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Tixesarek gyásszmenete kisérte ki 
'ProQásxka püspök koporsóját a fehér-

vári különvonathoz*. 
Glaiifeldcr Gyula búcsúzója. — A koporsó Székesfehérváron. 

Budapest, április 5. Ezer rendőrt vezényel-
tek ki az egyetemi templom elé, a környező 
uccákban a katolikus egyesületek tömegei, a 
t,anuló ifjúság ezrei és cserkészek csapatai: 
Budaj>eslről búcsúztatják Fehérvár püspökét. 

A templomban mindenütt fekete drapériák, 
fénylő kandeláberek, az aranyszájú püspök 
ott fekszik a ravatalon. Egymásután érkez-
nek meg az előkelőségek, politikusok, társa-
dalmi notabilitások, egyházi vezetők, arisz-
tokraták. 

Tizenegy órakor megkondult az egyetemi 
templom harangja, ekkor érkezett meg Orse-
nigo Cesare pápai nuncius, hogy Prohászka 
Ottokár végtisztességén az ünnepi rekviemet 
pontifikálja. Az evangélium után dr. Glattfel-
der Gyula püspök mondott nagyhatású gyász-
beszédet. 

— A tudomány csarnokában majd elmond-
ják — mondotta beszédében — meddig emel-
kedett Prohászka Ottokár lángelméjének szár-
nya. A fórumon majd megállapítják, mit gon-
dolt és tett a társadalmi együttlét feltételeinek 
biztosítására. Itt az Istenháza boltívei alatt 
a nagy pap emlékének áldozunk. S ha annak 
értékét két szóval kívánnám kifejezni, sírjára, 
vagy szobrára azt írnám: Hűség és Jóság! 

— De a szó elhal ajkamon, mert onnan 
túlról, a nagy kapun belülről égi szózat hang-
zik. Nem a magyar történelmet formáló nagy 
papoknak, Szenl Gellértnek, Kapisztrán Já-
nosnak, Pázmány Péternek szava, ők csak 
örömmel várják bajtársukat. Vedd a pálmát, 
mely a hősök ajándéka, fogadd a gloriolát, 

mely a nagy papok dicsősége, Prohászka 
Ottokár »Menj be a te Uradnak örömébe.« 
Amen. 

Amikor a csanádi püspök elhagyta a szó-
széket, a nuncius fekete palástot öltött ma-
gára, a koporsóhoz lépett, oldalt a négy sar-
kon pedig rangszerint helyet foglaltak az 
abszoluciót adó püspökök. A kóruson felhang-
zott a kispapok éneke, majd egymás után 
adták meg az elhunytnak a feloldozást. Szmre-
csántji Lajos egri érsek, Radnay Farkas cím-
zetes érsek, Kohl Medárd felszentelt püspök, 
Ilannauer Á. István váci megyéspüspök és 
végül Orsenigo Cesare, a pápa követe 

Tizenkét órakor indult el a gyászmenet az 
egyetemi templomból. A pályaudvaron Vasa 
József a kormány nevében, Sipőcz Jenő pol-
gármester pedig a székesfőváros nevében bú-
csúztatta et a halottat. 

Az uccákon tízezrek hullámoztak, néma sor-
falban várták a menetet a Déli vasút pálya-
udvaron. 

Glattjelder püspök mégegyszer imára kul-
csolta össze kezét, majd szentelt vizzel hin-
tette meg Prohászka koporsóját. A koporsót 
a különvonatra helyezték, a kíséret néma 
csendten elhelyezkedett a fülkékben, a vonat 
elindult Székesfehérvár felé. 

A vonat öt óra után érkezeti meg Székes-
fehérvárra a gyászbavont pályaudvarra. A 
koporsót kivilágított utón vitték a székesegy-
házig. Este hatkor a közönséget beengedték a 
ravatalhoz, ahol cserkészek és a kongregá-

I ciók tagjai virrasztottak egész éjjel. 

Sszeged gyásszá. 
(A Délmagyarország munkatársától.) Sze-

ged város társadalma is részt vett abban az 
országos gyászban, amelybe Prohászka Otto-
kár székesfehérvári püspök tragikus halála 
dönlölte a magyar katolikusságot. A püspök 
halálának első hírére kitűzték a fekete lobogó-
kat a katolikus intézményekre, kedden dél-
előtt, amikor megindult Budapesten a gyász-
menet, amely az elhunyt püspököt a Déli 
vasút állomására kisérte, megkondultak a 
szegedi katolikus templomok harangjai is, a 
polgármester utasítására a városháza ha-
rangja is elsiratta az elhunyt cgyházíejedel-
met,. A város hatósága és közönsége nevében 
a polgármester a következő táviratot intézte 
a székesfehérvári káptalanhoz: | 

»>Főtisztelendő Székeskáptalan, Székesfehér-
vár. Mélyen megrendülve vettük a hirt Nagy-
méltóságú és Főtisztelendő Prohászka Ottokár 
megyéspüspök urnák, országos hirü egyházi 
szónokunknak, a püspöki kar kimagasló dí-
szének, a magyar közélet egyik legnagyobb 
ériékének váratlanul bekövetkezett sajnálatos 
elhunytáról és városunk közönsége, hatásága 
és egész társadalma nevében meghatva tol-
mácsoljuk vigasztalhatatlan részvétünket. Sze-
ged, 1927 április hó 5-én. Dr. Somogyi Szil-
veszter polgármester.« 

A polgármester kedden délelőtt a gyász je-
léül a városháza tornyának árbócára is föl-
vonatta a fekete lobogót. 

Az OFB szegedi tárgyaló bírája ugy a városi, 
minr a magánleikeket és ingatlanokat is kijelölte 

a házhelyigénylő tisztviselők számára. 
A kijelöli ingatlanok listája. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Meg-
írta a Délmagyarország, hogy a házhelyigény-
lő szegedi közalkalmazottak ezrei alig fél-
ezerre töpörödtek össze, Vásárhelyi Béla OFB 
tárgyaló bíró által kitűzött határidőig mind-
össze ötszáznegyven tisztviselő fizette be a 
harmincpengős előlegeket. A probléma, amely 
az első pillanatokban szinte megoldhatatlan-
nak látszott, így sokai vesztett veszélyességé-
ből, inert nagyon valószínű, hogy ez a redu-
kálódott szám is tovább csökken még, ami-
kor az építkezési képesség elbírálására kerül 
a sor. 

Vásárhelyi Béla törvényszéki tanácselnök, 
az OFB Szegedre küldölt lárgyalóbirája, aki 
körülbelül egy év óla készíti elő Szegeden a 
házhelyosztási, most sorra beidézi azokat a 
tisztviselőket, akik lefizették az előlegeket és 
így jogosultságukat nem vesztették el, vala-
mint azoknak a beépítetlen ingatlanoknak a 
tulajdonosait, amelyeket függetlenül a köz-
gyűlés határozatától megváltásra ajánlott a 
földhirtokbiróságnak. Az igényjogosult tiszt-
viselőknek nyilatkozniuk kell, hogy a kijelölt 
lelkek és területek közül melyekre tarlanak 
igényt, a telektulajdonosoktól pedig a telek 
megváltási árára vonatkozólag kér nyilatko-
zatot a földbirtokbiró. aki a Tóth Péter-féle 

12. özv. Kecskeméti Antalné Pozsonyi Ignác-ucca 
i 8., 280 négyszögöl. 

13. Özv. Répás Józselné Zákány-ucca 88., 320 
négyszögöl. 

14. Oltovay és Winkler ingatlana a Kálváriánál 
15 hold és 162 négyszögöl. 

15. Pollák Sámuel ingatlana a Tarjánban 13 hold 
és 212 négyszögöl. 

16. Milkó Vilmos és fia ingatlana 5 hold és 473 
négyszögöl. 

17. Somló Mór és Szilasi Párisi-körut 33—35., 
536 négyszögöl. 

18. Wind József Petőfi Sándor-sugárul 57—59 
—61., 919 négyszögöl. 

19. Holtzer László és Gyula Mérei-ucca 17. 
Párisi-körut 16., 178 négyszögöl. 

20. Winkler Bernát Tisza Lajos-körut 61. 281 
négyszögöl. 

21. Sándor Ferenc és társai Tábor-ucca 7/b., 
7/c., 339 négyszögöl. 

22. Raffay Ferenc Török-ucca l/a.. 252 négy. 
szögöl. 

23. Falik Emmánuel és Bogár Lászlóné Kossuth 
I.ajos-sugárut 22—24., 1054 négyszögöl. 

24. Répái András Orgona-ucca 6.. 114 négy-
szögöl. 

25. Bíró Benő és özv. Ungár Benőné ingatlana 
a Derma mögött 5000 négyszögöl. 

26. Neumann Gyula ingatlana az Ottovay-tclep 
mögött 1592 négyszögöl. 

Újszegeden. 
27 Szeged város ingatlanának Bobalics állal bé-

relt része 10 hold, 652 négyszögöl. 
28. Szeged város ingatlanának a gyermekmenhely 

mögött 2 hold, 970 négyszögöl. 
29. Szeged város ingatlana Marostőben, 73 hold. 
30. Kopasz Ferenc Tárogató-u., 2 hold 652 négy-

szögöl. 

Szeged város ingatlanai. 
31. Szentháromság-ucca 13., 514 négyszögöl. 
32. Pozsonyi Ignác-u. 9/b., 179 négyszögöl. 
33. Alkony-ucca 9., 1 hold és 1040 négyszögöl. 
34. A huszárlaktanya előtti terület 1 hold és 460 

négyszögöl. 
35. Kossulh I.ajos-sugárut 41—43., 500 négy-

szögöl. 
36. Kossuth I.ajos-sugárut 37., 1400 négyszögöl. 
37. Mérei-ucca 15/b., 670 négyszögöl. 
38 Kálvária-tér 16-18-20., í hold. 
39. Vásárhelyi-sugárul 22., 160 négyszögöl. 
40. Bihari-ucca 5—14—16., 800 négyszögöl. 
41. Kemes-ucca 16—18.. 1 hold. 
42. Vajda-ucca 18.. 776 négyszögöl. 
43. Tarjánban, a magkisérleti állomás mellett, 24 

hold. 
44. A vágóhid, a huspénztár és a Vadkerti-tér kö-

zölt 8 hold és 800 négyszögöl. 
45. Szatymazon, a vasuli állomás mellett 14 hold. 
46. A körtöltés melletti szérűskert 11 hold. 
A lista szerint tehát a földbirtokbiróság 

nemcsak a közgyűlés által felajánlott városi 
ingatlanokra indítja meg a megváltási eljá-
rást. hanem megindítja a belterületi magán-
telkekre is. Értesülésünk szerint a legtöbb 
tisztviselő eddig a város központjától mesz-
szebb eső kislelkekre jelentette be igényét, a 
belvárosi telkekre leginkább az egyetemi ta-
nárok pályáznak, akik a Belvárosban egy, v 

házból hivatalos helyiségét ismét a városháza 
bizottsági termébe helyezte át. Az érdekeltek 
meghallgatása után készili cl végleges javas-
lalát, amelynek alapján az OFB letárgyalja 
majd az igényléseket és meghozza döntését. 

Sikerült megszereznünk azt a teleklistát, 
amelyben Vásárhelyi tanácselnök a megvál-
tásra javasolt és igényelhető ingatlanokat irla 
össze. Ez a lista a következő: 

Belterületi, magántulajdonban lévő ingatlanok. 

1. Halász István Sándor-u. 2., 327 négyszögöl. 
2. Lippay Imréné Kossuth I.ajos-sugárut 119., 

536 négyszögöl. 
3. Dr. Holtzer Gyula Párisi-körut és Mars-tér sa-

rok. 750 négyszögöl. 
4. Goldschmidt Lajos Mars-tér 15/a, 15, b és 

16/b„ 832 négyszögöl. 
5. I'olitzer Márton Gőz-u. 4—5., 471 négyszögöl. 
6. Fenyő Hugó Bánomkert-sor 12.. «115 négy-

szögöl. 
7. Hoffmann János Béke-u. 5., 306 négyszögöl. 

8. Montág testvérek Mikszáth Kálnián-ucca 15.. 
169 négyszögöl. 

9. Kálmán örökösök Mérei-ucca 19—20.. 836 
négyszögöl. 

10. Özv. Szűcs Józsefné Mérei-ucca 9. cs Tá-
bor-ucca 6., 235 négyszögöl. 

11. Özv. Burghardl György né Vasasszentpéler-u. 
20., 268 négvszögöl. 
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