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Előfizetési árak:1 Ílicsz évre (> kor. Fél évre dD ,kor. Negyed évre 1 ÖO. kgves szám ára 12 fillér.'A baja — bátta^zéki áthidalásA baja—báttaszéki hid előmunkálatait a napokban kezdték meg1 a kereskedelmi minister megkeresése folytán Bergmann Ernő főmérnök vezetése mellett. Az első szemmel látható lépés, az első pozitív jel. amely valahára évtizedek reményének megvalósulását jelenti.Itt vannak a legszivesebben látott vendégek, akiket városunk falai között valaha üdvözölhettünk! Nem csekélyebb röl van szó, minthogy a mostani (dóin unkái átok eredményétől függ egy (mesén, hogy ennek a hídnak az elhelyezése a város jövőjére is messze kiha lássál bírjonAz ugyanis már kétséget nem szenved, hogy a hid okvetlen Bajánál épül, és a bezdán—kiskőszegi, valamint a gombos—erdödi áthidalásnak bizonyos körökben előszeretettel rebesgetett és aobaja—báttaszékit megelőző kiépítése már most szóba sem jöhet !Itt már most csak az forog kérdésben, vájjon melyik lesz a legalkalmasabb hely a talajviszonyok szempontjából (Raja közelében.Csakhogy reánk nézve városunk gazdasági fellendülését illetőleg még az is kívánatos, hogy a hid necsak Baja közelében, hanem közvetlen közelében

emeltessék. Mert hiszen mi nem is any- nyira a vasúti összeköttetésből, mint a közúti forgalomból várjuk a közvetlen hasznot, erre pedig lényeges befolyással bir a híd közvetlen Baja alatt (a Dunagözhajózási állomás, Spitzer-féle szeszgyár) leendő elhelyezése. Mert hiszen tudvalevő dolog, hogy az alföldi transverális müútnak a Dunántúl kitűnő utaival való szerves kiegészítése volt a cél akkor, a midőn Csongrádiéi épen Hajáig vezették a végpontot. Már most, ha a hid közvetlen Baja alatt épül, a dunántúli utak is Bajánál fognak a tníí- útba bekötni és igy elsősorban Baján keresztül bonvolitíatnék le a Dunántúl
mról az alföldi műútra terelődő forgalom,másodsorban a dunántúli közeli közsé-

• • #gek : Decs, Ocsény, Nyék, Bátlaszék is szívesebben keresnék fel a bajai piacot, ha közvetlen városunk alá vezetne a hídról közútjuk. mintha esetleg kerülővel közelíthetnének meg bennünket.Egy második fontos — bár csak át-meneti természetű — érdekünk a hídnakközeli elhelyezése azon okból, mert a
*három évig is eltartható épitkezés előnyeit minden bizonynyal mi élveznők. Gondoljuk meg. hány munkás-család nyerhet alkalmazást ilyen hatalmas építkezésnél, mennyi ennek fogyasztó képessége, hány mérnök, vállalkozó slb.

r /

tartózkodnék huzamosabb ideig városunkban. Milyen hamar felszöknének a lakbérek és ezzel együtt a manapság elértéktelenedő házak becsértéke?f o n t o s  ez a k é r d é s  az átrakodó forgalom szempontjából I la ugyanis a hid a Dunagözhajózási és a Magyar Folyam és Tengerhajózási vállalatok állomásai közelében helyeztetik el, annyira megnövelné ii Baja tele terelődő hajó-forgalmat, hogy ez szinte ki- számithatlan előnynyel birhat ránk nézve.Amig tehát a baja—báttaszéki összekötő vasút inkább az országos érdek kifejezője, a közúti forgalomnak mikénti lebonyolítása és ezzel kapcsolatban a hídnak Baja közvetlen közelében leendő építése a mi speciális helyi érdekünkBizalmunkat helyezzük a városunkban most időző mérnököknek Baja város speciális érdekeit is felölelő ügybuzgalmába és amig egyrészt arra kérjük őket, hogy figyelmük a stride mérnöki mun- kálatok keretén kívül a mi óhajainkra is kiterjedjen, másrészt egyúttal meg is vagyunk arról győződve, hogy ügy Bergmann Ernő főmérnök, mint a munkálatok vezetésében szintén előkelő részt vevő Tordai Miksa mérnök, jóakaratéiig  szem előtt tartják a mi jobb sorsra érdemes hanyatló, városunk jövendő föllendülését is !
m * *T Á R C A .JR hitetlen.

Irta: Ujváry Miklós.A barátok sötét pincéjében lázassan készültek egy kivégzésre. Istennek felkent szolgái gyilkolni készültek. A pince egyik sarkában óriási katlanban pattogó tűz felelt forrt az olaj, melyben egy Istent tagadónak kellett meg- fürüdnie. Néma csend honolt az inkvizíció eme borzasztó helyén, melyet csak néha szakított meg egy-egy tüzszikra pattogása, vagy a tüzet élesztő barát saruinak Roppanása.Az ajtó előtt kiváncsi tömeg várta b e b o csátását. Ordítva, dühtől remegve tombolt a féktelen tömeg. Nők, férfiak s gyermekek rongyos tömege egymást taszigálva rohant előre, mikor a nehéz vasajtó megfordult nyikorgó sarkán. Mindenki elöl akart lenni, hogy szemtől-szembe láthassa a hitetlent. A zaj go tömeget egy álarcos barát, kezében áztatott virgácscsal csititgatta s annak ki suttogni mert, arcába csapott, hogy vér fakadt helyén.Kimúlt a zsivaj, halotti csend honolt. Néhány perc múlva megnyílt a titkos ajtó s lassú, méltóságteljes léptekkel jöttek az ítél*>

birák. Testüket csuha horitá, arcukat álca, melyen kérészül csak villogó két szemük volt látható.A pince közepén levő, fekete posztóval borított asztal köré telepedve jelt adtak a vádlo11 hevezelésére.A tömeg kíváncsian lélegzet folyt va várt. Szemük tágra meredten bámult a titkos ajtóra, melyen e pillanatban lépett he a vádlott. Keze, lába megvasalva, hatalmas mellén az ing felhasitva, vér. sebekkel lépett be, büszkén, egyenesen. Ifjú arcán a fájdalom egyetlen vonása sem volt latható, csak szemei fénylettek homályosan. Az asztal elé érve megállt bírái előtt nyugodtan, szótlanul.Kkkor felállt eg\ a barátok közül s hajk, ünnepélyes hangon, mely egyre fokozódott, mig végre vad ordításban végződve, iszonyú átkozódások között előadván a vádat, arra szállította fel az ifjút, hogy ne védje magát, de vallja be, hogy Istenben, az örökké valóban nem hisz s hogy azt tagadja.S az itjü szolt: Nem bánom törjetekkerékbe, hasítsatok szíjját hátamból, főzzetek olajba, kínozzatok, gyötörjetek, de előbb hallgassatok meg. A ti hitetek nem az en hitem, a ti Isteniek nem az én Istenem. Ti azt tartjátok bűnnek a mi az én vallásom, s én azt tartom bűnnek a mit ti hisztek. Hazug

rágalom az, mit néhányat! ellenem koholva előttetek vádoltak . . . .  Én hiszem az Istent! Az igaz Istent, nem azt a követelő, láthatatlan lelket, melyet ti imádtok. No! ne bámuljátok oly meredten reám, nem vagyok sátán! Ősi szokás szerint az én fejem is érte szentelt viz, mikor nevet adtak nekem. Az en hitem igaz, a tiétek hazug. Ti vagytok az Isten káromlók, nem én. Mert nem lehet, hogy a fenséges Mindenható előtt kedves legyen az, mit ti az ő dicsőítésére cseleked- tek. Nem lehet igaz, hogy Isten meghagyta volna közéletek bármelyiknek is, hogy gránitból építsetek hajlékot neki, a ki mindenütt jelen van.Nem lehet kedves ő előtte a drága aranyból készített oltár s az aranyból vert serleg,melvlvel áldozataitokat mutatjátok be néki. % »Nem lehet igaz, hogy kedves legyen ő előtte az, hogy ti köveket faragtok ember formára s az előtt térdelve, simára csókolva, imádjátok őt, a Mindenhatót. Mi szükség arra, hogy ti, az ő felkent szolgái arany es ezüsttel szőtt palástban imádjátok? Mi szükség arra, hogy ti az igazság emberei, a koldus hivő tilléreiből szerzitek meg mindazt a mire szükségtek van? Miért jártok ti drága szövetben az t ’r elé? Nem kedvesebb lenne az ő előtte, ha annak az értékéből, a mezítelenek, rongyokban van-
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A bajai kin. adóhivatali tidztvidelöl^n]ozgöIma.
A ki r adóhivatali liszt viselők általá

nos mozgalmat inditoltak a tiszti bizto
sítók eltörlése iránt K célból memoran
dumot nyújtottak át annak idején nagy- 
méltóságú Lukács László m kir pénz- 
ügyminiszter árnak, ki azt méltányosnak 
találta és megígérte annak jóakarata
tanulmányozását.✓

Most a nagycnyedi m kir. adóhivatal 
tisztikara egy. az egész ország terüle
tére* kiterjesztő kérvénynyel lép közbe, 
hogy addig is, amig a biztosíték teljes 
eltörlése iránt a törvényes intézkedések 
megtörténnek, e fölösleges tehertől rész
ben megszabaduljanak a vagyonkezelő 
tisztviselők.

Az alábbi kérvényt megküldik a kép-J 1
viselőháznak, a képviselőház elnökének, 
a m. kir. kormányelnöknek, m. kir. pénz
ügyminiszternek, a kéjjviselöház pénz
ügyi bizottságának és a kerület ország-

\7  1 '
gyűlési képviselőjének

Ez úton kérik az érdekelt kartársakat, 
hogy ők is ugyanezen fórumokhoz most 
azonnal hasonló kérelemmel forduljanak. 
A bajai kir adóhivatal tisztikara telje
sen magáévá tette a nagyenyediek ké
relmét és az alábbiakban fordult a 
fenti fórumokhoz és I )r. Reich Aladár 
orsz. képviselőhöz :>>Az állami tisztviselők lizetésrendezése minta napirendre került, amint a megvalósuláshoz közelebb jön, úgy fokozza minden tisztviselő reményét, hogy a drágult megélhetési viszonyokkal valahára lépést tarthat.Csak a vagyonkezelő hivatalokban alkalmazott tisztviselők fáznak attól a gondolattol, hogy amig szerencsésebb társaik a törvény szentesítése után azonnal hozzájutnak jogos illetményeik kétharmadához, a menynyiben egy harmadol szolgálati díjba kell fizetni, addig ők biztosíték-tételre vannak kötelezve, ez pedig a fizetés kétharmadával van megszabva es igy szerencsés körülmények között is a vagyonkezelő tisztviselő csak egy teljes év
szorgó nyomorultaknak testét gúnyával fednétek ?Nézzetek körül. Itt kiváncsi tömeg meredten bámul ream, s várja bölcs Ítéleteteket. Kérdezzétek meg. közölök ma hány evett? Hánynak van otthon koplaló porontya, s magának hánynak korog a gyomra ? Van köztük olyan is, ki szívesen dolgozna, de nincs senki, ki neki egy fillért, vagy dolgot adna. Pincétekben hordókban áll a bor, az értéke nagy. Néktek az csak Ínyetekre jó. haszna nincs, s mégis ha eladnátok sok éhezőnek jutna belőle kenyér.Uöntsétek te ,1 templomot s a mi értékes van benne azt adjatok oda a koldusok, éhezők, nyomorultaknak s meglássátok ez kedvesebb lesz az l'r előtt, mint száz zsolozsma. Nem az a szegéin éhező a tolvaj, ki perselyetekből Iliiért lop, hogy ehezo családjának kenyeret adhasson s megmentse őket az éhhalaltol, hanem ti vagytok a zsiványok. ü vagytok a gazok,Ks ti mertek elítélni engem ? Ti mertek karomolni s büntetni engem? Ti merlek gya- lázni, holott ez is bűn? Hisz bűnt követtek el lépten-nyomon !Ti Kik hazudjatok az Istent ? meritek gya-lázni az én hitemet, s büntetni az én Istenein hívőit ? !

múlva kezdi éhezni azt a fizetési többletet, melyet neki a készülő törvény nyújt.Az 1897. évi XX- i k  törvénycikk 58. §-a ugyanis szolgálati biztosítékra kötelezi a va- gvonkezelő tisztviselőt, de kifejezetten a sza- madásaikból eredő téritmények fedezésére.I la ilyen téritmények eddig előfordultak, elsősorban a tisztviselő fizetéséből vonattak le. Alig került a biztosítékra a sor, mert ezek a számadási téritmények mindenkor csekélyebb összegek voltak. A könnyelmű sikkasztásokból eredő károk fedezetére nevetségesen csekély ez a biztosíték, és semmi garantiát nem nyújt az államnak. A fizetés ezután is (ott lesz az ily téritmények fedezetére.Az 1897. évi X X -ik  törvénycikk 58. §-át amúgy sem alkalmazták minden vagyonkezelő hivatalra egyformán. A rn. kir. posta- és távirdahivataloknál a legnagyobb biztosíték 1000 korona. Ezzel szemben a 111. kir adóhivataloknál egy 8000 korona fizetéssel ellátott1. osztályú adópénztárnok biztosítéka 2400 korona. A m. kir. postahivatal ezen aránytalanul csekélyebb biztosíték mellett is olyan fejlődő és megbízható intézmény, mely aránylag több készpénzt forgat éven kint, — ezek közt az adóhivatalok ellátmányait és szállítmányait is mint a vele egy állomáson levő bármely adóhivatal. Ez a különbözet pedig nem bizalmi kérdésből származott, hanem a törvénynek a 111. kir. adóhivatali tisztviselők hátrányára, nem egyöntetű alkalmazásából.A szolgálati biztosíték mindenha az adóhivatali tisztviselők romlásának, eladósodásának volt okozója, de komoly létalapja nem volt. Bizonysága ennek az, hogy Németország törvényhozása, mint a tisztviselők szükségtelen terhét eltörölte ; Ausztria már megtette ez iránt a lépéseket. A magyar tisztviselők memorandumot terjesztettek a Pénzügy- miniszter (Jr elé, ki a kívánságot méltányosnak találta, csupán az államháztartásra tekintettel tette tanulmány tárgyává, amennyiben egyszerre közel 89 millió korona visszafizetéséről lenne szó.A minden oldalon drágult viszonyokkal társulva a biztosítékból eredő levonások belekergették az adóhivatali tisztviselőket az eladósodás örvényébe. \ Németországból kiszo- ritott Consortium áttette működését Magyar-
Tudjátok meg, hogy az én Istenemnek nem kell fényes palota, nem követeli azt, hogy arany serlegből áldozzak neki, s hogy aranynyal szőtt ruhákban térdeljek le egy kőből faragott kép előtt. Az én Istenem itt van a szivemben. Itt van temploma a lelkemben, s aranyból vert oltár helyett ügy áldozok neki, hogy megosztom falatomat az éhezővel.Nos hát van-e még vád ellenem ? Hiszitek-e rólam, hogy tagadom az Istent, s hogy hitetlen vagyok? Ha száz háláltál kell is elpusztulnom, akkor is azt kiáltom: Az én Istenem igaz, s az a kit ti prédikáltok, a z ......................1 ovább nem szolhatott az ifjú, mert iszonyú ordítással ugrott fel a csuhás sereg, s a földre tepervc hurcolta a forró olaj felé. Már felnyitottak az üst fedelét s forró olajbűz terjedt szét a dohos légben, mikor a bámész tömeg földre vetve magát, siránkozó hangon irgalomért csengett. A csukások lelke háborgott, ajkuk remegett a dühtől, fejük fele emelték az ifjút, hogy az olajba dobják. Egy pillanat meg . . .  és valamennyien a porba omolva remegve nézték az ifjút, kinek fejét fénylő gloria övezte.

országra. Ezt felhasználva az eladósodott magyar tisztviselők, eladták biztosítékaikat emeI. berlini óvadék consortiumnak s most adófizető vasallusai 8 %-iú ők is, a magyar állam is a 4 %-os kamatokkal.Ideje, hogy ez valahára megszűnjön. Addig is, a inig e tanulmányozás tart a minisztérium részéről, a jog, törvény és igazság korában, különösen a méltányossági szempontok érvényesítésével meg kell hozni a vagyonkezelő tisztviselőknek is azt az örömet, hogy ők is most mindjárt élvezetébe lépjenek a régen várt fizetési többletnek.Miután a törvényt csak egy ujabbi törvénynyel lehet megváltoztatni, azon alázatos kérelmet terjesztjük elő, hogy a tisztviselők íize- tésrendezéséről szóló törvényjavaslatot támogatni, illetőleg elfogadni méltóztassék :Addig is, amig a tiszti biztosítékok egészben vagy részben való eltörlésére az előkészületek megtétetnek és ez utón törvényhozási rendeztedk, az 1897. évi X X . törvénycikk 58. §-a akképpen változtatik meg, hogy a vagyonkezelő tisztviselők régi fizetésük után letett biztosítékánál többet letenni nem tartoznak ; ujabbi kinevezéseknél egyelőre a m. kir. postahivataloknál alkalmazott kulcs az irányadóé.1 lazafias tisztelettel : 
a bajai m. kir. adóhivatal tisztikara.A váfogi igkolahelij uj terve.Bajay Péter törv. biz tag az alábbi megszívlelendő indítványt nyújtja be a városi tanácshoz :Tekintetes városi tanács!A városunkban emelendő elemi és polgári iskola építése tárgyában több szakavatott tan- férfiú egyértelmű nyilatkozata szerint a városi tanács keresve sem találhatott volna alkalmatlanabb helyet iskolai célra, mint a Szt.-Antal-utcai Vojnits-féle háztelket, mert az a kocsik egész napi robogása miatt tanítási célra semmikép sem megfelelő!Például csak a helybeli izr. nép és polgári iskolát hozom fel. A tanítás ideje alatt ugyanis mikor az ott elterülő utca-testen kocsik robognak keresztül, kénytelenek a tan férfiak magyarázataikat félbeszakítani, mig a kocsizörej megszűnik. Már most kérdem van-e a városban nagyobb forgalmi hely, mint a Szt.-Antal-utca azon sarkánál a melyen most a varos, illetve a tanács az iskolákat építeni szándékozik i Beláthatatlan káros befolyással és pótolhatlan hátránynyal bírna ez a tanítás ügyére. Ennek elkerülése támasztotta bennem azt a gondolatot, hogy a következő indít ványnyal járuljak a tekintetes városi tanács, illetve a tekintetes törvényhatósági közgyűlés elé.Vegye meg a város a kisszállás! uradalom tulajdonát képező négyszög telket -  a hol ma a városi fogmány és a tűzoltóság van elhelyezve itt elfér a polgári és belvárosi elemi iskola, van helye a mértékhitelesítő hivatalnak és a zálogintézetnek, nemkülönben a togmánynak s a tűzoltóságnak és még mindig marad elég terület az iskolákat látogató növendékek szabad mozgására! Van e területen kitűnő ivóvíz, magasabb fekvésénél fogva jó levegő, ami a gyermekek egészségére kedvező befolyással bir.A mi pedig már a megvett Vojnits-féle házat illeti azt a város ismét eladhatja vagy bérbehocsájthatja. Még most nincs késő, még lehet segíteni a dolgon, de ha egyszer a drága háztelekre a még drágább iskolát felépítettük és az céljának meg nem felel, akkor már késő lesz róla elmélkedni, mert végre is nem a



1903. március 7 . » Bajai Független Újság.uholnap, hanem az évtizedek alatt iskolát kereső gyermekeknek építünk s ha ezt tartjuk szem előtt, az esetben a kisszállási uradalom tulajdonát képező négyszögre a fenni elősorolt okokon kívül még azért is szüksége van a városnak, mert ha e telken a kiépítés megtörténik ez befolyással fog bírni a város természetes központjának fejlődésére és kiépítésére is.Kérem ennélfogva a tekintetes városi Tanácsot, hogy ezen indítványomat tanácsülésen megvitatni s pártolólag a legközelebbi törvényhatósági közgyűlés elé terjeszteni mél- tóztassék. TisztelettelB a j a y  P é t e r
törvliat lm . tag.Dí. í^eicíj fiadat1 beszéde a képviselő-házban.Dr Reich Aladár orsz. képviselő, a ki még eddig minden jelentősebb vitából bőségesen kivette részét, a képviselőház folyó hó 5-ki ülésen újból felszólalt a katonai javaslatok tárgyában, és két órán át nagy hatású beszéddel támadta a napirendre tűzött javaslatokat. Az egész képviselőház mindvégig feszült figyelemmel kisérte az alapos tanulmányra valló fejtegetéseket és a függetlenségi párt szüntelen zajos tetszésnyilvánításokkal halmozta el a párt kebelében amúgy is közbecsülésnek örvendő képviselőnketA nagy szónoki lendülettel elmondott beszédet egész terjedelmében alább közöljük :

Reich Aladár: T. ház! (Halljuk! Halljuk! a szélső baloldalon.) A vita már elég hosszú idő óta folyik, (Egy hang a szélső baloldalon : Dehogy!) de azért erőnk nem lankad, mert naponkint újabb táplálékot merítünk a nemzet közérzületének megnyilatkozásából. (Igaz ! Úgy van! a szélső baloldalon.) Ezen szőnyegen forgó törvényjavaslatokat már megszületésüktől kezdve annyi indokolt ellenszenv fogadta, annyi jogos támadásnak voltak célpontjai, hogy már maga ez a körülmény arra indította a benyújtókat, hogy szokatlan védelemmel bocsássák a parlamenti útra. (Igaz! Úgy van! a szélső baloldalon.) Mindjárt az elővéd megerősítésére kikülönitették a t. honvédelmi miniszter urat, a kinek más téren kipróbált bátorsága és egyéb hadi erényei őt predesztinálták arra, hogy egy ilyen tarthatatlan álláspontnak legyen a védelmezője.
Kubik Béla: ügy van ! Úgy van ! Az mindenre vállalkozik !
Reich Aladár : Annak köszönhetjük, hogy azt a modern stratégiai elvet látjuk megnyilatkozni, hogy a védelem egyúttal támadás is legyen. (Igaz ! Úgy van ! a szélsőbaloldalon.) Nagyon erős támadásban részesültünk. Megvádoltak bennünket illojalitással, frázis-hajhá- szással, igazi nemzeti érdekeknek figyelmen kívül hagyásával, népbolonditással. (Igaz! Úgy van! a szélsőbaloldalon.) Csakhogy igazi osztrák stratégia volt ez a támadó védelem, mert mindjárt első mozdulatával feltárta az egész hadállásnak gyöngeségét, és a helyett, hogy a támadásnak erejével a mi fegyvereinket lekötötte volna, a helyett csak provokált bennünket a további támadásokra, fegyvereinek gyöngcsége által. (Igaz! Úgy van! a szelső-baloldalon.)
Kubik Béla: És a Rückwertsconcentrierung- ban keresett menedéket!
Reich Aladár: A t. honvédelmi miniszter ur azon kezdte a védelmet, hogy minden állam hadseregének szervezésénél az első szempont az, hogy meddig mehet el a nemzet az áldozatokban a hadsereg szervezésénél. Mit jelent ez t. ház? Jelenti azt, hogy az államnak elsőrendű feladata a hadsereg szervezése és ennek alá van rendelve minden egyéb állami feladat. Jelenti azt, hogy a hadsereg

szervezésénél meg kell hozni minden áldozatot, a nemzeti erőket meg kell feszíteni addig, a meddig lehet, akár van szükség ezen erő- feszitésekre, akár nincsen; jelenti e felfogás a katonai államot a maga ridegségében, a maga kíméletlenségében, (Igaz! Úgy van ! a szélsőbaloldalon.)Endrey Gyula : Gonosz teória !Reich Aladár: De én, és úgy hiszem, a nemzetnek túlnyomó többsége nem vagyunk hajlandók ezen elvi álláspontot elfogadni. (Igaz! Úgy van! a szélsőbaloldalon.) Mi is tudjuk azt, hogy hadsereg nélkül önálló állam nem képzelhető. '1 udjuk azt, hogy hadseregre szükség van az állam belső és külső védel- mezése. Hanem tudjuk azt is, hogy az állami feladatok, a polgárok szellemi és anyagi jólétének fejlesztése által abszorbeáltainak és a hadseregre csak mint ezek biztosítására szolgáló intézményre van szükség, hogy tehát a nemzeti erőnek megfeszítését csakis ezen nemzeti célok vehetik igénybe és épen azért, a hadseregért hozandó áldozatok nagyságánál nem az az első szempont, hogy mekkora hadsereget bir a nemzet eltartani, hanem az, hogy mekkora hadseregre van szüksége. (Igaz! Úgy van! a szélsőbaloldalon.)A t. honvédelmi miniszter űr indoklásában csupán erre, az általam nem helyesnek tartott szempontra fektette a védekezést. (Úgy van ! Úgy van ! a szélsőbaloldalon.) Egyrészt örvendezve konstatálta a statisztikából, hogy a népesség szaporodott, hogy a nép teherviselési képessége megnövekedett, másrészről pedig a költségvetésre hivatkozással azt konstatálta, hogy a nemzetnek adózó képessége ma nagyon könnyen elbírja azokat a terheket, a melyeket ezen javaslatok reá akarnak róni. De igen t. honvédelmi miniszter ur, méltózta- tott-e gondolni arra is, hogy a nemzeti munkának nincsen-e szüksége azokra a munkabíró karokra, a melyeket elszándékozik venni a fegyverhordozás improduktív foglalkozásához; méltóztatott-e gondolni arra, hogy a nemzet anyagi helyzete nem kivánja-e inkább a hasznot hajtó intézmények létesítésére venni igénybe a nemzet áldozatkészségét? (Úgy van! Úgy van! a szélsőbalodalon.) Méltóztatott-e gondolni arra, hogy igazi állami felada- t )k nem részesülnek méltatásban, hanem mellőztetnek épen anyagi gyengeségünk miatt? (Igaz! Úgy van! a szélsőbaloldalon.) Alig hiszem, hogy mindezek megfontolás tárgyát képezték volna a javaslatok benyújtása alkalmával, mert ha gondolt volna ezekre, akkor mindenesetre több súlyt fektetett volna arra a törvényjavaslat indoklásában, hogy kimutassa a véderő fejlesztésének elkerülhetetlen szükségességét. (Igaz! Úgy van! a szélsőbaloldalon.)Nem hallottunk erre nézve semmi egyebet, mint általános utalást a külpolitikai helyzetre, hazánk geográfiái fekvésére és a körülöttünk levő államok expanzív politikájára.T. képviselőház! (Halljuk! Halljuk! a szélsőbaloldalon ) Az előttem felszólalt szónokok által már elég bőven kifejtetett az és elég alapossággal kimutattatott, hogy az európai helyzet nem rejt magaban semminemű veszélyt a békének olyan megzavarására, a mely különösen Magyarországnak és Ausztriának politikai és gazdasági letet és önállását veszélyeztetheti. ( l Tgy van ! I g y van ! a szélsőbak ildalon.) Alig egy pár hónap előtt az újságokban olvashattuk a franczia kamarában az alelnöknek, Jaurésnek beszédét, a német birodalmi gyű-
C. % ’lésben Vollmarnak cs másoknak beszédeit, a melyek az általános békét, az Európában keletkezett államszövetségek konzerváló, békés jellegét, a háborús hajlamoknak teljes visszafejlődését dokumentálják. (Igaz! Úgy van ! a szélsőbaloldalon.)Már évek óta halljuk a trónbeszédekben és látjuk az uralkodóknak es diplomatáknak magatartásában annak a feltétlen kötelesség- érzetnek megnyilvánulását, hogy az európai hatalmi egyensúly megbolygatásátol országaik, népeik és saját maguk érdekében minden áron tartózkodnak. Őszintén megvallva, ily körülmények között nem vehetem komolynak azt az utalást a körülöttünk levő országok expanzív politikájára, a mivel a mi véderőnk fejlesztését indokolják. (Helyeslés a .szélsőbaloldalon.) Igaz, hogy a diplomacziai hagyomány a Balkánt viharfeszeknek mondja, csakhogy az újabban ott keletkezett állam

alakulatok, nézetem szerint, minden esetre bírnak annyi felfogó képességgel, hogy az esetleg ott keletkező zivatarokat megakasz- szák és megmaradjanak azok a magok lokális terjedelmében és jelentőségében és különösen Magyarországra nézve nem lenne az ott esetleg keletkező vihar egyébb, mint vihar a le- veses fazékban, amelyből baja csak az ügyetlen szakácsnak támadhat, a ki kezét ügyetlenül és oktalanul belemártja. De a mi kezünknek van elég dolga itthon és nem szükséges, hogy másutt kottnyeleskedjünk. (Igaz! Úgy van ! a szélsőbaloldalon.)b. képviselőház ! 1 la expanzív politikáról beszélnek, nem lehet tagadni, hogy a többi európai államnak tényleg van expanzív politikája, csakhogy ezek az államok mind túl vannak azon a stádiumon, a mikor a saját területüknek növelése képezi az allant főfeladatát, abból a célból, hogy a nemzeti egységet körülhatároltan biztosítsa. Mind megszűnt hóditó állam lenni, sőt legnagyobb részt azon a stádiumon is túlhaladtak már, a mikor a nemzeti egység és önállás külső és belső biztosítása képezi az állam elsőrangú célját. ( Igaz ! I rgy van ! a szélsőbaloldalon.) Elhelyezkedtek egymás mellett mint nemzeti egységek és gazdasági erejük növelése, az ehhez szükséges anyagi és szellemi feltételek megszerzése, ez irányítja az állami élet működését: par excellence gazdasági államokká alakultak, lés e jellege kizárja azt, hogy a háború esélyei és terhei által veszélyeztessék a békés fejlődésnek feltételeit. (Igaz! Úgy van ! a szélsőbaloldalon.)Ezek az államok, t. képviselőház, arra szorítkoznak expanzivitás tekintetében, hogy a saját határaikon belül összegyűlendő és működési tér hiányában érvényesülni nem képes népenergiának szerezzenek munkateret és alkalmat. Csakhogy ennek a gyarmatositási politikának érdekösszeütközéseiből mi teljesen ki vagyunk zárva és a legnagyobb nyugalommal fordithatnók összes erőinket annak az elérésére, a mit a többi államok már mind régen elértek, sőt túlhaladtak: nemzeti egységünk megszilárdítására. (Igaz! Úgy van! a szélsőbaloldalon.)Nem tartozik c felszólalás keretébe, hogy e teendőinket és elmaradottságunkat ezen a téren körülírjam. Hiszen egy tekintet nemzetiségi és gazdasági állapotainkra elégséges arra, hogy meglássuk azokat az ijesztő hézagokat, azokat a tátongó repedéseket, amelyek az államépület szilárdságát itt benn veszélyeztetik. (Igaz! Úgy van! a szélsőbaloldalon.)Es addig, a inig ezeket a szükségleteinket nem vagyunk képesek kielégíteni, addig nem tarthatom komolynak azt az utalást más államokra, a melyeknek más a gazdasági helyzetük, előrehaladottabb a közületi jellegük és a melyeknek fejlettebb állami céljaik vannak.Ha Németország fejleszti hadi erejét, annak megvan a maga igazolása a német kereskedelem világraszóló terjeszkedésében. Igaz! IJgy van! a szélsőbaloldalon) Az orosz hadsereg növekedése szintén arányban áll az orosz birodalom hatalmi szférájának ázsiai kibővülésével. (Zaj. Halljuk! Halljuk!) A franciák is megtalálják a hadseregre fordított kiadások ellenértékét gyarmatositási politikájukban, de hogy mi a magunk geográfiai és kereskedelempolitikai magunkra utaltságában mit érhetünk el a véderő fejlesztésével, azt a kinai expedíciók nevetséges eredményei bizonyítják.Kubik Béla: Es a krétai blokád!Endrey Gyula: \ kinai okkupáció és hadi sarc !Reich Aladár: Mig belső nemzeti egysegünk meg nem szilárdul, mig gazdasági erőinket annyira nem fejlesztettük, hogy termelésünknek hasznát magunk szedhessük es inig erőforrásaink elégtelensége nem kényszerit arra, hogy idegen területeken újakat szerezzünk, addig indokolatlan, felesleges es kárhozatos marad minden, a véderőre fordított kiadás, mert igazán sürgős állami érdekék kielégítésétől vonja el a mi erőinket azok körébe nem tartózó hiú ábránd kedvéért. (Igaz! Úgy van! a szélsőbaloldalon.)Mindezeknek igazsága elől nem zárkóz- hatik el senki. Ha mégis háttérbe szorítják a nemzeti követeléseket ezek a cél- es oknélküli katonai követelések, ennek egyébb ma-
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gyarázata nem lehet, mint hogy egy magasai')!) hatalom uralkodik az ország felett, a melynek céljai es érdekei nem azonosak, hanem ellentétesek az ország céljaival és érdekeivel és a mely hatalom a saját uralmának fentartása céljából tartja szükségesnek, hogy a hadsereg minél erősebb legyen. (Igaz ! 1 gy van! a szélsőbaloldalon.) Ez a magasabb hatalom nem egyébb, mint az uralkodóháznak családi érdekpolitikája és ennek hordozója, a birodalmi egység, a melynek, miután a két államban élő népeket egymástól gazdasági és történelmi ellentétek következtében gyűlölet választja el, egyéb biztosítéka nem lehet, mint egy erős hadsereg, a mely az uralkodó kezében eszköz mindenre, minden ellen, eszköz különösen arra, hogy fentartsa ezt a kapcsolatot, a mely tisztán az uralkodóház érdekében létesült és a melyet Magyarország csak kényszerűségből fogadott el és azzal, hogy lassan-lassan, de állandóan lazábbá es lazábbá fogja tenni. (Helyeslés a szélsőbaloldalon.) lápén ezért ennek az állami kapcsolatnak a létezési alapját nem a benne élő népeknek faji összetartozosága vagy érdekeik azonossága képezi, hanem tisztán az uralkodóháznak családi, hatalmi és nemzetközi előkelősége s épen ezért az államnak nem is áll érdekében ennek a kapcsolatnak a fentartása, sem pedig az, hogy azokat az intézményeket erösebbeké tegye, a melyek ennek az állami kapcsolatnak további fenmaradását biztosítják. Ezek az intézmények mint egy magasabb közjogi alakulatnak szervei : az egyes államoknak érdekeit, különösen pedig Magyarországnak érdekeit mindig csak másod- rangú kérdésnek tekintették, (Úgy van! a szélsőbaloldalon.) /Az első szempont ezeknek az intézményeknek a működésében az, hogy az uralkodóháznak nagysága megmaradjon és ezen célból megmaradj m az államkapcsolat. Az, hogy ezen keretben Magyarország mikép boldogul, csak másodrangú érdek. (Úgy van! I'gy van! a szélsőbaloldalon.)lápén ezért hiú önámitásnak kell azt tekinteni, hogy 1867 után még Magyarország szuverénitásárol beszélnek, ( l ’gy van! a szélsőbaloldalon.) Mert mely államot lehet szu- verénnak nevezni? Azt, a melynek van saját, kizárólag önmagából keletkező akarata es van saját, kizárólag önmaga által alkotott szerve ezen akarat végrehajtására. (I így van! I 'gy van! a szélsőbaloldalon.) A mely ezen akaratával intézményeket létesít, fejleszt, mozgásba hoz és megszüntet es teszi ezt akként, hogy mindezekben csak egy szempontot ismer el irány dónak és ez az állam jóléte, az állami célok betöltése, az állam maga.o(lágy van! Úgy van! a szélsőbaloldalon.) A mint ez a szempont egy másiknak kénytelen helyet adni, akkor nem lehet már államról beszélni, hanem csak tartományról, (l gy van! a szélsőbaloldalon.) akkor az (illám mar nem képes betölteni állami hivatását, hanem lesülyed egy alsóbbrendű közületié, helyi társadalommá.Magyarország is ilyen degradált állam lett azóta, hogy az 1807. XII. t.-cikkben egy pat- rimoniális királyi hatalom szolgálatára idő- mitotta át alkotmányát. Ks ha szomorú kö-vvetkezményeit nem kellene szenvednünk, nevetni lehetne azon, hogy a népfelség elvének elismerése után azért, mert két évszázaddal előbb egy uralkodócsalád jónak látta azt saját családi fénye szempontjából, hogy örök időkre egy jogar alatt legyenek egyesítve összes országai, most azért egy önálló nemzet minden érdekét alárendelje ennek a tisztán családi érdeknek, d'gy van! íg y  van ! a a szélsöbaloldalon.)
Madarász József: Akkor is gonosz volt, most is az! (l'gy van! a szélsöbaloldalon iReich Aladár! \\ képviselőházi Nagyon természetes, hogy egy ilyen mesterséges alapon összeállított államszervezet szükségképen ellentétes minden törekvéssel, a mely a két allamnak különállását elősegítene (l'gy van! a szélsöbaloldalon.) és nem engedheti meg azt sem, hogy a létező intézmények akként lejlődhessenek, hogy a részek önállóságának, a részek szuverenitása öntudatának fejlesztését alkalmasak legyenek elősegíteni, d ’gy van! a szélsőbaloldalon.) lézert képeznek mindazok a közös intézmények, a melyek a Habsburg-monarchia nagyságát a külföld előtt vannak hivatva dokumentálni, valami

szent és érinthetetlen dolgot, ezért nem szabad hozzányúlni a közös külügyhöz, a közös hadügyhöz, a közös vámterülethez, a közös pénzügyhöz (l'gy van! a szélsőbaloldalon.) es Magyarország önállósága ezért nem épülhet ki, mert a habsburgi ősök ehitt nem lehetne felelősséget vállalni az egységes családi hatalomnak ezért a megbomlásáért, ( l ’gy van ! a szélsőbaloldalon,)Hogy a magyar állam érdekeivel mennyire ellentétes ez az államkapcsolat, az leginkább kitűnik abból a parlamenti helyzetből, amely előállott az >knak a véderőjavaslatoknak a benyújtásával. (Igaz! l ’gy van! a szélsőbal- oldalon.)lés most, t. képviselőház, nem a honvédelmi mininiszter úrhoz fordulok, hanem a miniszterelnök úrhoz. (Halljuk! Halljuk!) Legyen szives mondja meg, nem nekem, mert az egész ország várja a feleletet, miért kellett benyújtani ezeket a javaslatokat épen most, miért tárgyaltatni épen most?Széli Kálmán miniszterelnök: Mert a hadsereg erositesere ; !, 1Reich Aladár: Miért nem vártak vele addig a inig egyéb égető állami kérdések megoldást nem nyernek ?Széli Kálmán miniszterelnök : Mert az ágyukkal nem lehet várni! (Felkiáltások a szélsőbaloldalon. Hisz az ágyúk még nem is készek !)Reich Aladár: Hiszen nem arról van szó, t. miniszter úr, hogy a határon az ellenség, hogy veszélyben a haza, hogy minden percnyi késedelem végveszélybe döntheti az államot!Széli Kálmán miniszterelnök: Akkor mar késő! Si vis pacem, para belliim!Reich Aladár: Hiszen az, amit ezekben a javaslatokban kérnek, csak annyit jelent, hogy nyole-tiz hónap múlva 21.0(30 újonccal többet lógnak az egyes kiképzés által előkészíteni a katonai tudományok befogadására ! Hiszen addig, amig e javaslat eredménye a véderő növelésében meg fog nyilatkozni, lett volna idő is, mód is arra. hogy más feladatokat megoldjunk, más érdekeket kielégítsünk, más törvényeket megalkossunk, reformokat hozzunk be, a melyek után az ország már évek óta epekedik. d ’gy van! Úgy van! a szélsőbaloldalon.)
Endrey Gyula: A tisztviselők is várják a fizetésemelést ! No csak várjanak!Széli Kálmán miniszterelnök: Meglesz az is! Mi előterjesztettük!Reich Aladár: Csak imminensebb szükségét érzi íiz ország a beruházásoknak, a lize- tésrendezésnek, mint a véderő fejlesztésének ! Hiszen a törvényen kívüli állapot veszedelme csak képezi valami baját az állami élet alkotmányos menetének !Széli Kálmán miniszterelnök: Nem kell megcsinálni !
Endrey Gyula: Nem kell okot adni rá! (Nagy zaj és felkiáltások a szélsőbaloldalon: \ onják vissza a katonai javaslatot! Parancsra nem szavazunk! Hóhértörvényjavaslat ez! Schmólén Tóni kommandója!)Széli Kálmán miniszterelnök : Micsoda képtelen beszéd! Micsoda képtelen közbeszólások!Reich Aladár: Az Ausztriával, a külfölddel alkotandó kereskedelmi szerződés fontos dolgok' az ország gazdasági életére nézve és a munkaölő bizonytalanság eloszlatására! Hát miért nem vette fel ezeket a miniszterelnök ur a törvényhozás munkaprogrammjába ?Szél Kálmán miniszterelnök : Az is itt van !Reich Aladár: Nem voltak ezek sokkal sürgősebbek, mint az ilyen egy évre kiható ideiglenes törvényjavaslat ? Nem figyelmeztette a miniszterelnök ur azokat a köröket, a melyek megparancsolták ennek a törvényjavaslatnak a benyújtását, hogy az ország közvéleménye más törvényjavaslatokat vár es a siralmas állapot egyéb alkotásokat követel ? Ls mit telelt a hadügyi kormány ezekre a kívánságokra? Csak nem mondta nekik a miniszterelnök ur, a kinek politikai éleslátásáról, finom érzékéről legendákat hallunk már evek óta, hogy az országgyűlés csak úgy, minden vita nélkül, minden szó nélkül meg fogja szavazni ezeket a javaslatokat és elvállalja a bennük foglalt terheket? Hiszen mar a törvényjavaslat megszületése alkalmával felzúdult az egész ország közvéleménye, meg a gondolat ellen is, hogy újabb terheket

rakjunk a nemzetre. (Helyeslés a baloldalon.) Hiszen a jászberényi kürtszó jóekVe megharsant és ellenállásra hivott fel bennünket a katonai követelések ellen.
Endrey Gyula : Azóta az a kürt is bedugult.
Reich Aladár: Mindezekből tudhatta a miniszterelnök ur, hogy végletekig menő harcz fog megvivatni a katonai javaslatok ellen. Honnan vette mégis a bátorságot a miniszterelnök ur, hogy mindennek dacára előálljon e javaslatokkal, hogy belemenjen ilyen harcba, a mely már azáltal, hogy felveszik ezt a küzdelmet, feláldozza Magyarország gazdasági érdekeit és veszélybe döntse annak alkotmá- nyosságát ? (Elénk helyeslés a szélsőbaloldalon.) Honnan van, hogy nem vette elő azt a bámulatos rábeszélő képességét, a melylyel a tizenkettedik órában le tudta venni a lábáról egyik kérlelhetetlen ellenfelét és arra bírja rá a hadügyi kormányt, hogy egy kis haladékot engedjen, hogy megoldhassunk előbb égető kérdéseket és csak azután vegyük elő ezeket a provizórius törvényjavaslatokat, melyekre még van idő? (Helyeslés a szélsőbaloldalon.) Hogy értsük meg azt és minő magyarázatát tudják adni annak, hogy egy évre kiható provizórikus törvényjavaslat fontosságban előbbre val<) lesz, mint az egész ország gazdasági életét fellendíteni és az állampolgárok millióinak sorsát javítani célzó intézkedések ? (Igaz! Úgy van! a szélsőbaloldalon.)T. ház! Vagy elmondta mindezeket a miniszterelnök ur a hadügyi kormánynak vágy- nem. Ha elmondta és még sem volt képes meggyőzni őket arról, hogy az ország ellen való vétek most akasztani meg a törvényhozás munkáját, akkor vagy tekintélye, vagy képessége nincs arra, hogy Magyarországot kormányozza. (Igaz! Úgy van! a szélsőbaloldalon.)Szél Kálmán miniszterelnök : Majd kölcsön kérek Reich úrtól.
Reich Aladár: Ha pedig nem mondta el, akkor méltatlannak mutatkozott arra az állásra, a melyet a korona bizalmából és a nemzet jóakaratu reménykedése közepette elfoglalt. En nem akarom az utóbbi esetet feltételezni és nem akarom elhinni azt, hogy tekintélye, képessége nem volt arra az igen t. miniszterelnök urnák ; sőt nem is az ő személyében keresem ennek az okát. Elhiszem én azt, hogy ha a magyar miniszterelnök az emberi tökéletességnek legfelsőbb fokán áll is a rábeszélő képessége, az alkudozás, az ügyesség, az erélyesség s az eszélyesség szempontjából, akkor sem volna képes a legcsekélyebb eredményt is kicsikarni a katonai köröktől, mégpedig azért nem, mert a magyar miniszterelnök, hogy ha magas létrafokán áll is a Hof- gesindenek, azért mégis csak parciális érdekek szóvivője. (Helyeslés a szélsőbaloldalon.) A kinek szavát meg sem hallgatják, a mikor a birodalmi összérdekről, monarchikus érdekekről van szó. (Igaz! Úgy van! a szélsőbaloldalon.)
Lengyel Zoltán: Ott a családi ház minisztere parancsol!
Reich Aladár: Öntudatos, kötelességtudó magyar miniszterelnöknek nem is lehet ilyen körülmények között mást választani, mint hogy belássa azt, hogy lehetetlen neki teljesíteni kötelességét, hogy lehetetlen a közös szervezetben az ő álláspontjának, a magyar érdekeknek érvényesülése és épen azért vonja le ennek a fonák helyzetnek a következését és hagyja ott azt az állást, a melyet üres címmé sülyesztett le a közös állapot!I logy vállalhat és viselhet felelősséget a magyar miniszterelnök az ő kormányzatáért a nemzettel szemben, a mikor a nemzet az o kormányzatának üdvös és helyes voltát ahhoz képest fogja megítélni, hogy a nemzeti érdekekhez hozzásimulit-é ? E nemzeti érdekek érvényesülése pedig az állami élet legfontosabb ágazataiban teljesen ki van zárva. (Úgy van! Úgy van! a szélsöbaloldalon.).En a magam részéről a magyar államiság legnagyobb sérelmét épen abban látom, hogy most kell tárgyalnunk ezen javaslatokat, a mikor olyan fontos, az állam jövőjét alapjában érintő kérdések várnak megoldásra. Ebben oly kicsinylése. oly szuverén semmibe vevése foglaltatik a magyar államiságnak, hogy arról tovább beszélni most már igazán
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• /  I )nevetséges. (Úgy van! Úgy van ! a szélsőbaloldalon.)

Széli Kálmán miniszterelnök : érthetetlen egészen !
Reich Aladár: Hogyha olyan félelmesen kicsiny a hadügyi körök szemében Magyar- ország gazdasági élete, Magyarország politikai élete, alkotmánya, akkor igazán nem lehet várni azt, hogy az a hadügyi kormány, melyet ezen nagy érdekeknek a kockán forgása nem indított annyi előzékenységre, hogy egy- pár hónapi haladékot adjon az ország igazi, állami céljainak megvalósítására egy ilyen problematikus javaslat kedvéért, - mondom — akkor igazán nem lehet várni, hogy bármely nemzeti aspirációnk ott figyelembe fog vétetni. (Úgy van! Úgy van! a szélsöbalol- dalon.) Még hogyha lett volna is valami reményünk arra, a mivel eltudtuk volna altatni a jelennek aggodalmait, e reményről is le kell mondanunk azok után, a miket a napokban hallottunk az osztrák parlamentben.Es különösen a véderő helyzetére olyan éles

% * 'világosságot vetnek e beszédek, hogy szükségesnek tartom, hogy e beszédek egész terjedelmükben vagy legalább azon részükben, a mely a közös véderőre vonatkozik, ben- l’oglaltassanak a mi tárgyalásainkról vezetett naplónkban, hogy igy pedentjai akadjanak a Hieronymi-, Fejérváry-, Tisza- és Andrássy- féle beszédeknek. (Helyeslés a szélsőbaloldalon.)
B. Fejérváry Géza honvédelmi miniszter: Mi az? Mit parancsol velem?
Endrey G yu la: Egy kis reichsrathbeli tanulságos felolvasás lesz!B. Fejérváry Géza honvédelmi miniszter : '['essék! Tessék! Azokat a bölcseségeket már hallottam százszor!
Reich Aladár: E véderővitában a mi álláspontunk igazságának meggyőzőbb indokolását í’rem is lehet adni, mint a mi e beszédekben foglaltatik. Valóban köszönettel tartozunk Schönborn, Schönburg, Harrach, Chlu- metzky és Welsersheimb uraknak azért, a miért magukra vállalták azt, hogy a mi osztrák-magyar képviselőtársaink (Derültség a szélsőbaloldalon.) argumentációit halomra fogják dönteni.Fel fogom olvasni a beszédeket. (Olvassa.)T. képviselőház ! Ezeket a beszédeket nem tüzesvérű, fanatikus, gyűlölettől elvakult demagógok mondták el, hanem komoly, higgadt, megfontolt konzervatív főurak . . .
Endrey Gyula: Vagyonos osztrák mágnások !
Reich Aladár: . . .  a kik támaszai az ural- kodó-háznak és a monarchiának. És nem is azoknak az óhajtásoknak visszautasítására voltak szánva, a melyeket mi erről az oldalról már 35 év óta hangoztattunk es a melyeket önök frázisnak szeretnek nevezni, hanem igenis választ, visszutasitást képeztek azokra a nemzeti aspirációkra, a melyeket amott hangoztattak a túloldalon, hogy a mostani többség elfogadja a javaslatokat. (Úgy van! a szélsőbaloldalon.) S hogyha a katonai körök ilyen mimózaszerű érzékenységgel zárkóznak el a nemzeti aspirációk elől . . .
Endrey Gyula: Mimosa pudica Austriaca! (Derültség.)
Reich Aladár: . . . akkor igazán nem lehet várni azt, hogy a magyar érdekek valaha méltánylásban részesüljenek a hadsereg körében. (Úgy van! a szélsőbaloldalon) Mindig azt mondták, hogy a magyar érdek a hadsereg erőssége. Nézzük csak, milyen érdek volt az, a mely 1850. óta fegyver alá szólította a magyar katonákat ? Voítak-e a háborúknak okai a legtávolabbi vonatkozásban is Magyarország érdekeivel ? Ott volt az 1859-iki olasz, az 1804-iki schlezwig-holsteini, az 1806-iki olasz és porosz háború, ott volt a krétai felkelés és ott voltak a kínai zavargások ! Mindezekben a magyar érdek nem forgott kockán egy szemernyit sem. (Úgy van! a szélsőbaloldalon, hanem magyar vér az folyt megszámlalhatlan cseppekben. (Úgy van ! a szélsőbaloldalon.) Az egy boszniai ok kupáéit) volna még falam amelyre nagynehezen rá lehetne fogni a magyar érdekeltséget. . . .
Thaly Kálmán : Az sem !
Reich Aladár: . . . csakhogy a magyar érdekeltség itt is és ezt az igen t. miniszterelnök ur már évtizedek előtt megmondta abban állott, hogy bizony jobb lett volna,

ha ez a vállalkozás abbanmarad, vagy hogy ha nem sikerül, mert nagyon sok milliót es nagyon sok magyar vért megkíméltünk volna, a minek mindennek nem láttuk mi semmi hasznát, nem is fogjuk mi látni, hanem csak Ausztria. (Úgy van! Úgy van! a szélső baloldalon.)Ezzel kapcsolatban felmerül egy másik kérdés, a nagyhatalmi kérdés és ezzel kapcsolatban a Balkán-államoknak kérdése. (Halljuk ! Halljuk! a szélsőbaloldalon.) Gróf Tisza István igen t. képviselőtársam ugyanis ezt a kettőt szoros kapcsolatba hozta egymással és a hogy a nagyhatalmi állás szükségszerűségét, illetőleg, hogy a nagyhatalmi állásnak magyar érdekű jellegét dokumentálja, ezért a nagyhatalmi állásnak a balkán-kérdésre gyakorolható befolyásával akarta ezt előttünk meggyőzőleg bemutatni. De nézzünk szemébe ennek az állításnak.D arányi Ferencz : Nézzünk ! Nézzünk ! (Mozgás a szélsőbaloldalon.)Lengyel Zoltán : Jobb is lesz, mint egymás szemébe nézni !R eich Aladár : Yan-e, volt-e és minő befolyása a mi nagyhatalmiságunknak a Balkán államoknak helyzetére? Gyakorolt-e és minő befolyást a mi nagyhatalmiságunk, a mi haderőnk arra, hogy a hatalmi viszonyok miképen alakuljanak a Balkán félszigeten? És ismét nézzük az 1850. óta ott történteket.Ott volt 1852-ben a krimi expedíció, amely az orosz terjeszkedésnek a Balkán-félsziget felé gátat vetett. Ez roppant fontos dolog volt a Balkán-félszigetnek jövőjére nézve, de bizony az osztrák magyar monarchiának arra nézve nem volt a legcsekélyebb ingerenciája sem. Azután jött az orosz-török háború, a mely Romániát felszabadította és a mely egy latin éket ütött az u. n. pánszláv törekvéseknek egységébe és egy nemzeti szempontból is igen fontos államalakulást eredményezett itt közvetlen közelségünkben. Ez a hadjárat arra sent indította a mi nagyhatalmunkat, a mi haderőnket, hogy csak egy hadtestet is mozgósítsunk. ( )tt volt azután a szerb bolgár háború, a mely szintén közvetlen szomszédságunkban zajlott le, de a mely szintén nem igényelte az osztrák-magyar hadseregnek beavatkozását. Hat csak nem a krétai kormányzóságnak felállítása az a nagy fontosságú kérdés, a melytől Ausztriának es Magyarországnak fennállását lehetne félteni és a mibe való beavatkozás indokolttá teszi azt a mi nagyhatalmiságunkat és azokat az óriási terheket, a melyeket ennek kedvéért elviselünk : (Úgy van! Úgy van! a szélsőbaloldalon.)És mit várhatunk a mi nagyhatalmi állásunktól az európai helyzetre, a mikor ez a nagyhatalom azon az egy helyen, a hol a helyi közelségnél fogva némileg érintve lehetnek érdekei, nem volt képes döntő befolyást gyakorolni és meg kellett engednie azt, hogy itt a közvetlen szomszédságban Románia.' Bulgária, Szerbia felszabaduljanak, illetőleg királyságokká fejlődjenek egy idegen hatalomnak égisze alatt? Úgy van! Úgy van! ii szélsőbaloldalon.)Ezek után azt mondani, hogy a nagyhatalmi állás magyar érdek, nagyon merész dolognak tartom. Nekünk nem kell féltenünk területi épségünket, politikai integritásunkat (Igaz! Úgy van! a szclsőbaloldalon.)Endrey Gyula : Csak Bécs telöl !Reich Aladár: Az idegen államok terjeszkedése ellen mi ugyanazt a szerepet tölthetnék he, a mit Európa közepén Svájc betölt. Gátat képez a határos államok között, a melyet ezek maguknak biztosítanak egymás terjeszkedése ellenében. A mint Svájcnak a fennállását garantálja a francia, a német, az olasz hatalom, épen úgy a mi létezésünket is teljesen biztositana az egymás terjeszkedésére féltékenyen őrködő német és orosz hatalom egyrészről, másrészről a mindinkább erősbbödő kissebb balkánkirályságok. De ahhoz, hogy a területi épségünkét megőrizzük, ahhoz egyáltalán nem is szükséges nagyhatalomnak' lenni. Ott van a kis Dánia, Belgium, Hollandia, a melyek beolvasztásra nagyon alkalmas és képes hatalmak mellett fekszenek és azért nem kell félteni nekik a nemzeti önállóságukat, dacára annak, hogy nem nagyhatalmak c- meg vannak kiméivé az azzal járd) gyilkos terhelttől. <1 falijuk!

Halljuk!) Ugyanezt tehetnék mi is és hogyha nem avatkoznánk bele mindenbe, akkor nem érhetne bennünket sem semmi baj, és nem fenyegetné önállóságunkat sem semmi veszedelem. (Folytonos zaj a jobboldalon. Halljuk ! a szélsőbaloldalon.)T. ház ! Nekünk nem kell félteni külső ellenségtől a mi területünket, a mi integritásunkat, hanem igenis kell félteni a határainkon belül keletkező és esetleg kifelé törekvő aspirációktól. Ezek ellen azonban nem az szükséges, hogy nagyhatalom legyünk szin- leg és névleg, a melynek nemzetközi udvariasságból helyet engednek a tanácskozási asztalok mellett, hanem az szükséges, hogy elősegítsük az állampolgárok gazdasági fejlődései, ( Igaz ! 1. 'gy van ! a szélsőbaloldalon.) jólétet biztosítsunk a számukra és olyan megélhetési feltételeket nyújtsunk nekik, a melyeket más kötelékben nem tudnak megtalálni. (Igaz! Úgy van! a szélsőbaloldalon.) Hogy legyen nekik ez a Kárpátok által körül határolt terület egy biztos jólétet, nyugalmas otthont nyújtó haza, a melyet megfognak védelmezni valamennyien azért, mert belenő a lelkűkbe a közös érzelmeknek, a közös érdekeknek egysége. ( Igaz ! Úgy van ! a szélsőbaloldalon.)T. ház ! Ezt az egységet kell keresni, az érdekek cs érzelmek egységét. Es ne abban keressék, azt hogy a katonai adminisztráció Ausztriában ép úgy történjék, ugyanazon formák között, mint Magyarországon, ne abban keressék, hogy ugyanazokra a szavakra, ugyanazok a mozdulatok következzenek megállapított egyformaságban ; hanem arra törekedjünk, hogy a hadsereg minden tagja egy eszme szolgálatában tudja magát, mindegyiknek egy célja legyen, mikor e szolgálatnak megfelel.Az bizonyos, hogy békés viszonyok között Ausztria és Magyarország népei közt ilyen lelki kapocs nem képzelhető. Százados és még régibb gyűlölet és ellenszenv akadályozza meg ezeket a népeket abban, hogy egymás iránt szeretettel, ragaszkodással viseltessenek, hogy méltányolják egymás érdekeit, hogy bajtársiasság fejlődhessék ki közöttük, sőt az, hogy azzal a nagy áldozattal együtt, a melyet a katonai szolgálat képez, meg azt is kénytelenek legyenek meghozni, Iiogv akkor, mikor saját hazájukat szolgálják, egyúttal kénytelenek a gyűlölt szövetséges érdekeit megvédeni, gyűlölné teszi magát e legszentebb polgári kötelesség teljesítését is. (Úgy van! Úgy van! a szélsőbaloldalon.)A közös uralkodóház szintén nem képes olyan összefoglaló erőt kifejteni a mely maga köré tömörítse ezt a sok széthúzó érdeket, sőt az, hogy az uralkodó személye is közös, megakadályoz bennünket abban, hogy any- nyira ragaszkodjunk uralkodónkhoz, mintha kizárólag a mienk volna, mert ha a királyi hatalomnak dicsősége és fénye nem a nemzeti dicsőségben és annak tartalmában van, ha ez; a kettő nem fedi és nem meríti ki egymást : akkor lehetetlen abban feltalálni a hadra kelt nemzetnek, a hadseregnek azt az egységét, azt a fogalmát, a melynek teljes egyéniségét alárendelni, a melynek kedvéért megsemmisülni érdemesnek tarthatja magát valaki.Az a király nem a mienk, nem a nemzeté, a kitől nekünk nemzeti engedményeket ku- nyorálni kell és nem áldozat az, a melyet cilenérték mellett akarunk hozni, mert az áldozat jellege épén abban van, hogy nem állít fel feltételeket, nem tűr kikötéseket, hanem megad mindent és nem vár semmit. 'Tőlünk pedig várnak véráldozatot és a felett alkudozás folyik lix és halasztó természetű teljesi- tési határidőkkel.'Természetesen a mi helyzetünk egészen más, mint egyébb államoké. Másutt a hadsereg szervezése tisztán szociális gazdasági kérdés, nálunk belhatalmi kérdés. Másutt a hadsereg a nemzeti nagyságnak, a nemzeti erőnek kifejezője, mert abból szármázik, ahhoz simul hozzá. Minálunk a hadsereg követelései előtt a nemzeti érdekeknek háttérbe kell szorulniuk, a nemzeti erőforrásoknak meg kell apadniuk. < Úgy van! Úgy van! a széísőbaloldalon.) Másutt ha felmerül egy gazdasági érdek, ha kielégítésre vár egy nemzeti aspiráció, a hadsereg rögtön azon érdekekhez képest alakul at. <Dgy van ! Úgy
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van a szélsőbaloldalon.) azokhoz simul hozzá és aképen alakul at, a mint azt az az érdek, a melynek kielégítésére a hadsereget, mint minden nemzeti érdek támogatóját igénybe veszik, megkívánja, Úgy van! Úgy van! a szélsőbaloldalon.) Nálunk azonban az ellenkezőtje történik ; nálunk a hadügyi körök a nélkül, hogy bármely konkrét nemzeti kívánság felmerülne, vagy anélkül, hogy valami meghatározott cél volna, felállítanak egy irtóztak) költségekkel járó tervezetet és azután e tervezetnek megfelelően kell háttérbe vonulniuk összes nemzeti kívánságainknak, összes nemzeti szükségleteinknek. (L.’gy van! l ’gv van! a szélsőbaloldalon.iIly körülmények között, t. ház, nem lehetséges, hogy a hadsereg az legyen, aminek az általános védkötelezettség elvéből folyólag lennie kellene, (ügy van: Úgy van! a szélső baloldalon.) Ma nem lehet a hadsereg a hadra kelt nemzetnek kerete és lehetetlen az is, hogy ily körülmények között a hadsereg betölthesse hivatását, amely abban áll, hogy erősítse, biztosítsa es képviselje a nemzet nagyságát, a nemzet dicsőségét, ( l ’gy van! Úgy van! a szélsőbaloldalon.) A ma létező hadszervezeteknek pedig ez képezi egyetlen alapját, mert ma már nem a rabló hadjáratok nem a vakmerő kalandoroknak mindent kockára tevő vállalkozásai, sem a trón-kereső aspiráciő)k azok, amelyek mozgásba hozzák a nemzetet ; ma már csak nemzeti érdekek azok, a melyek egy nemzetet hadba vinni képesek, ( l ’gy van! a szélsobaloldalon.) Ma már a nemzet ad a hadseregnek soha meg nem szűnő eletet azáltal, hogy fiaink legde- rekabbjait adja oda katonákul és ez a hadsereg a nemzettel folytonos kölcsönhatásban áll az évenkinti anyagcsere által. Ks éppen ezért t. ház, a hadseregnek a nemzettel úgy össze kell forrnia, hogy egy egészet képezzen, amely egészhez hozzányúlni nem szabad, t l ’gy van l ’gy van a szélsőbaloldalon.)T. képviselőház! Csak egy ilyen, a nemzettel teljesen egybeforrott hadsereg képes arra, hogy azt követelje meg tagjaitól, amit a véradó kötelezettsége képez ; csak ez a fogalom méltó arra, hog\ saját egyéniségünket teljesen feláldozzuk, hogy külön egyediségünk egészen megsemmisüljön akkor, amikor a közös célokat a közös szolgálatban elősegítjük. ( l ’gy van! l ’gy van! a szélsőbaloldalon.)Csak ilyen hadsereg képes arra, hogy feltétlen kötelességérzetet neveljen tagjaiban, hogy azok teljes önfeláldozást fejthessenek ki. Ezek a normális tényezők pedig nem fakadhatnak semmi máshol, csakis a hazaszeretetből. (Elénk sebesles a szélsőbalokén-VIon.) A hadsereget kell, hogy áthassa az a tudat, hogy ő a nemzeti munkának részese, a hadseregnek tudnia kell azt, hogy a mit nem katonáskodó polgártársai a tudományokban, a művészetben és a munka minden egyes ágában és nemében a nemzet dicsőségére kifejtenek, azt védi meg a hadseregben es a hadsereg által maga a nemzet. Az ifjú a zászlók alá is a hazának azt a fogalmát kell. hogy magával vigye, amelyet a szülőföldből a közös reményekből es vágyakból, az elmúlt nagy ősök által teremtett civilizációból es a közös nyelvből egybealkot magának, mert csak igy lehetséges, hogy ennek a fogalomnak teljesen alárendelje a maga egyéniségét. (Igaz! l'gv van! a szélsobaloldalon.) De lehetséges-e ez t. ház, ami viszonyaink között ? Sajnos, nem. Más haza az amelyet megtanulunk szeretni otthon az iskolában és más az,amelyet a kaszárnya mutat nekünk. Más » % *hősök es más tettek keltik fel lelkesedésünket otthon es az iskolában és mások azok, amelyek lelkesedésére buzdítanak bennünket a katonaságnál. (Igaz! l'g\ van! a szélsö- baloldalon.)Kubik Béla! Kaiser und Valériáiul!Reich Madár: Mas haza az amelynek a polgár szenteli eletet es más az, amely a katonától követel önfeláldozást. Nincsen meg az az egységes eszme, amelyben eggyé válhatnék a hadsereg, nincsen meg az az egység sem, amely a hadsereget a nemzettel összekapcsolja. S az aki azt tanulta, hogy a hazájáért mindent oda kell adni, hogy azért életét is fel kell áldoznia, midőn bejön a kaszárnyába, egész inas fogalmat kap, egész más ideált, egy mesterséges szervezetet, egy

természetellenes kapcsolatot. (Igaz! úgy van! a szélső baloldalon.)T. ház. A szolgálati szabályzat első része, a katonai erkölcsöknek ez a bibliája, amely külön fejezeteket szentel az istenfélelemnek, a bajtársiasságnak, a közszellemnek, az erkölcsösségnek, (1 falijuk ! Halljuk!) arra sem tartja érdemesnek a hazaszeretetei, hogy égősorban is foglalkozzék vele és csakis a monarchia integritását állítja fel a katonai morális erők forrásául, mivel ez a közös hadúr személyével van szoros kapcsolatban. Nagyon érdekes a szolgálati szabályzatnak harmadik része, amely a tisztek számára előírja a szükséges erkölcsi tényezőket a katonai szolgálat alatt. Kel fogom olvasni a 185. §-t. (Halljuk! Halljuk! Olvassa): »A tiszt minden körűiméinek között az uralkodó iránti rendithetet- %.rlen hűség- és ragaszkodásnak ragyogó mintaképe legyen.^Pap Z -ltán : Ezt meg is tartják !Lengyel Zoltán: Hazájuk ellen?Reich Aladár (olvassa): .Minden tisztet becsületteljes hivatása iránti teljes odaadás és áldozatkészség, kötelességei teljesítésében hajthatatlan állhatatosság, szilárd jellem, lo- vagias gondolkozásmód és mély becsületérzés egyaránt tüntessenek ki. — Hazáról, hazaszeretetről egy szó sincs benne.Lengyel Zoltán : Az egész Dienst-Reglement- ben sincsen benne !Reich Aladár: A haza fogalma teljesen elveszett; a legfelső szolgálat a haza fogalmat nélkülözhetőnek tartja. Hát miből fogja meríteni az a katona lelkesedését, ha a legtisztább forrást eldugják előle? (Úgy van! l'g\ van! a szélsőbaloldalon.) Hiszen gróf Andrássy Gyula t. képviselőtársam is azt mondta, hogy a hazaíiságot egyébbel pótolni nem lehel. () azt mondja (Olvassa): A hazaíiságot a hadseregben pótolni egyáltalában nem lehet. Nem lehet a királysze- retet által, mert a királyszeretetet különválasztani a hazaíiságtól lehetetlen.Pozsgay Miklós: A szabályzatban különválasztottak! (Zaj. Halljuk! Halljuk! Elnök csenget.)Reich Aladár (olvassa): »Nem lehet pótolni a hazaíiságot a diszciplína által, mert ez ugyan sine qua non-ja a sikernek s okvetlenül szükséges hozzá, de nem egyedüli előfeltétele és lelkesedést adni nem képes. (Úgy van! Úgy van! a szélsőbaloldalon.) Nem lehet pótolni a hazaíiságot valamely közös hazaíisággal, mert közös állam nincs. Az osztrák és a magyar patriotizmus, ha becsületes es őszinte, mindig találkozni fog az ellenséggel szemben. (Mozgás jobbfelől.)Lengyel Zoltán: Hát ez a beszéd sem tetszik, hiszen Andrássy mondta !Elnök (csenget): Csendet kérek!Reich Aladár? Azt mondja tovább (olvassa): A hagsereget csak reálisan élő nagy erőkkel lehet összetartani, a szervezet egységével nem jár az érzelem egysége.« (Mozgás a szélsőba 1( )ldalon. )K ubik Béla: A mi jó volt a beszédben az sem paszszol a l)ienst-Reglcmentbe ! (Derültség a szélsőbaloldalon.)Reich .Madár: Amiket gr. Andrássy Gyula t. képviselőtársam beszédéből itt felolvastam, azokat mind aláírom.Pap Z oltan : A többit mind aláírja a honvédelmi miniszter !Lengyel Zoltán: Az jó girans! (Derültség. Mozgás és zaj a szélsőbaloldalon. Elnökcsenget.)Reich Aladár: Hogy t. i. nem lehet haza- lisafiot semmi egyébbel pótolni. Mert nagy igazságok ezek, csakhogy ha Andrássy Gyula t. képviselő társam meglátta ezt az igazságot. akkor nem lett volna szabad elsiklania felette, hanem kötelessége lett volna akkoroamidőn azt látja, hogy a közös hadseregből proskrihalva van a magyar hazaszeretet, megtapadni minden hozzájárulást ahhoz a hadsereghez, (Úgy van! Úgy van ! a szél- sobaloldalon.) amely épen azért, mert a legtisztább erkölcsi erő forrása hiányzik belőle nem alkalmas arra, hogy válságos pillanatokban teljesítse hivatásai, s megvédelmezze az országot külső és belső ellenségek ellen. (Elénk helyeslés a szélsőbaloldalon.)E ház! Meg egy kérdéssel kívánok foglalkozni, i Halljuk! Halljuk! a szélsőbaloldalon.) szinten cs k röviden (Halljuk! Halljuk!) és

ez a tisztikar és legénység közti viszony, a mely. a hadseregnek a harcképességét szintén nagyban befolyásolja. (Igaz! Lígy van! a szélsőbaloldalon.) Minálunk a tisztikart a legénységtől amannak arisztokratikus felfogása nagyon elválasztja és e miatt lehetetlen, hogy kifejlődjék közöttük az a bizalom és ragaszkodás, a mely elkerülhetetlenül szükséges, hogy sikeresen együttműködhessenek. (Igaz! Úgy van! a szélsőbaloldalon.) A tisztikarnak és a legénységnek viszonyáról Ligne herceg » Katonai előítéletek « című munkájában a következőket mondja (olvassa): » A z a tiszt, aki az év folyamán legtöbször látja embereit, aki arra iparkodott, hogy bizalmukat megnyerje, aki, ha megkóstolja az ételüket, aki jól bánik velük a bevonulásukkor, ha jól gyakoroltak, aki jó szóval tartja őket, ha kivonultak, aki érdeklődik a házasok gyermekei iránt, segélyére van az özvegyeknek, aki időről-időre ajándékokat osztogat és egyenlő igazsággal mér mindenkinek, az nyugodtan követelhet nehéz dolgokat a csatatéren is. (Igaz! Úgy van! a szélsőbaloldalon.) Csak ha ilyen viszonyban all a tiszt a legénységgel, akkor tartja kezében a nehéz pillanatokban is. (Igaz! Úgy van ! szélsőbaloldalon.)Dragomirov orosz tábornok » Kézikönyv a csapatoknak a harcra való előkészítésére» munkájában ezt a követelményt, hogy t. i. a tiszt a csapatot teljesen hatalmában tartsa, a következő szép szavakban fejezi ki: (Halljuk! Halljuk! Olvassa): «Tisztek! Mindenekelőtt és mindenekfelett tudnotok kell embereiteket kezeitekben tartani és pedig inkább akaratotok erejével, mint fizikai kényszereszközök segélyével. Békében ezek csak a haszontalanoknak valók ; a csatatéren pedig nem lehet rájuk számítani. Tartani őket olyannyira, hogy embereitek ne ismerjenek más hangot, mint a tieteket, egyéb akaratot, mint a ti akaratotokat. Hogy válságos körülmények között szemeik és gondolataik ösztön- szerüleg felétek forduljanak, hogy ti határozzatok meg, mi a teendőjük. És ez esetben egy test és egy lélek lesztek velük. Ehhez szükséges, hogy katonáitok higyjenek bennetek, mint biztos vezetőjükben, mint valódi parancsnokukban, és akkor szeretni is fognak benneteket és semmi sem lesz nekik lehetetlen. (Igaz! Úgy van! a szélsőbaloldalon.) Ha minden körülmények között látni fogják bennetek azt az embert, a ki kész legelőször megtenni maga azt, a mit tőletek követel, követni fognak benneteket feltétlenül és utógondolat nélkül mindenhová, a hová vezetni fogjátok és inkább megöletik magukat, semhogy abbahagyják a feladatot, a melyre magatokkal vittétek őket.«T. Képviselőház ! (Halljuk ! 1 Ialljuk !) Ennek a viszonynak a kifejlődését az az űr, a mely a tisztikart a legénységtől minálunk elválasztja és a miről Benedek János t. képviselő- társam a minapi beszédében megemlékezett, ezt lehetetlenné teszik. (Úgy van! a szélsőbaloldalon.) Bedig szükséges, hogy az a két elem, a melyiknek az együttműködése a harcban feltétlenül szükséges, az már a békében megismerje és megszeresse egymást. (Úgy van! a szélsőbaloldalon.)Es t. ház, a tisztikarnak nemcsak oktatnia kell a legénységet, hanem nevelni is. (Úgy van! Úgy van! a szélsőbaloldalon.) Mert mint egy régi hadbíró mondta, a katona három elemből áll: értelemből, lélekből és testből és ezen elemek közül egyiket sem lehet elhanyagolni a nélkül, hogy ezen elhanyagolásnak a hátrányait ne éreznék meg akkor, mikor szükség van reá. (Úgy van ! Úgy van ! a szélsőbaloldalon.) Már pedig, hogy ezt a nevelő tevékenységet miképen teljesiti a tisztikar, ez soha felülvizsgálat tárgyává a magasabb elöljárók részéről nem tétetett. (Úgy van ! a szélsőbaloldalon.) Igaz, hogy előfordul a szemlék alkalmával, hogy elrendelik azt, hogy egy kisebb csapatot valamelyik tiszt oktato- lagosan gyakoroltasson : de ez nem jelent semmi egyebet, mint azt, hogy sorrendszerű- leg illusztrálja a gyakorlati szabályzatot. Ebből azonban nem szerezhet magának támpontot az a vizsgáló felebbvaló arra nézve, hogy a lélekerőt kellőképen fejlesztette-e az oktató és nem tudhatja meg azt, hogy mily viszonyba került a tiszt a kiképzés alkalmával a katonáknak, embereinek a lelki világával, igyekezett-e arra, hogy azt megismerje, igyekezett-c



1903. március 7. Bajai Független Újság. 4arra, hogy azt lejleszsze és hogy azt fel tudja használni. (Úgy van! Úgy van! a szélsőbaloldalon.) Mert azok a szemlék rendesen különben is csak akkor mennek végbe, mikor egy kiképzési időszak már be van fejezve, és nem fordul elő az, hogy egy vizsgáló elöljáró oda menjen a kiképzési időszak tanama alatt, hogy megnézze, hogy mikor az illető tiszt oktat, ugyanakkor nevel is; mert a szemlék alkalmával már csak egy kész eredményt mutat be, a miről nem tudja a vizsgáló elöljáró, hogy mily utón jutott odáig a tiszt, s azt sem tudja, hogy elérhette volna-e ezt más módon.
B. Fejérváry Géza honvédelmi miniszter: Szóval, nem tud semmit!
Reich Aladár: Nem arról beszélek én, hanem arról, hogy arra nem fordítanak kellő súlyt, hogy ellenőrizzék a tisztnek nevelő tevékenységét. (Úgy van! Úgy van! a szélsőbaloldalon.) Mert a szemlék alkalmával csak azt látják meg, hogy a mozdulatok szabatosak-e, hogy a zárt rendű gyakorlatokat szép egyformasággal tudják-e végrehajtani s legfeljebb még azt, hogy most talán a terep kihasználásának gyakorlatára szintén több gondot fordítanak; de ez sem ér nagyon sokat. Mert a terepet ismerik úgy is a szemlék alkalmával és akkor előre tudják, hogy melyik gödörbe kell befeküdni és melyik dombra kell felmenni. (Úgy van! Úgy van! a szélsőbaloldalon.)
Endrey Gyula : Ezt a beszédet még ő Fel- sége is helyeselné !
Pap Zoltán: Laufschritt és Delilirug! Ez a kettő !
Reich Aladár: Hogy az értelemnek és a léleknek fejlesztésére mily kevés súlyt fordítanak, arra a legszebb példát nyújtja az, hogy miképen vezetik a lőlapokat, a távhecslési lajstromokat. A jelző-szolgálatban annyi lelki- ismeretlenség és felületesség történik, hogy igazán egészen illuzóriussá teszi azt a várakozást, a melylyel az irtózatos költséggel járó lőszer-fogyasztás iránt vagyunk, és én csak a negyedik, utolsó fegyvergyakorlat alkalmával találkoztam először oly dandárparancsnokkal, a ki az ügyhöz méltó lelkiismeretességgel ellenőrizte ezt, hogy nem történnek-e visszaélések a jelző-szolgálat alkalmával.Kubik Béla: A mint hogy történnek is!Reich Aladár: Pedig ez oly fontos dolog, hogy pl. a német hadseregben a legszigorúbb büntetéssel sújtják azokat, a kik a jelző-szolgálatban visszaéléseket követnek el. (Igaz! Úgy van! a szélsőbaloldalon.)Kubik Béla: Velem egy láda patront kivettek cl! Azt mondták, csak sokat, sokat kell ellőni !Reich Aladár: Hogy a távbecslést miként gyakorolják, annak bizonyítására elég az, hogy még nem láttam egyetlen conduit-listát, egyetlen minősítési táblázatot, melyben nem foglaltatott volna, hogy "jó távbecslő.«Pap Zoltán : Mindegyiknek benne van, hogy : Guter Schütze!Reich Aladár: Nem szándékozom különben, t. ház, ily tisztán katonai természetű dolgokkal továbbra is igénybe venni a t. ház türelmét, inkább arra térek át, a mit Benedek t. képviselőtársam a napokban gyönyörű beszédében kifejtett. (Halljuk! Halljuk! a szélsőbaloldalon.) Arra t. i , hogy mennyi nemzeti erő, mennyi szellemi erő vész el a nemzetre a hadseregben Ez igaz t. ház, csakhogy meggyőződésem szerint ez más országokban is úgy van, ha nem is annyira, mint nálunk. Ennek oka abban rejlik, hogy a katonai tudományoknak fejlődése lépést tartott mat tudományok fejlődéséve, úgy, hogy a katonatisztet hivatása teljesen igénybeveszi, sót üdvösnek tartom, hogy nem foglalkoznak a tisztek egyébbel, minthogy a közügyekből tekintettel arra, hogy a hadseregnek a pártokon telül kell állnia, teljesen ki van zarva. (f e l kiáltások a szélsőbaloldalon: Kivid!) Kivid és felül kell állnia. (Felkiáltások a szélsőbaloldalon: Felül nem!)

Lengyel Zoltán: A hadsereg mindig kívül !
Reich Aladár: Tehát kivid álljon a hadsereg. Azt pedig nem tartom nagy nemzeti haszonnak, ha Ratzendorfer tábornok irodalmi működést fejt ki, hanem inkább abban látom a bajt, hogy a hadsereg osztrák szelleme abban akadályozza meg a tisztikart, hogy kellőképen méltányolja és pártolja a tisztán hazafias szellemű magyar irodalmat es művé

szetet. (Igaz! Úgy van! a szélsőbaloldalon.) Pedig az a tekintélyes állás, a melyet a társadalom részére biztosit, nagyon nagyértéküvé tenné, ha pártolásban részesítené azt a mi mostoha viszonyaink közt tengődő irodalmunkat és művészetünket. (Helyeslés a szélsőbaloldalon.)K ubik Béla: Mindig németül megy minden!Reich Aladár: Ezenkívül még t. képviselőház, azt kívánom megjegyezni és hangsúlyozni, hogy a nemzeti államra nézve roppant nagy hátrány az, hogy a kiépítéséhez a hadsereget nem vagyunk képesek használni, sőt a legnagyobb károkat épen ez okozza. Ezer népiskola nem hozza helyre azt a kárt, a mit egy közös kaszárnya okoz Magyarországon. (Elénk helyeslés és taps a szélsőbaloldalon.)Hiába tanítják a népiskolában a magyar haza szeretetére, a magyar király tiszteletére és a magyar történetre azt az idegen anyanyelvű gyermeket, ha azután bejön a kaszárnyába, megtanulja megismerni az osztrák császárnak a hatalmát, a közös birodalom nagyságát és meglátja a magyar államnak az alárendeltségét! (Igaz! Úgy van! a szélsőbaloldalon.)Ha ott, a hol a vasfegyelem és a szubor-

ját, melyben bűsás alkalma nyílt bravúros vonótechnikáját es csodás pizzicató-it hemutatni.Jeles művésznek és különösen kitűnő dis- crét kísérőnek bizonyult Fligl József űr, kinek még azért is köszönetünket kell kifejeznünk, hogy a műsorba felvett Paderovszky-féle »menuett« helyett, a jóval magasabb zenei értékű Rubinstein-féle Románczot adta elő. Az élvezetes hangverseny méltó harmonikus befejezése volt Gounod trióban előadott »Ave Máriád-ja.A hangversenyt elejétől végig feszült figyelemmel kisérte a termet színükig megtöltő előkelő közönség, mely lépten-nyomon méltó elismeréssel adózott a művészek mindegyikének.Hangverseny után táncz következett és a hagyományos jókedvnek csak a reggeli órákban szakadt vége.Jelen voltak :
.'Issfonxok : Dr. Bernhardt Jánosné, Beck Jenőné, Dr. Beczássy Gyuláné, Baseli Ignácz- né, özv. Csihás Ferenczné, Császár Ferenczné, Drescher Gyuláné, Erdélyi Gyuláné, Ezsi Jánosné (Szerelnie», Eckertné, Ernszt Lajosné Englmann Adolfné, Fischer Béláné, Fischer< l »\dináció megtaníthatná a magyar állam tiszte- j pálné, Fischl Adamné, Friedmann Miksáné,Fried Hermáimé, Fischer Márkné, Fleischmann Manóné és Józscfné, Gergely Benőné, Grünhut Miksáné, Grosz Bernátné ( F.-Szt.-lván ), Griesz Hermáimé, Hoffmann Lipótné, Dr. Roller Imréné, Kazinczi Lipótné, Landstein Jakahné, Lemberger Rezsőné, Dr. Lemberger Anniimé, Lengyel Manóné, Majer Józsefné, Öehler Sámuelné, Klein Emilné, Haász Márkné (F.-Szt.-lván), 1 ládl Adolfné (F.-Szt.-lván), Kráhl Edéné, Jellinekné (Gyöngyös), Pollak Gézáné, Perlaki Sándorné, Pollak lllésné, Podvinecz Samuné, Porgeszné, Reichenberg Antalné, Rosenberg Sinn miié, Rehák Györgyné. Rosenberg Jakabné, Reich Zsigmondné, Ros- mann 1 termáimé, Ripp Samuné, Rosenfeld Ignáczné, Scherer Sándorné, Schmidt Adolfné, Sugár Sománé, Scliőn Ödönnél Stein Adolfné, Dr. Szabi) Sándorné, Steiner Jenőné, Sebőn Abrahámné (Bikity), Stekler Sándorné, Spitzer Ignáczné, Schwartz Lászlúné, Sonnenfeld Józsefné és Anniimé, Schlieszer Mónié, Toch Zsigmondné, Túry Mátyásné, Tauszig Jakabné, Trubschaw Frankné, Türkl Lipótné és Emilné, Weitzenfeld Antalné, Weidinger Hermáimé és Dezsőné, Wamoscherné, W ittenbergMiksáné, Weinberger Jakabné.

Leihixok : Aczél Orzsi, Baseli Etelka, Berg nővérek, Beck Riza, Brummer Lenke, Beck Juliska, Csihás Flora, Császár Leona, Drescher Ella, Ida, Margit, Ezsi Mariska, Ezsi Juliska (Szeremle), Eckert Irén, Ernszt Irén, Frankfurt Eugénia, Fischer Janka, Fried Berta, Grosz

letére a renitens elemeket, csak arra ta ezeket, hogy a magyar állam mindenben defend a közös birodalomnak, hogy a magyar állam teljesen alárendelt, akkor az a kevés emlék is, a mi a népiskolából megmaradt, teljesen elvész a kaszárnyában. (Igaz! Úgy van! a szélsőbaloldalon.i A nemzeti allam kiépítésének szempontjából feltétlenül szükséges, hogy legalább annyit érjünk el a nemzeti érdekek előmozdításában, a mennyit az 1867. XII. t.-c. megígér.Van szerencsém benyújtani egy határozati javaslatot, melynek indokolását azonban lentartom magamnak zárszóm idejére, (felkiáltások a szélsőbaloldalon : Majd az őszszel ! Olvassa) :«Határozati javaslat. Határozza el a t. képviselőház, hogy addig is, mig az önálló hadsereg felállitatnék, a magyar csapatokra vonatkozó hadkiegészités es a szolgálati kötelezettség alól való felmentések ügyében minden intézkedés kizárólag a magyar honvédelmi miniszter hatáskörébe utasittassék és utasítja a nevezett minisztert, hogy az ennek megfelelő törvényjavaslatot még a jelen ülésszak folyamán terjeszszen a ház ele.a (Elénk helyeslés a szélsőbaloldalon.) A törvényjavaslatot nem fogadom cl. 1Élénk helyeslés es éljenzés a szélsőbaloldalon.) A szónokot számosán üdvözlik.
Elnök: Az ülést tiz percre felfüggesztem.A bajai kebebk. ifjak egyletének művészesélye.Valóságos művészeti eseményszámba megy’ ^ . . • /*• i ____ l L , a L

I 1
városunkban a bajai keresk. ifjak egyletének f. é. február 28-án a Nemzeti Szálló* (összes termeiben lezajlott hangversenye és igaz köszönetét érdemel elsősorban az egyesület agi lis vezetősége, amiért alkalmat nyújtott közönségünknek igazi művészek elragadó pro-ductiójában gyönyörködhetni.B Pewny Íren «isszony encknHÍves/etc ol\ sokoldalú és minden irányban oly tökéletes, hogy szinte a fölött jövünk zavarba, hogy hogyan, hol is kezdjük a kiváló művésznőt magasztalni. Hangja megragadó, drainai erő kifejtésére ép oly alkalmas, mint a legkenye- nyesebb koloratur iigurak játszi könnyűséggel való leküzdésére. , „ .Grieg » So Ivei g « dak ik poetikus eloadasavala legkiválóbb lyrai d Énekesnők köze sorakozik ; majd pedig Dobért madar dalabancsillogtatja bámulat" művészetet.Bürger tanárban h szerellek egyik való

ról! (F.-Szt.-lván), Gergely Annuska, Griesz Berta, Haas Paula (F.-Szt.-lván), 1 ládl Terez ( F.-Szt.-lván), Hermann Matild, Heisler Berta (Cs.-Töltés), Heller Berta, Hoffmann Etelka, Kovács Ilonka, Kuluncsics Blanka, Kráhl Ilonka, Klauber Giziké, Kőbling Berta, Kubina Margit, Kazinczi leréz, Landstein Rozsa,

1

• mk szerencsések meg- s tónusa mindenkor Iása csodalatosán biz- ápráztató, de mind- iságainál magasabbrabecsüljük klaszikus. nes előadásában megnyilatkozó ki' ál" i , egyéniséget, mely Schumann Ahmed'■ "d'an* alatta nycsebb diadalát > gyancsak lensegoson interpretálta u művész Moskovsky • ‘ .uitnrrc -

sagos nagymesterét \ ■ismerhetni, Fagy, arany tisztaságú, int- tos, technikája szint ezen rendkívüli ttiHj

Öehler Ilonka, Pajor Ilonka, Pajor Margit es Irén, Pollak Fánny, Podvinecz Ella, Porgesz Janka. Rosenberg Böske, Reiner Margit (Dom- bovár), Rosenberg 1 leién, Reichenberg Móra, Szabó Gizella, Schwartz Olga, Sebőn Juliska ( Bikity), Stein Zelma. Spitzer Tiancziska (Bácsalmás), Scherer Etelka, bury Gabriella, Türkl nővérek, Trubschaw nővérek, Tauszig Ella, Valtner Janka, Weidinger Juliska, Wei- i dinger Lenke.Az anyagi sikert az alábbi kimutatás igazolja :
Felül fizetések a bajai kereskedő ifjak egy- ! lete f. é. február hó 28-án rendezett ohang- ! versenyén». Felüllizettck a következei eégek- ' nel • Reich Farkas fiai 186, Grünhut Miksa ö l, Reiter Jakab 26, Fischer Pál 2 1. Schlieszer i Mór 21. Diamant Lajos 19, Scheer Bernat 1 \ és Flecks Gabor urnái 8 koronát. Di. keic.li Madár orsz. képv. 20 koronát. Dr. Makray László, Sebőn Ödön 10 10 koronát. Hoffen-reich Károly, Kémény Ignátz Budapest 6- 6 kor. Deutsch Mátyás, Fischer Emil, N. N.. 1 lirschler Géza. Hirschler Mátyás, Dr. Roller Imre, Reich Bcrnáth özv., Reich \'ilmos, Reich Gyula, Reich Vidor, Reiter Jakab, Preimayer Pál, Polli E. fiai Szombathely, Schlesinger O,vùla, Zweig Mór ö ő koronát. Bcrndorfer jrjje Grünhut Miksa, K '/al József, Kovarick
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J. és F. Prosnitz, Reich Ignátz, SomogyiGyula, Dr. Szirmai Vidor, Zalczman J. Bpest4 4 koronát. Demetrovits Fmil, N. N. Bées,Grünhut Jakab, Dr. Kelemen József, Schön(îéza, Schwartz Mór 3 .4 koronát. BalassaJenő, N. N., Diamant Lajos, Halász Béla, lle-nerári Antal, Klein Ferencz, Kun Lajos, N.N., Klauher Salamon, Oehler Gyula, NekánAurel, Fóliák Illés, Rosenberg Mór özvegye,Rosenberg Mátyás B.-Almás, Salamon Sándor,Spitzer Illés Dusnok, Scháffer Gyula, SchönÁbrahám Bikity, Schwartz Adolf, SchwarterFerencz Bécs, Schlesinger Jenő Szt.-lstván,Strahl István, Traíikant Vilmos és VVieselÁrmin 2 2 koronát. Berger Aladár, FischoffIgnátz, Glied Mór, Köbling Ferencz, KazincziLipót, Majer Vilmos, Rollberg Adolf, ifj. RehákGyörgy, Réh Helena, Sonnenfeld József, SugárSoma, Stein Jakab, ifj. YVellisch Géza 1 1
• •koronát. Összes bevétel 1057 korona, összes kiadás 884 kor. 32 Fillér, tiszta jövedelem 772 kor. 68 fillér.

H Í R E K .T . O lvasóinkhoz. Lapmik jelen szánul 
a rendes időtől eltérői eg csak a délutáni órákban 
jelenhetett meg, mert h r . K e i  eh A ladár őrsz>

az országijáéban tartott hatalmas 
beszedet még ebben a számban közölni óhajtottak. 
Hisszák, hogy a megokolt késedelemért I. olvasóink 
elnézéssel lesznek.JYUrcius tizenötödike.A szabadság ünnepét városunk hazafias polgársága pártkülönbség nélkül fogja az idén is megünnepelni.Az ünnep rendezésének előkészületei már minden oldalról serényen folyamatban vannak és ha az előjelekből jósolhatunk, városunk közönsége is méltón veszi ki részét az egész országot átható magasztos ünnepekből.Első helyen »a bajai Jaggetlenségi-párt« jár elöl a városunkban rendezendő ünnepségek sorában. E végből a párt vezetősége Czérnay Imrét, az ipartestület elnökét megkereste az iránt, hogy a f. hó 15-iki ünnepi vacsora rendezésére más alkalmas helyiség hiányában az ipartestület tágas termeit átengedni szíveskedjék, mely kérésnek az ipartestület elnöke a legnagyobb előzékenységgel eleget is tett.Az ünnepi vacsorára a bajai függetlenségi párt vezetősége a bajai 1848/49-es honvéd- egyletet vendégeiül meghívta és a meghívást Koch Jakab elnök az egylet nevében el is fogadta. Az ünnepi beszédet ez alkalommal Dr. Szirmai Vidor lapunk felelős szerkesztője tartja.A függetlenségi párt vezetősége, élén Dre- scher Gyula elnökkel, továbbá Czérnay Imre az ipartestület elnöke és Koch Jakab a bajai 1848/49-es honvédegylet elnöke a délelőtti órákban a plébánia templomban szent-misére gyülekezik, a melyre már ezúton is felszólítjuk pártunk tagjait, hogy mentői tömegesebb számban megjelenni szíveskedjenek.

A bajai Casinó szintén folyó hó lö-én rendezi ünnepi lakomáját a Casinó helyiségeiben. Ünnepi szónokul Dr. Bérczy Albert ügyvédet kérték fel.
A bajai polgári olvasó-eg\let folyt) hó 14 -én ünnepli a március tizenötödiki eseményeket, ez alkalomból Széles Áron ref. lelkészt kérték fel az ünnepi beszéd elmondására.
A bajai iS.fS/.jg-es honvéd-egylet márczius hó lo-en délelőtt 10 órakor a plébánia-templomban ünnepélyes isteni tisztelettel es hagyományos kegyelettel ünnepli meg a szabadság hajnalának és a magyar nemzet politikai és társadalmi újjászületésének évfordulóját, melyre Baja város hazalias érzelmű polgárságát, mely nemzeti ünnepként ülte meg eddig is minden évben e nagy nap emlékét, tiszteletteljesen meghívja és felkéri, hogy az egylet ünneplésében mennél tömegesebb számban résztvenni szíveskedjenek. Baján, 1903 március hó 12-én. A hajai lS48,V9-es honvédegylet nevében;

Koch Jakab s. k. egyleti elnök, Gardalics Lajoss. k. jegyző Az egylet elnöksége ezúton is felkéri városunk polgárait, hogy házaikat mentői tömegesebben lobogózzák fel.
Értesítés. A helybeli főgymnásium folyó hó lő-én az 1848. március lö.-ének emlékére nyilvános jellegű ünnepélyt rendez, melyre , előre is felhívjuk a közönség figyelmét. A részletes programul majd jövő számunkban fog megjelenni.
A bajai íüggetlenségi-párt nevében Drescher Gyula pártelnök táviratilag üdvözölte Dr. Reich Aladár országgyűlési képviselőt, a folyó hó 5-én a képviselőházban tartott nagyobbszabásu beszéde alkalmából. Ugyancsak a párt számos tagjai külön táviratokban is üdvözölték a népszerű képviselőt.Uj jogtudor. Szcibovljevits Dusán bajai szol- gabiró a napokban tette le kitűnő sikerrel az utolsó jogtudori szigorlatot. Tudorrá avatása f. hó 14-én lesz a budapesti tudomány egyetemen.Uj ügyvédjelölt. Dr. Gr fin Sándor pécsi ügyvédjelölt a napokban telepedett le városunkban, mint Dr. Reich .Aladár és Dr. Valentin Emil irodáinak vezetője.H alálozás. Közvetlen lapunk zárta előtt vettük azt a megrendítő hirt, hogy Trapli Erzsiké, özv. Trapli Ferencné leánya jobblétre szenderült. E haláleset annál is inkább j tragikusabb, mert a boldogtalan fiatal asz- szonyka alig néhány hónap előtt ment férjhez RaniszavJjevits Dusán budapesti vasúti tisztviselőhöz. Temetése vasárnap d. u. 4 órakor lesz.
Ázsiai állapotok. Istvánmegye külváros polgársága egy Írásbeli kérvényt terjesztett dr. Valentin Emil a függetlenségi párt alelnö- kéhez, melyben felkérik, hogy az ottani köz- biztonsági állapotokat tegye szóvá a legközelebbi közgyűlésen s készítsen egy kérvényt a ministerelnök, mint belügyminiszterhez. Azt panaszolják ugyanis, hogy farsang első napján éjnek idején betörtek Adamovits János Flórián-utcai házába dorongokkal, késekkel és ott Brezonovits Andrást megszórták és fej beverték s dacára a huzamosabb ideig tartó nagy lármának, nem voltak képesek egy rendőrt találni. A kútrózsát elvették a helyéből, úgy, hogy egy öreg ember beleesett, arcát, kezét, testét össze-vissza verte s csak a csekély vízállásnak tulajdonítható, hogy nagyobb baj nem történt, kitörik a házak előtt levő kis fákat, leverik az utcai lámpákat, az ablakokat beverik, a nőket az utcán elfogják sőt a napokban egyen erőszakot akartak elkövetni. Dr. Valentin Emil a kérvényt a függetlenségi párt vezetősége elé terjesztette, a mely e tárgyban a legerősebb aktiót határozta el. Nevezetesen elhatározta, hogy ezen dolgokat a párt hivatalos lapjában a » Bajai Független Ujságban« és a * Bajai Friss Ú jságban « közzé teszi, hogy a legközelebbi közgyűlésen a párt egyik tagja erős támadást fog intézni a rendőrség ellen s ha rövid időn belül a polgárság orvoslást nem nyer, felkéri az országgyűlési képviselő urat, a bel ügy minister urat meginterpelláltatja. Elhatározta továbbá, hogy a lap útján fel fogja hívni az istvánmegyei polgárságot, hogy egymást segítsék ki s ha gyanús lármát hallanak, vagy segélykiáltást, hogy minél nagyobb számban maguk is menjenek polgártársaik védelmére. Ezen utóbbi körülményre tehát melegen fel- hivjuk István megye, de Józsefváros lakossága figyelmét is, ha a hatóság nem tudja a közbiztonságot megvédelmezni, mint jóravaló, tisztességes, bátor polgárok legyetek ti segítségére polgártársaitokon k !
A Gyümölcsészeti Egyesület értesíti t. vevőit, hogy megrendeléseiket lehetőleg levelező-lapon szíveskedjenek megtenni, nehogy a személyzet nagy elfoglaltsága miatt, esetleg órákig legyenek kénytelenek várakozni Egyheti értesíti az Egyesület tagjait, hogy árjegyzéket az Egyesület külső telepének irodájában kaphatnak.
A bajai keresk. ifjak egyletének f. évifebruár 28-iki táncestélyén egy rózsaszín selyem fejkendő zöld és sárga sávokkal elcse- rélődött. A Kereskedelmi Casinó szolgája tisztelettel felkéri az igazi tulajdonost, hogy a viss; ac seré lest nála eszközölni szíveskedjék. 1

A Budapest—Mohács k ö z ö t t i  sze- mélyhajó-járatok az idén következőképen nyittatnak meg és pedig: Első menet Budapestről— Mohácsra március hó 14-én 12 órakor délben. Első menet Bajáról—Mohácsra március hó 14-én 8’25 órakor este. Első menet Bajáról Budapestre március hó 15-én 2 órakor délután. Első menet Mohácsról—Budapestre március hó 15-én 12 órakor délben.
Betörés az ipartestületbe. M. hó 28-án »Az ismeretlen tettesekéről nevezett önsegélyző kör néhány tagja bemászott az ipartestület irodájába, valószínűleg azért, hogy az ott elhelyezett Wertheim szekrény tartalmával közelebbi ismeretséget kössenek. Ebbéli szándékukban azonban megakadályozta őket az ipartestület szolgája, ki az okozott zajra fölébredt és lármát csapott. Az » ismeretlen tettesek* igy elmenekültek, azonban incognitó- jukat, alapszabályaik 199. §-a értelmében nem árulták el.
Az ószeres tolvajai. Strasset Mór ószeres irodáját m. hó 28-án, azok a bizonyos » ismeretlen tettesek « feltörték, onnan egy tajtékpipát (jaj, de szépen ki volt szíva!) egy kézi mérleget, meg egy takarék-persely tartalmát ellopták. Strasser azon csodálkozik, hogy az udvaron felhalmozott mintegy negyven métermázsa ócskavashoz s vagy 12 métermázsa rongyhoz (pedig prima árú !) hozzá sem nyúltak a tolvajok.
Lopás. E hó 4-én a délelőtti órákban tolvaj járt Schmidt Sebestyénnek, a polgári olvasó egyesület derék szolgájának lakásán, honnan 14 koronányi készpénzt elloptak. A rendőrség állítólag nyomában van a tetteseknek.
Furcsa gusztus. Strahl István, Adam József, Mozsár Gyula és Szabó János f. hó 3-án a Kiscsávolyban csupa passzióból levertek vagy nyolez darab utczai petróleum-lámpát. Megindították ellenük a kihágási eljárást.
Mindenki tudja, hogy a M a u t h n e r-f é 1 eimpregnált takarmányrépamag a legnagyobb termést adja, hogy konyhakerti magvaiból a legjobb főzelék és zöldség terem és hogy vi- rágmagvaiból fakad a legszebb virág. Szóval a Mauthner-féle magvak a legjobbak, készletei a legnagyobbak és árai igen olcsók.
Hölgyek öröme ! Legjobb szer az egész világon a bajai Dr. Lehman arckenőcs, mely pár napi használat után megifjitja az arcbőrt, eltávolít redőket, szeplőt, májfoltot, bőratkát (Mitesser.) Egy tégely ára l korona, csak nevem és arcképemmel ellátott tégelyt fogadjunk el ! Gyarmati Emil városi gyógyszertára a Szent-Háromsághoz Baján.

I R O D A L O M .
, , J ö v e n d ő ."  —

irta: Nagy Endre.M. hónap végén ötvenezer példányban röpült ki Bródy Sándor hetilapja, a «Jövendő» a Pallas tágas palotájából. Sokat tűnődtem rajta máris, hogy galamb lesz-e, mely a békét hozza, vagy sas, amely a magasságot ostromolja, avagy pacsirta, amely virradatot hirdet. Úgy vélem, hogy benne lesz mindhárom, de egészében olyan lesz, mint maga Bródy Sándor, akinek boldog hivatása, hogy mindenkor rátermett vezetője legyen minden megifjitó mozgalomnak, amely kultúránk ügyét előbbre viszi.A «Jövendő»-t ismertetvén, őróla kellene beszélnem legelsősorban. Róla, aki először oktatta naturalizmusra ezt az irodalmat és megmaradt mellette szárnyaló poétának ; beszéde darabos, keresetlen és mégis ékesebben szóló száz körmönfont körmondatnál ; megnyilatkozása hanyag és e hanyagságban több a művészet, mint tengernyi verejtékes műgondban . . . eh, meddő dolog dióhéjba préselni azt, akinek egyénisége a szélsőségekből is kiduzzad. Beszéljünk hát csak a «Jövendő»- ről. #Természetes jelenség, hogy a «Jövendő» megszületett es természetes, hogy Bródy Sándort vallja atyjának.



1903. március 7. UU  L J u j i i i  r  i i y y t ' t i r n  U ' j S f / i ) .Az éremnek mindennütt két oldala van, de a mi országunkban annyi az oldala, hogy sok oldala között legtöbbször elvesz maga az érem. Akármilyen apró, vagy nagy esemény bukkan is föl közéletünkben, sohasem az igazság napja világítja meg felülről, hanem a 
szempontok apró tolvajlámpásai oldalról. Sok lúd disznót győz és a sok lámpás elvakitja magát a napot is . . .Ott, a detronizált magasságban akarja újra kigyujtani diadalmas fényét a «Jövendő» és nem baj, ha hunyorgatsz is eleinte láttán magyarom, — igy lesz csak újra napbanéző büszke sas-szemed. *

Gárdonyi Géza és Ambrus Zoltán a főmunkatársai a «Jövendő»-nek. Egyik legmagya- rabb, a másik legnyugatibb Írónk és nem puszta véletlen, hogy a «Jövendő»-ben találkoznak össze. Mngyáros érzés és nyugateurópai műveltség: ez a «Jövendő» legfőbb program inja. Nem parádénak állottak oda Bródy Sándor oldalához, hanem jelző mértéknek, hogy hozzájuk nőjjön az, aki vélük akar közös barázdát szántani a «Jövendő» papirosán. Külümben pedig a «Jövendő» szép- irodalmi programmai benne vagyon abban a felszólításban, amit Bródy Sándor intézett néhány szépirónkhoz :— Barátom, ha van önnek egy novellája, amely tetszetős, csinos és eléggé érzékeny történet ahhoz, hogy a kis bak fisokat mcgri- kassa, akkor adja ezt - valamely más lapnak. De ha van egy novellája, amely csak egy mák- szemnyi uj igazságért küzd, amely formában, tartalomban csak egy tapottnyi haladást jelent, akkor adja a »Jövendő«-nek és én úgy honorálom, ahogy iró munkáját soha nem honorálták még kis országunkban.#A Jövendő* első hasábjait a politika fogja betölteni. De nem ám az a politika, amelynek küzdőtere ott van a képviselőház kanyargós folyosóin és rejtett szobáiban, hanem amelyik magasan lebeg kiterjesztett szárnyaival az ország fölött és őrködő szemmel vigyázza be- liil-kivül a veszedelmeket.Mii/r Tin:kzen rovat alatt köröttekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget.Van szerencsém a mélven tisztelt közönség
J  Ob. tudomására hozni, hogy

cipőáruimata tavaszi idényre kizárólag elsőrangú budapesti 
cvpésv.-ipavosoktől szereztem be, mert meggyőződést szereztem arról, hogy ezek készítményei nem csakhogy ép oly elegánsak, hanem tartósabbak s a mi fő olcsóbbak, mint a gyárilag tehát csakugyan egy kaptafára készített cipő-árúk, mely által abban a helyzetben va- gyök, hogy nemcsak a hajai piaccal ki tudom állani a versenyt, hanem a budapesti, nagy recldammal dolgozó cipőkereskedőkkel is.Akinek cipőre szüksége van ne restéi jen üzletembe fáradni, mert tapasztalni fogja, hogy áruim azok méltányos árai mellett is kiváló minőségűek.A n. é. közönség b. támogatását kérir* okiváló tisztelettel

M it t le r  Iz id o r .

A i(Vi hi ki ty i vániliii/, me'-C 5 c/lett levő 9 V, katasztiíí lis lin'd
szántóföld, szőlő es Mz

b ő v e b b e t
Hildenstab Antal.

foteljukban és önálló cikkekben fogja megszólaltatni mindazokat a politikusokat, akiknek- véleménye túlnőtt a kicsinyes pártérdekeken, sőt megfogja szólaltatni a külföld politikusait is, amennyiben szavuk, működésük a magyarság érdekkörébe vág.A 'Jövendő* minden egyes száma tehát politikai megnyilatkozás lesz ; és pedig nem pártok megnyilatkozása, hanem az egyedül igaz hazafias meggyőződésé.•*Apró, de szakavatott tollal irott rovatok fogják szolgálni a »Jövendő«-ben a tudomány, művészet és irodalom ügyét. Még két regény- folytatás hetenként, egy magyar és egy külföldi : és ime előttünk áll készen a legújabb magyar folyóirat. Vaskos könyv, sötét-barna fedéllel, hivalgó diszek nélkül. Demokratikusan egyszerű, mint maga a becsületes Munka és arisztokratikusan distingvált, mint maga a becsületes Értelem.A »Jövendő« nem tölti be hivatását, ha egy osztálynak, egy körnek, egy rétegnek a kedvelt újsága. A »Jövendő« ott akar lenni mindenütt, ahol emberek laknak, mint ahogy az Igazságnak is jelen kell lennie mindenütt az emberek között.A »Jövendő« ezt könnyebben fogja elérni, mint az igazság, mert az igazságot drágán mérik, de a »Jövendő«-t olcsón.Apunkh ato k
Jövendő«-re kiadója: ifj. kinél a lap előfizetéseket elfogad la 

/Isignei Antal könyvkeres számai egyenként is kap
A „T o ld i“ németül. Dr. Lemberger Annin a » Bajai Hirlap« ielclős szerkesztője lefordította Arany János »Toldi«-ját németre. Ebből az alkalomból a következő előfizetési felhívást bocsátotta ki :

%Lefordítottam német nyelvre az eredeti költemény versmértékében Arany János « T o ld iját, a »Toldi« trilógia első részét, a melynek megjelenésekor Petőfi nagy fellelkesedésében az akkor még ismeretlen Aranyt igy aposztrofálta:
9 * . • í

i  |  f f  %p »

- ' — J l o l  is teltettél szert ennyi jóra, ennyi S/cpre, mely könyvedben csillog pazar fénnyel*és a mely műtől B. Eötvös József elragadtatásában ekként nyilatkozott : » földi-ért mindent szívesen odaadnék, amit életemben irtani és Írni fogok«.Bár fordításom czélja első sorban, hogy a művet a németajkú külfölddel megismertessem, mégis — úgy hiszem —, hogy érdekkel fogják azt Magyarországon is azok, kik a magyar irodalom ezen egyik legszebb díszét képező munkáját a német fordítás köntösében megismerni óhajtják.Szaktekintélyek, kik egyes .szemelvényeket olvastak munkámból, arról elismerőleg nyilatkoznak .
Dr. Heinrich Gusztáv a budapesti egyetemen a német nyelv és irodalom ny. r. tanára igy nyilatkozik : » Kéziratát érdekkel olvastam. Ameny- nvirc «'földia németre fordítható, azt hiszem, sikerült munkája Fordításának hangja, alakja és nyelve megfelelő, főleg tény, hogy a költői nemet nyelvnek teljes birtokában van és hogy a verselés és rimelés nem igen feszélyezi. Van kilátás reá, hogy a német közönség is élvezettel lógja olvashatni ezt a költeményt, melyről eddig magyar körökben az volt a felfogás, hogy lefordíthatatlan.
3. Dócy Lajos ilyképen ir : «Verselő képessége, németül tudása nem közönséges, az eredetit is, úgy látszik, jól érti és mélven érzi«.
Rolhauser Miksa a «Pester Eloyd« munkatársa végül ily bírálatot mond: «Fordításának néhány része kitűnő Dolgozzék nvugodtan to- vabb az- érdemes munkán«.Fordításom igen tetszetős és csinos kiállításban 1 DOG. évi április hó derekán fog megjelenni a lipcsei és frankfurti Jaeger-lele könyvkiadó- válialat bizományában. A  mii ára ) korona. Az előfizetési dijak címemre küldendők. Barátaim és ismerőseim szives jóindulatába ajánlom müvemet.Baján, KHB. február hó 2(i-án.I lazafiúi tisztelettel 

De.  L i e m b e r g e r  Á r m i n .
*

#
EJVIK.E dala!

*L C M K E -I ,al,irt- levélpapírt vegyetek !
11a rá néztek, leidobog a szivetek.ifit* Magyar fiúk, magyar lányok tudjátok,

Hogy én nektek magyar papirt kínálok.
iW n/iagyar földön, magyar kezek csinálják,

jVl Mag var földön, magvar népnek kínálják 
Nem hagyhat ez magyar szivet hidegen,• » ^Úgy is nálunk annyi minden idegen.
i îilföld helyett a hazában maradjunk, 

fi* A magyar pénzt idegennek ne adjuk!
Hadd tudja meg ebből is a nagyvilág,
Hogy a magyar előre tor s tenni vágy.

^  M K a d j a t o k  a kezembe:
^  Kdes anyám, neked irok én erre,

•3* Van-e ennél szebb papit a világon r
m  Boltos «rom. nwpá» I (ináljon !^  A (ennt megémlu „ E 1 V ÍK E “  le\ papiros minden nagyságban kapható

i f j .  W AGNER A N T A L
könyv- és patmKereskedésében. 30 1
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Á rv e ré s i h ird e tm é n y .A bácsalmási kir. járásbíróság. mint telekkönyvi hatóság részéről közhírré tétetik, inisze-•' orint Dr. S z i r m a i  V id o r  bajai ügyvéd által képviselt Buck Anna almási lakos javára T h a le r M á r i a  férjezett S t a r k  M i k l ó s n é  almási lakos ellen az árverés 300 korona tőke- követelés, ennek 1902. évi augusztus hó 14. napjától járó (>%-os kamatai ő7 korona 20 filler eddigi megállapított 1 1 korona ezuttali és a még felmerülendő költségeknek kielégítése végett, az 1881. évi EX. t. ez. 144. es 140. §£-ai értelmetlen a szabadkai kir. törvényszék területén lévő bácsalmási 2125. számú tjkvben 4♦ '»;>. hrsz 459o. ö. i. szám alatt foglalt ház és belielekre tehát annak Thaler Mártont, kiskorú Thaler Mihályt és Jánost megillető hányadara is a 904 korona becsái buti ezennel elrendelte1:!: és annak a kebelbéli árverési helyiségben leendő megtartására 1903. é v i  m á r c i u s  hó 2 7 - i k  n a p j á n a k  d. e. 10 ó r á j akit űzeti k, mely alkalommal a jelzett ingatlanok a kikiáltási áron alul is eladatni fognak.Árverezők a kikiáltási ár lo v á t  készpénzben, vagy ovadékképes papírokban a kiküldött kezéhez tegyék le.Vevő köteles a vételárat 3 egyenlő részletben és pedig az 1-sö részletet 30 nap-, a másodikat (;o nap-, a harmadikat pedig 90 nap alatt mindig az árverés jogerőre emelkedésétől s/ámitott ;>'V kamatokkal együtt a szabadkai m kir. adóhiva-f f  %/lalba leiizei niA bánatpénz az utolsó résziéibe s/.ámiltalik he.A részle.es árverési föltételek a hivatalos oiak alatt Bácsalmás községházánál megtekithetőkA kir. j bíróság mint tkvi hatóság.Bácsalmáson, l n"3 évi február hó 13-án.
Romátka,

kir. ulbiró.
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Ü S F  E g y e d ü l v a ló d i a n g o l
Thierry A. gyógyszerész B A L Z S A M J I

É g é  t z s é g ü g y l  hatóé i g  által m e g v i z s g á l v a  cs ajánlva
o Az üvegek ítvKzcrclósc a keresk törvéns ni ntavédelme a aU áll. o

I ; I) jIzs un belsőleg ( ' külső hí y huszn elható Kz : 1 
I lóiéi hetién hatású gyóg) szúr a tüdőnedv, a mellnek 
minden káros állapotában, cin hiti a hurutot, csillapítja 
a váladékot, véget vet a fájdalmas köhögésnek s kígyó- 
gyitja a legrégild) hajókat. 2. Kitűnő határa van a to- 
rokgynladás, rekedtség ns a többi torokbajoknál. • >. Ala
posan elűzi a lázakat I. Meglepően gvógybja a gyomor 
s bél betegségeknt és szaggatásokat a testben. • >. .szelí
den nio/ditjn elő a széki lest s a vér tisztulását, meg
tisztítja a veséket, megszabadít a buskoniorságtol s a 
hypochindriátó), javítja az étvágyat s az emésztést ő. 
Nagyszerű szolgálatokat tesz fogfájáskor, odvas tógáknál 
és szájrothadáskor, s általában minden log- és szájba
joknál, megszünteti a felbüffögést, a szájnak és gyomor
nak bűzét 7 Külsőleg bámulatos gyógvbatással bir a 
sebekie, uj és régi forradásokra, orbáncz, kiütesi varak, 
megjagyott  és megégett tagokra, rüh, tökély, hordozza-

ICH niEM j

hei Rohihch -Saucrbrunn.
Alléin editerBalsain

a u s  der S c h u t z t n g f t M f t ü t h i k t  df s
A Thierry in Pregrada í̂ls ( ‘ s  J'epedés stb esetében, megszünteti a fejfájást,zugáét, szaggatást, köszvénv t, fiilíájdalmat stb I gyűljünk mindig pontosan az itt latható zöld apácza-védjegyreIIamishástó) legjobban megóv az. ha közvetlenül t/dem, g\ áramból rendelnek (‘red éti szab carton okb m A i Isztria -M a g va rország m ind cmi posta á llomásáraucrnieiitve 12 kis vagy <1 duplaiiveg I korona, Kosznia és I lereegovina részére I korona 150 filler Kevesebb nőni küldetik széjjel Szétküldés csak előrefizetés vagy előleg küldése mellett. 20 * > i >

f  aM jp r t Ç 7 û n u û f1  f in  * ?  holott mindenféle (‘fajta, még oly régi sebre IvllOI i o c C II f  u ll UH » biztos gyógyulást talál és majdnem mindig
elkci üli a fájdalmas é< veszélyes operálást vagy amputálást

Thierry A. ,%§:r£Cn Centifolia-kenöcs
használatánál, nnnlkivíil jó 1»níAsu, ;i k tfyóirynl.isán iI. valamint a fájdal
mak (ínyliit(!>ó11 ó I ntólérinítotlon A valódi ceiitil'oiimn-Ií.miöcs alkalmazható: a 
gymiirkágyasok rossz termószutíi mol il tájainál. sznpt itók inollkoményodé.so, a 
toj olapariásánuk, az orliancnak osotoiln'ii továbbá iiiind'“iitVdo régi sérvek, láb- 
os csontnvilások. '- ltok fohások, daiíadt lábak, a cs ntovosodésnél, várnis. 
szúrás, loves es üteg által előidézett, sebeknél; az idegen testek, pl.: üveg, 
szálka, honi de, tövis, serét stb eltávolításánál; mind uléle daganat, kinövés,
képződmény, karbiiukulus és ráknál; végre pokolvar, körömterog, körönig) ülés, 
a lábnak járás közben történt kiseíiesiilése, fa g y ás és égetés okoz 
botegek é< gyermekek fekvés általi kisebesülése, torokdaganat, 
fulzugás stb stb eseteiben. A szállítás kizárólag az összeg

ózta sebek, a 
meggvült vér. 
előre k üIdősemellett eszközöltetik. Két tégely csomagolással, postai szállítási díjjal együtt

•  {  k o r o n a  A O  f i l l é r .  S z á m a * w e  d e  t i  h i z o n  f f i t v á n i /  r e n d e l k e z é s r e  a l l . 
Arra kerek mindenkit, hogy óvakodjék a hatásnélküli hamisítások vésésétől s 
arra ügyeljen, hogy a tégelybe van-e a fenti r ú d j u f j i j c m  és cégem: T h i e r r y  
( A d o l f )  L i m i t e d  ( / n é n j y t d  r a  a z  . . ( ) r a  n y i l a i h o z "  T i ' e y r a d á h a  n ,  égetve. 

/ h i e r r y  A .  y y ó y y s z e r é s z  b a l z s a m a  é s  C e n t i  j o l i a - k e n h e s e ,  Kzen
gvegv hatásukban teliilmulhatlnn két szer nemcsak a romlásnak nincs kitéve, 
sőt. ellenkezőleg, minél régibb annál értékesebb és hathatósabb, nem árt sem 
a tags, sem a tnrröság, tehát, minden évszakban használhatók Majdnem min
den esetben segítenek é eredrnénynyer járnak/legalább
az orvos erkezteig, térmészetesen nem szabad hamisít.* 
ványokat vagy hasonl i leidicséit értéktelen é> hatás- 
nelkiili úgynevezett pótszereket venni, melyekért a 
jienzt haszontalanul dobják ki, hanem mindig ezen rég 
kipróbált olcso es nr’gbizbató, emellett te ljesen ártal
matlan, világliiiai szereket kell használni, melyeknek 
minden családban és eshetőségekre készenlétben kell 
lenni Ha olyant nem kapunk, mely a valódiság minden 
jelet magún viseli, rendeljük meg cg\szerűen direkte és 
címezz( Thierry Adolf' „Oi,angija!-ggógg£zertáii“ poegoada Rohit^h
S&llPtlhfllinn Központi tör? ktiir Hudapcstt n. I'urnk .) <jy úgy tára
pa Gl Ul Ullli /ájriiUtban MiUc-lhacli S. gyógy tára. IK'cslton Mnnly L ŷógytár
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• Í 9 M Í1 >KGX A G YO B K  V A L A SZ T KK
GÁCS1, BRASSÓI, ZSOLNAIt o v á b b á

i legfinomabb angol és francia divatkelmékben ! ! !Legiijaiil) £Sing&8 és f r a n c i a  s z a b á s ú
ponios kiszolgálás mellett, készülnek

cégnél
B A J A  N ,

■ P^T Takarékpénztári épület "^ ffi

5 i « © ® # @ f § @ # © @ ^ © # © ^ © © © © © @ © :

©

©
m
©■* ó

^  ^ a n c a g a -d ü lö fo e n  a vonat-állo-
más közelében, szép fekvéssel, jó 

 ̂ karban tartva, — eladandó

özy. Kniszbek Istvánné
t ulajdonos.

ay.vo fvy} nAo ?Ao Gto yyy wo 'vSo ■vxo *VaDcto ?JJo ,‘vüo cíd n>xo cvad wo o dxb cfo qJSö ^^ elfíin ő  ú jd o n ság.
DELI CE — Minden hirdetés felesleges.

A dohányzó egyszer veszi és 
többe inast nem szíhatlegjobb valódi francia szivarkapapir és szivarka- 

hlively kapható az ország minden kiilönleges-S (‘g i  a i

K i v á l ó  i i i i n ő s é g f íohazai es valódi angol kelmékbőlomórtók iit/m, ;i lcaiijiibb IVancziiidiviit s/,(“iint, a l(‘” jiitányosabb álak
11K‘ll(‘tt> krs/.il : f e l ö l t ő k e t ,  
egész öltönyöket stb stb.

az )) Angol szabóhoz11
rim/.ctl szabás/ali műiért in

m r  b a j á n ,
a Kollár-felt* könvvkereskettés melleit.

— — — © a  © © © © — © © © © © © # — © © © © © —

Szent-Antal-utczai házammal tö- 
szomszódos, négy utcai szobából s 
mollokhelyisógekböl álló, nagy ud
varral biró

lakó-ház
május hó 1 -ére kiadandó.

ÜKorváth Nános.

tölgyfa, hasított, legjobb minőségben és mindenhosszúságban és erősségben
1 j t;kaphatók

W OLFNER S. cégnél
« i BUDAPEST V., Dráva-utca I6.

Nvonuitott N.inav Lajosnál Baján


