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A május havi fogyasztásra
érvényes gáz- és áramegységárak

Somogyi kanonok

— Szegedi egyetemi professzorok munkái.
Csöndben, lármát kerülő szorgalommal dolgozemlékét ünnepelte a kultúrpalotában a szegedi nak a szegedi egyetem tudós professzorai, terMuzeum Barátainak Köre ma délután, néhai mészetszerűleg leginkább szakmunkákon, ugy
Somogyi Károly esztergomi kanonokét, a So- hogy a laikus közönségnek nem is igen van
mogyi-könyvtár alapitójának emlékezetét, amely módja tudomást venni értékes publikációikról.
nem részesül olyan megbecsülésben Szegeden, Dr. Erdélyi László nagy történelmi munkáján
mint amekkora megilletné a város legnagyobb és dr. Moór Qyulának német nyelven megjelent
jótevőjét. Az ünnepen megjelentek a muzeum- jogbölcseleti tanulmányain kivül, amelyekről
barátok közül mintegy negyvenen, továbbá már megemlékeztünk, ujabban a következő müvei
szépszámú előkelő érdeklődő közönség.
jelentek meg szegedi egyetemi professzoroknak:
Az ünnepet dr. Szalay József nyitotta meg. Dr. Kolosváry Bálint: Neue EntvickelungstendenMóra Ferenc hosszabb emlékbeszédet tartott, zen des ung. Immobiiialrechtes (az Egyetem
amelynek a kultúrpalota mai helyzetét feltüntető Barátai Egyesületének kiadása), dr.
Győjffy
részét vezércikkül közöljük. A beszéd többi István: Szeged növényfenologiája
(táblázatos
része Somogyi Károlynak, a könyvek és virágok kimutatás arról, hogy a szegedi flóra virágai
í emberének személyével, életrajzával foglalkozott, közül melyik mikor kezd nyílni), dr. Győrffy
| hol a meghatottság, hol a derű színeivel festvén István: Die Pflanzenwelt der Hohen
Tatra
| meg a nagy pap glóriás alakját. A közönség (Késmárkon jelent meg, mümelléklettel és IS
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percekig tartó tapsai után Szalay József köszö- gyönyörű fotográfiával), Szádeczky K. Lajos:
netet mondván Mórának, arra kérte, hogy Bethlen Miklós gróf fogságban irt imádságai,
miután jelenleg beszédét lehetetlen kiadni, leg- dr. Banner János: Török rabságban (Kovách
alább a beszéd kéziratát helyezze el a Somogyi- János káplár kalandjai, a Somogyi-könyvtárnak
relikviák közt.
egy XVIII. századbeli kéziratos könyve alapján),
Varga Mihály nagykereskedő erre bejelen- végül dr. Dézsl Lajos, a budapesti Magyar
tette, hogy hajlandó Móra beszédét külön fü- Bibliofil Társaság faksimile kiadásában a Britishzetben a saját költségén kiadatni s a belőle múzeum 1578-ból való unikum-példányáról
befolyó jövedelmet felajánlja a muzeumnak. közzétette a Telamon királyról szóló szépBartos Lipót erre azt jelentette ki, hogy ingyen históriát, amely csak 500 számozott példányban
kinyomatja a beszédet s igy Varga Mihály a jelent meg.
megtakarítóit nyomatási költségeket bocsáthatja
— Tilos a magyar azó az elszakított
rendelkezésére a muzeumnak.
Nyugatmagyarországon. Az elszakított nyuSebestyén Károly pénztárosi jelentése után gatmagyarországi részeken az osztrákok által
dr. Tonelli Sándor indítványára egyhangúlag annyira hangoztatott nyelvszabadság hazájában
elhatározták, hogy az évi tagdíjat 250 koroná- a tartományfőnökség legu'óbb rendeletet adott
ról 2500 koronára emelik fel, a nagyobb vál- ki, amelynek értelmében Burgenland területén
lalatokat pedig felkérik, hogy nagyobb összeg- tilos a magyar beszéd. A rendelet szerint az a
gel váltsák meg a tagdijat. Dr. Tonelli Wim- hivatalnok, aki hivatalos helyiségében magyarul
mer Fülöp megbízásából mindjárt be is jelen- mer beszélni, figyelmi vétséget követ el. A
tette, hogy a szegedi kenderfonógyár évi tag- megszállott terület lakossága körében nagy
diját 20.000 koronára emeli fel.
visszatetszést szült a rendelet és általában senki
Erre a meghatott hangulatban olyan nemes sem veszi komolyan.
vetélkedés fejlődött ki, hogy az ünnepély végén
Dr. S c h i f f e r J á n « s fogorvos (Tisza Lajosa jelenvoltak több mint 120.000 koronára menő
összeget irtak alá. Somogyi Károly szellemének körut 73) junius hó 4-től kezdve a nyári hónapokban d. e. 9-től 2-ig rendel.
- 600
idézése uj mecenásokat adott Szegednek.
.
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Zeneiakolal hangverseny ma délelőtt fél
B) Gázfogyasztás:
11
órakor a városi gimnáziumban.
— Francia könyv Szegedről. Charles Tis1. Magánfogyasztáséri (fűtés, világításért) köb—
Hatóság elleni erőszak miatt e l i t é l t é k R a m seyre, volt francia államtitkár, aki most a szeméterei kint 127 korona.
b o l d Attilát. Rumbold Attila, akit annak idején a biró2. Városi közterületek világítása lángonként, nátus magyar-barát tagja, a mult évben meg- ság
halálra itélt, később azonban kegyelem folytán
óránként Auer-rendszerű égőknél 9 korona, | látogatta Magyarországot és impresszióiról megmenekült a halálbüntetéstől, a mult évben a NémetInvert-rendszerű égőknél 1170 korona.
; Diplomáciai bolyongás a megcsonkított Magyar- utcában egy utcai csoportosulásban a rendőrség be3. Városi egyéb gázfogyasztás köbméterenként | országon cimü müvében adott számot a fran- avatkozó közegét meglökte. Hatóság elleni erőszak
a büntetőtörvényszék ma Rumboldot 6«oo ko78 korona.
ciáknak. A magyarok iránt sok jóindulattal és cimén
rona pénzbüntetésre ítélte.
4. Qázmérőkérl 3 lángú havidíj
58 korona a szokottnál kevesebb tévedéssel irott könyvéOrvosi hlr. Dr. E. Pollák Ella belgyógyász
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ben Szegedről is találunk sorokat, még pedig
10 „
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„
annál a résznél, ahol Tisseyre azt hangoztatja, szabadságáról visszaérkezett és rendeléseit f. hó
v
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„
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hogy a franciáknak s:ámos barátjuk van eb- 4-én, hétfőn ismét megkezdi.
H e | e d f i t a n f o l y a m , kezdők és haladók részére.
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b;n az országban. (Sajnos, ahogy a jóvátételi
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ügy mutatja, a Tisseyre ur ál al fölfedezett ba- Értekezni lehet mindennap 2—4 óráig. Alföldi-u. 1. első
emelet. Szommer Endre, Szeged városi zeneiskolai tanár.
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rátságot honfitársai nem nagyon viszonozzák.)
— Tűzoltás közben lezuhantak a t e t i z e t 80
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Példának Szegedre hivatkozik. „Szegeden lát!
rél
a tűzoltók. A tűzoltók tegnap ismét meg*
100 „
„
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„
tam" — irja — „ahol 191§ ben francia csa200
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„
patok voltak, egy kis temetőt, francia katonák mulatták, hogy ezer veszedelem vár reájuk,
*
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„
„
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„
nyugvóhelyét Kötülbelül 30 sir van egymás amikor embertársaik vagyonát kísérlik megSzeged, 1923. évi junius nó 1-én.
mellett és ezek kétségtelenül elvesztek volna, menteni a tüz karjaiból. A Margit-utca 18.
ha
egy assicny, egy magyar nő, nem könyö- számú ház egyik melléképületének tetőzete kiDr. Thiering Oszkár s. k.,
rült
volna meg rajtuk. Háromszáz frankot kül- gyulladt. A tűzoltók azonnal a helyszínen voliparoktatási kir. főigazgató.
dött neki a francia katonai parancsnokság és tak, sikerült is a tüzet lokalizálni, azonban
A Szegedi Légszeszgyár és Villamtelep.
ő ebből kőemléket készíttetett és minden egyes amikor már az oltást majdnem teljesen befesírt külön megjelöltetett . . . Küiönben Szeged, jezték, a tetőzet egyik vége leszakadt, ugy hogy
ahonnan a bolsevizmus alól való felszabadítás a rajta álló tűzoltók a földre zuhantak. Az
eszméje megindult, Franciaországra emlékeztet esés közben Dunai József őrparancsnok karés nagyon szeretem. Mikor a várost tönkre ját törte.
a „Kék Csillag' mellett
tette az árviz, gyűjtés utján építették fel és ez
Olcsó f ü r d ő k á d a k , gyermek- és ülőkádak
Széchenyi-tér 15. — Telefon: 706.
alkalommal Franciaország is sokat áldozott ér e. Fogel Edénél, Takaréktár-utca 8.
7M
A szegedi Tisza hidat is francia tervezte:
S c h i l l e r I. Aranyozott áruk, templom-, palotadíszLegolcsóbb bevásárlási forrás arc- és
Eiffel." — A francia halottakat azóta elvitték a letek és képkeretipar, Iskola-utca 14.
szegedi földből, mégis közöljük Tisseyre fejkézápoló szerek, kenőcs és folyadékban
Telefon
jegyzését azon adata miatt, amelyről mi szePénztár 582.
Valódi francia parfümök
gediek se tudtunk eddig.

Az elektromos áramszolgáltatásért járó áramárak kérdésében döntő bizottság, valamint a
gázegységárak kérdésében választott biróság
folyó évi május hó 10 én kelt és annak idején
közölt határozata szerint az egységárakat a
május havi fogyasztástól kezdődőleg egy szénklauzula alapján számítja, mely szénklauzula
szerinti egységárakat Szeged szcb. kir. város
tanácsával történt közös megegyezés szerint dr.
"lhiering Oszkár iparoktatási kir. főigazgató ur
állapitja meg, akitől ezen ügyben a következő
értesítést vettük:
A döntő bizottság, illetőleg a választott bíróság által megál apitott szénklauzula értelmében
nyert megbízatásomból kifolyólag a folyó évi
május havaban szolgáltatott villamos áramért
és gázfogyasztásért fizetendő egységárakat a
következőkben állapítottam meg:
A) Villamos áramért hektowatt óránként:
1. Magán világítási áramfogyasztásért (2000
hektcwattóra évi fogyasztásáig) állami tanintézetek, kórházak, templomok 29 korona.
2. Közalkalmazottak, katonai havidijasok,
állami nyugdijasok, özvegyek, jótékony intézetek
21 korona.
3. Kávéházak, éttermek, üzletek, irodahelyiségek, gyógyszertárak, műhelyek, nem lakás
jellegével biró helyiségek és 2000 hwótán felüli
magánfogyasztók 41 korona.
4. Nagyipari mo'orfogyssztásért 14 korona.
5. Kisipari molorfogyasztásért 21 korona.
6. Városi közterületek, szinház és egyéb
városi világításért 17 korona.
7. Városi motorikus áram 11 korona.
8. Máv. világításért 23 korona.
9. Máv. motorikus áramért 15 korona.
10. Csengőreduktorokéit havi állagban 63 K.
11. Számlálókért 3 ampérig havi 48 korona
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elvárosi Illatszertár

Belvárosi IVSozí

eredeti üvegekben és kimérve

471 l-es

— Isméi: megdrágul a trafik. Hir szerint a
dohányjövedék igazgatósága pénzügyi okokból
megint emelni fogja a dohánynemüe'k árát. Az
emelás mérve körülbelül olyan lesz, mint a
legutóbbi emelés alkalmával volt. Ugy halijuk,
hogy az áremelés már a közeli napokban megtörténik, esetleg junius 3-án, vagy 10-én.

és Johann Maria Farina
kölni vizek

Legfinomabb illatos pouderek, hajfestékek és a legjobb hatású hajápoló
szerek — Szájvizek
Szappanok olcsóbbak a gyári árnál.
942
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— Elje&yzós. Pártos E'za és dr. Baracs
Marcell orvos jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.

j u n i u s 3-ín, vasárnap

h ü l g y @ k

ö r ö m e .

Párisi erkölcsrajz 7 felvonásban.
Főszereplő : EDITH POSCA.

AzonkivM :

A szerelmes kandúr.
Nordisk vígjáték 1 felvonásban.

Előadások kezdete: 3, 5, 7 és 9 órakor.

