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A búcsúbeszédek 
Az evangélikus egyházi énekkar éneke után 

Darányi Kálmán 
i 

a kormány nevében vett bucsut az elhunvt 
miniszterelnöktől. Beszédében a nemzet gvá-
áíának adott kifejezést és azt hangoztatta, 
hogy Gömbös lángoló hazaszeretete, önfeláldo-
zó köteleseégteljesitése, a magyar hit, erő 
ée megnyugodás hirdetőjévé tették. A végtelen-
séget, kereste a magyar életben. A nemzet 
iránti forró szeretete túléli mulandó létét 
és túléli a. halált is. 

Darányi miniszterelnök a következő sza-
vakkal fejezte be beszédét: 

— Gömbös Gyula hiveid vezére, hitünk hir-
detője, önbizalmunk felébresztője, nemzeted 
hü fia, barátunk és bajtársunk, szavaidat imád-
ságába foglalhatja minden honfitársad. Ki-
hűlt tetemed fölött újra elmondjuk hitvalláso-
dat: „ebben az országban minden munkának 
egy célja van: az örökkévaló nemzet." Magun-
kévá tettük és visszük tovább az eszmédet. 
Emlékedet az ország kegyelettel fogja meg-
őrizni és utolsó utadra szivünk áldásával ki-
sérünk, ki életedet végső lehelletedig a magyar 
haza és a magyar nemzet' jövőjéért nemes esz-
ménvek szolgálatának szentelted. 

Ezután 

gróf Széchenyi Bertalan 

vett bucsut a halott miniszterelnöktől a fel-
sőház nevében. 

Gömbös Gyula kimagasló, eredeti alakját — 

mondotta — a legszebb katonai és államférfiúi 
erények díszítették. Ezek között izzó hazaszere-
tete, fajá'hoz való bensőséges ragaszkodása és 
kimeríthetetlennek látszó munkabírása voltak 
azok a tulajdonságok, amelyek iránta a határo-
kon messze tul is elismerést és tiszteletet keltet-
tek. Kevesen tudtak nála jobban az idők szellemé-
hez hozzásimulni és az élet meggyorsult ütőmé-
vel lépést tartani. 

Sztranvavszky Sándor, 

a képviselőház nevében vett bucsut. 

— Gömbös Gyula egy csüggedt, önbizalmát 
vesztett nemzet hinni, bizni, remélni, akarni-
tudását adta vissza jövetelével — mondotta. 
Igyekezett összefonni a nemzet társadalmának 
szertefoszló szálait, alkotó munkára, a jö-
vendő építésére hivta fel a nemzetet. A bizó re-
ménység, a töretlen hit érzésével imádkozunk 
a koporsónál a magvar jövendőért — fejezte 
be beszédét. 

Ivády Béla 

a Nep nevében vett bucsut a miniszterelnöktől. 
— Mi, politikai hitvallásod letéteményesei és 

lelkiségednek úgyszólván részesei, ugy érezzük," 
hogy egy hatalmas tölgyóriás dőlt ki a nemzet 
testéből és félünk, hogy tátongó űrt hagyott maga 
után. A végső búcsúnál biztositunk téged — foly-
tatta —, hogy az ar. eszme, amelyet képviseltél, 
eltörölhetetlenül él lelkünkben és szent kötelessé-
günk lesz, hogy a nagy és boldog Magyarország 
bizitos alapjainak lerakása érdekében a te példád 
jegyében tovább dolgozzunk. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 
10 órakor. 1DÖ.JÓSLAT: Déli szél, to-
vábbi höeinelkedés. az ország északi 
felében még több helyen esft és köd. 
a magasabb hegyekben havaseső, dé-
len kevesebb e«ő, sok h«lyen napsütéf. 

A SZEGEDI METEOROLÓGIAI 
OBSZERVATÓRIUM jelenti: Szegeden 
a hőmérő legmagasabb állása 8.«, a 
legalacsonyabb 0.3 C. A barometer 
adata nullfokra és tengerszintre redu-
kálva reggel 765.2, este 7B2.9 mm. A 
levegő páratartalma reggel í>2, dél-
ben 90 százalék. A szél iránya délke-
leti, erőssége t—2. A lehullott csapa-
dék mennyisége 0.1 mm. ' 

l i ó p c Szegedi I S I U I F I J szappan 
k i t ű n ő ! 
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Megindul a gyámmenet 
Ivádv Béla beszéde után kürtszó harsant 

fel, majd az Operaház énekesei énekeltek. Az 
ének elhangzása után a filharmonikus zenekar 
Dohnányi Ernő vezetésével az „Istenek alko-
tnia" c. gyáezindulóját játszotta. Egynegyed 
12 óra volt, amikor a kupolacsarnokból megin-
dult a gyászolók tömege. Legelői az evangé-
likus lelkészek haladtak, majd a koszorúkat 
kezdték lovinni a lépcsőkön. A kupolacsarno-
kot betöltik a gyászinduló hangjai. Megrázó 
pillanatok következnek, sokan sirva fakadnak. 
Díszlépésben négyes lorokban rohamsisakos 
katonák piros bársonvpámákon viszik az el-
hunyt miniszterelnök érdemrendjeit, majd 
Chopin gyászindulója hangzik fel és lassan 
megindul a gyászmenet, amelyet* Lipcsey al-
ezredes, a palotaőrség vezetője nvit meg. Utá-

na viszik Gömbös Gyula nemzeti szinü zász-
lóval leboritott koporsóját, amelven roham-
sisakja, kardia, valamint özvegyének nagy 
rózsakoszoruja van elhelyezve. 

A koporsót 

Nep-képviselők sorfala között viszik le a lép-
csőkön. Mögötte Gömbös Gvuláné halad két 
fiával és leányával. Az elhunvt miniszterelnök 
édesanyja csaknem összeroskad. Mögöttük ha-
ladnak Gömbös nővérei, majd a gyászoló csa-
la'd többi tagjai. Pntnoky Móric ós Khven-
Héderváry Károly után lassú léptekkel halad 
a kormányzó, majd mögötte sorakozik Schu-
schnígg kancellár. Göring,'» gróf Ciano olasz 
külügyminiszter ós Lepkovszky SzaBiszló len-
gyel követ. 

A temetőben 
A kerepesiuti temotőben már délelőtt 10 

órakor hatalmas tömeg gyűlt össze. Ide vonult 
ki a budapesti helyőrség tisztikarának az a 
része, amely nem vett részt a temetési me-
netben. Körülbelül 500—600 tiszt gyűlt ösz-
eze, akik között a honvédség minden fegyver-
neme képviselve volt. 

Fél 2 óra tájban tünt fel a gyászmenetet 

bevezető katonai gyászkiséret. Utánuk jöttek 
a keresztvivök, a rendjelvivők és közvetlenül a 
nyitott sir mellett helyezkedtek cl. 

A murgai földet, 

amelyet küldöttség hozott, elhelyezték a air 
ban. A sir mellé vonult, Baffay Sándor püs-
pök vezetésével az evangélikus lelkészek talá-

ros csoportja.. Ekkor érkezett a sir elé a 
gyászkocsi. 

A koporsót 

a temetkezési vállalat, emberei emeltlék le a 
gyászkocsiról. A gyászoló család a sir bal-

• oldalán helyezkedett el. A sírral szemben fe-
kete szőnyegen az idegen államfők képvisele-
tében megjelent Schnuschnigg osztrák szövet-
ségi kancellár, Ciano gróf olasz külügyminisz-
ter, Görinn porosz miniszterelnök és Szttoilon 
budapesti bolgár követ állottak. A gyászoló 
család mellett helyezkedtek el Darányi Kál-
mán helyettes miniszterelnök. Kozma Miklós 
Fabinyi Tihamér, Lázár Andor, Winchkler 
István, Bornemisza Géza miniszterek és 
Sztranyavszky Sándor, a képviselőház elnöke. 
Amikor a menetben résztvett küldöttségek is 
elhelyezkedtek, az evangélikus egyházi ének-
kar énekelt, majd Raffay püspök mondott imát. 

A Budai Dalárda gvászdalának hangjai 
mellett tették le 

a sírba 
A -i. 

Gömbös Gyula koporsóját. Az ének ulolsó 
hangjába belevegyültek a Himnusz dallamai. 
Felhangzott a diezjel és a kivonult ütegek 

tompa ágyudörejek yd 

közben hantolták el Gömbös Gi/vJa koporsó-
ját. 

A temetési szertartás alatt 9 repülőgép ke-
ringett a temető felett. 

K ö t é s e m b ő l 
hátralévő 30 drb. kerékpár leszállított áron kerül el-
adásra. Gumik, alkatrészek gyári áron P A R R A G t 
mUsxeréssná l , Mikszáth Kálmán uoca 7. :s 

Töri aranyat, e z ü s t ö t , 
brilliáns ékszert magas árban veszek, becserélek. 
vagy ál- T á ^ t l " * Kárász-
dolgozok. » «-»A ucca, 
N a g y ö r a - és é k s z e r | a v i ! 6 m ű h e l y . 
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