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S z e r t a r t á s < 
A' gyászkocsiból először a koszorúkat emel-

lók ki. nv»jd hat ember kiemelte a koporsót, 
amelyet a katafalkra helyeztek. Megkezdő-
dött a gyászszertartás, amelyet R a f l a v Sán-
dor evangélikus püspök végzett. 

A nemzetiszínű lobogóval letakart koporsó 
mellett énekkar helyezkedett el és gyászéneket 
adott elő. Raffay Sándor püspök rövid imát 
mondott, majd ujabb egyházi ének követke-
zett. 

Szendv Károly polgármester 

mondott ezután rövid beszédet. 
— Mélységes szomorúsággal és fájdalommal 

állunk ezen koporsó előtt — mondotta —, amely-
ben G6mbős Gyula holttestét hozták haza messze 
idegenhői. Mélységes gyásszal gyászolom őt, mint 
magyar embert és mint nagy magyar államférfit, 
akit hite, erős meggyőződése lángoló Tétekkel ve-
zette és akarta vezetni a mi szegény meggyötört 

Elindul 
Elől lovasrendőrszázad haladt, majd Fe-

renczy Tibor főkapitány, utána- Szénán Ká-
roly polgármester és bárcziházi Bárczy István 
államtitkár. Utánuk Raffay Sándor evangé-
likus püspök és a lelkészek serege. Ezután kö-
vetkezett a koszoruskocsí, majd a koporsót vi-
vő gyászkocsi, mögöttük a gyászoló család. 
Darányi helyettes miniszterelnök, a kormány 
tagjainak, a honvédség főparancsnokának, a 
vezérkari főnök óe a főváros polgármesterének 
gépkocsija következett. A menetet ORV lovas-
rendőrezakasz zárta be. Az útvonalon végig 
mindenütt égtek a gyászfátyollal ¡etakart 
lámpák. 

A rendőrkordon mögött hatalmas embertö-
meg szorongott, a közönség mindenütt levett 
kalappal fogadta az elhunvt miniszterelnök 
koporsóját. Háromnegyed 1 óra volt, amidőn 
a menet 

az Országház főkapuja elé érke-
zeti. 

Itt Putnoky Móric, a képviselőház háznagya 
ós Lipcsey Lóránt alezredes, a parlamenti őr-
ség parancsnoka fogadta a koporsót. A kupola-
terembe vezető lépcső két oldalán a parla-
menti őrség díszruhás tagjai állottak sorfa-
lat, 

A koporsót elhelyezték a ravatalon, Raf-
fav Sándor püspök rövid imát mondott, az 
egyházi énekkar ,.Hűséges és jósziveknek" kez-
detű gyászdalt énekelte és ezzel a szertartás 
véget ért. 

Ravatal az Országházban 
Délután 3 órakor megnyílt országház 

Oroszlános főkapujának ajtaja, hopv a közön-
ség megjelenhessen Gömbös Gyula előtt. Hosz-
szu sorokban vonult el a közönség a ravatal 
előtt. A látogatókat komor pompájú kép fo-
gadta. A feketével bevont 

kupolacsarnokban 

tyászfátyollal borított csillárok és lobogó 
gyertyák sejtelmes fénye borítják a katafal-
kot. A koporsót nemzeti lobogó boritja, előtte 
az elhunvt miniszterelnök rohamsisakja és 
hqv aranyozott fesziliét fénvlik. A koporsó 
két oldalán 8—3 palotaőr áll meggypiros, 
ezüst sujtásos díszítéssel, alabárdiukon fekete 
gyászcsokor. A koporsó előtti 14 bársony-

párnán vannak Gömbös Gyula érdemielei és 
kitüntetései. A párnák előtt 

a koszorúk 

tömege. Középen már messziről feltűnik Mus-
solini több mint két méter átmérőjű koszo-
rúja. Szalagján egyszerű felirás: .,Gömbös 
Gyulának — Benito Mussolini". A koszorúk 
között ott- van Hitler, a kormány, a honvéd-
ség, a felsőház, a képviselőház koszorúja is. 
középen a család koszorúi. 

Öt órakor az Országház elé érkezett vitéz 
Gerlóczy Gábor őrnagy, a kormányzó szárny-
segéde, nvomában két. testőr hozta a kormány-
zó tölgyfa koszorúját. Az Országház bejáratá-
nál dr. Barsy Aladár miniszteri osztályfőnök 
fogadta a szárnysegédet, aki elhelyezve a ko-
szorút a koporsónál, maid néhánv percig a ra-
vatal előtt állva tisztelgett. 

A látogatók hármas sorokban haladtak el 
a vörös bársonvsrékekkel elkerített ravatal 
előtt.. Epvmás mellett haladtak a, sorokban 
öreg éf f ia ln i ; j ó formán minden t á rsada lm i oez-

\z állomáson 
nemzetünk, szent és boldogabb magyar jövő felé. 

— Tolmácsolom a székesfőváros mélységes 
gyászát. Nagyon szerette a fővárost, mindent meg-
tett, hogy fővárosunk a szebb jövőért dolgozva, 
népünk jólétét előmozdítsa. Most, hogy megfá-
radt, kihűlt testét nemsokára át kell adni az anva-
fóldnek, kérjük az örökkévaló Istent, hogy te-
kintse az « nagyon korai halálát és a mi mély-
séges fájdalmunkat engesztelő áldozatként a mi 
hibáinkért és a mi bűneinkért. 

A Máv.-énekkar bucsudalt énekelt, majd a ka-
tnfáikról leemelték a koporsói és 

kivitték a várócsarnok előtti térségre 

Amerre a koporsó elhaladt, a kivonult testületek 
gyászfátyolos lobogói meghajoltak. Felhangzott a 
magyar Himnusz, amelynek elhangzása után ki-
alakult a menet és elindult az emberek ezreinek 
sorfala között az Országház felé. 

a menet 
tálv képviselői. A koporsó előtt megálltak egv 
pillanatra, de már tovább kellett menni, mert 
sokan vártak kinn a szitáló esőben. 

A ravatalhoz az esti órákban még mindig 
tartott a zarándoklás 8 óráig. Ékkor lezárták 
az Országház kapuit és csak pénteken reggel 
nyitják meg ismét a közönség számára. 

Boris bolgár király 

Gömbös Gyula miniszterelnök elhunyta alkal-
mával meleghangú részvéttáviratot intézett 
H o r t h y Miklós kormányzóhoz, amelyre a 
kormányzó szintén táviratban válaszolt. 

Görfng képviseli 
Millert a temetésen 

Berlin, október 8. Göríng, Poroszország 
miniszterelnöke Budapestre utazik Hitler kép-
viseletében, hogy résztvegyen Gömbös Gyula 
miniszterelnök temetésének szertartásán. 

Az olasz küldöttség 
elindult Budapestre 

Róma, október 8. G r a z i o 1 i tábornok ve-
zetése alatt álló 10 tagu katonai küldöttség 
csütörtökön délben elutazott Budapestre. 

A szegedi küldöttség 
Gömbös Gyula miniszterelnök temetésén, 

mint ismeretes, a város hatóságát öttagú kül-
döttség képviseli. A küldöttségnek dr. Pálfy 
József polgármester a vezetője, tagjai pedig 
dr. Pap Róbert, dr. Széchényi István, dr. Tóth 
Béla és dr. Vinkjer Elemér. A küldöttség va-
lószínűleg pénteken utazik Budapestre. A vá-
ros koszorúját már csütörtökön délután elhe-
lyezték Gömbös Gvula ravatalán. A koszorút 
a város szineiből összeállított széles selyem-
szalag disziti a, következő felírással: Szeged 
sz. kir. város díszpolgárának a város közön-
sége". A városi küldöttség tagjain kívül 
résztvesz a temetésen dr. vitéz Imecs Gvörgv 
főispán, ott lesznek a város országgyűlési 
képviselői és felsőházi tagiai, valamint a Nep 
szegedi szervezetének küldöttsége. 

A Nep gyásziilése 
Budapest, október 8. A Nemzeti Egység Pártja 

Gömbös Gyula miniszterelnök emlékezetére 
csütörtökön este gyászfilést tartott. 

I v á d y Béla országos pártelnök mondott meg-
nyitó beszédet. 

— Testben és lélekben megrendülve — mondot-
ta —, mélységes és igaz fájdalommal jelentem, 
hogy mindannyiunk által végtelenül nagyra be-
csült és megkülönböztetetten szeretett pártvezé-
rünk visszaadta Teremtőjének nagy és nemes lel-
két. ügy érzem, hogy nagy halottunk érdemeinek 
felsorolása és veszteségünk súlyának mérlegelé-
se ebben a gyülekezetbea, politikai barátainak 
ebben a testületében és itt, ezekben a termekben 
talán felesleges is. A mi fájdalmunk és vesztesé-
günk azonban súlyosabb és tetézi az a tény is, 
hogy mi a mai magyar parlament kormányzó párt-
ja, SÍ 8 elmúlásával egyszerre két nagy veszte-
séget is kell, hogy elszenvedjen. Hiszen nemcsak 
szeretett vezérünk, pártunknak ujjáalapitóját és 
megszervezőjét, Vnföí^ges meghitt iga? politikai I 
barátunkat vesztettük el benne, hnneni nz ország 1 

A R V E R I S U 
Dr. Simon Zálogháznál 1936. szept. 14-ig lejárt, 

de nem rendezett tárgyak (1—250. sz., ékszerek 1— 
788. sz. ingók) 1936. október 14-én délntán 3 órakor 
Ipartestület (földszint) elárvereztetnek. A tárgyak 
jegyzéke az iparhatóságnál és az intézetnél kifüg-
gesztetek. 

miniszterelnökét, kormányunk, fejét is, aki ezek-
ben a kritikus, nohéz időkben négy éven át egész-
sége rovására, még betegsége alatt is, rendületlen 
dolgozniakarással, példátlan lelkiismeretességgel 
és Uötelességtudással, a jövőbe vetett hihetetlen 
bizalommal állott őrt élete utolsó napjáig az ál-
tala olyan lelkesen hirdetett és követett és vele 
együtt általunk is meggyőződéssel vallott igazi 
keresztény és erős nemzeti politikai reformok ma-
gyar országútján. Remélem, ma elül a harc a po-
litika körében, hogy helyet adjon annak az őszin-
te mélységes és általános nagy nemzeti gyásznak, 
amelyet hálás nemzetünk minden igazi nagy fér-
fíának mindenkoron hűséggel áldozott és amelye' 
az ő nagy szelleme méltán meg is érdemel. 

Ezután Darányi Kálmán helyettes miniszterel-
nök szólalt fel és többek között ezeket mondottal 

— Az antik tragédiához hasonló az a sors( 

amely Gömbös Gyula osztályrészéül jutott é* tra-
gikusabb az a csapás, amely halálával a nemze-
tet érte. Az egész magyar nemzet, annak minden 
fia és leánya egyformáit gyászolja őt. 

— A kormányon levő férfiút, amig él, sokaa 
dicsérhetik, nagyságának igazi mértéket elismer-
hetik, de az az elismerés a legnagyobb, ami a 
Jhalál után mutatkozik. A nagy német nemzet 
olyan mértékben tisztelte meg e nagy halottat, 
amely méltó a német nemzethez és az elhunyt em-
lékéhez is. Bizonysága ennek a megtiszteltetés-
nek az is, hogy a német nép vezére és kanoellátn 
maga jelent még a gyászszertartáson, hogy letegye 
a magvar miniszterelnök koporsójára koszorúját. 
Nagy halottunk megbecsülését látjuk abban, bogv 

a temetésen az o|»sz király képvisele-
tében gróf C i a n o külügyminiszter, 
a német vezér és kancellár képvisele-
tében G ö r i n g porosz miniszterelnök, 
az osztrák szövetségi elnök képvisele-
tében S c h u s c h n i g g Knrt kancel-
lár, a bolgár király nevében S z t o i -
1 o v bolgár követ, a lengyel köztársa» 
ság elnökének nevében l i e p k o T - ' 
s z k y kabinetiroda! főnök fog részt-

venni. 

Nagy halottunk személyén keresztül ez a megbe-

csülés ennek a kis nemzetnek is szól. 

I v á d y Béla javaslatára elhatározták, hogy 
szombaton délelőtt 10 órakor kezdődő gyászszer-
tartáson a párt teljes számban jelenik meg. A párt 
vezetősége és a párt nevében Ivády Béla országos 
elnök búcsúztatja az elhunytat. Elhatározta * párt-
értekezlet, hogy a gyászszertartás során a párt 
tagjai maguk viszik az elhunyt koporsóját a ra-
vatalról a gyászkocsira. 

A pártvezetőség Ivády Béla országos elnök Ja-
vaslatára elhatározta, hogy vezérének emlékét 
gyászülésének jegyzőkönyvében méltóan örökiti 
meg és a Jegyzőkönyvi kivonatot eljuttatják a mi-
niszterelnök özvegyéhez. 

I v á d y Béla országos elnök végül bejelentet-
te. hogy az országgyűlés pártjai részéről a ke-
resztény gazdasági párt, a kisgazdapárt, a sza-
badelvű párt, valamint a keresztény községi párt 
táviratban fejezte ki részvétét, mig a szociálde-
mokrata párt kiküldöttei személyesen tolmácsolták 
őszinte részvétüket. 

A független kisgazdák 
részvéttávirata 

Budapest, október 8. I v á d y Béla, a Nep el-
nöke a független kisgazdapárttól a kővetkező rész-
véttáviratot kapta: 

„Azon pótolhatatlan alkalombél, amely párt-
vezérének, Gömbös Gyulának elvesztésével »Nem-
zeti Egység Pártját érte, a Független Kisgazda-
párt képviselői értekezlete a legmélyebb résivé-
tét és együttérzését fejezi ki Nagyméltóságodnak, 
valamint az elnöklete alatt á l ló pártnak. A Füg-
getlen Kisgazdapárt neivében: E c k h a r d t Ti-
b o r " 

Eleirandll 

miskolci luhturó 
kapható " K e l l n e r M k ^ l & l k 


