
Szombat, 1916. november 35. M M t A G Y A f e ö É s Z Á Ö 3 

lek főszertartásmester kalauzolásával meg-
tekintette az uij király lakosztályát. Délben 
Zita királyné udvarhölgye, Kállay Erzsébet 
érkezett a Hofburgba, aki megszemlélte a 
királyné lakosztályát és berendezésére néz-
ve utasításokat adott. 

A koronázási hitlevél 
megszövegezése. 

Budapest, november 24. Ma este a mun-
kapártban megjelent gróf Tisza István mi-
niszterelnök és megilletődött hangon emlé-
kezett meg az elhunyt királyról. Megerősítik 
azt a hirt, hogy a koronázás karácsony előtt 
lesz. Előzőleg az országgyűlés meghatároz-
za a koronázási hitlevél szövegét és a ko-
ronázásra vonatkozó kérdésekről fog ta-
nácskozni. 

Kihallgatásuk a királynál. 
Bécs, november 24. őfelsége ma dél-

után báró Schxvarzenau osztrák belügymi-
nisztert és Kokstein Oszkárt, a közélelme-
zési hivatal e lnökét kihallgatáson fogadta. 

Az uj királyi pár és a külföld. 

Bécs, november 24. Ha az uj király 
és királynőnek az ellenséges európai álla-
mokkal való viszonyát óhajtjuk tekintetbe 
venni, ugy erre legbiztosabb alap az európai 
közvélemény és sajtó hangja a háború előtti 
időpontból, mikor Ferenc Károly József fő-
herceg trónörökössé lett. Az egész külföldi 
sajtó -kivétel nélkül a legrokonszenvesebb 
hangon foglalkozott Károly Ferenc Jézsef 
főherceg, mint Zita főhercegnő egyéniségé-
vel. 

Károly király gyakran és hosszabb idő-
közökben tartózkodott Franciaországban és 
Olaszországban. A mostani angol király ko-
ronázásakor 1911-ben Londonban képviselte 

Ferenc József uralkodót. 1902-ben liosz-
szabb utazásokat tett Franciaországban; la-
kott Párisban, Lyonban, a Bretagne egyes 
festői szépségű városaiban; a legszebb em-
lékekkel jött el RohanXhabot herceg kasté-
lyából, a Chateau-Josselinből. Nagy szere-
tettel foglalkozott mindenkor a francia iro-
dalombra! és néppel, melynek nyelvét kitű-
nően beszéli épen ugy, mint a magyart és 
°'aszt. 

Olaszországban ép oly rokonszenvvel 
h'gadtáik trónörökösi kinevezését, mint ne-
ttét, -kit — elég egyoldalúan — magukénak 
tértanak. Zita királyné gyönyörűen beszél 
°laszul és fiatal leányéveinek emlékei a fes-
tői Lucca vidékéhez fűződnek. Ugy az olasz, 
'tént a francia lapok a maguk nemzetének 
Vitatták Zita főhercegnőt, azon a cimen, 
hogy 

a Bourbon-Orleans-Mzból származik s 
téert olasz, francia és angol földön is foly-
atot t tanulmányokat. 

Az osztrák koronázás. 

Bécs, november 23. A Wiener Zeitung 
Pénteki száma a következő legfelsőbb kéz-
téatot közli: 

Kedves dr. Körber! Megemlékezve amaz 
al |kotmányos ;ko(telessógiemre, bogy az 1867 
'•tóember 21-iki állami alaptörvény VIII . 
Rákászában az uralkodás és a végrehajtó 
M a l o m gyakorlása végett előirt esküt lete-

gyem, várom e rendelkezés teljesítésére irá-
nyuló előterjesztéseit. 

Bécs, 1916. november 23. 
KAROLY s. k. 

Körber s. k. 

A frónváítozás és az osztrákok, 
Bécs, november 24. Dr. Sylvester, a kép-

viselőház elnöke megjelent dr. Körber mi-
niszterelnöknél, liogy a trónváltozás alkot-
mányjogi kérdéseiről és a reiehsrát egybehi-
vásáról tanácskozzék. Az 1867 december 21-én 
kelt VIII . törvénycikk keresztülvitelének 
kérdésére nézve, amely szerint Károly csá-
szár leteszi az alkotmányra az esküt, a kép-
viselők pedig megismétlik hiiségtögadalmu-
kat, a miniszterelnök kijelentette, hogy ő az 
eskü letétele dolgában szigorúan alkotmányos 
állásponton van és ő felségének ennek meg-
felelő előtorjiesztést fog tenni. De u j idő kö-
szöntött be és számot kell vetni az uj viszo-
nyokkal, A raidhsrát összehívása és ülésezése 
dolgában Körber miniszterelnök kijelentette, 
liogy az egyes pártvezérekkel érintkezésbe lép 
és világosan jelezni fogja a kabinet állás-
pontját és programját . Azután a pártok fel-
adata lesz, hogy a programhoz állást foglal-
janak, liogy az alkotmányos jogok megfelelő 
gyakorlása lehetővé váljék. Sylvester elnök 
felkérte a miniszterelnököt, bogy alkalmas 
időben eszközöljön ki számára kihallgatást ő 
felségénél. A miniszterelnök megígérte a kí-
vánság teljesítését. 

Az országgyűlés összehívása. 
Budapest, november 24. Szász Károly, 

a képviselőház alelnöke a Ház hétfői ülésére 
vonatkozólag ezeket mondta egy ujságiró-
na'k: 

BERLIN, november 24. A nagy főhadi-
szállás jelenti: Lipót bajor herceg vezér-
tábornagy arcvonala: Nem volt nagyobb 
harci tevékenység. 

József főherceg vezérezredes arcvo-
nala: Az oláh síkságon Falkenhayn gyalog 
sági tábornok csapatai az Olthoz közeled-
nek. Románia nyugati szögletében megtört 
az ellenség ellenállása. Orsovát és Turn 
Szeverlnt elfoglaltuk. 

LUDENDORFF, első föszáilásmester. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

BUDAPEST, november 24. (Közli a mi-
niszterelnöki sajtóosztály.) József főherceg 
vezérezredes harcvonala: Orsóvá tói keletre 

— Az ülés lefolyása még nincs véglege-
sen megállapítva. Szombat délután öt órára 
ebben a dologban értekezletet hivtam egy-
be, amelyen az elnökség, a kormány tagjai 
és a pártvezérek vesznek részt. Itt fogjuk 
megállapítani a parentáló ülés rendjét. A 
képviselőház hétfői ülésén megnyitó beszé-
demben én parentálom el őfelségét, egyben 
javaslatot teszek az iránt, hogy a Ház mi-
képen fejezze ki gyászát és részvétét. Azt 
hiszem, hogy az ülésen a parlament vala-
mennyi tagja jelen lehet, mert a miniszter-
elnök ur a szokásos módon intézkedett a 
katona-képviselők szabadságolása iránt. Le-
hetséges, hogy a képviselőház nemcsak hét-
főn tart ülést, 'haséin a jövő hét más napjain 
is, ha a temetéssel kapcsolatos intézkedések • 
ezt kívánják. 

Az uj király első érintkezése az ország-
gyűléssel már a legközelebbi napokban meg-
történik. A király ugyanis értesíteni fogja 
a képviselőházat, hogy a reá szállott tróht 
elfogadja. Most még nincs megállapítva, 
hogy ez milyen formában fog történni, az 
ellenzéki pártok azonban remélik, hogy nem 
egyszerű miniszterelnöki bejelentéssel, ha-
nem az uj királynak az országgyűléshez in-
tézendő legfelsőbb kéziratával. A főrendiház 
a király elhunyta alkalmából az országos 
gyász kifejezésére hétfőn délután 4 órakor 
ülést tart. 

Montenuovo és gróf Paar 
lemondása. 

Bécs, november 24. Udvari körökből 
nyert értesülés szerint Montenuovo herceg 
főudvarmester és Paar főhadsegéd Károly 
királynak átnyújtotta lemondását. Paar-nak 
valószínűleg l.obkowitz Zdenko herceg lesz 
az utódja. 

osztrák-magyar és német csapatok az el-
lenséget visszavetették. Turn-Szeverin is a 
birtokunkban van. Krajován keresztül vo-
nuló haderőink eleikkel elérték az Olt fo-
lyót. Ríninik-Valcea területén az ellenség 
ép ugy, mint eddig, igen szívósan ellenáll. 

Lipót bajor herceg vezértábornagy 
arcvonala: Popelák repülöhadnagyunk, akit 
Bródytól északra végzett felderítő utján há-
rom orosz harci repülő megtámadott, tá-
madóit megfutamította és kényszeritette 
őket, hogy saját vonalaik mögött zuhanó 
repüléssel leszálljanak. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

Tüzérségi harc 
BUDAPEST, november 24. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) Miután az utób-
bi hetek igen kedvezőtlen időjárási viszo-
nyai megjavultak, a tüzérségi harc több 
szakaszon, különösen a Karszt-fensíkon uj 

a z j o l a s z f r o n t o n . 

| fcól megkezdődött, anélkül azonban, hogy, 
eddig nagyobb hevességre emelkedett volna. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

A román síkságon elértük 
az Olt folyót. 

- Orsovát visszafoglaltuk. - Turn-Szeverin is 
a birtokunkba jutott. -


