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éjjel elhunyt. A közéletnek egyik legtiszteltebb 
vezéralakja volt ő, mindenkor erös szószólója 
a magyarság hegemóniájának s városunk egyik 
jóindulatu ós hatalmas támogatóját veszítette 
el benne. Indítványozom, hogy a halálán érzett 
gyászt kifejezésre juttassa a város. Méltóztas-
sék elhatározni, hogy az özvegynek a tanács 
kondoleáljon, a város magát a temetésen kép-
viseltesse s a ravatalra koszorút helyezzen s 
a pénteken délután három órakor végbemenő 
temetésig a városháza harangja meghatározott 
időben megszólaljon. 

A tanács az indítványhoz hozzájárult. El-

mondotta még a helyettes-polgármester, hogy 

Lázár György dr polgármestertől táviratot ka-

pott, amely Bánffy halálát és a temetés idejét 

bejelentette. A távirat vétele után kitiizette a 

városháza tornyára a gyászlobogót és a haran-

got megszólaltatta. Lázár György^dr polgár-

mester személyesen kondoleált Bánffy Dezső 

báró családjánál és ő fogja elhelyezni Szeged 

város koszorúját a ravatalon. A résztvevő kül-

döttség tagjait Lázár György dr polgármester-

rel együtt fogja kijelölni a tanács. 

A szegedi páltok részvéte. 

A szegedi nemzeti munkapárt az elhunyt 
politikus iránt érzett tiszteletének és rész-
vétének kifejezést fog adni. A munkapárt 
végrehajtó-bizottsága ennélfogva csütörtökön 
délelőtt tizenegy órakor ülést tart, amelyen 
megállapítják a temetésen való részvétel 
módozatát. 

Bánffy pártja, a szegedi ujpárt szintén 
méltó módon akar kifejezést adni vezére 
elhunyta fölötti gyászának. A párt intéző-
bizottsága szerdán délben tizenkét órakor 
Végman Ferenc elnöklésével ülést tartott, 
amelyen elhatározták, hogy a párt a teme-
tésre küldöttséget meneszt, amely csatla-
kozni fog a város küldöttségéhez. A rava-
talra a párt koszorút helyez. Bánffy özve-
gyéhez a következő részvéttáviratot intézték: 

őekszcellenciája báró Bánffy Dezsőné 

úrnőnek Budapest. 

Kegyelmes asszonyunk! A kegyelmes ur 

elhunytáról a hir mindnyájunkat lesújt. A 

mindenható kérlelhetetlen rendelkezése előtt 

megtört fájdalmas szívvel hajlunk meg. A 

legmagyarabb magyar volt ós nincs többé. 

Mi is benne nemcsak a feledhetetlen hőn sze-

retett vezérünket, hanem mindegyikünk kivé-

tel nélkül a véghetetlenül kedves és szívé-

lyes atyai jóbarátot vesztettük el. Fogadja 

Kegyelmés asszonyunk mélyj fájdalma köze-

pette a szegedi párthívek őszinte részvétét. 

Enyhítse a kegyelmes asszony ós a család 

megmérhetetlenűl nagy fájdalmát az a tudat, 

hogy a boldogult elhunytával vesztes egy 

ország liberális gondolkozású egész népe és 

enyhítse fájdalmaikat a mindenható nagy isten 

akaratában való köteles megnyugvás. A párt 

nevében Végman Ferenc dr. 

A Ház részvéte. 

- A képviselőházi méltatás. -

A képviselőház szerdán a gyász jeléül nem 

tartott rendes ülést. Az elnök meleg szavakkal 

Parentálta el Bánffyt és az egyes pártok veze-

tői tettek részvétnyilatkozatokat. 

Az ülést Berzeviczy Albert elnök tiz órakor 

nyitotta meg. A formalitások után a következő 

beszédet mondotta: 

— Szomorú jelentést kell tennem: meg-
halt Bánffy Dezső báró, a képviselőháznak 
három éven át volt elnöke, majd Magyaror-
szág miniszterelnöke. Halála nem jött váratla-
nul, hosszú betegség előzte azt meg, de mégis 
élesen sebzi meg mindnyájunk szivét, mert 
mindnyájan érezzük hiányát a közéletben. 
Bánffy bérces hazájából hozta magával a 
Zápolyák erős, makacs jellemét, amelylyel 
mindvégig a magyarságért küzdött. Az a 
küzdelem volt az élete. 

Szenvedni hallottuk utoljára, de akkor is 
sivár elszigeteltségében is tűrhetetlen volt. 
Polit ikájának célját többször változtatta, de 
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az ezekért folytatott küzdelemben erős volt 
és egész lelkét vitte abba. Nem volt párt, 
amelylyel politikai pályája alatt szembe ne 
került volna, de azért nincs olyan tagja 
a Háznak, aki bekövetkezett halálát ne 
a legnagyobb részvéttel venné tudomásul. 
Indítványozom, hogy a Ház jegyzőkönyvi-
leg adjon kifejezést részvételének és a mai 
ülést a gyász jeléül rekeszsse be. Indítvá-
nyozom, hogy a Ház részvétiratot intéz-
zen az özvegyhez és a temetésen képviseltesse 
magát. 

Justh Gyula: Mély megindulással és fáj-
dalommal vettük mindnyájan Bánffy halá-
lának a hirét. Az ő jellegzetes nagy állam-
férfiúi egyéniségének elvesztése pótolhatat-
lan űrt hagy Magyarország közéletében. Az 
egységes magyar nemzeti állam, a szó leg-
szorosabb értelmében vett ssabadélvüség, a 
demokrácia volt a politikája. Pártom nevé-
ben részvétemet fejezem ki halála fölött és 
elfogadom az elnök indítványát. 

Apponyi Albert gróf: Pártja éles ellentét-
ben állott Bánffy politikájával, de most be-
következett halála alkalmával félre tesz min-
den politikai ellentétet és kifejezést ad annak 
a nagy fájdalomnak ós részvétnek, amelyet 
Bánffy Dezső báró halálával érez. Ilyen 
módon akar bucsut venni a nagy halottól, 
aki nagy ürességet hagy maga után Ma-
gyarország politikai életében. Az indítványt 
elfogadja. 

A Ház elfogadta az elnök előterjesztését 
ós ezzel az ülés véget ért. 

Az országos részvét. 

Már korán reggel megnyilvánult ma az 

általános nagy részvét. Legelsőnek kondo-

leált az özvegynek Khuen-Héderváry gróf 

miniszterelnök és a kormány valamennyi 

tagja, úgyszintén Berzeviczy Albert ház-

elnök. A király — mint egy gödöllői táv-

iratunk jelenti — szintén ma korán reggel 

értesítették Bánffy haláláról. A felség na-

gyon meghatottan fogadta a gyászhírt és 

intézkedett, hogy részvétét közöljék a gyá-

szoló családdal. 

Mély sajnálattal értesültem 
férje e l h u n y t á r ó l , és megem-
lékezve azon nagybecsű szol-
gálatokról, melyeket nekem és 
az országnak tett, önnek, va-
lamint egész családjának igaz 
részvétemet fejezem ki. 

Ferenc J ó z s e f . 

Lázár György dr, aki személyesen kon-
doleált a gyászoló családnál, ma este haza-
érkezett Szegedre. Csütörtökön délután a 
polgármester vezetésével indul el Budapestre 
az a küldöttség, amely képviselni fogja Sze-
gedet a temetésen. 

Az ország minden részéből tömérdek 
távirat érkezett már eddig is az özvegyhez. 
A gyász olyan általános, hogy pártkülönb-
ség nélkül az ország minden részében föl-
ébresztette a részvét mélységes érzését ós 
egyesületek, testületek, valamint egyesek 
kondoleálnak az özvegynek, akit borzasz-
tóan megtört a gyászeset, ugy, hogy az 
orvosok a legnagyobb nyugalmat ajánlották 
neki. Mikor az éjszaka a háziorvos, Tihanyi 
Mór dr, jelentette a halálhírt, a szomszéd 
szobában egybegyűlt családnak, Bánffy öz-
vegye a szobába sietett, ráborult a halottra 
és percekig keservesen zokogott. Az orvosok-
nak nagy küzdelmébe került, mig az öz-
vegyet a halott mellől eltávolították. 

A ravatalon. 

— Pénteken lesz a temetés, — 

Budapestről telefonálják: Ma délig a halottas-

ágyon feküdt Bánffy Dezső bimbó-utcai palotá-

jának hálószobájában, ahol örökre lehunyta 

szemeit. A temetési vállalkozó emberei egész 

délelőtt dolgoztak az ideiglenes ravatal elké-

szítésén, amelyet a palota nagytermében álli-
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tottak föl. Délben a ravatalra helyezték az 

antik görögstilü szarkofágot, amelyben Bánffy 

holtteste pihen. A ravatal körül lobogó gyer-

tyák fénye vet misztikus világosságot a virág-

erdővé varázsolt tetemre. 

A holttestet áldozó-csütörtökön, délután hat 

és hót óra között az Entreprise díszkocsiján, 

egészen csöndben szállítják át a Kálviniéri rcf, 

templomba, ahol katafalkszerü ravatalra helyezik. 

Bánffyt a Kálvin-téri öreg templomból pénteken 

délután 3 órakor temetik és a Kerepesi-uti teme-

tőben helyezik örök nyugalomra, a székesfő-

város által adományozott díszsírba. Az egyházi 

szertartást kenesei Kenessey Béla dr erdélyi 

református püspök, a család meghitt ombere 

végzi, aki nagyszabású beszéddel fogja elbú-

csúztatni a nemzet halottját. 

A kormány a gyászhír vétele után azonnal 

elhatározta, hogy Bánffyt a nemzet halottjának 

tekinti és a Nemzeti Muzeum előcsarnokából 

temeti el. Ezt nyomban közölték az özvegygyei, 

aki azonban kénytelen volt visszautasítani ezt 

az ajánlatot, mert Bánffy többször kifejezte 

azt a kívánságát, hogy a Kálvin-téri templom-

ból temessék. 

A székesfővárosnál is, amelynek Bánffy Dezső 

báró díszpolgára volt, nagy megdöbbenést kel-

tett Bánffy halálhíre. A polgármester megbízá-

sából Antal Gyula tanácsos ma délelőtt föl-

kereste a nagy halott özvegyét és kifejezte 

előtte a főváros mély részvétét a nemzet nagy 

fiának elhunyta fölött. Egyben a halott pihenő-

helyéül a főváros nevében örökös díszsírhelyet 

ajánlott föl. 

A Lipótvárosi Kaszinó ma délben Ballai La-

jos miniszteri tanácsos, alelnök elnöklésével vá-

lasztmányi ülést tartott, amelyen a választ-

mány tagjai a gyász jeléül feketében jelentek 

meg. A k alelnök meghatottan parentálta el 

Bánffyt, akit — úgymond — a magyar puri-

tán társadalom vir probus et integer-ként 

fog tisztelni mindenha. Javaslatára a vá-

lasztmány elhatározta, hogy a halál-

eset alkalmából a Kaszinó külön gyászjelen-

tést ad ki, az özvegyhez részvétiratot intéz és 

ravatalára koszorút helyez és a temetésen a 

Kaszinó tagjai testületileg jelennek meg. A 

választmány elhatározta még, hogy az elhunyt 

emlékére a közeli napokban a Kaszinó dísz-

termeiben ünnepies gyászülést tart, amelynek 

egyedüli tárgya az elhunyt elnök érdemeinek 

méltatása és emlékének megörökítése lesz. 

Péter k i r á l y Budapesten . Füstbe ment 

párisi kirándulásáról visszajövet Péter király 

ma délben Budapestre érkezett, Milövanovics 

külügyminiszter társaságában. Vonatuk, amely 

reggel hét óra huszonegy perckor érkezett 

Bécsbe, déli fél egykor ért Kelenföldre, ahonnan 

csakhamar tovább robogott Belgrád felé. A 

szerbek balsorstól üldözött királya este érke-

zett haza a szerb fővárosba. 

B é k e M e x i k ó b a n . Londonból jelentik 
Nemyorkon á t : A mexikói képviselőház 
jóváhagyta a békeszerződést, amelyet a kor-
mány Maderoval kö tö t t s elhatározta a 
kongresszus, hogy nyomban általános am-
nesztiát ad. A békekötés értelmében Fran-
cesco Madero és De la Barra együttesen ala-
kítják meg az uj kormányt, Diaznak szer-
dáig le kell mondania s az elnökválasztásig 
a külügyminiszter látja el az elnökség hi-
vatalát. Minden jó uton van a megbékülés 
felé, csak a délkaliforniai lázadók nem ér-
tenek egyet Maderoval, árulással vádolják 
és nem teszik le a fegyvert. Főfészkük Los 
Angeles s onnan irányítják az uj fölkelést. 

A véderő j avas l a tok e l őadó i . Budapesti 

tudósítónk jelenti: A véderőjavaslat bizottsági 

tárgyalásai a jövő héten megkezdődnek, hogy 

azonban a plenáris tárgyalásra mikor kerülhet 

a sor, az a költségvetési vitától függ. Ugy hir-


