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Pénteken aztán — amint a városházán 
beszélték, — bizalmas értesítés érkezett a 
városhoz a belügyminisztériumból, hogy a 
döntés moüt már csak rövid idő kérdése é s 
olyasféle lesz, hogy abban a miniszter a 
közegészségügyi érdekekre való hivatkozás-
sal elrendeli a vízórák behozatalát és a köz-
gyűlésnek idevágó legutóbbi határozatát, a 
mellyel a vizórákat elutasította, hdlályon 
kivül helyezi. A döntés még ebben az évben, 
de legkésőbb a jövő év elején megtörténik, 
hogy mire a nyár elérkezik, már minden la-
kásban vizóra mutassa a fogyasztott víz-
mennyiséget. 

A képviselőház ülése. 
— Ferenc Ferdinánd üdvözlése. — 

(Saját tudósítónktól.) Az ellenzék ma 
sem jött el a Házba. Az ülésen a bosnyák 

. vasútról szóló javaslatot olvasták föl har-
madszor. A képviselőház elfogadta. Ezután 
több apró javaslat következett, délben pedig 
a horvát egyezségre került a sor. Tudvale-
vően ülés lesz holnap is a Házban. Ezen 
harmadik olvasásban tárgyalás alá kerülnek 
a már elfogadott javaslatok s azután meg-
kezdődik a Ház ünnepi szünete. 

(Az ülés.) 
Beöthy Pál elnök háromnegyed tizen-

egy órakor nyitotta meg az ülést, amelyen 
az ellenzék részéről ekkor még senki sem 
volt jelen. A munkapárti képviselők közül 
mintegy százan -vettek részt az ülésen. 

(A trónörökös üdvözlése.) 
Az elnök: A magyar trón várományosa, 

Ferenc Ferdinánd ő császári és királyi fen-
sége tegnap ünnepelte születésének ötvene-
dik évfordulóját. (Lelkes éljenzés.) A ma-
gyar nemzet dinasztikus hűsége uralkodójá-
hoz és uralkodóházához való törhetetlen ra-
gaszkodása. hagyományos. Ha ama szigorú 
alkotmányos érzékre valló tartózkodásnál 
fogva, amellyel ő fensége minden politikai 
vonatkozású közszerepléstől távol ta r t ja ma-
gát, a magyar közélet tényezőinek nem is 
volt eddig alkalma közvetetten érintkezés-ben 
állani vele, nemes egyénisége, nagy köteles-
ségérzete, az alkotmányos tényezőik hatáskö-
rének tiszteletbentartása a magyar nemzet 
minden egyes tagijának rokonérzését és re-
ményteljes várakozását keltette föl -az iránt, 
aki egykor hivatva lesz a magyar ország-
gyűléssel együtt a magyar törvény/hozás al-
kotmányos kötelességét teljesíteni. Gondo-
lom, méltóztatnak helyesnek tartani , hogy a 
Ház ez érzelmeinek kifejezés adassék és i 
magyar királyi kormány utján a Ház érzel-
mednek ez a kifejezése ő császári és királyi 
fenségének tudomására hozassék. (Helyes-
lés,) 

(Apró javaslatok.) 
Harkányi János báró .kereskedelmi mi-

niszter jelentést tesz a Háznak a léva—nagy-
snrányi helyiérdekű vasút, engedélyezéséről. 

Pirkner János előadó ismerteti és elfo-
gadásra. a j án l j a az ármentesitő - társulat al-
kalmazottainak biztosításáról szóló törvény-
javaslatot, A Ház a javaslatot, ngy általá-
nosságban, mint részleteiben is megszavazza. 

Szabó János előadó ismerteti a londoni 
nemzetközi ra-ddotelegraf-egyezmény becikke-
lyezéséről szóló törvényjavaslatot, A Ház a 
javaslatot ugy általánosságban, mint részle-
teiben vita nélkül megszavazza. 

Antal Géza előadó ismerteti az állami 
törvényhatósági vicinális és községi közuta-
kon az 1913. év,i árvizek által okozott ron-
gálások következtében végrehajtandó hely-
reállítási, valamint építési munkálatok költ-
ségeinek födözéséről szóló törvényjavaslatot. 
A Ház a javaslatot vita nélkül elfogadja. 

Szabó János előadó ismerteti és elfoga-
dásra a jánl ja az Ogulintól Knin irányában 
létesítendő államvasuti vonal megépítéséről 
szóló törvényjavaslatot, A Ház a javasílatot 
megszavazza. 

Niamessny Mihály előadó ismerteti a 
külkereskedelmi és kiilforgal/mi viszonyok 
ideiglenes rendézéréröl Szóló törvény javast 
latot, 

Szilassy Zoltán a magyar állattenyész-
tés érdekében az eddigi külkereskedelmi po-
litika folytatását szükségesnek tar t ja , mert 
e nélkül mindazok az áldozatok, amelyeket 
eddig az állattenyésztés érdekében hoztunk, 
hiábavalók volnának. Különben is a Balká-
non állandóan állati járványok vannak és 
igy a mi állatállományunk állandóan vesze-
delemben volna, ha az állatbehozatalt meg-
engednék. Nem lehet a húsárak csökkenését 
várni az állatbehozataltól, mert akármilyen 
alacsony is az állatok íliTEj cl lnnsiptarosok a 
iköztaipasztalás szerint a húsárak leszállítá-
sára nem hajlandók, semmi ok sincs tehát 
arra, hogy az állatbehozatali tilalom a jö-
vőben visszavon assék vagy gyön gittessék. 

Mivel a balkáni kereskedelmi szerződé-
sek ellen állandóan nyugtalanságot szítanak 
az osztrákok, szükséges volna, hogy a kor-
mány jelentse ki, hogy az eddig fönnálló ál-
lapotot a jövőben is fönn aka r j a tartani. Szó-
váteszik aromán s szerb ha tá r on űzött nagy-
mértékű áliatcsemipészést is, aimi főként az 
állategészségügyet veszélyezteti. Hogy mily 
nagymértékű a csempészés, a r ra csak egy 
.példát hoz föl: egyetlen romáin községnek hat 
lakosa egy év alatt huszonegyezer d-arab ju-
hot csempészett át a határon. A határrend-
őrséget ezen a vidéken múlhatatlanul szapo-
r í tani kell. 

Ghillány Ianre föddnoivielósügyi minisz-
ter kijelenti, hogy a kormány szigorúan ra-
gaszkodik az előbbi kormánynak a politiká-
jához és ennélfogva az állatbehozatali tila-
lom visszavonásáról vagy korlátozásáról szó 
sem lehet. (Zajos helyeslés.) A kormánynak 
általában igen nagy gondja van az állat jár-
ványok leküzdésére és a r ra is, hogy a gaz-
dák megfelelő kártalanításával is elősegítse 
a betegségek leküzdését, igy például a meg-
betegedett sertéseknek a legközelebbi vágó-
hidra való szállítását is bizonyos kautálék 
mellett meg fogják engedni. (Általános he-
lyeslés.) 

A Ház a javaslatot ugy általánosságban, 
mint részleteiben megszavazza. 

Niamessny Mihály a Kolumbiával kö-
tött kereskedelmi szerződés elfogadását 
ajánl ja . A Ház a javaslatot megszavazta. 

Rakovszky Iván a szegedi középitészeti 
tanács hatáskörének meghosszabbításáról 
szóló javaslatot ismerteti. A javaslatot a 
Ház elfogadta. 

(A horvát egyezmény.) 

Hegedűs Lóránt ismerteti a magyar-
horvát pénzügyi egyezmény meghosszabbí-
tásáról szóló javaslatot. Nagyon helyesli, 
hogy a kormány elsősorban gazdasági té-
ren igyekszik megerősiteni a magyar-hor-
vát kapcsolatot. A kormány ebben méltán 
számithat a Ház támogatására. Ajánlja a ja-
vaslat elfogadását. 

A Ház a horvát egyezségről szóló ja-
vaslatot elfogadta és a holnapi ülés napi-
rend-m-egállapitásával áz ülés negyedegy 
órakor véget ért. 

Harc tizenkétezer hold földért 
—• Debreceni, százöiventagu küldött-
ség a kormány előtt. — Kétezer 

ember éhínség előtt. — 

(Saját tudósítónktól.) Százötven csiz-
más, szüknadrágos ember keltett ma feltű-
nést a Házban. A debreceni gazdák küldött-
sége volt ez, amelyet Rickl Antal és Király 
József birtokosok vezettek a földmivelés-
ügyi miniszterhez. Hoztak maguk-kai egy 
népszinmü-jelmezbe öltözött -hortobágyi 
pásztort is, akin gyönyörűen kivarrott szűr 
pompázott. 

Nagy a panaszuk a hortobágyi gazdák-
nak. Debrecen város törvényhatósági bizott-
sága tudvalevően elhatározta, hogy a Hor-
tobágyból kiszakít tizenkétezer holdat. Ezt a 
határozatot a kormány is jóváhagyta. Már 
most az a gazdák panasza, hogy ezzel meg-
csokkentik a hortobágyi közlegelőt és nyo-
morba dörítenek kétezer embert. Szerintü-k 
ugyanis a Hortobágy nem is való másra, 
mint legelő céljára. Szántóföldnek alig al-
kalmas. Igen nagy közöttük az elkeseredés 
és a törvényhatósági bizottság eljárását az-
zal magyarázzák, hogy ez nem a város ér-
dekében történik, hanem csupán azért, hogy 
a gazdaosztály befolyását a városnál ellen-
súlyozza. 

— Kereskedők, honorációrok és pénzem-
berek csinálták ellenünk ezt a javaslatot, — 
mondják a hortobágyi gazdák — pedig mél-
tatlan ez a bajsza, mert mi mindig méltányo-
sak voltunk velük szemben. Mi adtunk nekik 
színházat, közvilágítást, utcakövezést, gyö-
nyörű utcákat, még az egyetemnek is ők fog-
ják hasznát venni és ők mégis ellenimk tör-
nek. Határozottan ál l í that juk, bogy már ma-
ga a városi tanács is megbánta azt a lépést, 
de persze, ő már vissza nem csinálhatja. 

A gazdák most már azt kérik a minisz-
tertől:- hasson od-a, hogy a tizenkétezer hold 
kiszakitása még se történjék meg, vagy ha 
mégis meg kellene történnie, tegyen róla, 
hogy csupán legelő cél jaira lehessen fölhasz-
nálni. 

A hortobágyi gazdák jogi érvekkel is 
tudják támogatni kérésüket. A Hortobágy 
miat t már éveik óta folyik a pör közöttük és 
a város között. A gazdák azt vi ta t ják, hogy 
a Hortobágy nem a város tulajdona, A ha-
talmas földterületet 1859-ben telekkönyvezték 
és pedig a következőképen: községi jószág és 
közlegelő. Az osztrák polgári törvénykönyv 
288-ik szakasza megállapítja, hogy csüpán az 
a városé, ami községi vagyon névéin van te-
lekkönyvezve, míg a községi jószág a k-özség 
tagjaié. Már most a gazdák kérik a telek-
könyv kiigazítását olyanképen, hogy a Hor-
tobágy a régi háztanya- és kaszálóbirtokosök 
nevére írassék, kiknek ősei a Hortobágyot. 
megszerezték. 

iA Hortobágy tudniillik valamikor kincs-
tári birtok volt. A kincstár 1818-ban egy mil-
lióért zálogba adta a debreceni birtokosok-
nak. Harminckét év múlva letelt a zálogidő 
és mivel akkor a kincstár a hirtokot nem vet-
te vissza, a Hortobágy a debreceni birto-
kosoké maradt. Végképpen elévült a kincs-
tár joga 1851-ben, árúikor az ősiségi nyilt 
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