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A nagy próba napja.
Benn vagyunk igazában a választási 

mozgalmak melegében; szinte-szinte szen
vedélyesnek mondhatjuk már is a mozgal
makat, s ha nem tudnók, hogy a szenve
délyek el szoktak csendesedni s hogy a 
a választási harcoknak a vége mindig a 
csendes és örvendetes kibékülés szokott 
lenni, — aggódnánk is. De llát aggodalomra 
egyáltalán nincsen ok. Nyugodjanak meg 
azok, akik különben is valószinüleg csak 
külsőleg aggódnak, hogy nem lesz ennek 
az idei képviselő választásnak rósz utóize, 
sőt, ha amint reméljük és szeretjük remény- 
leni, az a párt győz, amelyet a felébredt 
polgári önérzet hozott össze, akkor igen 
egészséges közállapotok lesznek.

Mi hisszük ezt teljes, tiszta meggyő
ződéssel és ugyanígy hisszük, hogy nincs 
Selmecbánya városának egyetlen tisztessé
gesen gondolkozó polgára sem, aki ne sze
retné, ne óhajtaná és kívánná, hogy így 
legyen.

így is lesz, de csak akkor, ha mind
két párt olyan fegyverekkel küzdi meg' e 
harcot, amelyeket az ország közvéleményé-

nyének nagy reformátora, Széli Kálmán, i 
az ö korszakot alkotó törvényében megenged.

Legyenek e fegyverek tisztességesek, 
s azok lesznek akkor, ha a törvényt, a 
szentesített törvényt mind két párt tiszte
letben tartja.

Sokan nem is hiszik, vagy ha hiszik, 
nem tudnak belenyugodni abba, hogy a 
miniszterelnök mekkora súlyt helyez arra, 
hogy a választás teljesen tiszta, teljesen 
szabad legyen.

Egyik fővárosi, a miniszterelnökhöz 
közel álló, komoly lap igy ir a választá
sokról :

„Nem helyeselhetjük végül azoknak eljá
rását sem, akik egyes nagyurak, miniszterek | 
vagy pártelnökök ajánló leveleinek e/őmutatása 
mellett akarják összekoldulni a bizalmi szava
zatokat. Mily kicsinyítő lehet ez az öntudat, 
éppen m agára az illető je löltre nézve, aki elis
meri, hogy maga egyedül érdemtelen és csakis 
hatalmas pártfogóban b/zakodhatik. Ez az eljá
rás is ellenkezik a választások tisztaságával 
m ert az ilyen befolyásos egyének levelei ille
téktelen befolyást akarnak gyakorolni a válasz

tókra. Az illetéktelen befolyásnak pedig minden 
form ája visszautasítandó.

M i sem bizonyítja jobban, hogy Széli Kál
mán mennyire óhajtja a tiszta és minden ille 
téktelen befolyástól ment választásokat, mint 
legutóbbi állásfoglalása. Ugyanis a miniszter- 
elnök nem helyeselte a szabadelvű p á rt veze
tősége részéről tapasztalt azon eljárást, hogy 
azon kerületekben, ahol több szabadelvű p á rti 

je lö lt áll egymással szemben, egy-egy jelölt 
érdekében a másiknak rovására leveleket intéz
nek a választókhoz. Elismeri, hogy igenis van
nak a szabadelvű pártnak egyes rég i kipróbált 
tagjai, akiknek működésére szükségünk volna 
a jövő országgyűlésen is. Ámde akik valóban 
ilyen érdemekkel dicsekesznek s akik valóban 
ilyen érdemeket szereztek a közügyek körül, 
azok nem szorulnak különös pártfogásra, ha
nem önmaguk ajánlják magukat, valamint a 
m agyar nemzet sem szokott hálátlan lenni 
azokkal szemben, akik részéről bárm i jó t  élve
zett. Mig ellenben azok a je lö ltek akik p á rt
elnökök és miniszterelnökök pártfogásával akar
nak mandátumhoz jutni, bizonyára csak olyan 
érdemekkel dicsekedhetnek, amelyeket a nagy- 
közönség egyáltalán nem ismer. S ezen p á r-

A „S E L M E C B Á N Y Á I H M "  T Á R C Á JA .
A karliki csata.

Irta: Richter Ede.
Magister Wessews — Wesszős mester — 

Becsei Imre lévai várkapitánynak volt a fia. Atyja 
1330. évben vétette le fejét Sebe asszonynak, 
Zách Feliczián leányának és Bors ispán fia fele
ségének Károly Róbert király parancsára.

Netn csoda, hogy fia, Wesszős mester, Ká
roly király fiának, Nagy Lajosnak udvarában nagy 
szerepet játszott és királyát 1348-ban Nápolyba 
is elkísérte és ott — mint a történelemből tud
juk — Durazzoi Károly herceget „torkon verte 
pallosával mig nem feje levált torjától," tehát ő 
lejezte le Durazzoi Károly hercegei.

I-ső Lajos király ezután Saskővárának ka
pitányává, vagy várnagyává nevezte ki Wesszős 
mestert.

Barsmegyében, a Gorám mellett fekvő Sas- 
kővára, melynek romja most is érdekes és szép 
Iái vány t nyújt fenyves erdő környezetevei és a 
Garamnak fehéren csillámló vizével, akkor hatal
mas vár volt az ugyancsak Barsmegyében a Ga- 
ram mellett fekvő Repistye és Zsarnóca (villa re- 
ginalis Sarnovitz) várával együtt, és várnagya nagy- 
kiterjedésű területnek volt ura, parancsolója.

Ez a saskői királyi birtok kiterjedt a Selmec
bánya város által birt barsmegyei határszélig,

vagyis a kerlingi és hodrusi völgyig és a saskői 
várkapitányok hatalmaskodásai sok bajt okozlak 
Selmecbánya városának.

De a legnagyobb bajt okozta 135L. év nyár 
derekán ez a Wesszős mester, a midőn erősza
kosan elfoglalta Selmecbánya városhoz tartozó 
Karlik (most c területet Kerlingnek nevezik) köz
ségét a nagy kiterjedésű erdő és legelő területei
vel együtt.

Lajos király ez időben sógora, Kázmér len
gyel király segítségére sietett a litvánok ellen se
gédcsapattal és az országból való .távolléte meg 
a pusztító pestis járvány lehettek okai annak, 
hogy a selmeciek e hatalmaskodásórt nyomban 
nem siettek panaszra a király elé.

Csakhamar Wessews magister helyébe Zo- 
honya Laszió lett Saskő kapitánya és ezzel azu- j 

tán 1352. évben a selmeciek maguk akartak el
bánni, hogy az erőszakosan elfoglalt községüket, 
Karlikot karhatalommal visszafoglalják.

Összeszedték tehát minden erejüket és egy 
egész kis hadsereget szerveztek, melynek parancs
noka a már akkor előkelö*szerepet játszó Gallus 
család (később Rubigall, Gallisohn, Bombengall, 
Rolhan, tőrzsrokonai a szepesi és sárosi Gallu- 
soknak és Kachelman János szerint az ezektől 
származó Kakaslonmici Berzeviczyeknek) egyik ki
váló férfi tagja volt. A sereg nagyobb részt fel
fegyverkezett polgárok és bányászokból állott.

Éjfél tájban indult el e sereg, egy darabig 
az asszonynép által is kísérve, a városból és min
den nagyobb zaj elkerülésével haladt a vörüsku- 
ton és Hellén át, hogy már kora hajnalkor Kar- 
lik községét megszállhassa és azután a Ilii község- 
beliekkel egyesülve . . .  no hiszen jöhet majd 
Zobonya László kapitány uram a: 6 embereivel, 
majd elbánnak velük.

Igen ám, de a hadakozáshoz nem igen szo
kott, jámbor érzelmű selmeciek nem is gondollak 
arra, hogy Zobunya László hadi készülődéseiket 
valamiképpen megtudja és útjukban eket valahol 
váratlanul megtámadhatja. Pedig igy történt. Rájuk 
csapott, mint a vércse a magas szikla tetőről.

Zobonya neszéi vette a selmeciek készülő
désének; sőt — hiszen már akkor voltak nyomo
rult árulók és kémek — alaposan értesítve volt 
a csapatnak Selmecbányáról való elindulásáról, 
úgy, hogy ő mar éjfélkor körülvette embereivel 
Karlik községét és a mellette elterülő erdőséget.

Szegény, jámbor selmeciek, ha tudták volna, 
hogy a Hellén keresztül vezető utón túl, Kar
lik közvetlen közelében már várják őkel Zobunya 
László harcedzett, félelmetes katonái, bizonyára 
nem hagyták volna el békés városukat, csöndes 
otthonukat.

Pitymalatkor, hajnali három óra lehetett mi
dőn a selmeci sereg a Karlik melletti tisztáshoz 
ért. Egyszerre előtörtek Zobonya harcosai. Rálá-
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toló leveleinek sem lehet más egyéb céljuk, 
mint az illetéktelen befolyásolás,“

íme tehát a falakra ismételten s nagy 
reményekkel kiragasstatott óhajok kellő 
értékükre vannak leszállítva.

Tudomásunk vau arról és elismeréssel 
kell megemlékeznünk érte, hogy a hánya
igazgató a szabad választási törvény ren
delkezéseire, tilalmaira többször figyelmez
tette tisztviselőit, — ámde tudomásunk van 
arról is, hogy míg a tisztviselők a legna
gyobb tiszteletben tartják a törvényt, addig 
sokkal kisebb emberkék, bányaaltisztecs- 
kék fittyet hánynak minden igazgatói fi
gyelmeztetésnek s felhasználják állásukat, 
amely bármily picike is, mégis elég arra, 
hogy egy-egy szegény, tudatlan munkás 
szavazót megfélemlítsen.

Bizony-bizony jó lesz nagyon ügyelni 
édes uraeskák, mert ez a törvény elér az 
aknák mélyéig és a kohókemencék izzó 
kályháiig is, s alá vét ellene, azt mclegiben 
mélyen le tudja rántani képzelt hatalmi ál
lásáról.

Van még tudomásunk egyéb visszaélé
sekről is, amiket holmi jó urak, akik nem 
tudnak megbékélni az uj rendszer tiszta
ságával, elkövetnek. Figyelmeztetjük őket 
a törvényre és kérjük is az igazság és a 
város érdekében is, hogy ne bántsák, ne 
erőszakolják a választókat, hadd menjen min
den választó raugkülömbség nélkül úgy az 
uránhoz, amint azt Széli Kálmán akarja, — 
szabadon.

így és csak is igy lesz egészséges álla
pot a városban a csütörtöki választás után.

Ö.

Tanítók gyűlése.
A Selmecbánya vidéki r. kath. lanitóegyc- 

sület hegybányai esperesi köre városunk és vidéke 
papságának és tanítóságának élénk részvétele 
mellett I hó 19-én tartotta meg közgyűlését i

madtak a meglepett selmeciekre, kik halálmegve
téssel, bátran védelmezték magukat. A kai tikiak 
is segíteni akartak a selmecieknek, de ezeket 
Zobonvának a község körűi felállított fegyveresei 
támadták meg.

Elkeseredett, véres harc keletkezett, mely több 
órán keresztül tartott, a mig a selmeciek és kar- 
likiak teljesen legyőzőitek, oly annyira, hogy alig 
maradt hírmondója a vésznek.

A sehneci sereg nagyobb része Gallus vezér
rel a csatatéren esett el.

Z ibonya László és katonái kegyetlenül tel
jesen elpusztították, leégetlék és lerombolták Kar- 
lik községét, mely többet fel sem épült. A meg
maradt karliki lakosság levonult a völgybe s meg
alapította Hodrusbáriyat. városunk mostani kül- 
u teáját.

Selmecbánya -.árosában pedig szomorú gyász 
uralgott. — A bíró es tanács (Richter und Ralh) 
számban megfogyotlan sokat imádkozott és tanács
kozott: mit tévő legyen?!

A lakosság hoss/.u ideig a városból ki sem 
meri mozdulni; a kedves halottak eltemetullenül 
ott feküdtek a csatatéren és a romba dőlt Karii
kon; a városnak egyik legvirágzóbb községe tel
jesen elpusztult; vérben, vagyonban és tekintély
ben óriási kart szenvedeti, ősi jogaiban igazaiban 
mélyen meg lett sértve . . . hol talál e mérhetet
len veszteségre irt, segítséget?!

Hol máshol, mint a koronás, felkent magyar 
király igazságos érzületében.

városunkban. Szt. mise után Litassy János espe- j 
rés plébános tiszteletbeli elnök következő szép j 
beszéddel nyitotta meg az értekezletet:

Igen tisztelt közgyűlés!
A magyarosodása jelszó hazai közéletünk

nek. Fenn és lenn, az ország magas intéző körei- j 
ben épenugy, mint a társadalom alsóbb oszlá- j 
lyaiban mindenütt egy hang hallható, egy kívánság, 
és az: hogy magyarosodjunk és terjeszszük édes 
honi nyelvünket.

Manap már a szegény tót legény sok helyt 
töri nyelvűnket és az utolsó sváb faluban is j 
magyar köszöntést hallunk az iskolások ajkairól 

S ez jól van igy!
Nyelvében él a nemzet, nyelvére büszke 

minden nép; a kinek nemzeti nyelve nincs, az 
hontalan.

A hazai nyelv a nemzet védlelke. palla- ! 
diuma; ez tartja fenn a nemzet egységét, erejét, i 
erkölcseit és jellemző sajátságait: ez őrzi hagyó- : 
mányail. éleszti a munkás honszeretet szent lüzét.

A nyelv kihallával kihal a nemzet is; mert 
kitörúltetik a népek családjának nagy könyvéből, 
melyben nyelve által képviselve van.

Az anyanyelviül a haza nem esik mesz- 
szebb. mint testűnkben a nyelvtől a szív.

Mily lealázása volna tehál az anyanyelvnek, 
ha az első helyet idegennek volna kénytelen 
átengedni.

Angol, francia, német anyák bizonyára nem 
tanítják kicsinyeiket addig idegen nyelvre, mig a 
magáét jól nem beszéli, — miért akarna tehát 
épen a magyar anya gyermekéből angol!, franciát 
vagy németet nevelni?

Idegen nyelveket tudni szép és hasznos, de 
a magáéi meg nem tanulni szégyen; azért az 
anya, ki lejével együtt a magyar nyelvel is mint
egy beleőnti gyermekébe honleányi kötelességet 
teljesít és magái nemzetének hálájára érdemesíti.

Igen! az anyák kebelében virul n nemzet 
gyöngéd virága; az anyák kezében van nagy 
részt a hon jövője; meri oly fiai lesznek hazánk
nak. minőket az anyák számára nevelnek.

Toldy Ferencről tudjuk, hogy midőn szülő I 
a magyar nyelv tanulása végeit falura adni akar
ták, felkiáltott a kis Franci: „Nem akarok én 
magyar fiú lenni1* Fiskor édes anyja megcsókolta, 
mondván: „Aki Magyarhonban születelt. az ma
gyar, s azért magyarul tudnia kell!“

A magyarosodásnak hivatott emeltyűje és 
súlypontja továbbá az iskola és ennek előcsar
noka: az ovoda.

Jól tette a magyar kormány, hogy a magyar 
nyel vnek, mini az általános nyelvének köteles 
tanítását az összes nem magyar nyelvű népis
kolákban is elrendelte és a kötelező tantárgyak 
közé felvette.

Hisz annyit csak megkívánhat a magyar 
állam más nemzetiségű és nyelvű alattvalóitól,

S E L M E C B Á N Y Á I  H Í R A D Ó

Selmecbánya polgársága, különösen bánya
polgársága keserves panaszt emelt a Lengyel or
szágból visszaérkezeti király előtt Wesszős mester, 
de különösen Zobonya László ellen.

És az igazságos nagy király meghallgatta a 
keserű panaszt és 1352. évi april 21-én kelt latin 
szövegű királyi parancsot adott ki. melynek hü 
magyar fordítása ez: „Lajos, Isten kegyelméből 
tnagyarország királya, nü Lászlójának, Zobonya , 
fiának, moslani saskői várkapitánynak üdvöt és 
kegyelmet. — Selmec bányavárosunk polgárainak 
és vendégeinek (hospites — a városba letelepedett, 
de még polgári jogokkal fel nem ruházott lakosok) j 
keserves panaszukból értesültünk, hogy Wessews j 
mester Saskö várunknak előbbi.kapitánya néhány j 
ős időktől kezdve Selmecbányához tartozó hely- i 
séget, úgy mini: Gerode (most lrtványos,)*Karlik, j 
Syglesperch (Hegybánya,) Dilin (Bélabánya,) Sekken í 
(Sekély) és Kulpach (Tópatak) öszes haszonvéte- j 
leikkel a mi saskői várunkhoz csatolta és ti eze- j 
két magatok is birtokoljátok s ez állal Selniecbá- j 
nya városunk nem csekély kárt szenved. A midőn 
mi tellát nem akarjuk, hogy Selmecbánya városunk j 
lejusson, akarjuk és parancsoljuk hüségleknek * 
ünnepélyesen meghagyva, hogy ti az előbb neve- \ 
zett, ős időktől Selmecbánya városához tartozó í 
helységeket, melyeket Wessews mester annak ide
jén a mi snsköi várunkhoz csatolt, összes haszon
vételeivel a miselineci polgárainknak és vendégeink-

hogyha hazánkban élnek, a magyar polgárok 
minden jogaiban részesülnek és saját nemzeti- 
ségők nyelvén beszélhetnek, legalább a magyar 
nyelvet is megtanulják.

Nagy hoiderejü kullur missiói teljesítenek 
tehát az ovodák vezetői és az idegen ajkú nép- 
iskolákkan működő tanítók, midőn a magyar A 
B Cl mézes betűinek alakjait nem csak megis
mertetik, hanem egyszersmind meg is kedvehetik 
a más nemzetiségű kis honpolgárokkal — es 
fáradtságos, de tervszerű munkájuk állal maguk
hoz édesgetik az gpró népségei, hogy az ne csak 
magyarositassék, — hanem önkényt is magyaro- 
sodjék — nyelvben és érzületben.

Szépen kifejezte a tanít ói hivatás e hazafias 
közeimet hazánk koszorús költője Jókai Mór, 
midőn mondd: „Magyar országot még egyszer 
megkell hódítani és e hadviselés az ország nép- 
tan i tóira vár!*

Midőn azonban egyrészről dicsérőleg kieme
lem a magyarosodás érdekében országszerte meg
indult nagyjelentőségű mozgalmat: más részt 
semmikép sem tudom helyeselni az - n túlbuzgó 
atyafiak álláspontját, kik tüzzel-vassal, tüskön- 
bokron, hanyat-bomlok szerelnének magyarítani, 
egyszerre ki küszöbölvén minden német, tót, 
horvat stb. könyvet az iskolából, minden más 
nyelvű prédikációt az Isten házából is. Ezen 
urak kissé túl lőnek a célon. — Ezeknél a 
magyarosítás inkább sport, mintsem ama szent 
meggyőződésnek kifolyása, hogy minden állam
polgárnak jól fel fogolt érdeke kívánja, miszerint 
anyanyelve nieih.lt bírja az ország nyelvét is. 
Csak igy értjük a magyarosítást.

A lulhajlás öreg hiba! — kivált midőn ily 
migyfonfosságu kérdésről van szó, melyben min
den erőszakoskodás, minden izgatás véresen 
megboszulhatja magát és még inkább elidegeníti 
tőlünk az amúgy is lölböszüll sokféle nemzetisé
geket. Akik ily elvekkel satoráltatiak, azok nem 
jó hazafiak, hanem chnuvinisták, már pedig cho- 
vinislikus tendenciákkal nem lehet állami problé
mákat megoldani. Itt bölcs márséklet, kiváló 
eszélyesség és tapintatra van szükség, hogy célt 
éljünk.

A nemzetiségi kérdés fejlődése egyre kénye
sebbé teszi a magyar állam feladatát. Újabb 
időben minden úgynevezett kulturáltam inkább 
tömörülni iparkodott — és ez áramlattal hazunk
nak is számolnia kell, mégis úgy, hogy mások 
természetes jogait ne sértse, midőn az államéit, 
biztosítani kívánja. „Actio parit reactionem**

A különféle nemzetiségeket nem akarja és 
józanul nem i- akarhatja senki sem megfosztani 
anya nyelvüktől meri hiába! a nép nyelve a nép 
birodalma, maga az idő és a praktikus szükséglet 
lesznek a magyar nyelv elterjedésének Icgtermé- 
zetesebb rugói. A mit az 1848. eiötti kormányok 
és a régi magyar társadalom elmulasztónak, azt 
nem lehet most egy csapással helyre ütni. 
Ugyanazért bölcs mérséklet eszélyesség és

nek visszadjátok esőket nevezettvárosunk halárához 
tartozó területet illetőleg ne háborgassátok, hanem 
inkább ükét jogaikban békességben meghagyjátok 
és másként cselekedni ne merészeljetek. Adatott Budán, 
az urnák 1352-ik évében, szén! husvét ünnep 
oktájáva utáni hatodik napon.“

Ezen felette érdekes és becses, határozott 
hangon irt királyi parancsnak, mely a solmeci 
városi levéltárban őriztetik, még az erőszakos
kodó Zobonya sem mert ellenszegülni és Selmec
bánya városa ismét birtokába jutott az elfoglalt 
területeknek, sajnos, azonban Karlik végképpen 
elpusztult.

Ezután első dolguk volt a selmecieknek kivo
nulni a szerencsétlen ütközet színhelyére, ott az 
elesetteket, illetve már csak azok csonlmaradvá- 
nyáit eltemetni és a szomorú helyet „Zu den 
todten Gebeine* a bolt csontoknak elnevezni, 
mely nevel e terület még a mai napig is viseli.

Es olt, hol e csontok annyi évszázad óta 
háborítatlan békében pihennek, a selmeciek kis 
Mohácsán: most a pásztorok furulyája, az élletö} 
üde illatot árasztó fenyvesek közöli a tollas éne
kesek dallama, és a kirándulók vidámsága hallható, 
mig estalkonyatkor a hegy sziklafalas ormáról 
kísértetiesen uhogó bagoly csendet nem int.
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tapintat vezérelje működésükkel] mindazokat, 
kiknek e nagy horderejű kultur feladat megoldá
sában épen nem irigyelhető osztály rész jutott.

Ezen lelkes szavak után Acél János világi 
elnök vette át a gyűlés vezetését. A folyó ugye- j 
két elintézve Gazsó Mihály bélabánvai tanitó a j 
népiskolai énekoklatásrol, Tuka Antal helybeli 
tanító a gyermekjátékokról értekezett. Gazsó ur ! 
a mull nyár folyamán városunkban tartott kán- i 
tor tanfolyamon szerzett élmények lefolyása alatt 
a népiskolába is be akarja hozni a gregorián 
éneket. Tuka Antal utalva a játék nevelés j 
fontosságára, különféle gyermekjátékkal ismerteti j 
meg hallgatóit. Az első értekező Litassy János 
esperes-plébánostól 20 koronás aranyat kapott 
jutalom képpen, a második pedig jegyzőkönyvi 
elismerésben részesült. A jövő közgyűlésre sza
badon válasz!ott paedagogiai tételek kidolgozá
sára Litassy János esperes-plébános és fíidvéghy 
Árpád bélabányai plébános egy-egy dib. 20 
koronás, Yihnan József szt.-ontali plébános egy i 
drb. 10 koronás arany jutalmat tűztek ki. (Ívű
ié: uián Danbner J.ános vendéglőjében közös* ; 
ebédre gyűltek össze az egyesület tagjai, bői a : 
vendéglős olcsó, de igen jó élelei és kitűnő italai 
mellett sokáig tárgyaltak még a magyar tanítóság I 
szép feladatával és őrömmel elismerjük, hogy a ! 
vendéglős ízletes konyhája és kitűnő italai feltűnő j 
olcsóságuk melleit a vendégek minden igényét j 
kielégítették.

T e k in te te s  S z e rk e sz tő  Ú r!
Augusztus és szeptember havában a vágá- I 

sok egy részén a málna szedés, valamint egyes 
erdörészekben a gomba szedés eltiltatott. Sajno
sán tapasztaltam s a személyzettől több ízben 
jelentést kaptam arról, hogy többen, kik ezen 
betiltó rendeletnek üdvös célját nem akarják meg- : 
érteni, a népét oly módon s a várossal szemben 
oly ellenséges hangulatban informálják, mely a j 
közjónak egv parányi módon sem válik hasznára 
főleg az erdők védelmét illetőleg.

Ezért tartom szükségesnek ezen rendeletet j 
becses lapjában röviden indokolni.

A málna szedés betiltatott a vágások azon 
területein, hol a csemete ültetés, illetve pótlás I 
már eszközölve lelt, mert a szedők az oly nagy 
költségbe s fáradságba kerülő felújításokat teljesen 
tönkre tennék s letipornák.

Köztudomású, hogy a városnak évenként 
mily nagy áldozatába kerül a vágások felújítása j 

s viszont nem lehet leitételezni a szedőkről, hogy 
szedés közben ügyelni fognak arra, hogy lába
ikkal a vágasterüleleken levő csemetéket el ne ; 
tapossák, tönkre ne tegyék, mert a szedők soraiba 
számítandók azok is, kik mondhat, i élvezettel 
űzik a csemeték rongálásál akár rósz indulatból, 
akár pajkosságból es az alak mentén pld. a ; 
(latul Iákat behasogatják, csúcs rügyeiket letőr- 
delik, melyet volt alkalmam felettes hatóságomnak 
a helyszínén is bemutatni. Azon területeken pedig, j 
hol a málna szedés előre láthatólag kevesebb 
károsítással járt, az engedély megadatod ingyen 
és minden viszontszolgáltatás nélkül s minden 
védleerületben. Ezen engedély kellő időben küz- 
hirré teletett, s hogy mégis akadtak olyanok, 
kiknek édesebb volt a tiltott helyen szedett málna, 
az természetes, de sajnos, mert az ellenséges J 
hangulatú informáltok által a n p erre csak bűz- 
eli;v,, [„tt, sem hogy e r-. nctelelnek üdvös céljairól 
jó akaratukig felvilágosittalolL volna annál is < 
inkább, mert hiszen a nép ingyen juthatott a 
málnához az engedélyezett területeken.

A gomba szedés eltiílat ott a károsításnak 
s kihágásoknak leginkább kitett helyeken. Nem a 
gombáért, bár erre is jogunk van, hanem hogy 
ne adjunk jogcímet az erdőben való és rósz 
célzatú járáskelésre. Pld. a Drienovában két Ízben 
találkoztam emberekkel, kik azon kérdésemre,

hogy mit keresnek az erdőben hetykén oda szól
tak, hogy gombát szednek.

Ezen válaszszal illegnem elégedtem s meg
motozva őket mindegyiknek kabátja alall egy- 
egy éles. kurta nyelű fejszét találtam. Miként 
védjük meg e területeket, ha e jog cimen magunk 
szabadítjuk reá a kihágókat.

Mellékesen megjegyzem, hogv a távolabb 
fék vő vágásokban a kitakarítás végett meg lett 
engedve, hogy mindenki s minden nap szeptember 
hóban ingyen szedhesse a gályáit.

Van e ezen intézkedésekben valami, a mely 
nem a város érdekeit s igy a közjói célozza? 
Van e ezekben valami, a mi a nép jogos érdekei 
ellen törne.

Nagyon messze, talán örökre távol vagyunk 
attól, hogy az erdőgazdaság helyes céljának tudata 
a nép vérébe átmenjen. De annál sajnosaid), 
hogy egyesek részéről a nép üdvös intencióval 
biró intézkedések esetén oly helytelen információ
ira kap. hogy gátat vetnek nekünk azon fontos 
cél elérésében, miként a nép lelkében egv kis jó 
indulatot támaszszunk fel az erdők s azok ápolása, 
kímélete iránt,

Kiváló tisztelettel 
Zólömy Imre 
v. erdőmester.

Választási mozgalmak.
A Kálváriái nagy és lélekemelő szép vasárnap 
után, mull vasárnapon megint ünnepe volt Selmec- : 
bánya közönségének. A polgári önérzet felébre
dése, a szabad gondolkozás feltámadásának ünnepe 
volt a múlt vasárnap az ős bányavárosban, mely
nek régi házairól négyszáznál több trikolort lenget 
a friss őszi szellő a szabad választás jelöltjének 
nevével.

Azt a szabadságot, amit kivívott magának 
a nemzet 48 márciusában, hosszú évek során 
megnyirbál la önmaga; ma egy emberöltő után, a 
ujszázad első évének őszén, megint érintetlen, 
tiszta, szép ez a szabadság, azzá tette, a Széli 
törvénye, anielylyel örökre nagygyá tette nevét 
ez a Néptun erejű államférfin.

Nem képzelek szebb, fenségesebb, meghatóid) 
látványt mint szabad emberek, szabad gondolko
zásának szabad megnyilatkozását. Ezt a látványt 
élveztem végig a múlt vasárnapon, ez töltötte el ! 
soha nem érzett boldogsággal, mámorral a szivemet.

Én hiszem, ha Széli Kálmán végignézte volna í 
azt a felvonulási, amelyet a szabad választók és j 
a nagy közönség rendezett múlt vasárnapon 
Selmecbányán, azt a napot életének legszebb em
lékű napjai közé sorozná.

Heincz Hugó képviselő jelölt tartotta prog- j 
ramm beszédjét a városi vigadóban. Négyszáznál 
több választó töltötte meg a termet s nagy számú 
lelkes közönség szállóit a meg már kora délután 
a vigadó környékét. Délután három órakor fello- 
bogozott kocsi sor robogott a vigadó elé a jelölttel 
és pártjának vezető térfiaival. Harsogó éljenzés, ka
lap lengefés fogadta őket. A nagy teremnek meg- 
reszketlek ablakai a lelkes él jenzéstől mikor belépett 
Heincz Hugó s csak nyomról-nvomra tudott 
eljutni az emelvényig, melyet fenntartott részére 
a rendezőség. Jó tiz percig tartott a lelkesedés, 
mig szóhoz lehetett jutni.

Herrmnnn Miksa, ez a lánglelkü, fiatal aka
démiai professzor üdvözölte a párt jelöltjét olyan 
közvetlenséggel, hogy azok is megértették beszéd
jét, akik nem beszélik az édes magyar nyelvet. 
Beszédje folyamán kipirultak az arcok s nemes

hazafias lelkesedés fénye tette csillogókká a sze
meket. Nagy hatású üdvözlő beszédje az volt:

Tisztelt polgártársaim ! Pártunk elnöke súlyt 
helyez arra, hogy az első üdvözlő szavakat, a 
melyek körünkből Heine Hugó felé hangzanak, ne 
ú mondja el, aki hónapok óla folytonosan vele 
dolgozik pártunk érdekében, hanem üdvözölje 
jelölt Cinket a part egyik közlegénye, de lelkes köz
legénye. Csekélységnmet érte a megtisztelő meg
bízatás.' Elfogadom. S;ép és könnyű a feladatom; 
mert ha elmondom azt, a mi szíremet éltől ti 
— üdvözlet lesz az Heincz Hugónak és tudom, 
meggyőződése valamennyiünknek, akik pártunk 
zászlaja alatt össz.eseregleUünk.

Most gyakorlom életemben először alkotmá
nyos jogomat — most, amikor Széli Kálmán akarja 
hogy a nép igaz szava érvényesüljön. Sokat gon
dolkoztam rajt a, hogy milyen is legyen az a fér
fiú, akire szavamat adom, és fájós örömmel mon
dom — hogy fontolgatásom eredményét csak 
megtisztítottak azok a felejthetetlen bölcs szavak, 
amiket elhunyt nagy jelöltünk Pulszky Ágost ezen 
a helyen elmondott — de nem döntötték meg, 
hanem a törhetetlenségig megerősítettek. Mert ö 
tőle is azt hallottam, hogy képviselő legyen min
denekelőtt — hiába keresek helyébe más szót — le
gyen gentleman! Nem hiszem, hogy legyen körünk
ben egv is — aki ne tudná, hogy én nem a 
kabátjáról Ítélem meg az embert és mindenkit 
gentlemannak tartok, aki meyyyözödésében erős, 
itildébcn méltányos, de akaratában hajthatatlan, ha 
érvényesíteni kell azt, a mit a nép, a társadalom érde
kében üdvösnek felismert!

Mint magyar képviselő pedig legyen minden 
izében magyar és legyen — a mi a magyart 
fentarloLta eddig és fen tartani fogja ezentúl — 
legyen a rajongásig törvénytisztelő és törvényszerelő 
mert ha az, minden pártikularizmust kell hogy 
elnyomjon benne a köz akarata és érdeke, és 
mert ha az, akkor önzetlen !

Es mint a nép képviselője, tudako Ija is meg, 
fáradhatatlan buzgósággal. lankadatlan kitartással, 
mi fáj népünknek és mifelé repes őrömében a 
szive. Azután pedig vegye elő jogszeretetét és 
méltányosságát, válassza kél felé a jogos kívánsá
gokat és a túlzottakat és emczekfelé kiáltsa az 
erős nemet, amazokért pedig szálljon síkra egész 
erejével, szent ihletséggel.

A férfiú, akit ilyennek gondolok, itt áll előt
tünk ! Hogyne üdvözölnélek hál Téged - Heincz 
Hugó -  mert te gentleman vagy, magyar vagy, 
és önzetlen !

A közérdek vezette lépéseidet, amikor ie 
akiben megvan a jó képviselő minden qvalifiká- 
ciója, megmaradtál visszumullságodban és hasonló 
vérű ember! kérésiéi és találtál az ország nagyjai 
közül. Aki nagy gondokká! és kicsinyes akadályok
kal megküzd ve felépítetted a magas várat — az 
erős Pulszky párto t! Es amikor a falum romba 
döntői te ezt a büszke várat és szorongó szívvel 
álltuk körül a romokat, híveid akkor reád tekintet
tek. te megértened szivük dobbanását és felkap
tad a zászlói, amelyet, hogy győzelemre vezessél 
adja a magyart.k Isten!

Egy hasonlattól nem tudok szabadulni A 
mi pártunkat nem terelte össze hivatalos aka
rat, telelem a hatalmasoktól vagy az a tudat, hogy 
jó a nagyok kegyében melegedni.

Bennünket egygyé forrasztott a meggyőződés 
és a megpróbáltatás százszoros tüze, — azért 
pártunk anyaga nemes, mint a Loledói penge acélja. 
Biztos ember kezébe adtuk e pengét, amely kiá- 
lotta a próbát amikor, összecsapva a sorssal, a 
szörnyű összecsapásban karikába bajiolt, — de 
nem pattant el!

A halott kezéből ki vetted le és ime a penge 
kiegyenesedett és félelmetesen szegzi hegyét előre. 
Üdvözlünk léged és elszántan követünk a harcra, 
és jelszavunk a küzdelemben : Éljen Heincz Hugói

Leirhatallan lelkesedéssel laps, éljenzés zú
gott fel e beszéd a teremben, mely csak akkor 
csillapult, mikor Heincz Hugó képviselőjelölt föl
lépett az emelvényre. Meghatotta nagyon polgár
társainak önzetlen ragaszkodása lelkesülése mert 
elfogódottan, majdnem könnyezve kezdett beszélni.

Tisztelt Polgártá rsaim!
Ha meggondolom, pedig lehetetlen, hogy 

mindnyájan ne gondoljunk arra, hogy e helyen 
és talán ebben az órában Pulszkynak kellett 
volna programbeszédet tartani: akkor szivem



elszorul, és erőt vesz rajtam a mérhetetlen vesz
teség lesújtó érzete.

Ember tervez Isten végez.
Bármily fájdalmas, mégis felemelő nekünk 

Pulszky emléke. Felemelő azért, mert hazánk 
nagy fia a miénk volt. Csak a halál tudta öt 
tőlünk elválasztani; sajnos mielőtt nekünk tett 
Ígéreteit beválthatta és nemes ambitióját helybeli ( 
nagy alkotásokkal megvalósíthatta volna.

Pártunk, az ő pártja árván maradt. Kihul
lott a zászló a haldokló kezéből. Önök tisztelt 
Polgártársaim, úgy akarták, hogy azt a lobogót 
én vegyem fel. Engedelmeskedtem és tartom az 
önOk lobogóját reszkető kézzel bár, de szilárd 
elhatározással, hogy mindaddig nem adom ki 
kezemből rnig azt önök tőlem el nem kérik.

Tisztelt Polgártársaim!
Erős és lelkes kell hogy legyen ez a párt, 

az önök pártja, hogy a nagy csapás dacárais áll 
megfogyatkozás nélkül.

Mit jelent az önök lelkes összetartása? Azt 
jelenti, hogy ez a párt önérzetes polgárokból áll. 
Órvendek ennek a jelenségnek mert nincs szebb, 
nincs magasztosabb mint ha a polgárok önérzete 
megnyilatkozik.

Azt akarják Önök bizonyítani, hogy meg
győződésük szerint és szabadon fogják a választói 
jogukat gyakorolni. Azt akarják bizonyítani, hogy 
a Selmecbányái mandátum győkérszálai csak itt 
Selmec-Bélabányán és csak az önöK bizalmában 
találhatok meg, hogy a Selmecbányái mandátum
mal csak Önök Selmec- és Bélái-anya önérzetes 
és lelkes polgárai rendelkeznek. És ha Önök eze- j 
két akarják bizonyítani, úgy nincs kétség, hogy í 
be is fogják bizonyítani.

Tisztelt Uraim ! Úgynevezett programbeszé- j 
demet már megtartottam. Engedjék meg, hogy j 
politikai hitvallásom főbb pontjait most ismétel
hessem.

1848. év óta Magyarország a polgári és a 
politikai jogok szabadságának a hazája. Jogegyen
lőséget, szabadságot élvez és követel itt minden 
honpolgár. Miért is bizonyos, hogy nemzetiségek 
és vallás felekezetek szerint széttagolt hazánkat 
csakis szabadelvű szellemben lehet kormányozni, 
csak szabadelvű intézményekkel lehet fejleszteni. 
Ezen meggyőződésből kifolyólag vagyok én a 
szabadelvüpárt hive.

Mint igazán szabadelvű ember tiltakozom 
azon rólam elterjesztett kortes ráfogás ellen, hogy 
zsidó polgártársaim nem bizhatnak meg szabad- 
elvűségemhen. Es kérem izraelita pogártársaiinat, j 
hogy ennek a híresztelésnek hilelt ne adjanak

Vezérünknek Széli Kálmánnak ismert pro- 
gramját vallom a magaménak. Mer1 az ő kor- ! 
mánya a törvény, jog és igazság alapjára helyez
kedett.

Ő az ki hazánk bölcsének politikai nagy 
müvét fenntartani és fejleszteni akarja. Ezen tö- 
lekvésének következménye, hogy a közjogi alapon 
álló két nagy párt egyesült. Óhajtom és remény
iem, hogy a fúzió nem csak külső, de bennső is 
legyen, a végből hogy az egybe olvádolt erők a 
kellő munkát eredményezzék hazánk javára.

Nagy politikai sikert ért el vezérünk a ma
gyar parlament nyugodt munkaképpességének 
helyre állítása által.

A Lajtán túl az abszolutizmus, nálunk az 
ischli klausulafenyegettek. SzéllKálmánnak érdeme, 
hogy ezek a veszélyek elháritlattak.

Az ő érdeme a választások szabadságának 
és tisztaságának biztosítása. Azért ne tartsanak 
semmitől tisztelt Polgártársaim. Mert teljes lehe
tetlen, hogy Széli Kálmán vezérlete alatt Önök 
ne szavazhassanak oda ahová szavazni akarnak. 
Az 1899. évi XV. t.-c. védelme alatt állunk mind
nyájan és jaj annak, a ki merészkednék önöket 
szabad választásukban gátolni vagy megfélemlíteni.

Az összeférhetlenségi törvény, mely a ma
gyar parlament erkölcsi biztosítéka akar lenni, 
szintén Széli Kálmán érdeme. Én ugyan azt tar
tom, hogy szomorú jele az időnek és a kűzer- 
kőlcsnek, hogy ilyen törvényre egyáltalán szükség 
van; mert véleményem szerint a képviselői állás 
olyan nobile officium, hogy minden képviselőnek 
kényszer nélkül is kötelessége abban a percben 
letenni a mandátumot, a mikor olyan magán

érdekeltség áll be, mely őt közérdekű működésé
ben vagy az ellenőrzés független gyakorlásában 
feszélyezhetné.

Legfontosabb teendője lesz a kővetkező,or
szággyűlésnek a gazdasági kiegyezés ügyének 
megoldása. Véleményem szerint Ausztria és Ma
gyarország egymásra vannak utalva közgazdasági 
kiegyezés ügyének megoldása. Véleményem sze
rint Ausztria és Magyarország egymásra vannak 
ulaiva közgazdasági érdekeik kölcsönös biztosí
tásánál. Ott az ipari termékek, nálunk a nyers 
termékek számára kell piacot biztosítani. Ezen 
egymásra utalt érdekek kielégítése és biztosilása 
megtörténhetik közös vámterülettel is, külön vám
területtel is. Ha lehetséges lesz hazánk rnező- 
gazdaaági termelését megvédő és biztositó közös 
vámtételekben megállapodni, akkor fenntartandó 
lesz a közös vámterület és akkor mink is meg
szavazhatjuk az osztrák ipartermelés számára a 
méltányos vámtételeket. De ha ez nem lesz lehet
séges, akkor fel kell állítani a közbenső vám- 
sorompót. En nem félek a vámháborutól, mert 
lehelellennek tartom, hogy ne lehessen az egy
másra utalt kögazdasági érdekeket kiilön-külön 
szerződésekkel is megóvni.

De azt a felfogást sem osztom, hogy közös 
vámterület mellett ne lehessen magyar ipart le- 
remterii és a létezőt fejleszteni. Mert habár igaz, 
hogy oda át sokkal nagyobb tőke áll rendelke
zésre, azért van nekünk is iparunk, a mely mint 
például a vas ipar és a malomipar Ausztriával a 
versenyt fényesen kiállja. És ha kormányunk foly
talja ipart támogató áldásos működését, akkor 
lehet magyar ipart teremteni és fejleszteni a kö- 
zés vámterületen is.

Csak közjogi kérdést ne csináljanak belőle. 
Mert a közös vagy elkülönített gazdasági háztar
tás nem közös ügy. Nem is lehet az, mert a köz- 
gazdasági viszonyok folytonosan változnak. Mikor 
jogász gyerek voltam akkor a nemzetgazdaságtan 
tanára a külömbözö vámrendszerekről, mint el
avult intézményekről beszélt. Mert akkor Amerika 
példájára a szabad kereskedelmi rendszer felé 
hajlott az egész világ. Igaz, hogy kis idő múlva 
vissza tértek a külömbözö vámrendszerekre és 
ma az a helyzet Európában, hogy a legkisebb 
állomocska is védi vámsorompókkal a ina1’a ipa- i 
rát és termelését. Ámde ez a helyzet változhatik 
és bizonyosan mégis fog változni. Sőt valószínű, 
hogy az amerikai és az orosz óriási kivitellel 
szemben Európa államai legalább a főtermelési 
ágakra nézve, nagyobb vámkörzetekkel lesznek 
kénytelenek védekezni.

A magyar ipar érdekében sok függ a jó és 
olcsó közigazgatástól és az immár halaszthatatlan 
adó reformoktól. Sokat lehet várni a kisiparosok 
hitelszövetkezésétől és a társadalom hazafiságától, 
hogy a fogyasztásnál a magyar iparcikkeknek 
elsőbbséget adjon.

Sürgős feladat a tisztviselők helyzetének ja 
vítása is. Nem elég a sinekurák eltörlése és a 
munkaerő célszerű felhasználása. De az is szük
séges, hogy ne utánozzuk folytonosan a külföldet 
olyan uj intézményekkel, a melyek vagy felesle
gesek vagy pedig még elhalaszthatók.

Mert ha oly rohamosan megyünk előre, 
mint eddig úgy csak szaporítjuk a tisztviselők 
létszámát, de nem leszünk képesek javítani hely
zetükön. Én például szépnek találom az esküdt
széki bíráskodást a büntető igazságszolgáltatásnál, 
de ez a reform véleményem szerint még bátran 
elmaradhatott volna. Mert képzett bíróink eddig 
is megfelelően tudtak elbánni a gonosztevőkkel 
és azt a sok milliót a mibe az uj bíráskodás ke
rül, bizony jobb lett volna a tisztviselők fizetésé
nek emelésére vagy népnevelésre fordítani.

Haladó korunk folyton növekvő igényei, 
főleg nálunk, hol még nagyou sok az alkotni való 
a közigazgatásra újabb és újabb teendőket bíznak, 
Úgy hogy a folyton nagyobbodó közigazgatás 
ingyenes közvetítése a városokat elviselhetlen ter
hekkel sújtja. Már rég elérkezett annak ideje, 
hogy a városok is úgy mint a vármegyék közigaz
gatási állami ellátmányban részesitessenek, mert, 
máskülönben összoroskadnak az állami és a köz
ségi adók terhe alatt.

Városunk érdekei közűi első sorban a bá
nyaipar támogatandó. Hálásan elismerem kormá
nyunk áldozatkészségét. Igaza van Platzer Ferenc 
barátomnak, amidőn azt állítja mai vezércikkében 
hogy a képviselő nem gyakorolhat közvetlen be
folyást bányászatunkra. Inkább arra ügyeljen
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Selmec- és Bélabánya város országgyűlési képvi
selője, hogy a közvéleménynek, törvényhozásnak 
és kormánynak érdeklődése bányászatunk és an
nak közgazdasági nagy jelentősége iránt ne csök
kenjen, sőt folytonosan ébren tartassák.

Bányászatunk eredménye nem egyes évek 
sem évtizedek, de évszázadok szerint veendő szá
mításba. Ha igy számítunk, akkor a mérleg ja- 
vára esnek azon óriási kincsek, a melyekkel a 
múltban hadjáratok költségei fedeztetlek és a csá
szári és királyi kormány bécsi pénztárai meg
teltek.

Vállvetve kell igyekeznünk a helybeli kis ipar 
támogatására és lehetőleg újabb iparágak meg
honosítására.

Valamint a múltban úgy a jövőben is arra 
volt hivatva városunk, hogy kulturális missziót 
végezzen. Fejleszteni kell tehát létező tanintéze
teinket A katholikus nagygymnázium kiegészítést 
igényel és nagy szükség volna még egy állami 
felsőbb leányiskolára a végből, hogy leányaink 
kereset képes pályákra kiképeztethessenek.

Hazánk vasúti hálózata már meglehetősen 
ki van építve és érdemes kereskedelmi minisz
terünk folytonosan fejleszti azt a hálózató* köz
gazdaságunk és kereskedelmünk érdekében.

Reményiem, hogy nemsokára ránk is kerül 
a sor és kifog építtetni kis vasutunk rendes va- 
suttá. Ezen reményem annál jogosultabb, mert 
hiszen ősbányavárosunk már szerzett annyi érde
met e hazában, hogy ezen áldozatkészség tőle 
megnő tagadtassék és mert nálunk maga a nem
zet a legnagyobb birtokos, mert óriási tőkeérté
ket képvisel a bányakincstár helybeli vagyona. 
Ne lankadjunk tehát ezen jogos igényünk folyto
nos szorgalmazásában mindaddig míg meg nem 
valósul. Addig is kérnünk kell az árutarifa sür
gős leszállítását.

Végül érintenem kell azt a kérdést: van e 
annak értelme, hogy Önök tisztelt Polgártársaim 
engem akarnak kiküldeni a parlamentbe? Gyenge 
az én erőin és nincsenek előkelő összeköttetéseim. 
De van nekem is erős oldalam. Ez szülővárosom 
iránti szeretetem és lelkem önzetlensége. Ezekből 
és az Önök megbecsülhet len bizalmából meríte
ném az erőt képviselői működésemhez. Azt hiszem 
hogy ha minden időmet és igyekezetemet csakis 
képviselői működésemnek szentelném, ha folyto
nosan «zt tartanám szem előtt, hogy személyemre 
nézve nem várok, nem kérek senkitől semmit: ugv 
volna elegendő önállóságom csekély erőmhőz ké 
pest teljesíteni az ellenőrzés kötelességét; volna 
elegendő elszántságom felszólalni és tenni ott és 
akkor ahol és mikor városom és polgártársaim 
érdekeinek megóvásáról és előmozdításáról lenne 
szó és alkalom.

Tisztelt Polgártársaim! Önök állítottak ki 
engem erre a helyre, a melyet nem kerestem; 
Fogadják bizalmukért leghálásabb kőszönetemet. 
Azért állítottak ki önök engem, mert meg akarnak 
ütközni, meg akarnak ütközni az eddigi rendszer
rel, a hatalmaskodással, az elbizakodottsággal. 
Minden ütközet eredménye bizonytalan. De az 
bizonyos: hogy ha Önök győznek, úgy a győze
lem és annak dicsősége nem lesz az enyém, de 
az önöké. Fel tehát, vigyék győzelemre kibontott 
lobogójukat.

Éljen Selmec és Bélabánya város önérzetes 
és lelkes polgársága!

Élénk éljenzések, helyeslések szakították meg 
e beszédet, a mely arról győzte meg újólag a 
a választókat, hogy a nagy emlékű Pulszky után 
nem tisztelhet meg senkit méltóbban a párt a 
jelöléssel, mint Heine Hugót.

Mikor hallottam e beszédet, az önérzetes 
hangot, a szabad, nyilt határozott kijelentéseket, 
a nagy kontrast eszembe juttatta a .szeretett 
képviselőnk* első és utolsó beszámoló beszédjét.

Minő külömbség felfogásban, érzésben, minő 
más irány, milyen igaz megnyilatkozása egy igazi 
képviselőnek, aki nép képviselő akar lenni. A 
képviselői ajkakról rég nem hallott önérzetes 
hang hamar, azonnal megtalálta útját a szivekhez, 
s a beszéd végeztével egy szívvel lélekkel, igaz 
lelkesedéssel éljenezte az egész nagy választó 
közönség Heincz Hugó jelöltet.



A beszédet Vojtás Mátyás tolmácsolta tót 
nyelvre, s majd Herrmann Emil főbányatanácsos 
köszönte meg Heine Hugónak, hogy elvállalta a 
párt árván maradt zászlójának fölemelését.

Ezután azok. kik a teremben voltak, kitúdul- 
t; k a vigadó nagy árnyas kertjébe s ollau négyes- 
hatos sorokba állva a Fürdő utcán keresztül meg
indult a menet a főutcára, itt csatlakozott a válasz
tókhoz még két ezernyi ember s ez o lelkesen él
jenző, éneklő nagy tömeg zeneszóval, zászlókkal a 
városon végig haza kisérte jelöltjét.

Elhiszem a mit számtalanoktól hallottam, 
hogy soha ennél szebb felvonulást nem látott 
Selmecbánya. Ur, paraszt, gazdag, szegény rang, 
ruha és vallás különbség nélkül együtt, egy érzéssel 
éljenzetl, lelkesedett. A főutca magas házairól 
büszkén lengtek a világ legszebb lobogói s az 
ablakokbólkeszkenoketlengettek és virágot szórtak 
szép, lelkes asszonyok. A lelkesedés elragadt az 
utca népére is, mely ezernyi számban lepte el a j 
gyalogjárókat s a hosszu-husszu menet éljenezve 
éljenző és lelkesedő tömegek közölt haladott át 
a városon egészen a jelölt nyári lakásáig. Itt 
még egyszer hatalmas lobbot vetett a lelkesedés. 
A jelöltet családja tagjai fogadlák, felesége 
s gyermekei, örömtől izgatottan, de bizonyára 
azzal a gondolattal is, hogy a népakaratnak ilyen 
páratlan megnyilvánulása még inkább el fogja 
vonni tőlük a családfői. Ez aggodalom dacára 
is jól eshetett lalniok, hogy akit ők annyira sze
retnek, azt polgártársai is nem mindennapi ragasz
kodással és páratlan becsüléssel övezik. A pol- 
giri kötelességek hu, tisztességes és önzetlen 
teljesítésének nem lehet szebb jutalma, mint a 
polgártársak elismerése. Ez elismerés nyilvánult 
meg Heincz Hugó irányában olyan impozáns 
módon.

Baán Elemér kin. közjegyző pártelnök szólott j 
itt a jelölthöz és a választókhoz. Beszédje szivböl 
jött, s a szivekhez szólott minden szava, s a 
lelkesedés legmagasabb fokára ragadta a jelenvolt 
óriási közönséget.

Heine Hugó köszönte meg ezután megha- 
tottan a lelkes tüntetést. Beszédjét azzal fejezte 
be, hogy. .mindig minden erőmmel, egész aka
ratommal azon leszek, hogy polgártársaimnak 
bizalmát kiérdemeljem. Isten engem úgy segéljen!"

Az alkonyuló szeptemberi nap utolsó suga
rai megaranyozták ezt a mesésen szép képet amit 
nyújtott az ezernyi ezer emberből álló, kalap len
gető, lelkesen éljenző sereg.

Éljenezve, énekelve vonult ezután vissza az 
egész menet, a városi vigadóba. Rendzavarás és 
semmi kellemetlen epizód nem fordult elő, nem 
zavarta semmi az öszbangot s igy az egész tün
tetés valósággal ünnepélyes, méltóságos volt.

Farbaky István ma délután 4 órakor a 
Sembery-teromben programbeszédet tart.

1901. szeptember 29.

Tiszta választás leszl
A csütörtöki választásnak tisztának, szabadnak 

kell lennie, — ezt mondotta Széli Kálmán Magyar- 
ország miniszterelnöke.Küldöttség tisztelgett a nagy 
állam férfiúnál a múlt pénteken. Baán Elemér kir. 
közjegyző, Podhragyay Pál prépost-plébános, Herr
mann Emil föbányatanácsos és Szél László dr. 
ügyvéd voltak a küldöttség tagjai, akik azzal a 
kéréssel fordultak a szabad választási törvény 
megteremtőjéhez, bogy e törvénynek a legszigo-
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rabban szerezzen érvényt Selmecbányán, hol nagy 
a hajlandóság annak meg nem értésére.

A miniszterelnök Ónagyméltósága, dacára 
óriási elíoglallatásának a legszívesebben fogadta 
a küldöttséget s láthatóan megőrvendelt, mikor 
a küldöttség óhajáról értesült. Hogy ne örvendett 
volna meg, mikor ő is azt óhajtja nagy szivének 
minden érzésével.

Értesülvén a küldöttség aggodalmairól azon
nal intézkedett, hogy visszaélés a választásnál 
ne történhessék.

Kijelentette azt is, hogy a szabadelvű párt 
központi szervező bizottságának jelölése, korántsem 
arra való, hogy a választókat befolyásolja. A bizott
ság csak egy régi szokásnak hódolt, mikor itt-ott 
a régi képviselőt ajánlotta, azonban ez ne korlátozza 
a választókat a szabad választásban, mert ez 
ellenkeznék az ő nemes intencióival.

A választás tisztaságának érdekében már 
is szigorú rendelet érkezett a bányaigav.gatóság- 
hoz, hogy a bányamunkásokat a szavazás napján 
nem szabad a telepeken összegyűjteni s a választásra 
felvezetni s továbbá, hogy a bányaaltiszteknek is a 
legszigo) uban tiltassék cl a korteskedés.

Mióta megindultak a választási mozgalmak, 
mindig azért küzdöttünk, hogy lehetőleg tiszta, 
lehetőleg szabad legyen a választás.

Mostan megnyugvással nézünk a választás 
elé. Meg vagyunk győződve, hogy tiszta és szabad 
lesz az.

Úgy legyen!

H Í R E K .
— Eljegyzés. Roller Károly salgótarjáni 

bányamérnök a múlt héten jegyezte el Nyitray 
Micát, Nyitray László birtokosnak müveit és bájos 
fiatal leányát.

— Dr. ju ris  utriusque. Városunknak egy 
jeles fiát Tuka Bélát múlt pénteken avatták fel 
a bndapesti egyetemen államtudományi tudorrá 
is, így a jeles képzettségű ifjú jelenleg dr. juris 
utriusque. Szivünkből üdvözöljük városunk jeles 
és szorgalmas fiát.

— Államvizsgák. A bányászati állam vizs
gák e hó 10-én kezdőknek. A vizsgákra 18 bányász,
7 vaskohász és egy fémkohász jelentkezett. Mi
niszteri kiküldöttként a pénzügyminiszter Szath- 
máry Béla miniszteri tanácsost, és Farbaky István ; 
volt akadémiai igazgatót küldötte ki.

— Uj előadók az akadémián, A m. kir* 
pénzügyminiszter a bányászati és erdészeti aka
démián a vaskohászati tárgyak előadásával Neu- 
herz Béla vasgyári tisztjelöltlet, az erőmütani tan
szék tárgyainak előadásával pedig Boleman Géza I 
akadémiai adjunktust bízta meg.

— Jönek a színészek. Báródy Károly szín- 
társulata jövő szombaton kezdi meg előadásait 
a Semberv teremben. A társulatnak jelenleg 
Jeszenszky Dezső a művezetője, akit közönségünk 
jól ismer s igy fölösleges is mondanunk, hogy 
a társulat jóval erősebb mint a múlt esztendőben 
volt. Jeszenszky Dezső bérlet gyűjtés végett meg
érkezett már, — ajánljuk a közönség figyelmébe, 
bár ez is fölöslegesnek látszik, mert hiszen egy

I év óta nem látott közönségünk szinelőadást, s 
igy valószínűleg örömmel fogadja mindenki a 
bérletgyüjtőt.

— A városi múzeumról. A óvár renová
lását célzó előmunkálatok serényen folynak. A 
tervet és költségvetést Aigner Sándor jeles mű
építész fogja elkészíteni. Az előmunkálat ném> 
kisebb ásatást is tett szükségessé, amikortöbb, majd
nem teljes ép állapotú csontvázra bukkantak. Ez 
is igazolja azt, hogy a selmeci legrégibb templom kö
rül temető volt. Találtak még egy érdekes vésőt, 
mellyel az óvári kocka kövek lettek faragva, egy 
karddarabot és kisebb vas tárgyakat. — A városi 
múzeum újabban igen érdekes tárgyakkal gyara
podott, még pedig beszereztetett: egy varázs- 
vessző, „Wünschelrulte,- mellyel a régiek az 
arany és ezüst keresésére indultak, a hozzá tar
tozó eljárási szabályokkal, imádságokkal és meg 
igéző mondokákkal, német nyelven Írva a XVI. 
századból; egy gyönyörű fa relif faragvány 1505. 
évből; „ fekete János“ bevésésü ezüst kehely a 
XVI. századból; két drb. Úrvölgyön készült, né
met bevésésü, aranyozott réz billikom a XVII.

századból; egy régi kis zománcozott szelence; 
egy elefántcsontból készült régi kis szelence; egy 
üveg csizma bevéséssel (régi céhjelvény); egy kis 
fűszer mozsár a XVII. századból; egy régi réz
karika óramutató; egy régi lornyon; egy nagy, buzo
gány fejű régi nyeregiü és nyereg disz bronzból. — 
Pénzadományokban és a múzeumi perzselyben utóbb 
befolyt 58 korona. — A városi múzeumnak aján
dékoztak : Hlavacsek Kornél nyug. főmérnök egy 
érdekes csatabárdot és Micsinay János lyceumi 
tanár egy kőkorszakbeli kővésőt.’Fogadják a nemes 
adományozók ez utón is a muzeum vezetőségé
nek hálás köszönetét.

— Halálozás. Múlt héten nemes Schmidt 
Sándor nyugalmazott bányaigazgatósági főpénztáros 
Broszmann Jenő kir. bányatanácsos apósa helt 
el 82 éves korában. Temetése szerdán volt 
nagy részvét mellett.

— A geológusok vihnyei Kirándulása.
Gyönyörű, verőfényes időben rándultak ki a geo
lógusok múlt kedden Vihnyére, hová a város 
hívta meg Őket és adott részükre társas ebédet. Da
cára annak, hogy a geológusok előbb bejárták 
Fcrenc-aknát, Vihnyén is lankadatlan erőben be
járták a nevezetes kölengert és a vihnyei fürdő
forrásokat Cseh Lajos bányatanácsos és kerületi 
geológus kalauzolása mellett. A közebéden, 
melyet Kürschner vendéglős a vendégek legna
gyobb megelégedésére szolgáltatott fel, pompás 
vidám hangulat uralkodott. Részt vettek a kirán
duláson és a város által adott közebéden : Böckh 
János a földtani társulat igazgatója, miniszteri ta
nácsos, T. Róth Lajos a földtani társulat elnöke, 
dr. Szadeczky Gyula, dr. Lörenthey Imre egyetemi 
tanárok, dr. Schafarczik Ferenc osztálygeológus, 
dr. Uhlig Viktor bécsi egyetemi tanár, dr. 
Papp Károly, dr. Pálffy Mór geológusok. László 
N. egyet, tanársegéd, Szitnyai József polgármester, 
kir. tanácsos, Cseh Lajos, dr. Böchk Hugó és 
Mattiny István kir. bánytanácsosok, Máday Aladár 
főmérnök, Vitális István lyceumi tanár, Platzer 
Ferenc nyug. bányahivatali főnők, Bence Gergely 
akad. tanár, kir. erdőtanácsos, Sztancsay Miklós 
v. főjegyző, Arthold Géza városi tanácsos, Marshalko 
Gyula v. tb. tanácsos és niég többen. — Az 
asztalfőt dr. Böchk Hugóné úrnő foglalta el, a 
ki a kirándulásban szintén részt vett. Szelle
mesnél szellemesebb felkőszöntöt mondottak Szit
nyai József polgármester a vendégekre, Vitális 
István dr. Böchk Hugóné ő nagyságára, Böckh 
János a város közönségére és annak képviselőjére 
Szitnyai Józsefre; tosztokat mondtak még T. Roth 
Lajos, Martiny István, Sztancsay Miklós stb. — 
Este nyolc órára járt az idő, midőn a társaság 
Selmecbányára visszaérkezett.

— A vigécek alkonya. A tesztelt vevőközön- 
ség figyelmeztetésül szolgáljon hogy keresk. utazók 
látogatása a fogyasztó közönségnél szigorúan tiltva 
van. Egyes cégek úgy igyekeznek eme tőrvényt 
kijátszani, hogy ezek utazói mesterségesen meghí
vókat gyűjtenek az egyes felektől. A főkapitány
ság mint elsőfokú iparhatóság hivatott, eme kihá
gásokat kinyomozni és a legszigorúbban büntetni. 
Hogy tehát a t, vevőközünség esetleges zaklatás
nak magát ki netegye jobban emlékszik ha elfo- 
gata meghívókat magától kierőszakolni nem engdi.

— Eladó őzike. Egy félesztendős, szelidé- 
tott kis őzbak eladó. Többet a szerkesztőségben.

— (A királygyilkos anarchistáknak) meg- 
reneszabályozása éz megszelidése ügyében a kor
mányok s kiváló irók már évek uta fáradoznak, 
am nélkül, hogy eredményt értek volna el. Most 
hogy Mac Kinleyt egy anarchista meggyilkolta, a 
düh újra kitört a véreskezü anarchisták ellen s 
az egész világdn hangoztatják, hogy kegyetlenke
déseiket tovább tűrni nem lehet. A mikor erről 
megemlékezünk, őrömmel szólnnk arról a zseniá
lis indítványról, amely egy magyar ember ágyában 
született s melynek nyélbeütése esetén a legvesze
delmesebb anarchista is vig és szelíd bárány lesz
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Az indít abból áll, hogy a kormányok minden 
ösmeit anarchistát összeírjanak s azok szá
mára a legjobb és a legmulálságosabb magyar 
cilclapot a ...Mátyás Diuk“-ot megrendeljék. Az 
első tekintetre is nyilvánvaló, hogy ez indítvány 
a lehető legteljesebb eredményt biztosítja, mert 
köztudomású, hogy ki a .Mátyás DÍák“-ot olvassa, 
az vidám s elégedett lesz. Ha tehát az anarchis
ták a .Mátyás Diák* révén jókedvnek s elége
dettek lesznek, szó sem lehet arról, hogy gyil
kosságra gondoljanak. A „Mátyás Diák “ különben 
hetenként, tizenkét nagy oldalon, 30—50 karri- 
katurával es tömérdek jó viccel jelenik meg s 
előfizetési ára negyedévre 3 korona. A .Mátyás 
Diák* kiadóhivatala, (Budapest, IV., Sarkantyus- 
utca 3.) ingyen és bérmentve küld mutatvány
számot, ha e végből egy levelezőlapon hozzá 
fordulnak.

HIVATALOS RÉSZ.

H ird e tn i én y .6685.
rkp.901.

Selmec-Bélabánya sz. kir. város rendőrfő- 
kapilányi hivatala részéről ezennel közhírré téte
tik, miszerint a leérkezett működési tervezet sze
rint a f. évi ellenőrzési szemle a közőshadsereg
beli legénységre nézve október hó 17-én, a 
honvédségi szemle pedig október hó 28 mindig 
reggeli 8 órától kezdve az ó-vár tornatermében í 
megtartatni fog. Miről az érdekeltek azon hozzáadás
sal értesitletnek, miszerint a fent jelzett napúkon 
katonai- esetleg honvédigazolványaikkal ellátva 
pontosan megjelenjenek.

Selmecbányán, 1901. szept, 17-én
Krausz Kálmán,

rendőrfőkapitány.

Felhívás
S elm ec- és B é la b á n y a  sz. k i r .  v á ro s  
v á la sz tó  p o lg á ra ih o z  és k ö z ö n sé g éh e z .

A központi választmány e városban a kép
viselő választást folyó évi október hó 3-ára tűzte 
ki. s minthogy az eddigi mozgalmakból Ítélve két 
párt fog egymással küzdelembe menni, a közrend 
és közbiztonság érdekében szükségesnek tartom 
részint a törvényből, részint mindkét párt képvi
selői közt létrejött megállapodásokból folyó alábbi 
rendelkezések pontos betartásai a felhívni úgy a 
választó polgárok, mint a nagyközönség figyelmét.

I. A választási törvény 08. és 69. (1899. XV. 
155.: §§-ai értelmében a választási eljárás reggeli 
8 órakor nyittatik meg a központi választmány 
által meghatározott helyen, vagyis a Városi Vigadó 
nagytermében.

A levonulásnak és elhelyezkedésnek oly időre 
kell megtöri ennie, hogy a választási törvény (1899.
XV. t.-c. 157. §-a) értelmében a szavazás reggeli 
9 órakor megkezdhető legyen.

III. Az utcáknak fuvarközlekedésre rendelt 
részein álldogálni, azt tartósan, akár egyesek, akár 
csoportok részéről megszállva tartani szigorúan 
tilos s az érdeklődő közönség csakis a gyalogjá
rókon tarlózkodhatik.

IV. A szavazó helyiségben a választási tör
vény 74. §-a értelmében csakis a szavazatszedő 
küldöttség tagjai, a bizalmi férfiak, közig, tisztvi
selő, azon azunossági tanuk és a jegyző mellé 
rendelt Írnokok lehetvén jelen, a szavazásra be- 
szólitott választókon kívül idegennek a bemenés 
tilos s a szavazó helyiségben a választók is a 
dohányzástól eltiltatnak.

V. Szavazáshoz a választók csak tizen
ként illetőleg kevesebb számban bocsáttatnak, miért 
is mindkét párt választóit felhívom, hogy a meg
felelő csoportokat megtel előleg megalkossa, s a 
szavazásra behívott csoport leszavazása alatt a
kővető csoport a Városi Vigadó nagyterem mel- j 
lót ti helyiségeiben {a Farbaky-párt a kert felé, a ; 
Heincz-párt pedig az udvar felé eső kisebb helyi- ; 
súgóén) várakozzék, hogy szavazásra beszólliltat- \ 
ván, a szavazás akadálytalanul megszakítás nél
kül folytatható legyen.

A Farbaky-párt leszavazott választói a hóm- I 
lokzati szőkébb folyosón az utcára távoznak, a 
Heincz-párt leszavazott választói pedig a nagyte
rem melletti éttermen keresztül rendes a folyo
són ál le az udvarra.

VI. A választásnál szavazati joggal csak azok j 
bírnak, kik a folyó évi érvényes névjegyzékben 
benfoglaltatnak. A szavazásra jelentkezett választó, 
ha személyazonossága máskülönben megálla
pítható, nevének, életkorának, vagy foglalkozá
sának hibás vagy hiányos bejegyzése miatt a 
szavazástól el nem üthető (1899. XV. t.-c. 158. §.)

VII. Semmis a szavazat, ha nincs értelme, 
ha tőbbfélekép magyarázható, vagy ha nem a kép
viselőjelöltnek valamelyikére adatott.

VIII. A zárórát a választás színhelyén fogom 
kitűzni, a záróra letelte után csak azon választó
kat bocsátom szavazásra, kik a záróra letelte előtt 
jelentkeztek a szavazásra. (1889. XV. t.-c. 159. §.)

IX. Képviselőjelöltet a kerület 10 választó
iának együttesem kell ajánlania. Ily Írásban beadandó 
ajánlatokat (melyben egyúttal egy vagy két bizalmi 
férfi is megjelölendő) elfogadok folyó évi október 
hó 2-án d. u. 4—6 óra között a városi tanács
teremben és a választás napján a választás szín- j 
helyén a választás megnyitása utáni félóra alatt, j

X. Figyelmeztetem az egész közönséget, j 
hogy a törvényhatóság intézkedett, miszerint a 1

A választóknak a választásnál semminemű 
fegyverrel vagy bottal megjelenni nem szabad s 
ugyanezen törvényes tilalmat kiterjesztem a nagy 
közönség minden egyes tagjára is oly értelemben, 
hogy a választás napján a Városi Vigadó környé
kén csakis fegyver, bot avagy fegyverül használ
ható bárminemű eszköz nélkül jelenhetnek meg.

II. A Farbaky-párt választó polgárainak gyü
lekező helyéül a Szt.-Háromság-tér és a Hr.incz- 
párt választó polgárainak gyülekező helyéül a fő
térnek az apáca intézet é? Wankovits ház közötti 
(a Kabina Ede üzlete előtti) része és folytatólag 
a Pech Anlal-utca állapítván meg, a gyülekező 
helyről első sorban a Heincz-párt fog a választás 
színhelyére levonulni, még pedig a Deák Ferenc 
utcán a Városi vigadó udvarába s ezt kővető- 
lein midőn utóbbi párt választó polgárai a Városi 
Vigadó udvarában kellően elhelyezkedtek, s rend
zavarástól avagy a két párt választói között kel
lemetlenségeket okozható találkozás és érintkezés
től tartani többé nem lehet, levonul a Farbaky- 
párt a Deák Ferenc- és Fürdő-utcán ál a Városi 
Vigadó kerti helyiségébe.

törvénybe ütköző és államellenes izgatások, tör
vénytelen cselekmények megelőzi essenek s köze
geit utasította, hogy azok a felmerülő törvénytelen
ségekkel szemben a legszigorúbban járjanak el s 
a megtorló eljárást minden esetben foganatba 
vegyék s általában hatáskörükben mindent meg
tegyenek, hogy úgy a választási mozgalmak, mint 
a választás idejére a közrend és béke megőriztes
sék, a személy és vagyonbiztonság fentartassék s 
ez által is mód és biztosíték nyujtassék arra, 
hogy a választó polgárok alkotmányos jogaikat 
szabadon gyakorolhassák.

Szükségesnek tartom lehál, hogy a választó 
közönség érdekében egész terjedelműben közöljem 
azon törvényes rendelkezéseket, melyeknek nem 
ösmerése vagy be nem tartása esetleg kellemetlen 
következményekkel járhatna s melyek a kővetkezők:

1S74: XXXIII. t.-c.
93. §. Azon közhivatalnok vagy lelkész, ki 

a választók összeírására szükséges adatokat, ille
tőleg okiratokat a kellő időben ki nem adja, 
vagy azok kiadását megtagadja, az illetékes

királyi tőivényszék által 500 írtig terjedhető hir- 
j Sággal büntetendő,

94. §. A ki saját vagy más nevének a 
| válasz'ók névjegyzékébe leendő felvétele, vagy a 
; felvettnek abból való kitörlése végett az összeíró 
i küldöttség, vagy a központi választmány elölt 

tudva hamis, hamisított vagy lényegében valót
lanságot tartalmazó okiratot használ, 500 írtig 
terjedhető birsaggal, vagy három hónapig terjed
hető fogsággal büntetendő.

103. §. Ki a választás színhelyén a rendet 
zavarja, vagy oda fegyvert, vagy botot visz, és 
azt a rendre ügyelő közeg felhívására rögtön 
át nem adja, az illetékes közigazgatási hatóság 
által rendőri utón három naptól egy hónapig 
terjedhető fogsággal büntetendő.

104. §. A párt, vagy jelölt zászlóját, jelvé
nyét imaházra, állami, törvényhatósági, városi 
vagy községi épületre, vagy nyilvános iskolára 
kitűzni tilos; tilos továbbá a zászló vagy jelvény 
erőszakos eltávolítása oly helytől, hova azoknak 
kitűzése törvényesen meg van engedve.

Nyilvános párt gyűlés, párlünnepély, körménél 
rendezett tanácsú városokban a polgármesternél, 
másutt a törvényhatósági tisztviselőknél, s ha 
ilyen helyben nincs, a községi elöljáróságnál a 
megelőző napon mindig bejelentendő, ezeken a 
polgármester, illetőleg tisztviselő jelen lehet, az 
elöljáróság pedig magát megbízott által képvi
seltetheti.

A ki a zászlót, jelvényt a fentebb megjelölt 
tiltott helyekre kitűzte, vagy kitűzését elrendelte, 
vagy ki a zászlót vagy jelvényt oly helyről, hová 
annak kitűzése megengedve van, erőszakosan 
eltávolítja, vagy megrongálja, vagy a be nem 
jelentett nyilvános pártgyülést, pártünnepélyt kör
menetet rendezte, a közigazgatási hatóság által 
rendőri utón 100 forintig terjedhető birsággal, 
vagy 20 napig terjedhető fogsággal büntetendő.

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

1878: V. t.-c.
IV. fejezet. Az alkotmány, a törvény, a hatóság

vagy a hatósági közegek elleni izgatás.
171. §• A ki valamely gyülekezeten nyilvá

nosan, szóval, vagy a ki nyomtatvány, irat, képes 
ábrázolat terjesztése, vagy közszemlére kiállítása 
által, bűntett vagy vétség elkövetésére egyenesen 
felhi, ha a bűntett vagy vétség elkövettetett: 
mint felbujtó büntetendő. Ha pedig a felhívás 
eredménytelen maradt, — a mennyiben az a 
jelen törvény külön rendeletéi alá nem esik: két 
évig terjedhető állainfogházznl, és kétezer írtig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

172. §. A ki a 171. g-ban meghatározott 
módon a törvény ellen, vagy a ki hatóságoknak 
törvényes hatáskörükben kiadott rendeleté, meg
hagyása. határozata ellen engedetlenségre egyenes 
felhívást intéz vagy terjeszt: két évig terjedhető 
államfogházzá) és ezer forintig terjedhető pénz- 
büntetéssel büntetendő.

Ugyanezen büntetés éri azt: a ki a 171. 
§-ban meghatározott módon, valamely osztályt, 
nemzetiséget vagy hitfelekezetet gyűlöletre a 
másik ellen, úgyszintén azt is: a ki a tulajdon 
vagy a házasság jogintézménye ellen izgat.

173, §. Öt évig terjedhető államfogházzal 
büntetendő az, aki a 171. §-ban meghatározott 
módon a király személyének sérlhetlenségét, a 
trónörőklés törvényes rendjét, az alkotmányos 
államformát, vagy a törvény kötelező erejét meg
támadja: úgyszintén az is, ki az alkotmány egyes 
intézményei, a monarchia másik államával fenn
álló kapcsolat, vagy a magyar államot képező 
országok közt fennáló államkőzösség ellen, avagy 
a királynak, az országgyűlésnek, az országgyűlési 
bizottságoknak vagy a közös-ügyek tárgyalására 
hivatotl bizottságnak törvényes joga ellen lázit.

174. §. A ki a törvény által bűntettnek vagy
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vétségnek nyilvánított cselekményt a 171. g-bnn 
meghatározott módon magasztal, vagy valamely 
bűntett vagy vétség elkövetőjét annak elkövetése | 
m i a t t  azon módon feldicsér, vagy nyilvánosan 
kitüntet, hat hónapig terjedhető fogházzal bűn- ;
tetendő.

A bűnvádi eljárás csak akkor indítható meg, I 
ha a cselekmény, elkövetése után három hó I 
alatt a bíróságnál bejelentetett.

VII. fejezet. A magánosok elleni erőszak.
175. §. Ha valamely csoport, azon célból, 

hogy személyeken vagy dolgokon erőszakot 
kövessen el, valakinek lasaba, üzleti helyiségébe, 
vagy bekerített birtokába betör; a csoportnak j 
mindenik tagja, a magánosok elleni erőszak bűn- | 
telte miatt két évig terjedhető börtönnel bünte
tendő.

176. §. Ha pedig valamely csoport, nyílt j 
helyen, akár személyeken, akár dolgokon követ 1 
el erőszakot; mindenik tagja három évig terjed
hető börtönnel büntetendő.

177. §. A magánosok elleni erőszak vétsé
gét követi el, és hat hónapig terjedhető fogházzal 
büntetendő: a ki a munkabér leiemelése vagy 
leszállítása végett, valamely munkás, vagy munka
adó ellen, erőszakot követ el, azt szóval vagy ; 
tettel bántalmazza, vagy erőszakkal fenyegeti. ■ ! 
Ugyanezen büntetés alá esnek azok is a kik a j 
gyárak, műhelyek, vagy azon helyiségek előtt, a 
hol munkások dolgoznak, vagy a munkaadó, j 
munkavezető lakása, illetőleg tartózkodási helye : 
előtt, összecsoportosulnak a végett, hogy a munka 
megkezdését vagy folytatását megakadályozzák, 
vagy pedig a munkásokat a munka elhagyására 
bírjak.

Vili. fejezet. A polgároknak választási joga ellen 
elkövetett büntettek és vétségek.

178. §. Azok, a kik valamely választót erő- | 
szak vagy fenyegetés által választási jogának ] 
szabad gyakorlatában megakadályoznak, történjék 
az akár országgyűlési képviselő, akár törvény
hatósági-, községi tisztviselő, vagy elöljáró törvény
hatósági bizottsági tag, vagy községi képviselő j 
választására nézve: a választói jog megsértésének 
vétséget követi cl és 6 hónapig terjedhető fog
házzal, valamint egyenként kétszáz frtig terjed
hető pénzbüntetéssel büntetendők.

179. §. A választók összeírásával megbízott ' 
küldöttség elnöke, tagja vagy jegyzője, aki a : 
választók összeírása alkalmával a jogosultnak 
talált választó nevét, a választók jegyzékébe nem ! 
Írja be, úgyszintén az, aki azon jegyzékbe olyan 
személy nevet Írja be, a ki a küldöttség által 
jogosítottnak nem találtatott: két évig terjedhető 
börtönnel büntetendő. — Ugyanezen büntetés j 
éri a központi választmány azon tagját vagy I 
jegyzőjét is, aki ezen szakaszban meghatározott 
cselekményt, a választók névjegyzékének össze- j 
állításánál követi el.

180. §. Azon közhivatalnok, aki az ország
gyűlési képviselőválasztási törvény szerint, az 
összeíró küldöttség i endelkezesére bocsájtandó 
valamely okiratba hamis adatot jegyez be, azon ! 
célból, hogy ez állal valaki választó jogától jogla- j 
lantil megfosztássá!^ vagy jogtalanul választó i 
legyen; úgyszintén azon küldöttség! tag: a ki a 
választásra vagy a törvényhatósági illetőleg köz
ségi bizottság összeállítására vonatkozó, vele 
hivatalosan közlőit valamely okiratot meghamisít 
vagy elsikkaszt, megsemmisít vagy használhatlaná 
tesz: két évig terjedhető börtönnel és kétezer 
forintig terjedhető birsaggal büntetendő. — Ugyan
ezen büntetés éri azon közbivatalnokot is, a ki 
az ezen szakaszban körülírt cselekményt, a törvény
hatósági, vagy községi képviselőtestület alakítá
sára szolgáló legtöbb egyenes adót fizetők jegy
zékének összeállításánál követi el.

181. §. Üt évig terjedhető börtönnel bűn te- 1
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tendő a szavazatszedő küldöttség azon taeia. a 
ki a 178. §-ban megjelölt választások alkalmává); .

1. a választási helyiségben hivatalánál fogva 
átvett szavazási jegyet rendeltetésétől elvonja, 
vagy az állcl, hogy arra a szavazó beleegyezése 
nélkül más nevet ir, mint a mely azon az átvétel 
alkalmával Írva volt, meghamisítja;

2. a szavazásra használt golyókat, vagy 
egyéb szavazási eszközöket kicseréli, azokból 
elvesz vagy azokhoz hasonló nemül jogialuiiul 
hozzátesz,* vagy

3. §. a szavazatot más jelöltnek nevére Írja 
be, mint a kire a választó szavazott; vagy oly 
választónak szavazatot ir be, a ki nem szavazott; 
vagy nem Írja be oly választó szavazatát aki 
szavazott;

4. a ki a szavazatok lajstromát, vagy a j 
szavazatok tartalmazó tárgyat rendeltetéstől elvonja j 
vagy megsemmisíti, vagy a szavazatok összeszá
mítását más módon meghiúsítja;

5. a ki a szavazatokat hamisan számítja
össze.

182. §. Egy évig terjedhető fogházzal bün
tetendő a szavnzatszedö küldöttséghez nem tar- ; 
tozó azon egyén, a ki a 178. §-ban megjelölt vá
lasztások alkalmával:

1. a neki átadott szavazati jegyet eltulajdo
nít ja. vagy az által meghamisítja, hogy arra a 
szavazónak beleegyezése nélkül más nevet ir, 
mint a mely azon az átadás alkalmával Írva volt;

2. a szavazásra használt golyókat, vagy egyéb 
szavazási eszközöket kicseréli, vagy azokból elvesz, 
vagy azokhoz hasnnlónemüeket jogtalanul hozzá
tesz ;

3. a ki a szavazatok lajstromát vagy a sza
vazatokat tartalmazó tárgyat elveszi vagy megsem
misíti, vagy a szavazatok összeszámítását mar
ni ódon meghiúsítja.

183. §. A 181. és 182. §§. eseteiben, bűn
vádi eljárás csak akkor indítható meg, ha a visz- . 
szaélés ellen, a választás alatt, vagy legföljebb 8 | 
nappal a választás eredményének kihirdetése után i 
a küldöttség, vagy az ezt kiküldő hatóság előtt j 
felszólamlás történt.

184. §. A ki másnak neve alatt szavaz, vagy 
jelentkezik szavazásra; vétséget követ el és egy 
hónapig terjedhető fogházzal ős száz forintig ter
jedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

Ugyanezen büntetés alá esik azon választó 
is, a ki egy választókerületben többször szavaz, 
vagy mintán már szavazott, más választókerület
ben is szavaz.

185 §. A ki a választónak, vagy annak tud
tával hozzátartozójának (78. §.), azon célból, hogy 
az bizonyos jelöltre szavazzon, vagy ne szavazzon, 
vagy hogy a szavazástól tartózkodjék, pénzt vagy 
pénzértéket, vagy más előnyt ad vagy ígér: hal 
hónapig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő. - 
Ugyanezen büntetéssel büntetendő azon választó 
is, ki a neki, vagy tudtával hozzátartozójának, a 
jelen §-ban megjelölt célból adott pénzt vagy más 
előnyt elfogadja.

186. §. Három hónapig terjedhető fogházzal 
és 500 forintig terjedhető pénzbüntetéssel bünte
tendő az, a ki előbbi §§*ban említett célból etet 
és ital ; valamint az is, aki ezen etetést és itatást 
elfogadja

187. §. Azon közhivatalnok, a ki hivatala 
hatáskörébe eső cselekménye, vagy arra vonatkozó 
Ígérete állal valamely választót, bizonyos jelölt 
melletti vagy elleni szavazásra, vagy a szavazás
tól tartózkodásra bírni törekszik: 2 évig terjed
hető fogházzal büntetendő.

188. §. A jelen fejezetben meghatározott 
bűntett vagy vétség elkövetői ellen, a büntetésen 
felül, a politikai jogok gyakorlatának felfüggesztése 
is alkalmazandó.

Hivatalvesztés csak az ellen mondandó ki, 
aki a bűntett vagy a vétség elkövetésekor közhi
vatalt viselt.

D 0 7

189. g. A 178., 184., 185., 18G., 187., §§. 
eseteiben: a bűnvádi eljárás csak akkor indít
ható meg, ha a cselekmény elkövetése után 30 nap 
alatt, a bíróságnál feljelentetett.

1889 : XV. t.-c.
3. §- A választás ényvénytolen és annak 

megállapítása kérvény utján kérhető:
1. ha a képviselő a választás időpontjában 

a törvény értelmében választható nem volt:
2. ha a képviselő a választónak, vag;y 

ennek tudtával hozátartozójának, azon célból, 
hogy az ő reá  szavazzon, vagy bizonyos je 
löltre ne szavazzon vagy hogy a szavazástól 
tartózkodjék, pénzt vagy pénzértéket vagy 
más előnyt ad, vagy ígér; úgyszintén ha a 
képviselő ily cselekményben részes vagy abba 
megelőzőleg is kifejezetten beleegyezett;

3. ha a képviselő valamely választót vagy 
ennek hozzátartozóit azon célból, hogy az ö reá 
szavazzon vagy bizonyos jelöltre ne szavazzon, 
vagy hogy a szavazástól tartózkodjék, oly előny 
elvonásával fenyeget vagy befolyásolni törekszik, 
a melyet az illető valamely visszteljesilés mellett 
vagy a nélkül, de jogosan bír, vagy ily cselekmény
ben részes, vagy abba megelőzőleg és kifejezetten 
beleegyezett;

4. ha a képviselő valamely választót erőszak 
vagy fenyegetés által választójogának szabad gya
korlatában megakadályozott, vagy ily cselekmény
ben részes, vagy abba megelőzőleg kifejezetten 
beleegyezett;

5. ha a képviselő, a ki a választás alkalmá
val hivatalt visel, hivatali hatáskörébe eső cselek
ménye vagy erre vonatkozó ígérete által valamely 
választót arra bírni törekedett vagy hivatali hatal
mával visszaélve arra kényszerűéit, vagy pedig 
hivatali alárendeltjét arra utasította, hogy ö reá 
szavazzon vagy hogy a szavazástól tartózkodjék, 
továbbá ha hivatali alárendeljél ebből a célból, 
hivatali hatalmának felhasználására utasította vagy 
ennek a jelen pontba meghatározott valamely 
cselekményében részes vagy megelőzőleg és kife* 
jezelteii beleegyezett;

G. ha a képviselő általános képviselő-válasz
tásoknál a választási határidőt kitűző belügyminisz
teri rendeletnek a hivatalos lapban való közzété
telétől : időközi választásoknál azon naplói kezdve 
a melyen a képviselőház vagy annak elnöke az 
ujválasztásl elrendelte, a választási eljárás befe- 
jeztéig a kérdéses választásra jogosult választókat; 
azon célból, hogy ö reá szavazzanak, vagy hogy 
a szavazástól tartózkodjanak, eteli vagy itatja, 
vagy ily cselekményben részes vagy abba megelő
zőleg is kifejezetten beleegyezett;

7 ha a képviselő a kérdéses választást meg
előzőleg három hónapon belül azon célból, hogy 
a választás eredményét befolyásolja. — gyüleke
zetben nyilvánosan, szóval vagy nyomtatvány, irat, 
képes ábrázolat terjesztése vagy közszemlére kiál
lítása állal bűntett vagy vétség elkövetésére egye
nesen felhívott, vagy a törvény ellen vagy a hato- 
lóságoknak törvényes hatáskörükben kiadott ren
delőié, meghagyása határozata ellen engedetlen
ségre egyenes felhívást intézett, terjesztett vagy 
ily cselekményben részes;

8. ha a képviselő a 7. pontban meghatáro
zott módon, időben és célból valamely osztályt, 
nemzetiséget vagy hilfelekezetet az állampolgárok 
vagy egy részük ellen gyűlöletre izgatott; vagy

' ha a magyar államot képező országok közt fenn- 
j álló államkőzösség ellen, vagy a magyar állam 
, területi épsége és egysége ellen, úgy a nemzet 

politikai egysége ellen úgyszintén, ha a tulajdon 
j vagy a házasság jogintézményé ellen izgatot; vagy 

törvény ellenére magán- vagy köztulajdonnak fel
osztásával ámított, vagy ily cselekményben részes.

9. ha a képviselő : a) a kérdéses választást 
I megelőzőleg 3 hónepon belül, a vallás szertarlá-
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sainak végzésre rendelt helyiségben, vagy vallásos 
jellegű gyülekezeten a választás eredményének 
befolyásolását célzó nyilatkozatot tett; b) abból 
a célból, hogy egy vagy vagy több választó ő reá 
szavazzon, * agy bizonyos jelöltre ne szavazzon, 
vagy hogy a szavazástól tartózkodjék, az egyházi 
kegyszerekben való részesítésére lelt ígéretet 
vagy egyházi fenyíték alkalmazásával, vagy tulvi- 
lági büntetéssél fenyeget: c) a vallási tisztelet j 
tárgyait, vagy olyan tárgyakat, melyek egyházi 
szertartások végzésére rendelvék, a választók gyű 
lekezetén, vagy választási menetben használt; d) j 

vagy ilyen cselekményben részes, vagy abba meg
előzőleg és kifejezetten beleegyezett;

10. ha a 2., 3., 4., 6 , és 9 pontokban meg
határozott cselekményeket más valaki követte el 
és bebizonyittatik, hogy oly választó, kivel szemben 
a fent meghatározott cselekmények valamelyike 
elkövettetett, a képviselőre szavazóit, vagy pedig 
a szavazástól tartózkodott és a képviselő az érvé
nyes szavazatok általános többségét el nem nyerte
(4- §•) =

11. ha: a) kőzhivatalnok olyan választónak, 
a ki az ő hivatali alárendeltje, arra nézve, hogy 
mely jelöltre szavazzon, vagy mikor szavazzon, 
vagy hogy a szavazástól tartózkodjék, utasítást 
adott; vagy bármely választót hivatali hatáskörébe 
eső cselekménye, vagy mulasztása illetőleg ezekre 
vonalkozó Ígérete, vagy fenyegetése által, vagy 
pedig áltálában hivatalos hatalmának felhaszná
lásával bizonyos jelölt melletti vagy elleni szava
zásra, vagy a szavazástól való tartózkodásra birf3 
vagy hivatalos hatalmával erre kényszeri te tt; vagy 
b) a csendőr, rendőr és a fegyveres erő közre
működése nem a csend fen tartása és a választói 
jog szabad gyakorlónak oltalma érdekében, hanem 
más célból, nevezetesen: a választók felszólítására, 
összegyűjtésre vagy fedezet alatti szállítására a 
végből vétetett igénybe, hogy azok választói jogu
kat gyakorolják, vagy hogy a választási székhelyen 
vagy a szavazási helyen megjelenjenek vagy az 
ottani megjelenésben akadályoztassanak; vagy c) 
a választók személyes szabadságuk korlátozásával 
a választás eredményének befolyásolása céljából, 
bizonyos helyen Őriztetik : még pedig akkor is, 
ha ezen a)—c) alpontokban körülírt cselekmények 
bármelyikét a csendőr, rendőr vagy a fegyveres 
erő tagja önkényesen, illetékes utasítás nélkül 
követte is el, — és ha bebizonyitatik, hogy az a 
választó, kivel szemben az a)—c) alatti cselek
mények valamelyike elkövettetett, — a képviselőre 
szavazott vagy más képviselőre való szavazástól 
tartózkodott és a képviselő az érvényes szavaza
tok általános többségét el nem nyerte. (4. §. — 
Annak megállapítása, hogy azon esetben, midőn 
karhatalom közreműködése a kérvénynyel megtá
madott választásnál — a választói jog szabad 
gyakorlásának oltalma címén vétetett igénybe, 
ezen oltalom szüksége fenforgolt-e, minden egyes 
esetben a bizonyítási eijárás utján felderítendő 
körülmények gondos mérlegelésével, — a kir. Curia 
hatáskörébe utallatik;

7. §, Nem esik az 1878. évi V. t.-c. 185. és 
196. §§. és a jelen törvény 3. §-a a lá : a) válasz
tóknak a választás helyére való szállítása. — Ha 
a szállításra és visszaszállításra a kérdéses válasz
tókerületben szavazásra jogosult választó, vagy 
vele egy háztartásban élő hozzátartozója fogad- 
taük fel: a fuvarozási dij nem lehet nagyobb 
azon őszegné!, a melyet a szabályrendelet (8. §.) 
megállapít. Az ezt túlhaladó összeg vesztegetés 
céljából adottnak tekintendő; b) oly választóke
rületben, melyek több községből állanak, a válasz
tóknak szükséges ellátása, a választás helyén és 
annak ideje alatt. — A megengedett szükséges 
ellátásnak, tulhágása, úgy az 1878. évi V. t. c. 
mint a jelen törvény szerint etetésnek és itatás
nak tekintendő; c) választóknak zászlókkal és 
csekély értékű jelvényekkel való ellátása.

Választóknak szállítás vagy szükséges ellátás

úgyszintén zászlók és jelvények helyett pénz 
nem adható.

170. g. Az a lelkész, vagy vallási szertartás 
téljesitéséro jogosított, vagy egyházi tisztséget vi
selő más személy, aki a vallás szertartásainak 
végzésére rendelt helyiségben vagy vallásos jellegű 
gyülekezeten a választás eredményének befolyását 
célzó nyilatkozatot tesz; vagy a ki abból a cél
ból, hogy egy vagy több választó bizonyos jelöltre 
szavazzon vagy ne szavazzon, vagy a szavazástól 
tartózkodjék, az egyházi kegyszerekben való része
sítésre tesz Ígéretet, vagy egyházi fenyíték alkal
mazásával, vagy a kegyszerek elvonásával vagy túj
világi büntetéssel fenyeget; vagy a ki a vallási 
tisztelet tárgyait vagy olyan tárgyakat a melyek 
egyházi szertartások végzésére rendelvék, a válasz
tók gyülekezetén, vagy választási menetben hasz
nál; vagy aki ily tárgyaknak, ha azok felett ő 
rendelkezik, ezen célra való használását megen
gedi: egy évig terjedhető államfogházzal és ezer 
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel, valamint po
litikai jogai gyakorlatának felfüggesztésével bünte
tendő.

171. §. A ki vallási tisztelet tárgyait, vagy 
olyan tárgyakat, melyek egyházi szertartások vég
zésére rendelvék, választók gyülekezetén, vagy 
választási menetben használ, - -  ha a 170. §-ban 
meghatározott esel nem forog fenn, — három 
hónapig terjedhető fogházzal és politikai jogai 
gyakorlatának felfüggesztésével büntetendő,

Selmecbányán, 1901. évi szeptember hó 19.
Jezsovics Károly,
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özv, Makovinszky P etem é. 73 éves, aggkór.
H rk  Éva, 9 éves, tüdőgyulladás.
ZsulTa M ária , 12 hónapos, hükhurut.

H I R D E T É S E K .

Egy három szobás lakást keres
nek a Zsigmondy-utca 190-ik 
számú ház I-ső emeleti lakói.
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Tisztelettel tudomására hozom
s í®  a  n . é . k ö z ö n s é g n e k ,  h o g y  tisz - 
/  t á n  s z ü r e te l t  u j b o r t  m é re k  

j i • v e n d é g lő m b e n  l i t t e r j é t  80 f i l lé r re l .
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Tisztelettel

Bogya János,
vendéglős.

;V.-*;X'
f  | |  

■ * § :

M  gg:

Zongora eladás. Egy jó karban levő zon
gora olcsón eladó. — Backer Alajosnál fény
képésznél Zug-ulca 21. sz.
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cukrász és bortermelő

Gyöngyösön (Hevesmeg*ye).
Szállít csemege szőllőt 5 kilós kosa

rakban bérmentve utánvéttel

3  k o p o n á é p t .
Ajánlja 1000. évi sa já t term ésű  k itű n ő  mitiöséuü b o ra it.  

S ille r 4 0  fii. ,  fehér 5 2  fi!., nehéz vörös 60  fi!.

J ó  é s  o l c s ó  á r a k ,
3 év i jó tá llással p rivá t vevőknek

K o m á d  u á n o s
óragyára arany, ezüst és ékszer áruk 

szállitó-liáza
l í r á i  v  (Csehország)

Jó n ick e l-re in . óra fr t  3.75.
V alódi eziist-rem. óra f r t  6.80.
V alódi ezüst láncz fr t  1.20.

N ic k e l ébresztő óra fr t  1.95.
Cégem a es. és k. birodalm i 

cím erre l van kitüntetve, számtalan 
aran y , ezüst k iá llítás i érem  vala
m in t ezernyi elism eró-levél van  
birtokom ban.
Nagy képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

Gyermektelen házaspár szolgálatot keres 
mint házm ester. A férfi ács és asztalos, három
nyelven beszélnek. Hűség és megbízhatóság lő 
jellemük. Ajánlatok „Ács és asztalos1* jellegével 
e lap kiadóhivatalába kéretnek.

i(X B O i< o> M M O ü oao
Van szerencsém u nagyérdemű kö

zönség tudomására hozni, hogy én a Kis
vasát* téren az Eichul-féJe házban

........— i!
I nyitottam.

Igyekezetem mindenkor oda irányul,
I hogy jó áru és rendes kiszolgálás által a '
' nagyérdemű közönség megelégedését meg- * 

szerezzem.
Elvállalok mindennemű kép és tükör 

bekeretezést, valamint üvegezést ju tá 
nyos áron,

. Becsea pártfogásukat kérve, a nagy- 
I érdemű közönség szives jóindulatába ajánlva j 

magamat, maradok kiváló tisztelettel 
S t é g e r *  M i k s a , ,

vas-, üveg-, porcellán kereskedő. 
RÉs-Yrtwürtör. Nelmecbiiitr Au,------------ 1(0)-------

nyavalyatörés.
K i  nyavaly  törésben, gör
csökben és más idegbajokban 
szenved, kérje annak le írá 
sát, m ely ingyen és bér
m entve kapható a„Schwauen 
Apotheke" álta l Frankfurtban 

a Maina mellett.
Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1901.


