
Saeigexi, 1917, iniáreius 21, ÖÖLW AGYARORSZÁG 5 

A főrendiház ölése. 
(Budapesti tudósítónk telefmjelentése.) 

A főrendiház kedden délelőtt ülést tartott, 
amelyen a főrendek nagy számban jelenlek 
meg. Báró Jósika Samu eJniök 1! órakor 
nyitotta meg az ülést és miután elparentálta 
báró Orczy Béla. elhunyt országbírót, át-
adta az elnökíést gróf Széchényi Bertalan-
nak, aki jelenítette, hogy & király báró Ha-
zait felmentette miniszteri állásától és he-
lyette Szurmiayt nevezte ki honvédelmi mi-
niszternek. (Éljenzés.) Ezután előterjesztet-
ték az igazoló- és a mentelmi bizottság, to-
vábbá a gazdasági bizottság jelentését az 
1917—18. évi főrendiházi költségvetési elő-
irányzat tárgyában, majd megkezdték a ki-
vételes hatalom igénybevételéről szóló 5-ik 
miniszterelnöki jelentés tárgyalását. 

Qróf Majláth József a földbiríokpoliti-
ikával foglalkozik. A kormánytól ő annak-
idején megnyugtató ígéretet kapott, hogy a 
birtokpolitikai reformról még ezen az ülés-
szakon törvényjavaslatot fognak előterjesz-
teni. Kérdi, van-e remény ennek a javaslat-
nak mielőbbi letárgyalására. 

Gróf Sigray Antal a béke kérdésével 
foglalkozik. Az ellenünk elkövetett merény-
let után nem elégedhetünk meg területünk 
integritásának megvédésével és nem fogad-
hatjuk el a semlegeseik által fölajánlott győ-
zelem nélküli békét. 

Gróf Hadik János a kormánynak a ro-
mán betörés alkalmával tanúsított maga-
tartását bírálja. Gróf Zselénszky Róbert 
szerint nem időszerű ma kritizálni a kor-
mányt iés bár nem megy minden a legjob-
ban, de arra való ember áll a kormány élén. 
Az ellenzéken egyetlen férfit nem lát, aki 
jobban tudná intézni az ország ügyeit. 

Ezután báró Inikey Pál az ármaksziimá-
lások körüli hibákat sorolta föl, majd báró 
Ghillány Imre földművelési miniszter vála-
szolt az elhangzottakra. Korai lenne ma ,a 
birtokpolitika tekintetében mélyreható re-
formokkal előállni. A kormány legközelebb 
törvényjavaslatot nyújt be, amely egyrészt 
a föld eladásának 'közvetítését szabályozza, 
másrészt pedig a parcellázásoknak fog irányt 
szabni. A háború ideje alatt nem gondolha-
tunk a többtermelésre, csalk a statusquót 
igyekezzünk fenntartani. 

Teleszky János pénzügyminiszter szó-
lalt föl ezután. Kijelentette, hogy a Ikorimány 
mindent elkövet, hogy a tisztviselők hely-
zetét megkönnyítse. Kérte a jelentés tudó-
in ásulvételét. 

A főrendiház a jelentést ezután tudo-
másul vette. Legközelebbi ülés szerdán fesz. 
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szép, minit a gyermekálmok és kedves, smiinit 
egy fialtat beüz. Valamennyiéin. szeretjük, 
minit apa szereti csacsogó, ádíasrliedten kacagó 
kasteányát. Ha bejön: fcözénik a szorgalmas 
tolak imlefgiálilinialk ia papíron: ő a királynő és 
a iMuasa a szürke kis szerkesztőségiben!. Sze-
retjük1 hálliaini ódlesidladi nevetését, látni lányos 
mosolyáit és szép arcocska já>t. Szórakoztat, juik 
és boldog, akinek sikerüli oileignevieititetná. És 
sokszor vajgyunk lioldogpík: szívesen nevet, 

A kezei.finomak, puhák. Körmieii idiífezkré-
tian jóasássziniiék. ;Miinidig Ízlésesen egyszerű. 
És figyelmes. A lipgfiigyelhnlesebb asszony a 
mai assonytílc között. Gyakran hoz aijénidókot: 
édességeiket. És opill, ha látja, hogy jóízűen 
fagyasztjuk. 

(Ezék a sütemények mind! kiválóan fino-
mak, (tehát gyakran örül1: mindig jóízűen fo-
•gyiasztjuk, Igy hail!igatóla©oaan is nagy kö-
izöttünlk m egyetértés és csupa vidámság, 
•csupa dem a cLganetitafüstös rodlaikciló, ami-
kor köztünk van. 

Ma délután — a korzón; a Tavasz Her-
ceg© suhant át épen édles niapsnigárkocsiia, —• 
szintén él jött, A kezében kicsi ibolyacwakoa*. 
Illatos, kedVies kis ibolyák. Mimitha. maga a 
Tavasz tennie. És a keret — a fentebb vázolit 
kéz — méltó hozzá, 

— Nini, ibolyáik! — csodálkoztunk, 
— Igen, lavasz van — mosolygott. — 

Persze, maguk nem Vették ezt észre. 
Szétosztotta köztünk az iibdlyat. iMnind 

annyian kaptunk egy-egy szálait. 
— Ugy. Most .köszön jók még szépen, 
-— Kő -,zönj iik a. tavaszt! — mondtuk ör-

vendezve. Eddig nem vettük észre. És sieit-
1 iink föltüzná kaibáitjiainikira illliaitcis jeJíképedt. 

Kinéztünk a tavaszi verőfénybe. Mégha-
itódottam ibámuiltunik a Ikék égboltozatra. 'Hát 
(tényleg tavasz van. iNiap süt és nyitnak az 
ibolyáik. Nemsokára zöldalmíi fognak iá fáik. 
Iís orgona virágos lesz a flevtagő. 

Aki © isardkait róvom, voltam a Jietgjobban, 
meghatódva, 'Kivettem a virágot gomblyu-
lcarnhó'1 és ugy gyönyörködtem Ibenme. 'Hogy 
laizután mái történt, ulem tudom. Éktelen haho-
tára ébredtem. Az ibolya eltűnt, a keizemHwít. 
A szárát tartottam csak. Azt mondják, meg-
ettem. És nlenn taiidtálki megérteni, hogy ez 
csak a ímegisEcifeás liaitalma volt. Azt hittem 
sütemény. . . . 

— Összeférhetetlenségi bejelentések a 
Házban. Budapestről telefonálja tudósítónk: A 
képviselőház keddi ülését délután fél 4 óra-
kor nyitotta meg Szász Károly képviselő-
házi alelnök. Gróf Eszterházi Mihály hibáz-
tatja a kormányt, hogy az ellenzék által föl-
ajánlott együttműködést nem akarja elfo-
gadni. Huszár Károly összeférhetetlenségi 
bejelentést tett báró Dániel Gábor ellen öt 
esetben és Muzslay Gyula ellen. Elnök je-
lenti, hogy ki fogják adni az ügyet az össze-
férhetetlenségi bizottságnak. Nóvák Jáinos 
fölszólalása után Héderváry Lehel összefér-
hetetlenségi bejelentést tett Okolicsányi 
László, ifj. Kubinyi Géza é s Hajós Kálmán 
ellen. Ráfh Endre Ivánka Imre és Simonsits 
Elemér képviselőházi alaleitök elten tett 

összeférhetetlenségi bejelentést, Barcsa y 
Andor pedig Almássy László és Sándor Pál 
ellen. Elnök jelenti, hogy a bejelentéseket 
kiadja az összeférhetetlenségi bizottságnak. 
Szünet után gróf Károlyi Mihály mondott 
nagy beszédet, amelyben — az oroszországi' 
eseményeikre hivatkozva — a népjogok ki-
terjesztését követelte. Az ülés este fél 10 
órakor ért. véget. 

— Nem lesz koncentrációs kabinet. Bu-
dapestről jelentik: A Budapesti Tudósítót 
illetékes helyen felhatalmazták annak meg-
állapitására, hogy egyes lapoknak koncen-
trációs kabinéit a lakit ás ára vonatkozó hi-
resztejései minden alapot nélkülöznek. 

— Az ellenzék vezérelnek kihallgatása. 
Budapestről telefonálja tudósítóink: A Buda-
pesti Tudósító jelenti, hogy őfelsége ihad-
seregpar ancsnoiksá ggaI való nagymérvű el-
foglaltsága következtében a magyar politi-
kusoknak folyamaiban levő kihallgatását 
egyelőre őfelsége jelenlegi tartózkodási he-
lyén folytatják. Az ellenzék vezérei ma már 
kézhez is kapták a meghívást a királyi 
audienciára. Gróf Apponyit szerdán délután 
5 órakor Laxemburgban, gróf Károlyit csü-
törtökön délelőtt Badenben, gróf Zichyt pén-
teken ugyancsak Badenben fogadja a király. 
Bíiró Dániel Ernő, Erdélyi Sándor és báró 
Tallián Béla a legközelebbi napokban jelen-
nék meg ezt követőleg a királynál. 

— Tizenkilenc interpelláció. Budapestről 
telefonálja tldósitónfc: A kedden bejegyzett 
interpellációkkal együtt ia szerdai ülésre be-
jegyzett interpellációk szásma tizenkilencre 
emelkedett. Kedden a következő képviselők 
jegyeztek be interpellációit: Reöcik Iván, 
Sümegi Vilmos, Miatta Árpád, Ugrón Gá-
bor, Laehne Hugó, Beszikid Andor, Pallavi-
cini Gyula, Putmo'ki Móric, Kovácsi Kálmán 
és Huszár Károly. 

— Dr. Rósa Izsó jubileuma elmarad. A 
Délmagyarország irta meg ©teamek, 'hogy .a 
szegődi (ügyvédi kannára, saóp és bensőséges 
iinnepiléslben kiiivánjia ;rószesiitietna 'dr. Rósa 
Izsó országgyűlési képviselőit, abból az allka-
lombóll, hogy a kamara, ©Inöko ebben az év-
ben! töltötte be ügyvédi gyakorlatának ötve-
nedik esztendejét. Dsr. Rósa Izsó most azt a 
kívánságát fejezte ki, hogy a kamara ttaigjai 
álljanak el a terv imogvail!Óisditásá.tól, miért a 
maii viszonyok közit miem ta r t j a m.egfmgedhe-
fcőmek a személyi ünneplést. Hat a kívánsá-
gát :a (körvetkező tevéiben közölte dr. Vég-
mann Ferenccel!, a,z ügyvéd, kamara titkáir-
jávail: 

Tisztelt Bánátom! Aininak dacára, hogy 
utolsó fiailálkioziásunk alkalmával] azzal ia ké-
réssel fordulitam hozzád, hogy 50 éves ügy-
védi működésein befcjteizése alkalmáiból min-
den ünniepélyességtöl csigáim is, maigaitioka.t :is 
megkímélni ezi wskedjcíék, a,zit toll; tepasz-
tailm-jm, 'hogy •enmeik a, tervnek a miegvailósí-
tásával mégis csak foglalkoztok. Ugyanezért 
kérésemet miegujifrvla ismételve is aiva kér-
teik téged s átitailaul tisztet,t baráhaiinkat. es 
kiáfctárísainkialt, liegpr ie®t a gosKlolatot ejtsétek 
cil és annak a megwatésitósáté! áltj'artot el. 
mórt oly itHőkilxen, inánit ami inokben in«l 
élünk, • midőn az ország életHbailál harcot foly-
itat s talán mancs egyetlen; csatári sem. 'amr -
lyet vailainelyik tagjának eleste vagy luegso 
líeráiilése avagy fogságba jutása érzékeny, n 
meg ne sznmöriitott volna; midőn a külpoli-
tikai helyzet végzettnrá válható bojiyolódá-a 
az ország egréz lakossáigát lázas izgatott,sá,g-
fwai taréja; midőn a közlékedésá eszközök 
•szatoályos működőiének rendje áRalálian vé-
ve föl van fnggmat-ve; -mklőn a lege", mib! 
étetszükrégltetek ibeszeraése 'niindtntyáj unknaX 


