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Dr. Rajk Aladár képviselőjelölt 
beszámoló és programmheszéde

A bajai függetlenségi párt
nagygy

Városunk közönségének a független
ségi eszmékhez való szívós kiirthatatlan 
ragaszkodása a f. hó 15-iki szervező és 
képviselöjelölö nagygyűlésen újabb fé
nyes beigazolást nyert, mivel a választó 
polgárság túlnyomó többsége jött el ki
venni részét az ünnepség lélekemelő va
rázsából úgy, hogy a 2500 főnyi hallga
tóság minden egyes tagja áthatva a haza 
és a szabadságszeretet ihletétől, telve lel
kesedéssel távozott Dr. Rajk Aladár 
képviselőjelölt beszámoló és programm- 
beszédjének hatása alatt.

Baja város polgárságának ősi meg- 
gyökeresedett függetlenségi érzülete, a 
lefolyt három év alatt, minden egyes 
alkalommal, kereste a megnyilatkozást, 
úgy most is méltóan, impozánsan, nyert 
beigazolást, hogy Baján más mint a 
függetlenségi elv diadalt nem érhet és 
minden ellentétes erőlködés, csak kárba 
veszett munka és nem más, mint egy 
országraszóló fiaskó előjátéka

Sem presszió, sem vesztegetés, sem a 
magánosok, sem az egyes tisztviselők 
oknélküli korteskedése, sem az aláirások
nehézkes összetoborzása nem fog hasz
nálni, a bajai kormánypárt veszteit ügyé
nek, mert bármely ellenjelölttel szemben 
a függetlenségi párt felveszi a biztos 
küzdelmet, a biztos győzelem biztos tuda
tában.

Magáról a nagygyűlésről tudósításunk 
a következő :

Az értekezle t  m e g n y i tá s a  és a t i s z t i 
k a r  m e y  a la k i  tá sa .

Pontban délutáni 2 órakor nyitotta 
meg Drescher Gyula a bajai független
ségi és 48-as párt érdemdús elnöke a 
nagygyűlést, melyen mintegy 2000 
ember volt jelen, úgy, hogy a „Bárány

Szálloda44 nagyterme, mellékterme és 
karzata a zsúfolásig megtelt választó- 
polgárokkal és érdeklődő közönséggel.

Drescher Gyula pártelnök az alábbi 
beszédet intézte az egvbegyültekhez :

'Tisztelt Polgártársak !
Elsősorban kedves kötelességet tel

jesítek, amidőn hálás köszönetét mondok 
azért a nagyfokú érdeklődésért, amelyet 
ily nagyarányú megjelenésükkel nyil
vánvalóvá tesznek és kérem önöket, hogy 
ez a lelkesedés erős tettvágygyal, lan
kadatlan ügybuzgalommal párosuljon a 
választás napján, hogy megmutassuk 
s z í v ó s  ragaszkodásunkat a függetlenségi 
eszmék, a függetlenségi párt hitelvei 
iránt.

Szükségesnek tartom mindenekelőtt a 
szervező és képviselőjelölő nagygyűlés 
tisztikarát megválasztani, melynek elnö
kéül a magam részéről Dr. Xyiratv Já-
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nőst pártunk nagynevű, sok érdemeket 
szerzett alelnökét ajánlom.

Utána Dr. Xyiratv János emelkedett 
szólásra :

Tisztelt Polgártársak !
Azok az elévül hellén érdemek, melyek 

Drescher Gyula működését mindenha 
jelezték, nem engedhetik meg, hogy őt 
erről a magas helyről a mai napon tá
vozni lássuk, megkérem őt, hogy elnöki 
tisztét mostanra is megtartani szíves
kedjék és azt hiszem ebben a kérdés
ben a nagygyűlés osztatlan egyértelmű 
akaratával találkozom, valamint abban 
is, hogy Drescher Gyula érdemeiért a/ O v *
nagygyűlés köszönetét szavazzon!

Hosszas, percekig tartó éljenzés és 
tapsvihar kísérte Dr. Xyiratv János sza
vait, melyek után egyhangúlag' köszö
netét szavaztak Drescher Gyulának, aki 
a nagygyűlés elnöki székét elfoglalván a 
tisztikar betöltésére az alábbi javaslatot 
teszi :

Társelnökök: Dr. Xyiraty János, Dr- 
Valentin Emil. Alelnökok: Állaga Ottó, 
Alföldy Béla, Bajay Péter, Czérnay Imre, 
Dr. Dennebcrg Kálmán, Euró Lajos, 
Gergely Benő, Goldschmidt Zsigmond, 
Király Béla, Ledniczky Ipoly, Lerner 
Antal, Macskásy Sándor, Nádas Sándor, 
Pollák Lajos, Schuhmacher Frigyes, Rei
ter Jakab, Tinusz István, Tomesányi 
Sándor, IJtry Pál, Weidinger Benő. 
Jegyzők: Brade József, Bokor Oszkár, 
Breuer Zsigmond, Dr. Fehér Lőrincz, Dr. 
Fehérváry Dezső, Fcndrich Sándor, Dri/
Fischer Jakab, ifj. Fúró Lajos, Handler 
Izidor, Dr. Kelemen József, Aliikó Mátyás, 
Dr. Monostori Gyula, Szász Oltó, Dr. Szir
mai Vidor, Somogyi Gyula, dr 'Fomcsánvi1 j  j  ? *

Béla, Vas János, Wagner Antal és a 
végrehajtó nagybizottság tagjai, akik 
Írásban kapnak értesítést.

Az elnök ajánlatát a nagygyűlés egy
hangú lelkesedéssel elfogadta és igv a 
tisztikar megalakult.

A
sebei

A kép v is e 1 o j elöl és.
tisztikar megalakulása után Drc 
Gyula a következőkép szólt :

Tisztelt polgártársak !
Amidőn már most sikerült egy ügv-
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buzgó tisztikart megalakítanunk, ráté
rünk a nagygyűlés tulajdonképeni tár
gyára, a bajai függetlenségi és 4X-as 
párt elveit képviselő országgyűlési kép-

'í ieiolesere.
Azt hiszem tisztelt Polgártársak, hogy 

alkalmasabb, munkásabb, rokonszenve
sebb, kipróbáltabb, méltóbb férfiút nem 
jelölhetünk erre a hivatásra, mint a lefolyt 
cyklusban szeretett volt országgyűlési 
képviselőnket, akibe három év előtt is
bizalmunkat helyeztük, és aki minden-
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denben megfelelt azoknak a kivánalmak
nak, melyeket úgv az országos mint a 
helyi politika tekintetében hozzáfűztünk. 
Melegen ajánlom nektek most is Dr. Rajk 
Aladár volt orsz. képviselőt!

Kitörő öröm, páratlan lelkesedés es
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zajos tapsok kisértek az elnök szavait, 
ennek folytán a nagygyűlés egyhangúlag 
I)r. Rajk Aladárt jelölte országgyűlési 
képviselőnek. Majd az elnök ajánlatára 
egy Dr. Xyiratv János társelnök veze
tése mellett egy NOO tagú küldöttség 
vonult a képviselőjelölt lakására, hogy 
beszámoló és programmbeszédének el
mondására felkérjék, amely időpontig 
elnök a gyűlést felfüggesztette.

A képviselő lelőtt  megérkezése,
a beszámoló és prog  ra tnm beszéd .

Dr. Rajk Aladár képviselőjelöltet meg
jelenésekor nagy ovácziókban ünnepelte 
a jelenlevő közönség, melynek nevében 
Drescher Gyula elnök néhány meleg
hangú szóval üdvözölte. Ezután Dr. Rajk 
Aladár az alábbi beszámoló és programm- 
beszédet mondta el :

Polgártársak !
Barátaim !

Szivem mélyéig meghatva mondok 
nektek köszönetét a szeretet és ragasz
kodás azon felemelő jeleiért, melyekben 
az én személyemet részesítitek, s a me
lyekben az általam vallott és képviselt 
elvek iránti erős lelkesedés sugarainak 
visszfényét látom ragyogni.

Beszámoló beszéd tartására tulajdon
képen szükség sincsen. Olyan szerencsés 
helyzetben vagyok, hogy — ha csak 
képviselői hivatásom gyakorlása körö
tökből el nem szóllitott — állandóan 
veletek, közöttetek lehettem s igy min
dig módomban állott, hogy minden na
gyobi) kérdésben megismerhettem véle- 
ményteket, felfogástokat, megismertette
lek benneteket a magaméval, és ekként 
kölcsönös meggyőzés által mindenkor 
azonos álláspontot foglaltunk el. Más
részt pedig minden, amit mint képvise
lőtök tettem, a ti folytonos jóakaró el
lenőrzésetek mellett történt, es igy egész 
politikai működésem nyitott könyv előt
tetek.

Ebben a könyvben olvasva, nem ta
láltatok ugyan országra szóló nagy tet
teket, nem fényes parlamenti sikereket, 
de azt mindenesetre megláthatjátok min
den ténykedésemből, hogy becsületesen, 
hűséggel követtem azt a zászlót, melyet 
jelvényül kaptam tőletek, hogy kivettem 
mindig részemet a küzdelmekből, hogy 
igyekeztem mindig kötelességemet lel
kiismeretesen teljesíteni és hogy azt az 
állást, a melyet a ti bizalmatokból el
foglaltam, s a melynek disze fölötte áll 
minden más forrásból eredő kitüntetés
nek, önzetlenül és úgy töltöttem be, 
hogy féltékenyen óvakodtam attól, hogy 
a legcsekélyebb vagyoni, vagy más ter
mészetű előnyeik szerzésére használjam 
föl.

Úgy állok előttetek most is, a mint 
voltam három év előtt. Nem lettem gaz
dagabb vagyonban, nem befolyásban, 
nem összeköttetésekben. I ígyanaz az 
egyszerű polgártársatok vagyok, a kiben 
a múltkor megbiztatok, a kinek nincs 
semmi ereje, semmi tekintélye, semmi 
befolyása, ha a ti erőtöktől, a ti hatal
matoktól meg nem kapja azt.

S a midőn most a ti erőtökre szá
mítva, arra támaszkodva, merek vállal
kozni újból a képviselöjelöltség elfoga
dására, teszem ezt ugyanazon program ni

alapján, mint a múlt alkalommal : a füg
getlenségi és 4^-as pártnak dicső elvei 
alapján.

Ezen programúi tartalma a régi : Ma
gyarország politikai és gazdasági füg- 
gellenitése s az ennek elérésére szük
séges eszközök : meggátolni az osztrák 
hatalmi terjeszkedést katonai téren, fel
szabadítani az országot Ausztria gaz
dasági uralma alól, fejleszteni hazánk 
államiságát, magyarságát, létesíteni egy
séges, nemzeti társadalmat s ellenálló 
képességet, erőt adni a nemzetnek a 
hatalommal szemben egyrészt a válasz
tói jog reformja, másrészt a munkának 
és a munka értékének biztosítása és a 
kisebb jövedelmű és vagyonú társadalmi 
osztályok gazdasági és erkölcsi megerő
sítése útján.

Ennek a programúinak gyakorlati ér- 
vényesitése előtt azonban elkerülhetet
lenül szükségessé fog válni két dolog
nak elvégezése : a legutóbbi időkben 
alapjaiban megtámadott alkotmányunk
nak és a jogrendnek helyreállítása első
sorban és másodszor a megtorlás.

Lehet, sőt nagyon valószínű, hogy 
ezen kettős cél elérésére irányuló küzde
lemben fog kimerülni a most összeülő or
szággyűlésnek összes tevékenysége és 
hogy még mielőtt ezen célokat elérhet
tük volna, újból ide kellend elébetek 
hozni igazságunkat. De ha ezen két 
kérdés előtt ideiglenesen háttérbe kell 
is szorulni minden más nemzeti érdek
nek, az azzal járó esetleges múló bajok 
eltörpülnek azon nagy alapvető szükség 
előtt, hogy a minden jogoknak, minden 
szabadságoknak, minden köz és magán 
érdeknek biztositékát és védelmét ké
pező alkotmány sértetlensége helyreál- 
littassék a jelenben és biztosíttassák a 
jövőre is szentségtörő támadások ellen 
a bűnösöknek elrettentő bünhödése által.

Soha nehezebb kérdés előtt a nemzet 
nem állott és állásfoglalásának követ
kezményei soha súlyosabbak nem vol
tak Mert nem úgy áll a dolog a mint 
azt a kormánypárt szónokai országszerte 
tételbe foglalják.

M
Ok egyszerűen igy állítják föl a té

telt: A parlamentárizmusnak alapját a 
többségi akarat érvényesülése képezi, s 
miután minálunk a kisebbség jogtalan 
erőszakkal meggátolta a többség akara
tának kifejezését, a többség ezen gát 
letörésére jogosan alkalmazott erőszakot.

A mi erőszakunk tehát jogtalan volt, 
az ö erőszakuk ellenben jogos Igaz, 
hogy a mi erőszakunk törvényen ala
pult, az övéjük pedig törvényellenes
volt, de ez nem baj.

/
Es ha a mi ellenállási jogunkat biz

tosította az alkotmány, a törvény, a jog
rend, Ők felrúghatják az alkotmányt, 
összetörhetik a törvényt és felforgathat
ják a jogrendet: mert győznie kell a 
többségi elvnek.

Mintha ez volna a sacrosanctum, a 
szentségek legszentebbike, mintha a több
ségi elv volna az a magasztos eszmény, 
a miért mindent fel kell áldozni, mintha 
az ezeréves országnak történelmi hiva
tása a többségi elv fenntartása lenne 
csupán !

Milyen féltékenyek lettek egyszerre 
erre a nagy elvre! Hogy védelmezik! 
Hogy dobnak oda áldozatul mindent 
ezen magasztos célnak! Pedig volt idő, 
a mikor nem ez volt a legfelső szem

pont. Nem is olyan régen. Gondoljunk 
csak vissza a Széli kormány bukása 
utáni időkre! A mikor vajúdott minden 
az országban, s nem volt képes meg
születni a kormány.

A mikor a többségi akarat az volt, 
hogy a nemzeti nyelv érvényesítése a 
magyar hadseregben nem felségjog. A 
mikor a többség akarata az volt, hogy 
Tisza István nemzetellenes, erőszakos 
politikájával ne jusson a kormányelnök
ségre és szégyenszemre visszakellett vo
nulnia, mert Magyarországon nem ka
pott embert miniszterségre. A mikor a 
többség akarata az volt, hogy a magyar 
hadsereg csirája a kilences-bizottság 
programmjában a kifejlődésre alkalmas 
ágyat találjon. A mikor az volt a több- 
ság akarata, hogy Khüen-PIéderváry Ká
roly, a granicsár, ne foglalhasson el 
magyar miniszteri széket.

Ezzel a többségi akarattal szemben 
nem állott más, mint egynéhány bécsi 
udvari ember, egv pár tábornok. És ez
zel az elenyésző kisebbséggel szemben, 
az a hatalmas szent többségi akarat mi
lyen szégyenletesen meghátrált. Elfo
gadta Tisza Istvánt, lemondott a magyar 
nyelv jogáról a hadseregben és meg
tűrte, hogy a magyar király egyetlen 
magyar bizalmasa Khuen-Héderváry Ká
roly legyen.

Hát legyünk tisztában a többségi aka
rattal ! A. többségi elv csak akkor 
igényelhet magának tiszteletet, ha a 
nemzet szuverénitását hordozza magán, 
nem ismer el magánál hatalmasabb 
akaratot. De az a többség, a mely akara
tának érvényesitését egy pár öreg 
tábornoknak és lakájnak kedvéért föl
adta, nem méltó arra, hogy respektáljuk 
akaratát, a melyet Ö maga sem becsült 

I semmire. És ne beszéljenek parlamentáriz- 
musról, a nemzet többségének kormány- 

! zási igényéről, a kik majd negyven 
esztendeje egyebet sem tesznek, mint 
vakon szolgálnak eszközeiül egy burkolt 
absolitizmus kedvteléseinek.

Igen, meg kell menteni a parlamen- 
tárizmust. Veszélyben van. Meg kell men
teni, de nem a kisebbség erőszakától, 
hanem a magát szabadelvűnek nevező, 
de valójában semmi egyéb mint kor
mánypárttól.

Mert a parlamentárizmus lényege ab
ban áll, hogy a képviselöházban megnyil
vánuló nemzeti akarat szabja meg a 
kormányzás irányát, s a király formailag 
korlátlan kormány kinevezési joga tény
leges korlátját találja ebben a nemzeti 
akaratban.

A valódi parlamentárizmusnak ezen 
két kellékéből azonban minálunk éppen 
kettő hiányzik.

Először is : a képviselőházban nem 
jut kifejezésre a nemzeti akarat. A nem
zetnek legnagyobb része ki van zárva 
a politikai jogokból. Azok, akik a köz- 
vagyonosodás legjelentékenyebb ténye
zőjét, az emberi munkaerőt szolgáltat
ják, akik a fogyasztási adókban az ál- 
lamjövedelmeknek legnagyobb konti- 
gensét juttatják a közcélokra s akik 
munkabírásuk teljéből adnak esztendő
ket a honvédelmi kötelezettségre, a kik 
tehát nagyon értékes elemei az összla
kosságnak, csak terheit viselik állam- 
polgári minőségüknek, de a polgárjo
gok gyakorlásától meg vannak fosztva. 
4 millió 20 éven fölüli magyar állam-



polgárból csak egy negyed rész is alig 
nyilatkozhatok meg a képviselőválasztá
sok alkalmából, hogy szavazatával hoz
zájáruljon a nemzeti akarat kialakulásá
hoz és több mint három millió polgár 
a jogegyenlÖseg korszakában, az emberi 
jogok deklarációja után több mint egy 
évszázaddal némán tűrni és tehetetlenül 
nézni kénytelen, mint hoznak törvénye
ket róluk nélkülük, mint tolja föl magát 
szuverén nemzet gyanánt egy elenyésző 
kisebbsége, egy nyolcadrésze azoknak 
az embereknek, akik isteni és emberi 
jogok szerint egyforma terhekkel és egy
forma jogosultságokkal volnának fel
ruházva.

Mig az általános, titkos választói jog 
— a magyarság hatalmi szempontjai által 
igényelt szellemi minősités egyetlen kor
látjával — a nemzet összeségét nem 
hozza egy egyenlőjogokkal biró táborba, 
mig választó kerületek igazságos be
osztásával, a választási visszaélések teljes 
kiküszöbölésével nem tétetik szabaddá 
a politikai meggyőződés kifejezése : mind
addig nem lehet beszélni nemzeti aka
ratról, mindaddig egy erőszakos úton, 
igazságtalanul, mesterkélten összetobor- 
zott kisebbség tételes törvényen alapuló, 
de az örök törvényekkel ellentétben álló 
erőszakos uralma áll fenn, amelynek 
megtörésén dolgoznia kell minden igaz
ságos, a haladást óhajtó politikusnak.

De nézzük most, meg van-e a második 
kellék : a képviselőházi többségben rejlő 
korlátja a királyi kormány kinevezési 
jognak ?

Mindenütt máshol, a hol parlamentáris 
kormányforma van, a kormány egy a vá
lasztások alkalmából többségre jutott po
litikai irányzatnak képviselője Az uralko
dó pedig azon irányzat hi vei böl kényte
len kinevezni miniszterelnökét, a mely a 
választásoknál többséget nyert. így jut
nak felszínre és tűnnek le kormányok, 
lesz a kormánypártból ellenzék, ellen
zékből kormánypárt Liberális és kon- 
servativ, védővámos és szabadkereske
delmi, republikánus és nationálista, im- 
periálisztikus és demokrata többségek 
és kormányok váltják fel egymást, a 
szerint a mint a nemzeti akarat egyik 
vagy másik irányzatnak juttatott több
séget. Minálunk erről soha sincs szó. 
A király az ő kedves emberei közül 
kiszemeli azt, a ki az ő, vagy tanács
adói felfogásának, terveinek legalkal
masabb eszközéül kínálkozik, megadja 
neki az utasításokat, melvek szerint kor- 
mányoznia kell, s akkor megy az uj 
miniszterelnök a Lloyd klubba, bemutat
kozik, a többség, a szabadelvű párt 
eddig még soha nem tapasztalt lelkese
désre gyúl, és megvan a miniszterelnök
nek az ö többsége, a többségnek az ő 
miniszterelnöke: a zsák megtalálta a 
maga foltját

1867 óta még nem volt eset, hogy 
kormányelnöki kinevezés miatt a sza- 
badelvüpárti többség megfogyolt volna. 
Volt már reakciós, liberális, merkantilis, 
agrárius, takarékos és pazarló. A jog, 
törvény és igazság jegyében kormányzó 
és erőszakos kormány, de a kormány
párt az mindig megmaradt hűnek mind
egyik kormányhoz, és a milyen volt a 
a miniszterelnök, olyan lett ő is, magába 
szedve mindent, a miről azelőtt gon
dolta, hogy utálja, és utálva azt, a miért 
azelőtt őrjöngve lelkesedett. Az a több-
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ség, a melyet Tisza Kálmán választatott 
meg, megmaradt Szapáry mögött, Sza- 
páry többségét Wekerle örökölte, Bánffy 
népe Széliért lelkesedett, és a Széli kor
mány többsége kéjelgett Tisza Istvánnal.

Soha a többség kormányt nem buk
tatott és nem csinált, de minden kor
mány csinált magának többséget, job 
banmondva minden kormány számára 
készen áll többségül ugyanaz a mindent 
elfogadó, mindenre kész embercsoport

És ennek a parlamentárizmusnak ve
szedelme ellen szólítja Tisza védelemre 
a nemzetet, ennek a többségnek akara
tát állítja föl, mindenki által tiszteletben 
tartandó dogma gyanánt. Ezeknek meg
mentéséért áldozza föl az ország béké
jét és az ország egyedüli fegyvereit a 
korona korlátlan hatalmával szemben : 
az adó- és ujoncmegajánlás jogát és a 
házfeloszlatási jog gyakorlásának korlá
táit.

Képmutatás az egész ! Nem igaz, 
hogy ezek az elméleti igazságok, ezek 
az alkotmányjogi tételek teszik szüksé
gessé az ellenzéki akciók lehetetlenné 
tételét. Az sem igaz, hogy a kisebbségi 
ellenállás alkotmányunk helyreállása óta 
csak egyszer is károkat okozott volna 
az országnak. Ha járt is múló hátrá
nyokkal, egyesek által nem is érezhető 
gazdasági bajokkal egy-egy az állami 
gépezet működését zavaró parlamenti 
háború, mindig bő kárpótlást talált azok 
ért a nemzet erkölcsi javakban.

A Bánffy elleni obstrukciónak kö
szönhette az ország egy korrupt rend
szer megdőlését és a közéletnek — bár 
sajnos csak időleges — megtisztítását, 
a Széli elleni obstrukciónak pedig a 
nemzeti szellem fölébresztésén kivül még 
azon anyagi előnyt is, hogy most már 
három esztendőn keresztül 20,000 ember 
megmaradhatott családja körében, a pol
gári munka számára, és ugyanannyi idő 
alatt meg nem számlálható milliók vol
tak megtakaríthatók a hadügyi költség
vetés telhetetlen torka elöl.

Az sem igaz, hogy attól kellene félni, 
hogy 10—15 ember összeverődése bár
mely nemtelen célra képes volna meg
akasztani az állami gépezet rendes me
netét Ilyen eset még nem volt. Az az* 
úgynevezett pót-obstrukció nem egy ha- 
zafiatlan csoport rossz-szándékú akna
munkája volt, hanem utolsó hullámverése 
egy a nemzet minden rétegét hatalma
san átjáró hazafias mozgalomnak és azon 
nem lehet megütközni, hogy különböző 
vérmérsékletű emberek sziveiben az egy
szer felkeltett indulatok különböző idő
szakokban csendesednek el

Hanem igenis, más helyen keltett ag
godalmat, más érdekek veszélye által 
lett félelmessé a magyar ellenzéknek a 
képviselőház házszabályaiban biztosított 
ellenállási joga.

Az ujonclétszámemelési kísérlet csúfos 
kudarcától megijedtek a bécsi udvar 
összbirodalmi politikusai. Észrevették, 
hogy a kiegyezés mankóin járva, a szer 
vés fejlődés természetes folyamatán las
sanként visszatérni kezdenek a kimerült 
nemzet erői, és ha erejének tudatára 
ébred, sutba dobja a mankókat és meg
próbálja, tud-e már járni a maga lábán. 
Meg kellett tehát akadályozni, hogy a 
feleszmélés bekövetkezzék, meg kellett 
bénítani a nemzet akaraterejét kifejező 
szervet, a képviselőházat.

Ezt kapta megbízatásul Tisza István. 
Lehetetlenné kellett tennie örökre, hogy 
a képviselőházban a nemzet igazi aka
rata kitejezésre juthasson és érvényesü
lésre törekedhessék, hogy nyugodtan 
ápolhassa a I labsburgok családi politi
kája a nagyhatalmi ábrándokat s annak 
eszközeit a közös hadsereget és a közös 
vámterületet. Nem volt szabad többé 
megtörténnie annak, hogy a hadvezetőség 
követelései visszautasittassanak, hogy 
meghátrálni legyen kénytelen a dicső 
hadsereg, mely eddig még máshol, mint 
a csatatéren, soha sem hátrált meg.

És most mindegy volt : akár van a 
parlamentben béke, akár nincsen, akár 
van obstrukció, akár nem : a házszabá
lyokat okvetlenül meg kellett változtatni, 
hogy a nemzeti ellenállás békés módja 
is meggátoltassék. Innen magyarázható 
meg Tisza Istvánnak a miniszterelnöki 
székből még soha sem tapasztalt kihivó, 
durva modora, sértő kifakadásai, me
lyekkel folyton szította az elkeseredést 
az ellenzékben és szintúgy látszott rajta, 
hogy várja, mikor sikerül annyira inge
relni a szenvedélyeket, hogy ürügyet 
találhasson a házszabályok összetörésére.

Hosszú ideig nem sikerült neki. Az 
ellenzék, bár lelkiismeretesen teljesítet
te ellenőrző kötelességét, mindamellett, 
mintha sejtette volna, hogy mily bűnös 
tervek alapját keresi az ö magatartásá
ban Tisza, a normális parlamenti vitat
kozás keretén túl nem lépve, engedte 
letárgyalni a képviselöház elé kerülő 
javaslatokat, s csak akkor lépett sorom
póba, a midőn Tisza a helyett, hogy az 
ország sok fontos szükségletét tárgyazó 
és a tanácskozásra már megérett javas
latokat vette volna elő, megkezdte a 
támadást a kisebbség jogait biztositó és 
a békés ellentállás eszközét képező ház
szabályok ellen.

w

Valósággal hatalmi őrjöngésbe esett, 
egymásután ütötte a réseket alkotmá
nyunk fellegvárán, és amikor vak dühe 
elriasztott mellőle, saját pártjából is, 
minden jobb érzésű hazafit, megtette 
jogforrásul a törvénytelenséget és meg
rendítette a királyi eskü szentségébe 
vetett hitet, az 1867-iki kiegyezés osz
lopait.

Az alkotmánynak és jogrendnek ve
szélye egy táborba tömöritette az egész 
ellenzéket és félretéve minden mellékes 
tekintetet, elfelejtve régi gyülölséget, 
fegyverbarátságra léptünk egyesült el
lenzékként valamennyien, hogy váll váll 
mellett, mint hű baj társak küzdj ütik az 
alkotmány védelméért.

Ha kötelességünk teljesítése után, küz
delmünk diadallal véget ér, újra külön 
fognak válni utaink.

És akkor mi már megszaporodva szám
ban és tehetségben, megerősödve hitben, 
fogunk küzdhetni 1848 nagy elveiért. Az 
1867-iki kiegyezés legtehetségesebb, leg- 
odadóbb védelmezője, és a majd 40 
esztendős politikai működése alatt a leg
ein zetlenebb, legideálisabb állam férfiúnak, 
és a jelenkor legnagyobb szónokának 
elismert gróf Apponyi Albert, a kit 
bátran nevezhetek az élők közt „leg
nagyobb magyarénak, meg g y ö z ő d ö 11 
arról, hogy csak egy út vezethet a haza 
boldogulásához : az az út, a melyre 
Kossuth Lajos vezette a nemzetét és 
belépett hiveivel együtt a Kossuth Fe- 
rencz vezérlete alatt álló függetlenségi 
pártba.
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Azon nagy erkölcsi eredmény mellett, 
a melyet ezen lépés a függőt lonsógi 
eszmék szempontjából jelent, egy másik, 
tényleges hatásaiban is óriási fontosság
gal biró következménynyel járt az. A
O  •  ^  '

magyar nemzet olyan rétegeibe találtak 
utat a mi elveink, a melyek eleddig 
ridegen elzárkóztak előlük és ennyi te-
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kétséggel, ennyi erővel megszaporodva, 
megujhodott reménységgel végezzük to- 
vábd a térítés müvét

Most már, ha utópiának, álomnak 
mondják a mi törekvéseink célját, ha 
kérdezik, mikor jövend el a mi orszá
gunk, nem kell azt felelnük, a mit az 
írás szerint az apostolok kaptak felele
tül kérdezősködéseikre, hogy: „Nem a 
ti dolgotok tudni az időket és alkalma
tosságokat, melyek az lír hatalmába

a v 1 t \  .

U
Most már van a mi hitünknek is Sa- 

ulusból lett I’aulusa, mert már mi is 
mutathatunk a világossággal megtelt so
kaságokra és bizhatunk abban, hogy az 
illők teljessége mihamar bekövetkezend.

Kzek voltak kedves barátaim az én 
politikai hitvallásom, ezekhez kérem a 
ti támogatásotokat.

A beszámoló és programmbeszéd el
hangzása után Drescher Gyula elnök a 
nagygyűlést óriási éljenzések közepette 
bezárta.

A zászlós kocsisor  / ‘e lvonulása .

A választópolgárság Dr. Rajk Aladár 
képviselőjelölt iránt érzett ragaszkodá
sának legszebb tanujelét adta, midőn 
mintegy <>() kocsiból álló menetben ki- 
sérte lakására a városon kürösztül. Min
den kocsin ö—0 választópolgár foglalt 
helyet, a bakon pedig „hájén Dr. Rajk 
Aladár" feliratú zászlók lengtek. Az 
első kocsiban Dr. Xyiratv János a zász-
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lós menet talentumos rendezője foglalt 
helyet, a második kocsiban Dr. Rajk 
Aladár és Drescher Gyula ültek. A ko-
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Az országos dolgok közepette ter
mészetesen gondoskodásomnak különöso
tárgyát fogják képezni a mi szeretett 
városunknak érdekei és a miként eddig 
munkásságomnak nagy részét szívesen 
áldoztam szülővárosom közügyeire, úgy 
ezután is minden erőmből arra fogok 
törekedni, hogy azoknak hasznára le
hessek. Törvény biztosítja már egy régi 
vágyunknak, a baja—báttaszéki vasúti 
összeköttetésnek létesítését és most, a 
mint újabb és újabb kívánságokat hoz 
felszínre a gazdasági élet, mindegyiknek 
eléréséhez lelkes örömmel fogom lelaján
lani erőmet és ha a magamé csekély 
leend, megkísértem kinyerni az erőseb
bek segítségét.

Alapelvi un ezekben a kérdésekben, 
hogy nem csak a polgároknak vannak 
kötelességeik a hazával szemben, hanem 
az államnak is a polgárokkal szemben, 
és becstelennek tartom az olyan kor 
mányi, mely kortespolitikával megta
gadná jogos érdekek kielégítését a köz
terheket becsületesen viselő vidékektől 
és társadalmaktól

Kedves barátaim!
Kimondottam azokat, a mik közéleti 

munkásságomnak vezérlő elveit fogják 
képezni, és kérem most támogatásukat. 
Nem magamnak, de az ügynek, amely
nek szolgálatába állottam, a hazának, 
melynek jövendő sorsa van a ti kezei
tekbe letéve Tartsa meg a magyarok 
Istene a ti erőtöket, a ti lelkesedéste- 
ket, hogy diadallal hangoztathassuk 
majdan :

Kijen Kossuth Lajos Magyarországa !
Kljeitek benne boldogan a szabad és 

független polgárok !
A nívóra, igazságra és külső hatásra 

nézve egyaránt nagyszabású beszéd, 
melyet a belső meggyőződés és a haza
iul jószándék nemes hevületével mon
dott el, elragadta úgy az ellenzéki vá
lasztókat mint a jelenlévő kormánypár
tiakat is, úgy hogy már a beszéd hatása 
alatt sok kormánypárti választó jelen
tette be a függetlenségi párthoz való 
csatlakozását.

esisor a „Bárány Szállodából" kiinduló- 
lag a Fő-utcán, Erzsébet királyné-utcán
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I lomok-Szállásvároson, Józsefváros, Ist- 
vánmegve, Katona város és Kiscsávolyon 
keresztül vonult Dr. Rajk Aladár laká
sára minden útvonalon a közönség lelkes 
éljenzéseitől kísérve.

Maga a zászlós menet oly fényes,
(  )  V  %J

oly impozáns látványt nyújtott, hogy 
örökké emlékezetes marad a bajai kö
zönség szivében!

A hangulat.
Városszerte nagy elragadtatással tár

gyalják a vasárnapi eseményeket, me
lyekből mindenki biztosra veszi a füg
getlenségi párt újabb biztos diadalát. 
Már hétfőn délelőtt mintegy <S0() zászló 
lengett a választók háza ormain és még 
mindig növekvő számban kérnek Rajk 
zászlókat, melyeknek száma rövid idő 
alatt az 1000-et eléri.

JogVédeleti] a V á la$ztá£ i V i$ z a é lé £ e k  allén.
Ma, mikor minden polgárnak résen kell 

lenni a hatalmi túlkapásokkal szemben, szüksé
ges, hogy mindenki tudja, mik azok a választási 
bnnlénxek ? Választási bűntettek és vétségek 
azok a tiltott cselekmények, amelyek az álta
lános büntető törvénykönyv szabályait sértik.
^evez^*'10'3

a) Öt évig terjedhető börtönnél büntetendő 
a szavazatszedő küldöttség tagja, aki válasz
tások alkalmával a szavazatot más jelöltnek 
nevcie Írja be, mint akire a választó szavazott, 
vagy oly választónak szavazatot ir be, aki 
nem szavazott ; vagy nem Írja be oly vá
laszt') szavazatát, aki szavazott; aki a sza
vazatok lajstromát elvonja, aki a szavazatok 
összeszámítását meghiúsítja, végül: aki a 
szavazatokat hamisan számítja össze.

b) Egy évig terjedhető fogházzal büntetik 
azt is, aki nem tartozik ugyan a szavazat
szedő küldöttséghez, de a következő cselek
ményeket követi el: a szavazatok lajstromát 
elveszi, megsemmisíti, vagy a szavazatok 
Összeszámítását meghiúsítja.

c) Azok, akik valamely választót erőszak, 
vagy fenyegetés által választói jogának sza
bad gyakorlatában megakadályoznak : hat 
hónapig terjedő fogházzal, valamint egyenként 
400 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel bün
tetendő.

d) Aki más neve alatt szavaz, vagy pedig 
egy választókerületben többször szavaz, vagy 
miután egyik kerületben szavazott, a másik
ban is szavaz, vétséget követ el és egy hó
napig terjedhető fogházzal és 200 koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

c> liât hónapig teijedő fogházzal és 2000 
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntet
hető», aki a válaszának vagy hozzátartozójá
nak azon célból, hogy az bizonyos jelöltre

szavazzon vagy hogy a szavazástól tartóz
kodjék pénzt, vagy pénz értéket vagy más előnyt 
ad vagy ígér. Hasonlóképen büntetik azt, aki 
a pénzt vagy az előnyt eljogadja.

f) Három hónapig terjedhető fogházzal és 
1000 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel sújt
ják azt, aki az e) pont alatt megjelölt célból 
etet és itat és aki az etetést és itatást elfo
gadja.

g) Két évig terjedhető fogházzal büntetendő 
a hivatalos presszó.

Az a— g) alatti cselekményeket az elkö
vetéstől számított 30 nap alatt az illetékes 
törvényszéknél kell följelenteni. Az ügyész
ségnél vagy más közigazgatási hatóság előtt 
tett panaszt visszautasítják.

h) Hatezer koronáig terjedő pénzbüntetés
sel és politikai jogainak felfüggesztésével bün
tetik azt a választási elnököt, szavazatszedő 
küldöttségi elnököt, vagy helyettes elnököt 
aki az 1899. XV. curiai bíráskodásról szóló 
törvények intézkedéseit akár cselekvése, akár 
mulasztása által megszegi.

Ugyanezeket hat hónapig terjedhető fogház
zal, 6000 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel, 
politikai jogaik gyakorlatának felfüggesztésé
vel büntetik, ha egyik vagy másik jelölt 
megválasztásának biztosítása érdekében a 
választási törvényekbe és a curiai bírásko
dásról szóló törvényekbe ütköző valamely 
intézkedést tettek, ezen intézkedésük által a 
célba vett eredmény beállott vagy a válasz
tás meghiúsult, végül, ha ezen czélokból a 
csendőrség, a rendőrség vagy a fegyveres 
erő fölötti rendelkezést a törvény rendelkezé
seinek megszegésével másra ruházzák át.

i) Egy évig terjedhető államfogházzal, ezer 
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel, politikai 
jogok gyakorlatának felfüggesztésével bünte
tik azt a lelkészt vagy vallási szertartás tel
jesítésére jogosított, vagy egyházi tisztséget 
viselő személyt, aki a vallás szertartásainak 
végzésére rendelt helyiségben befolyásoló 
nyilatkozatot tesz, túlvilági büntetéssel fenye
get, vallási tisztelet tárgyait választók gyüle
kezetében fölhasználja, vagy fölhasználni en
gedi ; ha pedig ezt a cselekmyént más követi 
el 8 hónapig terjedhető fogházzal és politikai 
jogai gyakorlatának felfüggesztésével büntetik.

k) Kétezer koronáig terjedhető pénzbünte
téssel büntetik azt, aki a Curiánál beadott 
kérvényben ellenkérvényben valaki cselek
ményéről vagy mulasztásáról valótlan ténye
ket ad elő, aki ezen célból, tudva, hamis 
nyilatkozatot vagy bizonyítványt állít ki.

Választási kihágások: a) Három hónaptól egy 
évig terjedhető fogsággal büntetik azt, aki a 
választás színhelyén a rendet zavarja, aki 
oda fegyvert vagy botot visz és azt a rend
őri közeg felhívására át nem adja.

b) 200 koronáig terjedő bírsággal és 20 na
pig terjedő fogsággal büntetik azt, aki a párt 
vagy jelölt zászlóját, jelvényét imaházra, állami 
törvényhatósági, városi vagy községi középü
letre vagy nyilvános iskolára kitűzi ; továbbá 
aki a zászlót vagy jelvényt erőszakosan el
távolítja oly helyről, hová azoknak kitűzése 
törvényesen meg van engedve.

Nyilvános párt-gyűlés, párt-ünnepély kör
menet rendezett tanácsú városokban a polgár- 
mesternél, másutt a törvényhatósági tisztvise
lőnél és ha ilyen helyben nincs a községi 
elöljáróságnál, a megelőző napon mindig be
jelentendő. Ezeken a polgármester, illetőleg 
tisztviselő személyesen jelen lehet. Az elöljá
róság pedig magát megbízott által képvisel
teti.

A tiltott helyre tűzött zászlót, jelvényt az 
elöljáróság eltávolítani köteles.

A fönti esetekben a bűnvádi eljárást csak 
akkor indítják meg ha a cselekmény elköve
tése után 30 nap alatt a hatóságnál a följe
lentés megtörtént.

Minden polgár jogosítva van minden vá
lasztási bűncselekményt szóval vagy Írásban 
följelenteni.

Nyomatni: Niínnv Lajosnál Haján.




