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OremuSj majd az Operaház férfi kara énekeit 
Serédt hercegprímás beszentelte a halottat 

Az egyházi szertartás után báró Wlassics Gyula 
a felsőház nevében búcsúzott Vass Józseftől, majd 
Almássy László a képviselőház nevében, gróf Kle-
belsberg Kunó kultuszminiszter a kormány ne-
vében beszélt. 

— A nagy magasságokba, ahova felemelkedett 
— mondotta —, magával vitte a nép ismeretét 
és a nép szeretetét. Ez a szenvedéllyé fokozódott 
érzése avatta őt tüneményes tehetsége mellett a 
szociálpolitika első klasszikus mesterévé. Ahoz, 
hogy valaki igazi szociálpolitikus legyen, nem elég 
a doktrínák tudása, nem elég a külföldi intéz-
mények és törvényhozások ismerete, ahoz ember-
szeretet kell, az emberi sors mélységes ismerete 
s a nemzeti nyomorúság bensőséges átérzése. 
Ettől a nagy érzéstől valósággal átizzott Vass 
Józsefnek a szociális politikája. Nem veszünk tőle 
örökre bucsut, csak egy időre, amig a sor reánk 
kerül. Megrendülve kiáltjuk utána a nagy meg-
induláskor: Vass József nemes hazafi, nagy mi-
niszter, igazi államférfi, sokéves jó kolléga, Isten " 
veted. 

Ezután Ernszt Sándor beszélt a keresztény párt 
nevében, majd Pesthy Pál az egységes párt ne-
vében búcsúztatta Vass Józsefet. Ripka Ferenc 
főpolgármester a székesfőváros nevében búcsúz-
tatta el a halottat 

Az utolsó ut 
Ezután leemelték a katafalkról a koporsót és 

megindult a menet. Az Országház körül ezrével és 
ezrével gyülekeztek a gyászolók. Díszruhás lovas-
rendőrszakasz nyitotta még a menetet, majd egye-
sületek, iskolák, bajtársi egyesületek, a Szent Imre 
kollégium növendékei, a Vitézi Rend vitézei ha-
ladtak, utánuk a vármegyék és városok zászlós 
menete következett 

A parlamentből kivonuló menetet fehér kar-
inges papok nyitották meg. A menet élén vitték a 
miniszter fejfáját, szerzetesek, érsekek és püspö-
kök kara után a koszorúkat hozták több mint tiz 
kocsin. A koporsó után nagy vánkoson vitték a 
kitüntetéseket és egy külön vánkoson a hazai föl-
det, amelyet édes atyjának sírjáról küldöttség vitt 
Budapestre. Zichy Gyula gróf kalocsai érsek ki-
sérte Vass József kalocsai nagyprépost földi ma-
radványait tizennyolc pap kíséretével. 

Amikor a koporsót elhelyezték a hatlovas gyász-
kocsin, a koporsó után Dréhr Imre államtitkár 
kíséretében Vass József nővére és bátyja, a szárny- ' 
segéd után a kormányzó, utána a főhercegek ha- | 
ladtak egész az Andrássy-utig. Utánuk gróf Kle. 
belsberg Kunó miniszterelnökhelyettes vezetésével 
a kormány tagjai, valamint a volt miniszterek, a 
katonai és polgári hatóságok, az országgyűlés két 
házának tagjai. A halottas kocsitól a menet végén 
jobbról-balról fehérlovas díszruhás rendőrök 
ügyeltek a rendre. A menet az Alkotmány-uccán, 
Vilmos császár-uton és a Kálvin-téren keresztül 
az egyetemi templomhoz ment Itt a koporsót a 
szentély előtt álló katafalkra helyezték, majd be-
vonult a papság, élén gróf Zichy Gyula kalocsai 
érsekkel, aki újból beszentelte a halottat. A szen-
télyben a kormány tagjai foglaltak helyet A be-
szentelés után bevitték a koporsót a szentély alatti 
kriptában lévő katolikus pantheonba, ahol a ka-
locsai érsek imája után örök nyugalomra he-
lyezték. 

Bethlen távirata 
Gróf Bethlen István a mai napon részvét-

táviratot intézett Vass József édesanyjához, 
özv. Vass Ferencnéhez, amely a következő-
kép szól: 

»A mai napon mély fájdalommal gondolok 
arra a súlyos veszteségre, amely engemet sze-
retett munkatársam és barátom váratlanul be-
következett gyászos elhunytával ért. Végtele-
nül sajnálom, hogy az államot érintő fontos 
tanácskozások nem engedték meg, hogy a mai 
napon kedves társamtól ravatalánál bucsut 
vehessek. Adjon a mindenható a fájdalom-

nak elviselésére erőt és nyújtson vigaszt abban 
a tudatban, hogy az egész nemzet kiséri őt 
ma részvéttel utolsó útjára, aki egy évtize-
det meghaladó miniszteri működése és egész 
élete folyamán oly önfeláldozóan szolgálta 
hazáját. Bethlen.« 

Vass József ravatalára egyébként Bethlen 
koszorút helyeztetett, amelynek nemzetiszínű 
selyemszalagjára a következő mondat volt fel-
írva: »Szeretett munkatársának és barátjának 
hálája és tisztelete jeléül.« 

Dréhr Imre államtitkár ezer pengőt kül-
dött Sárvár községnek, ahol Vass József szüle-
tett. Dréhr államtitkár ugy intézkedett, hogy 
a pénzt csszák szét Sárvár szegényei között, 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 
Genfből jelentik: Bethlen István ma Stopani 
olasz pénzügyi szakértőt fogadia. Ezután meg-
beszélést folytatott Flandrin francia kereske-
delemügyi miniszterrel, majd a holland kül-
ügyminiszterrel. A német külügyminiszter, 
aki tegnap meglátogatta Bethlen Istvánt, meg-
hívta a miniszterelnököt, hogy látogasson el 
Berlinbe november havában, 

A keleteurópai agrárállamok delegátusai kö-
zött csütörtök óta állandóan folynak a tanács-
kozások. Bethlen István miniszterelnök és Ma-
rínkovics jugoszláv külügyminiszter a mező-
gazdasági kérdésekben való közös eljárásuk-
ról tárgyaltak. Hir szerint Bethlen szóbahozía 
azt a két peliciót, amit legutóbb nyújtott be 
a Népszövetségnél a Jugoszláviában élő ma-
gyar kisebbségről. 

A magyar miniszterelnöknek Schober kan-
cellárral folytatott tanácskozásai a már két 
izben megszakadt kereskedelmi tárgyalások 
ujrafelvételére vonatkoztak. 

Bethlen pénteken este másodszor is talál-

Vakmerő gyilkosság 
Belgrádban 

(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) 
Belgrádból jelentik: Belgrád közvéleményét 
szenzációs bűncselekmény foglalkoztatja, 
amelynek tettese a tópcsideri rendőrőrszoba 
egyik őrmestere. Az őrmester pénteken Írás-
ban azzal vádolta meg önmagát, hogy ő ölte 
meg a szeptember 'S-a óta nyomtalanul eltűnt 
Milenkovics Dana belgrádi magánzónőt, aki-
nek holttestét elásta. A rendőrség Milenkovics 
Dana holttestét a jelzett helyen tényleg meg-
találta. Az őrmester azt állítja, hogy merény-
letet követett el a leány ellen, aki az ijedség-
től szivgörcsöt kapott és meghalt. A hatósá-
gok azonban több gyanús momentumból arra 
következtetnek, hogy az őrmester a leányt 
megfojtotta. 

A péntek esti belgrádi lapok olyan beállí-
tásban közölték a gyilkosságot, hogy a cen-
zúra az összes lapokat elkobozta. 

Tizenháromezer ember 
vesztette életét a sandomingoi 

orkánkatasztréfában 
Newyork, szeptember 12. A sandomingoi 

orkánkatasztrófa halottjainak száma az ame-
rikai segélyakció parancsnokának közlése sze-
rint tizenkétezerhatszáz. A sebesültek számát 
a jelentés nyolcezerre becsüli. A teljesen el-
pusztított fővárosban lassankint javul a hely-
zet Az utóbbi napokban nagyobb mennyiségű 
élelmiszer érkezett s az éhínség veszedelme 
már nem fenyeget. Nem kell tartani a jár-
ványok kitörésétől sem, miután szérum is kellő 
mennyiségben áll rendelkezésre. Eddig kilenc-
ezer embert oltottak be különböző szérumok-
kal. 

hogy Vass József temetésének napja eml&« 
zetes legyen előttük. 

• 

A temetés alatt a zsebmetszők nagy m t m ^ 
végeztek. A főkapitányságra tömegesen érkéz, 
tek feljelentések, hogy a menetben, vagy visj] 
szafelé a villamosokon vakmerő zsebtolvajig 
sokat hajtottak végre. Prokopáncs Béla rend. 
kivüli követ, meghatalmazott miniszter arany, 
óráját, Fenyő Henrik kereskedő ezer pengft 
tartalmazó pénztárcáját lopták el, de számo-
san tettek feljelentést pénztárcájuk, retikül-
jük, arany és ezüst ékszereik ellopása miatt, 
A rendőrség széleskörű nyomozást indított. 

kozott Madgearu román pénzügyminiszterrel, 
A csütörtöki első találkozásról Bethlen meg. 
elégedéssel nyilatkozott "és kijelentette, hogy 
Bomániának Magyarországgal szemben tann-
sitott magatartása minden várakozását félni, 
múlja. A. miniszterelnök nyomatékkal hang. 
súlyozta ezeknek a tárgyalásoknak a jelentő-
ségét. 

— A politikai kérdéseket — mondotta Beth-
len — ma már nem lehet többé elválasztani 
a gazdasági kérdésektől. Ma már a gazdasági 
szükségességek döntik el a politika irányát. 

A magyar delegáció gazdasági szakértőjel 
szintén tárgyal Madgearuval a magyar-román 
kereskedelmi szerződés függőben maradt pont-
jai ügyében. 

Egyébként Genfben a politikai érdeklődés 
előterében változatlanul az a kérdés áll, nd 
lesz a sorsa Briand páneurópai tervezetének. 

Gróf Apponyi Albert szombaton, vagy hét-
főn szólal fel és ismerteti álláspontját a pán-
európai kérdésben. 

n szegedi egyetem uj tanára 
Budapest, szeptember 12. A kormányzó a 

kultuszminiszter előterjesztésére dr. Bag Zol-
tánt, a szegedi Horthy-kollégium adjunktusát, 
a szegedi Ferenc József Tudományegyetem 
matematikai és természettudományi karán 
üresedésben lévő elméleti fizikai tanszékre! 
egyetemi nyilvános rendkívüli tanárrá kine-
vezte, 

Buza professzort 
meghívta Genfbe a Népszövetség 

(A Délmagyarország munkatársától.) & 
Népszövetség főtitkársága dr. Buza Lászlói, 
a szegedi egyetem nemzetközi jogi profeS& 
szorát három hétre meghívta Genfbe, a Nép-
szövetségnek és intézményeinek a helyszínéi 
való tanulmányozására. Buza professzor, alá 
már el is utazott Genfbe, a népszövetségi in 
tézményeken kivül a most folyó népszövetség 
közgyűlés alkalmából magának a Népszövet 
ségnek életét és szervezetét tanulmányozz 
fogja. Ez az első alkalom, amikör magya1 

tudóst ér ez a kitüntetés. 

W r d g e s í é l l y e í 
vasárnap nyílik a 

Munkásotthon tánciskolája!!! 
Ugyanakkor lehet a lánctanfolyamokra betraikoxnl, 

Mérsékelt tandif! 
E l i sme r t l e g f ő b b t a n í t á s 

H Z A N G O L " 

„SE LTON A" 
ö n s z i n e z ő . .-wit i -

— Kézikönyv dtftalan. 
Kapható! 

Eiebmann Ef^SÍSS k 

B e / ^ I e n isméi tárgyalt 
a román pénzügyminiszterrel 

üatoraa Dr . jogi szemináriuma 
itf'ferfSI alapvizsgára { felvilágosítás 

szigorlatra j ingyen 
előkészít. — Kitűnő jegyzetek. 
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