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vészárkokLia mtenjenek — kiáltozzák. 
Andrássy fejtegeti a 67-«s állapotokat, a 

mikor megállapították, liogy nádorhelyettesül 
teljesen szabadon azt választja a nemzet, akli 
ak'ar. Deák inkább lemondott volna mandátu-
máról, aexnlhogy ő koronázza meg a királyt. 
Ekkor került a sor a miniszterelnökre, de nem 
aaéirt, mert miniszterelnök volt, hanem az ér-
demei miatt. Tisaa szerénytelenül nem is a 
miniszterelnöknek, hanem a személyének vin-
dikálja ezt a megtiszteltetést. Azt állatja, hogy 
az ország kárára lenne, ha nem ő koronázná 
meg a királyt Ez elten a szellem elten, amely 
minden hatalmat és kitüntetést egy párt kézé-
iben akar egyesíteni, kell küzdeni. 

Rakovszky: Ha botrány lesz a koronázás-
nál, ki lesz azért a felelős? (óriási zaj.) 

Andrássy: Hallom, hogy botrány lehet a 
koronázásnál Nem lesz, ami nem az önök ér-
deme. Az eltenzék, a király és a koronázás 
hánt való tiszteletből erőt vesz magán, de a 
inai vitáéi't az önöké a felelősség. Mi nem 
akarjuk, hogy Tisza, aki szennyes, durva és 
piszkos eszközökkel dolgozik, politikai zsák-
mányul elvigye a szent koronát. József főher-
ceg jelölésénél nincs egység. Nem pártszem-
pontakbál beszélünk. Felmerült, hogy giráf 
Széchényi Béla, vagy gróf Apponyi Sándor 
tegyen a nádoifbelyettes. Mimlakettő munka-
párti. Láthatják, az eltenzék ennél a. kérdésnél 
nem egy párt elten veszi feil a. harcot. 

Oróif Széchényi Aladár: A király uralko-
dik, a kormány kormányoz, a nemzet koronáz. 
A koronázásnak méltónak kell lenni, ezért egy-
ségesnek kell lennünk az előkészületeknél. Ná-
dorhelyettesno olyan férfit kell megválasztani, 
aki politikailag pártatlan. 

Gróf Apponyi Albert: A koronázás szim-
bolikusan azt fejezi ki, hogy a nemzet adja a 
királynak a hatalmat. A koronázási aktus nem 
lehieit pártpolitikai viszály tárgya. Az állam-
polgár legnagyobb megtiszteltetése a koroná-
zásnál segédkezni. Ehhez kell mérni a válasz-
tást. A pari ámentárizimus megcsúfolása, hogy 
a többség ilyen .kérdésekben is a saját véle-
ményét akarja ráerőszakolni a házra. A párt-
közi békie terhét eddig az ellenzék viselte csu-
pán, Az ellentéteket és érzéseket nem lehet 
többségi szavazattal elsimítani. Tisza politikai 
múltja alkotmányunk darabjainak lábbal tip-
xáaa lehetetlennó teszi, liogy a koronázásnál 
k ö zrenmködlhí&ssék, 

Apponyi beszéde után az elnök az ülést 
délután 4 óráig felfüggesztette. 

(A délutáni ülés.) 
A parlament folytatólagos ülését Simon-

sits elnök délután 4 órakor nyitotta meg.' 
Khuen-Héderváry Károly a nádori méltóság 
fejlődésére tekint vissza. A választási -harc 
— mondotta Kbuen — sosem ártott a nádori 
méltóságnak. Azt válasszák meg szerinte is, 
aki a nádorbelvettesi állásra méltó. (Az ellen. 

zéken óriási zaj. Felkáltások: Ne szavazzon 
akkor Tiszára!) 

vA zaj csillapultával Khuen folytatja: 
Lojális megoldás csak az lelhet, ha Tiszát 
választják meg. (Ellenzékien percekig tom-
boló zaj. A munkapárt tapsol, éljenez.) 

Khuen: A ikrályt annak kell megkoro-
náznia, aki a nagy világháborúban az ösz-
szes nemzetek parlamentjeinek helyeslése 
mellett kiválóan képviselte nemzetét. (Óriási 
zaj. Felkiáltások a baloldalon: Kérdezze meg 
a székelyeket!) 

Khuen-. Kötelességünk olyan embert vá-
lasztani, aki a maga személyével is súlyt 
adjon a koronázási aktusnak. (Az ellenzéken 
ismét óriási zaj tör ki. Felkiáltások: Lukács! 
Panama! Elnök többeket rendreutasít.) 

Khuen: Mi nem a személyt akarjuk 
megválasztani, hanem azt, aki a nemzet bi-
zalmát teljes mértékben élvezi. (Nagy he-
lyeslés, taps a munkapártban.) 

Lovászy Márton azt igyekszik bizonyí-
tani, hogy Tisza a koronázásnál, mint a 
nemzet bizalmának letéteményese, nem sze-
repe lhet. 

Pejacsevich Tivadar a horvátok nevé-
ben hozzájárul ahhoz, hogy a miniszterelnök 
és a hercegprímás a nemzet nevében meg-
koronázza Magyarország és Horvátország 
közös királyát. (Erre a kijelentésre óriási 
botrány tört ki. Félkiáltások: Nincs közös 
király! Rendre! Rendre! Elnök felfüggeszti 
az ülést.) 

A z elnök nagy izgalomban nyitja meg 
újból az ülést. 

Pejacsevich folytatja beszédét és kije-
lenti, hogy a közös király kifejezés nyelv-
botlás volt. Ugy akarta mondani: Magyar-
ország és Horvátország királyát. A Ház a 
magyarázatot tudomásul vette és a kedélyek 
lecsillapodtak. 

Polónyi Géza szerint József főherceg 
lenne a legmegfelelőbb jelölt. 

Lázár István szólalt fel ezután, aki azt 
fejtegette, hogy T isza a nemzetnek nagy 
szolgálatokat tett. Érdemeit — mondotta — 
csak később a történelem fogja méltatni. 
T isza a legméltóbb a nádorhelyettesi méltó-
ságra. 

Tóth János tiltakozik az ellen, ihogy 
Tisza azért ne lehetne nádorhelyettes, mert 
református. A szavazás .módot adihat Tiszá-
nak a koronázásra, de nem adhatja meg a 
nemzet bizalmát. 

Gróf Károlyi Mihály: T isza megválasz-
tása arculcsapűsa a közmorálnak. Tudja, 
hogy a munkapártban is vannak többen, akik 
csak kényszerűségből szavaznak rá. (Zajos 
ellentmondások a jobboldalon.) 

Károlyi Mihály: Tiltakozik az ellen a 
vád ellen, hogy bortányt akarnak csinálni a 
koronázásnál. 

Ábrahám Dezső és Mezőssy Béla T isza 
megválasztása ellen szólalnak fel. Mezőssy 

fölemlíti József nádor dicső emlékét, József 
főhercegnek közbecsült személyét, leróhat-
nánk szeretetünk és hálánk adóját mindkettő 
iránt, ha egyhangúlag fölkérjük József fő-
iherceget, hogy ő tegye a király fejére a ko-
ronát. Felszólítja! Tiszát, ismerje be, hogy 
tévedett, nem ismerte a közhangulatot és 
járuljon hozzá József főherceg megválasz-
tásához. (Percekig tartó taps az ellenzéken.) 

Gróf fíatthányi Tivadar beszédét a ked-
di ülésre halasztották el. 

A napirend megállapításánál Rakovszky 
és Szmrecsányi György kérdéseire az igaz-
ságiigyminiszter a koronázás technikai rész-
leteire an felvilágosítást. Szmrecsányi kifo-
gásolja, hogy a főrendiház elnöke önhatal-
múlag nevezi k i a tizenegy zászlóvivő urat. 
Szász elnök kijelenti, hogy a holnapi ülésen 
Szimrecsáuy.inak módjában lesz e tárgyban 
felszólalni. 

Az ülés negyedlkilenckor ért véget. 
OBaBaaaBaBBBaaBaaaaaaBaBaBBBaaaBBaaaaaBBaaBaBaaaaaa 

A főrendiház ülése. 
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.' 

A főrendiház hétfőn délután iilést tartott 
báró Jósika Samiu elnöklésével. Gróf Hadik 
János javasolta, Ihogy eltérően az eddigi 
szokástól, a főrendiház ne csak egyszerűen 
csatlakozzék a képviselőház döntéséhez a 
nádorhelyettes választásánál, hanefn arra 
való tekintettel, hogy a képviselőházban a 
nádorhélyettes megválasztásával kapcsolato-
san pártharcok dúlnak, a főrendiház is foly-
jon be a választásba. Javasolja, hogy az 
országgyűlés két ház együttes ülést tartson 
és azon válasszák meg a nádorhelyettest. 
A nádorihelyettes azonban ne T isza legyen, 
mert őt politikai cselekedetei miatt, ame-
lyekkel a nemzet nagy részét érzelmeiben 
megsértette, nem lelhet egyhangúlag megvá-
lasztani. Bernáth Géza kéri a főrendiházat, 
hogy az indítvány fölött térjen napirendre. 
A főrendiház 53 szóval 17 szavazt ellen gróf 
Hadik János indítványa fölött napirendre 
tért. Ezután vita nélkül elfogadták az indem-
nitásról és a külkereskedelmi szerződések 
meghosszabbításáról szóló javaslatot. Szer-
dán ujiból ülést tart a főrendiház, amelyen 
a koronázási bizottságokat választják meg. 
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iP ipere-szappan! 
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legjobb bőrápoló, kellemes illat- • 
tal 1 drb. Serail-szappan 2 k o - J 
rona 50 fillér. Kapható egyedül j 
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ftbonyi Mihály 
ezelőtt Holtzer és Abonyi 

= Széchenyi-tér 2. = 

Ajánlja a most érkezett legujjabb férfi és 
fiu féli kabát és Raylánjait. 

Férfi-, és fiu- gyermek-öltönyeit, azon-
kivül szőrme Mikádóit. a-a 


