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ban. vasárnap délután pedig a föhajó-
ban. a kupola alá. ugyanarra a hely-
re, ahol Klebelsbere Kund ravatala ál-

lott. 
^ femplomof a közönség számára hétlön 

délelőtt 10 'órakor nyitlak meg. 
A város közönsége hétfőn este tiz 

óráig zarándokolhat a ravatalhoz, 
akkor ismét lezárják a templomot és kedden 
reggel nyitják meg újra. Kilenc óráig járulhat 
a ravatalhoz a közönség, akkor ismét lejáriák 
a templomot. 

A rekviem kedden délelőtt tiz órakor kez-
dődik és a .«"vászistentisztolet jtán azdüdik 
meg 

a temetési szertartás trlnn. a templom 
előtt. 

A templom padsoraiba csak a család tagiak a 
város tisztviselői, a törvényhatósági bizottság 
tagjai, az intézmények és hivatalok küldöttsé-
gei foglalhatnak helyet, a vidéki törvényható-
ságok küldöttségei számára a ravatal mellett 
helyeznek ol széksorokat a rekviem alatt. 

A rekviem ntán a közönségei a Temp-
lom-téren helyezik el. 

« terraszon, a gyászszertartás henyén"- csak 
azok helyezkedhetnek el. akiknek fenntartott 
helyük volt a templomban A beszédeket ¡» 
térre metaf ónokon kőz veti tik. 

A bucsuzás 
Tanácskozás közben megjelent a tanácste-

remben báró Tunkl Tamás főispáni tifkár. a 
polgármestorhelrettes a megbeszélést felfüg-
gesztette ós a főispáni titkárral együtt eltávo-
zott a tereimből. Néhány perc múlva tért vissza. 

— Tiszteletid bejelentem — mondotta —, 
hogy a város közönsége, tisztviselőkara és a 
kormány nevében Bárányi Tibor főispán ur 
fogja a temetésen a búcsúbeszédet mondani. 

Dr. /les Sándor főoryos javasolta ezután, 
hogy a város balzs»mortassa be a polgármes-
ter holttestét és bejelentette, hogy az egyetem 
anatómiai intézete készségesen vállalkozik a 
balzsamozás munkájára. Mivel a halzsamozás-
hoz a család is hozzájárult, az elhatározásról 
értesítették az egyetemet. 

Dr. Pálfy József polrármesterhelyettes a te-
metés Intéfésével Butfay Lajos temclfktíuési 
vállalkozó bízta meg. aki a város eddigi nagy 
halottjainak is temetője volt. Nehéz érc szarko-
fágot rendelt a polgármesterhelyettes d.r. So-
mogyi Szrilveszter tzámára, belső fn cgfedéllel. 

A iemeíés rendje 
A részletek megbeszélése után megállapítot-

ták a temetés rendjét. A rekviem kedden dél-
előtt 10 órakor kezdődn fogadalmi templom-
ban, utána kezdődik a gyászszertartás. A 
gyászszertartást dr. Glatffclder Gyula me-
gyéspüspök végri, a főispánon fáviil csak az 
egyetem reldora. dr. Széki Tibor professzor 
mond a koporsónál bnc: *atóbeszédet. 

A tomplomkripta térképen kijelöltek a pol-
gármester r y u g h e l y • Klebelsberg Kunó 
szomszédságában. 

A z i d e i g l e n e s r a v a t a l 

Dr. Somogyi Szilevszter bolttisitét a kora 
délelőtti órákban tett-ék a •tehéz érckoporsóba 
£s kétlovas, nagy balottasfcooRin szállították át 
ÍZ anatómia', intézet ^ossufh Lajos-sug^'nrti 
Epületébe, ahol dr. Jankovich László profesz-
szor végezte cl 

a bet Jzsamozás munkáját. 
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A balzssmozási müvelet befejezése után visz-
szahelyezték a holttestet a k'poisóba cs 

dcUitdn öt órakor szállították a fr,r,a-
dulmi templomba, 

ahol a baloldali kápolnában ravatalozták fel 
' J e l enesen . Az éicszarkofág ott áll a gyer-
tyák: s apadt, szamom fényében a fekete rava-
talon, ercföd'l nélkül és az üvegfödélen ke-
resztül a gyertyalángok megvilágítják dr. So-
mogyi Szilveszter sápadt, halott arcát. 

Klebelsfcerg özvegye 
a koporsónál 

« , H a t , í r a ^ o r egy koszorút helyeztek el a rava-
tal előtt, szallagián a felírással: 

Somogyi Szilveszternek, a kedves, hű ba-
baratnak gróf Klebelsberg Kunóné. 

Klebelsbergoic a »délutáni gyorssal érkezett 
meg Szegedre és első t-Ája a polgármester ra-
vatalához vezetett. 

Szeged gyász»*"ak hire még tegnap éjszaka 
elterjedt az egész országban. Szombaton, már 
kora reggel megnyilatkozott az országos rész-
vét Sseged i.ránt. Először dr. Vásárv István 
debreceni polgármester jelentkezett telefonon 
és megilletődve fejezte ki ügész Debrecen ne-
vében részvétét. Rettentette, hogy Debrecen 
küldöttségileg képviselteti magát a temetésen. 
\ztán Rassay Károly. Szeged országgyűlési 
képviselője tclefonáU. maid jelentkezett egy-
másután lfódme?övásdrh*1y. Makó. Miskolc. 

Közben feladták a gyásztiefentő táviratokat, 
Gömbös Gyula mmisaíere! ,"knek. a kormány 
valamennyi tatjának, a Városoik Kongresszu-
sának, a Ván sok KuUurális fzövetségének 
József főhercegnek. H-erczíg Ferencnek prof 
Tel ék j Pálnak. Rassay Károlynak. KétMy An-
nának. 

Az özveyynél 
Délben, tizenkét órakor dr. Pálfy József pol-

gármestavhelyetties vezetésével a város vezet ő-
tisz+viselflí lésrvéflátoíatást tettek a méíy 
gyászba borult özvegynél, akit teljesen össze-
tört a tragédia. 

A főispán 
a polgármesterről 

Bárányi T V - főispánt, aki pénteken dél-
után Baj i ra utazott, báró Tunkl Tamás fő-
ispáni tifkár még pénteken éjszaka értesítette 
telefonon Somogyi Szilveszter haláláról. A 
főispán megszakította bajai programját és 
szombaton délben visszaérkezett Szegedre. 

— Tudtam, hogy súlyos beteg a polgármes-
ter — mondotta megilletődve —, de katasztró-
fára nem gondolfe.m. Amikor azonban este 
megszólalt bajai lakásomon a telefon, éreztem, 
megéreztem hogy a gyászhírt akarják közölni 
velem. Nagyon szerettem Somogyi Szilvesz-
tert, nagyin közel kerültünk egymáshoz. 
Nagyszerű ember volt, őszinte, melegszívű jó-
barát. Rettenetesen lesújtott halálának a hi-
re, még most sem tudom elhinni... 

A főiispánt délután öt órakor tájékoztatta a 
történtekről és az intézkedésekről dr. Pálfy 
József polgármesterhelyettes, aki dr. Tóth Bé-
ta főjegyző és dr. Buócz Béla főkapitányhe-
lyettes társaságában a lakásán koreste fel. 

Gyászzászlókés harangok 
Délben már alig volt épület Szegertem, amely-

nek o r m á n ki nem .azték volna a fekete zász-
lót. Reggel kilenc órakor ismét megkondult a 
városháza -harangja ós félóráig siratta Somo-
gyi Szilvesztert. Délután hat órakor újból fel-
zokogott a huang . Egésaen .a temetés nap-
jáig. keddig minden nap kétszer fél-fél óráig 
hirdeti Szeged gyászát a városháza harangja. 
Felvonták a hatalmas rvászlobogóí a fogadal-
mi templom két tornya közé is. Ugyanezzel a 
zászlóval gyászolta a Templom-tér annakide-
jén róí Klebelsbcg Kun.it is. 

A templom pír: éjéber pedig megkezdték a 
munkások a száHáscsrná'ást Somogyi Szilvesz-
ter számára, aki immár ötödik lakója lesz a 
b-r-"1— l ,--'-it't"t~ 

A részvél 
Már szombaton a koradélelőttí órákban meg-

kezdődött a részvéttáviratok tömegének érkezése 
a városházira. El&ször ¿iz alábbi három távirat 
érkezett: 

„Székvárosom pótolhatatlan veszteségéért, mely 
Somogyi Szilveszter megdöbbentő halálával 
érte, mélységes részvéttel osztoz, kérve Istent, ju-
talmazza nagy érdemei szerint boldogult polgár^ 
mesterünket. Glattfelder Gyula püspök." 

„Makó város közönsége 06 tisztikara megren-
dülve értesül Szeged nagy polgármesterének, So-
mogyi Szilveszternek váratlanul történt elhalálo-
zásáról és a fájd«Imas veszteség fölött mélyen át-
érzett részvétét tolmácsolja. Dr. Nikelszky pol-
gármester." 

„Szeged sz. kir. város közönségét mindenki ál-
tal tisztelt, szeretett és nngyrabeesült alkotó na£V 
polgármesterének, dr. Somogyi Szilveszternek 
váratlanul történt elhunytával ért mélységes gyá-
szában Szeged város környékén levő falvak. Kis-
kundorozsma, Sándorfalva, Tápé, Algvő, Puszta-
mérges és öttömös lakossága őszinte részvéttel 
osetizfk. Dózsa Mfeznl-jrahirrt". 

A délutáni órákban tovább tartott a résrvéttáv-
iratőzön. Pr. Pálfy .lózsef polgármesterhelyettes 
címére többek között a következő táviratok ér-
keztek: 

Mély megdöbbenéssel értesültem a város ungv-
nevü és érd< mes polgármesterének. Somogyi Szil-
veszternek elhunytáról. Fogadják kérem mélysé-
ges gyászunkban őszinte együttérzésem és igaz 
részvclom nyilvánítását. 

TTóman Bálint. 
Szeged város nagy polgármesterének váratlan 

halála alkalmából kérem Méltóságodat, fngnflja és 
tolmácsolja a város nemes közönségének mély rése-
vetem és fájdalmas együttérzésem kifejezését. 

Horewg Ftrone, bizottsági tag. 
Somogyi Szilveszter halálával Szeged városit 

pótolhatatlan veszteség érte. Fantasztikus rajon-
gója volt városának é - egész életét Szeged nagy-
gyátételére szentelte. Emléke előt mechatottság-
gal és tisztelettel áll meg mindenki. Kérem, tol-
mácsolja a város közönségének őszinte részvéte-
met. Rassay Károly. 

Szeged város nagy. érdemes polgármesterének 
elhunyta alkalmából kérem, tolmácsolja Méltósá-
god a város közönségének legmélyebben érzett igaz 
részvétemet. 

JóiMtef töherceg, tábornagy, 
Somogyi Szilveszter polgármester halálának 

hire nagy szomorúsággal töltött el és őszinte szív-
vel küldöm mély részvétemet Szeged város közön-
ségének, amelynek érdekeiért a megboldogult tel-
jes od; adással mindvégig hűségesen szállt síkra 
közel két évtizedes polgármesteri működése folya-
mán. A Szegedről kiindult nemzeti mozgalom ide-
jében nekem is alkalmam volt vele együtt dolgozni 
és tanuja lehettem ennek a féltő szeretetből faka-
dó munkának, amelyet Szegedért és annak magyar 
népéért végzett. Gömbös. 

Mélységes megdöbbenéssel értesültem dr. So-
mogyi Szilveszter polgármester elhunytáról. A 
munka polgármesterének halálhíre nagy fájdal«m-
mal töltött el, mert a város történelmének jelentős 
fejezete zárult e az ő eltávozásával. Együtt gyá-
szolok azokkal, akiknek szívügye Szeged város 
sorsának alakulása. 

KétMy Anna, 
országgyűlési képviselő. 

A fogászok részvéte 
a törvényszéken 

A szegedi törvényszékén szombaton az 
első tárgyaláson megható módon emlékeztek 
meg a polgármester elhunytáról. Hebermnnn 
Gusztáv büntetőbírósági tanácsában elsőnek 
egy bűnügy főtárgyai ása volt kitűzve. A tár-
¡yva'ác mpcm'i^ta után. az ÜCTV ¿•rdeT"'^'res 
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