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Jisoö egymás lc!5 feMHoízlak. 

az elnöknek egymás után kellett beavatkoznia. 
A kancellár azután heves támadást intézett a szo-
eiáhsta védőőrség ellen, amire a zaj ismét ki-
újult. 

A következő szónok 

dr. Bauer Ottó, a szocialisták vezére 

voli, akinek beszéde elé nagy várakozással néztek, 

— Amikor a bécsi központi temetőben ötven-
tét koporsót láttam magam eíőtt, — kezdte be-
szédét Bauer —és a halottak hátramaradottjainak 
szívszaggató zokogását hallottam, vizsgálni kezd-
tem lelkiismeretemet, Ejje'l-nappal gondolkodtam 
és most éin is azzal a felszólítással lépek a szó-
noki emelvényre, hogy a tisztelt Ház összes tag-
jai gondolkozzanak azon, hogy mennyire terjed 
a magák felelőssége, azokban a súlyos események-
ben, amelyek Bécsben a rmilt héten lezajlottak. 

A szociálista párt vezérének eme szavait a Ház 
osztatlan .tapssal fogadja. . . 

— Elismerem — úgymond Bauer —, hogy a 
szociáldemokrata párt is hibázott, hibája az volt, 
hogy amikor észrevette, hogy a somfalvai pör-
ben hozott ítélet mennyire felizgatja ft tömege-! 
ket, nem maga proklamálta a hivatalos tiltakozó 
sztrájkot. Ki kell jelenlenem azt is, hogy egy 
organizált hivatalos sztrájk sem lett volna ve-
szélytelen, mégis az események máskép alakultak 
volna, mint igv. 

Részletesen foglalkozik ezután a szomorú esemé-
nyekkel, a véres sortüzekkel, miközben nem egy-
szer heves jelenetek adódnak a keresztényszociá-
lisok részéről, Bauer felemlítette, hogy a rendőr-
ség dum-őuni lövedékekkel lőtt a íömegre. Hevés 
közbeszólások hangzottak el, mire 

dr. Bauer felmutatott egy Ilyen lövedéket; 
amit kihúztak egy sebesült testéből, 

Bauer pártatlan vizsgálóbizottság kiküldését kérte 
és bizalmatlansági indítványt nyújtott be a kor-
mány ellen. Követelte a letartóztatottak szahadon-
bocsájtását és az áldozatok hátramaradottjainak 
¡segélyezését. 

K u n s o h a k Lipót kereszténysaoc^ális volt a 
következő ézónok, tnaj<? • 

Haríleb helyettes kancellár, beíngyml 
nlszter 

áll fel. Jelentési olvas fel, amely szerint a rend-
őrségnek 423 sebesültje volt, a letartóztatottak 
száma 230, akik között 33 külföldi van. Ezek kö-
Eött van L e n g y e l Gyula magyar emigráns is, 
aki jelenleg a szovjet berlini követségén dolgozik 
és akit örökre kitiltottak Ausztriából. 

A belügyminiszter ezután S e i t z polgármester 
városi védőőrséeét törvényellenesnek mondotta; 
ami 

viharos tiltakozást váltott ki a szociális-
fái: padsorából. 

Bejelentette, hogy a kormány fokozottan fogja 
ellenőrizni a külföldieket, valamint a szélsősé-
ges izgató pártlapokat Végül köszönetet mon-
dott a rendőrségnek, amely lehetővé tette, hogy 
ft képviselők ismét összegyűlhessenek, 

Dr. Itenner, volt államtitkár, 

frZociálista képviselő volt a kővetkező szónok, aki 
Igyekezett a pártok közötti ellentéteket elsimítani. 
Kijelentette, hogy a szociálisták évek óta joggal 
panaszkodhatnak, hogy az állami végrehajtó-
szervek lábbal tiporják az igazságot, amikor mun-
kásokról van szó. 

A mai vitát ezzel félbeszakították és annak 
folytatását holnap délelőttre -tűzték ki, amikor; 
döntenek Bauer javaslata felett. 

„Károly mm Mm zavarfia 
a kormányt J 

időszerűtlen eseieknténiiyel," 
Páris, julius 26. A Pelit Párisién je len t i : 

Károly román extrónörökös tegnap több hon-

fitársót fogadta, köztük azokat a személyisé-

geket. akik Jorga professzor vezetésével 

közvetlenül Bukarestből jöttek. A látogatás 

után Niculescu professzor kijelentette, hogy 

a hercegnek eltökélt szándéka, hogy a mos-

tan! román kormányt nern hozza időszerűtlen 

cselekménnyel zavarba, Nem titkolta mind-

amellett, hogy a herceget m inő élke^eredes 

fölii ei ami<aíí; hogy nem engedték / meg, 

hogy édes atyjának megadja a végső tisz-

tességet, 

M román Kormánypárt táma&Ja Maniut 
Mraíianu megegyesiR Averescuval. ' 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 

Bukarestből jelentik: A kamara ma dél-

után folytatta a mandátumok igazolását, amit 

Ferdinánd halála miatt szakítottak meg. A' vi-

tában jobbára a nemzeti parasztpárt szónokai 

vettek részt, akik heifésén tiltakoztak a meg-

nyilvánult terror ellen. 

A kormánylapok ma hevesen támadták az 

ellenzék vezérét, Maniu Gyulát, amiárt tegnap 

a parlamentben követelte a parlament felosz-

latását és uj választások kiírását. A' kormány-

párt lapjai sokat sejtető hangon kijelentik, 

hogy ennek súlyos következményei lehetnek 

és késhegyig menő harcot jelentenek be a pa , 

rasztpárt ellen. 

Ezzel szemben a kormánypár t és az 'AVe. 

rescu-féle néppárt között engedett a feszültség, 

Politikai körökben arról beszélnek, hogy Aue. 

rescu tegnapi beszéde után Bratianu minisz. 

terelnök ígéretet tett Averescunak arra, hogy 

a pótválasztásokon több mandátumot fog Ave. 

rescu pártjának juttatni. Averescu tegnapj 

magatartása egyébként nem találkozott párt. 

j ának osztatlan szimpátiájával. Többen hang-

súlyozták, hogy a tegnapi beszéd miatt ki fog. 

nak lépni a pártból. 

A h e r c e g p r i m á s a ravatalon. 
Esztergom, jul ius 26. Hétfőn este 7 órakor 

Zala György szobrászművész a kultuszminisz-

ter megbízásából elkészítette az elhunyt her-

cegprímás halotti maszkját. Este 10 órakor 

megérkezett 'Budapestről a hatalmas ércko-

porsó, amelyben a hercegprímást eltemetik, 

Minnich professzor, aki Thury Béla prelátus-

kanonok kérésére hétfőn este 6 órakor érkezett 

asszisztenseivel a pr ímási városba, hogy a 

főkáptalan kívánságára a holttestet bebalzsa-

mozza, kedden kora reggel fogott hozzá a be-

balzsamozáshoz, amellyel 4 órakor készült el. 

Ezután egyházi, előírásos ruhá jába öltöztették 

az elhunyt egyházfejedelmet és a koporsóba 

fektették, mire dr. Lepold Anta l prelátns-

kanonok beszentelte a halottat 

'A Bazil ika elé érve a koporsót elhelyezték 

a diszes ravatalon, amelyet embermagasságig 

délszaki növények vesznek körül , amelyet 

már is a koszorúk sokasága borit el. Félhatkor 

meggyújtották a katafalk körü l elhelyezett 

gyertyákat és megnyitották a templomot, a 

melyben azóta 

véghetetlen sorban zarándokol 
a hercegprímást városnak es 

környékének lakossága. 
Az esztergomi főkáptalanhoz most bejelen-

tés érkezett arról, hogy az slhunyt egyhá*. 

fejedelem pénteki temetésén személyesen vesz 

részt Horthy Miklós kormányzó, aki feleségé-

vel együtt jelenik meg a végtisztességen, de 

bejelentették a temetésen való megjelenésüket 

a magyar kormány tagjai is. 

A hercegprímás! palotában külön lakosztályt 
rendeztek be a kormányzónak, aki a temetésre 
Esztergomba utazik. A temetésen a megállapodások 
szerint beszéd nem lesz. A koporsót a püspöki 
abszulororíumok után körülviszik a katedrális kö-
rül, hogy a gyászolók elbúcsúzzanak a herceg-
prímástól 

S z e g e d r é s z v é t e . 

Szeged város tanácsa a következő részvét-

táviratot küldte az esztergomi főkáptalannak: 

»Főtisztelendő székeskáptalan Esztergom. 

Megilletődéssel tolmácsolom Szeged város kö-

zönségének, hatóságának és egész társadalmá-

nak mélységes részvétét, amivel a magyar 

katolikusság főpásztorának, bölcs vezérének, 

a magyar közélet kimagasló és köztiszteletben 

ál ló egyéniségének, Csernóch János biboros 

hercegprímás urnák elhunytával az egész ma-

gyar nemzetet ért pótolhatatlan veszteség fáj-

dalmas gyászában osztozik. Polgármester.« 

Öt napig látszott Montecarlohan: 
fel akarta gyújtani a kaszinót, revolverrel lövöldözött 

és leugrott a harmadik emeletről. 
( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n j e l e j o -

tése.} Párisból jelentik: Montecarlóban tegnap 
nagy botrányt rendezett a kaszinóban egy Kosztics 
Radomir nevű jugoszláv állampolgár, aki hetek 
óta játszóit a kaszinó asztalainál. Tegnap már 
ötödik napja játszott egyfolytában. Este nyolckor 
feltűnő izgatottan elrohant a kaszinóból, majd ' 
nemsokára egy üveg benzinnel tért vissza, aminek 
tartalmát berohanva ráöntötte az egyik játékasz- -
talra. A benzint meg akarta gyújtani, a terem- | 

szolgák természetesen azonnal megragadták és 
megakadályozták tettét. Kosztics erre revolvert 
rántott elő és lövöldözni kezdett. Három lövés az 
egyik nagy tükröt érte, mig kettő szétroncsolta a 
hatalmas csillárt. Embert egyik lövés sem talált. 

Kosztics, amikor lefogták, kiszabadította magát, 
felrántotta a terem ablakát és a harmadik eme-
letről levetette magát az uccára. Súlyos sebekkel 

i vitték a kórházba, ahol ma reggelre meghalt. 

T r i a n o n . 
London, jul ius 26. A Daily Mail kivonatot 

közöl Dudley Heathcote-nak a Fortnightly 

Review augusztusi számában megjelenő cik-

kéből, amely a tr ianoni szerződés revíziójának 

ügyét tárgyalja. A cikk hangoztatja, hogy a 

szövetségesek a Magyarországgal kötött béke 

ügyében tulző követeléseik nyomán nagy ma-

gyar területeket idegen ura lom alá vetettek és 

e területen ma az utódál lamokban u j kisebb-

ségi zónát alkotnak. A békekötés előtt Ma-

gyarország tökéletes egység volt és a magyar 

népesség gazdag és elégedett volt. Ma az or-

szág csupán árnyéka az egykori Magyaror-

szágnak'. 

Kiemelik, hogy az idegen uralom alá vi-

telt három és félmil l ió magyarságból kétmillió 

zárt nyelvszi.gete.kben közvetlenül pz uj ma-

gyar határok közelében él. Az igazságosság 

parancsa volna, hogy ezeket visszaadják régi 

hazájuknak. Hasznos lenne az az utódállamok-

ra nézve is, miu tán megjavítaná Mag'yaror-

s?íigo,oz 'való viszonyát, 

A' cikk végül idézi Massaryk cseh elnök nyi« 

latkozatát, hogy mihelyt a kedélyek megnyu-

godnak, elkerülhetetlen lesz, hogy számos 

ideiglenes határt az önrendelkezés alapján 

és a néprajz i vonalakhoz képest revízió alá 

— Sakkverseny Tótkomlós és Szeged között. 
Kedden este a szegedi Maróczy Sakk-Kör meg-
hívására városközi sakkmérkőzést rendeztek Tót-
komlós és Szeged csapatai között. A tótkomlósí 
fiatal sakkozók nagy lelkesedéssel mindent elkövct-

í lek, hogy a szegedi versenyen megjelenhessenek. 
Motorkerékpáron és autókon rándultak át Szeged-
re Szabó Lajos községi jegyző, Adamkovits Ká-
roly gyógyszerész és Daubner András vezetésé-
vel. A tótkomlósiak tizenhat sakkozójával szem-
ben a szegedi legerősebb játékosok álltak fel, kőz-
tük Konrád, Szántai, Kroó, uGczy, Zoltán, dr. 

i Burger. A mérkőzés eredménye tizennégy—kettő 
! volt a szegediek javára. A fiatal tótkomlósi sakko* 

''• zók nagy szeretetet árultak el és különösen Ki-
tűntek Seress István és Sternák Béla, akik meg-
nyerték pártijukat, igen szépen játszott dr. Bur-
ger ellen Mateisz Béla. Szeptemberben reváús-
mértSsés lesz Tótkomlóson, 


