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mes lord a maga akció iában érzi, hogy a 
magyar társadalom mögöíta áll. Az úgyneve-
zett Rothermere-vonal nem magyar javaslat, 

nem is magyar kezdeményezés. A magyar 
nemzet nem adja fel jogúi 'a teljes területi 

integritásért, de teljes odaadással és komoly-
sággal kell támogatni Rothermere lord béke-
mentő akcióját. 

A megjelentek megtárgyalták a felmerült 
kérdéseket és a felszólalások eredményeképen 

Almássy Imre gróf kimondotta a határozatot, 
hogy a magyar revíziós liga megalakult. Ideig-

lenes helyisége a Szabadság-tér 12. számú 
házban van, ahová julius 31-étől levélben, 
vagy személyesen lehet fordulni az érdek-
lődőknek. Felhívás megy csatlakozás végett 
az ország összes társadalmi és tudományos 
testületéhez, de elsősorban azokhoz az alakulá-
sokhoz, amelyek hasonló munkában eddig te-
vékenvkedtek és érdemeket szereztek 

É l e s iz&sazetüsséselk a t i r o l i U é p m s e l ő U 
és a Ibéc&i sssocitíilistáU. Iköszöti. 

„ B é c s minden terrorjára terrorral felel Tirol" — mondotta egy 
faereszténysssociális. — Jl parlament elvetette 'Banser indítványait 

( 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 n-
t é s e.) Bécsből jelentik: A nemzetgyűlés mai tár-
gyalásán folytatták a bécsi események megvitatá-
sát. Dr. G ü r t l e r keresztényszociáUsta rámuta-
tott arra, hogy a kormánynak politikái nehézsé-
gei onnan származnak, hogy a főváros polgári 
és nem polgári lakosságának viszonya egymással 
homlokegyenest ellentétben áll. 

Utána R e n n e r szociálista szólalt fel, aki pa-
naszkodott a jogérzés megmérgeződése miatt. A 
legfelsőbb birósági fórum annyira nem gyöke-
¡redlzik már a közvélemény öntudatában, hogy 
nem bíznak benne. Hatóságaink döntésében min-
denki pártdüaiiést lát. Hogy ha önök karddal és 
fegyverekkel akarják alátámasztani a tekintélyt, 
akkor ezt már éppenséggel nem fogják tisztelet-
ben tartani. Ami az uccai harcot illeti, ez egyet-
len eszköz volt a munkásság hangulatának kife-
jezésre juttatására. Ila nem akarták volna elkerül-
ni azt a veszedelmet, hogy az egész munkásság 
résztvegyen a küzdelemben, akkor nem proklamál-
ták volna a szirájkot, akkor azonban beláthatatlan 
lett volna a veszedelem. 

— Ha a munkásosztály a földműves lakosság kö-
veteléseire nemmel yálaszol — folytatta ezután 
Benner —, ezt nem szándékosan teszi, hanem 
azért, meri különben az életlehetőségek elégtele-
nekké válnak. A vámtarifa Bécs "lakosságára *zör- ; 
nyű sullyaV nehezédnék, hogyan védekezzék tehát 
másként, lüint küzd annak létrejötte ellen. Nem 
bízunk a polgári pártok valamennyi csoportjá-
ban. Ha minduntalan fasizmusról beszélnek, ha 

Bucsufúrás asz essztergomi Katafalk / e l é 
Esztérgom, julius 27. Az esztergomi Bazi-

likában felravatalozott hercegprímás holttestét 
egyre tömegesebben keresik fel a hivők, hogv 
utoljára lássák főpásztorukat és elbúcsúzza-
nak tőle. Ma már igen sokan érkeztek a kör-
nyékbeli falvakból, akik az esztergomiakkal 
együtt szinte bucsujárásszerüen járják körül 
a pompás katafalkot. 

Szerdán délelőtt 11 órakor a temetést ren-
dező egyháziak megbeszélést tartottak a vá-
ros vezetőségével, hogy a bejelentett előkelő-
ségek elhelyezését biztosítsák. Az egyébként 
nagyarányú Bazilikában nagyon kevés az ülő-
hely és bajos lesz a bejelentett előkelőségek 
közül mindenkinek ülőhelyet biztosítani. 

Az apácák és az udvari papok egymást 
felváltva virrasztana]-: éjszakánként az elhunyt 
hercegprímás ravatalánál. A temetés napjáig 
minden reggel gyászmisét tart a főkáptalan. 
A pénteki temetésre nagyszabású előkészüle-
tek folynak. Az egész hivatalos Magyarország 
megjelenik a heroegprimás temetésén, ahova 
külön vonaton szállítják a fővárosból a jelent-
kezők nagy tömegeit. Előreláthatóan 10— 
15.000 főre tehető a temetésen résztvevő kö-
zönség. Pénteken, a temetés napján délelőtt 
11-től 12 óráig teljes órán keresztül zúgni 
fognak a fővárosi harangok. 

A hercegprímás elhunyta alkalmából 

Z&ga K i r á l y n é t ó l 

a következő részvéttávirat érkezett: 

»Mélyen érezvén a veszteséget, mely az esz-
tergomi íőegy házmegy ét és az egész magyar 
egyházat Csernoch bíbornok hercegprímás "ur-
nák gyászos elhunytával érte, az ifjú király 
őfelsége és magam nevében Őszinte részvé-
temet küldöm a ¡főtisztelendő ezékeskáptalan-
sak és buzgón imádkozunk & nemzettel együtt 

I az elköltözött főpásztor lelke üdvösségeért. 
| Zita.<s 

I M p á p a F é s s s v é í É á m r a í a . 

j Szerdán délután megérkezett Rómából a 
• pápa részvéttáviraía, melyet Kohl Medárd fel-

szentelt püspökhöz intézett és Gasparri bíbo-
ros államtitkár írt alá. A latin nyelvű távirat 
magyar szövege a következő: 

»A pápa őszentsége nagy lelki szomorúsággal 
gondol Csernoch bíboros érsekre, akit, mi-
után földi életének feladatait olyan kiválóan 
elvégezte, Isten most elszólított az örök juta-
lomra. Imádkozik érte és a pásztorától meg-
fosztott esztergomi egyházra szeretettel küldi 
áldását az Úrban, Gasparri bíboros.« 

Dr. Seipel ®s&trál£ szövet-
ségi Kancellár 

a következő részvéttáviratot küldte: »Kérem 
ceminenciája Csernoch bíbornok hercegprímás 
ur elhunyta alkalmával legőszintébb részvé-
tem nyilatkozatát kegyeskedjék szívesen fo-
gadni. Dr. Seipel szövetségi kancellár.« 

Minic§ Károly egyetemi 
tanár 

a kővetkezőket mondotta a primás betegségé-
ről: Bizonyos, hogy a hercegprímásnak rák ja 
volt, amely a bélhuzamból indult ki. A baj 
mindenesetre régebbi- keletű volt, ilyen idős 
korban már nagyon kevés remény volt arra, 
hogy segíteni lehessen rajta. 
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tes meghívót közli: 
»Istenben boldogult Csernoch János bíbor-

nok, érsek, Magyarország hercegprímása, volt 
csanádi püspök lelkiüdvéért temetése idejében 
f. hó 29-én d. e. 10 órakor a Fogadalmi temp! 
lomban Requiem lesz, melyre tisztelettel meg. 
hívja a belvárosi Plébánia Hivatal.« 

a kormány és a többségi pár! részéről mindunta-
lan rokonszenvet matatnak a Horthy aratom iránt, 
akkor meg kell önöknek érteniök, hogy mi ré-
sen állunk. 

A délutáni ülésen heves vita fejlődött ki az 
alpesi képviselők és a bécsi szociálista képviselők 
között. Schulschlfg tiroli keresztényszociális sze-
rint az alpesi tartományok lakossága a jövőben 
Bécs mintíea terrorjára terrorral telel. Amennyi-
ben a szociálisták ismét közlekedési sztrájkot ren-
deznének, ugy azt az alpesi lakosság meg fogja 
hiúsítani. 

Ezután a tiroli képviselők továbbra is hevesen 
támadták a szocialistákat, mire, a szociáldemok-
raták két vidéki képviselője adta meg az ener-
gikus választ. A feszültséget Drexell prelátus be-
széde enyhítette, aki azt fejtegette, hogy Ausztriá-
nak választania keli élet és halál között és a de-
mokrácia uije.í'i keil haladnia. A főváros és a 
vidék közötti ellentéteket teljesen meg kell szün-
tetni. 

Az elnök ezután szavazásra: tette fel dr. Bauer 
tegnapi javaslatát, amelyben először vizsgálóbi-
zottság kiküldését kéri a felelősség megállapítására, 
majd bizalmatlanságot indítványozott a kormány-
nyal szemben. 

A kormánypártok emberei mind megjelentek az 
ülésen, azonnal felkeltek helyeikről, mire az el-
nök azonnal enunciálta, hogy a szociálisták javas-
latát elvetették. 

A parlament legközelebbi ülését augusztus má-
sodikán tartják. 

A belvárosi pH&ánia a köve tező gyá»zk?re-

Farinánd halála napján 
letartóztatták Gsikszeredaösszes 

vezető magyarjait. 
Kolozsvár, julius 27. Csíkszeredáról jelentik, 

hogy azon a reggelen, amikor köztudomásúvá 
vált Ferdinánd király elhunyta. Csik vármegyében 
a sziguranca emberei már kora reggel feltűzött 
szuronnyal kezdték összeszedni a városban a ma« 
gyarság vezető embereit, akiket a lakásukon, az 
uccán. sőt a bíróságon fogtak el. Valamennyit 
beszállították a rendőrségre, ahol megmotozták 
őket, hogy nincs-e náluk pisztoly, vagy nagyobb-
méretű bicska. 

A délelőtt folyamán 21-re szaporodott azoknaüc 3 
száma, akiket egyedül Csik városában tartóztattak le, 

Az elíogottak között volt: Pál Gábor ügyvéd, 
ch*. Gaál Endre, a csiki magánbank igazgatója, 
dr. Kovács Károly, Kovács Gyárfás, Tauber Jó-
zsef, Erős Péter, Balogh Lajos, Szopós Gáspár, 
Szopós Lajos, Ábrahám József csíkszeredai ügy-
védek, Adorján Imre, a »Magyarság« titkára, I I « ' 
vig Vilmos tisztviselő, Dóczi János, Korda Gyula, 
Szopós Ferenc kereskedők, Erős Béla dr. szolga-
bíró, Búzás József, Sztankó Zoltán mérnökök, 
Wisel János biztosítási titkár, Helvig János ven-
déglős, Hajdú Áron és Prencz Hugó. 

A környékről érkezett jelentések szerint az ösz-
szes katolikus papokat letartóztatták. 

A déli órákban megjelent a letartóztatottak-
nál egy sziguranca felügyelő és közölte velük, 
hogy Ferdinánd király az éjjel meghalt és hogy 
a minisztériumból érkezett rendelet alapján haj-
tották végre a letartóztatást. 

A sziguranca felügyelő később azzal igyekezett 
enyhíteni a dolgot, hogy nem letartóztatásról, 
hanem csak örizetbevéislrői van sző, amelyét azon-
ban a minisztérium további intézkedéséig szigo-
rúan foganatosítani tartoznak. Közölte azt is, hogy 
délután valamennyiükeit átadják a katonaságnak 
és ma a rendőrségről elszállítják őket. 

A letartóztatások az egész városban érthető iz-
galmat és felháborodást keltettek, ugy, hogy a 
hatóságok végül a nagy elkeseredést látva, többe-
ket elengedtek, de azzal a szigorú kötelességvállax 
lássál, hogy a várost elhagyniok nem szabad és 
naponkint jelentkezni kell a prefekturán. A 21-én 
beszállított katolikus papokat csak szombaton, 23-án 
bocsájtották ki, hogy az elrendelt gyászistentiszte-
leteket megtarthassák. 

A letartóztatottak között nők is vannak. Kide-
rült, hogy a letartóztatottak mind rajta vannak 
azon a feketelistán, amelyet a hatóságok felsőbb 
utasításra való hivatkozással állítottak össze a 
magyarság vezetőiről, 

Hgyeneletayi m a g a s s á g u l 
ieztÉaisi egy fiatal munkás. 
Budapest, julius 27. Halálos szerencsétlen-

ség történt ma délben a Népszinház-ucca 13. 
szám alatti bérházépítkezésnél. A hatalmas 
négyemeletes bérházat dr. Bródy Ármin épít-
teti s a munkások az építkezés során már 
feljutottak a negyedik emelet magasságáig. 
Ma délben tizenkét óra felé Németh János pal-
lér végigjárta az egész épületet és a legfelső 
emeletsor vastraverzei között dolgozó munká-
soknak kiadta az utasítást, hogy a poros pal-
lókat locsolják fel. 

Bálint János napszámos lehajolt, hogy egy 
hosszú pallót felemeljen, amikor jobblábával 
egy rövid deszkára lépett. A deszkadarab 
megbillent, a fiatal munkás megtántorodott, el-
vesztette egyensúlyát és fejjel előre lezuhant 
a négyemeletnyi mélységbe. Az alatta lévő 
emeletsor egyik vastraverzére zuhant és még 
sikerült jobbkarjával megkapaszkodnia. A kő-
vetkező pillanatban egy két és fél méter hosz-
szu deszka, amelyet Bálint zuhanása rántott 
magával, kibillent helyéről és óriási porfelhő-
ben lezuhant. A hatalmas sulyu palló egye* 
nesen a kétségbeesetten kapaszkodó fiatalem-
ber fejét találta. Hangtalanul zuhant le a há-
romemeletes mélységi Bálint János összetört 
teste. Az odaroiianó pallér és 4 munkást 
már csak Bálint János holttestéhez érkez&k 


