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M E G J E L E N  M I N D E N  V l S Á i t N A l * .

A szociálismusról.
Van-e gondolkodó ember, aki a szó- j 

ciális kérdéssel, az úgy nevezett szociális- ; 
inussal ne foglalkoznék ?

Hiszen ennek a nagy kérdésnek helyes 
megoldása képezi a jelenlegi világpolitiká
nak legnehezebb feladatát.

Nem foglalkozunk mi itt azzal az el
fajult szociálderaokratikus, már-már az anar
chizmussal határos irányzattal, amely magát 
nemzetközinek, népboldogitónak hirdeti, de 
mellében egy bizonyos bomlasztó törekvésnek 
káros magvát rejti: hanem foglalkozni aka
runk az igazi, az immáron legaktuálisabb 
szoeiál bajainkkal, társadalmunk rettenetes 
kóros tüneteivel és azoknak okaival.

A szociálismusnak és ennek korcs
gyermekének, az anarchizmusnak szülő anyja 
főoka, — a nyomor.

A bármily foglalkozású, de megelé
gedett ember soha sem fogja törni a fejét 
azon, hogy a társadalmat, a meglevő állami 
intézményt gyökeresen felforgassa — re
formálja.

Ámde aki a nyomor, e szürke kisértet 
vasmarkaiba került, az érzi, az reményű 
az álladalmi élet alapos megreformálásának ( 
szükségét és ezzel állapotának javulását. !

Régi kortes-nóták.
Régebben sem folytak le nyugodtabban a 

választások és azokra való előkészületek, mint 
ma. Bizonyitják az alább közölt kortes-nóták, a 
melyek az 1869. évből valók. Akkor is télviz 
idején ejtették meg a választásokat, körülbelül az 
év ugyanabban az időszakában, mint az idén. 
(’sakhogy akkor természetesen más volt a »vivát«, j 
mint most.

Kiválogatjuk e kortes nótákból a követ
kezőket:

Hódmezővásárhelyi kortes-nöta. 
Hódmezővásárhely derék magyar népe 
Sohasem ragad a baloldali lépre,
Itten meg is buknék, lenne bár akárki,
Ki ellene állna jelöltül — Takárky!

Arad városában.
Jellemed is acél, a neved is Atzél,
Előtted a haza boldogsága a cél,
Évek óta vagy már derék polgárnagyunk.
Mi tehát melletted szívesen szavazunk.

És hány millió ember érzi és reméli 
ezt?!

Az a békó, amelyben a modern ha
talom jónak látja lekötni az embertömegnek 
ez iránti törekvését, meg fog rozsdásodni; 
éz az a fegyver, mely hivatva volna féken 
tartani ezt a nyomorgó embertömeget, nem
sokára talán már a nagyon közel jövőben 
épen a hatalom ellen lesz felhasználva, — 
ha ideje korán a rengeteg katasztrófa ki
törése előtt, békés úton a szociális kérdés 
megoldva nem lesz.

Én egyik már évek előtt megjelent 
kis röpiratomban, amely illetékes körökben 
is és különösen Darányi Ignác volt jeles 
földmivelési miniszterünknél méltánylásban 
és elismerésben részesült a többi között 
ezeket irtani:

„Magyarországban is felütötte fejét a 
szoeiálisinus, mely kérdés ha ideje korán 
meg nem oldatik. népünket is haza, vallás 
ellenes tendenciával meg fogja mételyezni. 
Csodálatos tehát, hogy politikusaink minden 
más kérdéssel inkább foglalkoznak, mint a 
nyomor enyhítésnek, a szociális kérdés meg
oldásának ügyével.11

És nem volt-e igazam?
Minden más társadalmi kérdés aláren

deltségű jelentőséggel bir a szegénység, 
az emberi nyomor szülte bajok mellett.

Ha tehát megtudnék szüntetni az okot, 
magától szűnne meg az okozat is.

Ez persze roppant komoly és végtele
nül nehéz akadályokba ütköző feladat.

De megoldani ke ll!!
Meg kell oldani e főfontosságú kérdést 

nemzeti szempontból is; mert ha az embe
riség eme újabb hullámzása tova terjed, 
akkor csakugyan teljeséggel a kozmopoli- 
tizmus árjába kerül és sem hazát, sem édes 
anyanyelvet nem ismerve oly nemzetközi 
viharrá nőheti ki magát, a mely elsodor 
majdan minden nemzeti, történelmi tradíciót.

Ezt magyar hazánkban, a mely oly 
különféle népekből, nemzetiségekből álló 
konglomerált állam, raiuden erővel meg kell 
akadályozni.

Tanítsuk meg, ha kell újból ezeket a 
magyar szociáldemokratákat arra, hogy a 
hazaszeretet, az édes anyaföldhöz való ra
gaszkodás az első, hogy „hazádnak rendü
letlenül légy híve óh magyaru, hogy e ha
zán kívül ninesen számodra hely.

Igen, de nyújtsunk ehez módot i s !
Azt a szegény népet mentsük ki nyo 

moruságos helyzetéből.

A  sátor alja-újhelyi kerületben. 
(Deák Ferencre!)

Nagyhírű követe ezen kerületnek: 
Miniszterelnöke a magyar nemzetnek, 
Bölcs, bátor, szivében a hazaszeretet, 
Körülveszi fénynyel az egész nemzetet.

A sárkereszluri kerületben.
Fel magyar nép! hi a haza.
Zendüljün a nép szózatra:
Arra adjuk szavazaiunk,
Akiben biztosak vagyunk!

Jászberény városában. 
Tűzd ki magyar a zászlódat.
Írd fel rá a jelszavadat:
Olyan ember kell mi nekünk,
Aki egyet érez velünk: Mizsei!| 
Olyan kell már valahára,
Aki tesz a nép javára,
Aki nem él ámítással,
Nem fenyeget pusztulással: Mizsei! 
Megtaláltuk azt az embert,
Kit jókedvében teremtett 
Az Isten a nép számára, 
Éljenezzük szájról-szájra: Mizsei!

Édes hazám boldogsága,
Hü népének szabadsága;
Egy Istenünk, egy országunk, 
Mi csak Splényi mellé állunk.

Mizsei lesz a követünk,
Ö az, akit mi követünk;
Fel azért most egytől-egyig,
Kik az ő pártját követik. Előre!

Fogjon Madarász madarat 
Avval, a ki itthon marad.
Nem kell nekünk olyan követ, 
Aki gyászos utat követ.

Mizsei a nép embere,
Boldog lesz a nép ővele:
Mert hűn szereti a népet,
Áldja meg az Isten őtel: Örökre!

Kecskemét városában. 
Kecskemét népének színe, java, zöme 
Hangosan kiállja: éljen Horváth Döme! 
Ö a haladásnak igazi embere,
Kezében törvény, az igazság fegyvere.

Fel a zászlót, álljunk sorba, 
Hogy ne essék rajtunk csorba! 
Azt kívánja becsületünk: 
Splényi legyen a követünk!

Kisvdrda vidékén. 
Lobogjon a háromszinü zászló,
Hadd ragyogjon rajta ez a pár szó: 
Deák Ferenc, csillagunk, vezérünk, 
A hazáért veled halunk, élünk!
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Hiszen a népben kellene meglennie 
az állam főalkotó erejének; mert a uioh- 
lepte máb ősi intézményeket némileg be
csüljük, tűrjük ugyan, de önmagukban véve 
erkölcsi súllyal többet nem bírnak.

Miként lehetne tehát a bajok főokát, 
a nyomort orvosolni?

Mindenekelőtt a köznépet nagyobb, 
bensőbb gondozás alá kellene venni Nem 
mese beszéd ez : nagyobb védelemben kel
lene részesíteni az elhagyott népet minden 
fajtájú lelketlen kizsákmányolás ellen, mint 
a hogy jelenleg történik. Hiszen igazán 
sajnos az állatvédelemre több gondot fordít 
az állam, mint az ember védelemre!

Nézzük csak a borzadalmas pusztítást 
véghez vivő pálinka büntanyákat. Ezek a 
méreg árudák, mert látszólagos hasznot haj
tanak az államnak, nemcsak hogy töretnek, 
hanem még szaporítva, előmozdítva lesznek. 
Nem borzasztó ez?!

Oda dobni azt a szegény, elhagyatott, 
nyomorult népet a feltétlen pusztulásnak ? !

Enyhe, de jóakaratu gondnokságra 
van szüksége népünknek, melyet joggal j 
várhat, követelhet az államhatalomtól.

De mit cselekszik ez a hatalom? 
Közönséges finánc irányzatával össze- i 

számiáltatja menyire van évenkint szüksége 
az állam háztartáshoz, tehát menyit kell, 
hogy behozzon a szesz, ennek a romboló 
méregnek a fogyasztása; jaj de azt meg 
nem gondolja, hogy épen e gyalázatos 
méreg szabad árusítása és élvezete követ
keztében mennyi ezer ember válik mun
kaképtelenné, mennyi gyermek nyomorú
ságát okozza az és ez a kiszámíthatatlan 
kár megint másrészt mennyi terhet ró az 
államra.

Lehet, hogy nagyon prózainak tog az 
feltűnni, ha azt mondom, hogy egy tehén, 
egy ló, egy birka egészségére mennyire j 
vigyáz és ügyel a tulajdonos . . .  és az ; 
ember, a munkás nem képezi-e tulajdonát j 
annak az össztnlajdommak, melynek vala- j

Megtanitál önlábunkon járni.
Jól tudja őzt velüuk együtt Jdrmy,
Fel is megy fi Pestre követképen,
Szilárd jellem kell oda most éppen.

Még csak félig rakva az »épülőt*:
Remegünk . . .  mert tán még el is dűlhet. 
Eldülne, ha »Tisza* ünlne rája,
Hej! mert rombol az fi sebes árja!*

Építsünk hát gátat ellenébe.
• Vívmányainkat*, hogy ne öntené be:
Egy *védgátat« kiszemeltünk már mi. 
Nemsokára Pestre viszi Jármy.

És átadja ama »nagy mesternek*,
A világon, kit most süvegeinek;
Mert a rombul épit erős várat,
Mely mögött a magyar nagygyá válhat.

Erős bástyánk! ősi alkotmányunk,
Be jól esnék, felépítve látnunk!
Ha felépülsz, többé nem dűlsz te meg. 
Megvéd az a dicső honvédsereg!

A választás napját csak cl fogjuk várni, 
Hanem akkor menj követül. Jármy!
S a >nagy mester* mellett vetve vállat. 
Építsétek föl az »ősi várat..*

*Ti*zit Kálmán akkor még heves ellenzéki volt.

mennyien tagjai vagyunk, az államnak? 
— Fordit-e erre annyi gondot?? —

És most nézzük miként állunk az ál
lami pénzbeli teherrel, az adóviselésével.

Ennél igazságtalanabb kulcs nem lé
tezik a világon.

Egy szegény szatócs, iparos vagy dús
gazdag ember egyforma arányban 10 szá
zalékkal fizeti III. osztályú kereseti adóját. 
Tehát ha van valakinek 500,000 korona 
évi jövedelme, ép oly arányban van meg
adóztatva, mint a másik, akinek csak 100— 
300 korona évi jövedelme van.

Mért nem lesz már egyszer a pro
gresszív adórendszer behozva?

Ennél is sokat lehetne lendíteni a nép 
nyomorán.

Hozzam-e még azt is fel. hogy hány 
gyáros, hány vállalkozó — az államot sem 
véve ki — munkásaival szerzi búsás jöve
delmeit és ezek a szegény páriák nyomo
rognak e mellett; hozzam-e fel; hogy a 
tisztviselőkből, akik pedig ténykedésükben 
az államot képviselik, ez az idegen foga
lommá vált állam proletárokat csinál és 
nevel? Hozzam-e még fel, hogy a katona
ság molohja, ez a hatalmi fantom többet 
nyel el, mint az államtagok jólétére bár 
mi más irányban szánva van? Es hozzak-e 
fel még más egyebet? Ha mindezt felhoz
nám, kérdem: csodálkozhatik-e valaki azon, 
ha minden álladalomnak főoszlopa, a nép 
a szociál tanokra hallgat és azoktól egy 
szebb jövőt remél.

Reményeljünk mi is egy szebb jövőt. ; 
Reményeljük azonban egy olyat, amely a i 
szociális kérdést magyar nemzeti alapon | 
fogja megoldani.

Igen, legyünk mi, kik a nép barátai, ! 
e magyar haza igaz hívei vagyunk úttörői 1 
a szociális kérdés megoldásának ; de viszont i 
népünk is bízzék bennünk, hízzék a magyar 
állam egységesebb és egészségesebb jövő- ; 
jébeu. bízzék a viszonyok jobbra fordultá
ban és ne hallgasson a nem népboldogitó, !

Lobogjon hát a nemzeti zászló,
S tündököljék rajta ez a pár szó:
Deák Ferenc, csillagunk, vezérünk.
A hazáért veled halunk, élünk!

Végezetül még ideiktatjuk a toponári dalt: 
Toponári falu végen 
Szép leány megy az útfélen,
Ciyászszinü a pántlikája,
De inég busább a nótája.

Édes hazám, Magyarország,
Olyan vagy te, mint a virág.
Ki-ki nyillasz, meg elhervadsz,
Jaj! de sok bubánatot adsz.

Kinyillottál 48-ban,
Elhervadtál hamarjában.
Kinyillottal 67-ben,
Újra hervadsz ezen évben.

Kossuth Lajos lobogója.
Ki van téve szedertákra,
Csak a népet szomoritja,
Kossuth Lajos nem jön haza sohase!

* w

hanem haszonlesésből népbolomlitó izgatókra. 
1 .egyen e nép rendlUetlenlU hive mind- 
koron édes magyar hazánknak: mert ez a 
meleg, szép haza bölcsője ég siija is, hiszen 
e kivtfli számunkra nincsen hely !

S ze n tg y ö r g y i Ede,

Képviselőválasztási
mozgalmak.

A x  egész országban dúl a politika. 
Folynak, zugnak, rombolnak a választási 
mozgalmak megáradt hullámai,, a kapaeirű- 
lás folyik minden kerületben,. hol tisztes
ségesen,. s ilyen kerület vajmi kevés van. 
hol gyanúsításokkal, rágalmazásokkal, a 
valóság elferdítésével, egymás véleményé
nek le Uazaárulózásávak s e rettenetes 
zűrzavarba beleharsan itt-ott egy-egy lövés 
is már. Folyik a kapacitáció nem csak a 
szó fegyverével, de revolverrel, puskával, 
bottal, vasvillával is.

Az egész ország egy nagy magyar 
képviselőház lett, azzal a különbséggel, 
hogy ottan csak a magyar harcolt a ma
gyar ellen, künt azonban fölvették a 
fegyvert a jó testvéiek is a magyar eilen, 
az oláh, a szerb, a tót s folyik az áldatlan 
harc rettenetes elkeseredéssel.

Nekünk itt Selmecbányán, s ezt ön
érzettel morubatjuk, nincs részünk e harc
ban, ebben az áldatlan s dicsőségfalén 
küzdelemben. Választópolgáraink komoly
sága nem abban látja a hazafiságot, hogy 
a más politikai felfogáson lévőket le gaz- 
emberezze, hazaárulóknak nyilvánítsa. Sel
mecbánya lakosai a komoly munka emberei 
tudják, hogy hazafias kiabálás és mell ve rés 
vajmi keveset használ a hazának s egy hónapi 
hazafias lárma helyett többet ér egy órai 
komoly munka.

A képviselőválasztási mozgalmak azon
ban itt is megvannak. A szabadelvU-párt 
megalakult újonnan sőt egy uj párt is 
szeretett volna lábra kapni, a szociál
demokrata-párt, ám annak szavazattal bíró 
tagja eddig tán csak kettő van.

Múlt vasárnap délután a városi viga
dóban tartotta Heincz Hugó a kerület volt 
képviselője beszámolóját és mint jelölt 
programbeszédét. Dacára a zord hideg idő
nek igen nagy számban jelentek meg a 
választók, még a külutcákból is sokan el
jöttek. Baán Elemér a szabadelű-párt elnöke 
üdvözölvén a választókat küldöttség hivta 
meg Heincz Hugó jelöltet, akit viharos 
éljenzéssel fogadtak hívei.

Beszámoló és programmbeszédje, mely 
tárgyilagos hü képét nyújtja a múlt csonka 
országgyűlési cyklusnak, a következő:

Tisztelt polgártársaim !
Megszűnt a mandátum, a melylyel önök 

engem megajándékozni és kitüntetni szívesek 
voltak. Ennek következtében kötelességem, hogy 
én is, mint egyik közharcosa a lefolyt parla
menti küzdelemnek megjelenjek a nemzet előtt, 
önök előtt tisztelt polgártársaim, avégből, hogy 
beszámoljak ténykedéseimről, törekvéseimről, 
hogy megvilágítsam politikai helyzetünket és azt 
a kérdést, a mely most az önök döntése 
alatt áll.
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Megkönnyíti, de talán meg is nehezíti fel- j 
adatomat az, hogy egy kiválóan intelligens pol- ! 
cárság előtt beszélek, a mely figyelemmel kisérte 
az eseményeket és megalkotta a maga véle
ményét.

A múlt országgyűlés kedvező előjelek közt 
nyílt meg.

Mindnyájan sokat vártunk, sokat reméltünk 
attól a fúziótól, a inelylyel Bánft'y Dezső bukása 
után, Apponyi Albert és társai, a volt nemzeti 
pártiak, a kormánypárttal egyesültek. Erről az 
egyesülésről akkor maga Apponyi Albert mon
dotta, hogy az a szövetség csak egyet nem bir 
el és ez az eredménytelenség. Pedig az ered- j 
ménylelenség nemsokára, már a második ülés
szak elején bekövetkezett. És maga Apponyi 
Albert gróf sem volt sokáig tagja a szabadelvű 
pártnak.

Mi volt indoka be- és kilépésének ?
Belépett a szabadelvű pártba, mert az erő

szakosnak mondott Bánffy Dezső helyére, a tör
vényt, jogot és igazságot hirdető Széli Kálmán 
lépett; belépett, mert a kormány és a szabadelvű 
párt szakítottak a közjogi konservativismussal, i 
minek bizonyítékát abban is látta, hogy az 1897. 
évi XXII. t.-c. a közös hadsereg katonai nevelő 
és tisztképző intézeteiben, magyar honos ifjak 
részére, az állami alapítványi helyeket, 120-ról 
•2ő0-re emelte. Kilépett pedig a szabadelvű párt
ból Apponyi Albert gróf. pártjának nagyon kis 
töredékével, egy egészen jelentéktelen incidens 
alkalmából, Tisza István minisztersége kezdetén, 
mikor az obstrukció leküzdése végett a többség 
elhatározta, hogy a képviselőház délután is tart
son üléseket. És kilépett abból a szabadelvű 
pártból, a melynek kormánya, a magyar tiszt
képzés érdekében 1073 helylyel szaporította az 
állami alapítványokat. 130 stipendium létesítése 
tehát elég ok volt a belépésre, 1073 újabb ala
pítványnak a létesítése pedig nem találtatott 
elegendő nemzeti vívmánynak arra, hogy a párt
ban megmaradjon.

Már pedig nagy a különbség nemcsak a 
volt és a mostani stipendiumok számára nézve, 
de a tekintetben is, hogy eddig a 250 alapít
ványi helyre felvett magyar ifjaknak németül 
kellett tanulni és vizsgázni, most pedig az összes 
1323 üsztöndijban részesülő magyar ifjú a tan
tárgyak fele részében magyar nyelven oktattatik 
és magyarul vizsgázhat.

A délutáni ülésekre vonatkozólag is mily 
nagy volt az ellenzék felfogásában a különbség 
régen és most.

Tisza Kálmán, mint az ellenzék vezére, 
ugyanazon házszabályok alapján elismerte a 
többség jogát, hogy a szükséghez mérten, szaba
don határozhassa meg a Ház munkaidejét és 
csak azt kívánta, hogy a délutáni ülések időtar
tama már előre és ne a napirenddel esetről- 
esetre határoztassék meg, a végből, hogy ki ki 
előre legyen tájékozva és megszabhassa a maga 
idejének beosztását. Apponyi Albert gróf pedig, 
most házszabály sértésnek tekintette a délutáni 
ülések elhatározását és e miatt lépett ki a sza
badelvű pártból.

Az országgyűlés kedvező előjele volt az is, 
hogy életbe lépett a választások feletti kúriai bí
ráskodás és az összeférhetetlenségről szóló szigo
rított törvény. Az ellenzék az országgyűlés kez
detén elismerőleg nyilatkozott Széli Kálmán előtt, 
hogy tiszta választásokat rendezeti. Ámde alig 
múlt el néhány hónap és már is azL állította az 
elllenzék és ez állításából merítette erejét az 
obstrukció, hogy a többség felfogása és akarata 
nem egyező a nemzetével.

Az országgyűlés első ülésszaka elég nyu
godtan folyt le a Sándor-utcai régi hajlékban. 
Az első ülésszakban 25 törvény hozatott. Fon
tosabbak a vármegyék pénztári és számvevőségi 
teendőinek ellátásáról, a milliárdos államadósság 
beváltásáról, a gazdasági munkás és cseléd se
gélypénztárról szóló törvények.

Nagyobb munkásságot azért nem tudott a í 
képviselőház első ülésszaka kifejteni, mert a 
kormány ideje és ereje kimerült, az Ausztriával 
való gazdasági kiegyezési tárgyalásokban.

A második ülésszak 1902. őszén inár a 
dunaparti fényes palotában vette kezdetét. Min
denki azt hitte, hogy a törvényhozó testületeknek 
bevonulása, abba a gyönyörű palotába, a melyet 
a nemzet áldozatkészsége, egy méltó millenáris 
emlék gyanánt létesített, nagy ünnepséggel fog 
megtörténni.

Az ünnepélyes megnyitás elmaradt és a 
helyett a gyalázkodás és piszkolódás színhelyévé j 
lett a magyar művészet remekeivel és a sima , 
márványfalak tisztaságával ragyogó szép tanács- ! 
kozó terem.

Bariba Miklós és társai, féktelen ócsárlá- 
sokkal igyekeztek sárba tiporni mindent, mi szép, 
jó és magasztos és ez a hang, e lekicsinylés, a 
becsmérlés hangja, ez a törekvés, mely min- , 
den tekintély lerántására, a létező állapotok ; 
felforgatására, alkotó munka helyett rombolásra 
irányul, azóta a törvényhozás dunaparti szép j 
templomának bennlakói lettek.

Széli Kálmán 1902. év Sylvester éjszakáján 
jött megegyezésre az osztrák kormánynyal, a 
vám és kereskedelmi szövetség megújítása és az 
autonóm vámtarifa ügyében. És 1903. január 
28-án terjesztette be e tárgyú törvényjavaslatait, 
a melyek azonban tárgyalásba nem voltak ve
hetők, mert az obstruktió már január közepén ; 
felütötte a fejét, a mikor a Széli kormány a fel
emelt ujoncjutalék iránti törvényjavaslatát elő
terjesztette.

Tetemes volt a véradó tervbe vett emelése, 
meri 22.000 újonccal több kéretett a közös had
sereg részére, esett volna ebből a magyar ko
rona országaira a rendes ujonclétszámon felül ■
10.000 főnyi többlet, a honvédség részére pedig i 
3000-rel több újonc kövcteltetett.

Ilire járt már akkor, hogy a civillistát j 
is emelni akarják. Ez a három dolog, vagyis a ! 
gazdasági kiegyezés Ausztriával, az ujonclétszám j 
és civilista emelése sok volt egyszerre. A Széli j 
kormány által dédelgetett ellenzék obstruklióba j 
fogott már január közepén.

Eleinte csak az újonc jutalék emelése ellen 
volt. kifogásuk, majd a közös hadsereg ócsárlá- 
sára mentek át és ebből a témából merítettek 
anyagot öt havi vitára. Csak azután sürgették a 
katonai reformokat és csak legvégül jöttek a 
magyar vezénylet követelésére.

Tudjuk, hogy Széli Kálmán az ugynevezett 
passiv rezisztentiával akarta kiböjlölni az ob- 
struktiót, a mi azonban nem sikerült.

Nem sikerült főleg azért, mert Bécsben 
még nem voltak tisztában azokkal a koncessiók- 
kal, a melyeket a közös hadseregre vonatkozólag 
adhatnak a magyar nemzetnek, ennélfogva kés
tek azoknak megadásával.

így bukott meg 1903. junius 16-án Széli 
Kálmán.

Következeit Kuen Héderváry Károly gróf a 
király bizalmi embere. A képviselőház tartózko
dással, sőt hidegen fogadta őt, mert nem ismer
tük. Üres kézzel nem jöhetett, elállott az újonc 
jutalék emelésétől, ezenkívül kijelentette, hogy 
nem zárkózik el azon katonai reformok elől 
sem, a  melyeket a Széli kormány megígért.

Ámde ezek a katonai reformok nem voltak 
meghatározva, csak általánosan emlitve, azt 
azonban tudta mindenki, hogy a magyar vezény
letet a legfelsőbb hadúr engedélyezni nem 
akarja.

Mielőtt Héderváry Károly gróf kabinetjét 
megalakította, érintkezésbe lépett az ellenzéki 
pártok vezérférliaival és ígéretüket vette, hogy 
le fogják szerelni az obstrukciót, ha a kormány 
elejti az ujoncjulalékot és csak a rendes jutalék 
megszavazását kéri.

Ezen megállapodás ellenére azonban csak 
folyt az obstruktió tovább, még pedig két okból: 
egyik az, hogy az ellenzéki pártokban a fegye
lem laza. minélfogva a hevesebb természetűek 
nem engedelmeskedtek hígadtabb gondolkozása 
vezéreiknek, h másik ok pedig az, hogy Héder
váry Károly gróf nem lévén teljes birtokában a 
magyar nyelvnek, az, obstruáló szónokok kérdé
seinek kereszttüzében Lett közjogi kijelentéseit 
többször kiigazítani volt kénytelen, a mi növelte 
a személye iránti politikai bizalmatlanságot.

Közbeesett egy gonosz incidens, a Szapáry 
László gróf által megkísérlőit megvesztegetés 
esete, a mely a képviselőházban a nagy izgatott
ságot természetesen még növelte. Ez az incidiens 
okul szolgált arra, hogy Kossuth Ferenc meg
bánva az obstruktió leszerelésére adott szavát, 
kijelentette, hogy most már az egész ellenzék 
nevében minden akadály alól felszabadult az 
obstrukció.

A képviselőház a megvesztegetési eset ki
derítésére nyomban egy 15 tagú bizottságot kül
dött ki és elhatározta, hogy a vizsgálat befejez- 
téig üléseit elnapolja. Mindjárt a vizsgálat első 
napján jelentkezett Szapáry László gróf, Fiume 
volt kormányzója és töredelmes, az eset lényegét 
kimerítő vallomást tett. Beismerte, hogy egyedül 
ő a tettes, szánta-bánta hibáját és bocsánatot 
kért ballépéséért.

A ki látta az önvád súlyától megtört em
bert, mikor beismerte nagy hibáját, az tisztában 
volt azzal, hogy egyedül Szapáry gróf ténykedé
séről és hibájáról van szó. Mégis Polónyi Géza, 
a vizsgáló bizottság egyik tagja a legszélesebb 
határokig kivánta a nyomozást kiterjeszteni, úgy, 
hogy a vizsgálat 10 napig tartott, reggeltől éj
félig lázas sietséggel. Felszínre került sok szenny, 
de a Héderváry Károly gróf szeplőtlen becsüle
tének elhomályositására irányuló törekvés teljes 
kudarcot vallott. Mindamellett Héderváry Károly 
gróf nem tarthatta magát és megbukott 1903. 
szeptember 30-án. Nemsokára azután jött a 
chlopi hadiparancs. Provokálta két dolog: az 
egyik az, hogy az ellenzék szónokai öt hónapon 
át folytonosan ócsárolták a közös hadsereget, a 
másik pedig, hogy az obstruktió a magyar szol-, 
gálati és vezényleti nyelv követelésével beleraar- 
kolt a fejedelem által gyakorolt jogokba. Az 
1867. évi XII. t.-c. íl-ik tj-a ugyanis ekként ren
delkezik:

»Ő Felségének a hadügy körébe tartozó al
kotmányos fejedelmi jogai folytán mindaz, a mi 
az egész hadseregnek és igy a magyar hadse
regnek is, mint az összes hadsereg kiegészítő 
részének egységes vezérletére, vezényletére és 
belszervezetére vonatkozik, 0 Felsége által inlé- 
zendőnek ismertetik el«.

Nézetem szerint a törvény ezen rendelke
zése nem jelentheti azt, hogy a magyar nemzet 
lemondott volna azon jogáról, hogy az állam 
hivatalos nyelve, a magyar ne érvényesüljön az 
államélet legfontosbbb szervénél, a hadseregnél. 
Ebbéli jogáról a nemzet le nem mondhat, ez al
kotmányunk szerint bizonyos, de bizonyos magá
nak az 1867. évi XII. t.-c. 13. §-ának alapján is, 
hogy Magyarország törvényhozása a közös had
sereg intézményét is megváltoztathatja. Ámde 
bizonyos az is, hogy a közös uralkodók az 1715. 
év óta, mikor az állandó hadsereg behozatott, 
tényleg gyakorolták azt a jogot, hogy a vezény
leti nyelvet ők határozták meg; és igy, habár 
hazafias volt az obstrukció törekvése, a mely a 
magyar vezénylet kierőszakolására irányult, al
kotmányos szempontból, a mely szempont lényege 
abból áll. hogy a nemzet és a fejedelem kölcsö
nösen tiszteletben tartsák egymás jogait, nem 
tartom megengedhetőnek, hogy egy egy obstruk
ció kényszeritőleg beavatkozzék a fejedelem ál
tal tényleg gyakorolt jogokba, mert egy 
ilyen eljárás komolyan veszélyezleli alkotmá
nyunkat.
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Az a körülmény, hogy a hadseregre vonat
kozó reformok, vagyis közjogunk legnehezebb 
problémája incidentaliler, tehát a kellő előké
szítés és nyugodt megfontolás nélkül felszínre 
került, arra kényszerítőtte a szabadelvüpártot, 
hogy hirtelen megállapítsa a maga katonai 
programmját.

E végből a szabadelvű párt egy kilenc tagú 
bizottságot küldött ki, a mely október végén el
készült munkálatával és nyolc pontban foglalta 
össze a szabadelvű párt katonai programmját. 
Ez a programm a közös hadsereg jelvényeinek 
rendezését, a katonai büntető perrendtartást, a 
magyar csapatoknak magyar tisztekkel való el
látását és a közös hadsereg tiszlkőpző intézetei
ben a magyar tan- és vizsgálati nyelvnek rész
beni behozatalát ölelte fel. A hadsereg vezény
leti és szolgálati nyelvére nézve a szabadelvű 
párt fentartotta azt az álláspontját, hogy a ki
rálynak jogában áll az egész hadsereg kiegészítő 
részét tevő magyar hadsereg vezényleti és szol
gálati nyelvét az 1867: XU. t.-c. 11. §-ában el
ismert alkotmányos fejedelmi jogai alapján meg
határozni, de kimondatott egyúttal az is, hogy a 
minisztérium felelőssége és az országgyűlésnek 
törvényes befolyása erre nézve is fennáll és hogy 
ezt az állapotot a törvényhozás megváltoztat
hatja.

Ez a katonai programul 0 Felsége részéről 
is elfogadtatván, gróf Tisza István vállalkozott 
és nyert megbízást annak végrehajtására.

A Tisza kormány 1908. november 4-én 
mutatkozott be.

Eddig nem volt érkezése egész katonai 
programmjának megvalósítására, ámde a legfon
tosabbakat, vagyis a magyar tisztképzés ügyét az 
adott Ígéretet messze meghaladó mértékben be
váltotta. Már emlitém, hogy az 1904. évi XX. t.-c. 
magyar honos növendékek részére 1073 uj állami 
stipendiumot alapított. Ha tehát a magyar tár
sadalom ezeket az alapítványi helyeket elfoglalja, 
akkor nehány év múltán pótolva lesz a közös . 
hadsereg magyar csapatainál a magyar tisztek j 
hiánya, a mely hiány most 3000-re tehető. El- i 
rendelte továbbá Ö Felsége, hogy a közös had- ! 
sereg iskoláiban a magyar honos növendékeknek j 
a tantárgyak felerésze magyar nyelven adassék 1 
elő. El van rendelve, hogy a közös hadsereg a 
magyar hatóságokkal magyar nyelven tartozik j 
érintkezni. Kieszközölte továbbá gróf Tisza István j 
azt, a mire a szabadelvű párt katonai programmját 
megállapító bizottság nem is gondolt és a mi j 
pium desiderium volt eddig a függetlenségi párt 
előtt is, hogy tüzérséget kap a magyar hon
védség.

Bátran mondhatom tehát, hogy Tisza István 
gróf sokkal többet lett, mint Ígért. Bevitte a kö
zös hadseregbe a magyar nyelvet, a magyar 
szellemet és a honvédtüzérséggel megvalósította 
a magyar hadsereget is. Kieszközölte, hogy a 
katonai szolgálati idő három évről két évre szál
líttassák le. Megnyerte Ü Felségének beleegyezé
sét Rákóczy hamvainak hazaszállítására. Egy , 
szóval rövid egy évi kormányzása dacára is a 
magyar nemzeti politika oly nagy sikereivel szá
molhat be, mint elődei közül senki sem. De nem , 
ejtem el történeti vázlatom fonalát és így meg ; 
kell említenem, hogy az 1903. január közepén 1 
megkezdődött obstrukció csak 1904. március 10- éli 
szűnt meg, s hogy egy hónappal később bere- , 
késztetett az országgyűlés második ülésszaka, a 
melyen a 14 hónapon tartott obstrukció követ
keztében csak 9 törvény hozatott. Ezek közül i 
fontosabbak: a cukorra vonatkozó brüsszeli ' 
egyezmény becikkelyezése, a kivándorlásról, a 
bevándorlásról és a határrendőrségről szóló tör- j 
vények.

A harmadik ülésszak 1904. május elején ! 
kezdődött és november 18-án végződött. Az j 
obstrukció következtében a képviselőház a negye
dik ülésszakra meg sem alakulhatott. A harmadik

ülésszakban 39 törvény jött létre. Ezek közt a 
hivatalnokok pótlékáról, a megyei alkalmazottak 
és a községi jegyzők íizetésének szabályozásáról, 
a vasúti és más beruházásokról, a vasúti alkal
mazottak fizetésjavitásáról, az állami anya
könyvek módosításáról, a katonai alapítványi 
helyekről, az olasz borvámklauzula eltörléséről 
szóló törvények.

Mielőtt áttérnék politikai helyzetünk meg
világítására, engedjék meg igen tisztelt uraim, 
hogy röviden szóljak helyi érdekeinkről és kifej
tett egyéni működésemről.

iK lÜ lJ'áK Z Itt.)

Helyi érdekeink közül legfontosabb a bá
nyászat.

Nekünk annyira fontos, hogy mind az, ami 
itt. Selmec- és Bélabányán van, megélhetésünk 
és városunk jövője szempontjából, együttvéve sem 
olyan fontos, mint a bányászat. Sajnos, tudjuk 
mindnyájan, hogy ezen őstermelésünk az ezüst
árában beállott nagy érték csökkenés következ
tében. nehéz válsággal küzd. Es mialatt a nagy
bányai és a zalathnai bányakerületek üzemei 
állandóan kielégítő mérlegekkel zárulnak, addig 
minálunk a veszteség hol kisebb, hol nagyobb, 
de sajnos állandó, mert maga a termelés is nagy 
külömbozetek közt ingadozik. Mi lehet ennek oka?

Talán felderítik azok a szakértők, kik most 
bányáinkat bejárták és véleményt fognak adni 
azokról. Munkálatuk alapján fog bányaigazgatósá
gunk és a kormány kebelében a jövő nagy kér
dése tárgyaltatni. Most fog eldőlni, vájjon a mély
ségben vagy pedig uj bányamezők feltárásával 
keresendő-e az áldás. Vajha sikerülne a tudomány 
világiló mécsének segélyével eltalálni a helyes 
utat. De akár az egyik, akár a másik irányban 
induljunk meg. újabb és attól félek, tetemes be
fektetésekre lesz szükség, aminek engedélyezése 
iránt nyilván külön törvényjavaslat lesz a kép
viselőház elé terjesztendő. Bíznunk kell Uraim a 
nemzet áldozatkészségében, a kormány hazafias 
jó indulatában és foglaljuk a mindennapi kenyér 
iránti imánkba bányászatunk sorsát is.

( F ő i s k o l a . )
Annál ürvendetesebb fejlődésnek indult bá

nyászati és erdészeti főiskolánk.
Annak tanári tesLülete, hazafias, derék és 

nagy munkát végzett a reorganizáció tervének 
kidolgozásával és egész tekintélyének latba veté
sével, hogy munkálata a kormány részéről elfo
gadtassák. Élénk mozgalmat fejtett ki a tanári 
testület a maga érdekében akkor is, amikor Széli 
Kálmán beterjesztette törvényjavaslatát az állami 
tisztviselők fizetésének rendezéséről. Ezen moz
galom következtében a Ház pénzügyi bizottság
ban erősen kiemeltetett főiskolánk kiváló fon
tossága és többen szólaltak fel amellett, hogy a 
tanárok fizetése a törvényjavaslatban foglalt mér
téken túl emeltessék.

Hieronymi Károly, Kossuth Ferenc. Neményi 
Ambrus, Bedő Albert és mások voltak az ügy 
szószólói és barátai, minek következtében a pénz
ügyi bizottság jelentésébe is felvétetett a pénz
ügyminiszter úr azon kijelentése és Ígérete, hogy 
főiskolánk tanárainak fizetését a törvényjavaslatban 
foglalt mértéken felül, kormányzati utón emelni 
fogja.

Ez legyen további törekvésünk kiinduló 
pontja. Hogy ilyen eredményeket értünk el, ezért 
most is elismerésemnek és küszünetemnok adok 
kifejezést a tanári kar buzgó tevékenységéért és 
sikeres akciójáért.

( l i ő / . ő p i w k o l a ) .

A városunkban létező két középiskolára vo
natkozó álláspontomat már volt szerencsém je
lezni. Ez az álláspont a felekezetiség álláspontja. 
Fejlesztessék mindkét középiskolánk és álljon 
mind a két intézet saját felekezetének szolgála
tában, mert ez a szolgálat a legnemesebb és a 
legjogosultabb; és valamint az evang. Lyceum a

felekezeti hűség, szeretet és áldozatkészség alko
tása, ép úgy törekedniük kell róni. kath. polgár
társainknak is, hogy a gyinnásium kiegészíttessék 
a hiányzó két oszlálylyal avógből, hogy rendel
tetésének megfelelhessen, amely rendeltetés nem 
lehet más, minthogy a katholikus ifjúság saját 
vallásának szellemében neveltessék. Hogy ezt a 
célt elérhessük, részemről elkövettem minden le
hetőt. Hiszem és remélem, hogy polgártársaim 
támogatásával célunkat mielőbb el is érjük.

A Berzeviczy-féle népoktatási törvényjavas
latra vonatkozólag e napokban kapíam egy igen 
értékes munkát a helybeli tanító uraktól, amely
ben szakbirálalukat kifejtve, 13 pontba foglalják 
nézetüket is kivánataikat. Köszönöm a tanító 
urak hazafias támogatását, a munkálatot érvényre 
juttatás végett tanulmányozni fogom.

( V a u m . )
Be kell ismernem, hogy a vasúti kérdést 

előbbre vinnem nem sikerült. Minden korszaknak 
meg van a  maga irányzata az alkotások tekin
tetében. Ma az állam pénzereje tisztviselői fize
tések emelésével és a tüzérség elrnaradhallan 
modern felszerelésével, de az obstrukció által 
okozott mintegy 22,000.000-nyi egyenes adóbevé
teli csökkenéssel annyira kimerült, hogy nehány 
határszéli vasútvonal kivételével, a magyar állam 
egyelőre az állami vasúthálózat kifejlesztésével 
nem foglalkozhatik. A kereskedelmi minisztérium 
álláspontja az, hogy csak a legfontosabb állami 
érdekek megvalósítása céljából épit uj vonalakat, 
a vicinális vasutak osztályába sorozva minden 
más tekintet alá eső vasút építését. Hozzájárul 
ezen kedvezőtlen helyzethez még az is, hog  ̂ a 
magyar államvasutak évi 13 millió korona veszte
séggel zárják üzemüket, és megnehezíti törekvé
sünket, bányászatunk hanyatló irányzata is. De 
szíveskedjenek figyelembe venni, hogy a törvény- 
hozás idejéből és a kormányzat erejéből két esz
tendőt az obstrukció emésztett fel, és hogy oly 
nehéz kérdések megoldására mint a vasút kér
dése, 'maga a folytonos miniszlerválság sem volt 
alkalmas. Ezen okok miatt a vasút kérdését, jobb 
és nyugodtabb időre kell hagynunk. Ellenben vá
rosunk hatósága részéről támogatva, gondoskod
tam arról, hogy keskeny vágányu vasutunk drágább 
tarifája leszálliltassék és a rendes tarifával majd
nem egyenlővé tétessék; gondoskodtunk továbbá 
a forgalmi eszközök és a vonalok szaporításáról is.

Ez ügyben többet nem tehettem.
(Ci |M»g.rrtr.)

Megelégedéssel említhetem, hogy a legsöté
tebb obstrukció és ex-lex korszakában, amikor a 
pénztári készletek már-már kiapadtak és amikor 
csak a legszükségesebb folyó kiadások fedezése 
is nagy nehézségekkel járt, sikerült nekem Eáng 
Lajos ur, akkori kereskedelemügyi miniszter jó
akaratával lehetővé tennem a helybeli cipőgyár 
üzemének további fen tartását.

Városunk ügyeiben a kormánynál minden 
alkalommal kötelességszerüleg eljártam és a leg
nagyobb készséggel iparkodtam polgártársaim 
mágánérdekeit is, az üsszeférhellenségi törvény 
korlátái közt, tőlem telhetőleg előmozdítani.

És most engedjék meg, hogy röviden szóljak 
parlamenti egyéni működésemről is.

Tevékeny tagja voltam a Ház igazságügyi 
bizottságának. Ott letárgyaltuk többek közt a 
polgári perrendtartást. Ennek azon fejezeténél, 
mely a bányaügyekben követendő eljárást foglalja 
magában, kifejtettem a bányászat érdekeit és ezen 
szempontból a szükséges eljárási módozatokat. 
Indítványaim jórésze elfogadtatott.

Beválaszlatlam abba a 15-ös bizottságba, a 
melyet a képviselő ház a Szapáry László gróf. 
volt Hűméi kormányzó által megkisérlett meg
vesztegetési eset megvizsgálására kiküldött. Ebben 
a bizottságban, amely liz napon át éjjel és nappal 
tartotta üléseit, én vezettem a jegyzőkönyveket.

Előadója voltam 3 törvényjavaslatnak u. m.
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a határrendflrségről, a bevándorlásról és az állami ' 
anyakönyvek módosításáról szóló törvényeknek.

Legfontosabb ténykedésem volt az össze- . 
férhotlcnsógi bíráskodás szakreferádája, amelyet i 
egy magam végeztem.

Reérkezett 41 összeférhetlenségi bejelentés. 1 
ezek közül néhány közjogi, közigazgatási és köz- 
gazdasági szempontból elég fontos kérdés volt. : 
j.;s noha minden egyes ügyben titkos szavazással i 
választotta meg a bizottság előadóját, a bizalom 
minden egyes esetben egyhangúlag személyem j 
felé irányult. Ennek a bíráskodásnak fontosságát I 
legyen szabad csak nehány szóval kiemelnem. 
Alkotmányos életünk visszaállítása óta közgazda- j 
ságunk nagy lendületnek indult, főleg a közieke- j 
dés és a bankügy. Tudjuk, hogy az ilyen alkotá- , 
Sok többnyire a kormánytól nyertek és nyernek ; 
támogatását. Ezért a képviselőket szívesen válasz- : 
tollák meg a különböző vállalatok tauácsaiba. j 
Kzek az állások, az úgynevezett húsos fazekak. í 
voltak az erkölcsök megróni ói és parlamenti éle- I 
tünk tisztaságának veszedelmei. Szükségessé vált j 
tehát az összeférhetlenségi törvény és bíráskodás 
szigorítása. Az uj törvény és az uj eljárás életbe 
léptetésénél úttörő munkát végeztem. És ezen , 
munkám pártkülönbség nélkül elismerésben is ; 
részesült.

(Sov. >H.)
Ezek után tisztelt polgártársaim beszélnem j 

kell még nov. 18-áról. annak előzményeiről és i 
következményeiről.

Tisza István gróf szükségesnek találta, hogy j 
a technikai obslrukció parlamenti életünkből ki- 
küszöböltessék. Mert a technikai obstrukció a í 
házszabályokkal való legnagyobb visszaélés. Célja , 
a tanácskozásra szánt időnek a végtelenségig 
való kihúzása és a többség döntési jogának kon- i 
fiskálása. Módja különböző és legalkalmasabb 
formája a zárt ülések folytonos kérelmezése. 
Házszabályaink szerint az elnök annyiszor köteles 
záriülést elrendelni, a hányszor annak elrendelé- ■ 
sél 20 képviselő kéri. Zárt ülésen határozat nem 
hozható, és mindenki annyit beszélhet, a mennyit 
akar. Megtörtént nem egyszer, hogy ilyen zárt j 
illésen az obstruáló szónokok a színházakról és : 
asszonyokról beszeltek, és kifogyva ebből a téma- | 
ból, régi újságokat vagy könyveket vettek elő és 
azokból olvaslak fel érdektelen és a lárgygyal mi 
összefüggésben sem álló dolgokat, a tanácskozásra 
szánt idő elteltéig. Belátta mindenki, hogy ez a 
visszaélés csúffá tevése parlamenti életünknek. 
Mégis megtörtént, hogy amikor előállott gróf Tisza 
István a házszabály revíziójával és kifejtette, hogy 
a szólásszabadság sértetlen megóvásával, a ház- i 
szabályokat csakis a technikai obslrukció kikü
szöbölése végett akarja szigorítani és indítvá
nyozta, hogy n végből egy 21 tagú bizottság kűT7"  
tlessék ki, kijei entette a függetlenségi párt, hogy 
habár elismeri a revízió szükséges voltát, még sem j 
küld ki senkit kebeléből a 21-es bizottságba, j 
Appony i Albert gróf elitéi te a technikai obstruk- I 
fiút és elismerte a revízió szükségességét, de | 
azzal a junklimmal hozta kapcsolatba, hogy a 
revízió csak az általános választási jog reform
jával együtt eszközöltessék. EzL a nézetem szerint 
helytelen álláspontot foglalta el a néppárt is. Tiz ! 
napig tartott a vita és minthogy a technikai , 
obstrukció védelmére senki sem mert vállalkozni, i 
a tiz napig tarló vitában másról kellett beszélni, 
szónokollak tehát a szólásszabadság fenntartásáról, 
amire nézve pedig Tisza István gróf többször 
kijelentette, hogy azt megszorítani nem kívánja. 
Az ellenzéki párti vezérek említett nyilatkozatai 
"fán be kell látni, hogy a 21-es bizottság kikül
désére vonatkozó javaslat nem fog célhoz vezetni, 
mert a technikai obslrukció eszközeivel évekre 
leit volna ki terjeszthető a vita csupán a feleli: 
küldessék-e ki vagy nem a 21-es bizottság ? Más 
eszközhöz kellett tehát nyúlni. Tisza István gróf 
visszavonta a 21-es bizottság kiküldése iránti

indítványát és e helyett a Dániel-féle indítvány 
lett beterjesztve.

A Dániel-féle indítvány — most már a kép
viselőház határozata — egy szigorított házszabály 
természetével bír, de csak három dologra terjed 
ki: a folyó évi kültségvetésro, a nem emelt újonc 
jutalékra és a házszabály revíziójára, azzal a 
korlátozással, hogy a szólásszabadság érintetlenül 
hagyassák és csak a technikai obslrukció lehetet
lenné tétele vétessék célba. A Dániel-féle indít
vány ellen az összes ellenzéki pártok bejelentették 
a technikai obslrukciót. Aminek következtében a 
további érdemleges tárgyalás lehetetlenné tétetvén, 
nov. 18-nak esti ülésén a képviselőház elnöke, 
engedve a többség szavazást kérő és sürgető aka
ratának, bezárta a vitát és elrendelte a szavazást, 
annak dacára, hogy szólásra még több obstruálni 
akaró szónok volt följegyezve.

Ez történt november 18-án és semmi más. 
Ez szolgáltatott okot arra, hogy Andrássy Gyula 
gróf és mágnás társai kiléptek a szabadelvű- 
pártból. Ebből csinált és csinál a szövetkezett 
ellenzék és az ellenzéki sajtó egeiverő lármát, 
törvénysértéssel, alkotmánysértéssel, házszabály- 
sértéssel és jogtalan erőszakkal megvádolva Tisza 
István grófot és a szabadelvű-pártot. Mindezek a 
vádak azonban nézetem szerint alaptalanok.

Törvénysértésről szó sem lehet, egyszerűen 
azért nem, mert Ausztria kivételével talán az 
összes parlamentekben a házszabály nem törvény, j 
de szabályzat, mely a tanácskozás rendjének biz
tosítására, a tanácskozás módjának megállapítá
sára szolgál. A törvényhozó testület legsajátabb 
belügye, amelybe semmiféle más faktor be nem 
folyhat. A törvény pedig, miként tudjuk, több j 
tényező hozzájárulásával készül és csak ily módon 
változtatható meg. A házszabály, nagyhírű köz- 
jogászok, mint például Laband, Rünne és Goncha 
tudományos fejtegetései szerint annyira belügye 
a törvényhozó testületeknek, hogy a tudomány 
elmélete szerint minden országgyűlési ciklus csakis 
fennállásának időtartamára alkothatja meg a maga 
házszabályát, a melynek kötelező ereje a követ
kező országgyűlés időszakára csak akkor terjedhet 
ki, ha a következő ciklus a korábban alkotott 
házszabályt elfogadja. Kétségtelen továbbá a több
ségnek azon joga is, hogy a házszabályt a szük
ség szerint bármikor megváltoztathatja. Ami al
kotmányunk szerint is kétségtelen, hogy a ház
szabály a képviselőház legsajátabb belügye. Az 
1848: IV. l.-c. 10. §-a szerint mindegyik tábla 
megalkotja a maga házszabályait. Ami házszabá
lyunk is a többség határozatával bármikor mó
dosítható. Ami házszabályunk is csak befelé 
kölolez, kifelé nem. És mindazok a jogszabályok, 
amelyek a képviselőház összetételére, a mentelmi 
jogra, az összeférhetlenségi jogra vonatkoznak és 
természetüknél fogva nemcsak befelé, de kifelé is 
joghatállyal bírnak, nem a házszabályok, de kü
lön törvények által állapíttatnak meg.

Azt hiszem, hogy kimutattam, hogy a nov.
18-ki esemény semmiképen sem mondható törvény
sértésnek. ismétlem azért nem, mert a házszabály 
nem törvény.

A második valótlanság, a molylyel a köz
véleményt izgatják, annak állítása, hogy alkot
mánysértést követelt el a többség november 
18-án. A házszabályok azon jogi természetéből, 
hogy az a képviselőház belügye és a többség 
azon legális jogából, hogy a házszabályt bármikor 
megváltoztathatja, következik, hogy a Dániel-féle 
indítvány elfogadásával alkotmánysértés sem volt 
elkövethető. Mert az alkotmánysértés esete al
kotmányunk fogalmából kifolyólag akkor követ
keznék be, ha egy illetéktelen tényező, a korona, 
a főrendiház, a hadsereg, vagy az utca gyako
rolna befolyási egy olyan ügy elintézésére, a 
mely ügy a háznak belügye. Nem sértheti meg 
az alkotmányt az a többség, a mely a házsza
bályok kérdésében a maga legális jogát gyako

rolja. A parlamenti ólet elfajulása, a házszabályok
kal való folytonos visszaélés az obstrukció szol
gálatában, igenis veszélyezteti alkotmányunkat, 
mert az obstrukció, ha a parlament nem bírja 
megfékezni, az alkotmány felfüggesztésére és 
absolutizmusára vezet. Avagy nőin veszélyezle- 
tése-e alkotmányunknak az, hogy a lolytonos 
obstrukció következtében parlamentünk munka- 
képtelenné válván, a kormány ex-lexbe és abba 
a kényszerhelyzetbe sodortatik, hogy a törvény 
elkerülésével, sokszor megszegésével, rendeletek
kel kénytelen kormányozni, úgy mint Ausztriában 
a 14. §. alapján, mert az ország érdeke meg
követeli, hogy bizonyos életbevágó ügyek gyorsan 
elinléztessenek ? Hát igenis ez mind alkotmány- 
sértés. De kérdem önöktől tisztelt polgártársaim, 
vájjon lehet-e alkotmánysértéssel vádolni azt, 
aki épen az alkotmány védelme és biztosítása 
érdekében a technikai obstrukció letörésére tö
rekszik ?

Azzal vádolnak továbbá politikai ellenfeleink 
és azzal izgatják a közvéleményt Tisza István 
ellen, hogy a házszabályt sértettük meg. Lássuk 
van-e abban igazság? Vezérem Tisza István gróf, 
a karakterét annyira jellemző őszinteségéből ki
folyólag beismerte, hogy a lényeg megmentése 
végett megsértette a formát. Nekem sem termé
szetem a csürés-csavarás. De jogi meggyőződésein 
az, hogy november 18-án voltaképen házszabály
sértés sem történt. Nem pedig azért, meri mi
ként azt dr. Schwarcz Gusztáv egyetemi tanár 
kifejtette, minden tanácskozás vagy tárgyalás 
bizonyos szabályok szerint történik. Ez a sza
bályzat lehet törvény, mint példának okáérL a 
büntető és a polgári perrendtartás. Lehet statú
tum, mint ezt a kereskedelmi társulatoknál lát
juk. A képviselőház tanácskozási rendje a ház
szabály. Mindezek a szabályzatok nagyobb-kisebb 
részletességgel megszabják a tárgyalások rendjét 
és módját. De a lényegre nézve ezek a szabályok 
mind egyenlők. Egyenlők abban, hogy a tár
gyalás az ügyek és kérdések megvitatására, kü
lönböző szempontból való megvilágítására szolgál, 
megegyeznek abban, hogy a tárgyalás vagy a 
vita feladata a kérdéseket elbírálásra, vagyis ha
tározathozatalra előkészíteni, egyenlők abban, 
hogy a tárgyalás rendje az elnök által fenlar- 
tassék és megóvassék és végül megegyeznek 
abban, hogy a tárgyaló feleknek csak a tárgya
lás érdekében van kérelmezési, inditványozási és 
szólási joguk.

így van ez a parlamenti tárgyalásoknál is. 
És téves dolog a szólásszabadság olyan értelme
zése, hogy az korlátlan és nincs a tárgyalási jog 
természetszerű határai közé szorítva. Ha kor
látlan volna a szólás joga, akkor beszélhetne 
akárki, akármikor, akárhogyan és akármit. Ámde 
ezt a képviselő nem teheti, mert csak akkor 
beszélhet, ha rajta a sor. csak úgy beszélhet, 
ahogy illik és csak a tárgyhoz szólhat. Ellenesei
ben tőle a szót az elnök elvonhatja. Következik 
ezekből, hogy a képviselő csak addig beszélhet, 
a mig tárgyal és hogy nincs joga a tárgyalás 
céljával ellentétes indokokból beszélni vagy cse
lekedni. Bizonyos az is, hogy a tárgyalás olt 
végződik, ahol az obstrukció kezdődik. Mert 
aki obstruál, az a tárgyalásra szánt időt jogta
lanul foglalja le avégből, hogy magát a tárgya
lást és annak célját, a döntést meghiúsítsa. Ha 
tehát valamely tanácskozó testületben a vita 
folyamán beáll az az időpont, a hol a tárgyalás 
azért tekintendő befejezettnek, mert már az előre 
bejelenteti technikai obstrukció kezdődik, akkor 
beáll egyúttal a tárgyalás berekesztésének idő
pontja, a szavazás elrendelésének ideje és szük
ségessége is. De ha ez okoskodás helyes és ha 
eszerint a tárgyalás nem lett idő előtt bere- 
kesztve és a szavazás nem lett a tárgyalás vége 
előtt elrendelve, akkor tekintettel arra, hogy 
csak a/, a panasz, hogy a szavazás idő előtt
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rendeltetett el, ez a panasz pedig a/, előadottak 
szerint alaptalan, jogi meggyőződésein szerint 
házszabálysértés sem történt november 18-án.

De erőszak sem történt. Az 1848. I\ t.-c. 
10-ik §-a szerint a tanácskozáshoz szükséges ; 
csend és rend biztosítása és a tiallgatók teljes | 
hallgatagságban tartása iránt az elnök intézke
dik. A 14-ik szakasz szerint a rend és a csend | 
fentartása terein biztosok által, szükség esetében j 
nemzeti őrség állal eszközöllelik. Ha tehát a j 
törvény megadja az elnöknek azt a jogot, hogy 
a tanácskozás megzavart rendjének helyreállítá
sára karhatalommal is élhessen, akkor nem vá
dolható meg halalmaskodással, a midőn sokkal 
enyhébb eszközhöz nyúlt a rend helyreállítására. 
Hogy a technikai obstrukció a tárgyalás rendjé
nek teljes felforgatása, azt már fentebb kimu
tattam. Az elnöknek jogában és kötelességében | 
állott tehát, rendészeti hatalmából kifolyólag a ; 
szavazás elrendelésével megkísérelni a rend | 
helyreállítását.

De a többség sem vádolható erőszakosko
dással. Alkotmányunk szerint a nemzet választ, 
a többség dönt. A döntés joga tehát a többségé, 
a mely a midőn e jogát gyakorolja, csak legális j 
hatalmával él és jogtalan erőszakol el sem kö
vethet. De vádolhatja e a kisebbség, a mely 5 év i 
óta erőszakoskodik, a többségei, mely csak legális j 
jogát gyakorolta erőszakkal és nem találók-e a 
Krisztus Urunk ama szavai: keresik mások sze
mében a szálkát és nem veszik észre a maguké
ban a gerendát?

Azt mondja végül az utólagos kritika, hogy j 
másként kellett volna letörni a technikai obstruk- 
ciót. Erre csak az a megjegyzésem, hogy a kü
lönböző parlamentek történetének bizonysága | 
szerint ez mindenütt hasonló módon történt, mini | 
nálunk november 18-án. —- Például Invatkozha- | 
tóm az angol képviselőházban az 1881. évben | 
történtekre, amidőn egy az Írek által reájuk nézve | 
sérelmes törvényjavaslat tárgyalása alkalmával ; 
az ir képviselők obstrukcióra szövetkeztek. Az 
ülés 40 óráig tartott, minek következtében több i 
képviselő részéről az a felszólítás inlézletett az ; 
elnökhöz, hogy a szándékos és rosszindulatú idö- 
fecsérlés ellen nyúljon erélyes rendszabályokhoz. 
Ennek következtében az elnök kijelentette, hogy ; 
az ir képviselők magatartása ellenkezik a ház 
többségének érzületével, az obstrukciós vita már | 
40 óráig tart. a házszabályok hatástalanoknak ; 
bizonyultak a rendes vitatkozás megóvására. 
Ekként oly válság állott be, a mely megköveteli ; 
az elnök rögtöni beavatkozását. A ház méltósága ! 
hitele és tekintélye komolyan fenyegetve van, 
megóvása szükséges, ennek következtében bezárja j 
a vitát és feltette a kérdést szavazásra azon fel
tevésben, hogy a ház többsége helyeselni fogja 
eljárását. A szavazás tehát a brit parlamentben 
ép úgy történt akkor, mint nálunk nov. 18-án, a 
tárgyalás formális berekesztése előtt. Az irr kép 
viselők is a házszabályok megsértésével és önké
nyes hatalmaskodással vádolták meg az elnököt, 
a ki ennek következtében 28 ir képviselőt kive
zettetett és le volt verve a parlamenti forradalom. 
Nemsokára ezután a kormány elnöke Clladstone, 
benyújtóit egy javaslaton a cloture alkalmazására, 
mely abból állott, hogy bármely képviselő a vita 
bármely stádiumában indítványozhatja a szava
zási. Ha az indítványt a Ház két harmada elfo
gadja. akkor a szavazás elrendeltetik. Később e 
2 8 IDD képviselőre olvadt le, és a ma érvényben 
álló angol házszabály szerint az elnök belátásától 
függ, hogy bármely képviselőnek szavazást kérő ! 
indítványára olrendelje-o a szavazást, vagy sem.

Az elnöki hatalom és jogkör kiterjesztésével 
hasonló rendelkezést találunk a belga, a francia 
és az amerikai Egyesüli Államok házszabályai
ban is.

Végül engedjék meg, hogy hivatkozzam Mohi 
Hóbort német tudós híres munkájára, amely Tü-
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bingában az 1861). évben »Slaatsrecht, Yülkor- 
recht und Politik* cim alatt jelent meg. Ebben a j 
munkában a jog és államludoniányok szempont
jából tárgyalja az obstrukciót és a tudományos 
fejtegetés eredményeként nevezett munkájának 
215 lapján a következő konklúzióhoz jut: Az 
obsrtukeió elleni küzdelemben a házszabályok 
határozmányai célra nein vezetnek Mert ezen 
vagy enyhék, és akkor nem hatékonyak, vagy 
tulszigoruak és akkor tűimennek a célon. Egyedül 
az elnöki hatalom alkalmas az obstrukció letö
résére. 11a pedig sokan szövetkeznek az obstrukció) 
gyakorlása végett, akkor a következő tanácsol 
adja: »!Südann aber mus die lírait und schnelle 
Entsclilossenheil des \ orsiizenden, sowie die, 
Enlsehiedenheil und Zaehigkeil dér Mehrheit in 
dér Versaminlung das Beste tliun*.

Mindezekkel kimutatni igyekeztem, hogy 
nov. 18-án nem követtünk el sem törvény — j 
sem alkotmánysértést.

Érthető a Banll'y Dezső báró elleni obstruk- 
ciónak logikája. Ez abból állolt, hogy Bánffy az j 
erőszakos választásokkal megakadályozta a nem 
zeli akarat kifejezését, tehát vice-versa az obslruk- 
ció jogosultnak érezte magát arra, hogy meggá
tolja a Bánffy kormány akaratának érvényesü
lését.

Egy kis jóakarattal meg lehet érteni a Széli 
Kálmán elleni obstrukció logikáját is, amely abból 
indult ki, hogy a kormány Magyarországtól 13000 
újonccal többet követelt és nőin adott katonai 
engedményeket.

Most a Tisza elleni obstrukciónak logikája 
a következő: Eismerik, hogy szükséges a házsza
bályok revíziója, ők sem kételkednek a Tisza 
István hazafiságában. nem is telietik, mert jól 
tudják, hogy annak a törülinetszelt magyar em
bernek szive minden dobbanása, agyának minden 
gondolata a hazáé. Elismerik, hogy jellemszilárd- 
ságra, akaraterőre, tehetségre és tudásra nézve 
a legkiválóbbak egyike és mégis szövetségre lép
nek megbuktatására.

Ezt a logikái, tisztelt polgártársaim nem 
értem.

És a midőn látom Tisza István emberfe
letti küzdelmét a magyar parlamentárizmusért, 
ha meggondolom, hogy az önzetlenség és a bátor 
elhatározás mekkora nagy mértéke kell arra, hogy 
a házszabályrevizióba, ebbe a veszedelmes da
rázsfészekbe belemarkoljon, ha látom, hogy oly 
sokan félreértik és még többen félremagyarázzák 
annak az igaz embernek, igaz tiszta szándékát 
akkor mély bánat és keserűség tölti el hazám 
sorsán aggódó lelkemet, mert látom, hogy a 
pártoskodás gonosz szelleme most is testvárhá- 
borúba viszi nemzetemet.

És most tisztelt polgártársaim, minthogy 
már is túlságosan vettem igénybe szives türel
müket, befejezem beszédemet. Mint a szabadelvű 
párt tagjai, kell, hogy ezentúl is az 1867-iki tör
vények alapján maradjunk meg és ezen az alapon 
haladva megfeszített munkával dolgozzunk a ma
gyar nemzet anyagi és szellemi erejének fejlesz
tésén, avégből hogy a folyton fokozandó nemzeti 
erőt a magyar nemzeti politika javára tegyük 
gyümölcsözővé.

Nem alkotmányunkat, de a nemzeti erőt 
kell lejleszteni. Alkotmányunk egy befejezett egész 
Hasonlítható egy ódon, de hatalmas épülethez, a 
mely a magyarnál sokkal nagyobb nemzet befo
gadására is alkalmas. Csakhogy ez a nagy épület 
kong az ürességtől, mert szegények vagyunk arra, 
hogy ezt a nagy épületet a kényelem és jólét 
eszközeivel berendezzük és lakályossá tegyük.

Ezt csak produktív munkával érhetjük el. 
A parlament a nemzeti munka nagy műhelye és 
ahhoz, hogy ebben a nagy műhelyben serényen 
folyjék a munka, mindenekelőtt kell, hogy a 
már említett módon tervbe vett házszabály re
vízióval a képvisolőház munkaképessége biztosít
tassák.

Szülővárosom szabadelvű pártja ma egy 
hete megalakulván, újból feléin nyujtá a bizalom 
legszebb, legbecsesebb ajándékát.

Én hálás szívvel és mély megillelődéssel 
elfogadom a jelöltséget és megköszönve irántam 
tanúsított eddigi bizalmukat és a mai szives tü
relmüket, hűséget fogadva, hűségei kérek önöktől 
kipróbált és bölcs hazaliságuktól a szabadelvű 
párt részére, csekély magamat, pedig ajánlom 
szives barátságukba.

Többször megszakították a szónokot he
lyeslések beszédje közben, melynek befe
jeztével szűnni alig akaró éljenzés és taps 
hangzott fel jeléül annak, hogy Selmec
bánya választóinak zöme nemcsak tiszte
lettel és szeretettel övezi Hcincz Hugó volt 
képviselőt, de egyet is ért vele politikai 
működésében

A választók nevében Zólomy Imre erdő
mester mondott köszönetét a következő 
nagyhatású beszéddel.

Nagyságos Uram!
Súlyos nehéz válság elölt áll a magyar 

nemzet s a magyar parlamentárizmus. Az óidáz- 
tusák viharai nem csak most, de úgy szólván 
évek óla tépik, szaggatják, bénítják a parlament 
munka képességét éppen akkor midőn annak 
alkotó erejére e hazának legnagyobb szüksége 
volna. Van e valaki széles e hazában, ki nem 
óhajtaná e szomorú állapotok megváltoztatását 
a különbség talán csak abban van, hogy a néze
tek s vélemények eltérők a módok s eszközök 
megválasztásában. Nem az a célom, hogy párt- 
politikai fejtegetésekbe bocsátkozzam, de meg 
akarom köszöni elv társaim nevében is, hogy 3 
évi képviselői működésedről előttünk beszámoltál 
s bizalmunkat akarom kifejezni, mert az a szent 
hitünk s meggyőződésünk, hogy úgy a kormány
nak, mint linektek, kik őt nehéz helyzetében 
támogatjátok, minden önzés nélkül egyetlen szent 
cél lebeg szemelek előtt, a nemzet boldogulása, 
s hogy minden tetteteknek rugója, forrása csak 
egy lehet, a haza iránti lángoló szeretet.

De meg akarom köszönni fáradhallan buz
galmadat e város érdekeinek előmozdításában is. 
Nagyon jól tudjuk mi azt, hogy a Selmecbányán 
szükséges alkotások s hasznos újítások feletti 
döntés mások kezébe van letéve s ezért lehetet
lent tőled nem is kívánhatunk, de ürömmel ta
pasztaltuk azt. hogy e város jól felfogott érde
keiben mindenkor szívesen munkálkodtál s igye
keztél elérni azt ami a létező viszonyok melleit 
egy általában elérhető volt. Figyelemmel kisértük 
parlamenti működésedet s igaz megnyugvással 
eltelve láttuk, hogy ott szerényen, de sokszor 
ember feletti muukálkodással töltötted be helye
det s hogy többet ne hozzak fel mindenkor egy
hangúlag leltél megválasztva az összefórhellenségi 
bizottság előadójává, ami fényes bizonysága volt 
annak, hogy képviselő társaid párt különbség 
nélkül megbíznak önzetlen igazság szeretetedben, 
munkásságodban és mocsoktalan, tiszta politikai 
s egyéni tisztességedben. Ez egyéni tulajdonságaid 
azok, melyek lelkes híveiddé avatják még azokat 
is, a kik talán politikai szempontból nincsenek 
veled mindenben egy véleményen.

Nagyságos Uram! Magyarország képviselői 
közül talán egyikre sem háramlik oly súlyos fel
adat, mint Seímec- és Bélabánya képviselőjére. 
Ha körültekintesz e város falai közölt, mindenütt 
csak nehéz küzdelmet s a hanyatlás veszedelmét 
láthatod. Nézd még az ezernyi szegény bányamun
kást, ki élete veszélyeztetésével, súlyos munkával 
keresi meg mindennapi kenyerét, s aki azon ve
szély előtt áll, hogy még ezt is elveszítheti, nézd 
meg a küzküdő mezőgazdáinkat, kiknek a mos
toha föld aiig fizeti vissza az elvetett magot, hal- 
gasd meg kereskedőink s iparosaink feljajduló 
szavát, jogos panaszát a megélhetés küzdelmeiben, 
vess csak egy pillantást derék, hazafias s lelkes 
tanítói karunk súlyos anyagi helyzetére s a tiszt
viselők nehéz küzdelmeire s ha ezt megtelted, s 
ha van benned egy parányi atyai szeretet irántunk, 
úgy akkor nem adunk neked pregrammot, akkor 
tudni fogod kötelességedet.

Nagyságos Uram! Hő óhajunk az, hogy a 
parlament falai közölt továbbra is te képviselj 
bennünket, de bármi következnék is be e nemzet 
életében, mindenkor úgy segítsen meg a jó Isten
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téged, a hogy te önzetlenül csak a haza s e város 
javát'fogod továbbra is szolgálni, s minthogy ezt ; 
nem csak reméljük, de szentül hisszük is, ezért | 
igaz lelkesedéssel csoportosulunk a zászló alá, j 
melyre a te neved van felírva s bizalommal j 
szeretettel kiáltjuk *Éljen Heincz Hugó képvise
lőnk*.

L elkes éljenzés igazolta, hogy Selmec
bánya választói egyetértenek  abban, hogy 
küzös bizalommal, tisz tele tte l v iseltetnek 
Heincz Hugó iránt, ak it közös akarattal 
fognak képviselővé m egválasztani.

Baán Elemér elnök indítványára elha
tározták még a választók, hogy Lukács 
László pénzügyminisztert táviratilag üdvöz
lök miniszteri működésének tíz éves jubi
leuma alkalmából s ezzel véget ért a gyű
lés. — A választók Heincz Hugó képviselő
jelölt éltetésével oszoltak szét.

A szociáldemokraták jelöltje.
Selmecbányán nem ismerik azt a pártot, 

amelynek zászlaja nem nemzetiszinü. hanem 
piros; amelynek jelszavai nem Isten, király, haza, 
hanem az, hogy nincsen Isten, nincsen király, 
nincsen haza.

A múlt szerdán Lakatos László a szociál- 
demokra párt állítólagos képviselőjelöltje, ismer
tette azokat az elveket, amelyeket a szociálde
mokraták vallanak.

Lakatos László állítólag betűszedő munkás, 
ugylátszik azonban, hogy nem a munkából él, 
amelynek szentségét és magasztosságát fennen 
hirdette, hanem — nem tudni, hogy miből él. 
Munkája után nem élhet, mert mióta a válasz
tási mozgalmak megindultak, ő is megindult, jár 
faluról-falura, városról-városra s hirdeti eszméit 
azoknak, akik meghallgatják. Néhol megengedik 
neki, hogy programmbeszédet mondjon, néhol 
nem, igy Turócszentmártonban bekaszlizták és 
azután kiutasították.

Itten sikerült neki elmondani beszédjét. 
Igen sokan hallgatták. A vigadóban rég nem volt 
olyan kevert közönség, mint az ő programm- 
beszédjén.

A nagy többséget azonban az iparos ta
nonciskola vig suhancai, dohánygyári, kötszövő- 
gyári munkásnők és a napi munkából hamarabb 
kiszabaduló cselédek tették ki. Választóképes 
polgárt alig láttunk hatot.

Észrevette ezt a képviselőjelölt ur is, mert 
azzal kezdte beszédjét, hogy általános választó
jogot követel s abban a hiszemben, hogy e kö
vetelésével választókká tette összes hallgatóit, 
kifejtette programmját. Szidta a hadsereget, amely 
fölösleges, az adót, különösen a sör, bor és pá
linka adót, kikelt a civilista ellen, szidta az 
urakat, az alkotmányt, a kormányt, az összes hi
vatalnokokat, szóval minden fennálló rend nem 
tetszett neki. Kifejtette, hogy a haza az nem lé
tező fogalom, mert ha a nép elhagyja a hazát, 
akkor csak a föld marad otthon, az pedig nem 
haza. Ott a haza, ahol az embernek jól van 
dolga.

Természetesen rendreutasításban volt része 
s már-már feloszlatták a gyűlést, ám ezt megelő
zendő, befejezte Lakatos ur rettenetes programm- 
beszódjét.

Rettenetes volt e beszéd, nemcsak azért, 
mert a jelölt ur nem beszéli jól a magyar nyel
vet s igy furcsábbnál furcsább dolgokat mondott, 
de azért is, mert annyi valótlanságot, badarsá
got, hazugságot mondott el, amiket ha gondol
kozni tudó ember hallott, lehetetlen volt meg 
nem botránkoznia; az értelmiség alacsony fokán 
álló hallgatóságnak azonban természetesen tet
szett. Hogyne tetszenék az, hogy nem kell adót 
fizetni, nem kell katonáskodni, mentői kevesebb 
munkáért mentői nagyobb fizetést kell követelni,

a cseléd s a nagyságos kisasszony közt csak az 
a különbség, hogy egyik kalapot visel, a másik 
keszkenyőt stb. stb. Az ilyen dolgok tetszenek a 
tömegnek s különösen a dolgozni nem szere
tőknek.

Azt mondotta Lakatos László önképviselő
jelölt ur, hogy nincsen Magyarországon szólás- 
szabadság, s hivatkozott a külföldre Franciaor
szágra, Belgiumra, Svájcra, hogy ott van.

Nohát próbálja meg annyi badarságot, va
lótlanságot és butaságot elmondani a külföldön 
akár az általa annyira lisztéit szolgálók előtt is, 
biztosítjuk, hogy nem menekül el ép bőrrel, mert 
leüli a hallgatóság.

Azt is mondotta Lakatos ur, hogy sajtó- 
szabadság nincs Magyarországon, mert saját 
szavai szerint a sajtószabadság az, ha m indenki 
azt nyomhatja, am it akar.

Nohát igazán megérdemelné az általa eldek- 
lamált beszédekért, ha ő a derest nyomná.

Figyelmesztetjük különben a hatóságokat, 
hogy a hasonló embereknek, akik felhasz
nálják a politikai zavarokat, ne engedjék meg, 
hogy programmbeszéd cime alalt"bolonditsák a 
szegény, tanulatlan népet. Nem az az ő céljuk, 
hogy képviselői programmot mondjanak, hanem, 
hogy lázitsanak minden fennálló rend ellen, el- 
bolonditsák a népet s majdan fizettessék, hogy 
a szegény munkásnép filléreiből ők urasan él
hessenek.

A hét története.
(A helyzet. — Gombos lemondása. — A némot szénsztrojk. 
— A tél. — Nagy vasúti szerencsétlenség. — Megfagyott 
menyasszony. — A fiumei sikkasztó! elfogták. — Pokolgép 

újévi ajándékul. — A feltámadt halott.)

A hét összes érdekessége a választásokra 
való készülődésekben kulminál. Lobognak a szen
vedélyek és helyenként oly magasra csaptak, hogy 
verekedésekre fajul a kapacitálás. Általában már 
minden kerület el van látva kormánypárti és 
ellenzéki jelölttel, de azért még mindig jelentkez
nek újabbak. Szokatlanul heves lesz a küzdelem 
és sajnos, tartani kell attól, hogy sok helyütt 
véres összeütközések lesznek. A mi a választások 
eredményét illeti, arra nézve még most semmi
féle biztos prognosztikont nem lehet állítani, de 
az ezidőszerinti kilátásokból következtetni kell, 
hogy a különféle pártálnyalatok számarányai a 
régiekhez viszonyítva, nagyobb eltérést nem fog
nak mutatni.

Combes francia miniszterelnök beadta le
mondását. Le kellett mondania reformprogrammja 
megvalósításáról, mert minden pillanatban ki volt 
téve annak, hogy valamely kamarai incidens kö
vetkeztében kisebbségben maradhat. Valószínű, 
hogy Combes utódja, bárki is Jegyen, követni 
fogja a Combes politiáját.

Németországban, a Ruhr-folyó vidékén levő 
szénbányák munkásai kimondották az általános 
sztrájkot. Mintegy ezer munkás kezdte meg a 
sztrájkot, most már másfélszázezren sztrájkolnak, 
nem is számítva azokat a munkásokat, a kiket 
más gyárakból elbocsátanak, mert szén hiányá
ban nem tudnak dolgozni. Olyan bérharc ez, 
minőt a világ még nem látott.

Pedig a mostani időben nemcsak gyári, 
hanem fűtési célokra ugyancsak szüksége van a 
fázó emberiségnek. Olyan kemény a tél, a minőre 
csak azok a bizonyos > legöregebb emberek« em
lékeznek. A hólepte hegyeken és végtelen rónákon 
borzalmas kegyetlenséggel jelentkezik a hideg és 
számos emberáldozatot követel. Több helyütt 
irtóztató hófúvás miatt megakadnak a vasúti 
vonalok.

Morvaországban a nagy hideg Hohenau kö
zelében mogrepesztetle a vasúti síneket, minek 
következtében nagy szerencsétlenség történt. A 
gyorsvonat kisiklott, az üt méter magas töltésről 
lezuhant. Hat utas veszedelmesen, tizenketten 
könnyen sérüllek meg.

Tragikus következménye volt a szokatlan 
hidegnek egy fiatal leányra. A zemplénmegyei 
Hosztorica községből egy fiatal leány édes apjával 
ál akart menni a szomszédos község jegyzőjéhez, 
hogy házassága dolgát rendbe hozza. A nagy 
hidegben azonban nem bírták folytatni utjokat s 
az utón összerogytak. Az arra járó fazekasok 
vitték be őket a közeli faluba, a hol az apát 
életre bírták kelteni, de a leány meghalt.

Bertollit, a fiumei bank nagy sikkasztóját, 
Konstantinápolyban letartóztatták. Az elsikkasz
tott ősszegből, a melynek nagyságát még ma sem 
tudják, mekkora, 90,000 koronát találtak nála.

Rettenetes újévi ajándékkal lepték meg az 
idén Tarasovát, a népszerű moszkvai színésznőt. 
A művésznő az ujesztendő napján egy kis posta
csomagot kapott, a melyet Szokolovná nevű házi
asszonyával együtt akart kibontani. Alig vették 
le azonban a csomag felső vászontakaróját, a 
csomag irtózatos dördüléssel felrobbant. A pokol
gép robbanása a szobában levőket súlyosan meg
sebesítette, Tarasova színésznő egyik szemét ve
szítette el. A pokolgép küldőjét nyomozzák.

Az angolországi Accingtonból érdekes ese
tet jelentenek: Egy asszonyt, akiről azt hitték, 
hogy meghall, egy hideg szobában ravatalra 
tettek. Az orvos mégegyszer be ment hozzá, hogy 
búcsút vegyen tőle, s ekkor azt látta, hogy a 
holtnak vélt asszony félszemével folytonosan hu- 
nyorgat s az orvos azonnal hozzálátott, hogy 
föléleszsze. Kísérletei oly kedvező eredinónynyel 
jártak, hogy néhány perc múlva úgy érezte, 
mintha az asszony gyöngén szorongatná kezét. 
Az orvos erre berohant a szomszéd szobába s 
azt kiabálta: »Az Istenért! Ez az asszony él, ad
jatok gyorsan p á lm á t!« Ez meg is történt, s az 
asszony a pálinkától teljesen felébredt és kör
nyezetének néhány szót is mondott. Az orvos 
újra kezelésbe vette a beteget és reméli, hogy 
teljesen meg fogja gyógyítani.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Lukács László üdvözlése. Lukács László 

pénzügyminisztert miniszteri működésének tiz éves 
jubileumán Selmecbányáról számosán üdvözölték. 
Külön üdvözölték a város választó polgárai, 
akiknek nevében a következő üdvözlő sürgönyt 
küldötték múlt vasárnap délután a jubiláló mi
niszterhez.

„Selmáé- és Bólabúnya város választó polgárai 
Heincz Hugó volt képviselő és képviselőjelölt beszámoló
ié programmbeszédje alkalmából nagy lelkesedéssel üd
vözlőt Nngyuiéltóságodat ma, amikor az egész országra 
üdvös és rendkívül áldásos miniszteri működésének tiz 
éves jubileumát ünnepli Városunk nagynevű díszpolgárá
nak ünnepe a uii ünnepünk is. Selmec- óz Bólabánya 
város választó polgárai".

— Hymen. E hó 17-én vezette oltárhoz 
Fischer Ferenc társulati bányamérnök Sztankay 
Lenkét, Sztankay Ferenc gyógyszerész leányát. 
Az esküvőt az ürömszülők házában gazdag nász
lakoma követte. Az uj pár másnap uj 'otthonába 
Pelrillára (Hunyad m.) utazott. ■— Dr. Szél László 
városi tiszti ügyész Alice leányával ma délután 
köt házasságot Pollák Sándor makói nagykeres
kedő.

— Lyceumi hangverseny. A Selmecbányái 
ág. hitv. ev. lyceum zenetársasága f. évi február 
hó 1-én a Városi Vigadó termében jótékonycélú 
tánccal egybekötött hangversenyt rendez a követ
kező műsorral: 1. Doppler. *Honfidal«. Előadja a 
vegyeskar; 2. Auber. *Nyitány«. Előadja a zene
kar; 3. A) Schubert. »Az éj*. B) Palotási. >A 
csónakos*. Előadja a vegyeskar; 4. Incédi. *Nővér«. 
Elszavalja Belcsák Károly VIII. o. t.; 5. AJ Schu
mann. »líeleli képek*. (3. sz.) B) Weber. Ballet- 
részlet a »Preciosa« c. dalműből. Előadja a zene
kar; G. Nagy magyar népdalegyveleg. Előadja a 
vegyeskar; 7. Schubert. »Katonai induló*. (51-ik 
mű 1. sz.) Előadja a zenekar. A mulatság kezdete 
pontban este Bórakor. Belépő dijak: karzati szá
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mozott hely 2 K, földszinti ülőhely 1 K 80 f, 
ifjúsági személyjegy 1 K, deákjegy 50 f. család- 
jegy 3 személyre 4 K, Őt személyre 6 K. Felül- 
lizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag 
nyugtáztatnak. Jegyek előre válthatók: Joerges Á. 
özv. és lia könyvkereskedésében és Márkus M. úr 
cukrászatában. Fölösleges dicsérőleg ajánlanunk 
a lyceumi hangversenyt a közönség figyelmébe, 
jól tudja azt mindenki, hogy e mulatság mindig 
a legkiválóbban sikerült, hogy azon mindig jól 
szokott mulatni mindenki.

— A szegény iskolás gyermekek felru
házását a múlt évben is a főkapitány végezte és 
pedig azon pénzből és ruhából, melyeket egyes 
adakozók hozzá küldtek. - -  1904. évben e címen 
506 K 99 f folyt be, továbbá 36 pár uj harisnya, 
10 drb uj kötött gyerek öltöny, 10 drb ujjas és : 
nadrág, 6 viselt gyermek ruha, 1 pár cipő és 38 . 
drb különböző ruhanemű. — A pénzen helybeli 
kereskedőktől ruha, harisnya, cipő és csizma vé
tetett és összesen 173 gyermek lelt ellátva rész- 1 
ben lábbelivel, részben ruhával. — A főkapitány j 
ezen felruházás nehéz munkáját 1900. évtől kezdve i 
csinálja és azóta az évi eredmények a következők:
1900. évben 405 K 26 f készpénz és 778 drb 
ruhanemű. 1901. évben 118 K 20 f és 484 drb 
ruhanemű, 1902. évben 425 K 40 f és 466 drb 
ruhanemű és 1903. évben 1061 K 44 f készpénz 
és 338 drb ruhanemű lett beküldve és ebből 1900. 
évben 278. 1901. évben 102, 1902. évben 229 és
1903. évben 317 szegény iskolás gyermek lett fel
ruházva: a mi mindenesetre elég szép eredmény.

— Iparszövetkezetünk fejlődése. Öröm
mel értesülünk, hogy a Selmecbányái iparosok 
hitelszövetkezete 3 évre állami üzemsegélyt ka
pott. A szövetkezet igazgatósága az üzemsegélyt 
azon célból kérte, hogy tagjainak iparunk folyta
tásához szükséges hitel igényeit minél előnyöseb
ben kielégíthesse. A kereskedelemügyi miniszter 
a szövetkezet rohamos fejlődésére való tekintettel 
adta meg a segélyt. Igen dicséretes az igazgató
ság működése és a tagok szorgalma, amennyiben 
ami mostoha közgazdasági viszonyainkat tekintve, 
a bámulatos eredmény csak ugv volt elérhető 
hogy szövetkezet üzleti forgalmának legnagyobb 
részét idegenben csinálta meg. A szövetkezet, 
mely forgalomra és sokoldalúságra nézve az ; 
ország ipari szövetkezetei között első helyen áll,
1902. első üzlet évébe 470.000 korona könyvelési 
forgalmat, múlt évében 2,400.000 koronára emelte. 
Hogy a folyó évre a forgalom további emelkedése j 
várható, azt bátran fel lehet tenni, mert a szü- ; 
vetkezetnek már most van ez évre annyi válla
lata biztosítva, a mennyi ezen időszakban más 
években eddig nem volt.

— Álárcos bál. A r. kath. nőegylet választ- ! 
mánya e hó 19-én tartott ülésében végleg hatá
rozott a március 4-iki álarcos bál ügyében. Meg
indult a mozgalom széles körben és igy remél
hető, hogy ezen jótékonycélu mulatság jól fog 
sikerülni. A mint halljuk meglepetések is bőven 
lesznek és igy a közönség jól fog mulatni.

— A pénzügy köréből. A Magyar Általá
nos Hitelbank részvényeseinek 1905. évi január 
hó ö-én tartott rendkívüli közgyűlése a társasági 
alaptőkének 25,000 drb 400 K-val teljesen befi
zetett uj részvénynek kibocsátása által 17,000,000 
forintról illetőleg 34,000,000 koronáról 44,000,000 
koronára emelését határozván el, egyúttal a régi 
részvények birtokosainak az uj részvények átvé
telére nézve az alapszabályok 9. cikkében bizto
sított elővételi jog gyakorlása tekintetében a mó
dozatokat megállapította. Az elővételi jog gyakor
lása végett a régi részvények két számjegyzék 
kíséretében, a melyekhez minták a bejelentési 
helyeken ingyen kaphatók 1905. február 4-től 
február 18-ig lebélyegzés végett, az egyes helyek
nél szokásos üzleti órákban bemutatandók.

— Magántisztviselők jogviszonyai. Igen 
fontos ügygvel foglalkoznak most a kereskedelem

ügyi minisztériumban. Ugyanis a magántisztviselők 
jogviszonyai szabályozásának kérdése az utóbbi 
időben mindjobban előtérbe jutott és a miniszter 
— mivel az érdekeltek is többszörösen sürgették 
jogviszonyaik rendezését — valószínűleg már a 
közöl jövőben foglalkozni fog az ügygyei. Maguk 
a magántisztviselők azt szeretnék, ha jogviszo
nyaik szabályozása az uj ipartörvény keretében 
nyerne megoldást és meglehet, hogy a kereske- 
delemügyi miniszter ebben az irányban is figye
lembe fogja venni a magántisztviselők kívánságait. 1 
Ezen ügyben már legközelebb döntő lépések vár
hatók.

— A fizetésrendezési törvény végrehaj
tásának  elhalasztása. Számos helyről érkezett 
hozzánk kérdés, hogy miként áll a fizetésrendezési 
törvény végrehajtása. Erre megadta a feleletet a 
•Belügyi Közlöny* múlt évi december hó 25-én 
megjelent számában közölt 124,324./T-c). 1904. 
számú belügyminiszteri rendelet, mely bekezdé
sében elmond mindent, a mi a felvetett kérdésre 
vonatkozik. A hivatkozott körrendelet bekezdése 
így szól: »A községi és körjegyzők, valamint a 
segédjegyzők illetményeinek szabályozásáról szóló
1904. évi XI. t.-c. teljes végrehajtása csak a jövő
1905. évben következhetvén be az anyakönyvi 
törvény módosításáról szóló s az előbb idézett t. 
cikkel szerves kapcsolatban 'lévő 1904. XXXIV. 
t.-c. is csak a jövő évben lesz életbe léptethető*. 
E rendelet tehát a fizelésrendezési törvény végre
hajtását ez év folyamán helyezi kilátásba. Kívá
natos volna, hogy a végrehajtás sokáig ne késsék, 
mert ez üdvös törvény" épp azokon a jegyzőkön 
segít lényegesen, kik eddig is a legnagyobb nyo
morúságban sínylődtek és nagyon is rá vannak 
utalva a törvény által biztosított jótéteményekre. 
Sőt vanuak községi és körjegyzők, a kik a jó 
reménységre már előlegeket vettek és kötelezett
ségeket vállaltak. E törvény végrehajtása tehát 
égetően sürgős.

— Százezer korona háziipari cikkek 
vásárlására. Tallián Béla földmivelésügyi minisz
ter a minisztertanács határozatából százezer ko
ronás alapot létesített háziipari tárgyak vételére és 
raktározására. A miniszter erről az elhatározá
sáról a következőkben értesíti a vármegyei gaz
dasági egyesületeket: A mezőgazdasági munkás
nép között a tél folyamán előreláthatólag beálló 
nagyobb munka- és keresethiány csökkentésére 
kiváló eszközül kínálkozik a gazdasági háziipar, 
mely foglalkozás alatt az egyszerű kosárkötés, 
szalma-, sásfonás, seprűkötés és faragási tárgyak 
háziipar útján való előállítását értem, a mely 
munkával csak nem kizárólag a munkásnép leg
szegényebb rétege foglalkozik. A mezőgazdasági 
rnunkásnép ilyen irányú foglalkoztatására kész 
vagyok megfelelő összeget rendelkezésre bocsá
tani, hogy ez Összegből a tél folyamán a vár
megye területén háziiparral foglalkozó munkások
tól a fogyasztásban nagyban keresett háziipari 
cikkek rendeltessenek meg. A megrendelt tárgyas 
a munkásoktól hetenkint fizetve vétetnek át és 
értékesítésükig raktározva biztosíttatnának. A 
megrendeléskor minták adandók, melyekről gon
doskodom, a beváltásnál ellenőrizendő, hogy a 
tárgyak a mintáknak és kívánt minőségnek meg
felelők-e? A megrendelés, beváltás és raktározás 
iparkamarák és szövetkezetek, vármegyei gazda
sági egyesületek, esetleg községi elöljáróságok 
útján történhet. Ha a készült cikkek helybeli 
szükségletet nem képeznek, azok értékesítéséről 
vállalat útján fogok gondoskodni. Az értékesítés 
után befolyt összeget az államnak visszafizetnék. 
Súlyt helyezek arra, hogy csakis a fent megjelölt 
gazdasági háziipari ágakból és csakis tényleg házi
iparral foglalkozó mezőgazdasági munkásoktól 
rendeltessenek meg a tárgyak és január, február i 
és március hónapokban készíthetők. A miniszter , 
leiratának figyelembe vételével javaslatot kér. 
hogy mely községekben, milyen cikkekből, mennyi 
megrendelés volna eszközölhető és milyen Ősz- ! 
szegre volna az akció keresztülvitelénél szükség. 
Kötelességünknek tartottuk, hogy a földmivelés
ügyi miniszter úrnak e valóban üdvös rendeletét 
ismertessük. — A községi és körjegyzők köteles- , 
sége, hogy e rendelet tartalmáról tudomást vegye
nek és annak rendelkezéseit községükben köz
hírré tegyék.

— Táncvlgalom. A selmec-bélabányai ipar
társulat folyó évi február hó 4-én a Városi Vigadó 
termében temetkezési pénztára javára táncvigal
mat rendez. Belépti díj: családjegy 2 K 40 [ 
személyjegy 1 K 20 f. egyleti tagok számára 80 f 
Felülfizetéseket köszönettel fogadnak és hirlapilag 
nyugtáznak. A táncokat két zenekar kiséri és 
pedig a nemzeti zenekar és a bányászzenekar. A 
hölgy válasznál colillon osztás lesz. Kezdete 7 
órakor.

— Zene a jégpályán . Schelle Róbert fö- 
bányatanácsos, a korcsolyázó egylet ügybuzgó 
elnöke önzetlen, nagy tevékenységet fejt ki a 
korcsolyázók érdekében. Személyesen vezeti a 
jégfelöntést és kiváló szakértelmének köszönhető, 
hogy állandóan jó sima jeget hasíthatnak a meg
elégedett boldog korcsolyázók. Már több Ízben 
ügyesen sikerült tűzijátékkal lepte meg a közön
séget, melynek rakétái magasra fellövelve külön
féle szinű, ragyogó csillagokat hullattak alá. Érdekes, 
hogy e tűzijátékot a városból, tehát jóval maga
sabbról nézők csillagösszeütközésnek tartják s 
bekövetkezendő háborút jósolnak belőle. — A leg
nagyobb meglepetést azonban a jövő vasár
napi zene képezi, melylyel a korcsolyázók régi 
vágya teljesül. Délutáni öt órától a teljes bányász- 
zenekar fogja szórakoztatni a korcsolyázó közön
séget, — no meg a kerítésen kívül állókat. Ez 
alkalommal személyenként 20 fillér lesz ajegyen 
kívül ráfizetendő úgy az alkalmi, mint az idény
jegy tulajdonosoknak. A jégpályát az nap délután 
fél 3 órakor bezárják és csak 4 órakor nyitják 
meg. A korcsolyázók részéről a fáradhatatlan 
kitartással működő elnök iránt tanúsított elisme
rést mi is növesztjük, s reméljük, hogy az elnök 
azon nyilatkozatát, mely szerint c tisztséget a 
jövőben nem fogadja el, meghiúsultnak minősít
hetjük.

— Az ujoncozás elhalasztása. Miután az
1905. évre nincs megszavazva az ujoncjutalék, a 
honvédelmi miniszter elrendelte, hogy az állandó 
sorozó-bizottságok működési köre csakis az osztrák 
honosok megvizsgálására és a gyámolításra szo
rult férlirokonok kereselképességének megállapí
tására szoríttassék. Valamint nem intézhetnek 
megkereséseket az Ausztriában tartózkodó magyar 
honosok ottan leendő utóállítása iránt. Ezenkívül 
a felülvizsgáló-bizottságok működési körét a mi
niszter akként korlátozta, hogy azok csak a már 
besorozott és tényleg szolgáló katonák ügyeiben 
járhatnak el.

Az ország1 népnevelői a tuberkulózis 
elleni mozgalomban. A József főherczeg San a- 
tórium Egyesület tudvalevőleg már a tavaszszal 
hozzá kezd az első népszanatoriumai építéséhez. 
Az a szomorú tapasztalat, hogy a tuberkulózis 
főleg a tanítói karban szedi nagyon áldozatait, 
arra bírta az egyesületet, hogy a népnevelés nem
zeti munkájában lüdőbajjal megtámadott nép
tanítók részére ingyen helyet létesít s szemben 
ezzel azt kéri a tanítói kartól, hogy a szanató
riumi akcióban a maguk működési helyén legye
nek az egyesület buzgó munkatársai. Ugyanis az 
egyesület most jólékonycélú sorsjátékot rendez 
alaptőkéje gyarapítására. Az egyesület hazafias 
kérelmet intézett a tanítói karhoz és bizton hisz- 
szük, hogy városunk és vármegyénk tanítósága a 
maga testületi céljának tekinti a szanatóriumi 
egyesület szándékát s azon lesz, hogy az egyesület 
minél több szanatóriumot létesítsen, mert így 
idővel ennyi alapítványa lesz, a hol beteg 
kartársait elhelyezheti. Az egyesületnek a tanítói 
kar iránt való áldozatkészsége nem szorul elis
merés dicsérő szavakra és bizonnyal a hálás 
virágát fakasztja.

— A szülők fig-yelmébe. Az osztályozó 
konferenciák közeledtével felhívjuk az igen tisztelt 
szülők figyelmét a »Bölcsészet hallgatók Segítő 
Egyesületére*, mely egyik legfontosabb feladatául 
tűzte ki, hogy szakképzett és ügyes korrepetito
rokkal, nevelőkkel stb. lássa el azokat, akiknek 
szüksége van ilyenekre: azonkívül segíti a szegény, 
de jó előmenetelő és komoly bölcsészethalIgalókat
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Kérjük ezért az igen tisztelt szülőket, hogy teljes , 
bizalommal forduljon a >B. H. S. E.«-hez, annyi
val is inkább, mert az elintézés teljesen díjtalanul
és egyszerű, az igényeket feltüntető, levélbeli meg
keresésekre történik. (Cím: A »Bölcsészethallgatók 
Segítő Egyesülete* másodtitkári hivatala, Budapest, 
Központi Egyetem, II. emelet.)

— Óvás. Napról-napra szaporodnak a kü
lönböző nevek alatt csuz és köszvény ellen ajánlott 
szerek. Mindezek azonban nem tudják befolyásolni 
a közönség bizalmát, melylyel a Zoltán-kenőcsüt 
régiidőktől fogva kitünteti. Ezen világhírt) kenőcs I 
nem tévesztendő össze oly szerekkel, melyek szám
talan más baj meliett csuz és köszvény ellen is 
ajánllatnak, mert a Zoltán- kenőcs kizárólag csa
kis csuz és köszvény ellen használható és ezen J 
bajokuál mint az a legkiválóbb orvosuk is iga- ; 
zolják, tényleg felülmálhatatlan. Üvegje 2 kor. a j  
készítő Zoltán Béla gyógyszertárában. Bpest., V., ;
Szabadságtér.

g U in c i io k  . \r t« I io  « k o s ik « d .'< s iu I . Hát sak járta ! 
zitlen valami vándrovnyik szocilista és zolyanyokat pove- 
dált, hogy a sok zöldsiglől még bele is kékiiltünk. i ’ove- 
dálta. hogy szeginy cseléd, szluska, zépen úgy jövi magát 
e rongyos világra, mint a nagyságos fraila, a kisasszony. 
Hát sak vagyunk mi zolyan szamarak, hogy zesztet nem 
tudnánk mi is? De hogy zilyen csudni sehonnai szocilista, 
hogy jön a világra, zasztat még mienk hálni /.asszonyság 
sem tudta megmondanyi. — Povedálta szocilista, hogy 
szólás szabadság zitlen országban nincsen. Hát sak nem 
beszilhetett ő minden léléket össze ? Zöldség kofa asszony- j 
ságok, ,de még a pányi kmotrám sem tudja zannyit /.össze | 
beszilnyi, mint ez a vándrovnyik. Zasztat is povedálta. 
hogy /asszonyoknak is kell adni választási jogot. Pán Boh 
moj, micsoda spektákulum volna az, ha a »kedves polgár
társ* nők zis korteskednének és választanának; micsoda 
lármát csinálnának a pányi Troksiarka, Viszkocská. Slamiar- 
ka, Kvaszni cska, Tretyácska, Kapczová, Vidlicska. Kukucs- 
ka, Truhlicska, Kocsalka, Klokocska, Drobnicska, Sajgalka. 
Kupecka, Drozsdjácska, Mitova és niég többi zasszonyságok; 
zolyan lárma, spektalentum volna, hogy még /istenek is 
menyorszúgbau vatával betömnék füleiket, hogy sak ne 
hallják. — Zilyen féléket beszélt ez a szeginy gajdos s 
zasztat hitte elbolondija klebetálásával lejünket; ale Nácko 
je áj bugye mudri, zasztat nem bolonditja más el, mint a 
— gaiszt. Zesztet pedig nekünknek nem adta, mert neki 
volt rá szüksige. . . . Hát sak luftlochba vele!

Van uckemnek egy kamarád, a Tretyák Misó aki 
nagyon zérti politikát a pánszki hundszvusztvot, s ez a 
kamarád mindig sak zasszal kezdi: hej, bratyia, politika 
nyonyi motyika. Ks ha /isten, pán bosko. /akarja, még 
motyika is zolsQl. Hát sak Tisza Styevó motyikája is /e l
sülhet — ha Náckoknak is tart valami jót a inotyikájában. 
de ha nem. zakkor borsi je ako luterán, /akkor már sak 
kálomnistáuak muszáj neki lennyi.

Meszki pánok kaptak suszterosók, szabók, boltosok, 
palyikusok stb. nagy zűrömére drágaságt pótlékt, de sak 
feliben. Lutyujem szegényeket, mert hát sak mi hamarább 
kaptuk és állandóan és többi is.

Ano, ale cső klebetálja az én pányi kmotrám ? Hogy ! 
meszki pánok konzum zadóból csinálnak gseftet és mi isszuk 
meg zesztet a konzum adót. Mondom neki /erre: Pányi 
kmotra, maga nagyon zokos és nagy szájú zasszonyság, 
maga zehbez annyit érti, mint sak sokselmcci korcsináros a 
bor vegyészeihez; hát sak persze, hogy mi isszuk meg fo
gyasztási zadót . . . többet, mint meszki pánok.

Nó ule van farsangé . , . Ellehetne mulatgatnyi, sak 
volna mibul. De hát sak nincsen mibul zés zablegát vá
lasztásnál sem lesz — kibul.

De azért lesz volba és én keservesen fogom éne- 
kelnyi zárrá a nótára »sztávaj Nácko, szlávaj, na banyc 
klopúju, ked nyeszkoro prigyes, fárát ti ne dáju:«

Ébredj Náckó, kelj fel,
Választásra menj el,
Ha nem is kapsz semmit.
Választanyi van kit. —

Szocolista nem kell 
Más pedig nem lép fel.
De ha fel is lépne,
Nekem biz nem kéne

Jó dolgunk lesz nekünk 
Heincz lesz a követünk.
Segít jobban, mint más 
És lesz /isten áldás.

Ö lesz núsi pánunk,
Lesz a jó barátunk . . .
Hát sak kurjong Náckó:Zilyen a Heincz Hugó !!

Választási katekizmus.
Mi a kormánypárt?
A kormánypárt oly többség, mely az ellen

zéki kisebbségnek mindig engedelmeskedni tar
tozik. Jellemzi a hazaíiatlanság, talpnyalás, cor- 
rupcio és az örökös némaság. Cimere a húsos 
fazék.

Mi az ellenzék?
Az ellenzék ellenlóles elemekből alakult párt, 

melynek mindig igaza van, egymást tiszteli és 
szereti. Jellemzi az önzetlen hazafiság, szilárd 
jellem, becsületesség és a nagy hang. Cimere a 
kerékkötő.

Mi az obstrnctio?
Az obstructio magyar ruhába bujtatott fene

gyerek, a ki síppal, bottal, kereplővel és ököllel 
argumentálva menti meg az alkotmányt.

Mi a házszabály?
A házszabály olyan törvény, mely megengedi, 

hogy a házszabályt csúffá lenni és megsérteni 
lehessen.

M i a darabont?
A darabant olyan teremőr, a ki — mielőtt 

megőrizné a termet, kidobatik, hogy a termet 
szabadon összetörni és lefotografálni lehessen.

Mi az ngrai levél?
Az ugrai levél olyan trombita, melynek a 

hangjára a kuruc talpra ugrik, a labanc pedig 
lehasal.

M i a pressio ?
A pressio az, ha a kormánypárt győz; vagy 

ha a fütykös visszaüti a gazdáját.
Mi a haspárt?
A haspárt olyan sehneci specialitás, mely 1 

nem nyíltan, hanem hasbeszélő módjára abcu- 
golja a kormányt.

Mi a tiszta választás?
Ha Tisza az egész országban kidoboltatja, 

hogy a pártkasszából csak az ellenzéki jelöli 
választó és családjai kapnak annyit, hogy abból 
a nyáron Vilimén fürdőzni lehessen.

K i a dissidens?
A dissidens az Isten által már születésekor 

i a miniszteri bársonyszékbe predestinált fél-halandó.
K i a demokrata ?
Demokrata az, a ki — ha más nem hallja 

— azt mondja neked: huncut az úr, szervusz!
K i a socialdemokrata?
A socialdemokrata az, a ki azt mondja, hogy 

minden közös — csak az övé nem.
Mi a fusio?
A fusio, jobban mondva confusio, zavarosban 

való halászat, a minek az eredménye legtöbbször 
a diffusio.

Mi a beszámoló?
A beszámoló rendszerint a képviselő második 

bemutatkozása.
Mi a programmbeszéd ?
A programmbeszéd rendesen nehány ív tele- 

i írt papiros, a mely még az irattárba se tétetik.
Mi történt nov. 18-ikán?
A jelen század legnagyobb rémtette, a mely 

oka volt, hogy Port-Arthur időnek előtte kapitulált.
Mi történt decz. 13-ikán?
A jelen század első történelmi hőstette, mely 

messze fölülmúlja a japán vitézséget abban, hogy 
itt széklábbal ostromolva vették be az erősséget.

Mi az elvhilség?
Az elvhűség fogalom, melyet csak az ért 

meg, a kiben nincs meg.
K i a követ?
Követ az, a kit mostanában a legnagyobb j 

kövekkel dobálnak meg.
Mi a jogfolytonosság ?
A jogfolytonosság az. ha a képviselő joggal- 

és folytonosan húzhatja a fizetését anélkül, hogy 
dolgoznék.

Mi ci restűntio in  integrum ?
A rest. in int. az, ha a választásokat vissza

csinálják és a kormány elrendeli, hogy ma 1904. 
nov. 18-ika yan.

Mi az abeúg?
A ki ezt nem tudja — az abzúg.

NYILT-TÉR.*
* E rovat alatt kc/löltekárt nem felelős a szerk

A „Selmecbányái Hiradó“ számára 
nyílt közlemény.

A m. t. közönséghez.
Dr. Szél László Selmecbánya város tiszti 

ügyésze a Selmecbányái Híradó múlt heti számá
nak nyilt terében akar nekem válaszolni azokra 
a súlyos és az egész város közönségében közmeg- 
botránykozást kellett vádakra, a melyeket én mint 
törvényhatósági bizottsági tag nyíltan hangoztat
tam ellene a város törvényhalósági bizottságának 
e hó 10-dikén tartott közgyűlésén.

U e súlyos vádakat sem a közgyűlésben, sem 
a lapban nem cáfolja, hanem engemet igyekszik 
piszkolni.

Hát én Szél László piszkolódására semmit 
sem adok, hanem azl mondom most is, amit a 
közgyűlésen mondottam az elnöklő főispán kije
lentésére, „hogy megnyugvással veszem azt, 
hogy ez ügyben a bűnvádi eljárás meginditta- 
tott“.

Ezek utolsó szavaim ez ügyben annak bíró
sági befejezéséig.

Selmecbánya, 1905. január 15.D r . T ó th  Im r o
Köszönetnyilvánítás.

Mindazoknak, kik felejthetetlen férjem vég
tisztességén részlvettek úgy a magam, mint gyer
mekeim nevében is ezúton mondok köszönetét.

özv. Polereczky Dénesné.

Köszönetnyilvánítás.
Felejthetetlen fiunk, illetve öcscsünk elhalá

lozása alkalmából ért részvétnyilatkozatokőrt és 
koszorúkért különösen a »Selmecbányái Keresk. 
Ifj. Ónk. Egyesület* ez utón fogadják hálás küszü- 
nelünket.

Ochtendung: család.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. K1R. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.

1905. évi január !)-töl január hó 21-ig.

Kihirdetés.
Beveiagiia János. Steiner Katalin Selmecbánya 
Peterka János, Szopko Mária Bélabánya.

Születés.
Foltan Hermán, Bucsek Mária fiú Selmecbánya 
Geigcr Zsigmond, Rozenfcld Rózsa leány Selmecbánya 
Soucsik Márton, Dovizsjar Mária fiú »
Ladziánszky János, Jancsi Etel > »
Moj7.8is György, Petrinecz Anna leány »
Schemoda Mihály, Gyuricza Mária fiú »
Riz József, Csunderlik Jozefa leány »
Varinszky József, Beloviczky Mária fiú »
Makovinszky József, Glezl Franciska, fiú Steffultó 
Hoezsa István, Vinczián Franciska leány »
Szép János, Laczko Mária fiú Hodrusbánya 
Pisch József, Schmidi Mária * »

— özv. Nécsoy Ferencné »
Lupták József, Matyovszky Kati leány Bélabánya 
Pifko János, Chrapács Mária fiú »
Vancso Mihály, Povazsan Mária fiú »
Králik Mihály, Klucsiarovszky Károlin fiú »

— Schingler Zsuzsanna fiú »

Halálozás.
özv. Bledy Józsefné, 62 éves, végelgyengülés 
Ambróz Erzsébet, 64 éves, tüdőgttmőkór 
Kosztrecz Mária 11 napos vele született gyengeség 
Pacs Margit, 3 éves, tüdőgyulladás 
Bánik Ferenczné, 43 éves, tüdőgyulladás 
özv. Juszth Józsefné, 70 éves, szervi szívbaj 
Murin Irén, 9 hónapos, nehézkór 
Licsko András, 32, tüdőgümőkór 
Kralovjanszky Paula, 7 hónapos, mellhártyalob 
Krall János, 25 éves, basihagymáz 
Lichner József, 44 éves, tüdőgümőKúr.
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143. rkp. 1905.
Hirdetmény.

KOzhirré teszem, hogy a Selmecbányái bá
nyászati és erdészeti főiskola vadvédelmi szem
pontjából a saját vadászterületén a duvadak 
pusztítására engedélyt kér. Az engedély megadása 
előtt fölhívom azokat, a kiknek az engedély ellen 
kifogásuk volna, hogy azt hivatalomnál 1905. évi 
január hó 25-ig jelentsék be. A vadászterülethez 
következő határrészek és dűlők tartoznak: Drie- 
nova, Kiéli kamen, Baroka, Jadlovina, Lausbach, 
Ptacsnik, Mareka, Strela, Singlarka. Peklo, Berg- 
seifel, Skalke és Meltava.

Selmecbányán, 1905. január 10-én.
Horváth Kálmán, 

rendőrfőkapitány.

Hirdetmény.
Ö Császári és Apostoli Király Felsége által 

az 1095— 1910-ik évre legkegyelmesebben egybe
hívott országgyűlésre küldendő képviselő megvá
lasztása céljából Selmec- és Bélabánya sz. kir. 
város központi választmánya a választás napját 
f. évi január hó 26-ikára tűzte ki, mely napon a 
választás Selmecbányán, mint a választókerület 
székhelyén, a városi Vigadó helyiségében reggeli 
8 órakor veszi kezdetét.

2. A központi választmány a választás el
nökévé: Jezsovits Károlyt, helyettes elnökévé: 
Király Ernőt, jegyzővé: Sztancsay Miklóst, he
lyettes jegyzővé: Vörös Ferencet választotta 
meg.

3. A szavazás sorrendje a következőkben 
állapíttatott meg:

a) először Selmecbánya belvárosának vá
lasztói, ezután

b) Bélabánya társváros választói,
c) Banka külső városrész választói,
d) Hodrusbánya külső városrész választói,
e) F.-Róna (Fuchsloch) külső városrész vá

lasztói,
f) SlelTultó külső városrész választói sza

vaznak.
4. Közhírré tétetik továbbá, hogy az 1874: 

XXXIII. t.-c. V. fejezetében foglalt rendelkezések 
szerint:

A választásnál szavazati joggal csak azok 
bírnak, kik az országgyűlési képviselő választók 
folyó évi állandó névjegyzékében benfoglaltatnak.

A szavazás nyilvánosan, élőszóval történik.
A városrészek fennebbi sorrendben s az 

egy városrészből való választók a szerint, amint 
egyik vagy másik jelöltre szavaznak, bocsáttatnak 
szavazásra.

Azon választók, kik szavazásra akkor nem 
jelentkeztek, mikor a fennebbi sorrend szerint 
szavazni következtek volna, a sorrendben követ
kező többi választóknak szavazása után sza
vazhatnak.

Miután minden városrész a megállapított 
sorrend szerint szavazott és szavaztak, vagy a 
szavazásra felhivattak azon városrészek is, melyek 
a megállapított sorrendben nem jelentek meg, a 
választási elnök legalább egy óra és két órán 
túl nem terjedő határidőt tűz ki, melynek le- 
folyta után többé szavazat el nem fogadtatik.

A választóknak a választásnál semminemű 
fegyverrel vagy bottal megjelenni nem szabad.

A választót a választásnál irányadólag útba
igazítani vagy rábeszélni nem szabad. Kérdést a 
választóhoz csak a szavazatszedő küldöttségi 
elnök intézhet.

A szavazó helyiségben csak a szavazatszedő 
küldöttség tagjai, a bizalmi férfiak, a közigazga
tási tisztviselő és a jegyző mellé rendelt Írnokok 
lehetnek jelen, ezeken felül mindaddig, mig azon 
városrész választói szavaznak, a hatóság kikül
dött tagjai és a jelöltek bizalmi férfiai által meg
jelölt városrészi lakos és végre a szavazásra be- 
syólitott választók.

A képviselőjelöltet a kerület 10 választójá
nak kell együttesen ajánlania. Ezen ajánlat írás
ban adandó át a választási elnöknek, ki az 
általa meghatározandó helyen és időben a vá
lasztást megelőző napon is átveheti, legkésőbb 
azonban ily ajánlat fél órával a választás meg
nyitása után adandó át a választási elnöknek.

Az ajánlattal egyidejűleg minden jelölt ré
szére egy vagy kél bizalmi férfi jelölendő.

Bizalmi férfiakul csak a törvényhatóság terü
letén lakó egyének jelölhetők.

A választás vezetése, a rend fentarlása és 
az e célból teendő minden előleges intézkedés a 
választási elnök feladata s kötelessége lévén, 
ezúttal is figyelmeztetik a választó közönség!

hogy a nem várt rendzavarás a legszigorúbban 
fog íenyittetni.

A központi választmánynak Selmecbányán 
1905. évi január hó 10-ik napján tartott ülé
séből.
Sztancsay Miklós,

közp. vél. jegyző.
Szitnyay József.

közp. val. elnök.

H I R D E T É S E K .

Szélhajtó-
Görcscsillapitó

Hódepe-csöppek.
Étvágy gerjesztő emésztést segítő háziszer. 

Egy üveg ára 1 kor. Két üvegnél kevesebbet 
(2'50 K utánvéttel) nem küldünk.

Kapható: Bittner Gyula, gyógy
szertárában Gloggnitz (Alsó-Auszlria.)

N y a v a l y a t ö r é s !
Ki nyavalyatörés, görcs és más ideges állapotba 
szenved, kérjen iratot, ingyen és bérmentve kap. 
szabd. Hattyú gyógyszertár által Majna Frankfurt.

Kolbász
azonnal ehető vagy főzni való 168, pörkölt bőrű szalonnák 
elsőrendű zsírnak 128, sós fehér vbstag 128, vékony 128, 
füstölt vastag 140, vékony 140 debreceni paprikás szalonna 
148. pácolt fogbagymás füstölt paprikás szalonna 200 pácolt 
sovány szalonna nélküli sonka, kannonádli. oldalas ISO fillér. 
A fönti áruk szállító levele és csomagolása ingyen Elsőrendű 
házi zsir 140 hozzá szelencék: f> kgros 110, 10 kgros 140. 
25 kgros 2.80: az árak fillérekben értendők. Áruim árai, 
melyek gyakran változók e helyen minden számban k o l 
b á s z  cim alatt találhatók. Szállítja: I S A L f X i l t  kiviteli 

üzlete Nyíregyháza.

Minden vasár- és ünnepnap 
fris s  farsangi fánk és 
=  hasche kapható =

Borheg-yi István ,
cukrász üzletében.

Eziist-utea 14. szám.

OLCSÓ CSEHORSZÁGI
ÁGYTOLL!

5 kilo uj fosztott U 60 kor., jobb minő- 
> scgú 12 kor., fehér fosztott puha párna 

toll 18 — és 24 — kor . hófehér fosztott 
puha párna toll 30 — és .%•— kor. Szétküldés bérmentve 
utánvettél Átcserélés és visszavétel a portóköltség meg- 

térítése mellett.

Benedickt Sachsel, Lobes 95.
Post P I L S E N, (Böhmen).

A legh íresebb  k ö t ő g é p e k
házi és ipari célra

I. styriai kötőgépgyár
magyar képviselete §

Budapest, VIII. Erzsébet-körút 23. |
------ Részletfizetésre is kapható.------- g
|P  Árjegyzék ingyen és bérmentve. |  

V arrógépek  és  k erékp árok  rak tára . £

FogI József Lajos. |

C S E R N A K  G Y Ö R G Y
C I P É S Z  Ü Z L E T 1 5  

SEL M E C B Á N Y Á N , K O S S U T H -T F .R .

Női- és férfl-lábbeli, legfinomabb bel- és külföldi anyag
ból a  legú jabb  divat szerint.

. . . . IC é sz  o l p t í r a k t A r ....................

A  M ö f é s t a  szenvedő Mm
használja a régóta bevált és jó izü

„K e ise r-fé le

IELL-CAB,AIELL“
cu k o rk á k a t

közjegyzőileg hilelesitett 
~  okirat eléggé bizonyítja,
mennyire beválnak és biztos si
kerrel hatnak ezek a cukorkák 
rekedtség, hurut és elnyálkoso- 

dás ellen
Ha hasonlót kínálnak utasítsuk 
vissza és óvakodjunk hamisítások
tól. Csak,,három fenyő" valódi véd
jegygyei. Csomagja 20 és 40 fillér. 

Raktár:
Márkus M.

cukrászata M c lii i c c li i in y á i i
Deák-Ferenc-utca 7,/I. saját ház
.. .. A l a p i  i t a t o t t  1 8 3 0 ..........

MŰVELT FIATAL IDE- 
ális gondolkozásu leány, 
magyar, német v. francia 
levelezést óhejt, fiatal klasz- 
szikus zeneértő emberrel, 
ki a természet szépségeiért 
lelkesedik. Levelek „Herz, 
Musik Natúr" jeléggel cim- 
zendők, Budapestre 1. kér. 
Lágymányos-utha 4. szám 

i. ein. 8.

Ki
Deák-utca 5. szám 

alatt harmadik emele
ten 5 szobából, kony
hából, cselédszobából, : 
kamrából álló lakás

azonnal kiadó.
Bővebb felvilágosí

tással a házmester 
szolgál a házban.

Nincs többé iszákosság !
K ívánatra b árk in ek  b érm en tesen  küldünk egy  csom ag C ozaport

K ávé, tea , é te l v agy  szeszes ita lban  egyform án  adható az ivó tu d ta  nélkül.

A Cozapor többet ér, mint a világ minden szóbeszéde a tartózkodásról 
mert csodahatása ellenszenvessé teszi az iszákosnak a szeszes italt, A Coza 
oly csendesen és biztosan hat, hogy azt feleség, testvér avagy gyermek 
egyaránt, az ivónak tudta nélkül adhatja és az illető mégesak nem is sejti 
mi oknzta javulását.

Nem régiben egy fiatal assáony nekünk körülbelül a következőt mesélte: 
„Igen én is használtam ezt a remek szert a férjem tudta nélkül és 

hála Isten teljesen segített rajta. Jó férj vofi józan állapotban, de sajnos, 
majd mindig részek volt. Folytonos félelem, aggodalom és kétségbeesés, 
szégyen, becstelenség és szegénység közepette éltem ! De minek is meséltem 
volna el másoknak ? Nem csodálatos-e igazán, hogy egy asszony a dolgot 
saját maga ekképen irányítsa és otthonát, gondterhes tűzhelyét örömpalo
tává tudja varázsolni ?“

Coza a családok ezreit bókitette ki ismét, sok ezer férfit a széyyen és 
becstelenségtől megmentett, kik később józan polgárok és ügyes üzletem
berek lettek. Temérdek fiatal embert a jó útra, és szerencséjéhez segitett 
és sok embernek életét számos évvel meghosszabbította.

Az intézet, mely a Cozapor tulajdonosa, mindazoknnk kik kívánják egy 
próba adagot dij és költségmentesen küld, hogy igy bárki is meggyőződ
hessen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az egészségre teljesen ártalmatlan

COZA INSTITUTE (Dpt, 171.), 71, High Holborn, London, W.C., ANGLIA.
(Levelek 25 fillér levelező-lapok 10 fillérre bérmenlesitendők.)MÜHLE VILMOS

cs. és kir. udv. szállító Te m e s v á ro n  
JVtag-, növény-, rózsa-, fák- stb. 

nagytenyészet.
(Menyészterülel: 62 hold — 37 hektár.)

1 Magvakból és virághagymákból a legjobbat. 
A legnemesebb gyümölcs-, disz- és sorfákat. 

A legszebb fenyöféléket és cserjéket.
Képletekkel bőven ellátott leiró katalógusok ingyen. 
Postaszállilmányok magvakkal 5 kor. felül bér

mentve.
Minden egyes szállítmányhoz „Mühle tanácsadója  a  k ert-
mivelésben*', a legjobb kertészeti kézikönyv, ingyen mellé

keltetik.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán. 1905
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