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Dr. Kelemen Béla naqy beszéde a Házban,
(Budapesti tudósitónk
telefonjelentése.')
A képviselőiláz csütörtöki ülését délután fél
4 órakor nyitotta meg Szász Károly alelnök.
Polónyi Dezső a függetlenségi párt nevében mentelmi bejelentést tesz gróf Károlyi
Mihály ismert ügyében. Hosszasan ismerteti, hogy Károlyi fölszólítást kapott Hágából, hogy vállalja el a hágai békeliga tiszteletbeli tagságát, amit Károlyt vállalt is.
Valaki a cenzúráról följelentést tett emiatt
Károlyi ellen és az ügy a hadsereg-főparancsnokságra került, innen pedig a honvédelmi miniszterhez, aki az egészet ad akta
tette. A hadsereg-főparancsnokság azonban
tovább sürgette az ügyet, amely végiül az
igazságügyi referenshez került, aki azután
nyilatkozattételre szólította föl Károlyit. A
katonai szolgálati szabályzat szerint katona
nem lehet politikai egyesület tagj,a, de még
képviselő sem, csak főrendiházi tag. Ezt a
ferde helyzetet tovább tűrni nem lehet, ezzel
a képtelen helyzettel a mentelmi jog tiszteletét sértik meg.
Elnök jelenti, hogy Polónyi bejelentését
<a Ház a mentelmi bizottságnak jelentés-tétel
végett tóadja. Ezután áttértek a napirendre,
/ a miniszterelnök jelentésének vitájára.
Dr. Kelemen Béla, Szeged második kerületének országgyűlési képviselője szóváteszi az úgynevezett repülőbizottságok működését, amelyek a vonatokon utazó m a g y a r
állampolgárokat Bécs és Marchegg között,
vagy más ausztriai vasutvonalakon elfogják
és osztrák területen besorozzák. Kérdi, rni
szükség van ezekre a bizottságokra?
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Azt is hallotta, hogy a haditudósítókat
besorozzák é s Ihogy rokkant és segédszolgálatos tisztekkel fogják pótolni őket- A sajtó
régi munkásait nem lehet pótolni sem tehetségtelen kísérletezőkkel, sern kezdőkkel. Németországban a hírlapírókat változatlanul
meghagyják állásaikban.
Ezután áttér a háború utáni idők kérdésére. Kérdi, milyen intézkedéseket tett a kormány a békébe való átmeneteire és hogy mi
lesz a központokkal. A központok működését és a hadiszállításokat parlamenti bizottságnak kellene megvizsgálni. Majd áttér a
kiegyezés (kérdésére. Tiltakozik a hosszú lejáratú kiegyezés ellen. Követeli a népjogok
kiterjesztését és a közszabadságok biztosítását. A választási javaslatban a m a g y a r s á g
domináló helyzetét biztosító beosztást kíván.
Elnök szünetet rendel el, szünet után dr.
2 sJKelemen Béla folytatja beszédét. A miniszterelnök politikája nem halad a korral és ott
14 tart ma is, ahol tiz év előtt. A háború mini r f e n t felborított, még az orosz cárizmust is,
, csak a miniszterelnök politikáját nem- A dinasztiák mindenütt asszimitálódtak nemzete tűkhöz, mért képezzenek kivételt a Habsburgok. Nemzetnék és királynak össze kell
v
forrnia.
Beszédében, rátér gróf
Khuen-Héderváry
2 Károly újévi beszédére.
— Nekem az a véleményem, — mondja
-S — -hogy ha a munkapárti h a r a g é s gyűlölködés csak engem söpör el, az még nem baj,
•mert választóim küldenek m á s Apponyi-párti
A képviselőt helyettem de h a ellenzéki válasz' dóim is elsöpörni akarnák, abból már baj
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tetnie -az összeférhetetlenségi okot, v a g y le
lenne. Az én választóim nagyrésze ugyanis
kell mondania mandátumáról.
••••••••••
a szegedi 46-ik gyalogezred kötelékében 21
hónap óta a Doberdón szenved, vérzik és
pusztul é s ha a munkapárti gyűlölködés őket
is elsöpörné, abból baj lenne, mert Trieszt is
0000
elesnék. A lövészárokban, a pergőtüzben
nincs különbség, hogy valaki kormánypárti,
Sierénytelen ibolyák.
vagy ellenzéki. Nyugodt lélekkel' mondhatom,
Mindenre inkább mertünk volna gondolhogy a szegedi 46-os közösök, 5-ös honvéni, csak erre nem, -amit itt el akarunk panadek, 3-as huszárok, l-es honvédtüzérek,
szolni. Panaszunk van az ibolyára, melyről
301-es és 302-es honvédezredek és a többimég a szigorúan tudományos alapon álló
uj harctéri alakulásoknál szolgáló és fegytermészetrajzi (könyvek is, mint, a szerényverben álló szegediek kilenctized része a z ség mintaképéről emlékeznek' iineg. Amikor
én választóimhoz, a második választókerület a tavaszi napsugaraik melegebben kezdik csóellenzéki polgárságához tartozik. Ezzel szem- kolni a földet, e poétikus szeretkezés első
ben a másik tény az, hogy a munkapárti gyermekeiként jelenik meg és szerényen húomnipotenoia a háború egész folyása alatt zódik -meg a bokrok alján, árkok partjain,
annak az ellenzéknek, mely a fronton küzdő erdők sűrűi mélyében. (Ellbuvik a kíváncsi
katonák túlnyomó nagy részének képvisele- szemek elől s keresni kell annak, aki r á -akar
tében van e házban, az ország jelenét irá- találni. É s a szerénység e mintaképét a legnyító és jövőjét eldöntő kormányzati ügyek- szérónytelemebb uzsora íáruvá nevelte ,a háben abszolút semmi befolyást nem engedett. ború. Valamikor négy fillérért hat bokor
Ha tehát a munkapárt elnöke el akarja sö- a l j á r a valót lehetett belőle kapni, most m á r
pörni az ellenzéket, akkor ez nem bohócko- négy koronáért vesztegetik — nem mázsámdás, hanem nagyon is komoly, mert jellem- ki,nt, nem is kilónkánt, de nem is dekánkmt.
ző dolog.
Tíz-tizenöt szál szerény, kék i-bolyácslka,
Nemcsak politikai, hanem
társadalmi csekély négy.koronáért kínálja diszkrét, halk
téren is igen szomorú látványt nyújt a front- sejtelmeket ébresztő illatát. -Aki árulja, még
mögötti rész — folytatja beszédét dr. Kele- bátraié mosollyal iteszi hozzá, hogy nem is
men Béla. Rámutat a hadszáliitási csalások- drága. Igaz, hogy már fonyadtak egy kissé,
ra, a bankok zsákmányolására, az utcákon mire az öreg virágos asszonyok kezébe kekorzózó asszonynépre. A,sivár látványtól! a rülnék, az illatukat tis elűzi a sok füst, mely
front felé fordul a tekintet- Határozati javas- kávéházi korlátozásaik alatt r á j u k .ragad, de
latot nyújt be, hogy utasittassék a kormány legalább esak négy korona az áruk. És k i
sürgősen a válaszói jog kiterjesztéséről szóló nem ad ma 4 koronát tiz szál ibolyáért? Egy
községenkinti, általános, egyenlő é s titkos- kiló zsír 10 korona, egy ikiló hus is m a j d n e m
ság rendszerén alapuló és a kerületek uj be- ennyi, mit számíthat akikor négy korona?
osztását is magában foglaló választási t ö r - Egy csokor ibolya vágyakozó lelkünket a,
vény beterjesztésére, amely szerint választói -mezők, az erdők ibolddg, nyugodt hangulatába
ringatja. Ez pedig testvér ék (közt -is megér
joggal bir minden teljes korú magyar államnégy koronát. Nem is pénz, a tiz szál szerénypolgár, aki irni-olvasni tud, hadkötelezettsételen ibolyáért.
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gének eleget tett és állami egyenesadót fizet.
Elnök a vitát ezután megszakítja. Laehne
— A királyi pár húsvét után Budapestre
Hugó kérdi, mi lesz a hirlapfcauciókról szóló jön. Budapestről telefonálja tudósitónk: A Butörvényjavaslattal, amely április 12-én lejár, dapesti Tudósító jelenti, h o g y ,a királyi pár
ha addig nem szentesitik.
a húsvéti ünnepek után Budapestre érkezik".
Balogh Jenő igazságügyminiszter a k é r — Ujabb négy ellenzéki politikus kihalldésre azt válaszolja, hogy ez esetben ren- gatása. Budapestről telefonálja tudósitónk:
delettel fogják a történyt pótolni.
Politikai körökben napok ó t a beszélik, h o g y
Szünet után kisorsolták a gróf Széche- az ellenzék részéről még 4—5 politikus fog
nyi Emil összeférhetetlenségi ügyében ítél- a királyhoz -meghívást kapni. Munkapárti
kező zsűrit, amely Justh Gyula elnök lésé- körök szerint azok iaz audenciák, amelyek
vel azonnal összeült. A zsűriben 6 ellenzéki, eddig voltak, gróf Andrássy Gyula -második
1 pártonkívüli és 5 munkapárti képviselő kihallgatása kivételével mind a miniszterelvett részt. A bizottság 7 szavazattal 5 elle- nök által a koronázás előtt a király elé ternében kimondta az összeférhetetlenséget, jesztett liszta alapján történt. Munkapárti köviszont azonban 10 szóval 2 ellenében ki- rökben Ibire jár annak is, hogy báró Láng
mondta azt is, hogy Széchenyi ügyéhen Lajos 1 és Lukács László rövidesen szintén
rosszhiszeműség nem tételezhető föl. Gróf meghívást kapnak audenciára.
— A fölmentettek ügye. A Neue Freie
Szeged—Csongrádi
takaPresse nyomán a Délnmgyarország
is közölrékpénztár
te azt a -hírt,, ihogy a fölmentettéket ú j r a sorozzák és a frontszolgálatra alkalmasokat,
behívják. A Pesti Napló tudósítója illetékes
helyen érdeklődött az ügyben és azt, a tájékoztatást kapta, bogy a hir tisztán
önkényes
előnyös árfolyamon
kombináció.
Tény
az,
Ihogy
terv.bevetiték
a
kaphatók:
magáncégek és inagyobb polgári üzemek felmentett alkalmzottiaiinak tüzetes átvizsgálását, egyrészt azért, inert igen sok magánbank- és váltóüzletében Szeged.
cégnek már megszűnt a szállítási r iszony a a
hadsereggel és a felmentései
ennek ellenén•
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