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A képviselőház ülése. 
(Saját tudósítónktól,) A képviselőház 

keddi ülésén folytatta a földgázjavaslat tár-
gyalást. Ezt megelőzőleg, mivel a képvise-
lők körében több izben felmerült az az óihaj, 
hogy a Ház is rójja te a maga adóját az 
oroszdül.ta kárpáti falvak felépítésére. Beöthy 
Pál elnök a következő indítványt tetté: 

Tisztelt Ház! Biztosnak érzem magam 
abban, bogy a Ház minden tagjának érzését 
tolmácsolom, amikor indítványt teszek, 
hogy az oroszok által feldúlt kárpáti falvak 
fel segítésére megindult akcióhoz a Ház tag-
jai a február elsején esedékessé váló tiszte-
letdijukból önkéntes adomány alakjában 
egyenkint száz koronával járuljanak. (He-
lyeslés.) 

Tisztelt Ház! E testület akaratnyilvání-
tása a nemzet szivének dobbanása kiván 
lenni mindenkor. Á kárpáti falvak megsegí-
tésének ügyében' is pártkiilönbség nélkül 
számosan fejezték ki óhajukat, 'hogy elnöki 
indítvány alakjában tegyem lehetővé, hogy 
a képviselőház határozatikig .nyilváníthassa 
együttérzését azzal az országos mozgalom-
mal, amely a vagyonától és lakóhelyétől 
megfosztott kárpáti családok segítésére meg 
Indiát és amely akció a magyar nemzet ál-
dozatkészségének eddig is ragyogó példáját 
nyújtotta. 

őszinte hazafiúi örömmel teszem meg 
tehát ezt az indítványt, amelynek elfogadása 
hiven fogja visszatükrözni lelkünknek azt a 
belső, mély indulatát, hogy mi, akiket a vá-
lasztópolgárok bizalma a törvényhozás ré-
szesévé tett, pártkiilönbség nélküli egyenkint 
is gondjainkba ajánlottnak érezzük minden 
magyar polgár javait s védelmünkbe veszünk 
egyénileg is minden házfödelet, amelyre el-
lenséges kéz vetett tüzesóvát. Kérem, hogy 
indítványomat, amelynek elfogadása esetén 
az adományok nem á jogi kényszer, hanem 
az önkéntes felajánlás jellegével fognak bír-
ni, elfogadni méltóztassék. (Élénk helyeslés 
és éljenzés.) 

A Ház az indítványt elfogadja. Ennél-
fogva a Ház pénztárát megfelelően utasítani 
fogom, hogy mindazon képviselő nrak feb-
— ér' tiszteletdíjából, akik kifejezetten nem 
fe'€7:'- ki hozzá netn járulásuka.t, 100 kero-

vonjon le s azt illetékes helyére juttassa. 
(Élénk helyeslds.) 

Ezután az elnök jelentette, hogy Polónyi 
Géza és Urmánczy Nándor a napirend előtt 
kiván felszólalni. 

Polónyi Géza elmondja, liogy (Conrad 
vezérkari .főnök nyilatkozata ügyében tartott 
interpellációja miatt az osztrák sajtó részéről 
oly mértékben támadásoknak van kitéve, 
liogy bizonyos tekintetben .kénytelen felszó-
lalni. Beszédét nem közlik az osztrák lapok és 
oly hamis intenciót tulajdonítanak felszóla-
lásának. nmelynek más irányban esetleg 
visszal i ' . a is lőhet; Az alpes-vidCki osztrák 
népet személyesen ismeri, becsüli és tiszteli 
és nagyon jód tudja, — ép ugy, mint mindenki 
— bogy különösen a tiroliak és salzburgiak 
áldozatkészen és hősiesen teljesítették köte-
lességüket a fronton. Amennyiben ezt kon-
statálja, csak annyit kiván még megjegyezni, 
Ihogy beszédének egyik konkrét tényállítása 
nem a fronton teljesített szolgálatra, hanem 
a front mögötti szolgálatra vonatkozott. Ezen 
nincs mit helyreigazítania és ez nem változ-
tat azon a tényen, hogy mindnyájan tiszte-
lettel hajlunk meg azok előtt a hősi tények 
előtt, amelyeket az alpesiek és tiroliak rég-
hez vittek. Az osztrák sajtóhoz azt a kérést 
intézi, ihogy vegye tudomásul ezt a nyilatko-
zatát. 

Urmánczy Nándor a magyar katonák 
üldözéséről tartott beszédéneik egyik adat-
ját akarta helyreigazítani. A purgsthali fo-
golytáborból hozzá intézett panaszt ismer-
tetve, előadta legutóbbi beszédében, hogy az 
ottani fogolytábor parancsnoka, Móku Győ-
ző ezredes és Küffer G u-i d ó százados zászló-
aljparancsnok nem szívelik a magyarokat. A 

tizennégy,napos gazdasági szabadságot nem 
adták meg és karácsonyra sem engedték 
haza a katonáikat, mert a három napi szabad-
ságba beleértetek az oda- s visszautazása időt 
is. És bár a legénység 75 százaléka orvosilag 
nyomoréknak van. minősítve, nehéz fárasztó 
gyakorlatot végeztetnek velük rongyos.cipő-
ben. Emiatt sok az öngyilkosság és a szökés. 

Most levelet kapott Küffer századostól, 
aki arról értesiti, hogy 18 hónapja van a ma-
gyar népfelkelők szolgálatában, amelynek 
magyar jellegét igyekezett minidig féltéke-
nyen megőrizni. Még a gondolata is távol áll 
tőle annak, hogy a magyarokat bántsa, vagy 
üldözze, épen ugy, mint a zászlóalj többi, ki-
zárólag magyar tisztjének. Kéri, hogy Ur-
mánczy vegye tudomásul és ilyen értelemben 
igazítsa helyre interpellációját. Végül még 
azt irja Küffer százados, hogy Móka György 
ezredes nem román, hanem szinten jó ma-
gyar ember ugy személyében, mint érzelmei-
ben és felelőségteljes állásában még kedvez 
is a magyaroknak. Ez különben a napokban 
is kifejezésre jutott a Montenegró kapitulá-
ciója alk,álmából rendezett estélyen. 

Levelet kaptam — folytatta Urmánczy 
—azoktól is, akik az ott levő 1200 alföldi 
magyar népfölkelő nevében panasszal fordul-
tak hozzám. Megköszönik, hogy ügyüket 
szóvátettem és további adatokat sorolnak fel 
állításaik igazolására. Végleg le akarom zár-
ni ezt az iigyet és ezért ennék a levélnek csak 
az utolsó mondatát olvasom fel: „Bármilyen 
értesítést kap is Nagyságod, annak ellenére 
a felhozott vádak igazak és igazolni tudjuk." 

Egy bizonyos, liogy Küffer százados ugy 
a maga nevében, mint Móka György ezre-
desről kijelenti és tanúságot tesz, hogy ők 
jó magyar érzelműek. Ezt kötelességünk ak-
ceptálni. Itt hangzott el a vád. kötelességem 
itt helyreigazítani. A százados levelében 
nem terjeszkedik ki a legénységgel való bá-
násmódra és a felhozott esetekre s igy hely-
reigazításom ezekre a vádakra nem vonat-
kozik, (Élénk helyeslés a baloldalon.) 

Következett a napirend, a földgázról szó-
ló törvényjavaslat tárgyalása. 

Földes Béla szerint a szerződés inegkö-
tíásénól bizonyos kishitűség és lemondás ér-
vényesült. A .fölögáz felfedezése idején túlsá-
gos nagg volt a lelkesedés, azóta ez a felfogás 
,megváltozott és a reményeik lelohadtak. A 
ház előtt levő jelentés is ilyen értele/miben 
szól a földgázról. 

A szerződésben okvetlen kedvezményeket 
kellett, volna biztosítani a kisfogyasztók sza-
unára. A földgáz kérdése összefügg a petró-
leumkérdéssel, de ez a szerződlésben szinte 
-mellékesen van elintézve. 

A ihálbom után nagyon hasznos lesz, h'a 
-Magyarország azt a gazdasági összeköttetést, 
.amely Németországgal létesült, lehetőleg még 
szóros-abbra füzi. 

Teleszky János pénzügyminiszter ref-

lektált a vitában elhangzottakra. Kimutatja, 

hogy a földgázmennyiség nem akkora, mint 

oünte hittük. Részletesen ismerteti a földgáz-

kérdés törénetét. Előadja, hogy a városok 

nem igen versengtek a fcldgáz-koncesszióéi t. 

Fejtegeti, hegy a szerződés az iparfejlesztés-

re milyen üdvös hatást fog gyakorolni. 

A vitát szerdán folytatják. 
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A montenegrói trónörökös 
a monarchia mellett. 

Köln, január 25. Svájci lapok jelentik 

Rómából: Heléna királyné meglátogatta 

'montenegrói rokonait, .amikor ezek átutaztak 

Rómán és négy óra hosszat időzött náluk, 

Viktor Emánuel király csak néhány percig 

volt rokonainál. Heléna királyné nagyon ie-

vertnek látszott a látogatás után. Mind nyil-

vánvalóbbá lesz, hogy Daniló montenegrói 

trónörökös és a felesége az osztrák-magyar 

monarchia pártján vannak. 

Elzárásra itéít tejhamisitók. 

(Saját tudósítónktól.) Rossz idők járnak 

a tejhamisitók,ra, mert a hatóság kérlelhetet-

len szigorral üldözi őket. Detektívek figyelik 

a tejárus asszonyokat s ahol a legcsekélyebb 

jelet találják arra, Ihogy a tej nem teljesen 

tiszta, azonnal feljelentést tesznek a 'kihágást 

bíróságon. A tejet a rendőrség elkobozza és 

a Városi vegyészeti hivatalban megvizsgál-

tatja. A vegyvizsgálat eredménye alapján el-

járást -indítanak az ellen, aki hamisított tejet 

hozott fogalomba. 

Dr. Temesváry Géza főkapitány helyet-

tes a kihágási biróság vezetője lefolytatja a 

bizonyítási eljárást és azokat, akik már vol-

tak tejhamisitásért büntetve, mint visszaeső-

ket a legszigorúbb büntetéssel sújtja. 

Kedden délelőtt a tejhamisitók egész lé-

giója vonult fel dr. Temesváry előtt. Voltak 

közöttük olyanok, akiket első izben csíptek 

rajta, hogy kutvizziel elegyes tejet árusítot-

tak, de megrögzött tej/pancsolók is akadtak, 

akik már harmadszor kerültek a kihágást bí-

róságra. 

A legsúlyosabb büntetést özvegy Gilicze 

Ferencné uiszentiváni asszony szenvedte, a 

kit — tekintetteli arra, hogy már több ízben 

volt tejhamisitásért büntetve — harminc napi 

elzárásra és nem fizietés esetén további ti-

zenötnapi elzárásra átváltoztatható három-

száz korona pénzbüntetésre itélt a főkapi- , 

tány helyettes. 

Nyolc napi elzárásra és három napi el-

zárásra átváltoztatható ötven korona pénz-

büntetésre ítélték: Griffel Péter ujszenitiváni, 

Zajagin Györgyné ókereszturi, Koledin Ru-

tiné és Knezics Iván gyálai tejáru sokat. 

Azokat, akik első izben követték el a 

hamisításit, három napra és egy napi elzárás-

ra átváltoztatható busz korona pénzbünte-

tésre ítélte dr. Temesváry. Ezek: Jablonov 

Mi.los, Hölli Mihály ókereszturi, Bultozár 

József. Korek Antalné ujszentiván-i lakosok. 
•1 

A vegyele-mzés diját, nyolc koronát, 

mindegyiknek meg kell fizetni. A tejet a rend- j 

őrség elkobozta és kiöntötte, nehogy forgn- j 

lomba kerüljön. 

Gi8aBcaBBaaBBBBBBDaaBaaBaaBBBaaBaaaaaaasaaBaaaaa?Bn | 
A görög kamara 

megnyitása. 
Athén, január 25. A Havas-ügynökség | 

jelenti: A szokásos iinnepies formák között 1 

ment végbe a képviselőház megnyitása. Sku- 1 

ludisz miniszternek felolvasta a király egy-

behívó rendeletét, mire a képviselők kivétel j 

nélkül éltették a királyt. Következett azután ] 

a képviselők eskiiletértele, mire a képviselő- I 

házat elnapolták. A legközelebbi ülés napja ] 

még nem biztos. Észak-Epirusz képviselői is I 

megjelentek a megnyitó ülésen és letették az I 

esküt. (M. T. I.) 

Athén, január 25. Tegnap volt az uj gö- ] 

rög kamara, első ülése. A tárgyalást el kellett ; 

napolni, mert nem jelent meg e'lég képviselő. 
Theotokisz súlyosan -megbetegedett. 

Szerb képviselők Brindisiben. 

iMgano, január 24. Rómából táviratoz-

zák ide, miszerint sok szerb képviselő 

egy heti tartózkodásra Brindisibe érkezett-

Egy verzió szerint a szerb képviselőik szánk1 

70, más hir szerint 30. (M. T. I.) 


