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A hivatalos lap 
Budapest, szeptember 9. A Budapesti Köz-

löny szerdai száma ezeket irja Vass minisz-
ter halálával kapcsolatban: 

»Az ő személyében a nép egyszerű fia emel-
kedett szellemi és erkölcsi erejével a leg-
magasabb méltóságra egyházi és politikai té-
ren egyaránt. Minden szónál igazabb bizony-
ságot téve afelől, hogy Magyarország annak a 
hamisítatlan nemzeti demokráciának termő-
földje, amelyben mindenki boldogulhat a ma-
ga egyéni kiválósága és a hazához való hű-
sége szerint. Vass József földi pályája nagyon 
szerény otthonból indult ki, de ennek az egy-
szerű szülői háznak tiszta levegője volt élte-
tője mindig annak a nemes szívnek, amely a 
legmagasabb polcon is a derék magyar nép-

nek dolgozó, küzdő, szenvedő fiaiért dobo-
gott s a régi kedves otthon melege táplálta 
azt a törhetetlen akaraterőt, amely csak arra 
használta a magasra jutott államférfi hatal-
m á t hogy segítsen a segítségre szorulókon, tá-
mogassa a gyámoltalanokat és erősítse az erőt-
leneket. * 

A Hírlapírók Nyugdijegyesülete elnökének, 
Vass József helyettes miniszterelnöknek el-
hunyta alkalmából rendkívüli ülést hivott 
össze, melyben elhatározta, hogy a temetésen 
az ujságiró társadalom testületileg vesz részt 
és szónokot állit. A Magyar Újságírók Egye-
sülete, a Magyar Hírlapírók Nyugdijegyesülete 
és az Újságírók Szanatórium Egyesülete külön-
külön koszorút helyez a miniszter ravatalára. 

Szeged részvéte 
Szegeden hétfőn a bora reggeli órákban 

terjedt el Vass József halálának hire. A Dél-
magyarország kiadóhivatalának kirakataira ki-
erősitett plakátokon tudattuk Szeged nyilvá-
nosságával a gyászhírt. A polgármester in-
tézkedésére a városháza tornyára felhúzták 
a gyászlobogót, mire Szeged valamennyi köz-
épületére felkerült a fekete zászló. 

Kedden délelőtt dr. Somogyi Szilveszter "a 
következő táviratot intézte gróf Bethlen Ist-
ván miniszterelnökhöz: 

»Vass József elhunyta alkalmából Szeged 
város közönsége Nagyméltóságodnak mélyen 
érzett részvétét fejezi ki.« 

Vass József és Szeged 
Az elhunyt miniszterelnökhelyettesnek ré-

sze van abban, hogy a kolozsvári tudomány-
egyetemet Szegedre helyezték, ugyanis az erre 

vonatkozó törvényt az ö kultuszminisztersége 
idején fogadta el a nemzetgyűlés. Akkoriban 
többször lent is járt Szegeden és tárgyalt 
az egyetem ideiglenes elhelyezése ügyében. 

Utolsó szegedi látogatása két évvel ezelőtt 
történt, amikor a Katolikus Nővédő Egye-
sület vendége volt. Általában azonban csak 
ritkán fordulhatott meg Szegeden. A város-
házán beszélték el az alábbi anekdotát Vass 
Józsefről: 

A soproni népszavazás után küldöttség járt 
Vass Józsefnél. A kitűnő szónok nagy beszéd-
ben köszönte meg a »Civitas Fidelissima* üd-
vözletét, majd közvetlenül a soproni küldött-
ség elvonulása után az ott időző és a beszéde 
ket végighallgató Somogyi Szilveszter .szegedi 
polgármestert fogadta. 

— No, mit kiván a tCivitas Infidelissimai 
polgármestere? — fordult Vass József a Sze-
gedi polgármesterhez. 

589 lista, 7115 ielölt 
a vasárnapi német választásokra 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.') 

Berlinből jelentik: A birodalmi választási fő-
biztos kedden reggel lezárta a vasárnap meg-
tartandó választások listáit. Összesen 589 lis-

tát terjesztettek a főbiztoshoz, amit 24 pá^ 
állított ki. Összesen 7115 jelölt szerepel, akik-
nek száma az utolsó választás óta tizenöt 
százalékkal emelkedett. 

Párisi ruha- és kabátmodelljeimet 
szelónomban bemutatom Egyben közlöm, hoqy Újonnan létesített 
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Képek az 5-ös honvédnapról 

levő miniszterelnökhöz kurir utazott el. 80 
éves édesanyját Balatonfüreden tudatták fia 
haláláról és autón Budapestre vitték fia rava-
talához. Külön gyászolja Vass Józsefet az uj-
ságirótársadalom, amelynek mindig támogató 
barátja volt. Az ujságiró intézmények közül a 
nyugdíjintézetnek az elnöke volt és ebbeli 
minőségében sokat fáradozott ennek az in-
tézménynek a talpraállitásán. 

A ravatal 
Hétfőn este a Kerepesi-uti temető halottas-

házának hatodik számú gyásztermében rava-
talozták fel Vass József népjóléti minisztert. 
A fekete posztóval bevont terem közepén 
óriási katafalk emelkedik. A katafalkon egy-
szerű érckoporsóban fekszik Vass József. Az 
éj folyamán rendőrök őrizték a halottat és a 
Szociális Missziótársulat nővérei felváltva vir-
rasztottak a koporsó mellett. Kora reggel a 
Szent Imre-kollégium négy növendéke állt őrt 
a koporső mellett. A koporsó lábánál egyszerű 
imazsámoly, amelyen a Szociális Missziótár-
sulat két nővére imádkozik állandóan. 

Korra reggeltől kezdve; amint feltárultak" a 
ravatalos terem ajtajai, valóságos zarándoklat 
indult meg a halott ravatalához. Már a kora 
reggeli órákban elsőnek Dréhr Imre állam-
titkár érkezett a ravatalhoz, aki hosszabb Időt 
töltött a koporsó mellett. Kevéssel utóbb Sci-
tovszky belügyminiszter a titkárával érkezett 
meg, majd Haller István és Huszár Károly 
tettek látogatást. Közben egyre többen és töb-
ben járulnak a ravatal elé és úgyszólván egész 
nap folyton érkeznek az uiabb és ujabb cso-
portok. 

A pénteki temetés 
Klebelsberg Kunó, a miniszterelnök helyet-

tesítésével megbízott kultuszminiszter elnök-
lésével délelőtt értekezlet volt a miniszter-
elnökségi palotában, amelyen résztvettek báró 
Wlasics Gyula, Almássy László, dr. Darányi 
Kálmán és bárciházi Bárczi István. Elhatároz-
ták, hogy Vass József holttestét az ország-
ház kupolacsarnokából pénteken délután k 
órakor fogják eltemetni. Az ünnepélyes be-
szentelést dr. Serédi Jusztinián hercegpriniás 
fogja végezni. Ezután báró Wlasics Gyula a 
felsőház elnöke, Almássy László a képviselő-
ház elnöke és a magyar kormány elnöke, vagy 
annak helyettese fog búcsúbeszédet mondani. 
Az országház kupolacsarnokából az egyetemi 
templomba viszik a holttestet, ahol ujabb fel-
ravatalozás és beszentelés után, amelyét gróf 
Zichy Gyula fog elvégezni, történik meg Vass 
József tetemének örök nyugalomra helyezése 
a templom sírboltjában. Az engesztelő szent-
miseáldozatot 13-án délelőtt fogják megtartani 
a Koronázó főtemplomban. 

A közönség hallgatja az előadást. 
Az első sorban: Seide Rezső altábornagy, vitéz dr. Shvoy Kálmán tábornok, 

dr. Somoggi Szilveszter és dr. Lőw Immánuel. 


