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Kelemen Béla interpellációja 
a Hőfer-jelentés miatt.: 

— A képviselőház ölése. -

(Saját tudósítónktól.) A 'képviselőház 
szerdai Másét háromnegyed tizenegy órakor 
nyitotta meg Beöthy Pál elnök. Az elnöki je-
lien tések után áttértek a napirendre: a föld-
gázról szóló pénzügyminiszteri jelentés foly-
tatólagos tárgyalására. 

Reök Iván ismerteti a gázmezők felfede-
zéséinek történetét, majd bírálja a szerződés 
részleteit. Véleménye szerint a Deutsűbe 
Banlk saját jól 'felfogott érdekében elő fogja 
segíteni iparfejlesztési törekvéseinket. Majd 
igy folytatja: Szinte íelemelöen hatott a 
nemzetre gróf Tisza Istváén kijelentése Mon-
tenegró fegyverletételéről. 

Beöthy Pál elnök: Minthogy a képviselő 
ur nem a tárgyihoz szók javaslom a tisztelt 
Háznak, adja meg az engedélyt, hogy a szó-
nok a tárgytól eltérhessen. 

A Ház megadja az engedélyt. 

Reök Iván: Nagyon köszönöm. Gondos-
kodnunk kell arról, hogy a békekötés után 
hős fiaink, akik csonkák és bénák lettek, ne 
maradjanak támasz -nélkül. Gondoskodnunk 
koT az özvegyekről és az árvákról is. A há-
ború után nagy feladatok várnak az államra. 
Az állam jövedelmeiről szólva, kifejti, hogy 
az államvasutak nem jövedelmeznek kellő-
kénem A fővonalaikén már régen ki kellett 
volna épiteni a második vágányt és Buda-
pestet mentesítem kélilett volna az átmeneti 
forgalomtól. Ebből ia célból kör vas utakat kel-
lett volna épiteni. Az lett volna a helyes, ha 
az összes városoknak megadják a lehetősé-
gét a földgáz kihasználásával az ivar fejlesz-
tésére. Külön határozati javaslatot nyújt be 
az iránt, hogy a képviselőház utasítsa a 
kormányt a vasúti közlekedés és a vizi erők 
fejlesztésére. 

Sághy Gyuila hibáztatja, hogv a javaslat 
homlokegyenest ellenkezik az 1911. évi VI. 
tör vényeikkel. Úgyszólván kiadjuk a 'kezünk-
bői! ezt a nemzeti kincset, mert a részvény tár-
saságban a magyar állam képviselői igen el-
enyésző kisebbségben vannak. Ez a szerződés 
nem fog a kormány dicsőségére válni. Nem 
tartja hélyesnek, hogy ilyen óriási energia-
forrást 75 évre adjanak át egy társaságnak, 
anélkül, hogy biztosítanák a megváltás jo-
gát. Az ellenzék elv'i álláspontja az, hogy a 
földgáz kihasználása állami utón történjék. A 
maga részéről a legmelegebben pártol-
ja a Németországgal való gazdasági 'közele-
dést, de más vállalatban szivesebben ilátta 
volna a Deutsche Bankot, mint a földgáz ki-
aknázásánál. 

Ezután az interpellációkra került a sor. 

Ráth Endre a gyermekvédelem Hiányosságai 

miatt interpellál. Sándor János belügyminisz-

ter megnyugtatói kijelentése után Gedeon Ala-

dár a főispáni hatáskörről mondta el inter-

pellációját. 

Gróf Tisza István miniszterelnök vála-

szában kifejti, hogy a főispánokat nem vezeti 

működésűkben pártpolitika. Huszár Károly a 

hadiárváík segélyezéséről terjesztett be inter-

peMációt, a belügyminiszer megnyugtató vá-

laszt adott. Gróf Haller István a visszaván-

dorlásról interpellált; a miniszterelnök erre 

vonatkozólag részletesen nem nyilatkozott. 

Kelemen Béla Höfer altábornagy által 

irt, január 18-án kiadott hivatalos jelentés 

tárgyában a következő interpellációt nyújtot-

ta be: 

Van-e tudomása a miniszterelnök urnák 

arról, hogy Höfer altábornagy, ,a vezérkar 

főnökének helyettese aláírásával f. hó 18-án 

az orosz hadszíntérről kiadott hivatalos je-

lentés annak megállapítását tartalmazza, 

hogy: „Der Truppenziusammensetzung miach 

babén am Siege in dér NeujahrsscIMacht 

allé Stiimme der Monarchie Anteil." A ma-

gyar államjog ném ismer néptörzseket, mert 

politikailag egységes magyar nemzet va-

gyunk és igy kardinális kérdésben' valló köz-

jogi tévedés és mélyreható sérelem, ha a 

hadsereg vezetésére illetékes tényezők nép-

törzsnek tekintik s nevezik az államalkotó és 

államfentartó magyar nemzetet. Minthogy 

pedig a hadsereg ne'm áll az alkotmányon fci-

yüil és igy a hadsereg vezetésére illetékes té-

nyezőknek sem szabad az alkotmányos ke-

retből kilépniök, hajlandó-e a tisztelt minisz-

terelnök ur közjogi befolyását abban az 

irányban érvényesíteni, hogy ö felsége leg-

főbb haduri jogánál fogva a szükségesnek 

mutatkozó olyan irányú Rendelkezéseket 

tenni méltóztatnék, melyek következtében a 

katonai szervek és tényezők semmiféle tény-

kedésükkel vagy nyilatkozatukkal soha ne 

jőjjene/c ellentétbe alkotmányos jogrendünk-

kel, álla'mjogi szervezetünkkel' és 'szentesitett 

törvényeink tételes rendelkezéseivel és igy 

az ország lakosságának nyugalma nemzeti 

önérzetünk megbontásával többé meg ne za-

vartassék.' 

Gróf Tisza István miniszterelnök kije-

lenti, hogy vezérkari jelentésben ezt a hibát 

kvázi ugy kell tekinteni, mintha nyelvbotlás 

volna. Rakovszky István a horvátok szepe-

rafeztikus törekvései miatt támadja a bánt. 

A miniszterelnök kijelenti, hogy a horvátok 

nem szolgáltattak okot a megtorlásra. 

Vdzsonyi Vilmos a vasárnapi munka-

szünetért inteirpelMl. Báró Harkányi János 

kereskedelmi miniszter kijelenti, hogy a ke-

reskedőkre vonatkozólag visszaállítja a régi 
állapotokat. Bartha Ödön a irézgálic miatt 
interpellált, amire a földművelésügyi minisz-
ter megnyugtató választ ,adott. 

Az interpellációkra adott válaszokat a Ház 

tudomásul vette. 
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Részletek Nikita lyoni tartózkodásáról. 

Genf, január 26. Lyonból jelentik: Nikita 

király csak tegnap éjjel érkezett ide. Cochin 

miniszter, akinek a kormány nevében' üdvö-

zölnie kellett volna a királyt, lekésett a vo-

natról és nem érkezett meg. A király a pá-

lyaudvarra érkezésekor valamennyi rendje-

lét viselte. Nikitával együtt érkezett Daniló 

és Péter herceg, több miniszter, szerb tisztek 

és busz katona. Minthogy abban a szállóban, 

ahol a királyné megszállt, már nem volt hely, 

Nikita királyt a Grand Hotelba kisérték. Her-

riot polgármester ma közölte Nikita királlyal, 

hogy Lyon városa rendelkezésére bocsátja 

a Vernau-viH'át. — Beavatottak viszályról 

tudnak a királyi család tagjai között. Ezek 

szerint Damiiló herceg kijelentette atyjának, 

hogy nem alkar Lyonban maradni, hanem in-

kább a francia hadsereg szolgálatába áll. — 

Nincsen kifogása az ellen, ha testvére, Mirkó 

lép föl, mint trónörökös. 

Elhalasztották az olasz hadikölcsön 
jegyzésének határidejét. 

Lugano, január 26. A nemzeti kölcsönnek 

január 10-én lejáró aláírási határidejét tgy 

dekrétummal március elejéig, a külföldre és 

olasz gyarmatokra nézve május elsejéig ha-

, lasztották el. 

Egy szegedi család 
szomorú története. 

— Mikor az apa az Isonzónál közd, — 

(Saját tudósítónktól.) Vilma tizenhat esz-
tendős, jól fejlett, csinos és eszes lány. Szeret 
nagylvárosiasan öltözködni, kendőt egy világ-
ért nem tenne a fejlete. Kalap kell neki, még 
pedig a legújabb divata. Keskeny francia ci-
pőben jár, 'grammi van a cipője sarkán, sőt 
az arcát, — pedig anélkül sokíkal szebb — 
is rizsporozza. Nem haragszik meg, ha az ut-
cán megszólítja valami jóképű fiatal ur, haza 
kisérni is szabad, — de csak az ajtóig, Vilma 
nem olyan értelemben rossz lány, mint, 
ahogy az emberek gondolnák. Nem, ő lusta, 
szereti magát ciconiázm, perlekedő, nyelves, 
rosSzindulatu és túlságosan szabadszáju, de 
még nem olyan. 

Vilma édes apja békeidőben szerény jö-
vedelmű férfiszabó rézrgeden, háborúban meg 
közhonvéd valahol az Isonzo mellett. Három 
kisebb testvére van még Vilmának: Giza, 
Kázmér és Gábor. Kázmér a legkisebb, az 
ötödik elemibe jár, Gábor inas egy cipözyár-
fean, a buga pedig a házi munkákat végzi. 
Reggeltől estig el volt a kisebbik lány a fő-
zéssel és takarítással foglalva, inert a ma-
májuk már két éve, hogy meghalt. Az aspa 
elment a háborúba még a mozgósításkor, a 
gyerekek magukra maradtak. Vilma vette 
fel a háborús segélyt, de az egészet a saját 
céljaira fordította. Ruhát, cipőt csináltatott 
magának, ami megmaradt azt elherdálta mo-
zira, meg nyalánkságokra, ÍA 'gyerekeknek 
nem főzött, fűtetlen volt a szoba, ugy liogy 
a didergő és éhező kicsinyeket a ió háziasz-
szonyuk vette pártfogásába, akinek aztán az 
apa vidéki rokonai küldözgettek bébc-hóibu 
valami ennivalót a gyerekek ;részlete. 

Igy anent ez pár hónapig. Vilmának olyan 
dolga volt, ahogy kívánta. A segélyt felvette, 
eliköltötté és semmivel sem törődött. A báz-
'beliekkel pörlekedett, ha testvéreivel találko-
zott, azokat ütötte-verte, még a háziasszonyt 
is, — aki pedig a gyerekeket tartotta — el-
mondta mindenfélének. Ha a nagynénj.ük 
jött hozzájuk látogatóba és felelősségre von-
ta, azt Ls a legdurvább szavakkal illette és 
kidobta a lakásból. lEgtész nap nem csinált 
semmit, délutá n kelt fél, este pedig mint va-
lami puccos dáma (kiállt a kapuba, ahol sok-
szor éjfélig eltrécselt a szomszéd fiukkal. 

Tavaly hazajött az apa néhány napi sza-
badságra. /Szörnyen elbúsulta magát, amikor 
látta, hogy a családja miként zülHk egyre 
jobban és jobban. Sokáig töprengett azon, 
hogyan lehetne a kínos családi ügyet legjob-
ban megoldani. lAlig pár naipi szabadságot 
kapott és ezt az időt arra használta fel, 
hogy asszony után nézzen. Kiszemelt magá-
nak egy leányt, alkit a háború utL el is 
akart 'venni, felkereste tehát és a lány bele-
egyezett a házasságiba. A papírok rendben 
voltak, harmadnap már uj hites asszony ke-
rült az elhanyagolt lakásba. Az apa a gye-
rekeket visszahozta a jószívű háziasszonytól, 
a városházán is bejelentette, liogy a segélyt 
ezentúl a feleségének fizessék. 

A gyerekek tehát, visszakerültek, volt 
már ismét anyjuk, aki gondjukat viselte. 
Most már mindennap meleg ételt ettek, rend, 
tisztaság volt a kis lakásban. Kázmér ponto-
san járt az iskolába, Gábornak nem kellett 
/reggeli nélkül a gyárba menni, Giza meg 
segített mostoha anyjának a házi munkák 
elvégzésében. Csak Vilmáival volt megint 
baj. Bár az uj mama nagyon szerette őt is, 
a többi gyereket meg szinte becézte, Vilma 
ahol tudott ellene tett .a mostohának. Arról 
szó sem lelhetett, hery seprőt vegyen a ke-
zébe, vagy segítségükre legyen valamiben, 
de annál inkább szaladt a legények után. Az 
apja, mielőtt visszament a harctérre, pár hó-
napra való lisztet vásárolt nekik, ezt Vilma 
kilónkint eladogatta és a pénzt elpocsékolta. 
Azonban azt mindennap pontosan megköve-
telte, bogy bust. még pedig pecsenyét adjanak 
neki ebédre és vacsorára. Kis testvérei való-
sággal remegtek tőle, mert állandóan bántál-


