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Polgárli, június 14. Az Andrássy Gyula 
gróf holttestét szállító fekete autó és a ko-
szorúkat szállító három fekete gépkocsi csü-
törtökön este félnyolc óra tájban érkezett meg 
a polgárdii Batthyány-kastély parkjába, ahol 
a holdfényes estében vették le az autóról a 
koporsót és a koszorúk tömegét. 

Andrássy Gyula gróf ravatalát a kastély 
télikertjében állították föl. A ravatal előtti 
imazsámolyon az elhunyt felesége térdel és 
imádkozik. Olt térdelnek és imádkoznak a 
nagy halott nőrokonai is. 

Délelőtt fél 11-kor a néma kastély megele-
venedik. A nagy halolt ravatala körül lassan 
megmozdulnak az imádságba merevedett . 
gyászruhás hölgyek, az Andrássy, a Palla- I 
vicini, a Cziráky, az Odescalchi, a Sigray és I 

Széchenyi család férfi és nő tagjai könnyezve 
engednek utat Mikes János gróf szombathelyi 
püspöknek. 

A beszeatelés ceremóniájának zsongása és 
tömjénfüst tölti be a télikert levegőjét. Né-
hány elfojtott sirás csuklik fel, azután is-
mét hallatszik a püspök csendes szava. A 
gyászszertartás után vállra veszik a koporsót. 
Nem ű kriptába, hanem a kert angolpark-
jába, az amerikai diófák és fenyők között egy 
dombra viszik, ahol a már előre megszentelt 
helyen ásott sirba helyezik. 

Itt újra megkezdődik a gyászszertartás. Mély 
megilletődés tölti el a lelkeket Felhangzik 
a búcsúszó, amellyel az örökkévalóság kü-
szöbén búcsúznak az élők a halottól. Andrássy 
Gyula grófot magába fogadja az örök csend. 

A kisantant a demars után 
nem tesz ufabh lépést Magyarország ellen 

Bécs. iunius 14. Prágából jelentik a Neue 
Freue Presse-nek: jól értesült körökben szer' 
tett jelentés szerint a kisantant nem akar 
ufabb lépést tenni a francia, angol és olasz 
kormánynál. A kisantant azonban informálni 
akarja a vele barátságos viszonyban élő álla-
mok kormányait a magyarországi események-
ről. Prágában meg vannak győződre arról, 
hogy a budapesti demarssal az ügy elinté-

zettnek tekinthető. 
Bukaresti jelentés szerint az a hatás, ame-

lyet a magyar külügyminiszter a cseh és 
jugoszláv budapesti követeknek adott jegyzé-
kükre, lehangolta Bukarest közönségét és nem 
titkolják, hogyha a román kormánynak adan-
dó válasz hasonló lesz, akkor Románia kény. 

J leien lesz a másik kél állammal együttesen 
I diplomáciai lépést tenni Budapesten, 

Gál Jenő a titkos választófogot követelte 
a parlamentben 

A H&z elfogadta a megajánlásí törvényjavaslatot 

Budapest, junius 14. A képviselőház pém 
teki ülésén a megajánlási tőrvényjavaslatot 
Temesváry Imre előadó ismertette rövid vo-
násokban és ajánlotta elfogadásra. 

Az első szónok Fábián Béla: A költségvetési 
vita folyamán — kezdte beszédét — egyetlen 
Bzónok nézte csak optimista szemmel a ma-
gyar gazdasági helyzetet, ez az egyetlen szó-
nok Wekerle Sándor pénzügyminiszter volt. 
Az Isten legyen irgalmas ennek az országnak, 
ha még1 a pénzügyminiszter sem hisz a mága 
politikájában. 

— A kultúrpolitikára vonatkozóan meg kell 
Ifillapitani, hogy van egy européer kultuszmi-
niszterünk, aki a Pesti Napló egyik vezér-
cikkében megkérdezte: szabad-e Dévénynél be-
törnöm uj idők uj dalaival. Senki sem gá-
tolja meg ebben. Tárcája vezetésében azon-
ban a régi cári politika irányzatát képviseli. 
Politikája Ignatiev gróf politikájának az át-
ültetése. (Nagy ellentmondások jobbról.) 

— A belügyminiszteren múlik az, hogy a 
magyarság nem tud átjönni a határokon a 
vizumkellemetlenségek miatt. Lehetetlenség az 
is, hogy kiutasítsanak az országból embereket, 
ipkik íO hónapon át mint magyar honvédek 
Harcoltak a Kárpálok gerincén, a mellük telve 
ordóml és csak az a bűnük, hogy megszállt 
területen születtek. A tisztelt minisztérium-
beü fiatalemberek felfogása uralkodik, akik 
harcteret sohasem láttak. 

-— Bizalmatlan vagyok a kormány gazdasági 
politikája iránt, mert ez a rezsim tiz év alatt 
sem tudott a magyar termés részére piacot 
teremteni. 

— Ez igy is van — kiáltotta közbe Fried-
rich István. 

Fábián Béla: A kormány a magyar polgári 
társadalom ulolsó védőbástyáját, a kisiparosi 
és kiskereskedői végső kétségbeesésbe kergette 
I'kegyetlen adóival. 

— Az is hiba mondja a pénzügyminiszter, 
liogy a késedelmi kamatokat 12 százalékra 
mérsékelte, amikor a bírság] énzeket továbbra • 

is kivetik. Miután a miniszter ur tagadóan 
int, figyelmeztetem arra, hogy nézze meg az 
1921. évi 130.000 számú rendeletet, amely ma 
is érvényben van. Ennek alapján a hátralékos 
adó hátralékát is ki lehet vetni bírságként a 
késedelmes fizetőre. 

— A Társadalombiztosító elnöke megcáfolta 
azt a kijelentésemet, hogy 70.000 zálogolás 
történt betegsegélyzö járulékok miatt, ő csak 
70 foglalásról tudott. Olyan horribilis ez a 
különbség, hogy megdöbbentem volna, ha nem 
állnának rendelkezésemre hivatalos adatok. 
Miniszter ur, tessék megkérdezni a főváros 
adóíeliigyelőséget, hogy kinek van igaza? Pon-
tosan 70.000 a zálogolásOk száma. (Nagy moz-
gás.) 

— Bizalmatlan vagyok azért is, mert a kor-
mány még mindig nem változtatott a forgalmi-
adórendszeren. Bizalmatlan vagyok azért is, 
mert ia magas rangú tisztviselők bizonyos ka-
tegóriáit teletömik pénzzel, ellenben a kis. 
tisztviselőknek nem adnak semmit. 

— És most válaszolok a honvédelmi mi-
niszter ur beszédére. A miniszter ur nem 
tudott tízezernyi magyar hadifogolyról, a kül-
ügyminiszter is csak 700-ről tud. A magyar 
Vöröskeresztnél azonban 7000 hadifoglyot tar-
tanak számon. A hadifoglyok szét vannak 
szórva Szibéria egész területén. Mindent el 
kell követni, hogy a magyar hadifoglyok ügye 
európai kérdés legyen. 

Vérles Vilmos István után a következő szó-
nok Gál Jenő. Nem lehet bizalommal olyan 
kormány iránt, amely bifurkációs választó-
jogot tart fenn. A városi lakosságnak megadja 
a titkos választójogot, a falu népét ellenben 
kizárja belőle. 

Nagy zaj és élénk ellentmondások a jobb-
oldalon. Felkiállások: Nem kell a falu né-
pének. 

Bródy Ernő: Maguk nem kellenek. (Hosz-
szantartó nagy zaj. Az elnök folytonosan csen-
get.) 

Gál Jenő ezután a maavar választójog fejló-
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déséről beszél. E tekintetben csak mi marad-
tunk el — mondja. 

Bródy Ernő: Vagy be kell csukni a par-
lamentet, vagy titkos választójogot kell adni. 
(Nagy zaj.) 

Gál Jenő: Az állam paritásos szuverenitása 
egyrészt az államfő hatalmában, másrészről a 
nemzetben nyilvánul meg. De a nemzetnek 
mégsem adják meg az általános titkos válasz-
tói jogot. 

Bródy Ernő: Muzeumi alakok. Kriptában 
vannak. Nem érzi? 

Nagy zaj támad Bródynak erre a kijelen-
tésére, az elnök hosszasan csenget. 

FrieciriCh István: Majd olvasni fogjuk a 
lapokban, hogy nagy vihar a Házban. 

Bródy Ernő: Müvihftr. 
Gál Jenő: Meg kell teremteni a népparla-

menlet. Fel kell váltani ezt a rendszert egy 
másikkal. Az ország többsége az ellenzék mel-
leit van. 

Zaj és élénk ellentmondások hangzanak fel 
a jobboldalon. 

Friedrich Islván: Próbáljuk meg uraim. 
Gál Jenő ezután Bethlen beszédét tette 

szóvá. 
Jánossy Gábor: Jól lette, Bethlen a magyar 

igazságot hirdette. 

Gál Jenő: Más az, ha ön pohárköszöntőt 
mond és megint más, ha a kormány feje fe-
lelőssége tudatában mond beszédet. Az angol 
munkáskormány első dolga volt ahoz a nem-
zethez fordulni, amely megnyerte a háborút: 
Amerikához, hogy most már nyerje meg a 
békét is. Anglia és Amerika összefogásától kell 
várni és remélni a biztatást, hogy békés esz-
közökkel kiküzdhessük az igazság napját. 
Nagy jelentőséggel bir az, hogy kik a ml 
hitelezőink. Mit szóljon az angol, a hollandi, 
a svájci hitelező, amikor azt is nézi, hogy 
mire költik a pénzt. Egy csonka ország, ahol 
a LevéLel 52 százaléka arra megy ,hogy egy 
kormányzati apparátust tartsunk fenn. Ezt 
a bürokratizmust nem birja el a csonka or-
szág. 

— A kormány több tagja a népből jött, nem 
látják, hogy a régi szülői házat joguk teljes-
ségével kell megbecsülni? Miért van az, hogy 
csak itt legyen protekciós választójogi reak-
ció? Miért ne mondhassa ránk a világ, hogy 
Magyarország a haladás, a Kossuth nemzete. 

V ö s s József népjóléti miniszter ezután be-
terjesztette az 1926. évi jelentést az ország 
közállapotairól. 

Wekerle Sándor pénzügyminiszter beterjesz-
tette a záloglevélkölcsönök beszerzését célzó 
törvényjavaslatot, továbbá a késedelmi pót-
lék elengedéséről szóló törvényjavaslatot. 

Csik József után Györki Imre beszél. 
Györki Imre szerint a kötött barátsági szer-

ződések még rontották az ország külpolitikai 
helyzetét. Erősebbek volnánk, ha nem csat-
lakoztunk volna az olasz diktatúrához. Az 
angol munkáspárt uralomrajutása a revíziót 
jelenti, ha nálunk bekövetkezik a várt de-
mokratikus átalakulás. Felolvassa Szüllő Géza 
nyilatkozatát, amely szerint Angliában meg-
győződött arról, hogy te kell hozni a titkos 
választójogot, mert Angliában nem értik, mi 
akadályozza ezt a nemzeti magyar államban. 
Jó volna ha a kormány végre levonná az 
európai helyzet tanulságait és átalakítaná tár-
sadalmi berendezkedésünket. 

Miulán több szónok nem jelentkezett, Czett-
ler elnölc a vitát bezárta. Következett a ha-
tározathozatal: a Ház általánosságban és rész-
leteiben elfogadta a megajánlási törvényja-
vaslatot. 

Az ülés vége három órakor 
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