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aggodalmait Is felülmúlva, a megcsonkítás lehető-
«•gtnek mar a gondolatától is elszörnyedve, fá-
radhatatlanul, izgalmak közepette, álmatlan éjsza-
kákon szőve a terveket, melyekkel a támadásokat 
elháríthatod, hol • meggyőz« érvelések fegyverét 
használva, hol könyörgésre fogva szavald, ember-
feletti erővel cselekedtél és fáradoztál épségben 
maradásunkért És ha nem ismertél akadályokat 
•a egyetemünk érdekeiért folytatott törekvéseid-
ben, ha a harc heve olykor magával ragadott az 
elv, az eszme állt mhidenkor szemed előtt és a küz-
delem végén sohasem a legyőzött ellenfél, hanem 
a Jó barát nyújtott neked kezet 

<— örök életére ébredt szellemei, nyugtassa raj-
tunk szeretettel tekintetét, kik gyászolunk, gyá-
szoljuk tiszteletbeli doktorunkat, jóakarónkat és 
védelmezőnket, igaz barátunkat a széleslátókörfi 
férflnt de mindenekelőtt . , az embert; az embert 
a szó Igaz, legnemesebb értelmében. Egyetemünk 
tanártestületének hálája és kegyelete, Alma Ma-
terünk fényes lapjai meg fogják hiven őrizni em-
1 étkedet! 

A Városok" Kulfurá% Szövetsége nevében. 

3r. Jánossy Gyula 

fcéJcSsesaba? polgármester búcsúztatta el a szö-
vetség elnökét. Somogvi Szilvesztert. 

— Te rendíthetetlenül bíztál a nemzett kultura 
Hagy hivatásában — mondotta többek között 
j-S ezért lettél a kultura ügyének lelkes, önzet-
len apostola. Csodálatosan nagyok a te alkotá-
said és haláloddal mély gyászba borítottad 
családodon és városod népén kivül szövetsé-
günket Is. Itt, a koporsód előtt teszünk fogadal-
mat, hogy nem felejtünk el soha, hogy emlé-
ked további munkára serkent bennünket és 
Hogy a szövetség <l te szellemedben folytatja 
munkáját. Szeretett elnökünk. Isten veled! 

Mély hatása volt - •» v t 
* 

Beák János 
fvJszbeszédének, ak? a szeged! kisgazdák' ne-
vében búcsúzott el a halott polgármestertől. 

önkéntelenül !s széjjel tekintünk — mondotta 
megilletődve — és a nagy sokadalamban kere-
sünk egy embert, aki eddig mindenütt ott volt: 
Somogyi Szilvesztert, de most nem találjuk 
sehol. Nem láthatjuk, mert itt fekszik a kopor-
sóban. Megállok én Is a koporsód mellett egy 
percre, hogy bucsut mondjak a szegedi kisgaz-
dák nevébert, akiket annyira szerettél, akiknek 
minden ügyét-baját olyan jó szivvel hallgattad 
tneg. A halottnak már nam adhatnak az élők 
Bemmlt de a megholtak nagyon sokat adhatnak 
az élőknek. Példát, tanúságot Mi is tanulhatunk 
tőled hazaszeretetet, városszeretetet, bölcsesé-
fcet, szorgalmat munkaszeretetet mert te voltál 
a munkaszeretet mintaképe. Te még a hetedik 
íiapon sem pihentél, hanrm feljártál Ide. Most 
már menj. Indulton a ;ályád, vár odaát rád. 
nagy barátod, alkotótársad, gróf Klebelsberg 
Kunó, folytassátok odaát együtt a munkátokat 
doglozzatok városotokért, irányítsátok városo-
tok sorsát. 

A temetési szertartás els'Ő része ezzel befe-
í e r ídö t t Az egyesített dalárdák énekelték még 
el Antos Kálmán karnagy vezetésével a „Mért 
Oly borús" kezdetű gyászdalt, utána 

megkondultak a harangok 

I s szőKaE egészen a temetés utolsó akkordjáig, 
amikor megkezdték nz uj templomkripta befa-
lazását a kőművesek. Közben a tömeg végtelen 
•nenetté ryulva megindult a korzón és a Tókal-
uccán keresztül a Gellért-kapu felé, amelyen 
át visszakanyarodott a Templom-térre. A kopor-
sót pedig feltették a hatlovas gyászkocsiba és 
rcejrfnJuTtak vele a tön:-- után. Két hatalmas 
kocsi vitte a koporsó előtt a koszorurengeteget. 
amely elkísérte Somogyi Szilvesztert az utolsó 
uton. A halottaskocsi előtt az apácák, kisoanok, 
a kerületi paoság és a megyéspüspök, utána tt 
gyászoló család, majd a törvényhatósági bizott-
ság taídai haladtak, a városatyák mögött Bá-
rányi Tibor főispán, dr. Pálfy 'József potgármes-
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terhelyettes, Nagyszombafíty Miksa altábornagy, 
Léng-Miticzky Ernő táblaelnők, Ráday Gyula 
miniszteri tanácsos, a földmüvelésügyi minisz-
ter képviseletében, Kétfdy Anna, Rassay Károly, 
Kertész K. Róbert kultuszállamtitkár, valamint a 
vidéki törvényhatóságok küldöttségei, a hivata-
lok és Intézmények vezetői, a testületek, egyesü-
letek és ismét a végtelennek látszó tömeg. 

Csamád-Arad-Torontál varmegyék törvényha-
tósága és Makó város képviseletében Fáy Ist-
ván főispán, dr. Nikelszkv Jenő polgármester, 
Gorcsa Péter főjegyző, helyettes polgármester, 
dr. Könyves-'Kolodcs ,Tózsef főügyész és dr. 
Vidor Rezső adóügyi tanácsnok vett részt a te-
metésen. 

Lassan, méltóságteljesen haladt a gyászime-
ne t A komor halottas kocsi két percre meg-
állt 

a központi egye tem előtt 

Az egyetem távozó diszdojefórát és második ala-
pitóját az egyetemi énekkar búcsúztatta szomo-
rú gyászdallal ennél a stációnál. Azután ismét 
megindult a hat fekete ló és vontatta az arany-
koporsóban pihenő halottat az utolsó stáció, a 
templomi ravatal felé. 

A tömeg lassart. rendben helyezkedett el 
i 

a Templom-téren. 
Zsúfolásig megtelt a templomhajó is. A ravatal 
körül a család tagjai helyezkedtek el, a balol-
dali és a jobboldali padsorokban a vidéki kül-
döttségek és a törvényhatóságok képviselői, a 
papság a jobboldalon kapott helyei, a padsorok-
ban pedig a testületek és intézmények küldött-
ségei, az egyesületek, valamint a törvényható-
sági bizottság tagjai. 

Tíz óra után kezdődött meg ( 

a rekviem, 
majd Glattfelder Gyula megyéspüspök mondott 
gyászbeszédet a templom szószékéről. 

— Minél több könny hull távozó testvérünk 
után, a fájdalmas könnyek fátyolán kérésztől 
— mondotta többek között —, annál fényesebb 
a tiszta, égi öröm. hogy jó ember, hogy tiszta 
lélek csatlakozott ahhoz a Végtelen menethez, 
amelyhez előbb-utóbb mi.idenkinek csatlakoznia 
kell. Akik nagyon szerelték őt, értsék meg, hogy 
éppen abban találhatnak vigasztalást, hogy any-
nyira szerették. Az anyaszentegyház gyász-
szertartása nem szomorú, mert jól tudja, hogy 
annál nagyobb a mindenható öröme a megtérő 
lélek Jöttén, minél jobban simák utána azok. 
akik ittmaradtek a földön. 

A gyászbeszéd után a kórusban felzeugett az 
egyházi énekkar gyászéneke, azután ismét fel-
emelték a nehéz órckoparsót és megindultak 
vele 

a templom-kriptába. 

A" fempíomkriptát reüeithete'tlenül széppé va-
rázsolta a kegyelet. A sötét bolthajtások nyers 
falát teljesen befödték füzfagcilyakkal és a zöld 
rengeteget elszórt pünkösdi rózsák diszitetlék. 
A kripta fényárban aszot t Dr. Somogyi Szil-
veszter polgármester ott kapott hajlékot koráb-
ban elköltözöt nagy barátja, gróf Klebelsberg 
Knrió kriptája szomszédságában. A szeminá-
riumi énekkar gyászdala misztikusan zsongott 
a templom mélyén és közben elhelyezték a ko-
porsót a kriptafülkében, majd elvonultak előtte 
a gyászoló tizezrek. hogy utoljára elbuczuz-
hassanak Szesred polgármesterétől. 

Mikor azután — a delet Is elharangozta már 
a fogadalmi templom harangja — kiürült a 
temploimkripta, munkába kezdtek" a kőművesek, 
befalazták az Ideiglenes kriptát és a friss falra 
felerősítették az ideiglenes márványtáblát, 
amely szomorúan hirdeti í 

Dr. Somogyi Szilveszter, 

Szeged sz. fdr. város nagy alkotó polgármes-
tere nyusrszik mögötte. 

1871—1034. 

AZ ADÓ 
Á házadómeníesség 

ismeretes az a harc, amely a* építőmestereik és' 
a háztulajdonosok között folyik a házadómentes-
ség, illetőleg tatarozási kedvezmények m e g h o s -
szabbítása körül. Az építőiparosok arra hivatkozz 
nak, hogy a házadómentesség megszűnése az épí-
tőipart egy csapásra tönkre teszi, minthogy a ház-
adó jelenlegi kulcsa mellett nincs olyan merész 
tőkés, aki házépítésbe fektetné tőkéjét. A háztu-
lajdonosok viszont érthető okokból ellenzik a * 
ideiglenes házadómentesség meghosszabbítását. 

Ennek a kérdésnek megoldásán erősen dolgod-
nak most a pénzügyminisztériumban s állítólag si-
kerül olyan megoldást találni, ami nem fogja ve-
szélyeztetni az építőipar létét, viszont a háztulaj-
donosok érdekeit sem érinti túlságosan. 

Eddig 30 évre szólt a rendkívüli ideiglenes ház-
adómentesség, amit azonban a pénzügyminiszter 
szűkebb körre akar szorítani. Az uj terv szerint a 
jövőben kétféle házadómentesség lenne; az egyik 
Budapestre és vidékre egyaránt kiterjed, minden 
uj építkezés alapján 15 évre engedélyezik, a má-
sodik pedig rendkívüli házadómentesség lesz, 25 
évre kiterjedően. Ezt a 25 éves házadómentességet 
— csupán Budapesten és pedig előre meghatározott 
városrészeken, uccákon és tereken építendő uj há-
zakra fogják engedélyezni. Azoknak a területek-
nek a kiválasztásánál, ahol a 25 évi rendkívüli 
házadómeníesség engedélyezhető lesz városfejlesz-
tési szempontok lesznek az irányadók. Még meg-
állapítható fokozatok szerint bevonják a házadó-
mentességbe a régi házak modernizálását és ufiá-
épitését is. 

A rendelet tervezete hír szerint már elkészült a 
pénzügyminisztériumban s a legrövidebb idő alatt 
kidolgozzák a rendelet részletelt. Illetékes he-
lyen valószínűnek tartják, hogy a rendelet rövi-
desen elkészül és ezután nyomban életbe is lép-
tetik. Hofbancr Artúr. 

Adónaptár 
Májú* 1X: Fényűzési adó befizetése. Nagytere*-

kedelmi ár alapján fizetett textilváltság befizetése. 
Május 25: Alkalmazottak ker. rokkant és kü-

lönadó befizetése. 
Május 30: Árufuvarozási illelék befizetése 

htat&rtási éa mííiilros, ksdvsn« fizeténf feltétetek mellett 
teffolo»óbban bo.zererhetök 
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már kaphatók. 
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1 sorsjegyre í nyeremény is eshet. 

4 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 9 penga 

III. főnyer. 10.000 pengő 

ezenkívül 17.000 különböző 
készpénz nyeremény. 

I. főnyer. 

II. főnyer. 

főárusilé. Szeged, Széchenyi tér 3. 
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