2:

D ECM A G y A R O R S Z X G

Csütörtök, 1936 oIctóBer 5:

Szőrmét, bundái bizalommal Meintusftól!
zák ki a császári udvarból, miközben
sttrö pelyhekben hull a hó.
Az ágyútalp körül Reichswehr- c ; SS-tisztek
sorakoznak fel. A koporsó után iaélv gváezba
borulva a gyászoló
család.
\ menetet
a lovasság nyitja meg, majd az egves diszszázadok között haladnak a koszorút vivő
SS-tfeítek.

Az ágyútalp mögött halad az özvegv leányával és két katonafiával. Mögöttük' hajad Szak*
váry Emil alezredes és Szabó Gvörgv müncheni főkonzul. Az első sorban lép
Eóman
Bálint kultuszminiszter, balján Görinn, jobbján
Ncurath
báró. Utána következtek
Sztranyávszky
Sándor. Rácz altábornagy,
Sztojay
Döme berlini magyar követ majd a magyar
tiszti küldöttség, a Eeichswehr küldöttsége,
az olasz fasiszták küldöttsége GS 91 dinlomáciai kar számos tagja.
Végig az útvonalon, amerre a gvásznienet
elhaladt, hatalmas közönség sorakozott f i k

állították fel az emelvényt., amelvet biborbársonnyal bontottak. Erre helyezték a koporsót.
A vastag szőnyegekkel fedett teremben a koporsót vivő német tisztek lépéseinek zaja alisr
hallattszik. a szőnyegek elnyelik a lépések
hangját. A koporsó körül a német légi haderő
tisztjei állottak sorfalat. Az elhunyt miniszterelnöknek szóló tisztelgés néhány percig tart,
azután az előkelőségek ismételten részvétüket fejezték ki az özvegynek és elhagyták a
királyi várótermet.

A vonal elindult
Este 10 óra 30 perckor indult útnak Magyarország felé Gömbös Gyula holttestét szállító
vonat. 10 óra felé a német véderő hat altiszt je,
a diszszolgálatot teljesítő tisztek sorfala között a német birodalmi vasút részéről rendelkezésre bocsátott kocsiba vitte az érckoporsót.
A kocsit fekete posztóval vonták be és ezüstös.
babérlevelekkel szegélyezték.
A koporsó elhelyezése után rohamosztagosok a koszorúkat helyezték el a kocsiban, elsőnek Hitler koszorúját.
Ekkor már Gömbös Gyula özvegye és gyermekei is megjelentek a pályaudvaron és be-

szállottak a Máv. által rendelkezésükre bocsátott szalonkocsiba.
E p p lovag, bajor helytartó és báró W e i s z
báró tábornok, akik a határállomásig elkísérik a koporsót, német szalonkocsiba szállottak
be. A magyar katonatiszti küldöttség tagjai a
müncheni vasutigazgatóság részéről rendelkezésükre bocsátott hálókocsiban foglaltak helyet.
A négy kocsit a menetrendszerinti páris—
bécsi gyorsvonathoz csatolták, amely elindult
Bécs félé.

Csütörtökön délben érkezik Budapestre
a halott miniszterelnök
Budapest,
október 7. Gömbös Gyula holttestét bozó vonat csütörtökön reggel érkezik
a magyar határra. Hegyeshalomnál és Győrött
áll meg. A különvonat 11 óra 45 perckor érkezik a Keleti-pálvaudvarra, ahol jelen lesznek a kormány, a felsőház és képviselőbáz tagjai, nagyszámú tiszti küldöttség, a TESz és a
frontharcosok küldöttsége. A koporsóval érkező vonatot az evangélikus egyházi énekkar
gvászénekkel fogadja, maid Raffav
Sándor
evangélikus püspök imát mond. Utána Szendy
Károly polgármester emlékezik meg az elhunyt
miniszterelnökről, befejezésül
az
énekkar
gvászdalokat. énekel.
A gvászmenet a parlament
elé vonul, ahol
a kupolacsarnokban ravatalra helvezik a miniszterelnök koporsóját.
A parlament főbejáratánál
a felsőház és a képviselőház háznagya, valamint a parlamenti őrség parancsnoka fogadja
a koporsót.
'A közönség részére csütörtökön
délután
3
órától
G6te 8 óráig, pénteken reggel 8 órától'
délután 3 óráig nvitják meg a kupolacsarnokot. A koszorúk elhelyezésének ideje pénteken
lesz. Pénteken délután 3 órakor bezárják a kupolacsarnokot Ó6 megkezdődik a temetéei szertartás előkészítése.
A temetési szertartáson
a kupolacsarnokban csak
meghívóval
lehet
résztvenni. A meghívókat a miniszterelnökség

bocsátja ki. A gyászszertartás elvégzése után
a menet megindul a Kerepesi-uti temető felé.

olasz Sitilücjyminiszter a budapesti
temetésen
C í ö ü o

Budapest, október 7. A miniszterelnök temetésére Budapestre érkezik gróf C i a n o olasz
külügyminiszter. A külügyminiszter kíséretében lesz a külügyminisztérium szertartási osztályának helyettes vezetője és a külügyminiszter titkára.

Olasz katonai küldöttség
Róma, október 7. Gömbös miniszterelnök
temetésén Olaszországot katonai tiszti küldöttség is képviseli. A tiszti küldöttségben az olasz
hadsereg valamennyi fegyvernemének tábornokai vesznek részt.

Szeged küldöttsége
a temetésen
Gömbös Gyula szombati temetésén Szeged
város több küldöttséggé1
képviselteti magát.
A város hatóságának és közönségének öt tagu
küldöttségét dr. Pálfy József polgármester vezeti Budapestre. Megjelennek a temetésen a
város országgyűlési és felsőházi képviselői, a
Nep szegedi szervezete szintén küldöttséggel
képviselteti magát. Ez a küldöttség
gyászfá-

Női télikabátok,

P. Reieh Erzsi cégnél,

ruhdk

óriási
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Dr. Simon Zálogháznál 1936. szept. 14-ig lejárt,
de nem rendezett tárgyak (1—250. sz., ékszerek 1—
788. sz. ingók) 1936. október 14-én délután 3 órakor

Ipartestület (földszint) elárvereztetnek. A tárgyak
jegyzéke az iparhatóságnál és az intézetné] kifüggesztelett.

tyolos
zászlóval
vesz részt a temetési me-1
netben. Dr. vitéz Imecs Gvörgv főispán szerdán reggel felutazott Budapestre,
ahonnan
esté. visszaérkezett, a temetés napián ismét Budapesten lesz.

Nemzetközt részvét

Az állomáson
öt, óra után érkezett meg a müncheni déli
pályaudvarhoz a gvászmenet. Amint az ágyútalp a bejárat elé érkezett, a német tisztek a
koporsóról leemelték a koszorúkat, majd válónkra emelték
a koporsót,
amelyet. Göring,
Sztpiay Döme és Sztranvavszky Sándor állott, köríti.
A koporsót ezután a bejárat alá vitték,
;najd a kis királvi váróteremben
felállított
katafalkra helyezték el.
A királvi váróteremben a bejárattól. balra
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LONDON. J. B. M o n c k , az angol külügyi
hivatal magasrangu tagja, a londoni diplomáciai kar helyettes marsallja, délután a londoni
magyar követségen járt és E d e n külügyminiszter őszinte meleg részvétét tolmácsolta
Gömbös Gyula miniszterelnök halála alkalmából M a s i r e . v i r í t Szilárd londoni ¡magyar
követ előtt.
NEWYORK. Valamennyi newvorki lap vezető helyen hosszabb cikkben foglalkozik'
Gömbös Gyula miniszterelnök elhalálozásával.
A LONDONI Rothschild-házból F a b i n y i
pénzügyminiszterhez
részvéttávirat érkezett
Gömbös Gyula miniszterelnök elhunyta al->
kalmából.

A pápa részvéte
Budapest,
október 7. Monsignore
Kaldeuey,
a budapesti pápai követség ügyvivője délelőtt
felkereste Kánya
Kálmán külügyminisztert és
a pápa legmélyebb részvétét tolmácsolta. Kifejezésre juttatta egyszersmind a nunciatura
ügyvivője, Pacelli
bíboros államtitkár és a
távollevő nuncius, Angelo Rótta részvétét is.

A független kisgazdapárt
A független kisgazdapárt
választmánya
szerdán délelőtt értekezletet tartott.
Eckhardt
Tibor elnöki megnyitójában emlékezett meg
Gömbös Gyula miniszterelnök
elhunytáról.
Hangoztatta, hogy a párt az elhunyt, miniszterelnökkel szemben, mint politikus
ellen küzdött. Azok az ellentétek, amelyek a párt és
Gömbös között voltak, mindig Gömbös a politikus és a párt között állottak fenn, azok a
bírálatok és támadások, amelyekkel a nárt az
elhunyt miniszterelnök kormányzati politikáját kísérte, mindig a politikusnak szóltak,
nem pedig az embernek, akinek jószándékában
és tisztességében sohasem kételkedtek.
A párt Eckhardt Tibor indítványára kimondotta, hogy Gömbös Gvula temetésén részt*
vesz, koporsójára koszorút helvez ós a Nep-1
nek részvétét fejezi ki. Végül elhatározta, hogy
a miniszterelnök halálával megüresedett ábádszalókí kerületben nem állit
jelöltet.

A Nep gyászjelentése
Budapest, október 7. A Nep a következő gyászjelentést adta ki:
„A Nemzeti Egység Országos Pártja mély
megrendüléssel jelenti, hogy szeretett vezére, vitéz jákfai Gömbös Gyula, m. kir. miniszterelnök,
nyugalmazott m .kir. honvédelmi
miniszter, m.
kir. titkos tanácsos, szkv. gyalogsági tábornok,
stb. 1936. október 6-án reggel Neuwittelsbadibaa
hosszas szenvedés után elhunyt. Halálával a nemzet lánglelkü, fenkölt gondolkodásu fiát vesztette
el, akit a közélet munkásságában mindenkor csak'
nemzete és hazája iránti rajongó szeretet vezetett. A Gondviselés kifürkészhetetlen
akaratából
nagy magyar céljai megvalósítását
nem érhette
meg, de a Nemzeti Egység Országos Pártja, amelyet ő hivott életre, emléke iránti törhetetlen hűséggel halad tovább azon az uton, amelyet számára kijelölt."
Tóth

András

villanyszerelő

felesége

Máriius Malvin
váratlanul elhunyt. Tmetése csütörtök
délután 2 órakor a zsidó menház elől,
i Zsidó temetőbe.

