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UflSS JÓZSEF
A helyettesmíníszterelnök az éjjel hirte
len meghalt. - Reggelhalva találták meg 

az ágyban.
Megdöbbentő és fájdalmas hír száguldóit 

végig ma, hétfőn reggel 9 óra után a fő
városban.

Vass József dr. miniszterelnökhelyettesi 
reggel 9 órakor holtan találták ágyában.

A miniszterelnökhelyettes tegnap autó
kiránduláson volt Gyöngyösön és Egerben 
Ripka Ferenc főpolgármester és Dréhr Imre 
államtitkár társaságában és frissen, jó
kedvűen este 10 órakor érkezett haza laká
sára, ahol tudvalevőleg együtt lakik Mariska 
bugával.

Vass Mariska társaságában a helyettes
miniszterelnök megvacsorázott és ezután 
szobájába vonult éjszakai pihenőre.

Az éjszaka csöndesen lelt cl. Vass József 
szobájából semmiféle nesz nem hallattszott, 
amiből arra lehetett volna következtetni, 
hogy a minisztcrclnökhelycttes rosszul van.

Rendszerint — ugy ünnepnapon mint 
hétköznapon — Vass József pontosan 7 
órakor szokott felkelni.

Mariska húgának feltűnt, hogy még 9 
órakor sem kérte a mlniszlcrelnökhelyet- 
tes a reggelijét.

Bekopogtatott a szobájába és miután vá
laszt nem kapott, rosszat sejtve, benyitott 
n szobába. Még mindig nem sejtette, hogy 
Vass József már nincs az élők sorában. 
Csak amikor közelebb ment hozzá és pró
bálta kcltegctnl, jött tudatára annak, hogy 
bátyjával valami baj történhetett. Orvosi 
hívtak, de az is már csak azt konstatál
hatta, hogy a miniszterelnököt álmában 
agyvérzés leple meg és percek alatt végzett 
■ hatalmas erejű és testalkatú miniszter
elnökhelyettessel.

Nyomban értesítették Dréhr Imre állam
titkárt, majd Rlpka Ferenc főpolgármestert, 
■kik sietve Vass József lakására mentek és 
Megrendültén vették tudomásul a szörnyű 
Valóságot: Vass József meghalt.

A fővárosban pillanatok alatt szétterjedi 
* fájdalmas hir. A városházára, a miniszté
riumokra, a középületekre kitűzték a gyá
szoló lnhntfól
‘ Elsőnek a kormányzó fejezte ki részvétéi

Vass József elhunyta fölölt és azután sorra 
megjelentek a gyászháznál bárcziházi Bárczy 
István miniszterelnökségi államtitkár; Bezeg- 
Huszágh Miklós főkapitány, Mayer János 
földmivelésügyi miniszter, Klebelsberg Kunó 
gróf közoktatásügyi miniszter és nagyon 
sokan a közélet vezetői közül.

A miniszterelnökség sajtóosztálya nyom
ban értesítette gróf Bethlen. István minisz
terelnököt, Wekerle Sándor pénzügymi
nisztert, Darányi Kálmán miniszterelnök
ségi államtitkárt a halálesetről.

A család részéről gondoskodás történik 
arról, hogy Vass József fivére, Vass Ferenc 
iskolaigazgató adja tudtára kíméletesen 
Vass József BalatonfUredcn tartózkodó 
édesanyjának a linlálhirt és ő hozza fel 
Vass József édesanyját fia holttestéhez.

Vass József temetésének időpontja még 
nincs meghatározva, mert altó Ifügg, hogy 
a genfi tanácskozásokról Bethlen István gróf 
hazaérkezhet-e a temetésre. Ez esetben 
valószínűleg hétfőn lesz, a temetés és a rava
talt a parlament kupolacsarnokában állítják 
fel.

Amlniszterelnökségcn különben hétfőn 
délben tanácskozásra gyűltek össze a kor
mány itthon levő tagjai, hogy a miniszter
elnök-helyettes halálával szükséges intézke
déseket megbeszéljek.

Az értekezleten jelen vannak:
Mayer János földművelésügyi miniszter, 

Gömbös Gyula honvédelmi miniszter, Wc- 
kcrlc Sándor pénzügyminiszter, Vargha, 
Prónay. Ángyán, Khuen-Hédcrváry állam
titkárok és bárcziházi Bárczy István minisz
terelnökségi államtitkár.

*

Vass József helyettes miniszterelnök 
már hosszú ideje betegeskedik. Folyton 
jobban elharapózó szívbaja gyötörte évek 
óta, de hiába tanácsolták orvosai, hogy 
vonuljon hosszabb Időre pihenőre, Vass 
József esak mosolyogva legyintett mind
ezekre az unszolásokra és továbbra is a 
helyén maradt, ö helyettesítette esz
tendők óta a nyári szabadságon lévő mi

niszterelnököt és a kabinet többi tagjait 
és legföljebb csak ha édesanyja társasá
gában néhány napra a Balaton mellé uta
zott. Egyre fokozódó szívbajához még 
egy másik baj is hárult, amely ugy lát
szik, közvetlen okozója volt halálának. 
Vass József ugyanis az utóbbi hónapok
ban, bármennyire ellenezték is ezt bará
tai és orvosai, fogyókúrát tartott.
Olyan erőszakos módon végezte ezt, hogy 

az utóbbi időkben, néhány hét alatt több 
mint 18 kilót fogyott. Valóságos gyümölcs
kúrán élt, reggeltől estig nein volt hajlandó 
más táplálékot, mint néhány szem őszi
barackot és almát magához venni. Nővére: 
Vass Mária, aki állandóan mellette tartóz
kodott és aki vele együtt lakott a Kinizsi
utca és Ráday-utca sarkán lévő állami ház
ban, mindennap rendes ebédet főzött a mi- 
nisztcrelnökhclycftcsiick, aki azonban nem 
akart mást enni. Minisztertársai, maga 
Bethlen miniszterelnök Is óva intetlek, hogy 
ez a katasztrofálisan erőszakolt fogyókúra 
végül nagy bajt fog előidézni, Vass József 
azonban nem hajlott a figyelmeztetésekre.

Halála körülményeit pontosan igy ál
lapították meg:

Egri útjáról tegnap este érkezett haza. 
Nővérével néhány szót váltott, majd 
megvacsorázott és lefeküdt. Ma reggel 
félkilcnckor feltűnt, hogy búr ő mindig 
hét órakor szokott felkelni, nem jelent
kezik. Ajtaja zárva volt, hűséges, régi 
szolgája: Kovács László hiába kopogott. 
Rosszat sejtett, azonnal átszaladt a kö
zelben lévő Szent Imre-kolléglumba, 
ahonnan Vass József évtizedes barátja, 
dr. Simonyi Sándorral tért vissza. Kel
ten azután feltörték az ajtót és leg
nagyobb megdöbbenésükre, ágyán fekve, 
holtan találták a helyettes miniszter
elnököt.

Az első értesílést a Kinizsi ucca 10. 
számú házban levő állandó rendőrőr
szem küldte a Mosonyl uccal osztály
parancsnokságra, Innen azután lelcfó- 
nun értesítették a főkapitányságot. Má

sodpercek alatt rendőri bizottság ro
bogott ki a helyszínére Szrubián Dezső 
dr. rendőrtanácsos vezetésével. A rend
őri bizottsággal egyidejűleg érkezett ki 
autón Bezegh-IIuszágh Miklós főkapi
tány, aki megrendültén állt meg a ha
lott mellett. A harmadik kocsi minisz
teri autó volt, amelyből megtörtén, fe
kete ruhába öltözve, könnyes szemű 
férfi szállott ki, Dréhr Imre államtit
kár, akit valósággal támogatni kellett a 
lépcsőkön.

Szrubián rendőrkapitány, Bezegh- 
IIuszágh főkapitány a Dréhr Imre cgy-y 
szerre érkeztek he a halotlasszobába, 

ahol kék sclycmpaplannnl letakarva, 
holtan feküdt ágyán Vass József. Sze
mei lehunyva, öszes haja összccsap- 
zódva és arcán fájdalmas háláitusa nyo
méi látszanak. Kezeit addigra mór 
Imára kulcsolta életének hűséges osztá
lyos társa: a nővére, aki a halálos ágy 
mellett egyik ájulásból a másikba esik. 
Dréhr Imre és Bezegh-IIuszágh főka
pitány percekig nem tudnak magukhoz 

térni, meredten nézik a holtat.
A rendőri bizottság tagjai, amelyben 

Szrubián Dezső rendőrkapitányon kivül 
Zlmmerniann rendőrkapitány és Cseh 
Iván dr. rendőrorvos vesznek részt,’ 
ezután megvizsgálják u halotlata. 
Leveszik róla a kék selyemtaka
rót, amely alatt fehér hálóingben fek
szik a halott népjóléti miniszter. A 
rendőrorvos mcgtapinlja a holtat.

— Még meleg! — mondja a rendőr
orvos, aki azután csakhamar tüzetesen 
megvizsgálta a holttestet. Megállapítja, 
hogy Vass József minisztcrclnökhelycttes 
halálát szivszélhüdés okozta, amely min
den valószínűség szerint éjjel két-hároni 
óra között következhetett be. A népjóléti 
miniszter valószínűleg szivgörcsöt kapott 
és már nem volt annyi ereje, hogy a 
csengő gombját megnyomja. Ágyúbun ol
dalt fekve találták, jobbkezc lelógott az 
ágy szélén, minden valószínűség szerint
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«r éjjeli szekrényen lévő csengőhöz akart 
nyúlni, de már nem volt elég ereje. Elve- 

I azltette razmélclét és a halál percek alatt 
I végzett vele.
I benn ■ kapu előtt addigra már hatal- 
! más rendőrkordon fejlődött ki. A fő

kapitányság központi Ügyeletéről a ha
láleset jelntésének pillanatában Németh 

' főfelügyelő vezetésével egy csapat gya- 
! logos rendőr vonult ki, akik elzárták a 
1 Klnlzsl-utcát a százakra felfejlődő ki- 
I váncslak érdeklődése előtt. Egymásután 
* robognak fel a gépkocsik a bejárat elé, 
' egymásután jönnek a politikai élet re- 
' prezentánsai, a társadalmi élet előkelő- 
1 ségel. hogy felsiessenek a lakásba.

★

Kilenc óra után néhány perccel Andréka 
főkapltányhelyettes érkezik, majd röviddel 
később Huszár Károly, Ripka Ferenc fő
polgármesterrel egyldőben.

l'jabb miniszteri gépkocsi következik ez
után: Mayer János miniszterrel. A földmű
velésügyi minisztert gróf Klebelsberg Kunó 
vallás- és közoktatásügyi miniszter követi. 
Utána Sipőcz Jenő polgármester érkezik.

Az előkelőségek a miniszter lakásának 
fogadószobájábon gyülekeznek. Itt meg
hallgatják Drehr államtitkárt és az első 
hulotll szemlét végző rendőrorvos jelenté
sét. Mélyen megrendülve lépnek egymás
után a haolttasszobába. Imára kulcsolód- 
nak a kezek, mindegyikük rövid imát mond 
elhunyt mlnlsztereársuk fölött.

Tíz óra után néhány perccel a népjóléti 
miniszter csukott kocsija. Dréhr Imre ál
lamtitkár ugrik az autóba, amely gyors 
iramban Gödöllőre száguld vele. A népjó
léti államtitkár a kormányzóhoz siet, hogy 
jelentési tegyen neki az elhalálozás körül

ményeiről. Horthy kormányzót telefonon 
értesítették reggel Vass József haláláról, 
Dréhr Imre már részletes jelentést visz 
neki.

Vass József 1877-ben született Vasváron, 
szegény iparoscsaládból. A politikában a for- 
daimak után vállalt aktiv szerepet s 1920- 
ban már az első nemzetgyűlésen feltűnt nagy
hatású beszédeivel. Nemsokára közélelmezési 
minisztérium vezetését látta el, majd rövid 
ideig kultuszminiszter volt s 1922 óta tölti 
be a népjóléti tárcát. 1924-ben kalocsai nagy
prépost lett.

Vass József minden esztendőben úgy nyá
ron, mint a miniszterelnök külföldi tárgya
lásai alatt a miniszterelnöki tendöket is el
látta, sokszor nagyon nehéz és súlyos viszo
nyok között. Esztendőkön át megismétlő
dött, hogy a miniszterelnök távolléte alatt 
nagyobb politikai zavarok kerekedtek, de 
Vass József szuggesztiv ereje, kiváló képes
ségei, kiegyenlítő egyénisége elég erős volt 
arra, hogy ezket a zavarokat a kormány 
minden súlyosabb konzekvencia nélkül meg
ússza.

Néhány évvel elvállalta a Magyarországi 
Hírlapírók Nyugdíjintézetének elnökségét 
is s ebben a tisztségében, szociális gondol
kodásával és a sajtó iránti meleg szereteté- 
vcl talpraállította azt az intézményt, amely 
hivatva van az elaggott újságírók s azok 
özvegyei sorsáról gondoskodni.

Dréhr államtitkár 
a kormányzónál

A tragikus haláleset felfedezése ulán Se
bestyén József miniszteri tanácsos, a Társa
dalombiztosító Intézet igazgatója, majd a 
szintén odaérkező Dréhr Imre államtitkár te
lefon utján érlesitették a gödöllői kabinet
irodát a helyettcsminiszterelnök haláláról.

Dréhr Imre államtitkár nam sokkal később 
autón Gödöllőre ment, hogy

Horthy Miklós kormányzót személyesen 
értesítse a miniszter haláláról.

Féltizenegy órakor érkezett Dréhr állam
titkár a gödöllői kastélyba, a kormányzó 
azonnal fogadta. Dréhr Imre megindult 
szavakkal közölte a kormányzóval Vass Jó
zsef halálának körülményeit.

A kormányzó nagy megdöbbenéssel 
fogadta a bírt és olyan meghatódottság 
fogta el, hogy percekig nem tudott szó

hoz jutni.
Azután kijelentette Dréhr Imre előtt, 

hogy Vass József miniszterelnök halálát
nagy csapásnak tartja az egész or

szágra nézve, 
mert az ő tetterős munkásságára, tízéves 
miniszterségének a tapasztalataira nagy 
szüksége lelt volna az országnak lo-

Pénteken délután temetik 
Vass Józsefet

Amlg Dréhr államtitkár Gödöllőn tartóz
kodik a halottas szobával szomszédos szo
bában rögtönzött minisztertanácsra gyűlnek 
össze az ott jelenlevő miniszterek. A tanács
kozás eredményeként valószínűleg még ma 
délutánra rendkívüli minisztertanácsot hív
nak össze, amelyen a temetés részleteit vi
tatják meg. Annyi már bizonyos, hogy Vass 
József népjóléti miniszter, helyettes minisz
terelnököt pénteken délután 4 órakor teme
tik, még pedig a parlament halotti gyászba 
vont kupolacsarnokából. Sipőcz polgármes
ter a főváros nevében közölte a rögtönzött 
tanácskozással, hogy az elhunyt államférűu 
számára díszsírhelyet ajánl fel a kerepes! 
temetőben.

A temetés útvonala az eddigi tervek sze
rint az Alkotmány-utca, Vilmos császár-ut, 
Andrássy-ut, Nagykörút, Rákóczl-ut, 
Fiumei-ut lesz. Hogy a kormány és a kü
lönböző minisztériumok részéről ki fogja a 
gyászbeszédeket megtartani, azt a ma, vagy

vábbra is.
Ezután a kormányzó kifejezést adott in, 

nak a kívánságának, hogy Vass Józsefet g 
nemzet halottjának tekintsék, az Országház. 
bán ravatalozzák fel és a temetés péntekiéit 
legyen, hogy az egész ország és az elhunyt 
államférfi külföldi tisztviselői is eltudjanák 
jönni végtisztességére.

Dréhr Imre államtitkár ezután autóján 
visszajött Budapestre és Kinizsi-utcai gyász, 
babrult épületbe sietett, hogy megtegye a to. 
vábbi intézkedéseket.

Déli egy órakor is úgy határoztak, hogy
■ parlament kupolacsarnokában ravata

lozzák fel
és pénteken délután 4 órakor helyezik nyu
galomra földi maradványait nem a kerepes! 
temetőben, hanem az Egyetemi templomban, 
a katholikus pantheonban. Vass Józsefnek 
ugyanis a Pázmány Péter-Egyetemen volt 
tanári katedrája.

legkésőbb holnap délelőtt összeülő minisz
tertanácson fogják megállapítani. Vass Jó
zsef haláláról távirati értesítés ment Genfbe 
az ott tartózkodó miniszterelnöknek, aki 
minden bizonnyal útját azonnal megsza
kítva haza fog jönni a temetésre. ,

Aminiszterek közül elsőnek Mayer János 
hagyja el a halottasházat. A kapuban slkc- 
rült néhánypcrces beszélgetést folytatni vele 
a „Hétfői Napló* 1 munkatársának:

— Mélyen megrendített Vass József halála, 
nem tudok semmit se szólni, az elfogódottság 
elszorltja a hangomat. Nem tudok az urak
nak semmi mást mondani, mint hogy pénte- 
ken délután temetjük ...

Az autótömeg egyre szaporodik a Kinizsi
utcai palota előtt. Most már a diplomáciai 
követek kocsijai érkeznek egymásután. A 
külföldi nagykövetek közül elsőnek Luko- 
vlch Radomir jugoszláv konzul érkezik, 
közvetlenül utána Arnaldo Caldovinl, a 

pápai nuncius titkára.
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a logjobb minőségekben, 
áruházunkban a legolcsóbbak.
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Előírásos formaruhák 
a legtökéletesebb felszerelésű gyermekruházati 
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klos és bubi talonban. sötétkék 
ói nincs filcből, szalaggal .........

Matróz lanka
sötétkék sevlotból, felíráson esel- 
>»KRa>................................................

Svelcl sapka
la gyapjú minőség, fink él leányok 
résséro................................................

Tlroll nadrág
bőrorős fnastlánból, 8-as isim ... 
Biámonként 40 fillér áremelkedés

Iskolokóténv
Jó fekete klotból, dlinltéseet, 45 em 
Biámonként 80 fillér áremelkedés

Hosszú ulju RIotkölény
la minőségben, 80 cm hősein ... 
Biámonként 40 fillér áremelkedés

Tornacipő
gumitalppal, Sfi—84 mám............

85—41 ssám P 4.40

Gyapjú pulóver 
▼agy galléros lavetter, divatain 
tá*, l-ew Mám ...............................
Biámonként KO fillér áremelkedés

Gyermeksvetter 
mellrosott, les Mám, drapp, 
sadrke és barna Minben ...............
Biámonként KO fillér áremelkedés

Flonelltakoró
kitűnő minőség, vtrágM vagy 
koakás ... ._................„ ... ... ...

la szaténpaplan
késsel varrott, mindkét oldalon 4 A QA 
bassnálható ... —_______ _____ j 3,UU

lemen, cm norrin .................
Biámonként 2.— áremelkedés

Gyermek loppe
jó mosó flanelból. 3-ai asám.........
Plánonként 40 fillér áremelkedés

Leányka matrózrnha
Jó sötétkék sevlotból. Ö6 cm horsiu 1 J, 

Biámonként l.KO áremelkedés

Fh mafrózöltóny
S. kék sevlotból, 4-ee asám .......... J U,

Biámonként 2.— áremelkedés

Fia átmeneti kabát
la donbl kelméből, wép kivitel- AB Brt 
ben. 45 cm hosssa.................. ... AJaUU

Biámonként 3 — áremelkedés

Angol leány-ruha

Naponta délután lói 4-kor

GYERNEKDIVATREVO 1X"., LAKNER BÁCSI 
gyennekmévésiei és elsőrangú magánMámokkal siórakoitatják a gyermekbadal.

Bsereplők: tovább*
AnCcai Hédi Knnffy Ági Ijintoa F.dlth IWgre Pali és
Várad! Kató Polgár Zaor.al Ijtknrr báesl Inasa Kanál Lali

leánykanadrág 
finom mosott slfónból, htmeire, 1-m 
Mám ..........................
Biámonként 1K filléres emelkedés

leányka hálóing 
la mosott sifónból, etépen hlmesve, 
l-es ssám ._ ................ _ ... ...
Biámonként 80 fillér áremelkedés

Kombiné
I szoknya v. Ingnadrág, ta mosott 

Bitónkéi. hímezve. 9-es Mám ... 
Biámonként 20 fillér áremelkedés

Flulns 
finom elfónból mosva, rávarrott 
gallérral. 1-es Mám .. — ... ._ ... 
Biámonként 80 fillér áremelkedés

Fin hálóing 
la mosott slfónból, ssép falónkén, 
l es ssám................„...............- ..
Biámonként KO fillér áremelkeeés

FIu zenring 
rávarrott gallérral, vagy apacs- 
fasónbnn. 88-as ssám ... —.........
Kétssámonként 80 81. áremelkedés

Fiú upncslng
jó pániméból. 88-os nán, fehér 
és drapp Mfneen................... —
KétMámonként 80 fii. áromelkeeés

Flunaűrűg 
kiváló mosott slfónból, gombos, 
l et ssám..................„ .„ ... — ...
Bnámcnként 20 fillér áremelkedés

Gyermekhorlsnyu _u
Jó peroutmlnősóg, l es Mám 
Biámonként 4 fillér áremelkedés

la Maccó patentharhaya «
minden eslnben, 1-es siám   •/* 
Biámonként 1O fillér áremelkedés

Gyermek llórhorlsiwa 
minden Mtnben. 1-M Mám . !»*•
Biámonként 1K fillér áremelkedés

jo fekete klotból. OO-ás Mám.........
8iámonként 20 fillér áremelkedés

Svéd tornanadrág
fekete klotból. 1-m ssám..............
Biámonkúnt 40 fillér áremelkedés

Leánykabluz
csíkos vássonból, s. kék damasst 
gallér és kónelövol. 55 cm hossnn 
Biámonként 70 fillér áremelkedés

Leánykaalj
klót mellényre dolgosra, 55 em 
hoMin................................................
Biámonként KO fillér áremelkedés

Motrózkabút
Jó minásógfl kék sevlotból bélelve, 4 C___
45 cm bosiiu.................................... JO,

Biámonként áremelkedés

Matróz bojkabát
kék bojkelméböl elsőrendfi kivi- A< __ 
leiben, 45 em hoewn ............... 41,

<• ’ i
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