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Csatazaj.
Tavaly ilyenkor a miniszterelnök a

magyar nimbuszról beszélt, amelyet már
akkor is csunyán megtépázott az ob-
strukczió. Most már hiába beszélt volna
róla, mert az obstrukczió szerencsésen
foszlányokra tépte ezt a nimbuszt és
vele sok egyebet is. És különüsen is festett
volna, ha ebben a kritikus pillanatban a
miniszterelnök még mindig a nimbuszt
féltette volna. A diszruhát. Ma már az
országnak a börére megy a hajsza, nem
a diszruhájára.

A változott helyzethez simult az uj-
évi beszédek tónusa. Erösen harczias
volt, ha egy piczinyke ajtót nyitva is
hagyott a békességnek, mert már épen
emlegetik, hogy bujdokol valamerre ilyen
békeszándék. De akár a gróf Tisza Ist-
ván beszéde, akár a miniszterelnök vá-
lasza nem abból a szempontból hivja
fel a közönség érdeklödését, hogy mennyi
hajlandóság mutatkozik bennük a békes-
ségre. Hiszen eddig sem privát hajlandó-
ságból akarták a harczot. S amikor ma
szokás szerint egy kérdésben és egy fe-
leletben lerakták a jövendö .. akczió
alapköveit, csak természetes,, hogy a
kompromisszumnál nem idöztek so-
káig. Csak épen jelezték a föltéte-
leket, amelyek mellett a megegyezést el-
tudják képzelni. Ennél kevesebbet nem
tehettek, többet pedig már a többség
méltósága szempontjából sem koczkáz-
tathattak. Annyit azonban a nemzet a
kevés szóból is megtudhat, hogy a kor-

mány és a szabadelvü párt nyomban
belecsap a békét kináló kezekbe, ha ez
pártok és egyének megalázása nélkül
történhetik. S ezt egésziti ki talán a
miniszterelnök beszédének az a passzusa
is, ahol megmondja, hogy a fegyvert csak
akkor fogja letenni, ha a szabadelvü
párt és különösen az ország sértetlen
integritásával teheti. Összevéve elég vilá-
gosan szólnak a föltételek, de ha össze-
vetjük az ellenzéki táboroknak a mai
napon is megismételt követeléseivel, vajmi
kicsiny a reménység, hogy azon a nyitva
hagyott ajtón csakugyan megjön majd a
békesség.

Épen azért fontosabb az ujévi be-
szédek harcziasabb része. Ez látszik az
aktuálisabbnak. Kétségtelen, hogy a kor-
mánynak és a szabadelvü pártnak mi-
hamarabb tennie kell majd valamit,
mert a parlamenti tanácskozás a mai
anarchiájában tovább meg nem marad-
hat. S ha ilyen körülmények közt csak
természetes volna, hogy a disszidensek
összes nyilatkozataiban is sürgetett ház-
szabály-revizió sokkal erélyesebb akczen-
tusokban csendüljön meg a felelös kor-
mányelnök beszédében, mégis másként
történt. Sem gróf Tisza István, sem
báró Bánffy Dezsö nem állitották elsö
sorba a házszabályok szigoritásának
szükségét, söt inkább határozottan hang-
sulyozták, hogy a legszükségesebbnél
tovább egy hajszállal sem szabad menni; az
esetleges intézkedéseket pedig programmba
foglalni nem is volna okos, mert a poli-
tikai élet hullámzásában minden percz

uj eseményekkel jöhet s az intézkedések
csakis ezekböl az eseményekböl folyhat-
nak. Hátrább szorul tehát az a szélté-
ben terjesztett hiresztelés, mintha a kor-
mány és a többség fontosabb tennivalót
nem is látna a házszabályok szigoritásá-
nál. Korántsem. Ha jönne olyan percz,
amikor az események azt igazolnák, hogy
a parlament normális keretekben akarja
megvivni csatáit* akkor nyilván semmi-
féle intézkedés sem mutatkoznék a szem-
határon. Mert csak ugy magángyönyörü-
ségböl aligha nyulna valaki a házszabá-
lyok darázsfészkébe.

Ha azonban az obstrukczió tovább
is dözsölne, a szükséges intézkedések
sem maradhatnak el. Rostába kerülnek
a fogyatékos házszabályok s talán lesz
egyéb is. Csak épen az nem lesz, ami-
vel az obstrukczió a kormány eröszakos
hajlamait szereti stigmatizálni. A parla-
mentet feloszlatni nem fogják. A parla-
ment a maga ellenörzését ezekben az ál-
datlan napokban megszakitás nélkül fogja
gyakorolhatni, még ha ez az ellenörzés
a mai reczipe szerint menne is. Akar
törvényt akar csinálni, akár csak botrá-
nyokat, módja lesz hozzá a parlament-
nek. Söt bebizonyithatja azt is, milyen
öszinte szivvel csüng a választási törvény
egészséges reformján. Mert az ujévi üd-
vözlések során megerösitést kapott az a
hir is, hogy a kormány mielöbb tenni
kiván a választási visszaélések lehetö
korlátozásáról. S ez a megerösités talán
immár el fogja fujni azokat a lehelet
gyöngédségével szállongó meséket is,

A mamelukok ujéve.
(Saját tudositónktól.)

Az ember, ha képviselö is hozzá, fölkelt ma
reggel, ámbár valószinüleg a nem képviselök is
felkeitek, csakhogy nem olyan érzésekkel. És eset-
leg alhatik tovább. De a képviselö, ha. felébredt.
kidörzsölte szemeiböl az álmot s csodálkozva nézte,
hogy a világ még mindig fehér (és nem sárga-
fekete). Minden ugy van, mint tegnap. Az óra a
falon lóg és ketyeg tik-tak, tik-tak. Csodálatos, az
óra jár, jár és féltizet mutat. Hohó. mi is van ma ?
Hát mindenekelött ex-lex van. Azaz egy olyan
állapot. aminek elöidézéseken némileg ö is segéd-
kezett, akár ellenzéki, akár kormánypárti. {Ártatlan
csak a disszidens — de disszidensröl mi nem
beszélünk, mert az gróf is, és a gróf délutánig
alszik.)

Szóval, a képviselö látja, hogy az óra fél-
tizet mutat, sietve ugrik ki az ágyból, élvezni az
általa okozott állapotokat s végigszürcsölni ennek
az uj politikának a különös fejleményeit.

Uj év a klubban!
Mily varázslatos! Sietve öltözik, hogy el ne

mulaszsza a beszédet. Pedig egyebet se csinált
egész évben, minthogy csömörlött a beszédektöl,
hanem azért rohan beszédet hallgatni. A javitha-
tatlan!

Igaz, hogy más a szintér. S ebben van talán
az ingerlö. Egy beszéd — közbeszólások
Ebben van az uj.

Tiz órára megtelt a szabadelvü párti klub.
Milyen különös ez a. hely nappal! Ezek a képek,
ezek a szobrok. S ez a sok mameluk csupa
fekete kabátban! Istenem, mennyi fekete kabát
van a világon! S hogy néz ránk ez az öreg Deák
arról a falról.

Szemere Attila, az elsö szónok. Miskolcz követe.
mint az apja volt, de még sem erösebb tehetség az
apjánál. Nem járt a feladat természeténél fogva a dol-
gok a mélyen, de lucidus fej s valóságos ritkaság eb-
ben az országban, ahol mindenki nyakatekert észjá-
rással dolgozik, az ö világos, egyszerü és vonzó
elöadása, keresetlen logikája, szines elevensége.
Kiváló szónoka lesz a Háznak. Mert ennek a szó-
noklati iskolának, mely közbevetett mondatokkal
ágbosasra összezavart axiómákkal és ugynevezett
dialektikai vattával operál, már lealkonyodott. A szó-
nok az lesz nemsokára nálunk is, akit legkönnyebb
megérteni s aki gondolatait olyan formában tudja
kilökni agyvelejéböl, hogy azok a figyelmet meg-
ragadják. Az, akinek fejében megterem valami
politikai mag lehet okos ember, de a szónoklat,
az a gondolat felöltöztetésének müvészete. Aki ezzel
a müvészettel nem rendelkezik, az nem szónok.
Mint ahogy még nem Ybl azért az ember, mert
néhány téglája, van.

Szemere feladata egyébiránt nem is a politi-
zálás volt, programmok, tervek inegpenditése. (Ez
a budai palotában lesz egy félóra mulva.) A hely-
zet komorságát néhány akkord adja, ez elég. Ily

beszédben csak annyi politikának szabad lenni,
hogy a következö politikai beszédeknek kellö han-
gulatot teremtsen, mint egy operának a nyitány,
mely a függöny felvonása elült is már jelzi, mi-
lyen lesz a darab levegöje. S ezt Szemere pompá-
san megoldotta.

Szemere eredetileg még hetek elött a képviselö-
házi elnök szónokául volt kiszemelve, de ö már
akkor igy szólt:

— Adjátok nekem inkább a pártelnököt!
Nekiadták. (Jószivü emberek a mieink.)
S most már csak az a kérdés, hogy Szemere

miért akarta a pártelnököt és nem a házelnököt.
Azérl-e, mert beszélni akart?

Ez esetben jó orra volt, mert a házelnöki
szónok pozicziója üres czim lett. Szónok in partibus
infidelium.

Méla, bánatos hurokat megütve válaszolt rö-
viden Podmaniczky s ezzel kisvártatva megin-
dult a hosszu kocsisor fel Budára, a miniszterel-
nöki palotába.

A hangulat fenn a rózsaszin márványos nagy-
teremben nem volt derült, ámbár a téli napfény
besütött cs pajkosan játszadozott az aranyos mi-
thologiai alakokkal az ajtók fölött. A nagyterein
majdnem, tele volt. Soha sem volt még annyi ma-
meluk ujévkor. E nehéz idökben mintegy demon-
strálni akartak az egyes képviselök s - még a
"mezei hadak" se mentek a családjukhoz. Ott lát-
tuk az öreg Tiszát, aki ilyenkor mindig a leányá-
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mintha a szabadelvü pártból még valami
disszidens raj akarna kiszakadni. Ugy hang-
zott ugyanis, hogy ez a raj épen a parlament
állandó együttmaradását és másrészt a
jobb választási biráskodást sürgette volna,
némi ellenszeréül legalább a bekövetke-
zett válságnak. Most aztán nyilvánvaló
lett, hogy a kormány és a szabadelvü
párt valamennyi tagja találkozik mindkét
kivánságban, kiszakadásra vagy akár csak
lappangó elégületlenségre is, nincsen meg-
fogható ok. S hogy a szabadelvü párt-
nak ez a föltétlen összetartása, azonfelül
pedig a kormánynyal való együttérzése is
ország-világ elött kifejezést nyert, ez sem
utolsó jelentösége a mai üdvözléseknek.

Zárt sorokban állja tehát a szabad-
elvü tábor az egyesült ellenzék minden
tervezett támadását. A mai nagy csata-
lárma nem téveszti meg. Kis ellenség
nagy lármával jár. S ha mos! még ugy
is áll a dolog, hogy lármával lehet üt-
közeteket eldönteni, ez sem fog örökké
tartani. A szabadelvü pártot pedig az
ország érdekeinek védelmében biztosan
vértezi jó szándéka, becsületes kitartása
és erös együttérzése. Gyökerei pedig
mélyebben nyugosznak, semhogy az ilyen
hirtelen forgószél is kicsavarhatná.

A politikai ujév.
A magyar politikai élet speczialitása a

politikai ujesztendö, amely bizonyára kiválóképen
alkalmas nemcsak a pártélet kötelékeinek szo-
rosabbá tevésére, de egyszersmind az egyes
pártok általános programmjának és idöleges
terveinek publikálására is. Valamivel intimebb
megnyilatkozás ez, mint a parlamenti, de
azért mégis jórészt a nagy közönségnek van
szánva. Különösen sulyosabb politikai helyze-
tekben rendkivül fontos és kivánatos a pártok
ilyen általános megnyilatkozása, s hogy a
komoly helyzet bázisa az idén sokkal nagyobb
mértékben megvan, mint már hosszu idök
óta, talán nem kell különösen hangsulyozni.

Tehát négy pártprogrammot hallottunk
ma, s az ötödik (az "alkotmányhiveké") nyil-
ván csak azért maradt el, mert nekik egye-
löre nincs kit üdvözölniük. Igy csak egymást

üdvözölték, ami ebben az esetben sokkal ke-
vesebb, mintha csak egyiköket üdvözölték
volna.

A mai nyilatkozatok közöl a legfonto-
sabbakról már szólunk elsö czikkünkben. Itt
(mielött leközölnék a beszédeket abban a rend-
ben, ahogy elhangzottak) csak annyit kivánunk
kiemelni, hogy az idén sokkalkevesebb ujat hallot-
tunk, mint akár a legszélcsendesebb esztendök-
ben. Aki politikai meglepetéseket várt az ellenzéki
pártoktól,az csalódott. "Rekapituláczió", ez a mai
nap jelszava, s igy bizvást mondhatjuk, hogy
azok a beszédek, amelyek itt következnek, ez
alatt a czim alatt köthetök leginkább bokré-
tába: "Kivonatos ismertetése a magyar poli-
tika legujabb történetének, különbözö pártok
szemüvegén át tekintve". Ha nagy várakozás-
sal kezdünk az olvasásba, csalódni fogunk. Ha
csak annyit várunk, amennyit ez az utóbbi
czim igér, akkor rendkivül érdekes és tanulsá-
gos olvasmányt kapunk.

*

Tudósitásaink (amelyek az összes fonto-
sabb beszédeket egész terjedelmükben köz-
lik) a következök:

A szabadelvü párt elnökénél.
Ritka lelkesedéssel s impozáns méltósággal

folytak le a szabadelvü pártnak ezidei ujévi
üdvözlései.

A pártkörben már jóval tiz óra elött rend-
kivül nagy számban gyülekeztek a képviselök,
akiknek nevében Szemere Attila a következö be-
széddel üdvözölte báró Podmaniczky Frigyest, mint
a szabadelvü pártkör elnökét.

(Az üdvözlö beszéd.)

Kegyelmes uram ! Mélyen tisztelt barátunk !
(Halljuk! Halljuk !) Nem könnyü szivvel, nem
örömtöl elfogult kedélylyel jöttünk össze ma (Igaz!
Ugy van !), hogy téged, pártunk becsületben és
lelkes hazafiságban megöszült hü zászlótartóját,
(Éljenzés) üdvözöljünk az uj év elsö napján. Az
aggodalom, amely országszerte elfogja az igaz
honfiak lelkét, nem suhanhat el nyomtalanul felet-
tünk, akiknek kezébe egy ország többségének \ bi-
zalma letette a polgárok legszebb, legszentebb
jogainak gyakorlását. (Igaz ! Ugy van !)

Érezzük, tudjuk, látjuk, hogy az uj esztendö
miben sem hasonlatos ahhoz, amelyet harmincz év
elött ünnepeltünk: az uj életre, az uj jövöre, az
uj ragyogásra ébredt nemzetnek hosszu idök után
elsö vidám, reményteljes ujévi ünnepéhez. Mintha
a természet örökké épitö, örökké romboló körfor-
gása az emberek lelkét is magával ragadta volna!

Már halljuk a csákányok döngetését azokon a fa-
lakon, amelyeket három évtized törhetetlen munkája
emelt e nemzet erösbitésére, hatalmának gyara-
pitására.

S akik e kétes értékü munkára vállalkoztak,
nem idegenek, nem külellenség zsoldosai, akik
rombolnak, hogy diadalt arassanak. A magunk
testvérei, ennek a hazának a fiai azok, akik reá
adták magukat e vállalkozásra, amely, ha sikerülne,
egyforma siralom volna a gyözökre és a legyözöt-
tekre. (Igaz! Ugy van!)

Az alkotmányt megtámadni, hogy aztán meg-
védelmezhessük, a parlament tanácskozásait lehe-
tetlenné tenni, hogy aztán rendbehozhassuk (Igaz !
Ugy van! Tetszés.), a kormányzati elvet tönkresi-
lányitani, hogy aztán ujra felépithessük (Igaz!
Ugy van! Zajos helyeslés.): ez az a háromszoro-
san képtelen jelszó, amely alatt harczba indultak
(Igaz! Ugy van!) És amint Brigham Young, a
mormonok hires apostola mondja, hogy szektájá-
nak hivei épen a legképtelenebb kijelentéseihez ra-
gaszkodtak a legbuzgóbban: épen ugy történt itt
is, hogy parlamentünk számos kiváló alakja; mint
den gondolkozás, minden kritika nélkül szegödöt
szolgálatába ezeknek a törekvéseknek.

Hogy miért, annak okait itt nincs helyén ku-
tatni, de jogunk, söt kötelességünk megmondani,
hogy azok, akik e haza alkotmányát veszélybe so-
dorják, akik a parlament tekintélyét aláássák, tárgya-
lásait lesülyesztik, a délamerikai nemzetgyülések
szinvonalára (Igaz ! Ugy van !), azok e teremben
soha sem voltak találhatók, vagy ha igen, ma
hiában keresnök öket itt. (Ugy van 1 Tetszés.)

Mert, mélyen tisztelt barátunk, ki tudná azt
jobban, mint te, hogy a mi hazánk alkotmánya
nem egy vályogból való kunyhó, hanem egy ha-
talmas kövár, amelyet nem egy ember, nem is
egy nemzedék, de az ivadékok egymásra követ-
kezö sokasága épitett meg észszel, erövel, vérrel.
(Ugy van!) Ezt az alkotmányt nem döntheti ve-
szélybe senki, aki annak lényege iránt komoly
tisztelettel viseltetik. (Ugy van!) Ezt megdönteni
nem, csak elárulni lehet. De hisszük és valljuk,
hogy az a magyar még nem született meg, aki
alkotmányunknak árulója lehessen. (Ugy van!
Tetszés.)

De nagy kérdés — söt tán nem is kérdés
— vajjon hasznára van-e alkotmányunknak az a
demonstráczió, amely hónapok óta folyik annak
bizonyitására, hogy állami jogainknak ez a ments
vára még korántsem tökéletes mü, hogy megal-
kotói közül senki sem láthatta látnoki szemmel
mindazokat az eshetöségeket, amelyek egy állam
életében elöfordulhatnak ; nem különösen azt, hogy
eljöhet az idö, midön e fogyatékosságok benn az
országban fogják a legbonyodalmasabb helyzeteket
elöidézni. (Igaz ! Ugy van!)

Alkotmányunk egyik sarkalatos tétele, hogy
országunkban törvényt csak a parlament, illetöleg
annak többsége hozhat, de vajjon elöreláthatta-e
valaki azt, hogy összesen husz törvényhozó el-
szánt akarata kell hozzá, hogy ez országban soha
semmiféle törvény ne alkottathassák ? Elörelát-

nál szokott ünnepelni, ott volt Széll Kálmán, Ber-
zeviczy Albert, Hegedüs Sándor, még az öreg
Jókai is eljött, — söt a betegek is felvánszorogtak,
annak jelképezéseül, hogy a párt szilárd és tör-
hetetlen. Sokan, akik személyesen nem jöhettek
et, (mert például Radó Kálmán) sürgönyben üdvö-
zöltek.

A kedélyhangulat mégis sötét volt. Hiszen min-
den a levegöben lóg. Talán utóljára vagyunk itt qua
párt. Talán utóljára látjuk itt Bánffyt, mint mi-
niszterelnököt . . . Talán a palotát is utóljára lát-
juk — mert az is menöben van.

A kézszoritások talán melegebbek voltak,
mint máskor ; akiket a balsors összevert, jobban
simulnak egymáshoz, de a magángratulácziók és
a szokott ujévi élczek nem voltak olyan vidámak,
söt sok sóhajtást lehetett hallani az öreg uraktól.

— Ily helyzetben se voltunk még.
— Rossz esztendöt hagytunk a hátunk mö-

gött. (Ezek voltak a vigasztalóbb megjegyzések.)
— Eh bolondság- — vigassztalta az embere-

ket Jókai. — Ne legyetek annyira elszontyolodva.
Hiszen nem olyan nagy a baj. Három képviselö-
társatokon fordul meg, hogy ujra visszaálljon az
alkotmányunk. A Rakovszky Istvánon, Polcnyin és
Horánszky Nándoron. Ö rajtuk áll. Hiszen voltunk
mi már rosszabb helyzetben is. — Ez csak nem
rosz helyzet.

— De iszen — rázta a fejét Demkó Pál —
rosszul feküsznek a kártyák Móricz bátyám.

De csakhamar megnyilt az ajtó s kilépett a
kormány, szépen megfésült, kiöltözott miniszte-
rek, Bánffyval az élükön, s a sötét hangulat he-
lyére igazi lelkesedés viharzott fel. Aztán megkép-
zödött az a bizonyos "félkaraj", mely az ilyen al-
kalmakhoz szükséges, kiállt a két férfiu egy lépést
elöre az el nem lepett téren, az ünnepelt és az ün-
neplö, s elkezdödött az ujévi beszédváltás — mely
többé-kevésbbé hasonlit a fejedelmek ama szoká-
sához, hogy az egymás egyenruhájában jelennek
meg. Itt is ugy volt; Tisza István remek beszé-
dével azt igyekezett elmondani, amit Bánffy hallani
szerelett — ugyszólván a Bánffy nézeteit mondta
el a maga hatalmas érvéivel. Koncziliánsabb volt
és szelidebb egy nuance-szal, mint amilyen ö,
söt simább is volt, valóságos diplomataszerü
szószövetekbe burkolta, amit puritán egyenes-
séggel szokott különben kimondani De azért
elöadásában markánsan kidomborodott a helyzet
képe minden oldalról megvilágitva. Láttuk az egész
nagy daganatot a haza testén s mikor már elrémültünk
töle, akkor jelezte, hogyan kell kifakasztani, eloszlatni
és a sebei be is gyógyitani. A választási törvény revi-
ziója mint meglepetés pattant ki beszédje végefelé.

— A béke. Itt a béke! morajlott végig a
tömegen.

De csak káprázat az egész. A szegény béke
alszik most, mint a medve és bizonyára még a
másik oldalára is ráér megfordulni.

Fontosabb volt ennél házszabályok revi-

ziójának mai szellöztetése. A házszabályok re-
viziójának kérdése a közel jövö egyik leg-
kellemetlenebb pontjának mutatkozott a párt-
ban. Mert minden kérdésben egyetértenek azok,
akik vezérüket az ex-lexbe kisérték, csak a ház-
szabályok reviziójába nem. Tisza István erösén
akarja a reviziót, Bánffy is akarja, de talán nem
olyan erösen, mint Tisza István, Hegedüs is
akarja, de nem olyan erösen, mint Bánffy és
Széll is akarja, de kevésbbé, mint Hegedüs.
Szóval, a házszabályok reviziója volt az egyet-
len kátyus hely, ahol a szekér feldölhet. Álta-
lában e kérdés körül van a legtöbb skrupulózitás
és a legtöbb nuance. Mert alapjában még a disszi-
densek is mind a házszabályok revizióját hangsu-
lyozták, csakhogy eltérnek az idöre, módra és
sorrendre nézve.

Tisza István mai beszéde e t e k i n t e t -
b e n h o z o t t e g y n a g y k ö n n y e b b ü -
1 é s t, mert egy oly szerencsésen választott állás-
pontra helyezkedett, mely a z e l ö l e g e s
n y u g t a l a n s á g o k a t é s a z i d e g e s -
s é g e t e g y e l ö r e m e g s z ü n t e t i .

E pompás beszédet, mely egy essay tömör-
ségével és plasztikájával emelte ki a helyzetet és
egy államférfi finomságával nyujtott tájékozást a
kibontakozásra, zajos éljenzéssel fogadta a párt s
aztán Bánffy válaszolt mély csöndben. Beszédje,
mint rendesen szokás, parafrázisa volt az üdvözlö
beszédnek, — a Tisza István ruházata.
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hatta-e, hogy mindenféle alkotmányos felhatalma-
záshoz nem az a fökellék,hogy százak legyenek
akik megadják, de hogy akadjon husz, aki meg-
tagadja ? (Igaz ! Ugy van ! Zajos helyeslés.) Ez
pedig a mai helyzet képe. (Ugy van !) De bármi-
ként vizsgáljak az okokat, öntudatosan elmondhat-
juk magunkról, hogy e helyzet elöidézésében mi
nem vagyunk vétkesek és a szabadelvü pártul a
vádnak még árnyéka sem érheti. (Élénk helyeslés.
Minden törvényjavaslat ott feküdt idején a Ház
asztalán. (Igaz ! Ugy van!) A tanácskozások rend-
jén, hangján csorbát nem ejtettünk soha !
Ugy van !) készek voltunk az üléseket tetszés
szerint meghosszabbitani (Élénk felkiáltások : Igaz!
Ugy van !) hogy módot és alkalmat nyujtsunk a
tárgyalások alaposabb megvitatására. (Ugy van !)

Még tovább mentünk! Heteken, hónapokon
át türtük a gyanusitások, a rágalmak, a sértegeté-
sek özönét (Igaz! Ugy van ! Zajos helyeslés); tür-
tük olyan mértékben, amely talán tul is haladja az
egyes ember béketürésének mértékét; de megtet-
tük, mert éreztük, hogy vannak magasabb hazafiui
kötelességek, amelyek féket parancsolnak az egyéni
indulatokra; s ha majd idök mulva elolvassák e
parlamenti válság történetét, el fogja ismerni min-
denki, hogy nem volt még párt, amely igazsága és
hatalma tudatában nemesebb nyugalommal viselte
volna el az igaztalan és jogosulatlan támadásokat,
mint a mi szabadelvü pártunk. (Élénk tetszés és
helyeslés.) Elviselte még akkor is, midön e táma-
dások azoktól eredtek, akikkel tegnap még egy
csatasorban küzdött (Ugy van !): azoktól, akiknek
nagy része arra soha sem tartotta méltónak e
pártot, hogy annak beléletében tevékeny részt ve-
gyen (Ugy van!) értekezletein szavát fölemelje
(Igaz! Ugy van!), de akik azonnal megragadták az
alkalmat a kilépésre, midön a párt enhibáján ki-
vül egy komplikáltabb akczió terére sodortatott.
(Igaz ! Ugy van !)

Önámitás volna azt mondani, hogy könnyü
szivvel láttuk barátaink ez eltávozását. (Ugy van!)
Nehéz volna elpalástolni afelett valo csodálkozá-
sunkat, hogy milyen gyorsan, minden átmenet nél-
kül ment végbe a barátból ellenséggé való átala-
kulás : de viszont eröt adott az a tudat, hogy im-
máron nem maradt e pártban senki, aki el ne
volna tökélve törhetetetlenül tovább haladni azon
az uton, amelyet elénk szab a hazafiui kötelesség.
(lgaz ! Ugy van ! Zajos helyeslés.) és amelynek
végczélja : tiszteletet szerezni alkotmányunk ama
sarkalatos tételének, hogy sz ország ügyeinek in-
tézésében a döntö szó a többséget illeti meg. Ezt
a jogot mi nem önmagunkból meritjük., ebben nem
a saját akaratunk igazgat, de az a mandátum,
amelyet az ország sok százezer választója a mi
kezeinkbe tett le (Igaz ! Ugy van !) és amelyet kö-
telességünknek tartunk visszaadni, mihelyt okunk
van feltenni, hogy megszünt a politikai összhang
köztünk és küldöink között (Élénk tetszés és he-
lyeslés.) Addig azonban egy tapodtat sem tá-
gitunk arról a pontról, amelynek megvédelme-
zésére megbizatásunk, meggyözödésünk, politikai

Csakhogy mélyebben nézve e beszédbe,
nem tagadhatni, hogy voltak abban helyek, melyek
arra mutatnak, hogy Bánffy, bár nem müvésze a
szórakásnak, egy veleszületett genievel bir a po-
litikára : ez több a tudásnál is. Azon szerencsés
forma, melybe keménységét akkép burkolja be,
mintha engedékenységre szánta volna el ma-
gát, egy Beaconsfieldnek is becsületére válna.
Amiröl ö azt mondja, hogy "az a békefeltételek
megállapitása", az a legügyesebb szónoki griff.
Egy békegalambocska, puskaporral megtöltve.

Az utolsó szavak amellett, hogy lendülete-
sek, szépek, férfiasak és hazafiasak voltak, egy-
szersmind jellemzik Bánffy államférfiai egyéniségét."

-Itt fogok állni, és le nem teszem a fegy-
vert addig, mig le nem tehetem ugy, hogy ezzel a
haza érdekeit feláldozzam !"

. . . Kár volna, ha ezeket a nemes szavakat
a sirkövére kellene ráiratni, megérdemelné, hogy
a gyözelmet kivivott fegyvereire vésethesse.

A képviselök zajos éljenzéssel oszlottak szét
s miután megtalálták a beszédekböl a kivezetö
utat, most már az képezte a fögondjukat, hogy a
télikabátjukat is megtalálják.

És most már hova ?
Elnök nincs. Pedig tavaly az elnök pompás

villásreggelit tálaltatott nekik ilyenkor.
Mondta is valaki a lépcsön lefelémenet, el-

menve künn a lépcsöházban szivarozgató Be-
niczky Ferencz mellett:

— Ez a Szilágyi néha mégis hiányzik nekünk.

elveink köteleznék. (Zajos helyeslés.) A be-
jelentett obstrukczió bennünket ép oly kevéssé fé-
lemlit meg, mint a be nem jelenlett és azért
mégis már négy hónap óta tartó obstrukczió.
(Igaz ! Ugy van !) Napról-napra látjuk mellettünk
megnyilatkozni az ország igazi közvéleményét,
(Igaz! Ugy van !) amely eröt, bizalmat nyujt ne-
künk a jövö küzdelmeire : és ha az ambicziójukat
fékezni nem biró ellenfelek szemrehányáskép em-
iitik fel, hogy immár harmincz éve tartja e párt
kezében a hatalmat és ideje, hogy másnak en-
gedje azt át, teljesen jogos büszkeséggel kérdez-
hetjük, vajjon van-e joga ez országnak panasz-
kodni e harminczéves uralom ellen ? (Igaz ! Ugy
van ! Élénk tetszés.) Van-e oka változás után esen-
geni, s vajjon ez ország életmüködésének, eröfor-
rásainak nem becsületes, szakavatott, önzetlen in-
tézöje, vezetöje volt-e a szabadelvü párt minden-
koron ? (Igaz ! Ugy van ! Élénk helyeslés.) És ha
a támadások, bántalmak közepette: társaink néme-
lyikében talán aggodalmak támadnának az iránt,
vajjon helyes-e az ut, amelyen halad, vajjon a
pártfegyelem rideg hangja nem hamis irányba te-
reli-e, és az érdekek, amelyeknek kiküzdésére tö-
rekszik, valóban igazi érdekei-e a hazának, annak
én valóban nem adhatok jobb tanácsot, mint azt,
hogy tekintsenek reád, tisztelt barátunk és elnö-
künk. (Élénk éljenzés.) Reád, aki ötven év elött
kardot is kötöttél annak a mi közös ideálunknak
a védelmére, amelyet a nemzet szabadsá-
gának hivnak (Lelkes éljenzés.), reád, aki e haza-
fiui kötelesség teljesitéseért, lánczokban szenvedtél,
(Lelkes éljenzés.) aki átélted történ elmünknek leg-
sötétebb korszakát és aki közel negyven év óta,
barát és ellenség osztatlan tiszteletétöl környezve
(Igaz! Ugy van !) vezérszerepet viszesz politikai
életünkben. (Hosszas, lelkes éljenzés.) Amig az a
zászló a te kezedben van, amig soraink élén te
haladsz, addig ne ébredjen fel a kétség senkiben
sem, addig nyugodtak lehetünk felöle, hogy a
nemzet valódi érdekeinek utjáról nem térünk le
egy vonalnyira sem. (Hosszan tartó zajos tetszés,
helyeslés és éljenzés.)

Reméljük, hogy az uj esztendönek csak elsö
napja leend sötét és,a láthatár mihamar kiderül;
reméljük, hogy az a hatalmas erö, amelynek
neve* hazaszeretet, egygyé forraszt nemsokára mind-
annyiunkat, kiket a politika napi küzdelmei szét-
zavartak. (Élénk tetszés.) Kivánjuk ezt mindenek-
felett a hazának, kivánjuk magunknak és neked,
mélyen tisztelt barátunk, (Lelkes éljenzés.) azzal a
hö óhajtással, hogy ezt a hazát, amelyért ifju
korodban küzdöttél, szenvedtél, férfikorodban szor-
galmasan és eredményesen munkálkodtál (Igaz!
Ugy van!) ne lásd most, agg korodra, a meddö
pártoskodás sivár mezejévé válni. (Élénk tetszés és
éljenzés.) Az Isten sokáig éltessen! (Szünni nem
akaró lelkes éljezés.) •

(Podmaniczky válasza.)

Báró Podmaniczky Frigyes pártelnök nagy
meghatottsággal válaszolt:

Tisztelt barátaim! tisztelt elvtársaim és kép-
viselötársaim !

Az imént elhangzott, mondhatom fenséges
szavak, mély visszhangra találtak lelkünkben, ép
oly visszhangra az én elaggott lelkemben, mint
találtak erös visszhangra a ti ifju kebleteikben.
(Ugy van!) Igaza van a mi barátunknak, midön azt
mondja, hogy a meggyözödés bátorsága mellett
lehet szenvedni. De képzeljétek azt, ifju barátaim,
hogy egy embernek, aki, mint az imént felemlitette
tisztelt barátom, évek hosszu során harczolt egy
eszméért, aki örömtöl repesö lélekkel látta, hogy
az, amit ö ifju korában álmodott, hogy az valósággá
vált, aki leborul e nemzet elött, amely harmincz évi
munkálkodással oly jó állapotba hozta a hazát a
milyenben sohasem volt, (Ugy van!) mikor el-
érkezik azon pillanat, melyet épen azok, akik al-
kotmányunk ellen most harczolnak, mindig emle-
getnek, mikor önállóságunk, mikor a magyar nemzet
alkotmányos léte kidomborodhatott volna és valóban
irányt szabhatott volna a monarchiának, és épen
ezt a pillanatot választják ki arra, hogy ezt az alkot-
mányt lábbal tapossák, (Zajos felkiáltások: Igaz! Ugy
van !)egy embernek, aki évekig a maga szerény tehet-
ségéhez képest folytonosan küzdött a haza javáért
és végtére látja azt, hogy mikor Megvalósulása
közeledik már annak az ideálnak, amelyet ö kitü-
zött élete czéljául, akkor honfiak, nem külellensé-
gek, hanem magyarok teszik tönkre azt, amit mi
oly nehezen kivivtunk: — ez az ilyen öreg em-
bernek, mint én, mérhetetlen fájdalmat okoz.
(Élénk tetszés.) Én nem értem azt, én nem tudom
felfogai azt, hogy hogyan lehet valaki ilyen esz-
méktöl, ilyen meggyözödéstöl, ilyen — hogy más
kifejezést ne használjak (Egy hang: Hazaárulás !). . .
Nem akarok ily kifejezést, amelyet ellenünk hasz-
nálnak, mások ellen használni. (Tetszés.) Mondom,
nem értem, hogy valaki ilyen eszméktöl lelkesül-
jön, hogy hónapokig ne legyen képes észre térni
és ne legyen képes állitni azt, hogy mi nem rosz-

szát, hanem csak a javát akarjuk e hazának. (Igaz!
Ugy van !)

Én nagyon köszönöm szives szavaidat, na-
gyon köszönöm mindazon jó kivánságokat, amelye-
ket elvtársaim és képviselötársaim rokonszenves
tüntetése is kifejezett; és én, mint annyiszor, ugy
most sem mondhatok mást, és nem fogadhatok
mást, mint azt, hogy mindaddig, amig ez a zászló
az én kezemben van, (Élénk éljenzés) én nem fo-
gok hátrálni soha. (Élénk tetszés és éljenzés.)
Nem hátráltam sokkal veszélyesebb, sokkal szo-
morubb és sokkal nehezebb viszonyok közt, mint
a mostaniak. (Élénk éljenzés.) Éljetek, édes ba-
rátaim, éljen az egységes szabadelvü párt, éljen
a kormány, éljen a haza. (Élénk éljenzés.)

A miniszterelnöknél. .

Ezután felhajtattak a párttagok a budai
várba, a miniszterelnökségi palota elé, mely-
nek diszes nagytermét a gyülekezök teljesen
megtöltötték. Csakhamar felharsogó lelkes él-
jenzés hirdette báró Bánffy Dezsö miniszter-
elnök belépését, aki a kormány összes tag-
jaival megjelent. Ott voltak : báró Fejérváry
Géza honvédelmi miniszter, Lukács László
pénzügyminiszter, Perczel Dezsö belügyminisz-
ter, dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter, Erdély Sándor igazságügy-
miniszter, báró Dániel Ernö kereskedelemügyi
miniszter, dr. Darányi Ignácz földmivelésügyi
miniszter és Cseh Ervin horvát miniszter. Az
éljenzés, amely a kormányt fogadta, perczekig
tartott.

Kevés vártatva a miniszterek körül ''kép-
zödött félkörböl elörelépett gróf Tisza István
s feszült figyelem közt a következö beszéddel
üdvözölte a miniszterelnököt:

(Tisza üdvözlö beszéde.)
Tisztelt barátom! Midön megjelenünk elötted,

hogy neked és munkatársaidnak átadjuk az évfor-
duló alkalmából szivböl jött üdvözletünket, nem
zárkózhatom el a helyzet komolyságának benyo-
mása alól. Komolynak nevezem a helyzetet, mert
hiszen nem kicsinyelhetjük azon anomáliának su-
lyát, miszerint a magyar állam költségvetés vagy
költségvetési felhatalmazás nélkül lépte át az ujév
küszöbét s azon sulyos felelösség nehezedik reá-
tok, hogy ily körülmények között saját felelösségei-
tekre tegyétek meg azt, amit az ország érdeke
elkerülhetetlenül parancsol. De azért, ha sulyos is
a helyzet, nem szabad tuságba mennünk annak
megitélésében, mert hiszen az alkotmányos élei-
nek igaz, mélyreható komoly krizisével nem ál-
lunk szemben. (Ugy, van !) Hiszen itt a törvény-
alkotásra, az ország sorsának intézésére hivatott
illetékes faktorok közölt konfliktus nem fordult elö
(Ugy van!); az illetékes faktorok akarata közt
megvan a teljes összhang s csakis technikai kö-
rülmények akadályozták meg ezt az összhangot
abban, hogy idejekorán a törvényalkotás formái
között nyilvánuljon (Élénk helyeslés.), a törvény-
alkotáshoz a komoly akarat meg volt és meg van;
az animus legem ferendi hatja át a képviselöház
többségét ma is, és ez akarat érvényesitésére, az
akarat utjában álló akadályok leküzdésére töre-
kedni kell e többségnek, küzdeni is akar e több-
ség parlamentáris küzdelem utján alkotmányos
eszközökkel a jövöben is. (Igaz ! Ugy van !) És,
tisztelt barátaim, hogy ez a helyzet ne legyen al-
kotmányellenes, az egyenesen attól függ, hogy e
parlamenti küzdelemben szünet be ne álljon. A
parlamenti felügyelet, a parlamenti ellenörzés fenn
kell hogy maradjon (Élénk helyeslés) és a törvény-
alkotásra irányult komoly törekvésnek a parlament-
ben minden akadálylyal szemben a jövöben is
meg kell nyilvánulnia. (Élénk helyeslés.)

És ha ez meg lesz — amint bizonyára meg is
lesz — nem félek én attól, hogy e helyzetet ha-
mis szinekben lehessen az ország közvéleménye
eiött feltüntetni. (Igaz ! Ugy van !) Hiszen nagyon
jól látja, tisztán látja ez ország közvéleménye azt a
harczot, mondjuk azt a hajszát, amely hónapok
óta folyik, amelynek eredményével ma állunk
szemben. Tisztában lehet mindenki azzal, hogy
kit mennyiben terhel e beállott helyzetben a fe-
lelösség. Én nem is fogok erröl tovább beszélni.
Mert hiszen frivol és hiábavaló dolognak tartom a
felelösségnek áttolását egyikünkröl a másikára.
(Igaz! Ugy van!) mindenkire reáesik a felelösség
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tetteiért és mulasztásaiért (Igaz ! Ugy van !) nem
kérdés, hogy vállalja-e, vagy nem vállalja, azt vi-
selnie kell. (Zajos tetszés és helyeslés.)

Hanem egy dologra talán mégis figyelmez-
tethetjük azokat, kik tovább is folytatni akarják a
küzdelmet. Mi okozta ezt az abnormis helyzetet. Az,
hogy a törvények idejekorán létre nem jöhettek. Mi

a kiut ebböl az állapotból ? A törvények mielöbbi
megalkotása. (Igaz! Ugy van!) Ki akarja ez álla-
pot megszüntetését ? Az, aki a törvények megalko-
tására törekszik. (Élénk tetszés és éljenzés.) És ki
akarja ezt meggátolni, és ki akarja a rendes ke-
rékvágásból kizökkent szekeret továbbra is abnor-
mis uton tartani ? Az, aki továbra is akadályozza
e törvények megalkotását. (Igaz ! Ugy van !) A
tiszta, egyszerü igazság ez, tisztelt barátaim, ame-
lyet semmiféle frázis, semmiféle dialektika el nem
magyarázhat. És hiába állanak elö azok, akik fel-
gyujtották a házat, hiába verik azok félre a ha-
rangot, ezzel ebben az országban senkit megté-
veszteni nem lehet. (Ugy van !)

- De nem szabad az ország közvéleményét más
irányban sem megtéveszteniök, nem szabad, hogy
az ugynevezett ex-lex állapot feletti lárma elterelje
az ország figyelmét, elterelje, mindnyájunk figyel-
mét attól a sokkal nagyobb bajtól, attól a sokkal
komolyabb veszélytöl, amelyet egész parlamentá-
rizmusunk elfajulása rejt méhében, (Ugy van)

Tisztelt barátaim! A ki figyelemmel kiséri az
események folyását, régóta láthatja e bajnak fej-
lödését ez országban és nem lephet meg senkit,
a nyitva tartja szemét, hogy ez a rég lappangó
baj most egyszerre ily elementáris erövel tudott
kitörni. (Igaz! Ugy van!) De ha megszoktuk is
némileg e baj symptomáit; ne kicsinyeljük annak
mélyreható kihatását az ország viszonyaira.

Hiszen, tisztelt barátaim, nekünk magyarok-
nak fizikai erönk csekély azon nagy feladatokhoz,
amelyeket az isteni gondviselés s a világtörténe-
lem vaslogikája rótt e nemzetre. (Ugy van !) Ne-
künk erkölcsi eszközökre, erkölcsi tökére, tekin-
télyre, politikai belátásra (Ugy van!); akczióképes-
ségünkbe vetett hitre van 'szükségünk, ha meg
akarjuk állni helyünket. (Élénk helyeslés.) És azon
30 esztendö lefolyása alatt, melyet, a magyar nem-
zet zavartalan alkotmányos élete tölt be, ez az
erkölcsi töke szüntelen gyarapodóban volt (Ugy
van!), ugy, hogy midön a közelmultban oly
mélyreható bonyodalmak támadtak e monarchia
másik államában, amelyek komoly aggodalmakat
támasztottak barátainkban és reményeket ellensé-
geinkben, akkor egyszerre általánossá vált a meg-
gyözödés itt benn és kint sz ország határairt ki-
vül, hogy ennek a monarchiának biztos alap-
ját, biztos gerinczét a magyar nemzet képezheti.
(Ugy van!)

Pedig, tisztelt barátaim, e monarchiának
fennállása, hozzáteszem fennállása, mint tisztelet-
töl környezett akczióképes, hatalmas nagyhatalmas-
ságnak (Ugy van !) Európa érdekét képezö és élet-
kérdés a magyar nemzetre (Ugy van !), ugy, hogy
saját, sorsunk szempontjából és azon megitélés
szempontjából, melylyel a magyar nemzet Európá-
ban találkozni fog, döntö fontossága, kérdés az,
fennmaradjon-e a hit, fennmaradjon-e a bizalom,
hogy a magyar nemzet a monarchiát nemcsak
fenn akarja tartani, de fenn is tudja tartani, fenn
is képes tartani. (Ugy van ! Élénk helyeslés.)

Hát ily viszonyok közölt megdöbbenve kér-
dezhetjük azt, hogy most kellett-e ezen parlamenti
helyzetet kifejlödésre hozni. (Ugy van !) Most egy
nagy politikai szituáczió küszöbén, most, midön
harmincz évi áldozatkész, nehéz munka eredménye
érett gyümölcsként hullana a magyar nemzet ölébe?
(Ugy van!)

Hát nem látják-e azok az urak, akik e ba-
jokat könnyelmüen s a szenvedélyektöl elragadva
felidézték, nem látják-e azt az iszonyu kárt, ame-
lyet e nemzetnek máris okoztak. (Ugy van!) Nem
is beszélek a nemzetgazdasági kárral, azt érezzük
és viseljük mindnyájan. De nézzék meg a nemze-
tiségek mozgolódását az országban, (Ugy van!)
Hallgassák csak meg ellenségeink gunykacza-
ját; nézzék meg a megdöbbenést szövetségeseink-
nél, akik egyszerre azt látják, hogy csalódás volt,

illuzió volt a magyar nemzetbe vetett bizalom.
(Ugy van!) Én nem értem, hogy ha mindezeket fon-
tolóra vesszük, ne a megszégyenülés, ne a hazafiui
bánat és a hazafiui elkeseredés hangján kelljen e
dolgokról még beszélni? És nem látták-e azok az
urak azon továbbmenö borzasztó veszélyeket, me-
lyeket e helyzet rejt méhében? Hiszen ki állhat
jót a jövöért? Az isteni gondviselés utjai kiku-
tathatatlanok. Ki áll jót róla, hogy nem áll-e be
bármely pillanatban oly situáczió, amelyben a nem-
zetnek egész erélyére, egész akczióképességére van
szüksége. Minö borzasztó következményekkel járna
az, ha egy ilyen pillanat ebben a lehetetlen anar-
chiában találná a magyar nemzet alkotmányos szer-
vezetét Tisztelt barátaim ! Damokles kardja ez a
magyar nemzet legdrágább kincsei felett, minden
felett, ami szent elöttünk és én azt hiszem, hogy
a mai politikai helyzet legelsö feladatát ezen ba-
jok alapos, gyökeres szanálásának kell képeznie.
(Ugy van ! Helyeslés.) Kötelessége ez pártkülönb-
ség nélkül minden jó hazafinak. (Igaz! Ugy van !)
De leginkább kötelesség ez miránk nézve, (Ugy
van!) többségre nézve, mert hiszen mi a nemzettöl
nemcsak jogokat, hanem kötelességeket is kaptunk;
minket azzal a parancscsal küldött a nemzet az
ország házába, hogy azt a politikát, melyet helyes-
nek tartunk, érvényre emeljük, (Igaz ! Ugy van!)

Hogy minö eszközökkel jussunk el a czél-
hoz, arról nemcsak mi nem nyilatkozhatunk, de
töled sem kérünk nyilatkozatot, mert hiszen az
eszközöknek a pillanat változó konzequencziáihoz
kell alkalmazkodniok. (Ugy van!) De azt hiszem
az eszközöket illetöleg is két általános szempontot
emelhetünk ki. Az egyik az, hogy meg kell ragadni
minden alkotmányos fegyvert és eszközt, mi e
czél elérésére feltétlenül szükséges, de egy haj-
szállal sem többet, mint ami arra elkerülhetetlenül
szükséges. (Ugy van!) A másik az, hogy, ha kell,
küzdenünk kell a czélért magunkban is, méltó-
ságteljes, törvénytisztelö, de csüggedést nem is-
merö, szivós küzdelemmel, (Ugy van!) de, ha
nyilnék rá alkalom, hogy ezen kérdések közmeg-
nyugvásra békés uton intéztessenek el; ezt az; al-
kalmat hazafiui örömmel kellene megragadni. (Élénk
tetszés és helyeslés.) És itt, azt hiszem, bátran
kimondhatom, hogy nincs senki ebben a teremben,
aki, ha egy ilyen kijelentés objektiv elöfeltételei
megvolnának, bárminö kicsinyes szempontokból,
bárminö mellékes tekintetekböl e kiegyenlitésnek
utját állaná. (Élénk helyeslés. Igaz! Ugy van !)

De hogy e kiegyenlités valóban szanálja a
helyzete!, hogy az valóban megnyugvást idézzen
elö s egy jobb jövönek képezze alapját, annak elö-
feltételét képezi, hogy az egyénekre és pártokra
nézve megalázkodással ne járjon (Ugy van!) hogy
az egyének és pártok jogos önérzetét intacte tartsa
fenn (Igaz! Ugy van!) és másodszor, hogy necsak
a pillanat nehézségeiböl képezzen kibontakozást.
(Zajos tetszés és helyeslés!) Mert hiszen, ha expe-
dienst találunk, amelylyel keresztülbotorkázhatunk
a pillanat nehézségein, de fennhagyjuk azt a Da-
mokles-kardot, amelyet az imént emlitettem, nem
javitottuk, de elrontottuk a helyzetet. (Igaz! Ugy
van! Élénk helyeslés!) A megoldásnak megnyug-
vást kell hozni minden téren, ki kell huznia mind-
azon mérges anyagot, amely a helyzet elfajulására
vezet. (Ugy van!) Annak tehát biztositania kell a
parlament méltóságát, rendjét és munkaképességét,
de egyuttal biztositania kell a lehetöség korlátai
között a választások rendjét és tisztességét is
(Élénk helyeslés.)

Tisztelt' barátaim! Hogy találunk e ily
módot a megoldásra, ki tudná azt ma megmon-
dani. Mi csak azzal a szilárd elhatározással néz-
hetünk a bizonytalan jövöbe, hogy bármint ala-
kuljanak annak esélyei, teljesiteni fogjuk köteles-
ségünket. (Élénk helyeslés:) .

Neked, mélyen tisztelt barátunk, a multban
nehéz viszonyok között teljesitett kötelesség s a
haza ügye körül szerzett érdemek lélekemelö tu-
data adhat eröt e küzdelemben (Hosszas, élénk
tetszés, helyeslés és éljenzés). Ez a tudat vértezzen
fel téged azon féktelen támadásokkal szemben is,
melyekkel ellenfeleid vad kétségbeesése fordul
feléd, (Ugy van!) A méltatlan vád visszahull a

vádló fejére, annál sulyosabban, mennél méltatla-
nabb (Tetszés) és barátaidnak tiszteletét, ragaszko-
dását, szeretetét irántad csak melegebbé teheti.
(Élénk helyeslés és éljenzés.)

Ezektöl az érzelmektöl áthatva jöttünk most
hozzád, hogy eröt, kitartást, egészséget kivánunk
neked és Isten áldását kérjük mindnyájunk közös
küzdelmére. Áldjon meg téged a jó Isten, adjon
neked és az országnak egy boldog ujesztendöt !
(Meg-megujuló élénk tetszés, éljenzés és taps.)

(A miniszterelnök válasza.)
Erre báró Bánffy Dezsö miniszterelnök a

következökép válaszolt:"
Kedves barátaim ! A tisztelt szónok ur

beszédének végén azon óhajának adott kife-
jezést, hogy Isten adjon nekünk mindnyájunk-
nak és az országnak egy boldog uj esztendöt.
(Halljuk ! Halljuk!) Kétségtelen, hogy ma, azon
nehéz körülmények között, amelyekben va-
gyunk, egy ilyen jókivánság, ha érvényesül-
hetne, a legjobb volna. A legjobb volna ne-
künk, akik elsö sorban vagyunk hivatva a köz-
ügyek élén állani; jó volna nektek, akik ezen
törekvésünkben és munkálkodásunkban minket
támogattok és mindenekfelett jó volna — hisz
erre van elsö sorban szükség — magának az
országnak. (Élénk helyeslés.) A tisztelt szónok
ur, nem kétlem, elmondott szavaiban a párt-
nak és a ti érzelmeiteket, eszmemeneteteket és
gondolataitokat, és, mondjuk, ez idö szerint, a

• legközelebbi pillanatban követendö politikai
programmotokat fejtette ki. (Igaz! Ugy
van!) Én ezt az elsö betütöl az utolsóig ma-
gamévá teszem. (Élénk éljenzés.) Azon fekete
szinekkel rajzolt képre való tekintettel, ame-
lyet elöttünk feltárt, a helyzet komolyságára
való figyelemmel meg kell, hogy szivleljük
azon hangokat, amelyeket a helyzet tisztázása
érdekében mondott; midön ezen fekete szi-
nekkel ecsetelt helyzetre való tekintettel itt
állok én, aki szorosan véve, ugy hiszem, jog-
talanul, igazságtalanul és méltánytalanul (Igaz !
Ugy van !) hónapok óta kiállitott czéltábla va-
gyok, hogy összekötött kezekkel türjem a sér-
téseket, a támadást és a jogosulatlan váda-
kat : kétszeresen kell, hogy gondolkozóban
legyek, sokkal inkább, mint ti, hogy vajjon e
helyzet, elöidézésében az én subjektiv botlá-
saim, tévedéseim és hibáim mennyiben ját-
szanak szerepet? (Halljuk! Halljuk!) De akár-
milyen mélyen vizsgálom is magamat, abban
-a nézetben vagyok, hogy ebben a tekintetben,
ebböl a szempontból a támadás, a harcz,
vagy, amint a tisztelt szónok mondá, a hajsza
ellenem jogosulatlan. (Igaz! Ugy van!) A
programm, amelynek megvalósitására a sza-

badelvü: párt nem mint uj programmal, de az
uj választások után az ország elött ujra meg-
jelent, egyáltalában nem olyan, hogy az ellen
kifogást tenni lehetne, hogy annak egyes
részleteit, mint olyat állithatnók oda,
hogy ez nem az ország érdekeinek ki-
vánna szolgálni. (Igaz! Ugy van!) Azt gon-
dolom, hogy az én egyéni eljárásom, egyéni
intézkedéseim és felfogásaim nem olyanok,
hogy azok a hajszára és ilyen értelemben való
megitélésre okot képezhetnének. (Igaz ! Ugy
van!) De hát, uraim, ezt elmondhatjuk itt, a
magunk körében; azonban hiába hangoztatjuk
abban a körben, amely épen az ellenkezö ál-
láspontra helyezkedve, a támadást intézi és
akcziójával lehetetlenné tesz minden parla-
mentáris alkotást, minden törvényhozási mü-
ködést és mindent, amit a nehéz viszonyok
közt épen az ország érdekében kellene létre-
hoznunk. (Igaz ! Ugy van!) Ezekkel a támadá-
sokkal, ezzel az akczióval, vagy, mondjuk,
ezen mindent megakasztó eljárással szemben
bizonyos határig kötött kezekkel állunk már
hónapok óta itt. És miért ? Azért, mert a ma-
gyar parlament, a magyar országgyülés tisz-
tességét akartuk fentartani és nem akarjuk a
megindult hajszát ellenhajszával és ellentáma-
dásokkal még élesebbé tenni. (Élénk tetszés és
helyeslés.) Hisz az ország közvéleményében
idehaza és künn már is megingott prestige-
ünket ez még inkább alászállitaná.

Azonban most is, daczára annak, hogy
az utolsó órán tul vagyunk, én elfogadom a
tisztelt szónok urnak azon állitását, hogy nem
kell tenni semmivel többet, mint amennyi föl-
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tétlenül szükséges, de ezt meg kell leirni, mert
az ország érdeke parancsolja. (Zajos helyes-
lés.) És most, ezen ujév kezdetén én, aki hi-
vatva vagyok ez idö szerint ezen pártnak ve-
zéreként a parlamenti tárgyalásokat is vezetni.
más egyebet nem mondhatok, mint azt, hogy
ez az álláspontja a kormánynak : mert hiszen
amint helyesen mondta a tiszteit szónok ur.
uj programmot, uj, messze idökre kiható ter-
vezeteket felállitani nem lehet (Ugy van!).
mert az adott körülmények között a percz
eseményei kell, hogy a pillanat elhatározását
meghozzák, (Igaz! Ugy van!) Mi törekedni
fogunk ugy a parlamenti tárgyalásoknál, mint
a közigazgatás és az államháztartás ügyeinek
vezetésénél csakis azon határig elmenni,
ameddig feltétlenül szükséges és kerülni mind-
azt, ami a feleslegesnek szinezetével birhatna:
de meg fogunk tenni mindent, ami szükséges
arra, hogy elöbb vagy utóbb a parlament
munkaképessége helyreálljon és ami feltétle-
nül szükséges arra. hogy a magyar állam kor-
mányzata és az ország gazdasági háztartása
fennakadást ne szenvedjen. (Élénk helyeslés.)

Tudom, hogy az általános felelösségen
kivül a politikai alkotmányos és közjogi fele-
lösség is terheli magát a kormányt, amely
ezen nehéz viszonyok között az ország kor-
mányzásának továbbvitelére vállalkozott, (Igaz!
Ugy van !) Elöttünk állott a választás, a válut:
letenni a fegyvert, avagy pedig saját- felelös-
ségünkre vállalkozni a helyzet fentartására.
(Halljuk ! Halljuk !} Én azt gondolom, hogy
nekünk kötelességünk volt ezen utóbbi állás-
pontra helyezkedni (Elénk éljenzés.), mert az
ország érdeke, a suprema lex, ezt parancsolta
(Igaz ! Ugy van !) és hogyha nem ezt tesz-
szük, bárha itt alkotmányos felelösséggel ál-
lunk szemben, az erkölcsi felelösség sokkal
nagyobb lett volna. (Igaz ! Ugy van!) És
ezen felelösségünk elvállalásának tudatában
mégis eltmondhatjuk, öszinte lelkiismerettel
és megnyugvással, hogy nem hiszszük, hogy
akár a józan közvélemény itt e hazában — s
azt hiszem, ez a nagy többség (Igaz! Ugy
van !) — akár a külföld azt mondhatá, hogy hi-
básan jártunk el. (Igaz ! Ugy van!) Meg vagyok
gyözödve, hogy az utókor tisztán fog látni,
és nem a napi pártszenvedélyektöl elvakitva,
és ha egyáltalán igényt tarthatunk arra, hogy
a történelem a mi tetteink és fényeink felett
itéljen, meg vagyok gyözödve, hogy az nekünk
fog igazat adni. (Igaz ! Ugy van!) Akkoron
majd az. hogy a felelösség kit fog terhelni,
tisztázva lesz, meg vagyok gyözödve, ugy,
amint az az igazságnak megfelel, ugy, ahogy
annak az adott körülmények között való eljá-
rással szemben történnie kell. (Igaz! Ugy
van!) Ezen, nagy felelösséggel járó további
akcziónak támogatására hozza a tisztelt szó-
nok ur a pártnak bizalmát, a pártnak támo-
gatását, (Igaz ! Ugy van!) amelyre épitve lehet
a további teendökre vállalkoznunk, és amelyre
épitve lehet a további küzdelmet felvennünk.
Ezt pedig fentartják: fentartjuk akármiféle
körülmények közt is (Élénk hosszas éljenzés),
mert az ország érdeke ugy parancsolja. (Hosz-
szas, szünni nem akaró élénk éljenzés.)

Ezzel nem akarom azt mondani, hogy,
ha kellö módozatok mellett találtatnék kiegyen-
lités ugy, ahogy a szónok ur mondotta, egyé-
nek és pártok dekapitulálása, sérelme, hátra-
tétele és megalázása nélkül lehetséges, nem
fogadnók azt el ; de föképen lehetetlen az,
hogy az a nagy többség, amely Magyarország
ügyeit harmincz éven keresztül folytonosan
vezette, még pedig minyenkor az ország érde-
keinek elönyére (Igaz! Ugy van!), egyszerre a
fegyvert tegye le a kisebbség elött (Igaz! Ugy
van !). amely, kétségtelen, jogosan támadással
nem jöhet. (Igaz ! Ugy van!)

Ez nem a kiegyenlités visszautasitását
hanem feltételeinek megállapitása. (Igaz! Ugy
van !) Meglátjuk, hogy lesz-e erre ut. vagy
nem. (Halljuk ! Halljak!) Ha nem lesz. akkor
maradunk azok. akik voltunk: hivek az alkot-
mányhoz, hivek elveinkhez, kitartók a küzde-
lemben és a haza érdekeit szem elött tartók;
és ennek érdekéböl nem riadunk vissza, bármi
támadás jöjjön is. (Szünni nem akaró, élénk
helyeslés.)

Hogy ily nehéz körülmények között az
elsö lövés mindig engem talál: ez természe-

tes : de legyetek róla meggyözödve, hogy
daczára a személyi, a társadalmi és politikai
támadásoknak, én mindig nyugodtan állok
meg. (Élénk éljenzés.) Tartom a fegyvert ke-
zemben, és le csak akkor teszem, midön le-
tehetem anélkül, hogy ez a párt megrövidü-
lést és sérelmet szenvedjen, anélkül, hogy a
haza érdekeit ezáltal feláldozzam. (Élénk
éljenzés.)

Ezek elmondása után. tisztelt barátaim
engedjétek meg énnekem, hogy megköszönjem
azon szives és barátságos támogatást, amely-
ben négy éven keresztül mint Magyarország
miniszterelnökét részesitettetek. (Élénk éljen-

.zés.) Engedjétek meg énnekem, hogy megkö-
szönjem azon szives barátságot és rokonszen-
vet, amelyben töletek részesültem, részesültem
nem mint miniszterelnök, hanem mint ma-
gánember is. (Élénk éljenzés) mint a pártnak
tagja, mint nektek barátotok. (Élénk éljenzés.)
Engedjétek meg, hogy, midön ezt megköszö-
nöm, az ujév alkalmából magam is minden
jót kivánjak nektek, minden jót otthon, bol-
dogságot családotokban és mindenekfelett jót,
mondhatnám talán jobbat ez uj esztendöben.
(Élénk éljenzés.)

A beszéd után báró Bánffy miniszterelnök
meleg kézszoritást váltott gróf Tisza Istvánnal és
a körülötte levö párttagokkal; szintugy a minisz-
terek is a legszivélyesebb üdvözléseket váltották és
barátságos beszélgetésbe vegyültek a párttagokkal,
akik közt ott voltak nemcsak az országgyülési kép-
viselök, de a szabadelvüpárt számos más tagjai is,
a förendiház, a társadalmi elökelöségek és a fö-
ispáni kar köréböl. Ott voltak a többek közt: Jó-
kai Mór, báró Harkányi Frigyes, báró Bohus Zsig-
mond, gróf Gyürky Ábrahám, báró Radvánszky
Géza, Szabó Jenö, Ráth György, dr. Dárdai Sán-
dor, az állami számvevöszék alelnöke, Dégen Gusz-
táv, Beniczky Ferencz, Fenyvessy Ferencz, Vadnay
Andor, Kürthy Lajos, Szinnyey-Merse István stb.

A hivatalos tisztelgés eiött és után a meg-
jelentek legnagyobb része báró Bánffy Dezsö nejé-
nél is tisztelgett, aki az üdvözléseket szokott sze-
retetreméltóságával fogadta és vendégeit frissitökkel
kinálta meg.

A nagyszámu párttagok a legemelkedettebb
hangulatban távozlak a miniszterelnöki palotából,
amelyet ezután a tisztelgö küldöttségeknek és ma-
gánosoknak még hosszu sora keresett fel.

A függetlenségi párt.

A függetlenségi párt tagjai délelött rend-
kivül nagy számban gyültek össze a pártkör-
ben s innen indullak Kossuth Ferencz pártel-
nök lakására, Kossuth üdvözlésére.

Barabás Béla mondotta az üdvözlö beszédet.
Tolmácsolta a párt ragaszkodását és szeretetét.
A helyzetre czélozva a többek között ezeket mon-
dotta :

"A nagy nemzeti zavarodásból hiába iparko-
dunk kijutni. Azt mondjak, van nekünk egy hagy
királynak, egy atyai bölcs fejedelmünk, de a bi-
zonytalanságnak kétségbeejtö napjaiban hiába ke-
resi öt szemünk. A nemzet árván marad, hisz a
magyarnak az volt örök végzete, hogy sohasem
tudták vagy nem akarták megérteni. Ragadd meg
tehát, szeretett vezérünk, a mi nemzeti küzdel-
münk szent zászlaját. Te vagy hivatva apád nagy
szellemének erejével harczba vinni a függetlenség
zászlaját, mely rongyos lehet, de szennyes nem
lesz soha."

Kossuth Ferencz a következöleg válaszolt:
(Kossuth Ferencz beszéde.)

Ami máskor örömmel töltötte volna el keb-
lemet, hogy titeket barátaim, hü elvtársak, körü-
löttem látlak, most az örömbe bánatot is vegyit,
mert emlékeztet arra, hogy ma van az alkotmány-
sértés elsö napja. Ennek tudata alig hagy szivem-
ben másra helyet, mint a honfibánatra, a honfi-
aggodalomra.

Megtörtént az, amit eddig soha nem jegyzett
fel az ezredéves magyar történelem, hogy nem az
idegen hatalom, zsoldos erövel, hanem az ország-
gyülés többsége élén egy magyar felelös miniszter-
elnök támadja meg az alkotmányt, azért, mert a
többség anyagi erejének nem engedtük meg azt,
hogy világos törvényeinket megsértse vagy mel-
lözze, értelmüket kiforgassa és az ország egyik
sarkalatos jogát érvénytelenné tegye. (Igaz ! Ugy
van!)

Ez megtörtént ma és e század utolsó éve egy
szégyenfolt marad a magyar történelem lapjain,

Ti, akik velem küzdöttetek és lelkesen követ-
tétek azt a zászlót, melyet erösebb kezekre biz-
hattatok volna, de hivebbekre nem, — ti jól tud-
játok küzdelmünk történelmét, fegyverfogásunk
okait, szükségtelen tehát ezeket részleteznem.

Csak annyit mondok nektek és azoknak, kik
országszerte megbiztak ami hazafiságunkban, hogy
mi megmaradtunk rendithetetlenül elveink mellett;
s ezek ellen sem mint honfiak, sem mint alkot-
mányos párt nem vétettünk egy perczig sem.

Elveinket e pár szó fejezi ki: hazánk állami
függetlensége és szabadsága, s a magyar nép jogai
és jóléte.

De elveinkhez tartozik az alkotmányosság
fentartása is, mert csak igy lehetnek egy független
szabad hazának szabad polgárai.

Az alkotmányosság alapelve az, hogy a nem-
zet akarata szabadon és meghamisitatlanul nyilat--
kozhassék meg.

Csak ugy tudhatjuk meg a nemzet többségé-
nek akaratát, ha mindenki, aki pénzzel és vérrel
adózik, politikai jogokkal is bir.

De addig is, mig a. nemzetnek csali egy ki-
sebb része bir ilyen jogokkal, csak ugy tudhatjuk
meg a politikai jogokkal birók többségének akara-
tát, ha a választások tisztasága oly törvény állal
biztosittatik, amely a tisztátlan és nem teljesen sza-
bad szavazattal megválasztottakat kizárja az or-
szággyülésböl és megválasztatásukat megsemmisiti
egy független és részrehajlatlan fórum.

Továbbá, csak ugy nyilvánulhat meg a tisz-
tán és szabadon megválasztottak igazi akarata, ha
az inkompatibilitási törvény szigorittatik és mód
találtatik arra, hogy az inkompatibilitás fölött egy
pártatlan fórum itélkezzék. (Helyeslés.)

A tiszta választásokkal megalakult és ön-
érdek által nem vezetett többség akaratának min-
den alkotmányos államban érvényesülni kell.

Egy tiszta választással megalakult ország-
gyülésen a kisebbség joga csak az, hogy a nem-
zet közvéleményét elveinek megnyerje; egy tiszta
parlamentben a kisebbség joga és kötelessége vi-
lágos; lázadó és hazaáruló lenne oly kisebbség,
amely egy tisztán megválasztott és inkompatibilis
elemektöl megtisztitott többség akaratának ellent-
állana.

Minálunk, jól tudjátok barátaim, hogy a
többség miképen alakult ? Nem is titkolja már ezt
maga a miniszterelnök sem ; a politikai morál csak
olyan, mint az egyéni erkölcs: az elsö ballépés
fáj; titkolja, szégyenli ezt a megtévedést; de mi-
kor a tévelygést megszokta, nem szégyenli többé,
nyiltan bevallja.

Báró Bánffy bevallotta miniszterelnöki széké-
böl, hogy pénzt kezelt választási czélokra, bár erre
a törvény büntetést ró ; rábizonyult, hogy hivatalos
— ugynevezett — szelid nyomásokat eszközölt,
bár erre is büntetést ró a törvény; bevallotta
azoknak, kikkel paktált, hogy a tiszta választások
biztositását czélzó kuriai biráskodási törvény nem
fog létre jönni, mert máskép az ország joga, a
közgazdasági önállóságra, a választásoknál érvényre
juthatna, ha tiszta választások lennének, amit Ö
nem akart.

Ilyen tényekkel állunk szemben, kedves ba-
rátaim.

Az igy bevallott eszközökkel megszerzett
nagy többség most egy nyers eröt képez, melyre
támaszkodik báró Bánffy és minden évre azzal
felel, hogy háta mögött ül a többség; minden tör-
vénysértésre abból merit jogot, hogy övé a többség.

Még egy tiszta választással megalakult több-
ségnek sem lenne joga törvényt sérteni, mert
módjában van megváltoztatni oly törvényeket,
melyek fölfogásai és elvei ellen vannak; de mig
e törvényeket meg nem változtatja, ha ezeket
megsérteni igyekszik, akkor a nyers eröt emeli a
jog és a törvény fölébe és följogosit a nyers erö
használatára, mert az eröszak ellen csak ellent-
állás és eröszak alkalmazható; a nyers erö ellen
csak nyers erö gyözhet; mi azonban, mikor az
erös küzdelembe belementünk, nem tértünk el ha-
gyományos elveinktöl, melyek szerint csakis elve-
kért elvek ellen és soha személyekért vagy sze-
mélyek ellen nem küzdünk.

Ha most báró Bánffy személyének megta-
gadjuk a kormányzás eszközeit, ezt azért tesszük,
mert ö alatta domborodott ki legjobban az a rend-
szer, mely hazánkat anyagilag és közszellemileg
romlásba dönti.

Továbbá azért fordult küzdelmünk éle báró
Bánffy ellen, mert bebizonyult, hogy nemcsak nem
használta fel a gondviselésszerü alkalmat biztosit-
hatni az ország közgazdasági önállóságát, de (ám-
bár mult érben maga is elismerte az erre vonatkozó
törvények elvitázhatlan értelmét) meghajolt mindjárt
az elsö nehézségek eiött, melyekbe a törvény vég-
rehajtása ütközött és a nehézségekkel szemben
nem vonta le a következtetést, hanem arra vál-
lalkozott, hogy kijátszsza és félremagyarázza a
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törvényt és igy megtámadja a királyi eskü szent-
ségéi is, mely e törvényt biztositotta. (Ugy van!

Ugy van !)
Ily körülmények közt lehetetlenné tette ma-

gát a miniszterelnök, mert nem maradhat a kor-
mány rudja olyan kezekben, amelyek mindenhez
hozzányulnak : az ország jogaihoz, az ország tör-
vényeihez, a királyi eskühöz, a multhoz, a. jelen-
hez, a jövöhöz és mindezt összetépik,, széttörik,
csak azért, hogy a hatalom tovább is élvezhetö
legyen.

Ezek folytán erös küzdelmünk jogosult,
söt kötelességszerü és mi hiven megtettük köteles-
ségünket.

Azonban jól tudjuk azt, édes barátaim, hogy
az ellentállás romokat hagy hátra ; még ha gyö-
zelemre is vezeti az Isten az igaz ügyet, oly sebe-
ket hagyhat hátra a küzdelem, melyek veszélyez-
tethetik mindazt, ami legszentebb elöttünk.

Csakis a végkényszer nyomása alatt érvénye-
sitjük tehát jogunkat és tesszük meg kötelessé-
günket, ami nem más, mint az, hogy minden tör-
vényes és a házszabályok által megengedett esz-
közzel megtörni igyekszünk a jogtipró, törvénysértö,
alkotmánycsorbitó miniszterelnök vak és öntudat-
lan hatalmát. (Helyeslés.)

Megirtam és elmondtam, de ünnepélyesen
ismétlem most, hogy egy olyan kormány, amely-
hez a jog- és törvénytiprás vádja nem tapad, bár
elvi okok miatt nem birhatná bizalmunkat s el-
lene is szavaznánk, az én hitem szerint azonnal
megkaphatná szavazási döntéssel az indemnityt;
tehát nem áll az, hogy az alkotmánysértés szük-
ségessé lett, mert csak is egy oly férfiut lenne
szükséges eltávolitani, aki lehetetlenné tette magát
a parlament egy tekintélyes része elött és igy csak
is szeszélyesség az, hogy a többség akaratát ép-
pen ezzel a közeggel akarja érvényre juttatni, és
inkább nem juttatja érvényre ezt az akaratot és
megsérti az alkotmányt, mintsem hogy szeszélyé-
böl engedjen.

Nem állhatna fenn az a vád, hogy épen
ilyen szeszély a kisebbség követelése, mert a
kisebbség minden joga, minden sérelme iránt ez a
férfiu volt mereven vak és siket, és benne látja
megtestesülve a kisebbség az eröszakos jogtipró
rendszer végleteit.

Szükséges ezenkivül azért, hogy helyreálljon
a parlamenti béke, az, hogy a választások tiszta-
sága'"törvény által biztosittassék, és igy a többség
nem mesterséges, de egy valódi többség legyen. Ez
sem képezhet tulzott követelést, hacsak a többség
magára nem akarja sütni a jogtalan létnek bé-
lyegét.

Szükségessé lett a kormányelnök politikai vét-
kei folytán a kibontakozásra egy vám- és kereske-
delmi uj provizórium, mert hiányzik már az idö a
törvényt végrehajtani; ezen uj provizóriumot bár
pártunk nem szavazná meg, mert mi csak oly pro-
vizóriumhoz járulhatnánk hozzá, amely az önálló
vámterület megvalósitására használtatik fel, azért
mégis egy uj kormány rövid szavazás utján megsze-.
rezhetné az uj provizóriumot, ha kellö biztositék
nyujtatnék arra nézve, hogy ezen uj provizórium
ideje alatt, csakis az 1867. XII.t.cz által kijelölt mó-
don, tehát a 61.§. szerint lenne megköthetö a már
beterjesztett szöveg szerint a vám- és kereske-
delmi szövetség és máskép nem (ami nem lehet
akadály, mert ezt a törvény ugyis világosan tiltja) :
és ha ezen határidön belül, a törvény által elöirt
módon, a már beterjesztett szöveg szerint nem.
köthetö meg bármilyen ok miatt a szövetség,
akkor az önálló vámterület alapjának világos tör-
vénybeiktatásával rendezhetnének, amely alkalom-
mal minden olyan szerzödéses intézkedéshez hozzá-
járulnánk, mely a vámháboru kikerülésére szüksé-
gesnek bizonyulna.

Minthogy abban az esetben, ha nem sike-
rülne a vámszövetség megkötése az uj provizórium
szabta végleges idöben, a nemzet világos jogainak
s a törvények világos rendeletének lábbaltiprása
nélkül ugy sem történhetnék más, mint az önálló
vámterület alapján való végleges berendezés,
ennélfogva az uj provizóriumnak ilyen feltételhez
kötése sem képezhetne akadályt azok elött, kik
akaratukat csakis a törvény keretén belül akarják
érvényesiteni és igy nem képezhetne okot az al-
kotmány megtámadására.

Elmondtam a kérdések felett véleményemet
s ezzel minden felelösség alól felmentettem lelki-
ismeretemet és pártunkat.

Ha nem ejtenek el egy lehetetlenné lett fér-
fiut és miatta inkább a haza alkotmányát sértik
meg: továbbá ba nem állnak rá arra, hogy egy
köztiszteletben álló személyiség foglalja el a mi-
niszterelnöki széket s egy oly kormány alakuljon
meg, amelyhez az eröszak, a jogtiprás, a törvény-
sértés vádja nem tapadt; ha e mellett nem nyuj-
tanak módot arra, hogy a választások tiszták le-
gyenek és hogy a többség a választópolgárok igazi
többségének akaratát képviselje; végre ha nem ad-

nak biztositékot arra, hogy a provizóriumok lán-
czolata nem folytatódik, hanem egy végleges és
utolsó határidö tüzetik ki, melyen belül megköt-
hetö a már benyujtott vám- és kereskedelmi ja-
vaslat alapján, a" törvények által elöirt módok sze-
rint a vámszövetség, de e határidö lejártával
tényleg érvényesittetik az ország joga, az
önálló vámterület alapján leendö végleges be-
rendezkedéssel, akkor világossá lesz az ország és
világ elött azt hogy a többség akaratát a zsarnok-
ságig viszik, a többség elvei megvalósithatását
egy lehetetlenné lelt férfiu személyének áldozzák
föl, továbbá, hogy valódi többséget nem akarnak,
hanem csakis egy mesterséges többséget, s az
ország törvényeit végrehajtani nem akarják, hanem
kijátszik addig a törvényeket, ameddig valahogy
kelepczébe nem kerithetik az országot.

Ha ez tovább is megkiséreltetik haldokló
századunk szégyenére, akkor mi küzdeni fogunk
minden törvényes és a házszabályok áltál meg-
engedett fegyverekkel és Isten segitségével meg
fogjuk mutatni, hogy a jog, a törvény, az igaz-
ság diadalmaskodni tudnak a vak és nyers erö
felett.

Isten tartsa meg hazánkat és adjon nektek
honfiui vigaszt mint képviselöknek és boldogságot
mint embereknek!

A beszédet perczekig tartó éljenzés kisérte.

A nemzeti párt.
A nemzeti pártnak a fövárosban idözö

tagjai telyes számban együtt voltak ma dél-
elött a pártkörben, ahol elöbb a pártelnök,
azután a pártvezér, végül pedig az alelnök
elött fejezték ki jó kivánságait.

Horánszky Nándor pártelnököt Hódossy Imre
üdvözölte meleg szavakkal.

Ezután Horánszky Nándor gratulált a párt
nevében gróf Apponyi Albertnek, a párt vezérének.

(Horánszky beszéde.)

Igen tisztelt vezérünk! Kedves barátunk!
Nehéz idökben és szomoru politikai viszonyok közt
jöttünk hozzád, hogy felhasználjuk az ujév alkal-
mát arra, hogy léged üdvözöljünk és szerencsét
kivánjunk neked abban a politikai küzdelemben,
amelynek terhes feladatait az ország példátlanul
zilált helyzete rakta a mi vállainkra és amely
küzdelemben az oroszlánrész elsö sorban téged
illet, a vezért, aki legmagasabban állasz. Nem a
fátumszerü véletlen idézte elö ezeket az állapoto-
kat, hanem a lefolyt éveknek politikája rakta le
annak az alapjait. Az a politika, amelynek terv-
szerü és tudatos czélját az ország és a
nemzet eröinek gyengitése képezte azért, hogy
annál erösebb, és szétbonthatatlanabb legyen
az a hatalmi erö, amely a személyes po-
litika szolgálatába szegödött, amely személyes
politikának czélját az önzö érdekeknek, kielé-
gitése és állandó táplálása képezi. (Igaz! Ugy
van!) A közélet betegsége lassan-lassan és fokoza-
tosan fejlödött, és én nem hiszem, hogy legyen
Magyarországon gondolkodó ember, aki elöre nem
látta, hogy annak valamikor és valamely alakban
krizisben kell kitörnie. (Igaz! Ugy van!) Kitörését
nem mi idéztük elö, hanem elöidézte az a kor-
mánypolitika, amely gögösen és kihivóan állott
az ország élére nem azért, hogy az országnak
közszükségleteit kielégitse, hanem hogy azt tisz-
tán hatalmi eröszakkal akként kezelje, a miként
az az ország nagy érdekeinek meg nem felel.
Elöidézte továbbá azon perfid eljárás, amely a
dolgokkal és az emberekkel egyaránt kihivóan bánt,
és amely bennünket is azon alternativa elé álli-
tott, hogy vagy összetett kezekkel nézzük ezen
sulyos helyzetet, vagy belemenjünk egy küzde-
lembe, amelynek czélját a fennálló kormányrend-
szernek megdöntése képezi. E nélkül nincsen gyó-
gyulás, nincsen javulás. (Élénk helyeslés.) Törté-
neti tényekre utalok, midön az igazsághoz hiven
azt állitom, hogyha — egyebeket ezuttal kerülve
és mellözve — a kormány a közgazdasági kiegyezé-
sek kérdésében az 1898. évi I. törvényczikk tar-
talma és szelleme szerint járt volna el, ha ké-
söbbi ténykedéseiben a törvényhozás jogos kivánal-
mainak eleget tett volna anélkül, hogy az általam
idézett törvénynek szellemét megmásitsa és meg-
hamisitsa, szereplésünk ma egészen más, és ta-
lán épen az ellenkezö lett volna. Mort egész po-
litikai pályánknak egyik dicsöségét az képezte,
hogy mindenkor következetesek voltunk. (Tetszés.)
Abban az esetben hihetöleg mi is a kiegyezés
háta mögött állanánk. Világosan megmondottuk
ezeket a törvényhozásban a szeptember eleje óta
folyó vitákban és világosan megmondottuk konferenciáink határozataiban is. És ime mindezek-
kel szemben a kormány rideg visszautasitással
járt el, még pedig akként, hogy nem volt figye-
lemmel sem a törvényre, sem az ország érde-
keire, sem végül arra a loyalitásra, amelylyel

nekünk, akik öt nehéz helyzetében kisegitettük,
tartozott és tartozik. (Igaz ! Ugy van!) Azt hiszem,
hogy már ez a tény is napnál világosabban do-
kumentálja és konstatálja, hogy a bekövetkezett
állapotnak értelmi és erkölcsi szerzöi nem mi
voltunk, és vagyunk, hanem a kormány. Mi ezek-
böl a tényekböl csak konzequencziánkat vontuk le
és nem más érdekböl, mint csupán a haza érde-
kéböl, mert ezenkivül soha semmi más érdek lép-
teinket nem vezérlette. (Zajos tetszés.)

De nemcsak ezek történtek a lefolyt idökben,
mert ezek nem élesitették volna ki annyira a har-
czot. Szitotta ezt maga a kormány, amely olajat
öntött a tüzre, amikor a tárgyalások késöbbi stá-
diumában nyilatkozataival hozzányult a nemzetnek
legértékesebb érdekeihez, megsértvén mindazon
szempontokat, amelyek az országnak becsesek és
drágák. Legalizálta a törvényhozásban és a par-
lamenti élet összes nyilvánulásaiban az erkölcste-
lenséget és az eröszakot, amikkel azután pártja
egyetértett, mert hiszen ezekkel szemben sem föl-
szólalást, sem tiltakozást nem hallottunk. (Élénk
helyeslés.) De a gyakorlati politikában is nem-
csak legalizálta ezeket, hanem a mult választá-
sokra való utalással — amely eljárást a többség
ujongva jóváhagyott, — elöre verifikálta az erö-
szakot nemcsak a kormányzásban, de a parlament
összealakulásában is, ez pedig nem jelent
egyebet, mint a parlamentarizmus teljes lete-
ritését. (Tetszés.) Szóljak-e a parlament belsö éle-
téröl, az összeférhetetlenségekröl, a képviselöi
müködésnek erröl a rákfenéjéröl, amely minden
rossznak és gonosznak forrása ? Szóljak-e azokról
az eröszakoskodásokról, üldözésekröl, amelyek az
egész országban uralkodnak és lehetetlenné teszik
nemcsak a politikai életben való müködést, de
magának a társadalmi és családi életnek nyugal-
mát is ? Szóljak-e arról a nagy és sulyos merény-
letröl, amely mint koronája jelentkezik azon go-
nosz állapotoknak, amelyek Magyarországon ma
uralkodnak, — értem a 'Tisza-féle törvényt, —
amelynek aláirásával Magyarország törvényhozásá-
nak többsége elöször nyult ezer év óta hozzá al-
kotmányunkhoz, amely pedig e nemzet megélheté-
sének, jövöjének egyetlen alapját, egyetlen biztosi-
tékát képezi? (Hosszantartó élénk helyeslés és
tetszés.)

Elárulta igenis azt a külellenségtöl eddig be-
vehetetlen fellegvárat, amelyben ez a nemzet min-
den idökben egyedül érezte magát biztonságban.
Le akarta azt rombolni, hogy a nemzet ott álljon
ezen erös hajlék nélkül, hogy igy sulyos viszo-
nyok közt az ne nyujtson neki oltalmat. (Élénk
tetszés.)

Mindezek sulyos bajok és ezeknek összesége
okozta azt az elhatározást, hogy pártunk belement
abba a küzdelembe, amelynek vége csak az lehet,
hogy vagy mi pusztulunk, vagy megjavulnak köz-
állapotaink. (Élénk tetszés és taps.) Tisztelt bará-
taim ! Elismerem, hogy azok a fegyverek, amelye-
ket ezen küzdelemben használunk, nem normáli-
sak. Huszonegyesztendös politikai multunk és
küzdelmünk megmutatta azt, hogy mi mindig csak
a * szolidságnak, a mérsékletnek eszközeivel és
fegyvereivel küzdöttünk. Megmutatta azt, hogy
normális viszonyok közt ez a párt sohasem kivánt
hozzányulni azon rendkivüli eszközökhöz, amelyek-
hez való nyulás, fölfogásom szerint is sulyos hiba
lenne akkor, ha a gyógyulás lehetöségének más
eszköze is kezünkbe van adva. De ha nincsenek
más eszközök és ha arról van szó, hogy vagy
pusztuljon a közélet és pusztuljon az ország, vagy
nyuljunk hozzá azon eszközökhöz, melyekkel ezeken
a gonosz állapotokon változtathatunk, akkor nem
szabad haboznunk, mert elsö sorban az ország ér-
deke és nem az eszközök — amelyekkel az ország
javát elérni kivánjuk — jönnek tekintetbe. (Élénk
tetszés.) A javulás vagy gyógyulás ezekböl a sulyos
bajokból bekövetkezhet az esetben, ha fölül fog
kerekedni a többségben a belátás és az ország
érdekeinek megfontolása. Ha a sikernek biztosi-
tása mellett ez megtörténhet, vagy meg fog tör-
ténni, akkor, én azt hiszem, hogy mi is minden
pillanatban készen leszünk a gyógyulásnak ezen
békés eszközeihez nyulni. Ismétlem azonban,
hogy nem tudom, vajjon ez be fog-e következni,
de az bizonyos, hogy ha a sikert ezen az uton
elérni nem lehet, akkor a harcz utján kell
azt kivivnunk. Ez az, ami a jelen pillanatban a
mi lépéseinket irányitja. De akár a paczifikáczió-
nak feltétlen sikerekkel járó utja, akár a harcz
legyen az irányadó: az eszme, amely lépteinket
vezetni fogja, mindkét esetben a törhetetlen haladás
lesz azon a téren, amelynek szolgálatában állunk.
Miután pedig ebben a küzdelemben is a zászlót
legmagasabban a mi vezérünk, Apponyi Albert
emeli, (Éljenzés.) bizunk benne, hogy ha bennün-
ket akként vezet, amint ezt évek óta bölcseségé-
töl megszoktuk, a siker el nem maradhat. Ezen
sikeres küzdelemhez kivánok vezérünknek eröt és
egészséget és mindezekhez a kincsekhez még egyet:
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tökéletes családi boldogságot. (Lelkes éljenzés és
tetszés.)

A beszédet zajos helyesléssel fogadták,, ami-
nek lecsillapodása után gróf Apponyi Albert szólott.

(Apponyi beszéde.)

Igen tisztelt és szeretett barátaim!
Mélyen tisztelt és szeretett pártelnökünk üd-

vözlö beszédében rámutatott arra, ami ma minden
magyar ember lelki világát elfoglalja: az a kivá-
lóan sulyos helyzet, amelyben az évforduló az or-
szágot találja; tisztelt rámutatott barátom arra is,
hogy mik ennek a helyzetnek okai. Hiszem ha az oko-
kat végig akarnók kutatni, akkor vissza kellene men-
nünk — mint tettük képviselöházi beszédeinkben
— a mostani rendszer keletkezéséig, a mostani
rendszernek egész történetén kellene végigtekinte-
nünk. (Igaz ! Ugy van !)

Ennek a rendszernek a Bánffy-kormányt meg-
elözö müködése elökészitette a talajt, hogy ily vi-
szonyok fejlödhessenek. A közvetlen impulzust a
kormánynak ezen országgyülés létrejövetelekor a
választásoknál követett eljárás adta. meg.

Ez a parlament bünben fogamzott, bünben
született . . . (Igaz ! Ugy van !) és azért az er-
kölcsi világrend minden törvénye szerint ennek a
parlamentnek, mint lázbetegnek, folytonos krizisek
között kellett hánykolódnia. (Igaz ! Ugy van!)

Hogy ez bekövetkezett, lehet kényelmetlen,
lehet káros, lehet válságos az országra nézve. De
ha be nem következik, ha az ily módon megvá-
lasztott parlament is csak oly nyugodtan fejezte
be pályafutását, mint bármely más ; s ez egyene-
sen kétségbeejtö lett volna, mert a nemzetben
minden erkölcsi reakczió hiányát mutatta volna.
(Élénk helyeslés.)

Az országgyülés müködéséit kezdettöl fogva
környezö krizisek egész sorozata alatt mi, ti, bará-
taim, talán kelletén tul, tekintettel voltunk alkot-
mányunknak még ezen választások után is fenn-
maradt formáira. Még a formákat is annyira be-
csültük, még a formák megtartását is olyan, orszá-
gos érdeknek tartottuk, hagy nem egy alkalommal
kezet fogtunk a folyton fenyegetö krizisek elhári-
tására. Czélt ezzel nem értünk, a helyzet javulá-
sát ezzel nem idéztük elö és pedig azért nem,
mert az idönkint nyujtott támogatás nemhogy jobb
utra terelte volna, hanem csak elbizakodottabbakká,
hatalmi göggel elteltebbekké tette a hatalom keze-
löit. Ezt bizonyitja az országgyülés egész lefo-
lyása, ezt a jelenlegi krizis közvetlen elözményei.
(Igaz ! Ugy van !)

Tisztelt barátunk utalt reá, hogy az ország-
gyülés megalakitásakor történt és annak keletke-
zésére homályt vetö visszaélésekhez füzödött a
parlament testén folyton rágódó belsö betegség:
az inkompatibilitási törvény gyakorlati feltététele ;
ugy, hogy ez a parlament, amint keletkezésében
nem volt egészséges, ugy összeállitásában és mü-
ködésében is folyton beteg. (Igaz! Ugy van!)

Kitörésre juttatta a krizist — mint azt tisz-
telt barátom is felemlitette — az, hogy miután az
eddig beállott nehéz helyzeteknek legnehezebbikét,
azt, mely tavaly a kiegyezés megujitása körül ál-
lott be, ami segitségünkkel elháritották, amidön
egyebet nem kötöttünk ki mint azt, hogy az 1867.
XII. törvényczik rendelkezései épségben tartassa-
nak, most már minden kétségen kivül konstatálva
van, hogy a kormány ehhez sem ragaszkodik és az
1867. XII. törvényczikk ellenére, annak megkerü-
lésével, kijátszásával akart intézkedni, ezzel egy-
szersmind megsértvén azt a loyalitást, amelylyel
tartozott nekünk, akik öt a mult év végén nem a
magunk érdekében, de az ország érdekében segi-
tettük. (Zajos helyeslés.)

És, tisztelt barátaim, még ez sem volt elég.
Bekövetkezett az ezen alapon megindult vitában
az a kormánynyilatkozat, amelyböl nyilvánvalóvá
vált, a kormány felfogása a magyar parlamenta-
rizmusról. E felfogás szerint a kormányt semmi
korlát sem feszélyezi abban, hogy választási czé-
lokra ismeretien forrásokböi pénzeket gyüjtsön és
kezeljen; azoknak a honpolgárainak pedig, akik-
nek meggyözödése az uralkodó párt meggyözödé-
sével nem egyezik, az államhatalomnak pártczé-

lokra szervezett egész erejével kell megküzdenie;
ami világossá teszi azt, hogy ilyen küzdelem tel-
jesen lehetetlen, (Zajos helyeslés) hogy itt az al-
kotmány nyujtotta módok felhasználása állal a
honpolgárok kebelében élö önálló meggyözödésnek
és nézeteknek érvényesitése matematikailag ki van
zárva. (Igaz! Ugy van! Élénk tetszés.)

És ha ezzel már ki volt mondva az alkot-
mánynak csödje és abból nem maradt fenn semmi
egyéb, mint egy, a maga egyoldaluságában a torz-
képig kifejlödött elv, a többség uralmának elve, a
Tisza-inditvány a parlamentarizmusnak ezt az
utolsó maradványát is kilökte lábai alól és az al-
kotmány összes faktorainak, a törvényhozás ösz-
szes tényezöinek szabályszerü és törvényes mükö-
dése helyébe, ha nem is formailag, de erkölcsileg
hasonló hatálylyal a klub-határozatok uralmát akarta
tenni. (Igaz ! Ugy van !)

Ez az a helyzet, ezek azok a törekvések,
melyekkel szemben kifejlödött az a végletekig
menö küzdelem, melyet a különben eltérö, söt
sokban ellentétes elvi alapokon álló ellenzéki pár-
tok ezen czélból teljes szolidáritásban és szövet-
kezve folytattak és folytatnak. (Élénk helyeslés.)

Reámutatolt tisztelt barátunk a küzdelem
eszközeinek rendkivüliségére. Megengedem, hogy
ezek az eszközök rendkivüliek, megengedem, hogy
ezeknek egynémelyike az alkotmányjog formai
szempontjából kifogásolható, de e küzdelem erkölcsi
jogosultsága, söt szükségessége iránt kétség nem
lehet.

És itt egy nagy bizonyitványt hozhatunk föl
magunk mellett, az ellenzök küzdelmének abszolut
önzetlenségét.

Az ellenzéknek egyetlen árnyalata som tart
ebben a küzdelemben szem elött személyes, vagy
akár politikai pártelönyöknek elérését. Állithatnak-e
ugyanannyit, hasonló joggal, ellenfeleink ? (Igaz !
Ugy van !)

Egyetlen egy ellenzéki árnyalat sem folytatja
a küzdelmet azért, hogy ö hatalomra jusson, vagy
a hatalomban részesüljék. Egyedüli czélul azt
tüzte ki magának mindegyik, hogy a törvényeknek
uralma és az alkotmányosság összes elvei érvényre
jussanak. (Igaz! Ugy van!) Nem küzdünk mi a
többség legitim akaratának érvényesitése ellen,
csak az ellen, hogy az alkotmányosság valamenyi
többi elvei sutba dobassanak és egyedül a több-
ség uralmának az alkotmányjognak semmi elfo-
gadható elve által nem igazolható tulfeszitettsége
álljon fenn. (Elénk helyeslés.)

És mert ilyen abszolute önzetlen a mi küz-
delmünk, azért adja meg annak alapja és kiindu-
lási pontja a kibontakozás módjai is. (Halljuk!
Halijuk !)

Minthogy küzdelmünk czélja semmi egyéb,
mint a törvények megtartásának, mint az alkot-
mány összes elvei érvényesülésének biztositása, a
k i b o n y o l ó d á s s e m m i e g y é b , m i n t
h o g y t á r g y i és s z e m é l y i b i z t o s i -
t é k o t n y e r j ü n k a r r a , h o g y e z e k a
l e g i t i m c z é l o k , a t ö r v é n y e k f e l t é t -
l e n u r a l m a , a z a l k o t m á n y ö s s z e s
e l v e i é r v é n y e s ü l j e n e k . (Zajos helyes-
les és éljenzés.)

Ily biztositék mellett leteszszük a fegyvert
ma, letettük volna az utolsó órában is, mielött az
ex-lex állapot beállott. Enélkül azt lelennünk
tiltja 2.2 ország alkotmánya iránti kötelességünk.
(Zajos helyeslés és tetszés.)

Mihelyt egyszer ki van mondva, mihelyt
egyszer világossá vált, hogy az alkotmányos uton
való érvényesülés ki van zárva minden meggyözö-
désre nézve, melyet a hatalom nem támogat, min-
den egyénre nézve, melyet a hatalom üldözöbe
venni jónak lát, mihelyt az alkotmány lényege fel
van függesztve, hatályon kivül van helyezve, ak-
kor — véleményem szerint — nem áll többé
erkölcsi alapon az az ellenzéki küzdelem, mely
tovább folytatná a parlamentben azt a játékot,
hogy hosszabb-rövidebb viták rendezése által az
alkotmányellenes állapotra az alkotmányosság lát-
szatának köpenyét vessük. (Igaz! Ugy van ! Élénk
helyeslés.)

Ezért, tisztelt barátaim, elöttünk csak két ut
áll. Vagy a kibontakozás abban az értelemben és
azoknak a kizárólag tárgyi czéloknak biztositásával, melyeket ugy tisztelt barátunk, mint en hang-
sulyozunk, és ón az ország érdekében kérem az
isteni gondviselést, hogy világitsa meg minden té-
nyezönek elméjét és szivét, melynek befolyása van,
hogy arra a legitim utra lépjenek, hogy ne nekünk,
az országnak, a nemzetnek adják meg, amire Isten
és ember elött joga van. (Hosszantartó, zajos he-
lyeslés.)

A második ut pedig, akármilyen hosszu ideig
tartson, akármily áldozatokkal járjon: a küzdelem
folytatása, (Zajos helyeslés és lelkes éljenzés.)
melynek esélyeiben én bizom. (Élénk helyeslés.)
Bizom, hogy akármilyen szomoru legyen a mai
helyzet, akármilyen válságosnak tünjék fel, a mos-
tani percz gyógyulást hoz magával egy lappangó,
emésztö betegségbüi. (Igaz! Ugy van!)

Hogy ha pedig nem, hogy ha hosszabb és su-
lyosabb megpróbáltatás ideje következnék be a
hazára, akkor sem állhatna be rosszabb helyzet
a mai ál-alkotmányosságnál és akkor minket leg-
alább lelkiismeretünk éltünk fogytáig meg fog
nyugtatni arra nézve, hogy minden eszközt alkal-
mazásba hoztunk a szabadság helyreállitására,
hogy kötelességünket hiven teljesitettük. (Igaz I
Ugy van !) Az egyéni megnyugváshoz ennél több
nem kell. (Élénk éljenzés.)

Én azért köszönöm nektek, tisztelt barátaim,
a jóindulatnak és barátságnak amaz érzelmeit,
melyeket igen tisztelt és szeretett elnökünk neve-
tekben tolmácsolt. Legyetek meggyözödve, hogy
ama bensö megnyugváson felül, melyre mint a2
önérzetes és lelkiismeretes embernek legföbb
szükségére utaltam, az én életemnek nincs drá-
gább kincse, nincs nagyobb büszkesége, mint azok-
nak a férfiaknak rokonszenve és barátsága, kikkel
hosszu idön át és nehéz körülmények között az
ország javáért küzdelmet folytattam. (Hosszantartó
zajos éljenzés.)

Perczekig tartott a taps és éljenzés.
Ezután Ivánka Oszkár beszélt, a párt ragasz-

kodását tolmácsolta Szentiványi Árpádnak, a nem-
zeti párt alelnökének, amint ez meghatottan kö-
szöni meg.

A néppárt ujesztendeje.
A néppárt gróf Zichy Nándort üdvözölte,

mint a párt vezérét. A tisztelgés délután négy
órakor volt a párt irodájában.

Molnár János apát országgyülési képviselö,
pártelnök mondotta az üdvözlö beszédet. Hangsu-
lyozta, hogy "sohasem volt még párt a magyar or-
szággyülésben, amely a keresztény elveket, mint A
politika és nemzetgazdászat elemeit oly nyil-
tan, és rendszerbe szedve adta volna elö,
mint ahogy azt a néppárt tette :" a maga
szempontjából a kétesztendei országgyülési sze-
replés után, már is elég sikerrel. Fölpa-
naszolta azután, hogy a kormány a választások-
nál még a közjogi ellenzék iránt is több jóindu-
latot tanusitott, mint a közjogi alapon álló nép-
párttal szemben. A mostani állapotokért a felelös-
sugd teljesen a kormányra háritja és a kormányt
támogatniuk annyi volna, mint elveiket megta-
gadni. Végül kérte Zichy Nándort, hogy továbbra
is tartsa meg a vezéri botot.

Gróf Zichy Nándor a beszédre a következö-
ket mondotta:

(Zichy Nándor beszéde.)
Méltóságos uram, tisztelt pártelnök ur !
Amiket most elmondottál, megindulással

hallgattam végig. De sem te, sem a mi tisztelt
barátunk, sem pedig én magam nem tartom ma-
gamat a dolgok birájának, hanem, amint helyesen
mondottad, a keresztény közönséget tartjuk hiva-
tottnak arra, hogy müködésteket kellöleg méltá-
nyolja, ebböl ujra lelkesedést meritsen, ujabb in-
dokokat azon zászló körüli sorakozásra, amely kö-
rül nekem talán csak az az érdemem lehet, hogy
az elsök közölt voltam, akik azt a politikai téren
magasan lobogtatták.

Sajnálom, hogy gróf Esterházy Miklós Móriczot
ez alkalommal nem látom oldalam mellett. A mo-
dor és eljárás iránti nézeteltérés sem személyes
viszonyunkat, sem programmunkat nem érinti ét
igy remélem, ismét találkozunk.
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- Az Ur nevét megszentelni országát megkö-
zeliteni, megbocsátani bántalmazóinknak: ezzel
kezdjük, ezért küzdjünk, erre törekedjünk. Példa
ebben is felséges urunk, aki sokat türt és sokat
bocsátott meg.

De amiröl szintén nem szabad megfeledkez-
nünk, az kivált e körben egyházunk iránti költsé-
geink teljesitése.

Sem szünhetünk meg az egyház szabadsa-
gáért és önkormányzatáért, a felekezeti iskoláért
küzdeni Nem szünhetünk meg törvényes_ jogaink
érvényesitését szorgalmazni. Nem szünhetünk meg
mindénekfelelt a házasság szentséges voltának el-
ismerését és a Szentség dolgában az egyház ille-
tékességét követelni.

A hitelv és a keresztény világnézlet érvénye-
sitése : ez a revindikáczió, á revizió a mi egész
programmunk. Nem egyéniségünk, nem kis csopor-
tunk,hanem elvünk, a hivök közönsége, az egy-
ház: ezek birnak nyomatékkal.

Eljárásunkban, politikánkban tévedhetünk.
Elég amugy is az ellenségünk, ne egyenetlanked-
jünk. Nem politikánkat, nem egyéniségünket: hi-
tünket, egyházunkat támadják meg, ezért üldöz-
tetünk. Jelöljék meg politikai vagy gazdasági pro-
grammunk elitélendö pontját, hadd javitsunk rajta.
Nem is tagadják: maguk hirdetik, hogy a katho-
likus mozgalmat el kell nyomni. De szóljunk aktuá-
lisabb kérdésekröl.

Obstrukczió: az ügyek eligazitásának meg-
akasztása. A kiegyezés ügyét már évek eiött a
kvóta kérdése akasztotta meg. Kikiáltották az or-
szágba, hogy annyit sem tud a kvótabizottság ki-
számitani, amennyit már eddig is illetéktelenül
fizettünk. A választók elé vitték a kérdést. Nem
igy cselekedtek, mikor a förendek visszavetették
az egyházpolitikai törvényekel; tudták, hogy meg-
buknának vele. Hiszen ma is azt mondják, hogy a
katholikus mozgalom miatt kellett vesztegetö és
eröszakos választás és a legyözötteket kiszolgál-
tatta a gyöztes pártnak az igazolási eljárás, amely
fölött a közvélemény már pálczát tört.

Igy már több mint két éve, megakadt a
kvóta és a vám- és kereskedelem ugyan a kép-
viselöházban, de igenis azzal szavaztatták meg a
most lejárt provizóriumot, melyet ujból is meg-
szavazni készek volnának. Adótörvényt sem juttat-
tak tárgyalásra a Házban, de ahelyett indemnitást
követeltek.

Ezzel lépte át a képviselöház küszöbét az
obtrukezió. A néppárt czélzatosan nem obstruált
és ezt határozatilag ki is mondotta.

Hát most mi lesz?
A képviselök többségének a Házon kivül

adott aláirásából kiindulni nem lehet. A képvi-
selöház alkotmányos módon, törvényes uton való
közremüködése, az ügyek alkotmányos eligazitá-
sának kelléke: az alkotmányosság egyik föltétele.

A mi alkotmányunk alapja a korona és a
nemzet közötti frigy, amelynek jelvénye a korona,
ünnepélyes szentesitése a koronázás.

Nem felejthetem: egy idöben magam is köz-
remüködtem oly kormányban, amely nem volt tör-
vényes; csak a törvényesség helyreállitása volt fel-
adata. De azért alkotmányunkat nem tekintettük
elvesztettnek és a király iránti hüség kötelékét
megszakadtnak. Nem felejthetem el, hogy akkor
teljesén szabadok voltak a választások; oly cse-
kély volt befolyásunk, hogy alig volt körülöttünk
egy csoport képviselö. És mégis meglett a kiegye-
zés, a kvóta és a vám- és kereskedelmi szövetség
és pedig a nemzet szabad akaratából. Hogy ezzel
ma hogy állunk? Erre megadhatja kiki magának a
választ. Ime, hová jutottunk!

Megtanulhattuk, hogy eröszakoskodással és
bántalmazással nem térithetni és nem engesztel-
hetni, hogy csak igazság és méltányosság szerez
bizalmat és tekintélyt és csak ez állithatja helyre
a megzavart erkölcsi rendet. Megtanulhattuk hogy
Isten után van még mibe bizzunk: ez felséges
urunk atyai szive és bölcsesége.

Mi pedig, kik a katholikus ügy érdekében
szervezkedtünk, nem felejthetjük, hogy ügyünket
sem a korona, sem a nemzet- -jóakarata nélkül
elöbbre nem vihetjük, hogy egyedül csak egyben
dicséretes a következetesség és ez a jó utáni tö-
rekvés. És ezért nem is rójjuk fel bünül egyesek-
nek akár a mult idök, akár a pártok tévedéseit.
Isten velünk !

Gróf Zichy beszédét a párt nagy tetszéssel
fogadta s ezután Buzáth Ferencz üdvözölte Molnár
Jánost, mint a párt elnökét.

A korelnöknél.
Madarász Józsefet, a képviselöház kor-

elnökét a képviselöház minden pártja üdvözölte.
Nemcsak az ellenzéki pártok, hanem a

[...] is fölkereste jó kivánságaival [...]

Az üdvözlések igy folytak le :

(A szabadelvü párt)

Az országgyülési szabadelvü párt nevében
ma délelött küldöttség volt Madarász Józsefnél, a
képviselöház korelnökénél, hogy a párt jókivánságait
tolmácsolja. A küldöttséget báró Podmaniczky
Frigyes vezette s a pártot Csávossy Béla, Dedovics
György, Molnár Antal, Nyegre László és Perczel
Béni képviselték.

Báró Podmaniczky Frigyes meleg hangu be-
szédben tolmácsolta a párt gratuláczióját, eröt;
egészséget kivánt Madarász apónak és megköszönte
azt az igazságosságot, azt a régi magyar ember-
hez méltó igazságérzetet, amelylyel Madarász a
Ház tanácskozásait vezeti.

Madarász József kiemelte válaszában, hogy
mondhatatlanul jólesik neki a szabadelvü pártnak
ez a megemlékezése, valamint általában az a jó-
indulat, melyet a párt részéröl tapasztalt. Mint
korelnök, mindenkor a törvény és házszabályok ér-
telmében törekszik eljárni, gyöngéden, amig lehet,
szigoruan, ha kell. Örül, hogy a többség támo-
gatja ebbeli törekvéseit s hogy csak kevés oly
z a j o s j e l e n e t fordult elö, amelyekröl, öszin-
tén bevallja, s z e r e t n é , h o g y n e m t ö r -
t é n t e k v o l n a m e g .

.Azon kell lennünk — mondotta ezután —
hogy békességben folytassa a Ház tanácskozásait
s hogy ne csak a létezö törvények tartassanak
meg, hanem hogy a fejlödö kor igényeinek s az
ország szükségleteinek megfelelö s a nép terheit
enyhitö uj törvényeket alkothassunk.

Végül arra kérte a küldöttséget, vigye meg
az ö meleg köszönetét s jókivánatait a szabadelvü
pártnak.

A küldöttség tagjai élénk éljenzések közt
szoritottak ezután kezet Madarász apóval.

(Az ellenzék.)
Délelött járt a korelnöknél a néppárt kül-

döttsége is. Buzáth Ferencz, Major Ferencz, Ra-
kovszky István voltak a küldöttség tagjai.

Az üdvözlö beszédet Buzáth Ferencz mon-
dotta % Madarász József meghatottan köszönte meg
a párt szives jókivánságait.

A néppárt tisztelgése után a függetlenségi
párté következett, amelynek nevében Kossuth
Ferencz vezetése alatt nagyküldöttség kereste föl
Madarászt.

Kossuth Ferencz tolmácsolta a párt jókiván-
ságait .

Madarász József erre a következöleg vá-
laszolt:

Tisztelt és kedves barátaim !
Polgártársaim és képviselötársaim!

Azon összetartó kapocs, mely az összes ellen-
zéki pártokat most egyesitette, hogy engem érde-
men felül üdvözöljön, következménye egész eddigi
életem müködésének, melyet mindig az alkotmány,
a törvénytisztelet és korunk szabad eszméinek
haladása iránt ugy a multban, mint a jelenben
kifejtettem és remélhetöleg a jövöben is kifejteni
fogok: (Zajos éljenzés.)

Ezért, áttérve különösen az irántam tanusi-
tott jószivüségtekre, én magam is a végzet rend-
kivüli kedvezményének tekintem, hogy ötvenéves
törvényhozói szereplésem befejezésében, épen az
ötvenedik év haladó perczeinek végén ugy történt,
hogy a képviselöház - elnökségét otthagyja minden
elnök és engem, aki Magyarország ösi történel-
mének, függetlenségének vagyok hive, szólitott
abba a székbe, hogy ott hazánk történelmi füg-
getensége és az alkotmánya érdekében szolgá-
latot teljesithessek mindaddig, mig a Ház az
elnökét megválasztja. (Éljenzés és fölkiáltások:
Soká lesz az!)

Csakis a törvénytisztelet, hazánk alkotmánya
iránti rendithetetlen érzelmeim adják meg nekem
az eröt, hogy e kötelesség terheit elvállalhassam.
Biztositlak benneteket, hogy a törvények tisztelet-
bentartásával, a házszabályoknak részrehajlatlan,
egyenlöen gyengéd in egyenlöen szigoru alkalma-
zásával fogom tisztemet teljesiteni mindaddig, mig
a czél el lesz érve : hogy a Ház a maga rendes
elnökét megválaszthatja.

(Felkiáltások: Legális elnökét! Perczekig
tartó éljenzés.)

Végtelenül jól esett nekem, hogy megemlé-
keztelek kerületemröl. Ebben a kerületben 12 vá-
lasztás közül csak három volt egyhangu. Igen ne-

vezetes és nagy pénzvesztegetésekkel kisérlelték
meg eme kerület választóinak ellentállását is meg-
törni, de ez sohasem sikerült. Higyjétek el, engem
is sokszor csodálatra ragadott ennek a kerületnek
tántorithatatlan állhatatossága. Csak ez tette ne-
kem lehetövé, hogy kisebb vagyonu ember létemre
egyáltalán elvállalhattam ennek a kerületnek min-
dig tiszta megbizó-levelét. (Perczekig tartó zajos
éljenzés.)

De a Gondviselés engem más kegygyel is
megáldott. Hiszen én már 1832-ben, tehát hatvan-
hat év elött a még akkor a Karok és Rendekböl
álló országgyülésen mint ugynevezett távollevö kö-
vét szivhattam magamba azt a szellemet, melyet
már az anyatejjel és jó atyám hazafias, érzelmes
szellemevei magamba szivtam : hogy mindig ha-
zámnak, magyar nemzetemnek, ennek alkotmányos
szabadságának, biztositására és a haladó kor
szellemének értelmében tegyek szolgálatokat ugy,
amint azt nemzetemnek természete, szelleme és
jelleme megkivánja. Ennek éltem, másnak soha.
(Perczekig tartó éljenzés.) Ennek remélek a jövö-
ben js élhetni. (Hosszantartó zajos éljenzés.) És
ezért bármilyen terhes kötelességeket is ró rám
most, mikor hazám válságban van, én szivesen tel-
jesitem e kötelességeket.

Pártatlanul akarom vezetni a tanácskozáso-
kat és ezért most sem jobbra, sem balra nem nyi-
latkozhatom. (Zajos helyeslés!)

Hazám törvényei, a házszabályok szerint aka-
rom ezeket teljesiteni a ti és remélhetöleg az egész
képviselöház jóakaratu támogatásával, hogy el le-
hessen érni a czélt: hazánk alkotmányát,, szabad-
ságát biztositani, -fejleszteni t abban a . szellemben,
mint azt eddigi ösi intézkedéseink belénk oltották.
Hazáin boldogságáért, nemzetem dicsöségeért, a
nép, a terhekkel agyonsujtott nép terheinek leszál-
litásáért akarok müködni. Ehhez hü leszek, mint
voltam eddig nemzetemhez. Ugy szeressetek ti.
perczekig tartó lelkes éljenzés.)

A beszédet nagy éljezéssel fogadták s a
tisztelgés ezzel végzödött. .

(A kerületi képviselöknél.)

A föváros összes választó-kerületei tiszteleg-
tek országgyülési képviselöiknél.

Az elsö kerület küldöttségét Széll Ignácz
államtitkár vezette Falk Miksához. Széll Ignácz
rövid, lelkes beszédben tolmácsolta a kerület ra-
gaszkodó szeretetét. Falk Miksa érintette röviden _
á politikai helyzet momentumait, kemény szavakkal
mondott itéletet az obstrukczió felett, fejtegette a
Tisza-lexet, s kijelentette, hogy a kormányhoz, mig
ennek politikája a nemzeti szabadelvü irányban
gyökerezik és az Ausztriához való viszonyunkat
fentartja, mindvégig ragaszkodni fog.

A második választó-kerület nevében Hampel
Sándor városbiró kivánt boldog ujévet a kerület
képviselöjének, Darányi Ignácz földmivelésügyi mi-
niszternek, nagy küldöttség élén. A miniszter na-
gyon szivesen fogadta a tisztelgö küldöttséget';
megköszönte a választók bizalmát s beszédében
nyilatkozott a jelen parlamenti helyzetröl is. "Saj-
náljuk, — ugymond, — hogy az elönyös helyzet
gyümölcseit nem élvezhetjük az obstrukczió miatt
Nagy baj, hogy mikor a magyarnak jól megy
dolga, soha egyet nem ért. —Azért veri az Isten
a magyart!"

A küldöttség tagjai a beszédért a minisztert
lelkesen megéljenezték.

A Ferenczváros választó polgársága délben
egy órakor üdvözölte a kerület országgyülési kép-
viselöjét, Tolnay Lajost. A beszédet dr. Csiky Kál-
mán egyetemi tanár mondotta, a kerület választó
polgárságának föképen amiatt ' való örömét és
köszönetét tolmácsolva, hogy Tolnay Lajos nem
csatlakozott a szabadelvü párt disszidenseihez s
együtt küzdött a párt zömével azok ellen, akik a
mai politikai állapotokat elöidézték s akiket a
helyzetért és a helyzet következményeiért az or-
szág és a történelem elött a felelösség terhel.

Tolnay Lajos meleg szavakkal mondott kö-
szönetet a megemlékezésért. A politikai helyzetröl
szólva kifejtette, hogy az ellenzék tulkapásai foly-
tán bekövetkezett állapotok milyen sulyos konzek-
vencziákat hoznak külsö, belsö politikai és gazda-
sági helyzetünkre; végül kijelentette, hogy mig 'a
szabadelvü párt a valódi liberalizmus és a demo-
kraczia alapján áll, addig ö a szabadelvüség zász-
lójának ezután is tántorithatatlan hive marad.

A Józsefváros szabadelvü pártja Berzeviczy
Albertnél tisztelgett. Császár Jenö mondotta az al-
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kalmi beszédet. Berzeviczy Albert foglalkozott rö-
viden a napirenden levö politikai kérdésekkel s
meleg szavakban köszönte meg a kerület jókiván-
ságait.

A politikai helyzet
A politikai helyzet ma az uj esztendövel

a teltek mezején egy napi pihenöt tartott (már
belefáradhatott volna a hossza pihenésbe), a
beszédek terén azonban hétmértföldes csiz-
mákkal haladt elöre. Az estét is a délelötti
beszédek dominálták. Délelött (ugy látszik)
azért beszéltek, hogy a pártkörökben este le-
gyen miröl beszélni.

Holnap se lesz közvetlen politika. Leg-
följebb csak békéltetési kisérletek és egy ne-
vezetes politikai párbaj. Holnap délelött báró
Bánffy Dezsö miniszterelnök pisztolypárbajt viv
Horánszky Nándorral, aki ma (miután hiába
keresett a segédeknél elégtételt harmadizben)
ismét a miniszterelnökhöz küldötte segédeit,
aki minden akadékoskodás nélkül elfogadta a
kihivást. A segédek ma este pisztolypárbajban
állapodtak meg.

A mai nap történetét a következö hirek
mondják el :

(A szabadelvü pártkörböl.)

A szabadelvü pártkörben ma természete-
sen csaknem kizáróan az ujévi beszédekröl s
azok várható eredményéröl folyt a diskurzus.
A beszédek koncziliáns hangja s a békére
való készsége a legharcziasabb elemekre is
jó hatást gyakorolt és konstatálták azt is,
hogy Bánffy és Tisza István beszéde a
békére való törekvésben gróf Apponyi beszé-
dével is kongruál, amiböl esetleg talán ki
is fejlödhetik valami. De azért azt nem lehet
mondani, mintha a kibontakozás irást tulságos
optimisztikus nézeteket táplálna a párt.
Roppant nagy az érdeklödés a Ház keddi ülése
iránt s kivált azt várják kiváncsian, vajjon mit
és mennyit valósit majd meg az ellenzék
azokból a hirekböl, melyek arra vonatkoznak,
hogy az obstruálók most már formaszerint
sem akarják megtartani a házszabályokat.

(A Bánffy-Horánszky-ügy.}

A miniszterelnöknek és a nemzeti párt
elnökének affaireje feltámadt. Horánszky Nán-
dor ma délután báró Üchtritz Zsigmond és
Bolgár Ferencz utján provokáltatta Bánffyt, aki-
nek segédei: báró Fejérváry Géza és Gajári
Ödön.

A segédek ma este találkoztak és abban
állapodlak meg. hogy Bánffy és Horánszky
holnap délelött pisztolypárbajt vivnak a hon-
védlovassági kaszárnyában, hir szerint egy-
szeri golyóváltással.

(Josipovich üdvözlete.)

Josipovich Imre a volt horvát miniszter
a mai napon az uj év alkalmából üdvözlö-
sürgönyt küldött a szabadelvü pártkör veze-
töségének.

(Az ex-lex és a szavazati jog.)
Egy fontos közjogi kérdés merült ma föl

az ex-lex állapottal kapcsolatban.
A kérdés ez :
Mi történik azok szavazati jogával, akik

április 15-éig az ex-lex miatt adójukat nem
fizetik meg? Kényes e kérdés mindenképen. a
kurucz ellenzéki polgárokra. Ha nem fizetnek
adót nem lesz szavazati joguk, ha pedig a
voksukat meg akarják menteni és fizetnek
adót, akkor a kuruczságuk szenved sérelmet.

(A vidék hangulata.}
A mai nap folyamán is a vidékröl több

üdvözlet érkezeit báró Bánffy Dezsö miniszterel-
nökhöz. Igy a következök:

Valkány, január 1.
A torontálmegyei Valkány község szabadelvü

pártja a mai napon tartott népes értekezletén a
szabadelvü zászlót elhagyott, a pártból kilépett
képviselök eljárása felett rosszalását fejezi ki. Az
ellenzéki képviselöknek alkotmányunkat sértö maga-
tartásán megbotránkozásának ad kifejezést és a
kormányt, valamint a kötelességtudó tömör szabad-
elvü anyapártot örömmel üdvözli; köszönetét fe-
jezi ki eddig tanusitott magatartásukért és kéri,
hogy mindent kövessenek el arra nézve, hogy al-
kotmányunk sértetlen maradjon.

A valkányi szabadelvü párt: Tenner Mór,
elnök.

Bogsán, január 1.
A bogsáni választókerület szabadelvü pártja

mai napon tartott nagygyülésében hozott egyhangu
határozatával örömtelt lelkesedéssel szavazott ex-
czellencziádnak és a vezetésére bizott magas kor-
mánynak bizalmat és törhetetlen ragaszkodást szem-
ben a kisebbség eröszakos és példátlan támadásai-
val, melyeket a pártgyülés feltétlenül elitéi.

A bogsáni szabadelvü párt.
Alsó-Kubin, január 1.

Az alsö-kubini szabadelvü párt értekezletet
tartott, melyen a nagyszámban megjelent párt-
tagok határozatilag egyhangulag kimondották, hogy
az országgyülési szabadelvü párt, valamint báró
Bánffy Dezsö miniszterelnök és a kormány többi
tagjai iránt az alkotmány és a parlamentárizmus
megmentése érdekében tanusitott hazafias kitartá-
saikért hálával viseltetvén, teljes bizalmuknak és
lelkes ragaszkodásuknak adnak kifejezést. A párt-
értekezlet Kubinyi Árpádnak, a kerület képviselö-
jének is bizalmat szavazott s megbizta az érte-
kezlet elnökét, hogy a pártgyülés határozatait a
miniszterelnöknek és a kerület képviselöjének táv-
iratilag hozza tudomására.

TÁVIRATOK.
Vilmos császár és Miklós czár.

Pétervár, január 1. A katonai orvosi iskola
tegnapi diszlakomáján a hadügymiszter a czár
parancsára felolvasta Vilmos császárnak Miklós
czárhoz intézett levelét. A levél igy szólt:

Mindenütt rokonszenvet kelt annak a
fényes katonai orvosi iskolának százéves
jubileuma, amely Oroszországnak annyi hir-
neves embert adott s amelynek fénye messze
kiterjed az ország határain tul. Én is részt
veszek benne országom tudósaival egyetem-
ben és kérem Felségedet, fogadja e hosszu
és fényes korszak befejezéséhez való sze-
rencsekivánataimon kivül azt az öszinte ki-
vánságomat is. hogy az akadémia a munka
és siker uj századában, amely az ön ural-
kodása alatt kezdödik, dicsöségesen virá-
gozzék. Nagyon örülök, hogy Felségedet ujra
biztosithatom mély és változatlan tisztele-
temröl és barátságomról, amelylyel maradok

jó bajtársa."
A levél nagy lelkesedést keltett. A hadügy-

miniszter éltette a német császárt, amit a jelen-
lévök lelkesen visszhangoztattak. Azután a hadügy-
miniszter valamennyi itt képviselt ország szuverén-
jeit és államföit köszöntötte fel.

A háboru utóbajai.

Madrid, január 1, A kormány elhatá-
rozta, hogy a kubai és Filiopini-szigeti spa-
nyolok hazaszállitására 33,000.000-nyi hi-
telt nyit.

Álmodovar herczeg külügyminiszter jegy-
zéket intézett a washingtoni kormányhoz,
amelyben arra az Amerika részéröl elfogadott
kötelezettségre emlékezteti, hogy a Filippini-
szigeteken elfogott spanyolokat szabadon bo-
csátják.

Madrid, január 1. A "Reforma" szerint
a tábornokok összejöveteleinek nem tulajdo-
nitható semmiféle jelentöség. .

A czár köszönete.
Konstantinápoly, január 1. A szultán ma ki-

hallgatásán fogadta Szanovje orosz nagykövetet,
aki a czár köszönetét tolmácsolta Miklós nagy-
herczeg fogadásáért.

Tisztelgések Faurenál.
Páris, január 1. A mai ujévi fogadáson

az Elysée palotában a különféle hivatali kül-
döttségek igen nagy számban jelentek meg. A
diplomácziai testület fogadásánál Clasi apos-
toli nunczius köszönetet mondott Faure köz-
társasági elnöknek azért a tiszteletért és jó-
indulatért, melyet a diplomácziával való érint-
kezésében tanusitott. A nunczius az isten ke-
gyelmét kérte Francziaországra, amelynek nagy-
lelküségét, termékenységét és zsenialitását az
egész világ bámulja. Kifejezte továbbá a nun-
czius azt az óhajtást, hogy fennmaradjon a
béke, amely biztositja a társadalom javát, a
népek virulását és a czivilizáczió haladását.

Faure köztársasági elnök válaszában ki-
fejezte rokonszenvét az idegen államok ural-
kodói és államföi iránt és kijelentette, hogy
Francziaország mindig elsönek tekinti a népek
java szempontjából annyira becses békének
megszilárditására irányuló törekvést és a le-
folyt érben fáradozásainak öszintesége és köz-
remüködésének becse iránt kétség nem lehetett,
Ezért nyugodtan és bizalommal dolgozik Fran-
cziaország a részére jutott feladaton, mert tudja,
hogy érdekei és törekvései a jog, az egyet-
értés és a haladás eszméjének diadalával van-
nak összeforrva.

Az elnök végül a helyörség tisztjeinek
küldöttségét fogadta. Zurlinden tábornok, Pá-
ris katonai kormányzója kifejezte a hadsereg
engedelmességét a törvény iránt és odaadását
a haza földjének és becsületének megvédésére.

Sagasta egészséges.
Madrid, január 1. Sagasta miniszterelnök ma

elhagyja az ágyat.

A franczia-olas2 barátság.
Róma, január 1. Az itteni franczia telep

fogadásánál Barére quirinali franczia nagykövet
beszédet mondott, amelyben hangsulyozta, hogy a
franczia-olasz entente, amely a tiz óv óta meg-
szakitva volt gazdasági összeköttetést ismét helyre-
állitotta, kiváló jelentöségü esemény mind a két
részre nézve, mert azzal a megbecsülhetetlen
elönynyel jár, hogy helyreállitja a kontaktust a
két hatalmas nemzet érdekei között, amely két
nemzetnek szükségük van egymásra saját üdvös
fejlödésük szempontjából. Azok eiött, akik az erre
vonatkozó tárgyalásokat vezették, az a közös
eszme lebegett, hogy áthidalják a mély szakadást
a határon, ujra helyreállitsák a két országnak
egymáshoz valo viszonyában a korábbi szives és
öszinte barátságot és elenyésztessék a multnak
fájdalmas és sivár félreértéseit.

Menelik és Olaszország.
Róma, január 1. A Stefani-ügynökség a követ-

kezö kommüniket közli: A kormány az utóbbi
napokban Olaszországba érkezett nyugtalanitó hirek
tekintetében távirati kérdést intézett az erythreai
polgári biztoshoz. A biztos a következö távirali
választ küldte:

Aszmara január 1. A nyugtalanitó hirek mind
alaptalanok. Menelik király még nem érkezett meg
Borumusdába. Menelik király Olaszország királyá-
hoz igen barátságos hangu iratot intézett, amelyben
megigéri a határrendezést. Makonnen rászszal
szives viszonyban vagyunk. A helyzet változatlan.
Aggodalomra nincsen semmi ok.

A bukaresti választások.
Bukarest, január 1. Minthogy a bukaresti

elsö községi választótestület november l|13-iki vá-
lasztásait a belügyminiszter megsemmisitette, noba
azok kedvezök voltak a nemzeti szabadelvüekre,
ma uj választások voltak. A nemzeti szabadelvü-
jelöltek 2374 szavazatot kaptak, vagyis 583 sza-
vazattal többet, mint az elöbbi választásnál, Az
ellenzék nem állitott jelölteket.

Kitüntetések.
Berlin, január 1. Vilmos császár Menzei

Adolf festömüvésznek a fekete sasrendet adomá-
nyozta.

Konstantinápoly, január 1. A szultán Artim
basának, a külügyminiszterium államtitkárának a
gyémántos Medsidje-rend nagy szalagját adomá-
nyozta, Artim basa tudvalevöleg örmény születésü.
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London, január 1. Cromer lordot viscounti
rangra emelték. Butros basa egyiptomi külügymi-
nisztert kineveztek a szent Mihály- és szent György-
rend lovagjává. Sir Philip Currie-t, a római brit
nagykövetet peeri méltóságra emelték.

Kréta.
Kánea, január 1. György herczeg tegnap hat

béget fogadott külön kihallgatáson és megigérte
nekik, hogy a muzulmán lakosságot a kereszté-
nyekkel egyenlö elbánásban fogja részesiteni.

A therino-campos-i keresztények tegnap a
kaszárnyában György herczeg jelenlétében ötszáz
fegyvert tettek le.

Szfakiwuakisz, a végrebajtóbizottság volt el-
nöke, akit György visszahivott, ma Káneába érke-
zik, hogy a nemzeti tanács vezetését átvegye.

A pestis.
Tananarivo, január 1. A pestis-járvány, amely

eddig Tamatavára szoritkozik, még mindig tart. —
November 25-ike óta 204-en betegedtek meg pes-
tisben és a betegek közül 132 meghalt. A vizsgá-
lat kideritette, hogy egy Bombayból érkezett hajó
hurczolta he a pestist.

HIREK.
Lapunk mai száma 12 oldal.

— Ujév az udvarnál. A bécsi Hofburg
"Sándor" -termeiben ma délután hat óra-
kor családi ebéd volt, amelyen a királyi ház
Bécsben idözö valamennyi tagja résztvett.
Azelött ujévkor rendesen voltak illyen családi
ebédek, de néhány év óta elmaradtak.

— Gróf Hunyady László a ravatalon. Gróf
Hunyady László, a tegnapelött meghalt föur kite-
ritve fekszik uri-utczai palotájában. Ravatalára a
mai nap folyamán számtalan koszorut tettek le a
család, rokonai és barátai nevében. A koporsó
lábánál állandóan két apáczra imádkozik. Ma dél-
elött a király meleghangu részvétiratot küldött a
gyászoló családnak. Milán király. " aki az elhunyt-"
nak személyes jóbarátja és rokona volt, szintén
hosszabb táviratban fejezte kr részvétét az özvegy-
nek és a gyászoló családnak. Ezenkivül részvé-
tüket fejezték ki : Vaszary Kolos herczegprimás,
a Zichy-, Csáky-, Pálffy-, Széchenyi- és Fesztetich
grófi családok, a báró Schell család. Lovov her-
czeg orosz fökonzul, az összes püspökök, a leg-
több föispán, Lobkovitz Rudolf herczeg hadtest-
parancsnok, Hohenlohe herczeg német fökonzul, a
vármegyék törvényhatóságai, az egyletek és ka-
szinók, melyeknek az elhunyt tagja volt. A teme-
tésre, amely holnap délután félhárom órakor lesz,
igen sokan érkeznek a fövárosba.

— Uj kereskedelmi tanácsosok. A "Buda-
pesti Közlöny" mai számának közlése szerint a
király Wagner Ferencz Antal szegedi és Elfer Ede
balassa-gyarmati törvényszéki kereskedelmi ülnö-
köknek a kereskedelmi tanácsosi czimet dijmente-
sen adományozta.

— Rendjeladományozások. A hivatalos lap
vasi száma közli, hogy a király heiligenbrunni és
banhofi gróf Consolati Péternek, néhai Mária An-
tónia föherczegasszony toscanai özvegy nagyher-
czegné ö császári és királyi fensége kamara-fönö-
kének, a Ferencz József-rend, középkeresztjét a
csillaggal,báró Lazarini Amáliának, ugyancsak a
néhai özvegy nagyherczegné ö császári és királyi
fensége udvarhölgyének az: Erzsébet-rend IL -osz-
tályát adományozta.

— Egy király levele. A szerencsétlen véget ért
bajor királyról, II. Lajosról ismeretes, hogy Wag-
ner Richárdot mennyire imádta. Nem ugy bánt
vele, mint egy király szokott a kedves emberével,
hanem, mint a hétköznapi ember bámulta benne
a geniet. Legjobban jellemzi ezt II. Lajosnak kö-
vetkezö, e d d i g k i a d a t l a n levele, (most a
"Wage" közli elöször), amelyben igy szólitja meg
Wagnert: "Mein Inniggeliebter !" A levél különben
igy szól :

"Most értesültem épen Pfistermeir ré-
vén, hogy ön ismét teljesen egészséges. —

Oh, milyen örömzsivajjal fogadtam e hirt!
Mennyire vágyódom azokra a nyugodt, ünnepélyes
órákra., amelyekben ismét láthatom régen nélkülö-
zött arczát annak, aki a legdrágább e földön.
Tehát Semper késziti a mi szentélyünk tervét? A
dráma szereplöit már elökészitik, Brunhildát nem-
sokára megmentheti a rettenthetetlen hös. Oh,
minden, minden készül már. Amit álmodtam, re-
méltem, amire vágytam, ime nemsokára valóra
válik, a mennyország száll le számunkra a földre.
Ob, te szent, imádlak.

Tristan, tehát remélhetöleg meglesz má-
jusban !

Oh, boldog nap, amikor a remélt épület ott
fog emelkedni elöttünk, oh, boldog órák, amikor
ott az ön müvei testet fognak ölteni! "Gyözni fo-
gunk" mondja ön nékem utolsó, drága levelében.
"Igen, gyözni fogunk!" kiáltom én is boldogan.
Nem éltünk majd hiába. Önnek köszönet és üdv!

1865. január 5. '
Halálig hü

Lajosa.
"— Kézfogó. Salgó (Spitzer) Mihály kedves

leányát Reginát, ma jegyezte el Burg F. Nándor,
a Láng és Lovass olajgyár tisztviselöje.

— Másfélmillió — szegény gyermekeknek.
Hirsch báróné másfélmillió forinttal egészitette ki
azt az alapitványt, amit boldogult férje a Galicziá-
ban iskolai czélokra lelt. Ebböl az alapitványból
ugyanis iskolákat kellett volna fenntartani, de a
lakosság nyomora miatt élelmezni és ruházni is
kellett az iskolás-gyermekeket. Azonkivül a gali-
cziai zsidóleányoknak, különösen a szegényebbek-
nek nincsen semmi alkalmuk, hogy valamit tanul-
hassanak. E kettös hiányon akar most segiteni
Hirsch báróné ujabb másfélmilliós alapitványával.
A kamatok felét az iskolásgyermekek élelmezésére
és ruházására kivánja fordittatni a báróné, másik
feléböl pedig ipariskolákat fognak épiteni a leá-
nyok számára. Az elsö ilyen iskolát Kolomeában
épitik huszonkétézer forint budgetvel.

— Uj postahivatal. Az államvasutak szeged-
nagyváradi vonalán fekvö csongrádvármegyei "Sám-
son" állomáson 1899. január hatodikán királyi
postahivatal lép életbe. Az uj hivatal levél-, pénz-,
és csomagküldemények, Ötszáz forintig terjedö
postautalványok, utánvétek és postai megbizások
felvételével, továbbitásával és leadásával, továbbá
a postatakarékpénztári teendökkel van megbizva.

Törvényszéki elöléptetések. A hivatalos
lap mai számának közlése szerint a király Andrássy
Sándor pozsonyi itélötáblái birót az aranyosmaróthi
törvényszék elnökévé, Muraközy Gyula nagykörösi,
valamint Oravetz Béla privigyei" járásbirósági al-
birói az ipolysági és Molnár Géza zentai járás-
birósági albiróit az ujvidéki törvényszékhez birákká:
dr. Lefkovics Adolf, a debreczeni itélötáblához be-
rendelt birósági jegyzöt a szegedi törvényszékhez,
Suhayda Vilmos balassa-gyarmati törvényszéki
jegyzöt a sátoralja-ujhelyi, Kovalik János turócz-
szent-mártoni járásbirósági aljegyzöt az ungvári és
dr. Masa János budapesti büntetö törvényszéki al-
jegyzöt a makói járásbirósághoz albirákká ki-
nevezte.

— Krivány. Az aradi árvapénztár sik-
kasztójának letartóztatási hire, mint aradi
tudósitónk jelenti, ott még ma is élénken
foglalkoztatja az egész várost. Legtöbben két-
kednek abban, hogy a Bécsben elfogott ember
csakugyan Krivány János. Greén Nándor vá-
rosi alkapitány ma reggel Bécsbe utazott,
hogy a sikkasztó pénztáros kihallgatásán jelen
legyen és személyazonosságát hivatalosan is
konstatálja.

— Megégett: asszony. A hajdumegyei Vámos-
Péresen borzalmas eset történt csütörtökröl pén-
tekre forduló éjjel. Weisz József szatócs el akart
utazni éjnek idején. Fiatal felesége petroleumot
töltött a lámpába. A petroleum szétömlött a ruhá-
ján ügyetlenségböl, vagy mert a keze reszketett a
hidegben. Izgatottságában erre megmozditotta az
asztalt, mire az égö gyertya is a ruhájára
esett. Azonnal elboritotta a láng. A férje
menteni akarta, de összeégette két- kezét. Az
asszony erre kifutott az udvarra s örült sikongás-

sal futkosott fel s alá. A falu kutyái hangos uga-
tással futottak össze. Mire a szomszédok is föl-
kászolódtak a meleg ágyból, a fiatal, szép asszony
m á r o t t é g e t t a v e r e m b e n , a h o v á
k i n j á b a bujt . Elégett együtt a veremmel.

— A Damjanich-utczai rablógyilkosság. A
Damjanich-utczai rablógyilkosság áldozatát, Pollá-
csek Samu füszerkereskedöt még nem bonczolták
föl. A gyilkost ma délelött fényképezték le a rend-
örségen s holnap kisérik át az ügyészség börtö-
nébe. A fiatal gyilkos az 5899. számot kapta.

— Pénzt, vagy meghalsz ! Ezekkel a szavak-
kal rohanta meg két csavargó ma reggel öt óra
tájban a Bakács-téren Weisz Dávidné öreg kofa-
asszonyt, aki a vásárcsarnokba sietett. Az egyik
már fojtogatni kezdte s a másik a zsebeiben kuta-
tott, mikor az asszony sikoltozására a járókelök
odafutottak. A két utonálló kereket oldott s a rend-
örség se tudta még öket kézrekeriteni. A meg-
támadott kofa, aki a viola-utcza 17. számu házában
lakik, csak annyit tud felölük mondani, hogy mind
a kettö fiatal suhancz volt.

— Háboru a Konti-utczában. Pauninger Ede,
Felig Róbert és Stosser Antal tüzér közlegények
az éjjel a Konti-utcza 6. szám alatt levö mulató-
helyen minden áron verekedni akartak a vendé-
gekkel. A tulajdonos megsokalta garázdálkodásu-
kat és rendöröket hivott. A katonák azonban
ezeknek is nekitámadtak s kivont oldalfegyverükkel
az 1291. és 453. számu rendöröket fejükön meg-
sebeztek. Végre aztán az örjárat bekisérte öket.

— Aurora. Az Aurora-kör elnökségét Bartók
Lajos, alelnökségét Porzsolt Kálmán vállalta el. A
kör legközelebbi estélye negyedikén, szerdán fél-
nyolcz órakor lesz a Royal disztermében.

(+) A "Treuga Dei", amit mostanában olyan
sürüen emlegettek a képviselök és hirlapok egyaránt,
lehetövé telte a millenniumot, s annak legszebb ma-
radandó emlékét: a "Hódoló diszfelvonulás" körképét.
E festmény különben is a "Treuga Dei" eszményképé-
nek tekinthetö, mert rajta van együtt a legbékésebb
harmóniában, söt közös lelkesedésben, a korona és
törvényhozás egyaránt, minden pártkülönbség, nélkül.
A festmény egyik, ötletes látogatója az emlékalbumba
tényleg azt irta is be: "Sehol sem látható már a
"Treuga Dei", csak a "Hódoló diszfelvonulás körkép
palotájában.

Napirend.
Naptár: Hétfö, január 2. — Római katho-

likus : Makár apostol. — Protestáns: Sz. köny. vt.
Görög-orosz {deczember 21.) Julianna. — Zsidó:
Tebeth 20. — Nap kél: reggel 7,, óra 33 percz-
kor, nyugszik: délután 4 óra 4 perczkor. — Hold
kél: este 9 óra 55 perczkor, nyugszik: reggel 9 óra
40 perczkor.

A kereskedelemügyi miniszter fogad délután
4—5-ig.

• A pénzügyminiszter fogad délután 4 órától
kezdve.

A horvát miniszter fogad délelött 8—10-ig.
A föváros magánépitési bizottságának ülése

d. u. 5 órakor az ujvárosházán.
Az iparmüvészeti muzeum és az iparmüvé-

szeti társulat állandó bazárja nyitva délelött 9—l-ig.
A " Hódoló diszfelvonulás'', Eisenhut Ferencz

óriási körképe Városliget, Andrássy-ut végén, látható
reggel 9-töI esfe 1/2 5 óráig. Belépö dij 50 kr. Gyermek-
jegy 30 krajczár.

Téli turlat az uj mücsarnokban, nyitva dél-
elött 9-töl délután 4 óráig. Belépti dij 50 krajczár.

A Nemzeti Szalon kiállitásu (Ferencziek
tere 9.) nyitva délelött 9 órától este 9 óráig. Belépti dij
20 krajczár.

Nemzeti muzeum természetrajzi tára nyitva
9—l-ig. Többi tárai, köztük a néprajzi osztály is
csillag-utcza 15. sz.) 50 krajczár belépödij mellett
tekinthetök meg. ,

Ujévi üdvözlések.
A politikai szónoklatok mellett a hivatalok

és testületek ujévi üdvözletei töltik be a mai
nap programmját. E gratuláczióknak, hála
istennek, nincsen rejtett értelmük, a szónokok
itt nem beszélnek a sorok között és nem vádol-
ják egymást a haza és az alkotmány eladásával.
Egyszerü és átlátszó üdvözletek ezek, amelyek-
nek banalitása ma kivételesen jobban esik
nekünk, a legfinomabb politikai elmeéllel és
államférfiul bölcseséggel elmondott beszédnél;

Az üdvözleteket itt adjuk sorban:

(A föváros a királyhoz.) '
A székes-föváros képviseletében ma kora dél-

után tiszteleglek báró Bánffy Dezsönél Márkus Jó-
zsef-föpolgármester; Halmos János polgármester,
Matuska Alajos alpolgármester és több fövárosi
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Bizottsági tag, fölkérve a miniszterelnököt, hogy az
ujév alkalmából juttassa a trón zsámolyához a
székes-föváros közönségének hódoló szerencsekivá-
natait.

(A herczegprimásnál.)
Ujév napja alkalmából Vaszary Kolos bibo-

ros herczegprimás budavári palotájában az udvari
papok tegnap tisztelegtek a biboros herczegprimás-
nál. Az üdvözlö beszédet dr. Walter Gyula kano-
nok tartotta, melyet a herczegprimás meleg sza-
vakban köszönt meg. Az udvari papok még tegnap
visszautaztak Esztergomba. Ma, ujév napján üd-
vözleteiket fejezték ki Perczel Dezsö, Wlassics
Gyula és Darányi Ignácz miniszterek, Wekerle
Sándor, a közigazgatási biróság elnöke, az állam-
átkárok közül többen, a föváros polgármesterei, a
központi papnevelö elöljárósága testületileg, a ke-
rületi pagság Kanovics Béla apát-föesperes veze-
tése mellett. A püspöki kar és a pannonhalmi
benczésrend táviratilag fejezte ki szerencseki-
vánatait.

(A biróságok ujéve.)

A királyi kurián és a táblán ünnepies üd-
vözlések nem volta!;. A birák és a tanácselnökök
egy, az elnökségnél kitett ivre irták nevüket, melyet a
táblán Sárkány József másodelnöknek és a kurián
Szabó Miklós elnöknek és Czorda Bódog alelnöknek
nyujtottak át. A királyi föügyészt, Hammersberg Je-
nöt elsösorban Katona Béla föügyészhelyettes, majd
Sélley Barnabás ügyész, továbbá az irnokok és a többi
tisztviselök üdvözölték. Hammersberg szivélyesen
fogadta öket. Déltájban érkeztek meg Geguss Gusz-
táv föügyészhelyettes a budapesti ügyészségtöl és
Vizlendvay Imra királyi ügyész a pestvidéki tör-
vényszéktöl.

Családias jellegü volt a budapesti királyi
ügyészség tagjainak tisztelgése Geguss Gusztávnál,
az ügyészség vezetöjénél. Az ügyészi kar azután
testületileg üdvözölte a törvényszéki elnököt.

A pestvidéki törvényszéknél a birói kar tes-
tületileg üdvözölte Seyfried József elnököt Rónay
Kamill táblai biró vezetése alatt. Mindjárt azután
Rónay Kamillnál tisztelegtek a birák Verebélyi
Ignácz táblai biró vezetése mellett. |

A pestvidéki ügyészségnél az alügyészek
egyenkint keresték föl Vizlendvay Imre királyi
ügyészt. Tizenegy órakor az ügyészi kar Vizlendvay I

ügyész vezetése alatt testületileg a föügyészséghez
ment, hogy Hammersberg Jenö királyi föügyészt
üdvözölje.

A budapesti királyi törvényszéknél Horváth
Ferencz elnököt a birói kar üdvözölte ma délelött,
Beszédet itt nem tartottak, valamint a budapesti
kereskedelmi és váltótörvényszéknél sem, ahol
Nagy Ödön elnöknek fejezték ki szerencsekivána-
taikat a birák. Nem volt csoportos tisztelgés a
járásbiróságnál, amennyiben a járásbiróság tagjai
egy iven gratuláltak Gajzágó Manónak, a járásbiró-
ság vezetöjének.

(Ujév a szinházaknál.)

A Népszinház személyzete ma délelött tes-
tületileg üdvözölte a szinpadon az ujév alkalmá-
ból Porzsolt Kálmán igazgatót. Szirmai Imre be-
széli a személyzet nevében.

A Vigszinház tagjai Ditrói Mór igazgató
vezetése alatt gyültek össze ma délelött a szin-
padon, ahol Gál Gyula üdvözölte Faludi Gábort
és Szécsi Ferenczet, a szinház bérlöit ös vezetöit.

A Magyar Szinház igazgatójánál Beöthy
Lászlónál is volt ma tisztelgés. A személyzet ne-
vében Szilágyi Vilmos üdvözölte az igazgatót.

(A rendörségen.)

A fövárosi államrendörség tisztikara testüle-
tileg tisztelgett Rudnay Béla fökapitánynál. A tisz-
telgök nevében Pekáry József kir. tanácsos föka-
pitányi helyettes tartotta az üdvözlö beszédet, rnire
a fökapitány köszönetét fejezte ki az ováczióért.

(A vármegyén.)

A vármegyei tisztikar délelött tisztelgett Be-
niczky Ferencz fóispánnal, Beniczky Lajos alispán
vezetése alatt. Az alispánhoz Fazekas Gusztáv
föjegyzö vezette a megyei tisztviselöket, akik végül
Dalmady Gyözö árvaszéki elnököt is üdvözölték.

(Az öreg honvédek üdvözlete.)
Az 1848—49-iki honvédek központi választ-

mánya nevében tiztagu küldöttség tisztelgett báró
Bánffy Dezsö miniszterelnöknél. Balogh Sándor
meleg szavakkal üdvözölte a miniszterelnököt, az
öreg honvédek Jó kivánságait tolmácsolva. Majd
azon reményének adott kifejezést beszéde során,
hogy a miniszterelnök jó indulattal viseltetik a jö-
vöben is irántuk, akik vérökkel védelmezték egy-

koron a magyar alkotmányt. A miniszterelnök azt
kivánta válaszában az öreg honvédeknek, hogy
hosszu ideig gyönyörködjenek annak az alkotmány-
nak áldásaiban, melyért vérüket ontották.

Az öreg honvédek menházi bizottságának
tagjai irásban üdvözölték báró Fejérváry Géza
honvédelemügyi minisztert. Megköszönték a minisz-
ternek irántuk tanusitott jóindulatát, melyet nem-
régiben is éreztetett velök, mikor a honvédmen-
ház nagyobbszabásu kibövitését határozta el.

(Egyéb üdvözlések.)
Haraszti Jellinek Henriknél, a közuti vas-

pálya vezérigazgatójánál, mint a budapesti kerületi
betegsegitö pénztár elnökénél, a pénztár igazgató-
ságából, orvosi és tisztviselöi karából alakult szá-
zas bizottság tisztelgett. A küldöttség szónoka,
Tanay József másod-alelnök meleg szavakban mél-
tatta az elnök érdemeit, ki emelkedett hangon
mondott köszönetet az ovácziókért.

A belvárosi polgári körnek százötven tagból
álló küldöttsége tisztelgett Láng Lajosnál, a kör
elnökénél. Szónokuk Heinrich Alajos üdvözletét
Láng meleg szavakkal köszönte meg.

A Magyar Kereskedelmi Muzeum tisztviselöi
Ráth Károly igazgatónál és dr. Kovács Gyula ali-RáthRáth Károly igazgatónál és dr. Kovács Gyula ali-

gazgatónál fejezték ki szerencsekivánataikat. Ra-
gaszkodásukat a Muzeum vezetöi iránt Sasvári

Ármin tolmácsolta.
Sczerbovszky Szaniszló tüzoltó föparancsnok-

nál a székes-föváros tüzoltósága tisztelgett testüle-
tileg. Majd a föparancsnok vezetése alatt Márkus
József föpolgármestert üdvözölték.

A negyedik kerületi társaskör (a "sasok")
Kléh Istvánt és Polónyi Gézát kereste fel testületileg.

KÖZGAZDASÁG.
Budapesti városi villamos vasut. A társaság

vonalain 1898. év deczember havában összesen
115.9S5 forint 89 krajczár volt a bevétel. Az 1897.
év ugyanezen hónapjában 118.634 forint 7 kraj-
czárt tett ki a bevétel. Az 1898. évben az összes
bevétel 1,484.453 forint 49 krajczárra rugott az
1897-ben elért 1.494.289 forint 59 krajczár bevé-
tellel szemben.

Elsö Leánykiházasitási Egylet mint szövetkezet.
Mult évi deczember hóban 1230 jutalékrész irattatott be
és nászjutalékok fejében 12529 forint 60 krajczár
fizettetett ki. Az 1898. évi január l-töl deczember 81-ig beirt
összes jutalékrészek száma 10208 és a kifizetett nász-
jutaékok összege 210.774 forint 72 krajczár.

Felelös szerkesztö: Kálnoki Izidor.

hogy egy koronával 2 0 0 . 0 0 0 korona nyelhetö, hogy egy sorsjegy minden utánfizetés nélkül, 6 h u z á s o n játszik, és mégis igy Tan
ez az ujaágiró-sorsjegyeknél , melyeknek 1-sö huzása már3 nap m u l v r a l e s z . "W&

Megrendeléseket, az összeg beküldése ellenében, pontosan eszközöl:

a Budapesti Ujságirók Egyesületének sorsjáték-kezelösége IV., Kossuth lajos-utcza 1. sz.
Schlesinger J« és Társa

A B . Mr. Mal. esitüysar^áiéS; fceUmsitóia
Budapest, 3T.5 Ferencz Jozsef>téi> 8. sz.

Ifj. Schön
(udi

j
a m. kir. «zab. osxtálysorsjáték föelárnsltójafl

é ö 48. sz.
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SZINHÁZAK.
Budapest, I&S9.

NEMZETI SZINHÁZ.

Éri elsiet 1. KITI ifériei 1.

Stuart Maria.
Tirtcrisi sza-jxQrj.jjiitk. '• ir:vo-
na?öag. Irta Scfiiii*". Fariutaita.
E. Kovács Ovula és ~ulk-,..^zky

Személyek:
Eriréihrt Helve? L.

Keai gráf
Lfivisan. Viimca
P-Auitt A niias
Wortinstr

iirug-eon. Drurr

Kenedi
Kurt \ asarut-lyi

i.u.tabJr
& irutyi a-prud
& Cestörsé? u«

MAGY. KIR. OPERAHÁZ

Zárva.

-VIGSZINHÁZ.

86Q. szám. SSQ. szám
Ermete Z&ceoni utulsö vendég-

jité&irar.

Othelio.
Kezdete V:7 urakor.

KISFALUDY SZINHÁZ.

Az ember
tragédiája.
Dnima "> felvár.i-b^ri.

hétfö, >iwár 2-én.

VÁRSZINHÁZ.

Zsrva.

NÉPSZINHÁZ.

Diákkisasszonyok.
O p r i t j S f c l v u E a i ü . p
Ittak f-avuu.tr t s (uiiaeTt-. F»r-

I^ZI- Lu™. Vaxnej

zemelvek:

g
i>üi=y

Ani.ctL.ette
BJJ> C< -s
Punp. a
VAU Ha-Lte
I J.I ii-a

f umerubuis'

Kezleie

titifca ^-

Lufi 3=rty

MAGYAR SZINHÁZ.

A bolond.
I rtfrLe i B_a.li f J
e y m t It Z«L -J. S^JJHV C
L> 2IJ ra e eb uta Ra&r J

ea e « e kLf- •"•^i&iid; i- B

Deli i.
PimpO
Pir: s'i
Fehér!
Kiltiti
Ellák
Büna'r:

inaa.

ET i- t

fia .

orr- gége-, tarák- t i melloetegekiiek, gteiefecw'bgrgi ^*i!i**i
rint berendezett

bei8§zisi intézet József-körut 10.
Br. Ziffer gisi.-henberii iuidjacvüi szakizecffi •tsseüése mellett.
Felvétel lü—tJ. és 3—4-i;. A ielveit betegek OL taxal a. nap bár-

mely szakábán. hasra^Uui£|ák:.

Bsi- és bülfödi

Szinházi müsorok.

Seszefi Szisliz j i Sir. DperaMz

Kedd Öszi napsugárj F a u s t

Szerda

Kornélia •

Kénytelen
házasság
Kornélia

Ilgninliiz népszinház Szinkiz

Családi
ö r i ^ ö k ! BMás asszony bolond

Vár Szlaláz

L i t . - I M ! D i á b k i s a s s z o - j R » T p. xrIA tekenosbekal t JB. A. L. E. ü.

Csütörtök | A vasgváros |Roland mester

Péntek d.

Esia

Családi
ö r ö m ö k

A végrehajtó

Bibliás asszony A bolond | —

rr.. • I A garasos
T e I e n i kisasszonyl.r Fekete vér

! A vizkereszt j A hugonották JAJekenösbékai Az — ^ j A gésdk

A tévedt nö
Szombat i A nagymama j A nappal és

' j é laz

Vasárnap d.

Este

A makranczos!
hölgv

A galamb Az édes B. A. L. E. K.

Szöke Katalin j Lumpáczius jj
• Folt, amely iRoland mester A galamb i i n á t k a - | I A bolond
i tisztit ' i J. i

Illusztrá!t levelezö-
bármilyen egy vagy több fénykép után

fOO drb 3 ffrtló! \ " . . . .
IOOO drb 10 frttól / i e | J e b b '

UJ felvételért külön 1—2 frt számittatik.

Alkalmas karácsonyi ajándéknak,
vagy ujévi üdvözletnek.

KURZWE1L FRIQYES
fényképés

fll. sz

Jiávé-mapzin

etwámolwa é s bépsssentve teljesen kö!4»

ségmeisteseia házhoz száElitva9 I3ud3e

peströl vagy Fiuméból.
41/- kiló Kuba kávé . .

• 4V2 kiló Mocca kávé . . .
41/™ kilö Java kávé . . ,
41/ 2 kiló Gyöngy kávé . ,
41 2 kiló Porloriceo kávé .

1 * kiló Császár kev. tea
1i* kiló Törmeléktea

. 6 frt. 50 kr.
ti frt. 50 kr.
6 frt. 50 kr.
6 frt. 80 kr.
5 frt. 80 kr.
1 frt. 55 kr.

— frt. 95 kr.
egyes fajokat külön vagy vegye-

sen is küld

a Zenepalotában

S T E H G M M és TESTVÉRE
cs. és kir. udvari szsilitöSc

Zongopa-termek
Kossuth Lajes-iiicza 22. szám a.

(Károly-körut sarkán}. Zenepalota.

Nagy kölcsönzö intézet
Zongorahangolási és karbantartási évi
bérletek a föiráros&zn* Egyszeri hangolás

2 frt. Javitások poisiosats teljesittetnek.

Nagy bolthelyiség
a József-körut legélénkebb helyén

asonnal kiadó.
Czim it kkiáöiisvataliraa.

; Budapesten, VIL, Rottenbiller-u 4.
Telefon 61-75.

Átmeneti-raktár FIUME.

51 és olcsón
csak az vásárol, ki a vételnél
nem az árat, hanem a gép minö-

ségét tekinti.

A v i l á g h i r ü

Wiieeler-Wiison- és Singer-gépet
csinos kiállitásával és diszes butoraival ajánlom.

Azonkivülnagy raktár ölcsó családi Singer-varrógépekben,

teljesen zajtalan járással. — Kaphatók:

Budapestg Károly-körut 9. szám.

Aiapittatott 8820-ban.
Francziaország legelökelöbb köreiben

használt gyártmányán ajánlja eredeti
palacziioltban

füszer- és csemege üzlete
Fürdö-utcza 4. Fürdö-utcza 4.

pSE" Telefon szám 76. "SS3I

Tmotlera spi^tizmns one kiváló organuma gazdit
r«teréli. l'iévi száma, mely A-é/-/ren szines bori tuliban
szen/iirzioi Sai talmávaliuagasankicmelkodika hasonló
!ern.ékfk köTül ráir Möller A. budaprs'i könyvke-
reskedö kiadásában jelent meg. Az uj kiadó sem fá-
radságot, sere költséget nem kunéi, hogy a lap, mely
ezcBtal isme- hetenkint fog megjelenni, már külsö

csinja révén is imponáljon.
A széliére! vezetés kitünö kezekben van sa iap

hasábja::! a gpiritistq-gárda legkiválóbb s leg-
tekintélycsebi* iróit foglalkoztatják.

Egész évre 6 irt, félévre 3 frt,
negyedévre 1.50 kr.

pST Metatványszázt ingyen kapható. TB|

SgÜdSttiS fáit
kiadóhivatalában

Budapest, VIII. ker.; Üllöi-ut 12. sz.

Wetir-York és London az európai szárazföldet sem
hagyták kimóletlenii! rs igy egy nagy ezüstáru-gyár
kényszeritve lön egész készletét a mujukaerönek nagyon
csekóly megturitése elleniben eladni. En vagyok felhatal-
mazva ezon mojbi/cás keicsztülvitelure. Erincifogva min-
denkinek megküldüüi. a !:ö\'ctk(.- îi tárgyakat csupáa

f t 6.6O megtérilOse ellenében, i:J p'iüig:
6 diiilugfnio:nabl> aszlaii kést, valádi .inpo! pengével,
C dib aiiu-iik. sz;ii)ad. cziisl viliit egy darabban,
(1 drl> amcrüiai izabadalina>:oll iizü:-!.-uvökanalat,

12 drb anie:ikai szabadalmazott ezüst-ki'tvéskanalat,
1 liib aiiRTjUai s/abad;ilnia/.otl czüst-levesméröt,
i «.!r}i a;iK>~ika! s/abadalmazott ezüsito.iméröt,
ii (!:1J a:!i'_'ii!;ai szubadalmczolt ezüst-tojás
i: '!;!> aiipol Victoria iüsOiii'ci'.át,
- Uh fi-!l,üné.st keltö asztali gyeiiyatattót,
1 ti'a-zuiji"
1 (iib icsfin = mabb czukoihinlöt.

44 d rb összesen csak f r t G.60.
A i'eiili ösize-i 44 tárgy ezelött 40 forintba került es

ino*t ezek f r t 6.60 minimális ároa kaphatók. — Az
i t i b d l t t lj f h é é

nem o
n'a;.nl. mely szorinl ezennel nyilvánosan k.'Helezcn maga-
:i.al iiiindcnkiucl;, akinek az áru inog nöm felel, azösszege.
iiiinrioii akadály mVIktil visszatériteni : és senki se mulassza
e! ez-n kedvezö alkalmat, hogy ezen diszgarniturat meg-

nézze, mely
M

aiándéknl mindsa jobb háztartás r-szére kiválóan al-
kalma5;. Kapható csupán :

Heuptagentur d. vereiaigten amer, Patent-Silber-
wa« renfabrig-on.

Wien. 11., Rembrandstrasse 19/0 Telephon Hr. 7114.
S.-étküli'é^ a vi.lukre ulánvcllel vafy az összeg olo!.:-sos
küldésévé!. Tisztitó x-ontozzé. 10 krajczár.

Laid, \

I Csak a mellékeli végrjegygyel
(ogészsegi érez.)

I
Kivonat az elismerö irntohból.a

KüWcinényl megkaptam s mög vagyok eló-,ö
gc-dve : kurck' inégesr küldeményt 6'frt (30 krért. «/
.vj'ozsvár, Báro Bánffynó.
A küluewényl megkaptam s azzal meg vagyok elégedve.

SES. szept. 1. O. Chotet-Gudenns grófnöORSZÁGOS


