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Molnár Béla.
— Adalék a kor erkölcstanához. —

SíUoraljaujholy, jun. 11. !
Isten látja lelkemet, hogy mindig 

őszinte ellensége voltam a politi
kában Molnár Bélának.

Ahogy szerettem az ő rokon
szenves egyéniségét, úgy haragud
tam a politikai pártállására. Mind 
a két választásnál tiszta szivből 
óhajtottam a bukását, s ha 
most fellép, igénytelen igyekeze- j 
temmel most is azon leszek, 
hogy megbukjék. S azt hiszem,j 
igy gondolkozik és igy tesz a füg
getlenségi párt minden híve.

Hát a mi álláspontunk vele szem
ben amilyen világos és becsületes 
volt a múltban, olyan a jelenben 
is. Ellene voltunk azelőtt is, — 
senki se csodálkozhatik és senki 
se botránkozhatik meg rajta, ha 
ellene leszünk most is.

De a kormánypárt mostani vi
selkedése Molnár Béla iránt olyan 
visszatetsző nyilvánulása az erköl
csi érzék szörnyű hanyatlásának, 
hogy ebből a szempontból Tacitus 
tollára volna méltó. Alig tudok 
esetet, a mely keservesebben és 
botránkoztatóbban jellemezné a t. 
kormánypárt általános korrupció
ját és demoralizációját, mint ez az 
eljárás.

Ha most öt éve először válasz
tották volna meg Molnár Bélát, s 
most azt mondanák, hogy csa
lódtak benne, s azért többet nem 
kell nekik, — ez egészen kifogás

talan, a társadalmi s politikai e r - ! 
kölcstan törvényeinek teljesen 
megfelelő dolog volna.

De Molnár Béla már két ciklu 
són keresztül képviselte ezt a ke
rületet. Szerintem mind a két cik 
luson rosszul, mert kormánypárti 
programmal csak rosszul lehet egy 
kerületet képviselni. De kétségte
len, feltétlenül bizonyos, hogy a 
második ciklusban se politikai ma
gatartása, se választóival való bá
násmódja tekintetében egy haj
szállal se volt rosszabb, mint az 
első ciklusban.

vS mégis mi történt ? Az első I 
ciklus befejeztével beszámolóját 
nagy lelkesedéssel hallgatta a kor-1 
mánypárt. Kifejezte háláját, bizal
mát s törhetlen ragaszkodását, 
egyhangúlag őt jelölte, s meg is 
választotta az uj ciklusra képvise
lőnek.

Akkor tetszett nekik, kedves, 
jó, derék, okos ember volt, akit 
szeretett mindenki s boldog volt, 
aki kedvében járhatott. Akkor ő 
volt a kormánypárt szemefénye, 
akiért elkövettek mindent, hogy 
újra megválaszthassák.

A második öt év alatt épen 
úgy viselte magát, mint az első j 
öt évben. Ha akkor jó volt a vá-1 
lasztóinak ez a viselkedés, úgy bi- j 
zonyára most is jó kell, hogy le- j 
gyen.

S ime, mikor Meczner Gyula 
közölte, hogy a képviselő beszá-! 
molni óhajt, az egész párt a lég-1 
fagyosabb hidegséggel fogadta ezt,;

egy hang sem emelkedett m el-! 
lette, ellenben csak úgy röpköd-1  
tek az ilyen cinikus megjegyzé- 
sek: nem vagyunk rá kiváncsiak,
— sose fáradjon! — mit keres 
itt ? stb.

Minden rendes gondolkozásu 
ember megütközve kérdi, ha öt 
évvel ezelőtt, az első ciklus után ked
ves és jó volt nektek Molnár Béla 
miért nem az most, a második 
ciklus után, — mikor a második 
ciklus alatt semmivel se volt rosz- 
szabb, mint az elsőben ?

Nincs az a logika, a mely ezt 
megmagyarázza, — nincs az a 
kormánypárti választó, a ki ezt a 
hangulatváltozását erkölcsileg in
dokolni tudja.

Mivelhogy igen erkölcstelen in
doka van ennek a változásnak. 
Egyszerűen az, hogy Molnár Béla 
az első választáson még gazdag 
ember volt, — s el is költötte ott 
vagyonának egy jelentékeny ré 
szét. Tehát akkor kedves, derék, 
okos, képviselőnek való ember 
volt.

A második választáskor már 
nem volt olyan gazdag, de még 
mindig igen szép summa pénzzel 
fogott a küzdelembe. Tehát még 
mindig jó képviselő, kedves, derék, 
okos, ember volt.

De most már — azt mondják
— kevés a pénze Tehát most 
már nem kell a kormánypártnak, 
most már nem lelkesednek érte, 
nem kiváncsiak a beszámolójára. 
Most már más a kedves, derék,

okos és képviselőnek való ember!
Hát csúnya, nagyon csúnya do

log ez, s az embernek önkéntele
nül is eszébe juttatja a kifacsart 
és eldobott citrom ócska, de min
dig aktuális hasonlatát.

Ez a jelenség mutatja meg 
legjobban a kormánypártnak, s a 
kormánypárti mandátumoknak er
kölcsi értékét.

Igazán szeretném most, ha Mol
nár Béla véletlenül vagy egy mil
liót nyerne az osztálysorsjátékon. 
Gyönyörűség volna nézni, hogy 
változik meg újra a t. kormány
párt hangulata, hogy lesz Molnár 
Béla újra szeretett, kedves, derék 
képviselőjelöltté, akinek eddigi mű
ködése biztosíték arra, hogy a jö 
vőben is a legméltóbban fogja kép
viselni a kerületet.

Ballagi Géza igen okos ember, 
Hammersberg Miklós igen okos 
és jóizlésü ember. Vájjon hogy 
izük nekik az ilyen kormánypárt 
szeretető és bizalma, vájjon, hogy 
fog tetszeni nekik ilyen kormány
párt kezéből a mandátum ?

Ha Molnár Bélára gondolnak, 
nem csengenek-é fülükben a Ma
dách szavai:

Ma nékem, holnap néked éde
sem!?

Bússá B a rn a .

Junius 12.
A vÓQhetetlen ellipszis. A főispán 

elliptikus pályájának csak nem akar 
vége szakadni. Százszor halottnk inár, 
hogy megy, százszor, hogy marad, s 
ez igy tart öt éve folytonosan. A mult-

l  A  Es széjjel málik Hallod te csöpp lény ebben a lyukban! De mi ez! hisz még inkább fellobban,JL J_V Végső parányi# Kérdőre vonni a ki merészelsz. Valahányszor rá fúvók, s egyre nő . . .
_____________________________ ___ Lehel létemre ; M>st te hozzád kis szólni valóm van Ni I hogy fénylik, mind jobban ésjob-

S ha van mód benne : Úgy is csak pár' perc és elenyészesz! [bán
K ez ig n acz io . A tüzet szltom Magam is megvakulok c fénytől.

A „Feisömagyarországi Hírlap" orodeti tárcája. S lángba borítom !  ̂estedben nem volt meg egy P^^ny az ! ? , . , Szárnyak! . . . Ni hogy
Irta: Eördögh Dániel h^v^líum va.l í Mit magadénak mondhattál volna""’’ , . , . . . Icroelkwlik!

. .  . v - , ,  É . J , ,,  . u n t .  “ O *  l“ . —  — • —  ” " • *  y

Háborgatsz engemet ? . . . Szemben én velem j Immár nem váltja többé fel egymást * D al.
Te hánytad úgy Kéjjel, Nincsen kegyelem; jÁltalam tested anyagcseréje. Göröngyös ut. rozzant csárda,
Mint rabié az éjjel Növény, és állat Felülről rajtad kezdem a bontást, Sánta csikó,
Villanyos gépemet: Ellent nem állhat j Úgy is csak agynak vagy szüleménye, Az én kedvem’ is ily sánta,
c i  i , S álig hogy élte Ütni való.
Sodronyok leverve, Végét elérte, i, e V  ' , . .  . ,
Nem hozhatom helyre; Lassan elégve ! Latom ,l°gy tévedésben vagy! Ha kacsintok a lányokra,
Telefon megakad; Elhamvad végre, Országom nem e világra való, Mind azt mondja:
A közlés megszakadt. S bomlik elemre | bzcUemi műhelyem volt csak az agy . Minek nekem a szerelem?
Csupán te miattad. Lehelletcmre! \lh W  ,ássam' mi tudm> ,m tenm Víll°* A lány csókja?
Mondd! ki vagy te szellem ? } é nemcsak , ontok |J<*t tudom hobTy nyolcvanhat év alatt Gyújts rá cigány utoljára

, á ii . 1. ! Az agyam százszor is átváltozott. Egy nótára.
Oxigén! 11 00 / Cj| °n °  ̂ De az Imi, az mindig csak Én marad, bájó szívom hadd repedjen
A  leghatalmasabb elemi" e. te ls l*1 Azt fel ncin bontottad, nem is fogod. A hangjára!
Rontó vagy teremtő? szépül.
»Mind a kettő* J Es egyre éled »igazi rajtad úgy sincs mit bontanom, Húzd rá cigány, hogy a kereszt

A szerves élet, lnkáb ezt a pislogó mécsedet, A síromon
»Emésztek vasat, Mintegy ütemre Ezt a kisértető fényt a sírodon ; Keservében, bánatában,
Granit meghasad Leliellctemre! 1 Ezt fúvóm el igy 1! .■> vele tégedet 1 Kel zokogjon. S a em er c  E m il .

friss töltésben a? összes Hűl- és belföldi 
természetes ásuányüizeH

KAPHATÓK:

Jííalártsik György
tűszer, csemege, gyarnjaláru és ásuányuiz 

kereskedésében.
L a p u n k  4  o l d a l .



, ,„<r ' I Z  luUrozottan beszéllek A\um Oszkár mindé., vihar,.Kyui se I Alig tudták a szekérről letuszkolni De tűk s hogy csak az ökrök és szama-
felmentésről »Zemplén keservesen tudtak volna eloszlatm alig hogy lelökték, megint visszaír, rak lehetnek más véleményen

‘ ll I S  ,őt egy másik laptársunk Ráadnék nuisiá, lonayl paszkodott. s minden áron szóim akart. Szónok nem akadván, a gyűlés meg
s r s . a . w ’ , A i o n b . m  „  . . . »  ......... H ffT J in s s x s z  c

w . '  —  ... ‘ 3 *  , t r u í t s f s e ! s r * v m 'dolmányban lesz az installáción. hogy itt nem épen csokolódzásra gyűl- A szószékért támadt dulakodás egyic ‘ ... .
De könnyebb volt I. Napóleoniul: nck .,S!>ZC az emberek, tiz csendőrrel általánosabb lett, s már csak egy szikra Az elnuk pártállás«,

megbukni, mint Molnár Istvánnak. iujck'0li ki, li.it azt hitték, hogy a hiányzott, hogy kitörjön az általános Sietett azonban kijelenteni, hogy
Mert most megint a/t a távirati érte- szólásszabadságnak ezek a kipróbált verekedés, amikor M eczner Gyula, látva miután M olnár Béla kifogástalanul kép-
suést kanta grót Amlrassy Sándor Bu- 0szközei imponálni fognak Ballagiéknak. hogy itt baj lesz, harsányan elkiál- viselte eddig a kerületet, ha most is
dapestről, hogy a fő isp án  fe lm en tese  tlljili pcrszt.( |,a a kiabáló emberek tolta: fel fog lépni, ő (Meczner) mellette lesz,
<irj'tldre fiüif ̂ 'obeu m a ró i  Ami az t jo  száját be lehetne tömni csendŐrszu- j -  Ez nem gyűlés! Akik Hammers- — de ha Molnár nem lép fel, szívvel,
lenti hogy a választásokat még Mól- ronynyal ! » berket akarják, jöjjenek velem! lélekkel liainmersberghez csatlakozik.
uar István lógja vezetni, vagyis hogy A nyitány. Amit H ammersberg Jenő rögtön A párt tagjai némán hallgatták, hogy
ncm /iSr tiszta rá láss tás. Azonban most már hátrálni nem le- helyreigazított, hogy alkotmányosabb akad egy ember köztük, aki még lo*

Kzek után pedig kijelentjük, hogy ]letett s így id M ezner Gyula, a formája legyen: gikusan s etikusan gondolkozik és csó
rni többet a főispán lemondásáról vagy //(l,„„l{rs/>erg Jenőnél Összegyűlt társa- j Akik M eezner Gyulát elismerik lekszik.
maradásáról szóló semmiféle Iliinek hi- Sítggal d. u. 1 órakor megindult a csa- | elnöknek, jöjjenek velünk! A küldöttség,
telt nem adunk, s olvasóinkat se fog- tatir. a nagyvendéglő felé. 1 Erre aztán különváltak a jók a go- Természetesen most küldöttséget
juk ilyenek közlésével s megcáfolásé- jU azonban a B a lla g i-párt a szerve- j noszaktól, mint az Ítélet napján fog- indítványozott az elnök, amely a jelöl-
val bosszantani, mig csak a hivatalos zeden H am m ersberg-páll elől egészen nak, s elkezdődött a visszavonulás, A tét meghívja.
lapban nem olvassuk, hogy az uj fő- öjf0g|aJta a vendéglő külömben is szűk ; Ifammersberg-^M i ott hagyta a csata- A küldöttség, báró IVa/dbott Ödön
ispánt kinevezték. udvarát, úgy. hogy Meczncréket már a teret a B a lla g i öl’ birtokában, s mély vezetése a’att azonnal el is ment.

' A nauvmihálvi választókerületről mull belépésekor harsány ./•/>« H ulla it!-  \csendben ment vissza a nagyvcnJéglö Mit csináljunk?
.„.lmunkban közölt hírre vonatkozó kiáltások fogadták. j udvarára, élén Meezner Gyulával. Az einöU leszállt az emelvényről,
j *‘r g.»„tuk a következő értesítési : I-átva, hogy igy az egész Hammers- A nézőnek l e r e s c sa g in  kepe jutott s a gyűlés megakadt. Nem tudták,

Butkán, 1901. junius 10 b er g -párt kinn reked, elhatározták, i eszébe az Oroszországból visszavonuló j10gy csináljanak addig, mig a jc-
v i/ i."m .1(rv.imi\’/'í<n Mirini)« hogy kivonulnak a város vegén levo | Napóleonról. . . . .  lölt megérkezik. Szónok nem volt a

A ”Lunlv.^vnlt szíves5a nagyini- ,cPel6rt'- ahol a választásokat szoktak A győztesek. |)ártban> aki kibeszélje az időt. Néme-
miu jMUt ie - ' ‘ - ;  tartani. Ezt Ju  srssáry főszolgabíró azon-, Ballairiák persze kitörő örömmel fo |yek egy kis kalábriászra gondoltak,

yl l  S S  csekX sU em . nal ki hinlc,U * s az e>»'ész kö*ön' j Ka<,ták az ellenpárt visszavonuiásat, s dc erre szűk volt a hely.
!na fn^í-dkozui —l-jiuiél lógva í. s<̂ í S2̂ P rendben kivonult a legelőre.. M olnár János azon mórion felugrott az Egy pár függetlenségi párti azt Iciál- 

*n,c ‘ Szerkesztő urat., misze- 11 A ,eKe,ön~ —1 üresen---maradt —szekérre, hogy most tóttá, hogy beszéljen Busa  Barna. A
rin? minden’ félreértésük elkerülése * ""•l"llr'>ms már kedvére kibeszélje magát. kívánsághoz az egész gyűlés csatlaké
vá,mit I, lapjában közölni szives- A legelőn már elfért az egész, kö- De ugyan megjárta. Mert ott ma- zott.
k ‘Tűk • hogy Andrássy Géza gróf- nilbelül 2000 főnyi tömeg (köztük 5 radt a szekér körül egy csomó liszkai | Búza, aki szintén érdeklődésből volt
iakJ kiiehmt-eítem, hogy azon eset- 600 választó.) ember, s eltanulva a Ballagták  lakti- jelen, azt mondta, hogy ő beszél, de

! ‘ h í Hadik-Barkóezy Endre gróf De itt tűnt ki legjobban a Ballagi Icáját, most már ők csaptak olyan sike- azt ugyan meg nem köszönik. Hanem
•Tiltom választókerületben, a képv. párt katonai szervezettsége. Vezény-| titő macska zenét, hogy a közkedvelt beszéljen Szirntay István,
jelöltséget elfogadja, ellenábenxin fel- szóra helyezkedtek el, s gyürüalakban főbírónak egy szavát se lehetett hal- Az ellenzéki szónoklat,
lépni nem fog^k. vették körül a másik pártot, a mely-( lani. ' A z  egyre hangosabban nyilatkozó

Kiváló tisztelettel nek közepén, egy székei ből rögtönözött j De nem jött zavarba, ki tudja ő közkívánatra csakugyan felállt dr, Szír-
Wirzmántlv Ödön. emelvényen állt meg id. M ecsner Gyula. : máskép is iejezni az érzelmeit, h ha- may^ s az 3 stentori hangján mondott

Melelttc azonban közvetlen a szekér. Iája és szeretető jeléül, akar egy pn* egy telivér függetlenségi párti bcszé- 
l\ülőmben a választás és képviso- mellett álltak Ballagták korifeusai, j madonna, elkezdett az ujjaival csóko- det> gaz(]asági függetlenségről, nem-

lőjelölés ügyében számos tekintélyes köztük maga az ellenpápa, Szinnyey I kát hányni párthívei felé. z e ti'önállóságról, szabadságról,’ egyen-
választo polgár Nagy nullá lyba , /. 10 (Jo Zson, s közkedvelt nagy vczéio, Fz mái több volt, mint amit a lég- , ínségről, testvériségről. (Nyilván ezt a
20 -án d . 10 jrá ra  értekezletet In- M olnár János főbíró. hivebb Ballagista is elbírhat. Belátták, j besz<5det mondta volna cl Ujhelyben
vott össze, amelynek lefolyásét an- M eczmr Gyula megnyitotta a gyű- hogy ez a csókhintés legméltóbb be-|má|c ib-ikén, ha a közbejött akadályok 
nak idején ismertetni fogjuk. lést. Ezt azonban csak közvetlen kör fejezése az ő mai vitézlésüknek, s közbe nem jöttek volna,)

nyezete hallotta Mert a mint felállt a | hogy már itt nincs több tenni valójuk. A jámbor kormánypártiak szájtátva 
a liovi/ni szekérre, a B a lla g i part kórusban, Mát nem is csináltak több galibát, I <<jvczték ezt a nékik olyan szokatlan,
A  llSZKai parib/idKciuciö szinte taktusra elkezdett harsányan liánéin, rebus benc gcstis, hosszú ko-1 sfít ulos cscmeK<<t? s rettentőn lclke-

l. Előzmények abcugolni. S azután zúgott az a b e u g ! | csisorbau, ahogy jöttek, Icortcsnótáikat, sedtek raj ta Mindenfelől hallatszott a
A heccek barátai számára valóságos le veit \ —  áljen B a l la g i !  — é lje n , énekelve s diadalmámortól ragyogó sugdosózás: De jól szavaz ez az ur t

paradicsom volt a liszkai kormánypárt S z in n y e y ! szünet nélkül. arccal visszamentek 1 atalcra. ,  ̂ bizony megesett volna, hogy ha-
vasárnapi gyűlése. Bőségesen kinálkoz- M cczncr várt egy kicsit a cseudie,, III A vendéglő udvarán. zafias felbuzdulásukban azon módon
tak itt számunkra a pikánsnál pikán de miután a/ nem akait bekövetkezni, mPnnvlHfl felállítják ott a külön vámterületet, ha
sabb gyönyörűségek. Olyan hccc volt, elkezdett beszélni. Olyan volt a be-1 , , időközben meg nem érkezik a küldött-
hogy egy amerikai kakasviadal csak srédje, mint egy melodráma, egy ze-1 A nagyvendéglo udvaiáia vonult a jejö|ttej
gyerckség ehhez képest. névéi kisért szavalat. O beszélt, a zene i H am m ertberg-párt pedig, mind a 10 A jelölt üdvözlése.

Amit a minap irtunk, csaknem tol- kíséretet pedig nyújtotta a Ballagi part [ csendőrt a kapuba állítva, hogy ha lla - 
iesen bekövetkezett. Bőségesen mó- scüntelen c u g L  és kiabálása. Mintha \ giét be ne jöhessenek, most mar nyu- E, pomc edd,g mind csak réfa volt 
fiunkban volt élvetni an a ritka és be- a viharzó tenger partján szónokolt | godtan s egészen sablonszerűiéit vé- Je  ekkoi megint komolyabb fordulatot 
csw látványt, mikor a kormánypárt volna. gezte el a jelölés,. Szóval itt már nem, vett a gyűlés r  Gyula meleg
etymá t «,i. Igaz, hogy egyelőre csak A szerzet, jogok volt se,nm, érdekes. szavakhan üdvözölte a jelölte, nnre

ázóal ütötték egymást, dc kezdetnek Azon kezdte A hrrnn ,hogy a párt Gyula teljes csendben újra Mtklós meghatott hat, 
ez is jó csaknem teljes szán,,, megjelenését .  beszélt a szerzett jogokról, s kijelel, gon. rov.de,, válaszolt. Köszönte a mcjf

' • A potya szekerek. szerzett jogok tiszteletének ' tudja be. tette, most mar egyhangú helyesléstől t.szteltetést, ígérte, hogy igyekezni fog
Érdekes volt már a felvonulása is a A párt azzal, hogy az ó meghívására ! kisérve, hogy ez itt a vendéglő ud- azt k,érdeme m, hogy hazájának s ke- 

választóknak. Hosszú szekérsorban, megjelent, kifejezte azt, hogy őt is- varán az egyedül valódi, hamisítatlan "Hetének érdeke lesz mmd.g vezércstl 
k zséeenkint csoportosulva robogtak meri cd az igazi törvényes pártelnök- szabadelvű párt. k ,észle*eS Pr°Rra‘" mot mosl
végig"« vasárnapi tisztaságú liszkai ut- nek, s respektálja az ő szerzett jogait. «i á^ k azt. mon^ ’ a ®“ k“nd-
Cáa, bámészkodó nők és gyerekek (A dobhártyákat recsegtető folytonos Erre a párt -  most már egyhangú- elvuség zászlaja alatt fog mmd.g küz- 
sorfala közt. Euész olyan volt, mintha bömbölés hirdette a szerzett jogok nagy lag -  az elnök indítványára megvá- deJ11;
már választás volna. Csak a zászlók és tiszteletét.-) lasztotta alel,„.kökül K uruc*  Jánost és (k* »  bizonyos szabadelvű zászló,
tollak hiányoztak. Elmondta azután, hogy alkotmányos Schönfeld  Albertét, jegyzőkul: G agyi a,llc,y a,att 33 ^vc kü/'^ íriár/  ko,.‘

Ellenben a szekereknek egészen, szokás szerint most lemond a párt Károlyt és Dalibor Ferencet. mánypárt, s amelyre a kő/os vániteru
»tiszta választási« jellegük volt: t. i. a egész tisztikara, s uj tisztikart kell vá- Molnár Bóla beszámolója. közös ha c sas» jOÍ1'

fu va rd íjuk  m eg vo lt fizetve. Hogy k. lasztam. Azután előadta az elnök, hogy Mól- erha,fte. . és f f yéb ,,yCn kcdveS dol°^
fizette a fuvardijat, nem tudjuk, nem Tovább is akart beszélni, de latva, )Ui, Béla be akar számolni és kéri a vatA. c *[Vaz.V . . . ,
is kutatjuk, de az tény, hogy minden hogy nem tud megküzdeni a az egyre kerületet, hogy erre tűzzön ki egy na- vons a • ju c, gy a jc ° ne v úgy 
fu v a r o s  megkapta a maga fu v a r d í ja ts  növekvő zajjal, abbahagyta az egészet. pot. megjelenése, mint beszéde szerény és
m égis  e g y et len eg y  beszállított választó / űzessérv főszolgabíró rendre intette Itt is, ott is kiabáltak : Nem kell I ro °n*Z('nvcs vo • \ c'n em égette az
se fiz etett fu v a rd ija t . a közönséget. Mig ö beszélt, csend Minek jön ide? Nem vagyunk rá ki- m ,^U f C> c m'

A megzavart öröm. volt, de alighogy befejezte, újra kéz- váncsiak 1 s több e féléket, amire az L/í * cll.lal. * 11 ,s ’ S,í1.Sín. a car ma"
A llam m cr sb erg -párt tözskara élénk födött az abeugok orkánja. elnök diplomatikusan kimondta, hogy í?asabbnak lát8zani aZ K,ffel *?r.0ny"á *

örömmel nézte a horváti, toicsvai, kom- (A sorrendért.: a párt teljesen a képviselő belátására Táviratotc.
Jóskái szekerek impozáns vonulását Most H ammersbeig Jenő ment fel a bízza, hogy tartson é, s mikor tartson végül természetesen üdvözlő távira-
(nem is sejtve, hogy azokon a szűke- szekérre, s próbált beszélni. Bár szó- beszámolót. tokat intéztek Szeli Kálmánhoz és Pod-
reken csaknem felerészben független- val megköszönte a M eczner Gyula mii- A jelölés. mamezky Frigyeshez, tudatva velük,
ségi párti emberek ülnek, akiknek ked ködését s ót ajánlotta továbbra is el- Most hitta fel azután a választókat, a liszkai kerület szabadelvű pártja
vük kerekedett egy kicsit a más pén- nőknek. hogy tegyenek javaslatot a jelölésre H ammersberg Miklóst kiáltotta ki je-
zén kocsikázni, s a kormánypárt ősz- Rövid beszéde alatt, s utána is foiy* nézve löl tjének.
szeveszésében gyönyörködni.) De nem tón viharzott az abeug. A lis/.kaiak Úgy illett volna, hogy, mint Patakon (Szegény Szeli Kálmán ugyan za-
sokáig tartott az örömük. Mert egyszer próbállak ugyan éljenezni, de mit ért M olnár János, itt is felálljon valaki, s ▼af‘ban lehet. Minden héten kap egy-
csak megjelenik ám a láthatáron egy az? Ók nem voltak úgy betanítva. Csak indokolt beszédben ajánlja jelöltül Hant- eRy táviratot, hogy a liszkai kerület
véget érni nem akaró szekérsor (vagy a zaj növekedett vele. m ersberget. szabadelvű páitja ma X-et holnap \-t
!K) szekér) szállítva bőséggel a B a lla g i De más akadálya is volt a korona- Csakhogy nem minden pártban aknd holnapután Z-t kiáltotta ki jelöltnek,
part elszánt embereit. ügyész beszédének. Ugyanis vele egy- ám egy M olnár János, s igy itt nem Vájj011 gondolhat, hogy hány sza-

Azt hitték, hogy Ballagiek  elmarad- idcjülcg ugrott fel a szekérre M olnár volt senki, aki felszólalván elmondja, óadelvü párt van a liszkai kerületben ?)
nak, dc bizony eljöttek. S megjclcné- János, a közkedvelt főbíró, s ő akart hogy* neki megáll az esze azon, hogy Reflexiók,
sük vihart jósolt, olyan vihart, amit jó előbb szólni, mert ő jelentkezett előbb, eddig 1' Hm m ersb erget fel nem fedez* A gyűlést bezárták, s a párt szét
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oszlott, azonban nem mmdcn boi ital s B itan g  v i lá g  S áro sp atako n . rubbja elment i ezirkuszba, hogy
vendégeskedés nélkül. _  ett. -- meggyőződjek a valóságról. A körül- Ez a három nap ós három éjszaka

Én pedig összehasonlitásképen vissza- ménvek pedig úgy játszottak össze, története. Híz pedig eléggé megvilá-
gondoltam a mi függetlenségi pártunk Sárospatak, lOül. június 12. hogy a bátor diáknépnek alkalma gitja a pataki közbiztonsági állapo-
gyüléseire. Semmi sem biztos az ég alatt sem volt {l,aposan meggyőződni a 00 tagú tokat, melyek elloira közönség a vá-

Igaz, hogy mi tél, sőt talán negyed- k|nok az m,m |);/t0v sáros- kan<kl létezéséről és alapos működé* roshoz beadott Írások, továbbá hir-
részannyian se voltunk. Hiszen nekünk .)a(akon. )htiom nap óta szenvednek M‘n)k 1,11rt diák ütlegekkel telve lupi felszólalások által annyiszor pro* 
nem tellett fuvarra, hogy beszállítsuk ;i j áml)()*. ‘ukik ‘ p,' órrt utan kag.vta el a csatateret, egy 5-ik gim- testált. De hát a hivatalos gőg nem
a választókat, — aki bejött, mmd a molHU,|. |laza a k,.r í| t.UmH va*»v ,,a/a!*tát. ki a pajtásától ment haza 10 azért létezik, hogy holmi kívülről
maga költségén jött be, s ha ivott, a | j »a j t úslii t ogat ásl>t>l de retteg a kö- árukor, amint a bezárt kapun má- jövő tanácsoknak vagy felszólalá-
maga pénzéért ivott. | zöiiscg i>. mely látja ama nevezetes f oU korosztíil’ (> csuvargó lábánál soknak uloget tegyen. Á rendorség-

De meg is látszott a gyűlés méltó- ((ibb . ( (joron„.l,kka| |0]feuvver- f\^va 1 lültl,‘V Ontotta, s úgy elver* nek a panaszok után is meghagyták
ságosan komoly lefolyásán, hogy ott i k(,/vo j»a l.lk ZUírutezáin és kamii h >k' bogv a liut a zajra elősiető bá- a botos kézbesítőket (hárm akat!) a
mindenki tudja, hogy micsoda elveket j,i ni>y(‘zotes többséir neditr áll /aak eszméletlenül vitték be. lámpákat a kérvények után is csak
szolgál, mindenki érzi azoknak az cl - j J  van vm ^y ^  sUbanezokl)ól. akik (Mit csinált a rendőrség?) akkor gyú jtják  meg amikor sár
veknek szentségét cs igazságát, « mm- iVgbdatoskodnak az aszfalt, a kala* A mikor legjobban vertek a nvoi.i- «»ies, vagy a hold> világit, vagy log.
denki az elvéit küzd, azt akarja dia- ^  (,ikji.s más j ri (,szkbz kö. da közelében 8 diákot, egy arrafelé többször a szólfuvas idejön, hogy ol
dalra juttatni Számuk a szem- és vértanuk menő diák leszaladt a rendőrségre oltsa a szól s munkája ne legyen

De itt, ahol ugyanazon programúm j Íj lliíjjsa szerin( (>()—Sí) közt ingadozik. * ott az alvó rendőrséget költögotve, virradatkor a hivatalos közegnek. A 
két jelolt személyé közt folyt le a vit«*. ténykedésük pedig korántsem nevez- elbeszélte, hogy bárom diákot meg- " odorseg éjjeli szolgálatot akkor 
s csak a személyek felett veszekedtek, hc(v, 0,mósnek az lltoIIiU|as akarnak ölni az utonállók mire id jes it , a mikor neki jólesik a ron-
ahol M ecz n t r i iyula beszelt kormány- iüp.ut<0]S(') módját választották -  kés- a rend álmukban megzavart derék dorbiztos akkor ellenőriz, amikor más 
parti szellemben s m egéljen ez tékaz i Sl,j kíit.tMl0l és dorongokkal miiköd- erei kedélyesen megjegyezték; mén- nemű kellemesebb éjjeli teendői meg- 
tán SsirmayIstván elszavalta felét a ; m)k. Ak| num üslm,ri Patakot, az In- jen lm/.a maga is aludni. engedik.
függetlenségi l>árl programmjának, s ; hutetlonnok tart in ezt a pusztákra ,linkek, hat A csumlorsógnek színién kellemos
azt is ép úgy megél,enezték, és baj ., Hakiinyí)a való jul e ínséget : J  ”UK't Itadd verjék  őket, csak legalább állomáshelye Patak. Őrjáratokra a
még felállt volna egy néppárti, s hir j kj ;o(li „st/Mikiut jar( bbvs be‘. agyonütnének va g y  kettőt. Jó  éjszakát ! legöregebb emberek sem emlékeznek.
l f ! e, I 0 na;  h°gy el kel11 tor“,nl a l>o1' ! iciHluzésü városban, az tudni lúgja. A ki- Uiilk pedig, amim megy kUlümben pedig lányosén világ ítja
gan házasságot, bizonyára azt is mcg-i, vilAííitatlan lombos mellék memlogél rettegve, léivé — egyszerre "íeg a csemlőrórs kotolességteljesi-
éljenezték volna -  hol itt az "ntu- j lltcí,;tlk ,, zAraU.m kuimju főúton, a '•«>k «'** ' kap a fejére s fit-hal esti- tésl készségét az a jelenet, amikor a 
< at, az c v, a meggy z s J fás iskolákért milyen jó tanyája le- vargé röhögve kényszeríti, begy kii- veresre vert diákot utasitja, hogy

Bizony, bizony, fogalmuk sincs azok-; ,lu( , . ;;ssZUsZer;-c/.ko<lotl monállé ^önje meg. A kis (in pedig mit tu- hagyjon neki aludni, s ha ütik, hát
nak a polgártársaknak hogy miczod.. ballU^ ak. km0lliiscn akkor. ,m ,, (,iAk. dott esimUlii -  még jé  éjszakát is üsse vissza Kényes állapotok, s ezek 
prog,rmomra fognak ék szavazni | ságg ;ll nem sympatirozé. kétes mull- kívánt -  csakhogy tnég egyszer meg « ‘ »n sem lehet remélni, hogy javu l

Ott nagyobb az anyag, erő de er- tal l.iró rendőrségi közegek mélyen »>' » « é k . jen a közbiztonság, mert ez a bot-
kólesi érték csak a mi pártunkon van. , , városházi ilul i. t i-íh-m (A csendőr örmostor ranyos három nap még nem volt

Külömbcn a jelek azt mutatták, hogy 1 ‘v.v„.y a |‘[^(.z a ]U)}‘ jámh0l* élotiguzságot mond.) elegendő, hogy Patak nevét, hírét,
Hal ta g i  és H am m ersberg  pártja körül- ‘ vmmhv.k V«, mrv l-i ■ . Msísnap a czirkuszban megint elő- fényét emelje a nagyvilág szemében,
belül egyforma erős, csakhogy Bállá- k()Zíjg,í ’̂ ^  c adás volt — s utána ismét\ elverték Bujdosó
.gt-éknál sokkal több a beszélni tudd '  A l .k I  tmdi.. a ténv :,„„nvi 11 diákságot, de most már nőm úgy - . ' '/ö-
ember s az agilis kortes. begy ,H-án este egv' 40 i , t ) ‘ tagbéi 'ni.'íl ,<!<Ulif  tö'neges támadással. A N y ila tko za t.

Az bizonyos, hogy nagyon heves .u|>- (,sisz|ikhil(1 e, ^ rt 7 diákot. íl-én p ak  kajtuk ala bújtak, s amikor va- s í . L liauihe,v iao, iuni „
lesz a kuidelem. 12.őt l()-ón 30-at és 11-én apadt-e la,ne,y lk klJütt> vaMT bement, azt Sáto.aljaujhely, íüoi. juni. 12.

-  ......  . fogyott-e az áldozatok szánta‘ még ‘‘Ifogták, mellék utcába vitték s ott Kun Dániel úr. a liszkai kerület
• T i^ t e ^ é o - ^  eszkn yn k  « í nem derült ki, de ha ilyen szép ló- .Vürfcük o l P z u n  a.z esten történt, 1. számú szabadelvű partjának alel- 

1 is z te s se g e s  eszko zo k . | pósokbtui halad az elvertek száma. 10^y v^ üsr“ ülvürt (hak 1J3r()- »öko,*) a Sárospatak cumi helyi lap- 
Annak az illusztrálására, hogy milyen : 5) nap múlva Patak 800 diákja fogja laüt ‘l 1-^n ms g ic  s ott segitségot bán felelget a multkoi közölt nyi- 

cszközökkel dolgozik a B a lla g j párt, j hordozni a csízbotok és korbácsok k^;ve, az őrmester ünnepélyesen nyi- latkozataboz irt megjegyzéseimre, s 
közlünk itt egy hírlapi cikket. A va- ! nyomán kelt kék foltokat, s a gya- la,koz;) tl: aklt «tnek, az üsse vissza, argumentumok hiányában szokása 
sárnapi liszkai gyűlésről jelent ez meg | korlatirás a felkötött karok miatt 1U!kimk pedig hagyjon aludni. A diák szerint gorombáskodik es viecol«. 
B a lla g j ék fővárosi szócsövében, a »Ma-1 lehetetlenné válik, a betört fejek pe- »^ggazdagodva egy okos tanacscsaj Ha Kun Dániel ur egy általa bán 
gyár Szó« bán, amely annak idején ve-! dig nem fogadják be az examonre ltl^yü a cs 01 mesteinek aludni kepes volna seriem, akkor ináskóp 
/.ércikkben közölte azt az orcátlan rá- szükséges tudományt - s Így ü nap “  55 ,"0,ltJ (,1" a ,mza- Azonban nem felelnék a gorombaságaira, így csak 
fogást is, h^gy a liszkai kerület füg | inulva be kell csukni az iskola ka- 1.̂ , VÍ,' ‘ y l !  a esavaigok ísnict ezeket jegyzem meg, kijelentve, hogy
gctlenségi pártja Pallagihoz csatlako-! púját, a vizsgákat később, békésebb uto. 0 ’ a eia. ' Il‘lv l)G„(Iö nem volt róla föltétlenül ez az utolsó szavam : 
zott b időkre halasztani nreje, hogy éljen az őrmester ur ta- En azt írtam Kun úrról s pártjá-
' A liszkai gyűlés úgy folyt le, amint A liért i.unurusznak i csf/ok e uAc^ val’ ,llüni ü„fcötto ™ SZd- *s > 7  \á l  kogy egyuiásután állítják a va-
* -  i ;■“ *: s - r ; p r » » .  s n z s t ’  a t s s s  *
mcnšzcdett C'céTzatos^ vaCtlanaíigoltat iu^,u*,)iu1'' il' lnol’1 uhimlás volt,, s így (A gorundiumuk feltiinindnak, Csak a/, a kUlötnhsúg, hogy ón
S  Ővrfí,  Ű v ü lS l -  !l &>'»"» «lemek oly *'»Ky számmal » osomli7,;3éK. rendőrség és idézten, is a valótlanságokat, s bi-
kozl, étről a gyűlésről jelenlek meg, hogy boly hiányában oltőaág kivonul.) zonyitottam, hogy azok valótlansá-

Az ó-lfszkai koriilot szalnulolvüpártjának az I. és Il ik sorokat is elfoglalták. Horró lett reggelre virradólag a írMi. .17onivl„ ,1Rm »„oiirli« m
* lüvSl0X ;  A <liliksá« ' “*°Jy f  k« ' helyre vállolt hangulat a diákok közi mert az éj- L g y  hol és mikor irt a mi lapunk 

tognap. Ez újabb értokozlotnok az a czólja, jogyot, a muaréna nagy tekintetű -szaka ver is sok tolyt és na gy  dia- az ő pártjáról olyat, ami nem igaz. 
hogy porhorroskálva a mái. 12. Sárospala- igazgatójához folyamodott helyért, kokat is megvertek. Az egesz nap ,\z i|yon eljárást magyarul rágalom- 
kon mogtartoti szorvozkodö s jelölő sza- aki is fel állíttatta a nemes hadat és csuda és rémes hírek keringtek a nak Lü í Ak ^
I t o K u l S f ^ o u í .  k^jolöbrick's moly f tlldta » hul>'o t 'liúkságnuk. s köz- városban -  a jmazla tény pedig az ‘ Iln0, /„őst is valótlanság még a
jelöléshez a fügotlonsógi párti választék Len azután megindult az eloadas is volt. hogy .10 diákot vertek el, bár- névaláírása is Kún úrnak. Az ő Ili
mig v zöme is esatlokozott, Ibuninorsborg és a betyárhad. a helyett, hogy el- mát veresre, egyet pedig, egy kis vatalos jegyzőkönyvük szerint ő a
Miklós ; jolöltsópo mellett propagandát vezte volna a „művészek" csuda- sánta gyereket úgy, hogy a kórház- i jS2kai kerület szabadelvű pártjának  al-

dolgait,bizony os ómul kódúit, hangon ol bán fekszik. A na,, lenvngodotl az olniiko, itt pedig aláírja magát, mint 
Mooznor (iyulii hossza kiaérlotozós után kezdte sorolni a diákság gyengédebb este eljött es I alaknak 801) diákja „ B a lla g i pártjának  alelnüke. Tehát, 
szóhoz nőni jutluitott, Hmnmorsl)or  ̂ ko- nG\rcit. nulyoii póltlmil íi lüiicsés, u ollupto tíz ultziikul, Ivoziikliöii szó- n, j^iíyzoköny v liciinis, víii^v oz
ronaügyész kezdett boszélni. Azonban o tintanyaló és még egy pár leirluitat- rongálva a gerundiumokat, s keresve n/'-iHirás

u ^ p u t l k i  a J l ^ ' á l u í ' " ^  la ' é f i , l‘ t ’ " urnans. - Mivel l't‘difí a esizeket, akik a lléezén és a Keld- ' Kún ór szerint én azért harag- 
laszlott egyik alelnök s indítványozta, hogy a di.iknépben is van vei. továbbá messei-lele állasban gyűltek össze SZOm, mert ő nőm tólja az én sze- 
a máj. 12. pártalakulást a jelen értokoz- füle es nyelve is van aszolintga- vagy százan. keremot. llát nekem so szoros, se
let is isinorjo ol és ezzol a szabadelvűért tás viszoiiozatlaii nem maradt — s e A közönség házaiba vonóit, a di- .|tviit értelemben szekerem nincs a

külc«iiniis barátságos beszélgetésnek ákok a/ ntezákon snrögtek, de esn- magam 'részére semmit se arrogáipk. 
alakuló gyűlés határozatait, újból kiáltsa a vege az lett. hogy ugyanaznap dák caodaja, 10 úia komi a lendor- |)tí }ia  yolna is szekerem, azonnal 
ki olnökévé az ott megválasztott Szörnyei este 11 12 (íra közt a hazatérő dl- ség, tűzoltóság és a csendorsog lei- l(.száHanék róla, mihelytészrevenném.
üerzson sárospataki akadémiai tanári, al- ákuép közül hétnek súlyos és erős vonult, s a diákságtól elszodte a ge- }10irvr Kun ur tólia. 
öblökévé Molnár dánost és Kun Dániolfc, érvekkel bebizonyitották, hogy a rundiumokat. Mindez pedig nem ment T-ináesolia lioirv tetrvem le a tá- 
inSftvSnj-nit^z^os^ho^oslisBol^olfogttihdk magyarbun, legyen akármilyen ron- esemlesen, és ha a tanárok közbe mert’ nem'tudom megfnjni.
s a liszkai értekozlot óriás többséggel min- gyos, még nem bűit ki a ver. A liét nem lepnek, a diákság, mely a vég- [)e nem t,asZom le. Mert igaz, hogy
donben csatlakozott a máj, 12. pataki ér- diák közül kettő az érvek sú lya fo ly tá n  letekig el volt keseredve bántalma- ,10keni kevés _ semmi erőm és te-
toko l̂ot határozataihoz, tizimiyoi üorjsoi. o rvo si kezelés a la tt á l l  ' zásáért és a hivatalos véllek részéről hotséirom nincs hozzá de a mi tá-

is m ® . :  (A hir a diákság közt.) tanúsított gyalázatos kötelességmu- ’̂ k ,  a fUggetíenségi eszmék
vánuló nagy bizalmat, a választást oifo- Másnap azután zajosak lettek a lasztaseit osszoveiekszik a ktvo- tárogatója, önmagában hordja az
gadta s jelöltül újból Ballagi Gézát ajánlja, tantermek, a kis diákok izmaikat fe- nult csendőr-, rendőrséggel és a tűz- org( s bárki fújjon bele, bármilyen
elf '̂gadtálo Erro^az el^y^sző °40—̂ ^^á- je g e lté k  s az ablakon keresztül lm- »Hlősáj^gi îl. *̂ ^ ' ' ’ .^ 'm é e i P im& n is\ ha ős2Íatü íoíkü.sedóssel
lasztóból álló Ilammorsberg-párt külön rágós szemmel nézték a hajlongó (lesek voltak az ute/ak, Ui, mégis fnj j a igaz hangon lóg megszólalni, 
félrovonult s egy vondóglő liolyiségoilmn fákat, s keresték a gerundiumnak úgy 10 óra korul egy iieczen lakó ^kj p0dig hamis lélekkel akarja 
folytatta tanácskozását. valót, Azonban a hir hatását elnyelte diákot, a kitől a botot, elvette a rend- megszólaltatni, ha még olyan nagy

Hát itt már — M olnár János szavai- az este — a kisdiákok félve húzód- őrség és hazatérőben volt, megverték tíZá]ja l és tele tüdővel fújja is, csak
val élve -  igazán megáll az embernek tak meg ágyaikban ^nn'n-gesenszo- a z u to ,‘f lló; k különl)on csendesen! kérünk, do rövidség oká-
az esze azon, hogy hogy lehet ilyen rongálták a súlyos botokat, melyek- Az . js/aka kiu mi u  - .. V J ért Így sorszám szorint fogjuk o/.onUíl jo-
vakinerően hazudni, s pláne a nyilvá- kel majd holnap, mert ma még a lolyt le. de sc  ̂ > ‘ J lölni a liszkai szabadolvü pártokat, még
nosság előtt! nag^ diákok nem haragudtak, bosszút, ákság biztonsaga ozent inra sim; s meg-1 p0dig, mivel Mcczncr és Szinnyei közt az

Nc,„ hisszük, hogy ezek a tisztessé- dijának a .negvőrzoll, moggyaldzoU vM vo .^n«rt ez a |  
ges kortcseszközök valami nagyon meg- diakpajtásokért. l 1 há,0JÍ‘ ,\(P  VvetmV • ’ ! „j szervezkedés idő szerinti sorrondját fog
növelnék a B a lla g i Géza egyéni su- ( éjszaka.) nyibon az eddigele m g » - j llk követni, a igy 1. számú lösz a Ballagi-,
lyát ' Mig a félénkobb diákocskák a be- csavargók egy borboly legény ve- j u, 87.ámu a Haminorsborg párt, és igy to-

— reteszelt ajtók mellett aludtak, a bál- zénylete alatt szervezve vannak. | vább.
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idétlen hamis hangokat fog kicsalni 
belőle, mint most Kun Dániel úr.

Kán Dániel úr a midikor megtá
madta Láesay Lászlót, azért mert hu 
maradt az elveihez. Azt irtain akkor, 
hogy ez a legnagyobb vakmerőség, 
amire eddig renegát vetemedett. 
Most bebizonyítja Kun ur, hogy 
nincs oly nagy impertineneia, ami
nél nagyobbat ne lehetne produ
kálni.

Azt mondja ugyanis, hogy mi 
azért nem csatlakozunk hozzájuk, 
mert nincs ehhez elég lelki erőnk. 
E szerint az elvhűsóg gyengeség, s 
az elpártolás lelki erő.

lm egy renegát, aki magasztalja 
az elvtagadást. Ha igy haladunk, 
megérjük, hogy a tolvajok nyilvá
nosan dicsérni fogják a lopást, « 
csúfolni fogják a becsületes embe
reket, hogy nincs a lopás magasztos 
műveletéhez elég lelki erejük.

Hát ha lelki erő kell az elvtaga
dáshoz, akkor elismerem, hogy ne
kem ebből a lelki erőből ogy parányi 
som jutott.

A szellemoskedésekre, amelyekkel 
engem kutyával, macskával, s egyéb 
állatokkal hasonlít össze, nincs mit 
felelnem. Mulasson rajtuk, akinek 
jó le s ik .

En is tanultam ugyan állattant, s 
sokféle á llat nevével viszont tisztel
hetném Kun urat. De nem tudom 
belátni, hogy miért szellemes dolog 
az, ha valaki mást kutyának, lónak 
vagy cethalnak titulál.

Azután meg híve vagyok az állat- 
védelemnek, nem akarok az állatok
nak fájdalmat okozni. S tudom, hogy 
nincs az az állatfaj, amelynek ne 
fájna, ha egy renegáttal hasonlítják 
üsszo.

Kun ur népdal-idézete szintén szel
lemes. De én mindazonáltal rámegyek 
arra a tallóra, amelyen ilyen bogán
csok teremnek. Mert a sarlózás ered
ménye nem mindig az arató erejétől 
függ, hanem a sarló élességétől is. 
Az én sarlóm pedig, hála istennek, 
igen éles, mert az igazság s az elv- 
hííség ez a sarló. Nincs rajta se rozs
da, se csorba.

Végül még bocsánatot kérek az 
apácáktól. Csakugyan megsértettem 
őket, mikor Kun Dániel úr nevével 
egy cikkben említettem az ő nevü
ket.

Búza Barna.

47. szám. (4)

A MEGYE ÉS A VÁROS.
A mádi biróválasztás ügyében a kö

vetkező levelet kaptuk :
Mád, 1901. junius 7.

Tekintetes Szerkesztő U r!
Becses lapjának múlt számában a f. 

hó 3l-én lezajlott mádi biróválasztásról 
egy tudósítás jelent meg, mely célza- 
tos és tendenciózus alakban számol be 
a tiszlujitás eredményéről.

Becses lapjának megycszerte elis
mert tekintélye a tudósításnak a köz
vélemény előtt hitelességűt kölcsönöz, 
és ezen körülmény indít arra, hogy 
helyreigazítással éljek azon közlemény- 
nycl szemben, mely olybá tünteti fel 
a mádi hangulatot, mintha engem a 
polgárság e le jtett volna és Keresztény 
Mihály utódom a nagy többséget ve
lem szemben nyerte volna el.

A valóságnak megfclelőleg azonban 
úgy áll az ügy, hogy én már több 
mint egy éve a felettes hatóság kezei
hez bírói állásomról lemondtam, de 
lemondásom azon indokolással utasit- 
tatott el, hogy a Mádon dúló pártvi
szályok és torzsalkodások megfékezé
sére alkalmasabb embert felettes ható 
ságom az idő szerint nem talál.

Felettes hatóságomnak ezen bizalma 
indított arra, hogy bírói tisztemet man
dátumom lejáriáig viseljem, de úgy elv
barátaim, valamint felettes hatóságom 
előtt határozottan kijelentettem, hogy 
azon időn túl semmi szin alatt sem 
óhajtom a mádi birói széket tovább 
betölteni.

Hálásan nyugtázom ez alkalommal 
a járási főszolgabíró urnák azon eljá
rását, hogy működésem iránt való el
ismerése elmén enger i a bírói állásra

F E L S O M A G Y A R O R S Z A G I  H 1 R LA P.

hivatalból kandidalt, de egyszersmind 
megjegyzem, hogy én a választás meg
kezdése első percében a jelöltek' sóié
ból kiléptem, s Keresztény Mihálynak 
ellenjelöltje nnn én, de bancsalszky 
Fercncz volt.

Ez az én e le j  tetősemnek rövid törté
nete.

Az említett tudósítás további követ
keztetése, miszerint elejtetesem  az II- 
lésh áz y-a fférra l függ össze, a fent ki. 
fejtettek után önmagától mcgsemmisül- 
Kiilönben pedig az intéző körök apos- 
trophálása, melyben azokat a 1 2 -ik 
órára figyelmezteti a tudósitó, szerin
tem feltolás számba megy, mert az in
téző körök immár alaposan és minden 
megvilágításban ismerik a mádi állapo
tokat és azok orvoslásában nem á cél
zatosan kiszínezett hírlap tudósítások 
által fogják maguk t vezettetni.

Tisztelettel:
Schneider Károly.

A nyilatkozatra annyit jegyzünk meg, 
hogy miután a mádi jegyző ügye a bí
róság s a fegyelmi hatóság döntése 
előtt áll, mi abban állást nem foglal
hatunk addig, mig a döntés meg nem 
történik,

S ezért egyszerűen s megjegyzés 
nélkül közöljük a beküldött nyilatko
zatot, a magunk részéről ismét csak a 
fegyelmi ügynek a nyugalom érdeké
ben mielőbb való elintézését sürget
vén.

x  Megyei bizottsági tag választás.
A sárospataki II. választókerületben 
a Lábos István elhalálozása folytán 
megüresedett megyei bizottsági tag
ságra a f. hó 5 én megtartott válasz
táson Hubay Bertalan sárospataki köz
ségi iskolai tanítót választották meg.

x A  Kossuth szobor-bizottságok egy
másután alakulnak meg a vármegyé
ben. Szerencsen P intér István főszolga 
bíró bocsátott ki lelkes hangú felhívást, 
amelylyel a bizottság megalakítása vé
gett f. hó 24-érc értekezletet hiv össze. 
Úgy látszik, hogy megszűnt a dermesztő 
lidércnyomás, s most már csakugyan 
lesz eredmény.

X  A városi képviselőtestület ma
délután fél 3 órakor rendkívüli köz
gyűlésben foglalkozott a gyámpénztár 
múlt 1900. évi számadásaival, melyek
ről a számvevő legutóbb jelentette 
volt, hogy hiba csúszott be számadásba. 
Ezt a hibát siettek kiigazítani és a köz
gyűlés elébe terjesztették a számadást 
ésmérlcget, mely eleget tett a formá
nak ós behatóbb tárgyalás nélkül el
fogadta s a belügyminiszterhez való 
felterjesztését elhatározta.

HÍREK.
— Eljegyzés. Baráti Ede Zoltán 12. 

gy. e. főhadnagy jegyet váltott Zsin
dely Etelkával, néhai Zindely István 
sárospataki tanár leányával, kitűnő 
munkatársunk, dr. Zsindely István jog
tanár nővérével, Sárospatakon.

— Mattyasovszky Kálmán tvszéki 
bíró, mint igaz részvéttel értesülünk, 
már egy hete súlyos betegen fek
szik lakásán. Betegsége egész hirte
len, meghűlés folytán keletkezett, s 
pár nap óta válságossá vált. Tegnap, 
kedden délben Ángyán tanár jött le 
Budapestről a beteghez, de még dél
után visszautazott. A köztiszteletben 
és szerétéiben álló kitűnő bíró iránt 
általános a részvét.

— A pataki főbíró hőstette. A hé
ten Patakra érkezett Budapestről 
Prohászka Sándor fogtechnikus, s pár 
hétre inog akart ott telepedni. Meg
hallotta ezt M olnár János főbíró, s 
azonnal magas személye elé idéztette 
a fogművészt, felszólítván őt igazo
lásra. Prohászka bemutatta okiratait, 
de ezeket a bíró nem találta kiele 
gitőnek, s utasította Prohászkát, hogy 
azonnal kérjen a főszolgabírótól ipar- 
igazolványt, mert külömbcn letar
tóztatja. A fogművész nem épen ud
varias hangon, sőt sértésekkel fűsze
rezve mondta el, hogy erre nincs 
joga a főbírónak, — amire a főbíró, 
hatalmát megmutatandó, három rend
őrrel felnyaláboltatta a kczzel-láblml 
tiltakozó Prokászkát s leesukatta.

Ott is ült a kótorben négy óra hosz- 
száig, mikor aztán kegyesen kibe- j 
esáttatott. Azonnal megtette a főbíró ! 
ellen a bűnvádi feljelentést szemé- , 
lyes szabadság megsértésének vét
sége miatt. Az eset az egész város- | 
bán nagy zajt ütött.

* A megyei gazdasági egyesület; 
szőlészeti és borászati szakosztálya f. j 
hó 15-én délután két órakar Sátoralja
újhelyben a vármegye háza kis termé
ben ülést tart.

— Pálinka áldozata. Tokajban, f. 
hó 6 án Svihora József 15 éves fiú 
berúgott fővel bandukolván hazafelé. 
Dülöngözésc folytán betörte egy ház
nak ablakát. A károsult tulajdonos ül
dözőbe vette a fiút, ki egyenesen a 
Bodrog folyó felé tartott. Ugyanis jó 
úszó lévén, keresztül akarta úszni a 
folyót, hogy igy lerázza nyakáról ül
dözőjét. Azonban alig úszott pár lépés
nyire a vízben, a midőn elmerült és 
nyoma veszett.

— Köszönet. Mihályik Mária lü 
éves cselédleány, a vasúti kocsiból 
történt ugrása következtében mind
két alsó végtagján szenvedett sú
lyos sérülésével a megyei közkór
háziul szállitatván, bal alszára térden 
alól amputáltatott, jobb lába két 
roncsolt u jja pedig kiékeltetett. — 
Most teljes le.gyógyulása közeled
vén, Dr. Steril Ármin nemes ember- 
baráti szivétől indíttatva, a szeren- 
csétlen leány részére készítendő mű- 
láb költségének fedezésére gyűjtő 
ivet nyitva, ezzel buzgón jótékony
ságra mindig kész közönségünket 
kereste fel. E fáradozásnak eredmé
nyeként mai nap 128 koronát adván 
kezeimhez, örömömre szolgál a be
teg nevében Dr. Steril t. k a r tá jam 
nak, valamint az adakozóknak ez 
utón hálás köszönetét mondani. Sá
toraljaújhely. 1901. junius hó 11-én. 
Dr. Se hón Vilmos közkórházi főorvos

— Leó igazgató cirkuszáról már első 
impresszióink is legkellemesebben lep
tek meg. Bátran mondhatjuk, hogy 
ilyen jól szervezett társulatban, ily vá
logatott müsorszámokban ritkán volt 
részünk és az első jelekből Ítélve vá 
rosunk közönsége igyekszik is méltá
nyolni az igazgató törekvését, áldozat- 
készségét s tőle telhetőleg pártfogolja. 
Különös érdeme a műsor változatos
sága s maga a külső csin, mely úgy 
a kostümökben, mint a külső kiállítás
ban nyilvánul. Valóban meglepő mu
tatványaik megtekintését ajánljuk az 
érdeklődő közönség pártfogásába. Úgy 
is mint kiváló társulatot s úgy is mint 
tisztán magyart.

— Kútba ugrott örült. Özv. Vass 
Antalné elmeháborodott asszony teg
nap elmezavarában beugrott a csillag
utcai kútba. Azonnal kihúzták, s dr. 
R osenberg Bernát nyújtotta neki az első 
orvosi segélyt, de nem sikerült meg
menteni. Pár perc múlva meghalt.

—  A sárospataki ifjak Kazinczy sír
jánál. E hó 9-én délelőtt zarándokolt 
ki a sárospataki ifjúság egy kis része 
Kazinczy sírjához, hogy lerója kegye
let adóját a szent öreg iránt. A beszé
det Zzindcly István dr. helyett Cson
tos Jószcf gymnásiumi tanár tartotta, 
ki egyszersmind képviselte a főiskola 
tanári karát is. Az ünnepély kiegészí
tőjeként kiosztották a tud. akadémia 
aranyait, melyek közül 10-ct Márton 
János II. theologus nyert el, 5-ön 
pedig Benda Kálmán és Lengyel László 
V ili oszt. tanulók osztozkodtak, Saj
náljuk, hogy nem a régi fényes és a 
Kazinczy kultuszhoz igazán méltó 
ünnepélyről kell a jelen alkalommal 
beszámolni.

— Majális. Az állami elemi iskola 
tanítói karának és ifjúságának múlt 
vasárnapon a „Torzsás“-on tartott 
majálisa fényesen sikerült, s mintegy 
képét tárta fel a régi eleven „Tor- 
zsás“-i majálisoknak. Városunk intel
ligenciájának nagyon sok tagja emelte 
fényét az élvezetes táncmulatságnak.

! mely a kora délutáni óráktól kezdve 
; esteli 10 óráig tartott. Az ifjúsággal 
I együtt nem kevesebb mint 2000 em
ber volt künn s csupán az volt kár. 
hogy a vendéglős — most az egyszer 

i — nem tett ki magáért. Pedig a ki- 
! rándulókat az esteli órákig folyton

szállította a közlekedő omnibus és a 
íiakkerok. A tánczmulatság tiszta jö 
vedelme jótókonyozélra lesz fordítva.

— Életveszélyes út. Nem a vasút 
felé vezető ut kövezetének botrányáról 
akarunk szólani, bár az is érdemelne 
nehány komoly szót, de egy sokkal 
nagyobb bajra jöttünk rá. A Zsulyom- 
ka fölött való szőlőkbe vezető ut alatt 
szédítő árok tátong. Szédítő és vesze
delmes, ki oda kerül: sírja lesz e hely. 
Belátták városunk vezető elemei már 
akkor, mikor még nagyközség voltunk. 
Korlátokat emeltek e veszedelmes 
helyek főié. A hosszú tél a legfélem- 
letesobb helyen levő korlát egy részét 
a mélységbe szakította, gyökerestől 
kitépve egy hatalmas fát Tavasztól ott 
mered ez omló part. A ki látja, égnek 
mered minden hajaszála. Mindenki 
látja, csak a város intéző körei nem 
látják. Az arra járó kelők életük biz
tonságáért kérjük Ujhely városa fejét, 
kegyeskedjék egy kis figyelemre mél- 
t tni c helyet s haladéktalanul intézkedni

— Lóvásárlás az angolok számára
A napokban egy pár ügynök járt Új
helyijén, akik a transzváli angol had
sereg számára akartak itt lovakat vá
sárolni. A polgármester közzé is tette 
ezt hirdctményileg, de — mint érte
sülünk — a vásár nem a legjobban 
ütött ki, mert a felhajtott lovak közül 
kevés vált be.

— Jutalom könyvek. A kővetkező 
sorokat kaptuk: Lövy Adolf ur jóhir- 
nevü kereskedő 6 drb. diszcs kötésű 
könyvet ajándékozott a szorgalmas ta
nulók jutalmazására. Fogadja ez utón 
hálás köszönetemet. Sátoraljaújhely, 
1901. jun. 12. M axim iliana  int. főnöknő,

* A viharágyukról szóló ismertetés 
folytatását térszüke miatt csak jövő 
számunkban hozzuk.

TÖRVÉNYSZÉK.

§ Vinkler Róza spataki cselédleány 
elvből ellensége ugyan a házasság
nak, do megfoghatatlan, hogy még
sem ellensége a szerelemnek. — A 
holdvilágos éjjeleken va.ó ábrándo
zásoknak utóvégre is az lett a kö
vetkezménye, hogy a hölgy ocske 
diplomás madame segélyét kénysze
rült volna igénybe venni, igen ám, 
de takarékossági hajlama ezt is fö
lösleges fényűzésnek vélte, s meg
szülte gyermekét egy puszta kert
ben baba-segély nélkül. A gyerm e
ket egyúttal ott is hagyta, s pár 
nap múltán hulláját ta lálták meg. 
Nem lévén a boncvizsgálatból kétsé
get kizárólag megállapítható, hogy 
a gyermek élt-e a születés alkalm á
val,' a kir törvényszék helyt adott a 
terhelt azon állításának, hogy g ye r
meke holtan született, igy  mindössze 
egy havi börtönnel jutalm azta Róza 
nagysám ábrándos fejét.

§ A három feleség szerzéséről híressé 
vált csebinyei segédjegyző ügyében 
a kir. ügyészség már közölte vádira
tát a terhelttel s az érdekeltekkel 
s mivel a vádlott megnyugvással 
fogadta a feltett vádpontokat, előre 
látható, hogy a főtárgyalás még a 
nyári szünet előtt megtartható lesz. 
Don Jüanunk házassági ügyében o 
hó 10-én volt a házasság érvényte
lenítését tárgyaló birói eljárás lefo
lyása. A kitűzött határidőre azon
ban az első feleség nem jelent meg 
de ez mit sem változtat a dolgon, 
mert csak a két utóbb kötött házas
ság érvénytelenségét kellett a bíró
ságnak kimondani. Érdekes volt, mi
dőn a két — gyászba öltözött — nő 
minden keserűség nélkül (látszólag) 
egész kedélyesen társalgott egym ás
sal a törvényszék komor folyosóján. 
Oh milyen szerencsések vagyunk mi 
férfiak! Ezt csak ilyenkor tudjuk 
méltányolni, midőn a Graffy Antal 
egyéniségét szemben látjuk e szép 
asszonyokkal.

Kiadótulajdonos:
LANDESMANN MIKSA

Nyomatott Landesamnn Miksa ós Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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