzanak, amiről át-
iratban is értesítette a váras tanácsát. Pedig 
az u j korcsolyázó pálya tervrajza, költség-
vetése is elkészült, le is tárgyalták, e l is fo-
gadták, s ha a vasutas palota hivatalnokai 

továbbra is olyan szigornak, mint amilyenek 
voltak, a következő télen már a Cserepes-
soron zajlott volna a téli élet. iDe hát jobb 
igy, nem kell a város végébe menni azoknak, 
akik korcsolyázni akarnak. Ugyan nem igen 
bízunk abban sem, liogy a jégpálya a régi 
helyén marad, mert azzal a területtel a ta-
nácsnak tervei vannak. A bírák és ügyészek 
országos leányinternátusát akar ják ott föl-
építeni, mivelhogy másutt, közel a város szi-
véhez, alkalmas hely nem igen kinálkozik. 
De ez a jövő kérdése még. 'Egyelőre örül jünk 
ne ki, liogy a legközelebbi szezonban még a 
régi jégpályán lehet korcsolyázni, Iha ugyan 
a bizottság, amely imég összeül ebben az 
ügyben, — másként nem határoz. 

— A Pósa-gyüjtés eredménye. Tudva-
levő, liogy annak a nemzeti ajándéknak gya-
rapítása végett, amelyet Rósa Lajosnak akar-
tak átadni, Szegeden is gyűjtést indítottak. 
A bizottság most állította össze a gyűjtés 
eredményét a következőkben: Színházi elő-
adás jövedelme 50(5 korona, a rókusi ifjúsági 
egyesület adománya 70, Kelemen Béláé 30, 
Holtzer Jakabnéé 20, Back Bernáté 10, N. N. 
10 és a kistapolcsányi tanulóké 2,55 korona. 
Gyűjtöttek: Polgár Lászlóné 90, N-yáry 
György 77.93, Varga Borbála 61, Kőnig Pé-
ter 50, Striegl József 50, Móra (Ferenc 50, 
Bodó Nándórné 50, Kárpát'hy Károly 49, 
Horváth Lajosné 48, Csik Mária 42, Bontó 
József 32, Vasváry Teréz 30, Nemecskay Ist-
ván 29, Uray Zoltán 24, Jóny Lászlóné 23, 
Kövessy József 22, Gracza László 22, Ere-
roits Lásizlóné 20, Willax Bella 20, (Pillioh 
Imréné 17, iRaffner Dezső 16, Tóth Károly 
15, Benkő Jánosné 15, Székely Gá boriié 15, 
Teleky László 14, Tóth József 12, Szeless Ho-
na 12, Klug Péter 11, Viesay Árpád 10, Gur-
gulics (Antal 10, Kószó Istvánná 10, Lauber 
József 9, Orkonyi (Edémé 9, Csókássy Etel 8, 
A,dám Sándor né 8, Endrényi Imréné 8, Lan-
tos Béla 6, Rosenberg Nándor 6,Torday Imre 
6, Gallér Kristóf 6, .Czeizel László 6, Gár-
gyán Imréné 5, Kluesik István 4, Lováes 
József 4, -Hámor István 3, Kőrössy István 
3 és Pollák Lajosné 2 koronát. Mindent ösz-
szevéve, az eredmény: 1688.88 (Egyezerhat-
száznyolcvannyolc korona és 88 fillér). Az 
egybegyűlt összeget a szegedi Kézműves 
Bank betétként kezelte s 4 százalékot kama-
tozott. lA betétkönyvecskét Jámossy Gyula 
kir. tanifelügyelő, a bizottság elnöke, holnap 
elküldi a budapesti Belvárosi Takarékpénz-
tárnak s a begyült összeggel most már a Bu-
dapestien (alakult nagybizottság rendel kép-
zik. 

— Lipcsei diákok tanulmányútja Ma-
gyarországon. A lipcsei egyetem ifjúságának 
nagyobb csoportja, tanárok vezetésével au-
gusztus közepén Budapestre érkezik. A ma-
gyarországi tartózkodást egy hétre tervezik. 
Ez alatt az idő alatt a Corda Fratres nem-
zetközi egyetemi szövetség magyar osztálya 
gondoskodik a vendégek kalauzolásáról. A 
százhúsz főből álló csoport, több vidéki vá-
rost, köztük Szegedet is meglátogatja. 

— A francia hadsereg kitikája. PáriS' 
ból jelentik: A szenátus tegnap tárgyalta az 
egyszeri honvédelmi kiadásokról szóló tör-
vényjavaslatot. Humbert, a hadügyi bizott-
ság előadója, erősen kritizálta a hadügyi kor-
mányt és különösen arra mutatott rá, hogy 
a német 4iizérség különb a franciánál. Millió-
kat dobtak ki — úgymond — hiába. A had-
ügyi szervezetet meg kell változtatni. Mes-
sirny hadügyminiszter kijelenti, hogy elis-
meri, hogy az előadó kritikájának legnagyobb 
része megfelel az igazságnak. Clémenceau 
szenátor megállapítja, hogy a helyzet aggo-
dalmat keltő. Nincs sem jó kormányunk, sem 
jó védelmi rendszerünk, — mondotta. — 
Négy igen súlyos vád hangzott el, a mini$z-


