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n kiegyezési provizóriumot elfogadta a Ház 
(Budapesti tudósítónk ielefdnjelentése.) 

A képviselőház kedden délután 4 órakor 
Szász Károly elnöklésével ülést tartott. Dr. 
Wekerle Sándor miniszterelnök javaslatot 
terjesztett be a szent korona egyik őrének 
megválasztásáról továbbá a Iapbiztositékok 
letételének meghosszabbításáról. Ezután a 
Ház elfogadta a konzuli bíráskodás szabá-
lyozásáról szóló javaslatot harmadik olva-
sástan, majd áttért a kölcsönös kereskedelmi 
és forgalmi viszonyok ideiglenes szabályo-
zásáról. szóló törvényjavaslat /tárgyalására, 
vagyis a kiegyezési provizóriumra. 

Bakonyi Samu ismertette a javaslatot, 
utána Teleszki János szólalt fel, Azt hiszi, 
hogy az ideiglenes szerződések megkötését 
drágán fogjuk megfizetni. Ö az Ausztriával 
megkötendő szerződés kérdését a jövő par-
lament elé vinné. Nincsen parancsoló szük-
ség, hogy a javaslatot most tárgyalják le. 
A munkapárt a vámközösség alapján áll, 
szükségesnek tartaná, hogy mielőtt a béke-
tárgyalások megkezdődnének, Németország-
gal a közgazdasági viszony tekintetében per-
fekt megállapodásunk legyen. 

Wekerle Sándor miniszterelnök polemi-
zál Teleszkivel. Azt hiondja, hogy a korábbi 
kormány tervbe vette, hogy a háború utáni 
uj .parlamenttel tárgyaltassa a kiegyezést. A 
béke megkötésének küszöbén állunk és most 
kitűnt, milyen óriási veszedelem származik 
abból, ha az Ausztriával kötött kiegyezést 
nem perfektuáljuk és ha a németekkel meg-
egyezésünk nincsen és igy vagyunk kényte-
lenek a béke megkötésében résztvenni. Em-
lékezetébe idézi Teleszkinek, hogy a korábbi 
kormány, amelynek Teleszki tagja volt. oda 
nyilatkozott, hogy lehetőleg ne ebben a par-
lamentben, hanem a háború után megválasz-
tandó uj parlament döntsön e kérdésben. 

Ezen álláspontot tette magáévá az Es-
terházy-kormány és ez az álláspontja a We-
kerle-kőrmánynak is". A Németországgal va-
ló kiegyezést a legkomolyabban előre vitték. 
Megnyugtatja a Házat, hogy egybe- nem 
megy bele a béketárgyalásoknál: Hogy a 
közösség leköttessék anélkül, hogy a meg* 

(Saját tudósítónktól.) ítókuson a körtöl-
tésen kivül fekvő Családi Otthon-telepen hét-
főn éjjel ismeretlen tettesek meggyilkolták 
és kiiúbolták a telep szatócsüzletének tulaj-
donosnőjét, Török Jánosnét és Rózsa Sándor 
kőművesmestert, aki valószínűleg a gyilkos-
ság színhelyére igyekezett, mivel őt is a sza-
tócsüzlet közelében verték agyon. Török Já-
nosné meggyilkolásának tanuja volt a 11 
éves fia, látta is, hogy kik voltak a tettesek, 
azonban nagy félelmében, a hivatalos nyomo-
zás alkalmával se tudott határozott szemóly-
leirást adni. 

A fin vallomása szerint a rablógyilko-
sok ketten voltak. Éjfélfelé aa egyik kifeszí-
tette a konyhaajtót s aztán, amint belépett, 
revolvert tar tva kezébe, azonnal pénzt köve-
telt. Törökné rémülten ugrott le az ágyról, 
könyörgésre fogta a dolgot, de a rablók nem 
engedtek. Egymásután szedegette'elő a meg-
takaritott pénzecskéjét. A rablók s e® elé-

kötött kiegyezésben biztosítóit előnyök ré-
szünkre feltétlenül biztosítva ne legyenek. 

Utána Győrffy Gyula a javaslat mellett 
szólalt fel. Sándor Pál kijelenti, hogy rendet 
kell csinálni, mert Ausztria gyarmatként 
kezel bennünket. Határozati javaslatot nyújt 
be, amely szerint utasítsa a Ház a kor-
mányt, hogy az önálló magyar vámterület-
re vonatkozó előmunkálatokat, elsősorban a 
magyar autonom vámtarifa kidolgozása mi-
előbb megkezdessék. Második javaslata, hogy 
utasítsa a Ház a kormányt, hogy az önálló 
magyar nemzeti bank előkészítése céljából 
a parlamenten kívüli szakértők bevonásával 
sürgős ankétet hívjanak össze. 

Ezután Polónyi Géza szólal fel. Támad-
ja Tejeszkit azért, hogy kész lett volmf a 
tizennegyedik §. alapján a kiegyezést meg-
kötni Ausztriával. Mi két évre akarjuk a 
kvótát megállapitani, az osztrákok pedig 
egy évre, azért ezt a passzust vagy ei kell 
hagyni, vagy meg kell változtatni. Elmondja, 
hogy a koalíció idején Kossuthot a kvóta fel-
emelésében az osztrák miniszterelnök ho-
gyan ugratta be. Kossuth azt 'hi t te , hogy a 
kvóta felemeléseért meg fogja kapni a füg-
getlenségi párt katonai követelésének teljesí-
tését, de az osztrák miniszterelnök megug-
rott, lemondott mielőtt erre került volna a 
sor. A javaslatot elfogadja. 

Ezután ismét Wekerle miniszterelnök 
szólal fel, felvilágosítja Polónyit, hogy azért 
vették a javaslatba a kvóta provizóriumot, 
mert nincsen kilátás, hogy a kvóta jelenlegi 
arányában a kiegyezés megköthető legyen. 
Ebben a kérdésben valószínűleg a király fog 
dönteni. 

A Ház elfogadta a javaslatot általános-
ságban, majd Polónyi és Wekerle u.iabb fel-
szólalása után részleteiben is. Az ülés este 
9 órakor véget ért. 

A szerdai ülésen a képviselőház a bank-
szabadalom meghosszabbításáról szóló ja-
vaslatot fogja tárgyalni. Két interpelláció is 
lesz, az egyiket Fényes László tette a hadi-
segély ügyében, a másikat Laehne Hugó a 
tanulók és egyetemi ifjak katonai szolgálata 
ügyében. 

gedtek meg vele. Az egyik, egy magas bá-
ránybőrsapkás emiber, kinek katonai csavart 
lábszárvédője és fekete, hosszú kabátja volt, 
rálőtt az asszonyra. A golyó fején érte Tö-
röknét, kinek még volt annyi ereje, hogy be-
vánszorgott a kézipénztárhoz. Amig ez tör-
tént, a másik idegen a gyermekre vigyázott. 
Mikor azonban a társa az üzletbe ment, ő is 
otthagyta a fiút, aki erre kiszökött és átfi? 
tott a szomszédságukban levő Lőwiékhez, 

A rablógyilkosok alapos munkát végez-
tek. A házban földúltak mindent éa igy való-
színű, hogy a pénzen kivül egyéb értéktár-
gyakat is magukkal vittek. Több lövéssel ol-
tották ki Törökné életét. Az egyik golyó szi-
vén találta. Lőwiné a gyereket mikor been-
gedte magához, rémülten hallgatta, hogy mi-
történt, Kimozdulni nem mórt a házból, esak 
reggel négy órakor. Átfutott a gyerekkel 
együtt az egyik szomszédasszonyához, Nagy 
Jánosáéhoz, onnan Törökékhez, ahol az asz-
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szony halva feküdt az üriet padlóián, körü-
lötte csupa vér volt minden. 

A szerencsétlen ' áldozaton egy szál ing 
volt. Amikor a kisfiú ily rettenetes állapot-
ban lá t ta viszont édesanyját, szívszaggató zo-
kogással borult a holttestre. Az asszonyok 
alig birtak fölocsudni a rémes látvány hatá-
sa alól. 

A Vass-féle téglagyárból értesítették 
telefonon a rendőrséget. Lengyel István ügye-
letes rendőrtiszt azonnal megindította a nyo-
mozást és az esetről értesítette dr. Borbola. 
Jenő és dr. Dreyer József bünügyi kapitá-
nyokat, Azonnal detektívek siettek a hely-
színre, ahol m á r a második rablógyilkosság-
ról is tudtak a telep lakói. A szatócsüzlet 
közelében meggyilkolva akadtak rá a hóban. 
Rózsa Sándor holttestére. A fejét valami éles 
eszközzel beverték. Körülötte a dulakodás 
nyomai voltak láthatók. Mikor végeztek ve-
le, lehúzták a lábairól a cipőjét, a ruhát le-
szedték róla és otthagyták.. A közelében egy 
bödön zsirt és szalonnát találtak, amelyet a 
rablók Töröknétől vittek el. Rózsa az este a 
Rókus állomás vendéglőjében jár t és lehet, 
hogy egy kissé ittas volt. Pénze lehetett, bár 
nem találtak nála semmit. Aznap egy disz-
nót adott el, igy valószínű, hogy a rablók az 
ő pénzét is, mintegy 1000—,1200 koronát, ma-
gukkal vitték. A rendőrség, miután Magay 
Lajos vizsgálóbíró a délelőtt folyamán meg-
tartotta a hullaszemléket, Törökné és Rózsa 
holttestét ibeszúllittatta a közkórház hullahá-
zába. 

Az árván maradt szerencsétlen kisfiút, a 
szomszédok vették gondozásba, mert a fiú-
nak ez idő szerint nincs hozzátartozója, aki 
elláthatná. A vizsgálóbíró a meggyilkolt asz-
szony lakását, lezáratta. 

A rendőrség és katonai rendőrség vnagy 
aparátussal nyomoz az ügyben. 

A rendőrség részéről Vecsernyés és Szé-
csényi detektívek vesznek részt a nyomozás-
ban, akik kihallgatták a szomszédokat, de 
eredmény nélkül. A nyomozás keretében ed-
dig csupán a meggyilkolt asszony fiának val-
lomása a néiniképen pozitív adat, amely után 
a nyomozás elindulhat. 

A fia vallomása szerint a gyilkosok 
rossz magyarsággal beszéltek, cigányokra, 
vagy orosz foglyokra gyanakszanak. 

A nyomozás legújabb adatai a gyanút 
két cigányra terelték. A rendőrség ugyanis 
kedden átkutatta az összes rókusi korcsmá-
kat és mulatóhelyeket. Megállapították, hogy 
az egyik rókusi korcsmában és egy Darnja-
nics-utcai mulatóban cigányok fordultak meg 
akikre a kisfiúnak a gyilkosokra adott sze-
mélyleirása tökéletesen ráillik. lErősiti a 
gyanút az is, hogy a cigányoknál revolver 
volt és amikor a mulatóból távoztak, négy-
szer egymásután a levegőbe lőttek. 

A rendőrség most ebben az irányban is 
nagy apparátussal folytatja a nyomozást és 
minden intézkedést megtett, hogy a bestiális 
gyilkosokat kézrekeritse. 
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(A delegáció tnuukabuossusa . ) A ma-
gyar delegáció 17-én ül ismét össze Bécs-
ben. Előreláthatólag a következő napon, 18-
•kán kezdi ineg tanácskozását a ihadjgyi 
albizottsag. A tanácskozáson főleg a had-
sereg-ellátási kérdések fognak dominálni. Ka-
rácsony előtt végez a tengerészeti albizott-
ság is. Valosziiiüieg még karácsouv elő'tt ül 
össze az együttes négyes bizottság az ,n-
demnitás tárgyalására, ami az eddigiek sze-
rint két .ülésnapot venne igénybe. Karácsony-
ra felfüggesztik a tárgyalásokat, ianuár első 
hetében folytatják s akkor minden valószí-
nűség szerint le is zárul a delegációs ülés-
szak, ha csak az osztrák delegációban olyarr 
események nem történnek, amelyek a ma-
gyar delegáció további tárgyalását is szük-
ségessé teszik. 
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Két rablőgyilkosság a Családi Otthon telepén 
— megöltek egy asszonyt és egy kőművest. — 


