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AB előfizetési  pénzek a ,Nemere" kiadó-

hivatalának F ó l i á k M ó r könyvnyomdájába 

Sepsi-Szentgyörgyre kiildei dők 

gSEF"  Előfizetőinket  szívesen  kérjük  előfizetéseiket 
ntgújítani,  miután /eleste,jes  példányokat  nem nyo-
mtathatunk. 

A „Nemere" kiadóhivatala 

A képviselőházból 
A berlini szerződés fölötti  vita rr.ég sem 

juthatott befejezésre.  Az ellenzék, ugy látszik, 
megbánta kezdetleges jó szándékát és jobbnak 
látta a drága időt tovább is pazarolni. Ezzel 
nem akarunk vádat emelni oly képviseió'k el-
len, mint Hodossy Imre, ki uj oldalról szólt a 
tárgyhoz. — De azok a tisztelt ellenzéki urak, 
a kik csak a korábbi szónokok hulladékaiból 
élősködtek, bátran elállhatnak vala, a nélkül, 
hogy azért az ország legkisebb kárt szenvedett 
volna. Nyolc szónokot állított ki az ellenzék a 
sikra, a kiknek mindegyike csak azt bizonyí-
totta be, hogy még az előtte szóló sem volt 
a legföloslegesebb,  mert akadt utána kinek 
még kevesebb indoka lett volna beszélni Ho-
dossy Imre tárgyilagos, habár hibás felfogásból 
kiinduló beszéde után Jókai Mór a legszeren-
csésebb humorral ecsetelte azon politika ab-
surditását, melyet az ellenzék zászlajára irt. — 
Mocsáry Lajos azt igyekezett kimutatni, hogy 
a magyar az országgyűlésnek ép azért kell a 
monarchia külső akcioképességét megbénítani, 
mert úgyis nehezkesebb és bonyolultabb, mint 
bármely más államé. — Hegedűs László tudós 
beszédet tartott, mely azonban csak az unal-
masság tekintetében felelt  meg e quahfikáció-
nak. — Csanudy szokott stylusát gyakorolta és 
minden tőié telhetőt elkövetett arra nézve, 
hogy az elnök a szót tőle ismét elvonja A 
többség higgadtsága s az elnök tapintata nem 
szerezte meg neki ezt az elégtételt, a mi áltai 
egyébiránt beszéde egészen elvesztette egyet-
len érdekét, mert mig máskor csak korábbi 
expektorációit szokta reprodukálni, ma ugyan-
azon egy beszédében is ismételte magát, ugy, 
hogy még körmönfontabb  szitkozódása!" se köl 
tóttek megbotránkozást vagy nevetséget, ha-
nem csak unalmat. - Midőn Simonyi Ernőre s 
Mednyánszky báróra került a sor, már annyira 
kimerült a ház figyelme,  hogy tartalmasabb be 
szédet sem kisért volna figyelemmel  Uj élénk-
séget öntött a vitába Polyt Mihály, ki diplo-
máciánk keleti szereplésének kisebbítésében tel-
jesen ugyanegy hajóban evezett az ellenzéknek 
minden árnyalataival, de annyiban legalább 
ószintébb volt mint az ellenzék, hogy elismerte, 
miszerint c politika határozottan pánszláv- és 
muszka-ellenes ; és igy ép az ellenkező okból 
vetette el a szerződést, mint amaz e'ienzék, a 
melynek annyi tekintetben szövetségese gya-
nánt mutatta be magát. 

P o l y t Mihály: Terjedelmesen kifejti,  hogy 
Magyarország fajkülönbsép  nélkül kárhoztatja a 
követett keleti politikát, de különösen a szlávok 
mert az olckupátió szlávellenes. Bár a berlini szer-
ződés Bulgáriát két részre szakította, szóló azon 
meggyőződésben van, hogy Bulgária még is ugy 
fog  egyo ülni, a mint dacára a párisi szerződésnek 
.Moldva és Olóhország Romániával egyesült. Majd 
Andrássy politikáját bírálgatja, s azt mondja, hogy 
ha Ausztria nagyszabású keleti politikát akar űzni 
egyet kell érteni Oroszországgal s akkor támo 
gatni kell itt lent a szlávokat. Meglehet, hogy ak-
kor az egész monarchia belszervezete megváltozik. 
Elhiszi, hogy az addig, mig Andrássy a külügymi-
niszter meg nem történik, de szóló Andrássy állá-
sát olyannak találja, melyre alkalmazni lehet e né-
met mondatot; „Kr glaubt zu schieben, und wird 
geschoben." Ausztriának nincs nemzeti politikája, 
hanem a körülményekhez alkalmazkodik s igy meg 
van győződve, hogy Ausztria egykor szláv politi-
kát fog  űzni. Most szlávellenest üz, occupált, mit 
szóló nem helyesel s igy e szerződést már csak 
azért is, mert a kormány iránt bizalommal nem vi : 
seltetik, nem fogadja  el. — (Felkiáltások jobbról 
Jól van.) 

A többi szónokok szerencsére birtak annyi 
belátással, hogy e'álltak a szótól; szintúgy el-
állt a központi bizottság előadója is s igy az 
indítványozókra került a so.r Ezek elseje Eöt-
vös Károly minden igyekezetét arra fordította, 
hogy elutasítsa magától a veszélyes szövetsé-
gest, Polyt Mihályt, kinek az ellenzékkel sok 
tekintetben megegyező eljárása olyannyira jel-
lemzi az ellenzék politikáját De bár mennyire 
is érezte Eötvös Károly a védelem szükségét 
s bármily nagy igyekezetet fejtett  ki e szere-
csen-mosdatásban, csak arról győzhette meg az 
elfogulatlan  hallgatót, mennyire igaz ;:z a régi 
közmondás : qui s'excuse s'accuse Már maga a 
védelem szüksége bizonyította az el'enzék hely-
zetének félszeg  voltát Eötvös beszéde végez-
tével Szilágyi Dezsőt illette a szó Ha a tisz-
telt képviselő rövidre vonja beszédet — pedig 
egy hosszú szónoklatot talán alig lehetett most 
már indokolni — ugy a ház megejthette voln i 
a szavazást. De Szilágyi ur mást gondolt, s 
kérte a házat, hogy másnap engedje őt szólnii. 
A ház, ismerve az ellenzék természetet, bele-
nyugodott e halasztásba, mert tudta, hogy el-
lenkező esetben az ellenzék még s elfecséili 
az időt és afölött  perórái egy óráig, hogy ma 
vagy holnap beszéljen-e Szilágyi ur A többség 
engedékenysége ép azért annyira kihozta sod-
ráb 1 a tisztelt szónokot, hogy egy sottise-val 
hálálta meg pártunknak azt, hogy kérését mél-
tányosnak tartotta teljesireni Roppant szeren 
csétlen ügynek kell annak lennie, melynek vé-
delmében ily eszközökhöz kénytelenek fordulni 
ennek legtehetségesebb szószólói. 

* Az igazságügy ni iniszter, mint az „Ellenőr" 
értesül, felhívta  a felsőbb  bíróságokat, hogy a köz-
jegyzői törvény eviziójíra nézve terjesztenék be 
április végéig ide vonatkozó véleményüket. A kir. 
tábla e tárgyban már intézkedik is, a mennyiben 
a jövő héten valamennyi tanácsa összeülve, külön-
külön meg fogja  beszélni ez ügyet s véleményét a 
a tábla elnöke utján beterjeszti az igazságügyi mi-
niszternek. Az igazságügy-minisztériumban megkez 
dődnek a közjegyzői törvény revíziójára vonatkozó 
tárgyalások, mely alkalommal valamint a táblánál 
is, főleg  a telekkönyvi  kényszer kérdése körül fog 
forogni  a vita. 

A diplomáciai tiV, gyaláscL a berlini szerződés 
végrehajtása ügyében folyton  tartanak s ujabb tu-
dósítások szerint főleg  Kelet-Rumelia megszállása 
körül forognak.  A szentpétervári „Journal de St. 
Petersb." keserűen panaszkodik azon bizalmatlan-
ság miatt, melylyel Európa Oroszország „lov-alis* 
szándékait kiséri, holott az orosz kormány csapa-
tai hazaszállítása által világos bizonyságát adja a 
berlini szerződés iránti tiszteletének. Az orosz hi-
vatalos nyilatkozatok és az orosz végrehajtó köze-
gek eljár.'sa közti különbség azonban a legújabb 
angol kékkönyv  altal sokkal kirívóbb megvilágí-

tást nyer, hogysem a szentpétervári kabinet nyi-
latkozatai többé sulylyal bírnának : az angol sajtó 
leplezetlenül ki is fejezi  megbotránkozását, a cyni-
kus játék szerint azt akarják elhitetni, hogy a cár 
héket akar, de miniszterei nem. engedelmeskednek, 
viszont a miniszterek esküdöznek hogy békére tö-
rekednek. de alárendelt közegeik mindig ujabb bo-
nyodalmakat támasztanak stb. E játék pedig, mint 
ujabban jelentik, még továbl fog  folyni  ; az orosz 
kormány valóban ki akarja vonni csapatait Kelet-
Rumeliáböl, de egyszerűen azon okból, mert mig 
az orosz hadsereg ott van, Oroszország «1 nem há-
ríthatja a felelősséget  a kitörendő bonyodalmakért. 
Mihelyt azonban az oroszok elvonultak, a jól fel-
fegyverzett  bolgárság meg fogja  mutatni, hogy 
„Bulgária és K-let-Rumélia elválasztása lehetet-
len". E terv azonban sokkal ügyetlenebb, hogysem 
a hatalma1: át ne látnák, s a tárgyalások hir sze-
rint a körül forognak,  hogy török csapatok száU-
ják-e meg Kelet Ruméiiát, vagy vegyes okkupá-
ció legyen, vagy végre valamely semleges hatalom 
bizassék e meg a beavatkozással ? Az angol kor-
mánya hir szerint, a vegyes okkupáció terve felé 
hajlik. Az angol-orosz közeledésről és a Bécs és 
London közti nézetkülönbségekről terjeszt tt hirek 
alaptalansága mindi»kább bebizonyul ; mint Ber-
linből jelentik, orosz részről valóban tőrtént kísér-
let, hogy Anglia elválasztassék Ausztria-Magyar-
országtól, — de e kísérlet teljesen meghiusult s a 
bécsi és lond .mi kabinetek a kelet-ruméliai kér-
désben teljesen egyetértenek. — Ezt megerősíti a 
bécsi hivatalos lapban megjelent következő közle-
mény is : 

„Suvalov gróf  jelenléte Szentpétervárit, mely 
egy időre esik Dufferin  lord angol nagykövet oda 
érkezésével, Oroszországban oly reményeket lát-
szik ébreszteni, a melyek aligha fognak  teljesülni. 
A nevezett két diplomata békülékeny hajlama két-
ségkívül jelentékeny befolyással  lehet a két nagy-
hatalom közti jó viszony megszilárdítására, de cso-
dálatos csalódásnak engedik át magukat, ha azt 
hiszik, hogy a keleten oly helyzet volna teremthe-
tő, mely ha n . ilt-an nem is sértené meg a berlini 
szerződ-'st, mé-̂ is veszélyeztetné jövőre a kongres-
szus némely fontos  határozatait. A miről a szent-
pétervári sajtó álmadozik, azt jelentené, hogy a 
kelet rumeliai keresztyének -sorsának biztosítása 
vétetvén ürügyül, a valóságban élesztessék a Bul-
gáriával lenndő egyesülés reménye s megsemmisít-
tessék a szultán souverainitása. Ezt Anglia bizony-
nyal soha sem fogja  megengedni." 

A képviselőház pénzügyi bizottsága 25-én d. 
után 5 órakor az 1879. évi államköltségről szóló 
törvényjavaslatot tárgyalta és azt részletes felül-
vizsgálat után nehánv kevésbé fontos  észrevétel 
mellett elfogadta.  Az erről szóló jelentés- hitelesíté-
sét akkorra halasztotta, mikor a delegáció határo-
zatai megerősítve lesznek. — Ezután a mezőtúr-
szarvasi II. rendű vasút kiépítéséről szóló törvény-
javaslat tárgyaltatott. A kérdéses vasút garanciá-
ját az érdekelt Szarvas város vállalja el ; e vonal 
az állam terheltetése nélkül építtetik ki s igen fon-
tos összeköttetést létesít a tiszai vasúttal. A közle-
kedési bizottság elfogadásra  ajánlja. Rövid tárgya-
lás után a pénzügyi bizottság is elfogadja  a törv. 
javaslatot, annál is inkább, mert ha e vasút kiépí-
tése a tavaszszal megkezdetik, a Szeged és vidé-
ke árvízkárosultjai jelentékeny munkához jutnak s 
csupán az engedélyokmányon tett a kö/lek. bi-
zottság javaslata alapján néhány lényegte'.en irályi 
módosítást. 

A Tis;a és niellékíulyöinak szabályozása iránt 
érdekelt országgyűlési képviselők II. értekezlete 
i5-én délu'áa 5 órakor tartatott meg a képviselő-
ház társalgó termében. Lónyay Menyhért gr einök 
az ülést megnyitván, bejelenti, hogy a 7-es bizott-
ság küldetésében eljárt s a pénzügyminiszternél 
megjelenvén, ott az értekezlet megállapodását tol-
mácsolta. A pénzügyminiszter a küldöttségnek ki-
jelenté, hogy maga is belátja szükségét annak, — 
hogy a szabályozási társulatok által felveendő  és 
állami garanciával biztosított kölcsön felvételéről 
szóló törvényjavaslat az országgyűlés elé terjesz-
tessék. — Határozottan msgigérte a bizottságnak, 
hogy ugv neki, mint a kormánynak az a szándé-
ka, hogy e törvényjavaslat még április havában 
előterjesztessék, ugy hogy az májusban törvény-
erőre emelhető legyen. Az értekezlet elnök jelen-
tését örvendetes tudomásul vette. Ezután hosszabb 
eszmecsere fejlődött  ki a további teendők iránt, 
melynek ezúttal csak azon megállapodását említjük 
meg, hogy az elnök indítványára a 7-es bizottság 


