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Hallgatták végig az. országos elnök 
nyeink, melyekkel hozzákapcsolód 
tunk, összeomoljanak, hogy holtan 
hozzuk haza azt, akinek életééri any-

életnagyságu képmásat, amelyet j miileg elhatarozta, hogy hodoló t av . n y j tiszta imádság áldozati füstié 
gyászkeretbe foglaltak. iratot küld a Kormányzó Ur Öfő- emelkedett az ég felé. 

Vitéz Lukács Bóla tárcanélküli} méltóságának, | — De Horthy István jelentőségét 

miniszter .országos elnök nyitotta | A párt ugyancsak nászvéttávira-; nemcsak az adta meg 

mélyen megrendítő gyászbeszédét. 

A pártértekezlet ezután egyértel-

miileg elhatározta, hogy hódoló táv-

iratot küld a Kormányzó Ur Öfő-

akarta, hogy bizakodásunk, reiné-

nyitotta 

meg as értekezletet és gyászbeszéd-

ben méltatta vitéz nagybányai 

Horthy Miklós 'életét; 

és elmúlása 

lot küldött az özvegynek is. 

Az országos elnök ezután bejelen-

tette, bögk a párt megfesteti a 

A pártértekezlet résztvevői állva Kormányzóhelyettes Ur arckepét. 

G y á s z ü í é s e n bucsuiatt 
a képviselőház 

a Kormágfiyzőheiyeftestői 
Kállay miniszterelnök és Tasnádi-Nagy András 

házelnök beszéde 
Budapest, augusztus 26. A képvise-

lőház szerda délben 12 órakor gyasz-
utést tartott. Pontosan 12 órakor szó 
faltak meg az ülés kezdetét jelző csen-
gők. Az ülésterem padsorai nyomban 
megteltek a képviselőkkel. . 

A kormány tagjai Kállay minisz-
terelnök vezetésével vonultak be az 
ülésterembe. Fekete magyar atillát öl-
töttek erre az alkalomra, csak Bartha 
Károly honvédelmi miniszter jelent 
tn'eg vezérezredesi egyenruhában, bal-
karján fekete gyászszallaggal. 

Az eisőemeleti páholyok is megtel-
tek közönséggel, a diplomáciai páholy-
ban Jagovv, a német birodalom bu-
dapesti követe itlt, a szomszédos teí-
sőbázi páholyban pedig a felsőház, 
több tagja. 

Tasnádi, Nagy András házelnök 12 
órakor nyitotta tneg az ülést és a 
megnyitás formalitásai után megkezd-
te gyászbeszédét: amelynek első hang-
jaira az ülésterem és a karzat egész 
közönsége nyomban felállt és állva 
hallgatta végig az elnök gyászbeszé-
dét, 

Tasnádi Nagy András 
beszéde 

Ta s n á d i N a g y András elnök: 
• Egy szó nyilallott a hazán keresztül, 
egy röpke szóban annyi fájdalom*; vi 
téz Horthy István, az ország kormány-
zóhelyettese feláldozta magát a becsű 
let mezején. Szent István napjának 
kora reggelén az orosz harctéren mint 
repölöfőhadnagv hősi halált halt. Ha-
lálával eljegyezte magát az örökkéva-

kára dicsőscgkuszoruzta homlokkal tér 
vissza ^szeretteihez-s foglalja el ismét 
a nemzet akarata által meghatározott 
helyét. 

—. Isten másként határozott. Ugy 

nemcsak azért mérhetetlen veszteség, 
mert magas közjogi méltóságot viselt, 
mert vitéz katona volt, hanem mert 
férfiú volt, magyar férfi a legjavából, 
tele kötelességtudással, hivatásszere 
lettel, erővel, komolysággal, tanultság-
gal, emberszeretettej, bajtársiassággai, 
nemes szerénységgel. 

— Halálát millióknak gyásza kísé-
ri, gyász borult reánk is, a nemzet tör-
vényes képviseletére. 

_ Tisztelt Ház! Ezektől az érzések-
től áthatva jelentem, hogy a Ház rész-
vétét ugy őfőméltósága, a Kormányzó 
ur és bitvese, mint a Kormányzóhe-
lyettes ur özvegye őfőméltósága előtl 
megfelelő módon tolmácsoltam. Javas-
lom, hogy gyászunkat mai ülésünk 
jegyzőkönyvében is juttassuk kifeje-
zésre, a ravatalra pedig most, a ülés 
után testületileg helyezzünk koszorút 
s a temetésen ugyancsak testületileg 
vegyünk részt 

Kállay miniszterelnök 
Jefeniette ezutáu az eluök, hogy 

Kállay Miklós miniszterelnök kiván 
szólani. 

Káltny Miklós miniszterelnök nyom-
ban ezután szólásra emelkedett és 
mély csendben a követkeőket mondot-
ta: ' 

— A kormány élén az eges kabinet 
és saját pártom nevében, de a képvi-
selőház minden pártjának megbízásá-
ból is szólalok fél.' 

— Azt hiszem, monrthatom, meit ér-
zem és tudott;, hogy igy vair: a egész 
ország, minden igaz magyar ember eb-
ben a pillanatban és a tragédia hiré 
nek vétele' óta együtt van mindnyá 
.inukkal 

— Gyászol az ország, gyászolja a 
Korniánvzólletvettest. az ország vesz-
teségét. gyászolja az apa fájdalmát, 
gyászol egy repülőfőhadnagyot, egv 
hősi hálált halt sorkatonát, sirat egy 
pompás fiatal életet. Mert pompás volt 
az ember, a magyar fiatalságnak kivi-
rágzása. Lelkében testében pompás, 
daliás, egészséges, erős, nemes és hős. 

— Mipdepképpen és mindig kerülni 
akarta azt. hogy akáf születése, hely-
zete vagy állása valakit feszélyezzen. 

— A szerénység, a bajtársiasság és 
a kötelességteljesítés volt iellemének 

lóságnak, de egvben inélvséges gyászba j hlapvewós*. 
borította egész nemzetét. . ! - S5*™' István napján indult szá-

— Szeretnék szavakat keresni, me- • Zrtd í* r,T«"M< • ó> 
Ivekkel híven tudjam kifejezni Bána-
tunkat, de nem találok olyanokat, ame-
lyek méltóképpen mondják el. mit ér-
zünk, amikor gondolatban megállunk a 
néma koporsó, mellett, mely az ő ösz-
szetöft te.slét és a mi összetört remé-
nyeinket, jövőbe vetett bizakodásun-
kat. hozzá fűzött, meghiúsult várako 
fásainkat takarja. 

— >Em]ékozzHtik: remény ünnepei 
volt az«, itt a magyar szuverén tör 
vényhozás diszcsarnokában, még egy 
esztendeje sem. czév február hava ti-
zenkilencedikén, mikor a boldogulta! a 
nemzet közakarata a kormányzóhelyet-
tes! méltóságra emelte. 

— Sokat vártunk tőle, bizakodással 
iattuk kezére adva nagy és szent ér 
dfkeinket $ bizakodásunk, tiszteletünk, 
szeretetünk csak nőtt, mikor az étin 
dúlás első lépéseit, egyéniségének ,fi ®v,> 
megnyilvánulásait szemlélhettük. 

— És még inkább erősödtek ezek az 
é-rzések akkor, amikor — nem törőd 
ve azzal, hogy tulajdonképpen más, 
rendkívüli feladatokra szólította el a 
nemzet akarata s elhárítva a szemé-
lyét körülvevő szerető aggódást —. ar-
ra az arcvonalra sietett, amely tüzhe 

• lyeink biztosságát, országunk létét kel 
'lett, hogy megvédelmezze ' 

— Tudtuk jól. hogy S/.áz halál lesel-
kedik reá és mégis a hitünk szent 
köniurehniW'gérel hittük, hogy nem«o-

vetcsére. A legjobb repülő volt, a ne-
héz feladatok áldozata lett mégis. Mint 
mindig, most is egyedül indult útjára, 
kíséret nélkül szállt fel, ma koporsó-
ját az egész nemzet kiséri. 

— Magyarország története, bála 
isten, gazdag áldozatos fiainak hősi 
legendáiban. De többet még a nemzet-
nek áldozatban két nemzedék nem 
adott, mint Horthy Miklós, a kormány-

jzó és Horthy István, a helyettes, az 
apa cs a fiu. 

— Tudom, voltak a nemzetnek más-
kor is meghatóit, fájdalmas napjai, 
mert tragikus a kor, amelyben meg-
bomlik a dolgok rendje és az apák te-
metik fiaikat, de nem tudóin, valaha 
forrt-e össze ez a nemzet olyan teljes-
ségében az egységnek, mint ma, ebben 
a veszteségben 

huszonötödik be 

Mélyen lesuijtva, megren-
dülve. vigasztalhatatlan szo-
morúsággal közöljük, hogy 
szeretett. Édesapánk 

K o t á n y i N a n ó 
ny. máv. töfeliigyelö 

A Ferenc József rend lovagja 
80 éves korában elhunyt. 

Temetése augusztus 26-áu 
15 órakor lesz a rákoske-
resztúri izr. temetőben. Ál-
dott emlékét kegyeletes hű-
séggel őrizzük szivünkben. 

Gyászolják: Altinann Re-
zsőné szül. Kotanyi Margit 
(Arad), dr. Kotányi Imre 
USA) Kotányj Andor gyer-

mekei. Kotányi Andorné 
szül. Darvas Lili menye 
Aitnuuin Rezső (Arad) veje 

Kató, Imre, Jnlikaanokái és 
az'egész rokonság-

Budapest, 1942 a«g. 26-án. 

Temetkezési költségeinek 
még t i r i t é s é r 61 

biztosítás utián oondoskodhat! 

— Aa wr»a élete, a fiu halála a 
tajtánk felmagasztalása. 

— Horthy István, a hősi halait halt 
főhadnagy, az apa fiának, a kormány 
IO helyettesének koporsója mellett fel-
egyenesedünk és kiáltom és vejem 
együfl kiáltja a nemzet mindenkinek, 
mindenünnen és mindenüvé az ország-
ba, az egész világon, hogy hallják, lás-
sák, hogy tudják: mint egy ember 
fel ez a Ház a nemzet képviseletében 
és áll könnyes szemmel, esküre emeli 
kézzel 15 millió magyar, de töretlen 
lelkéből felharsan: Éljen a kormány-
zó! Éljen a haza! 

A miniszterelnök utolsó s z a v a i n a k 

elhangzása után a Ház minden tagj9 

egy emberként felemelkedett helyérő) 
és lelkesen éljenezte és ünnepelte • 
kormányzót. 

Percekig tartott a kormányzó szív-
ből jövő, meleg ünneplése és amikot 
elcsendesedett a tapsvihar és az éljen-
zés, a képviselők padsoraiból felhang-
zott a Himnusz. 

A Himnusz hangjainak elhangzása 
után Kállay Miklós miniszterelnök ja* 
v ásol la, hogy a képviselőház fogadja 
el és emelje halározuttá az elnök által 
tett javaslatot. 

Tasnádi Nagy András elnök feltette 
a kérdést, hogy a Ház elfogadja-e Ja-
vaslatát. A Ház az elnök javaslatát egy-
hangúlag elfogadta. 

A képviselőház szerda déli ülés* 
után a Ház tagjai T a s n á d i Nagy 
András elnök vezetésével mind a ku-
polacsarnokba vonultak, hogy lerójják 
kegyeletüket a hősi halált halt kor-
mányzóhelyettes ravatala előtt. A kép-
viselőház nevében Tasnádi Nagy An-
drás elnök hatalmas koszorút helye-
zett a katafalk lábához. Ezután Kál-
lay Miklós miniszterelnök helyezet' 
el négy koszorút, és pedig a minisz-
terelnök koszorúját, a külü.gyminisfr 
ter, a miniszterelnökség és a saját és 
felesége koszorúját. A többi miniszte-
rek ts sorjában mind koszorúkat tet-
tek le cgvet mint a kormány tagjak 
egyei pedig saját és feleségük nevé-
ben Az egyes minisztériumok koszo-
rúi I a minisztériumok főtisztviselő)' 
bői alakult küldöttségek hozták el. 

Serédi hercegprímás beszéde 
a felsőház gyásziilésén 

A képviselőház ütése, után 1 órakor 
a felsőház ült össze ünnepélyes gyász 
ülésre. Báró Perényi Zsigmond alel-
nök nyitotta meg az ülést és a elnöki 
enunciációk után elparentálta vitéz 
nagybányai Horthy István korinányzo-
lielyettest. 

Serédi Justinián hercegpr ímás emel-
kedett ezután szólásra és a következő-
ket mondotta: 

a pogányok, akiknek nincs rcményőL 
Meg vagyok győződve arról, hogy c1 

lesz a legkedvesebb, mert egyedül he" 
lyes vigasztalás mindazoknak, akik*' 
ez a megrendítő szenencsétlensél 
gyászbaboritott. 

Az elnök javaslatára az ütés jeg!' 
zőkönyvétoen megörökítették a Ke*" 
mányzóhelyeties emlékét. Az ülés u'-ú" 

felsőház tagjai is átvonullak a W 

Az a megrendítő csapás, amely [polaesamokhn és ünnepélyesen elb^ 
v lyezték a feisőházi koszorúkat a 

v:Mai előtt. 
főméltósa l a Kormányzóhelyettes ur 

! gának tragikus halálával nemcsak oi -
' szagunk legendás vezérét és legmag. 
j sabb családját, hanem az egész ma 
i gyar nemzeteit sújtotta, mélyen bele 
szántott a felsőház tagjainak imkatoe 
is, akik ragaszkodó egvutw-w.es* , vC_ 
szik körül a gyászbaboiUH a; un őt es 
nemes csaladját. 

— Azért uiost, amikor a megrendí-
tő csapás nyomán a Kormányzó ti; 
őfőméltósága val együtt az egész nem-
zetet súlyos aggodalmak szorong.,.jak, 
azt gondolom és azt hirdetem, hogy •>> 
az országgyűlésnek, sc pedig a nem 
ze-tnek nem szabad elveszítenie keresz 
tényi nyugodtságát, amely a jövő he 
lyes megítélésére és a nemzet további 
életének irányítására okvetlenül szűk 
séges. 

— De amikor a nemzet nagy gya-
sza közepette a kereszjény nyugodtsá-
got hangoztatom, nem azt mondom, 
hogy a nemzet hősi halottját ne gyá 
szoljuk ugy, ahogy szivünk diktálja és 
nemzetünkhöz illik. Hiszen Szent Ágos-
ton szerint sokkal emberibb dolog 
megsiratnunk azokat az elhunytakat, 
akiket szerettünk, mint a gyász mel 
lőzéséve) megtagadni emberi termesze-
tankét. Hanem art szeretném aláhúz 
h 

Antal miniszter 
Hódmezővásárhelyei* 

Hódmezővásárhely, augusztus 
A n t a l István nemzetvédelmi mini8*" 
ter augusztus 30-án, vasárnap Hódm* 
zővásárbelyre látogat el. A m i n i s t 
délelőtt 11 órakor részlvesz ne Ip ' t 
egylet és az Iparos Nőegylet j«|j£ 
leumi közgyűlésén a városháza kó*' 
•gyűlési termében, délután a leven' 
ünnepségén jelenik' meg 
majd kimegy a tanyavilágba, a 
rackosi Olvasóikörben rendezett 
nyériinnepélyre. Este fél 8-kor a 
nagy választmányi ülése lesz a ! 
Sasban, itt beszédet mond Antal 
nfszter 

miaisz** 

9* 

Q y o r i i r á s ^ 
gépírást, Helyesírást 

W a i o r A k o s n ^ 
vorsiró és gépi főiskolájában 

a A szeptemberi uj tanévre 
Őgy keresztény módon, Istenben tóra tasok megkezdődtek. JtorváH> 

knrtva *vfi*zolnrt»k. ne n*dt« nsrv. mintlu. I ah. — En«. sz.: 2639—1 


