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Rímről már annyit irtunk.
A fővárosi lapokban olvassuk 

a következő hirt:
Tisztviselők össaejérhctctlensi ge.

A belügyminiszter egy döntéséből kifo- j 
lyólag dr. 1) e l i m a n i c s Lajos to- 
rontálmegyei alispán pár nap előtt reá-1 
detetet bocsátott ki, amelyben felhívja 1 
azokat a tisztviselőket, akik pénzinté
zeteknél állasokat töltenek be, hogy ar
ról haladéktalanul mondjanak le. Dr. i 
Delimanics Lajos alispán a Torontáli i 
Hitelbanknál viselt igazgatósági álla
sától elsőnek vált meg. A rendeletfoly- j 
tán eddig Zsiross Mihály megyei fő -1 
számvevő mondott le ilyen természetit ! 
tisztségeiről.

Tisztelettel kérdezzük : csak To- 
rontálban érvényes é ez a tör
vény ? Csak Torontálra kötelező 
ez a rendelet? Csak Torontói
ban kivánja-e ezt a jog, törvény 
és igazság ?

Tisztelettel kérdezzük, mért 
nem érkezett el még Zemp
lénbe is ez a rendelkezés? Mért 
nem bocsát ki Zemplénvármegye 
alispánja is ilyen parancsot?

Miért kivétei a mi megyénk az 
országos szabály alól ? S meddig 
lesz még kivétel ^

fi petíció vizsgálata.
Ötödik napja tart már a vizs

gálat, s a közönség érdeklődése 
nem hogy csappanna, hanem napról 
napra emelkedik. Szombaton és 
hétfőn már korlátozni is kellett a 
nyilvánosságot, mert szinte ostro
molták az ajtókat az érdeklődők.

Az uj »Zemplén* szerint ugyan 
tanúink nem mondanak semmi 
újabb szenzációs dolgot, de hát 
ezt mi nem is várjuk tőlük. Amit 
mondanak, amit vallanak, azok 
köztudomásúak, tudja azokat min
denki, aki künn járt az utcákon 
a választás napján. Újdonságo
kat csak az ő tanúik mondjanak 
majd, a mienk pedig csak ma
radjanak úgy, ahogy vannak. Mi 
meg vagyunk vallomásaikkal elé
gedve.

A vallomásokat különben a »Z«. 
kivonatosan saját szája ize sze
rint közölte, mi pedig közöljük 
szóról*szóra, úgy, amint azokat 
dr. Juhász táblai biró jegyző 
könyvbe diktálja. Ennél objekti- 
vebbek már nem lehetünk.

A kihallgatások szépen, nyu
godtan folynak. A nagyszámú kö
zönség csendesen viselkedik, csak 
néha-néha támad egy kis derült 
ség vagy mozgás.

így folytonos derültség kisérte 
Gomercsics András vallomását. Ez 
a éirkuszi bohóc, aki a választás 
napján valóságos fanatizmussal 
volt mellettünk (persze inkább 
ártott, mint használt), újabban a

petíció beadása óta) a városi | 
színháznál kapott valami alkalma
zást. Mi (Pállottunk a kihallgatá
sától, Mecznerék ellenben ragasz
kodtak hozzá. De nem sokra 
mentek vele, mert szegény Go
mercsics szörnyű kínosan, össze 
vissza vallott, önmagát vádolta 
némi erőszakossággal, de aztán 
kérte a bírót, hogy ne Írja be a 
jegyzőkönyvbe. Szóval a vallo
mása mulatságos volt, de nem 
ártott s nem használt eg\ ik fél
nek sem.

L'indcsmanu és MihályJi vallo
mása aiatt Meezner szemmel lát
hatólag izgatott volt, s egész 
ózonét intézte Minályíihoz a ke
resztkérdéseknek. De rosszul járt 
vele, mert Mihály f i  csak annál 
nyugodtabban s precízebben adta 
elő a tényeke*: így pl. azt kér
dezte:

— Miután én egész nap itt 
voltam a szav, ’óhelyiségben, hogy 
állíthatja a tanú, hogy én lent 
jártam s a szekereket lőgdos- 
tam ?

— Úgy — felel Mihályji — 
hogy nem volt itt egész nap az 
elnök úr!

Vagy később:

nyithatja, hogy én nem csak az 
ő jelenlétében, hanem egyáltalában 
abszolúte nem követtem el ezeket.

De juhász  bíró kijelentette, 
hogy ilyet nem lehet bizonyítani, 
mert a tanú nem tudhatja, hogy 
az ő távollétében mi történt és 
mi nem, s nem adta fel ezt a 
kérdést se Schmidtnek.

A rendőrkapitány esküt tett har
madfél óráig tartó vallomására. 
Mikor elmondta:

— Igazat vallottam, isten engem 
úgy segéljen! — a hallgatóság 
csaknem mind egyhangúlag, csen
desen utána suttogta:

— Ugv segítse!
Bcnárd őrnagy már nem tudott 

erőszakosságokról, Pataky Miklós 
pedig épen semmit se tudott. Mi
kor Meezner megkérdezte tőle, 
hogy igaz-é, hogy ő egész nap fent 
volt a szavazó helyiségben, azt 
mondta, l ogy erre nem emlékszik.

Érdekes, hogy Székely polgár- 
mester és Schmidt kapitány eskü 
alatt vallották, hogy a pártok be- 
voi.iiláau Íéí liz órákul* niái telje
sen be volt fejezve, Benárd őrnagy 
pedig arra esküdött, hogy még 
11 órakor is jöttek nagy tömeg
ben Buzapárti szekerek.

— Miután a tanú egész nap 
idefent volt, hogy tudhatja, hogy 
odalent mi történt ?

— Úgy, — hogy nem voham 
egész nap ideíent! — volt a vá
lasz.

— Miután én a tanúval soha 
életemben egy szót se beszéltem, 
mivel bizonyítja a tanú, hogy ó 
beszélt velem az utcán ?

Hanem erre már a biró felvi
lágosította Mecznert, hogy a tanú 
vallani köteles, nem bizonyítani, 
s megtagadta a kérdés feltevé
sét.

Annál jobb napjuk volt Mecz- 
neréknek kedden. Schmidt Lajos 
rendőrkapitány az ellenkérvény
nek csaknem összes állításait b i
zonyította.

Többek közt eskü alatt vallotta 
azt is, hogy Meezner a választás 
egész napján állandóan lent volt 
a szavazóhelyiségben s csak egy
szer ment le vagy 15 percre az 
útcára.

Kérdezett itt tőle Meezner so
kat, többek közt egy kérdésre 
vagy 5 percig tartott s egész kis 
tény leírás volt, — a biró azonban 
megtagadta ennek a kérdésnek a 
feltételét.

A végén azt bizonyította, hogy 
j a választási elnök az ő jelenlété
ben nem cserélt tollakat s nem 
húzott be szekereket. Mecznernek 
azonban ez nem volt elég, s azt 
mondta:

| — Kérem, a tanú azt is bizo-

A részletes tudósítást itt adjuk: 
11. nap.

Dr. Székely Albert: A választás 
napján délután 2 óra tájban azt ta
pasztaltam. hogy a Vadászkürt ka
pujától jobbra és balra az épület
hez derékszögben két katonai kor
don volt az ut közepén, volt ügy 
kis keresztkordon a kapu előtt —- 
körülbelül 7—8 katonából álló. ón 
azonban e kordonokat körülménye
sen meg nem ügyeltem és csupán 
annyit tudok, hogy amint a Va- 
dászkiirtbe akartam belépni, a kato
nák feltartóztattak, de azért még is 
vagy 5 perc múlva sikerült bejut 
nőm. Bent a Vadászkürtben mintegy 
80 — 100 választó zavargóit és kiál
tozott egy csoportban amiatt, hogy 
ételt sőt még vizet sem kapnak és 
ki akartak törni a kapun, úgy hogy 
erőszakkal kellett őket visszatar
tani. Ugyanekkor beszéltem a ven
déglőssel, Bokross Jánossal, aki azt 
mondotta, hogy étel és ital kész
lete elfogyott és nem képes ilyet a 
Vadászkürtbe behozatni. Ezután dr. 
Éried Lajossal beszéltem e tárgyban, 
aki azt mondotta, hogy már intéz
kedett ebben az irányban. — Arról, 
hogy étel és ital hiánya miatt sok 
választó kiszökött volna a tanyáról, 
és hogy a Vadászkürt körítésénél 
Dókus-párti kürtösek csalogatták 
volna őket. közvetlen tudomásom 
nincs, csupán hallottam ezt emlí
teni.

A választás napján reggel 0 óra 
tájban, midőn a Rákóczy és Kazin
czy utca felől a vidéki választók 
szekerekkel bevonultak, szemtanúja 
voltam, hogy a Vörös ökör kapuja 
és a Breiner kávéház között a We- 
kerlo-téron id. Meezner Gyula vál. 
elnök az egyik szekeret, a melyen 
Buza párti jelvényekkel ellátott vá-

Lnpunk 6 oldal.

lasztók ültok, személyesen feltartóz
tatta s a kocsik karfáját fogva meg
kérdezte a bennüiőket, hogy kire 
szavaznak, mire ón közbeléptem és 
kifejezést adtam annak, hogy a ko
csin ülők Buzu-párti jelvényekkel 
vannak ellátva, erre az uinük azt 
felelte: ez még semmit se bizonyít! 
Azonban kérdésemre a kocsis ki is 
jelentette, hogy ők Buza-pártiak. A 
\*ái. elnök ur leszállásra is felszólí
totta a bennüiőket. Én ekkor rákiál
tottam a kocsisra, hogy no hallgas
son senkire, hanem hajtson a Va
dászkürt elé, mire a kocsis a lovak 
közé csapott és tovahajtott, a vál. 
elnök pedig a kocsit fogva, egy da
rabon a szekér mellett haladt, de 
hogy azután mi történt, nem lát
hattam. A velem ragst közölt múlt 
óv október 1-én ki bocsátott hirdet
ményről, s annak ama tartalmáról, 
hogy a Rákóczy és Kazinczy-utcán 
át bevonuló kocsikról a választók
nak a Wekerle-téren kellett leszál- 
ianiok és gyalog tanyahelyeikre 
menniük és hogy e szerint a szeke
rek nem hajthattak a Vadászkürt 
elé, úgy emlékszem még, hogy 3—5 
esetben láttam, hogy id. Meezner 
Gyula vál. elnök a szekereken jövő 
Buzapárti választókat hasonló mó
don feltartóztatta és pedig a We
kerle-téren a Vörös ökör tájékán, 
azt azonban, hogy Buzapárti válasz
tót a Vörös ökörbe behúzott, vagy 
Buzapárti választók tolljelvónyeit sa- 
játkezüleg letépte volna, nem lát
tam.

A Vörös ökör szálló előtt délután 
3 l óra tájban nagyobb csoporto
sulás volt azért, mert a kapu mö
gül „Éljen Buza“ kiáltások hallat
szottak s a töme£ ki akarta szabadí
tani a bernit levo Buzapárti válasz
tókat. Hogy voltak-e valóban Buza
párti választók a Vörös Ökörben 
bezárva, azt nem tudom, annyit 
azonban láttam, hogy amint a ren
dőrök és csendőrök által védett kapu 
a tömeg nyomásának engedve, il
letve helyesebben mondva a kapu 
előtt álló egy-két civilember által 
pillanatra felnyitva, kissé megnyílt, 
két-három ember kiszaladt onnan 
a Vadászkürt irányában. Arról nincs 
tudomásom, hogy azok Buzapárti 
szavazók s egyáltalán szavazók vol
tak-e, hogy erről az esetről a vál. 
elnöknél jelentés tétotett-ó, csak dr. 
Fried Lajostól hallottam ezt.

Dr. Bánóczy kérdésére: a fentebbi eset 
alkalmával magamis hallottam, hogy 
a Vörös ökör mellől „éljen Buza“ 
kiáltások hallatszottak.

Esküt letette.
Bettelluim Sándor: A választás 

napján reggel a Széchényi téren 
i egy kereszt kordon a megyekutnál,
, egy másik a Zinner házánál állitta 
' tott fel, az utóbbi azonban nem 
volt állandó, a két keresztkordon 
között a járdánál párhuzamosan két 
hosszkordon állott, azzal a különb- 

i seggel, hogy ez a két kordon d. e. 
a vízlevezető árokban, d. u. közvet
lenül a járda mellett állott. Délután 
láttam egy másik kordont a megye
kőit al párhuzamosan, de a megye
házhoz közelebb,' ezenfelül a Szé- 

11 chcnyi-téren több kordont nem lát
tam, de állott a Wekerle-téren egy 
kordon, amely a Wekerle térnek 
Koronautcai sarkától a Széchenyi tér- 
uek Petőfi utcai sarkáig húzód ott.



Ez utóbb jelzett kordon mcgnehezi- anya miatt a választók sokat panasz- hordóban állítólag bort hoztak s: azt! I\. nap.
tette a Buzapárti szavazóknak a Va- kodtak. erővel ki akarlak törni a ka- mondottak az illető szekeresek, hog^ polgármester : delen
dászkürtbe való jutását. pun, arról azonban. hogy a keritó- a Buzapártiiak a Vadaszkürtben lévő | voltam 1901. évi október 1-én azon

I)r. Bánócsv kérdésére : Délután sen keres .tül kiszöktek, vsak halló- tanyájára akarnak menni, az u igaz, az értekezleten, amelyen íd. Meczner 
fél 4—4 óra tájban tapasztaltam azt. másból van tudomásom. Személyesen hogy ón mind a két szekeret vissza- Gyula vál. elnök, Miklóssy István 
hogy a Zinner háza melletti kereszt- nem láttam, hogy a katonai kordo- utasítottam, s nem engedtem at a küld. elnök Benárd honvéd őrnagy, 
kordonnál polgári tisztviselő »in- nők a Vadászkiirlbe szállított ételt kordonon, azért nem engedtem ke- Barthos István százados, Dobos esen- 
csen, amely körülmény a kordonon vagy italt feltartóztattak volna, bá- resztül, mert parancsom volt. hogy dorszazados, Schmidt ̂  Hajós íendor- 
átjutást annyiban nehezítette, mert tyám azonban panaszkodott, hogy a szekereknek nem szabad átmenni ( kapitány jelenlétében a katonai kor- 
az átjutáshóz a polgári tisztviselő liem tudott átjárni, sőt majdnem a kordonon. Hogy élelmi szerek- donok felállítása és ennek helyei 
igazolása volt szükséges, azt azon- levágták kardokkal. kel vagy itallal megterhelt, s egy- elhatároztattak. Azt is tudom, hogy
bán nem láttam, hogy emiatt Búza- Meczner kérdésére : A délelőtt fo- általában szekérnek a megyei kút- rt katonaság a választási elnök ró- 
párti szavazók a kordonon át jut ás- lyamán többször hoztak ha szalon- nál felállított kordonon keresztül nem szóról megfelelő tervezetekkel lett 
bán tényleg akadályozva lettek »át. s csak arról az egy esetről tu- lehetett a Széeliónyi-térre, illetve a ellátva.
volna, csak valakitől* hallottam. — dók, hogy nem lehetett italt be- Vadászkürtbe menni, onnan  ̂tudom. Arról a választás napjának regge- 
Megjegyzem. hogy ez a Zinner ház hozni, amit bátyám mondott. Előző mert Juhász János honvódőrmoster lén személyesen is meggyőződtem, 
előtti keresztkordon reggel felállít- nap 42 kis hordó sört készítettünk, azt mondotta nekem, hogy a megyei hogy a katonai kordonok az előttem 
tiltott, rövid idő múlva elvonult, a mert nem volt jegünk. Hogy ezután Untnál felállított kordonon, amelynél most felolvasott hirdet vény szerint 
délután folyamán azonban állandó mennyit hoztak be. nem tudom. a nevezett volt alkalmazva, szintén állíttattak fel. A bevonulás megtör- 
volt. ‘ Dr. Éried kérdésére: Tudomásom nem volt szabad szekereknek átmenni, tente után én a II. sz. küldöttség

Ad II. E részben arró* tudok, hogy van arról, hogy a Búza-párt Bokros A visszautasított szekeresek egyike helyiségeibe mentem, s ennél fogva 
délelőtt 10 és 11 óra tájban a Kos* Jánossal 000 ember ellátására szer- lármázott, hogy sehol se eresztik át. csakis azt tanúsíthatom, hogy ott a 
suth utca felől jőve magam akar- ződött előzetesen, s a Vadászkürt- Meczner kérdésére: Megjegyzem, kordonokon változás nem történt, a 
tani egv emberrel egy hordó sört a ben hozzávetőleges becslésem sze- hogy a Vekerle téri sarkon a kor- többbi, különösen a Széchényi téri 
Vadászkürtbe behozni, egv gyerek rint 1000—1400 ember lehetett, akik dón a szavazás mogkezdesétŐl körül- kordonok állását ezentúl meg nem 
pedig ugyan e célból szalonnát ho- nagyobbrészt vidéki választók vol- belül déli 1 óráig állott, azután vo- figyelhettem. Megjegyzem, hogy a 
zott, azonban sem engemet, sem a tak. natott be onnan, s állott fel a Zin- bevonulási rend és a katonai kordo-
gyereket nem bocsátotta át a kato- Megemlítem még, hogy délután ner házánál mint keresztkordon. nők tekintetében tett intézkedésekre 
nai kordon, bár én több helyen 3 és 4 óra között a kocsis nem volt Zsihovics Bertalan '. Mint tar- az elnök által becsatolt hirdetménynek 
megkísértettem az átjutást. Hogy kepes egy újabb sörkészletet be- talékos honvéd katona magam is 1901. évi október hó 1-ón délután 
azután másfelől be tudták-o vinni hozni, hanem a Vadászkürt liátulsó alkalmazva voltam a választás nap- városszerte történt kifüggesztésével 
a kérdéses hordó sört és szalonnát, kerítésénél a szomszédos iskolai te- ján. Reggel fél 9—9 óra tájban a a nagyközönség figyelmeztetve lett. 
azt nem tudom. Azt is tudom, hogy lekről dobálta be a sörös hordókat. Zinner-féle háznál keresztben a tó- Az iránt is lett intézkedés téve, 
a délelőtt folyamán a Vadászkürt- Mittele Gyula honvédőrmester: A ren át állottunk fel kordon gyanánt, hogy a rend fenntartására polgári 
ben levő választók az étel és ital választás napján reggel a választás d. e. 10 óra körül átmentünk a Ve- tisztviselők alkalmaztassanak, Ugyan
hiánya miatt békétlenkedtek, zugo- megkezdésekor a Széchenyi téren kerlo tér kijáratához és azt állattuk csak megtörtént az intézkedés avég- 
lódtak, sőt azt is láttam, hogy egv két keresztkordon lett felállítva el olymódon, hogy a Petőfi-utca és hói jg, hogy a bevonulásnál a rend 
vidéki paraszt ember, akitől meg- Egyik a megyekutnál. úgy. hogy a Széehényi-tór sarkán levő Rieder-féle fentartassék, s evvel én bízattam 
kérdeztem, hogy szavazott-e már. kút a kordonon kívül maradt, másik ház és a Korona-utca és \  ekerle tér meg. A magam részéről a városi és 
azt felelte, hogy se enni. se inni a Zinner ház északi sarkán, egy sarki háza között állott fenn a kor- rendőri közegeket kirendeltem a 
nem kap, tehát nem szavaz és a harmadik a Széchényi tér és a Pe- i ddnunk. Ez a kordon körülbelül 1 bevonulási rend fentartása végett, 
hátsó kerítésen keresztül kiszökött tőfi utca sarkát és a dohány tőzsde | órán át állott, ezen a helyen és ek- Arról is tudomásom van, hogy a
a tanyáról. melletti keztyüs holtot kötötte ősz-! kor láttam, hogy a Vekerle térre vidéki Buzapárti szavazók bevonu-

Esküt letette. sze s e ẑárta a Wekerletér deli ki- érkező vidéki választóknak, a Búza- lása 9 óráig, a Dókus pártiaké pedig
cčJt0H f . '  A választás n anilin ÍiíratíÍL Ezenkívül reggeltől a Szó- pártiaknak meg volt az a hátrányuk, fél 10 óráig megtörtént s akkor én. 

délelőtt 10 éri * táíhan ‘a Vadász i chényitón két kordon között egy > hogy a Dókus-párti kortesek a le- mint. már említettem a Ilik küldött-
kiirt kamiia előtt történt ‘ hoév id ,,ir lov:ls á,,oW> ,,z azonlmn nem! szálláskor megrohanták és eltogdos- gég helyére vonultam. A kordonok
M«ozno, Gvura a kaoö közflóhen koril(m volt' llanem arra szolgált.; ták őket Azt azonban nem láttam, felállítása fél 9 tájban történt,

, 5  5  f  keresztkordon közé be- Hogy ilyen elfogott választót a Vö- A IL UüldöWség elöu
vényekkel ellátott választék ültek. “ T  • 1 * fm -dvz M sioy™ . ros ökörbe bőví tők volna. a szavazók szabadon közlekedhet-
személvesen feltartóztatott, meg- , Ztí'!}' ,l /jiníu(i ,iaza Mikor mi a \\  ekerle térről megint tek. Erre én különösen felügyeltem,
fogva a gyeplőszárat s a szekér fér- £ 0 . 1 ^o^sztkordün; valamint a V e- a Zinner háza elé vonultunk, akkor A végzés b. pontjában foglalt egyéb 
héczére felhágva, a szekérben ülő- êi 1 cie L , ot azután huszárok alkottak kordont a körülményekről azonban nincs tudó
két zavarni kezdte, mire én közbe-!don n?’n • hanem jelzett helyen. # o , , , . másom.
léptem s a vál. elnökkel szóváltásba; *** y A  . V ^ ' i '*? ^ *f- h ' í , A do Hdyamau a Széchényi Arról van tudomásom, hogy a
keveredtem, ő ugyanis azt mondta r< ‘ 1 1 ° , e . , . . ar tarén akkdP voltak a katom vona- Buzapárti választók a Dókuspárti
nekem, hogy rendet akar c s in á ln i,V ‘l 'm( (>n. a ' 'oi u,in> lak elhelyezve, hogy kereszt szekerekhez is hozzá mentek, azokra
én pedig azt feleltem, hogy igv pro- j zo . í, , f 1/ 1 í' ,' ,̂sZ0" ■ . kordon volt a Zinner házánál, egy fe| ugráltak, e miatt folytonosan
vokálja a rendetlenségei. Ezen szó- , ‘ . uzaPal 1 ■sz<uazo a a 'a onai megye kútnak ezen fölül a két üe kellett avatkoznom a rend fenn-
váttás után a vál. elnök eltávozott.; '  í nőm aktulaivo/ta abban, hogy kereszt kordon között a nyugati tartása végett, s azt odáig, inig én

Esküt letette. ia vann®fvollu,a!a ^avazmjöjjenek, járda mentén volt egy hosszkordon, ott voltam, sikerült is fenntartanom.Ifi Horváti, József-Megfordul-1 au,!<!lu|y ,ben. tízuk. kozsogenkint. jo - onuél azonban ritkábban állottak a Azt, hogy kik voltak azok a Búza-
t /1 . lek szavazni e> keresztül becsatol- ;v gyalogosok, a varmegvehazanal nárti kortesek akik -\i emlitett mótam a val. napian (anyánkon, s ta- t.;u .. i.f.1.,i(.,w.n „ . a,,: i.ni. . *•, , , l,aftI KeneseK, cImk  az emnieti ino-
nuja voltam annak hoev a Búza- 1 i , . v0,(1() .K,n. a \ ekei le lu i kői-, szwitén a jarda menten a huszarság dón ténykedtek, nem tudom,nuja \oiiiim annaK, a nuza donnák pedig abban nyilvánult aikénezutt eo-v bosszkordont ír , . t
parti választók panaszkodtak, hogy1 |lafása. lio«y a vidékről jövő Búza-1 \  .,, ‘ , ' . Mecsner kérdésére: Arról tudok,
saját .pénzükön sem tudtak ételt- j pdrti szavazóknak a Vekerle téren' , A • ,Széchényi hogy a városházánál kijelölt helyen
italt, sőt még vizet sem kapni. Kér- a kordon előtt kellett leszáll mi \ t r̂, ,llll!d, H , ° ! f  járdáján szabad levő Buzapárti választóknak élelem- 
dőre vontam e részben Bokros János j szekerekről a kordonon át «>v íloa 11 közlekedés, délután azonban, mól és itallal való ellátása illegnem 
vendéglőst, aki előttem odanyilat- bejönniük. u*'r,  ̂ ,()ia tájban a kereszt kordonok akadályoztatott, a Vadászkürtre nézve
kozott, hogy nem képes a katonai j g  kordon felállítása előtt is jöttek í 11 jardak|,a ktterjesztettek és az azonban vallomást nem tehetek, mert
kordonokon keresztül ételt vagy j szekerek, ezek a N’adászkürtig jöt- 1 az<)11 va‘° Jaras beszüntettetett. az ott történtekről tudomásom nincs,
italt behozni a tanyára. Kél velej-|‘tek. nagyobb rész igv jött be. kö- 1 , Megemlitem. hogy a mint én és A H, szavazatszedő küldöttségnél, 
tei ember és 8 kis-toronyai Búza- j rU|bülü) a szavazás megkezdésekor i líirsaln! ,a Vekerle térről d. e. 11 ahol én őrködtem a rend felett, 
parti szavazó beismerte előttem. | felál|ittatv.ín a Vekerle téri kordon. I ora tajban a Zinner haza elé jöt- mind a két párt bizalmi fér fiai egyenlő 
hogy kiszöktek a tanyáról étel hia- j az azon túl jövő vidéki választók- Iáink okkor láttam, hogy helyüket joggai 8zabadon közlekedhettek, 
nya miatt. Névszermt ezeket meg- nak gyalog kellett átmenniük a kor- a, N ekerle téren »mszarság foglalta Az én jelenlétemben id. Meczner 
jelölni nem tudom, de tudom, hogy ! donon. el> azt azonban, hogy ezek ott ma- Gyula vál. elnök szekereket nem
ezek. miután a községük összesze- I)r Fried kérdésére: A kordonon radtak'e» és kordont képeztek-e, nem fogdosott. tollat nem tépett. Körül
i é k o r  nem voltak bent a tanyán. | a szavazni menő egyes választókat tudom- belül d. e. 10 óráig, a inig a Vörös
később pedig már nem fogadtattak js áteresztettük, mert az volt az uta- Mikor még a Vekerle téri ökör tájékán tartózkodtam, a kór-
e,‘ "eni szavaztak- , , j sitásunk, hogy a szavazókat át kell! kordont képeztük, d. e. 10—11 óra vény V. pontjában jelzett tények,

Ad. IV. A választás reggelén, az j ereszteni, aki szavazónak látszott, között, először egv sörös hordócskák- nevezetesen Buzapárti választóknak 
órára nem emlékszem, láttam, hogy! áteresztettük, akiről ezt fel nem té- ! kai. másodszor egy nagyobb hordó- j a Vörös ökörbe elzárása, négynek 
,ck j Í znor Dyula val. elnök egy telezhettük. nem. A kordonok mellett jvai, melyben nem tudom, hogy mi onnan kimenekülése, s a kapunak 
vidéki Buzapárti választókat ho/ó I különösen az én kordonom mellett, | volt. rakott szekér érkezett a Petőfi döngetése meg nem történt, 
szekeret a Vadászkürt előtt szemé- j amely a Zinner házánál állott, pol- j utcáról, s mi ezeket visszautasitot- /> . Thuránszkv kérdésére • tán kö- 
ly»sen feltartóztatott a képen, hogy | gári tisztviselő, t, i. olyan, aki meg- tűk: mire az elsőnek szekerese ká- riilbelül 10 óráié- a Vekerle téren a 
a gyeplőszárat a zaboi ánál meg- jelölte volna, hogy kif.‘ lehet a kor- romkodott, mondván, hogy sehol sem Vörös ökör tájékán tartózkodtam 
foe a^ainely eljárása ellen a je^en jJdoIlllll áthorsátani*: s kit nem, nem eresztik he a Buza-pártiak részére az rendőri polgár' m
volt Sebőn József kereskedő t.lta- „.ííködott. italt szállító szekeret. idS alatt itt  id Mecen« W
kérdósea^sz^kérreI ^ztTimii' 2 ufdo.n1 . A déI?hí«t jár- E részben annyit mond- elnök a IV. pontban felhozott té-
v/ .v/on volt tzav izók azmiban 1 e’ I áza^ u volt a közlekedés, dél- hatok, hogy a mint a Zinner haza- nyékét el nem követte, a vál. elnök 
V.I í  v  I I V , bt- i után a járdát is elfoglalta, s az azon nál levő kordonnál állottam a Va- esnk egyszer volt lent s 'iirvelmez-
'mSTy k « ^ S f f lkvalók voltak '"** - T \  cn«“d,c zajt hallottam, és tette a ^ ö zö n ség e ia  V end,Ifaizu-ln<7tdk " * * ' ia k°i dón. ami azut történt, mert, kiabálásokat, hogy »lopják a Búza tán anélkül, hogv bárkihez is nyúlt

„ sokan helyezkedtek el a két kereszt- szavazókat« és láttam, hógy a Va- volna, eltávozott.
Ilock Ede: A választás időpont- kordon között a vármegyeház előtti dászkürt előtt álló egyik szekér fér- Mell Jenő- Arról hogv a katona 

jáhan üzletvezető voltam Bokros | téren hécén ott állott Meczner választási kordonok a bevonulásban, v a g y a
Jánosnak a adászktirP -ben lev«* Arról van tudomásom, hogy! elnök és a szekér körül csoportosít- szavazásban akadályoztak volna, tu- 
vendéglőjében, s így közvetlen ta- a délelőtt folyman két szekér a Pe- lók lehúzták őt a szekérről, mire domásotn nincs. Á midőn a váíasz- 
pasztalatbol tudom, hogy a sörkosz- tőfi utcáról Vekerlotéri kordonon Mittele őrmester azt mondotta Mecz- tás reggelén a Rákóezy és Kazinczy 
,et CS,ak. do.,ut,\n , 1 r k ercsistül a Széchényi térre akart nemek : »itten nem kell korteskedni«, utcán át a vidéki választók szekt
ora kozott tudtunk újra sort behozni, jutni, az egyik szekéren sörös hordó- Erre a vál. elnök a Vekerle térfélé reken bevonultak a Ktlner és Riod«r 
azt is tudom, hogy az etel-itul hí- kát, a másik szekerei! egy nagyobb eltávozott. féle ház között állott ugyan kordon
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-------------------- - “ |(><y•íllott<ik >oni akit lehetett, elfogtam és a Búza- nem bírják az embereket visszatar-
azonban oz a kordon a szekere vek ol a xíú'"'A ‘ l °Ua.hn ^ n  4rV vittoni. Az is igaz, hogy ón tani, ilyen kortesként megnevezem
átengedte. Hogy ez liany orakorj ehetett eg\ene> ,4 1 ! ó j<ucsera asztalos bementünk több- Szakáll bodzásujlaki gazdaembert.
Iűrti’iii. pontosan .n y á l l á , n ő m  j haj a«, hano. nv.. kellett \ ? ^ ö k « r b e Š ott igyeke* Heggel 10 úriig a Ltonai kordo-
Lolv'a vtíisrl\irfbenU'i"v' v Uwt érre M hajlani. A kordonok váltó-1 tünk korteskedni a Hnzapárt javára nők nem akarták megengedni, hogy

s r , é r :  t i: ; :  “ á s s  s  z
Ű r t’‘'J m j ia t  ve “k 1  előbb említett'Szád.’nvi tórakor- j  előtt a szekérről lehúzni vagy lese- ellen azonban felszólaltam minél-
iz i.t  szomjasak tonaa. dón nem inindi«- állott' fenn. s nem giteni, de nem tudom, hogy azok fogva délelőtt 10 órától kezdve sza-

Mecsne, ktr,Üstre: A délein l n-vanazon ponton állott. Dókuspártiak lettek volna. badon közlekedtem. Nem bizalmi
lyaman megfordultam egy ízben a Idézem de ezt biztosan nem Azt hallottam, hogv id. Meozner forhu, hanem paszpartuval ellátott
\ adászkUrtbeu, es láttáin, hogy °.tl | áfíilljatotír hogy a megveluiza és a Gyula vál. elnök u Széchényi téren hírlapíró voltam, s hogy délelőtt 10 
r t r r “íáttammiL t « , e .n  \fhogy í Yiulászkíiit között az előbb említett a cukrászda mellett állva figyelme;- órától kezdve szabadon küzleked- 
I f  ö  t  k v í m t  de 1 kcresztkor.lm.on kívül még egy ke- tette a Búzapártiakat, hogy ne ero- j tem a szavazóhelyiségekb. is, ez 

galuskát kaptak a válasz ok, de mm . állíttatott fel, úgy, szakoskodjanak. s ne zajongjanak. azért történt, mert tudomással bír-
mindegyik, s azt gondolom, hogy t t^ászkrlnből két kordomm Azt tudón,, hogy mikor a Vadász- tan. arról, hogy a Dókuspárti hir-
volt ott eleg enni való. de ^  1 '' keresztül kellett a vármegveházára kiirt előtt leszállottak a szavazók, laptrók olyan passepartoukkal voltak 
hogy déhüán'Sy 4 j » ^ t  velem, vagy 8 úres szekérre,, én e,hajtőt- —  % £

if'ret l\Umegvkeh’"7lnáriTe?őVkatonai l <íonon\, déhUáulÓív'ámúnmU boe^L Fried kérdésére, hogy honnan ták az illetőket, ón tehát a vál. el-ktMct a nieg) éli áznál k \o  Utó nai; (()Uak küre.7tli, *hulnír a passZ|iar. vette Meezner Gyula azt a Dokus nők előtt kijelentettem, hogy ilyen
nü^ör'i é,,t “^rzekérroT 'imm t i dom »trn a kalapomnál állott, hanem tollat, melyet a tanú vallomásában pártoskodást nem tűrök s magam is mi tollúit a székei el, nem tudom- ^ i:le(ő kor,tl()|ln.i| aiku|mazo(t ren. jelzett alkalommal az illető választó be fogok menni a szavazóhelyisegbo

Csak annyit tudok, hogy engem, ^biztoshoz utasítottak, s csak az fi kalapja mellé tűzött, a tanú először és ezentúl abban nem is gátoltat- 
kinek karszullagom volt. de pasz- .gaj8oJá8a f0jvtíin bocsátottak át. azt teleli, hogy nem tudja, utóbb tara.
partum nem. a polgármester eltil- j]. Csak hallottam, hogy éheznek a vallomását oda módosítja, hogy a Délelőtt 10 óra tajban láttam, hogy
tott attól, hogy a Vekerleter koze- j Vlijaázt(}k u VadiGzkürtben, de én vál. elnök ugyanazt a Dókuspárti amint a Kazinczy és Rákóczi utcá- 
pén a szekerek körül tartózkodjam, j  Qli { n e m  fon;, uam, hanem a kapu tollat tűzte fel, amelyet a tanú az kon át szekereken bejövő vidéki vá- 
sőt letartóztatassal fenyegetett. i ejgtt Cáriam a ^avazókat, s igy 'illető választó kalapja mellől kivett, lasztók a Wekerle teret elzáró kor- 

Meczner kérdésére: Tudom, hogy a | VeZettem be a .legveházba. Esküt letette. , donon át akartak hajtani, id. Mecz-
be vonulás alatt zavar volt, mert aj xi I. E részben azt adhatom elő, Mihály f i  József: Én mint hírlap* ner Gyula azokat személyesen fel
rendőrség a szekereket kisérő Búza-1 f10gy a Jtijnl rüggel, de hogy hány iró a Buzapárt részéről el voltam tartóztatta, sőt feltartóztatott olyan 
parti korteseket elzavarni .gyöke í órakor, azt megj*e?ölni nem tudom, a látva passepartoutval, sokat meg- Buzapárti szekeret is, amely még a 
zett. Komolyabb összetűzés nem j Vadászkürt előtt a vidéki szavazó- fordultam az utcák,on és tereken, kordonhoz sem ért, a Buzapárti vá- 
történt. Arról, hogy a Buzapárti vá- kat fogadtuk, id. Meezner Gyula tapasztalhattam tehát, hogy reggel lasztókat a szekerekről leszállittatta 
lasztók a Dókus féle választókat j Viy tdnök eltiltott attól, hogy a a Széchényi téren egy keresztkor- s azokat a Vörös ökör felé fór- 
hozó szekereket megrohanták stb. | Vndászkllrt előtt megálló szekereket dón állíttatott fe! a megyekutmíl, ditva, az ott levő Dókus-parti kor
semmi tudomásom. Esküt tett. | a keleti oldal felől fogadjuk, liánéin egy másik a Zinner háznál, már tesekre bízta, akik azután az illető 

Takács Ferencz vajdácskái földmű- csak a nyugati járda felől engedte j délelőtt az említett két keresztkor- szavazókat a Vörös ökörbe terelték,
vés: A választás reggelén, az órát ezt meg. Ekkor még paszpartuval í dón között két hosszkordon is. a sőt egy alkalommal azt is láttam,
biztosan megállapítani nem tudom, nem voltam ellátva. j járdákkal párhuzamosan. hogy egy Buza-zászló is bekerült a
úgy fél I) tájban 23 szekérrel jött Meezner kérdésére: A bevonulási j A Zinner ház előtti keresztkordon Vörös ökörbe, az ekkéut a Vörös 
Buzapárti választó a Kossuth-utcán rendről tudomásom nem volt. nem állott állandóan ott,* hanem ökörbe beterelt vidéki választók kö-
kereszttil a Vadászkürt elé. A Szé- Körülbelül reggeli 8 órakor történt úgy d. e. í) óra tájban a Kellner zül 4 kettőnek a kalapjánál láttam 
chényi téren akkor már keresztben az az eset, hogy 'függetlenségi-párti és Rieder féle házak közé állitta- Buzapárti tolljelvényt, de a többiok 
állottak katonai sorfalak, de hogy jelvényekkel ellátott szavazókkal 3 tott, elzárva ekkép a Wekerletór is kiáltoztak, hogy ők Búzára jötek 
hol és mennyi, azt pontosan meg- szekér állott meg a Vadászkürt szálló déli kijáratát. Ez a kordon azután szavazni.
mondani nem tudom. Bennünket előtt, amidőn id. Meezner Gyula lassankint visszafelé húzódott, dél- A részleteket illetően én három 
akkor keresztül bocsátottak a kato vál. elnök a< első szekérhez lépve a után. a mikor a Buzapárt kezdett szekérnek személyesen történt fel- 
nai sorfalak és a Vadászkürt elé en- kantárt a zabolánál megfogta, s a szavazni, ismét régi helyén a Zin- tartóztatásáfc láttam a vál. elnök ré- 
gedtek. A bevonulásban tehát ben- szekeret visszafelé, t. i. a Vekerle ner-ház előtt volt. Ezenfelül ugyan- szóról s a feltartóztatás olykép tör- 
nünket a katonai kordon nem aka- tér felé fordította, azt mondván, hogy csak délután fél három tájban a tént, hogy a vál. elnök az egyik 
dáiyozott. De megnehezítették a abban Dókus párti választók ülnek, vármegyeház kapujától jobbra és szekérnél a ló kantárját fogta meg, 
szavazó helyiségbe való jutást. Mi holott, én kétszer is kérdést intéz- balra még két kettős, t. i. lovas s ekkópen állította meg a lovakat, 
vajdáoskaiak ugyanis este fél 8 óra tem a szekeren levőkhöz, hogy kire és gyalog kordon állíttatott, fel. s a másiknál hogy megfogta a kan
tájban mentünk volna szavazni, a j szavaznak s ők azt felelték: „Búza ez ott is hagyatott. Ezek a kordo- tárt, avagy csak elébe állással álli- 
katonai zárvonal azonban, illetve Barnára". Hogy ipi történt a széké- nők a bevonulást annyiban nehezi- tóttá meg a szekereket, nem tudom, 
az a katonai sorfal, amely a Vadász rekkel és a rajtuk volt választókkal tették, hogy a Rákóczi és Kazinczy a harmadiknál a kocsist fogta, sen 
kiirt kapuja előtt a járdával párhu- nem tudom, mert a vál. elnök ur utcán jövő vidéki Buzapárti válasz- nól láttam, hogy a rajta volt 4—5 
zamosan állott, háromszor is vissza- intett a huszároknak, s azok engem toknak a Wekerle téren kellett Buzapárti szavazót beterelték a Vö- 
utasított, mondván, hogy vissza kell 1 onnan elzavartak. leszállaniok és gyalog a kordonon rös ökörbe, még egy Búza zászlót
menni, mert nem lehet még szavazni, j Meezner kérdésére: Azt, hogy a sze-1 keresztül jönniük," ott ki lévén téve is bevittek.
Később azonban átbocsátottak, de aj kereken ülők választók voltak-e, nem a Vekerle-tóren a Dókuspárti körte- Dr. Thnránszky kérdésére: Meg- 
városház előtt a katonák újra meg-1 tudom, azt sem tudom, hogy moly sok megrohanásának. jegyzem, hogy a vál. elnök sajátke-
gátoltak, és csak fél tízkor este jut- községből valók voltak, de annyit Tapasztaltam azt is, hogy a Zin- ziileg fogta meg a Buzapárti vá-
hattunk a szavazáshoz. tudok, hogy magyar emberek voltak, ner ház előtti kordon a Búzapárti lasztókat s arra fordította, amerre

Tudom, hogy én, valamint nehány á kérdésemre azt mondották, hogy szavazókat., ha nem tömegesen, ha- a Dókuspárt tanyája volt, arra felé 
vajdácskái szavazó társam csak reg- Búzára akarnak szavazni. nem kisebb számban jöttek, igazo- tolta őket, mire aztán a Dókus ta
géi kaptunk pálinkát éŝ  kenyeret. Id. Meezner Gyula a Vekerleter lás nélkül nem bocsátotta kérész- nyara vitték őket az ott álló Dókus 
Délután 3 óra tájban aztán kaptunk felől jött, s a megyeháza tájékáról tül, névszerint azonban az illetőket párti kortesek. Amint már emlitett- 
mi vajdácskáink, akik 76-an voltunk vitette oda a huszárokat, s akképeti megnevezni nem tudom, hogy szava- tem, 4—5 Buzapárti választóval tör- 
a kocsisokkal együtt egy kis hordó fordította vissza a szekeret, hogy a zók voltak-e. nem tudom, de ők azt tént e/.. Hogy mely községből valók 
sört és 3 félliteres üvegben bort. Mi kantárszárat a zabolánál fogva fél- mondották, hogy szavazni akartak voltak az illető választók, nem tu- 
egynehányan, a!.:k oda nem tudtunk kör alakban vezette a lovakat. Meg- menni. Azt nem tudom, hogy az il- doni, csak azt tudom, hogy tótos ki
tolakodni. mások azonban, akik oda jegyzem, hogy a kérdéses alkalom- letők azután később bejutottak-e a ejtéssel beszéltek magyarul, nevüket 
tolakodtak, kaptak. A vendéglőitől mai egyedül voltam a függetlenségi szavazáshoz avagy nem. Megemli- sem tudom. Az említett választók 
követeltünk enni és inni valót, azt, pártiak közül s egyedül fogadtam a tem, hogy a katonai kordonok mel- elvitelét én s más Buzapártiak is 
felelte, hogy nincs és nem tud be- 'szekereket. lett polgári tisztviselők voltak ugyan meg akartuk akadályozni, de a rend
hozni, mert a szekeret elfogtak. Gát-1 Megjegyzem, hogy a választási; alkalmazva, de ezek nem tartóz- őrök közbeléptével elzavartak ben- 
tam azt is, hogy délután 3 óra táj- elnök, mikor azt mondottam, hogyjkodtak állandóan a kordon mellett. Iliinket.
bán körülbelül 10 tót ember ki meni • Buzapártiak a szekeren ülők, azt te- ha ott is voltak, egyenként vagy Dr. Thnránszky kérdésére: — hogy 
a Vadászkürtből, s azt mondottak. | iolte: Nem igaz, ezek a mieink. kettesével, egyszóval kisebb szám- miután Dr. Thuránszky közvetlen 
hogy azért távoznak el, mert nem! \ z esküt letette. bán érkező választókat többnyire tudomása szerint a tanú kisérte be
kapnak enni és inni. Hogy mily köz- Gomercsics András 27 éves cirku- nem eresztettek át. avval, hogy B.-Újlakról a választókat, mikor ért 
ségból valók voltak, s hogy hívták, j szj bohóc, (előbb pártunkon alkat- j  nem tudják, vájjon szavazók-e? a városba? — Én a választás nap
nem tudom. Mi a Vadászkiirt kert-1 matlankodott, de azután a városi! Megjegyzem, hogy én 8—10-szer ján egyáltalán nem távoztam Sátor
jenek leghátsó részén levő szaletli-1 sZmháznál kapott alkalmazást.) Benn | megfordultam a vármegyeházán levő aljaujbelyből, s Bodzás Újlakról a 
bán voltunk, azt azonban nem tu- j voltam a Vörös ökörben, do ki is j s-.avazóhelyiségben, azonban mindig választókkal nem én jöttem be. — 
doni, hogy az ott levő kerítésnél j böktem. (Derültség.) Egy tolongás csak néhány percig a szükséges ada- (Derültség) Ez az állítás valótlan. 
szöktek-e ki. vagy csalogatták-e a alkalmával engem is betoltak a Vö- tok megszerzése végett. Meezner Gyula kérdésére, hogy
Buzapárti választókat Dókuspártiak, rös ökörbe, vagy 10 percig ott vol- Csak hallomásból tudom, hogy a meg tudja-e nevezni a tanú azokat 
mert erre nem figyeltem. tani, többször is voltam ott, azt azon- katonai kordonok megakadályozták a Buzapártiakat, akik a tanú által

Az esküt letette. bán nem tapasztaltam, hogy ott Bu- 1 szekér sörnek a Vadászkürtbe lio- említett esetnél jelen voltak, t. i.
Landesmann Miksa: A midőn a zapárti választók voltak. zását, személyesen azonban nem midőn a vál. elnök a szekereket fel

választás napjának reggelén — az! A választás délelőttjén történt a láttam. Azt azonban tapasztaltam, tartóztatta, a tanú kijelenti, hogy 
órát pontosan megmondani nem tu- j  Vörösökör tájékán, egy falusi ember hogy a Vadászkürtben levő Búza- névszerint nem tudja az illetőket 
dóm — a Vadászkürt szálló előtt j kalapja mellől a Dókus tolljelvényt párti választók egy része nem tu- megjelölni, csak onnan következ- 
azzal voltam elfoglalva, hogy mint j kihúztam s helyette Buzapárti toll- dott ételhez és italhoz jutni, mire teti, hogy Buzapártiak voltak, mert 
a Buzapárt mozgó bizalmi fórfia. a jelvényt tettein kalapja mellé, amit többen ki is törtek a kapun, s el- méltatlankodtak, s megakarták akadá- 
vidéki választókat fogadjam, egy i Meezner Gyula vál. elnök észrevett, széledtek, ezek azonban mind vidéki lyozni a választók elvitelét, 
keresztkordon állíttatott fel a S ió-; a kérdéses Buzapárti tollat kihúzta, emberek voltak s igy nevüket nem A kordonokra né :ve csak azt jegy- 
chényi téren a Lővy boltja előtti Is a Dókus tollat visszatette, de hogy tudom, azt sem állíthatom, hogy zeni meg, hogy a Széchényi téri 
vasbódénál, amelv annyiban megne- ugyanannak tette-e vissza, avagy választók voltak, de ezt onnan kö- keresztkordonok délelőtt csak a jár- 
hezitette a Buzapárt bevonulását, a Inéin, nem tudom. (Derültség.) En a vetkeztetem, mert az illető község- daig állottak, délután a katonai kor- 
mennyiben azokat a szekereket, me-j Buzapárt erdőkében korteskedtem é s ! beli kortesek panaszkodtak, hogy donok a járdákra is kiterjesztettek,
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ennélfogva a Széchényi túron a jár
dákon való közlekedést is meggá
tolták.

Az eskilt letette.
V, nap.

Schmidt Lajos rendőrkapitány : M ült 
évi október hó 1-én az én hivatalos 
helyiségemben id. Meczner (ívnia 
vél. elnök. Miklóssy István küld. 
elnök, Benárd őrnagy. Bárt hős szá
zados, Dobos csendőrszázados, Hor
váth szolgai) iró. Pataky főjegyző, 
úgy emlékszem Neubauer főhadnagy 
és az én közbejöttömmel megálla- 
pittattak a katonai zár vonalok helyei, 
az Pataky főjegyző által jkönyvbe 
foglaltatott, s hirdetmény alakjában 
kinyomatva, általam október 1-én 
az esteli órákban — pontosan azon
ban az órát megjelölni nem tudom 
— városszerte leendő kiaggaszt ás 
végett kiadatott, s úgy emlékszem 
még másnap reggel is * hordozhattam 
kiragasztás végett. A jelzett alka
lommal megállapított minden egyes 
katonai kordonra pontosan vissza 
emlékezni nem tudok, arra azonban 
emlékszem, hogy a Széchényi téren 
a megyokútnál és a Zinner házánál 
voltak keresztkordonok felállitandók. 
A becsatolt hirdetmény volt az. a 
melynek közzététele iránt a fentiek 
szerint intézkedtem. A katonai zár
vonalok felállítása reggel 8—í) óra 
között történt, amidőn a vidéki vá
lasztók nagyobb része már bevonult. 
Az előttem felmutatott hirdetmény
ben megjelölt katonai zárvonalok 
közül határozottan emlékszem, hogy 
valamennyi felállíttatott. s a felállí
tás iránt Bárt hős István százados 
intézkedett, aki az értekezleten le is 
rajzolta a katonai zárvonalok meg- 
állapodásszei'ü helyeit. A vázrajzon 
•feltüntetett kordonok egy kivételé 
vei állíttattak fel, nevezetesen nem 
lett felállítva a Petőfi utcát a Ve- 
kerle tér felől elzáró kordon, Úgy 
emlékszem, hogy délfelé a Kellner 
és Rieder ház között rövid időre 
szintén* felállittat.ott egy katonai 
kordon, ez azonban nem az én in
tézkedésem folytán, hanem valószí
nűleg,a kirendelt katonaság paranos- 
nokainak/intózkedésére történt, ér- 
tesülésfciü szerint azért, mertaDókus 
párti választókat a Buzapártiak a 
Korona-utca torkolatánál megtámad
ták. Ezt dr. Szepessi Arnold orvos
tól hallottam. Más katonai kordon 
íöl.nem állíttatott, voltak azonban 
mozgó katonai gyalog és lovas jár
óitok. Ezek különböző időn és hely
ben. yoltak elhelyezve, mindig ott, 
áhrol arra szükség volt, anélkül azon
ban,’-hogy ezek zárvonalaknak lettek 
volna tekintendők, amennyiben nem 
az volta rendeltetésük, hanem csupán 
a,rend fenntartása, amennyiben a 
bevonulásnál nagy rendetlenség volt.

Este fél fi-ig uj kordon nem állít 
tatott fel. Délelőtt a gyalogjárón a 
megyeház oldalán megengedtetett a 
közlekedés, minthogy azonban sokan 
állottak meg a kordonon bellii, úgy 
emlékszem az elnök úr rendeletére 
elzáratott a járda is.

b.) A Buzapárti választóknak a 
megyeházba való jutását nem aka
dályozták. azt onnan tudom, hogy a 
délután folyamán többnyire a me
gyeház erkélyén tartózkodtam, s lát
táin, hogy a Buzapártiak teljesen 
ellepték a megyeház előtti teret, sőt 
a kapu alját, a lépcsőket és a folyo
sókat is annyira megtöltötték, hogy 
id. MecZner vál. elnök az esteli órák
ban meghagyta Dobos csendőrszá-1 
zadosnak. hogy az említett helyisé-! 
geket initlesse ki. hogy a választók 
az épületben szabadon köziekedhes-, 
senek. Megjegyzem, hogy én mint j 
polgári tisztviselő a rend fontartá-1 
sára a megyeházhoz voltam kiren
delve. A déli kordonhoz (ultin Géza, 
a Zinner házhoz Kellner Sámuel 
voltak kirendelve.llogv a Szánkv ház
nál- volt-e, s ki volt polg. biztosként 
kirendelje, azt nem tudom, de úgy 
(emlékszem, hogy a polgármester in
tézkedett ez irányban, aki a város 
végére* is küldött közéget.

Dr. L'ried kérdésére : A bevonulás
sal előfordult zavart nem a Vekerle

téri kordon felállítása, hanem az ! 
okozta, hogy a Buzapártiak a széké- ! 
rokon bevonuló vidéki választókat j 
megrohanták, azokra felugráltak, s 
olyan szekerekre is felugráltak, a 
melyeken Dókuspárti szavazók ültek. 
A szóban forgó katonai kordon te
hát nem volt oka a bevonulásnál 
előfordult rendetlenségnek. Az igaz. 
hogy a mikor az a kordon felállir
tatott, a szekérről ott le kellett szál
lá )i. Azt tudom, hogy a Dókuspár
tiak csak azon igyekeztek, hogy sa 1 
ját választóikat buvihossék, azt azon
ban. hogy a Buzapárti kocsikra fel
ugráltak volna a Dókuspártiuk, nem j  
láttam. A vármegyeház helyiségeit j  
ellepő, s h választási elnök úr in
tézkedései folytán onnan eltávolít ott 
Buzapártiak nagyobbrészt olyan Búza i  
párti szavazók voltak, akik vál. jo
gukat már gyakorolt ák, s annak utána 
el nem távoztak, de voltak köztük 
nem szavazók is.

Dr. Lricd kérdésére: Nincs tudo
másom arról, hogy a Dókuspárti ! 
kortesek az u. n. vármegyeházi 
kisterembe behúzták volna a ’Buza
párti szavazókat, s hogy a Buzapár
tiak azért lepték volna el az ott 
levő folyosót és zajongtak volna.

Id. Meczner kérdésére: A Vekerle 
teret elzáró kordon akkor lett fel
állítva. mikor a vidéki választók! 
zöme bevonult, azt külömben hatá
rozottan nem tudom. A választók* 
bevonulása fi—0 és fúl érakor nyert | 
befejezést.

II. E részben arról van tudomásom,! 
hogy a választás napján délután, a 
midőn a megyeházáról kiléptem, dr. 
Éried Lajos ügyvéd felkért, hogy j 
intézkedjem, miszerint a megyekuti 
kordon egy szekeret, amely vagy 
élelmi szert, vagy italt vitt a Búza ' 
párt részére, keresztül bocsásson. Én 
ez iránt intézkedtem, a szekeret át- 
bocsátofctam, s egy altisztnek meg í 
is mondtam, hogy ilyen szekereket * 
ezentúl is eresszen át. Ez a délután 
folyamán történt.

Meczner kérdésére: Miután a Petőfi 
utca torkolatánál kordon nem volt. 
a Vekerle teret elzáró Kelner és 
Rieder ház közötti kordon pedig csak 
rövid ideig állott fenn. az Andrássy 
és Petőfi utcákon keresztül a Búza 
pártiak katonai kordonnak útban 
találása nélkül hozhattak volna élelmi 
szert vagy italt a Vadászkürtbe.

Dr. Bánóézv kérdésére: Sem oly 
esetről, hogy a Buzapárt részére be- i 
hoztak ételt, avagy hogy ennek beho
zatala megakadályoztatok volna, nem ; 
tudok, kivéve a fent említett egyet j 
len esetet,

c) Arra emlékszem, hogy a bevo
nulás ideje alatt a Vadászkürt ólé 
érkezett vidéki szavazókat, illetve 
szekértőket az úgynevezett szaletli 
előtt a Buzapárti kortesek körül fog
ták. s ezzel, de különösen azzal za
varták meg a rendet, hogy a Vörös 
ökör elé elkésetten érkezett Dókus
párti szekerek közül többet erővel 
a Vadászkürt, illetve az említett sza
letli elé hoztak, ez reggel 9 óra után 
valamivel történt. Én az első sze
kerén levő választókat megkérdez
tem, hogy milyen pártiak, s miután 
azt felelték, hogy ők Dókuspártiak, 
felkértem Barthos István századost,! 
hogy adjon karhatalmat az erővel | 
elhódított szekereknek a Dókuspárt í 
(anyájára visszakéréséhez, ő azon- : 
bán kijelentette, hogy a vál. elnököt 
illeti az intézkedés joga, erre elmen 
lem a vál. elnökért, a ki is azonnal i 
velem jött a helyszínére, s ott aj 
jelenlevőket csendre és rendre in- j  
teth*. miután ennek eredménye nem 
volt. mert a szekereket húzgálták. 
úgy hogy engem is majdnem elgá-j 
zoltak. az elnök katonákat hivott 
elő s ekként sikerült egy-kél szeke
ret kiszabadítani, azt azonban, hogy 
ezek a szekerek vissza lettek e te-j 
relve a Vörös ökör elé. nem láthat
tam, megjegyzem, hogy magam is j 
fenyegetett helyzetben voltam, mert 
a Buzapártiak nekem támadtak és 
szidalmaztak. Jelen volt ekkor Do
bos csendőrszázados is. A most ki-1 
emelt esetnél a Buzapartiak közül j

ott tartózkodtak a szekerük körül 
Lukácsovics József, Turay János. 
Schmitt Sándor, Landesmann Miksa. 
Kein István. Dankó Mihály, Héttől- 
hűim Sándor, Bajusz Ernő, Ilell Jenő. 
(lomerosies András és Oroszy Sándor, 
de hogy ezek közül ki mi módon 
ténykedett, nem emlékszem, csak 
arra emlékszem, hogy Gomercsics 
tépdeste a gyeplőt a kocsis kezéből 
s felugrált a kocsikra.

Meczner kérdésére: Az is igaz, hogy 
általában a Buzapártiak az utca kö
zepét elfoglalták, s onnan hatósági 
felszólításra sem akartak eltávozni, 
s igy Sohön Andort saját kezűleg 
voltam kénytelen az utca közepéről 
a járdára vezetni.

Dr. Bánóezy kérdésére: Az is igaz, 
hogy a Dókus pártiak közül is lát
tam egyeseket a járdáról letérni, s 
az utca közepére a szekerekhez 
menni, de ezt azért tették, hogy a 

• Dókus választókat szállító szekerek
nek a Buzapárt részéről elhóditását 
megakadályozzák.

Kiemelem, hogy - értesülésem sze
rint a • említett alkalommal a Szé
chényi téri szaletli elé hozott Dókus 
párti szekerek közül az elsőn Eonosz 
András b.-ujíaki szavazó ült. s az 
ezennel • . alatt bemellékelt értesi 
lés szerint alsó rogmeczi Dókuspárti 
választók is jöttek ily elhódított sze
kereken.

Azt is kiemelem, hogy a fent em
lít« tt eset alk (Imával a vál. elnököt 
is majdnem elgázolt egy szekér, s 
ekkor megfoghatta a kantárszárat is, 
hogy azonban megfogta e tényleg 
visszaemlékezni nem tudok.

111. Személyes tapasztalatom sze
rint mind a két párt bizalmi fórfiai 
egyenlő elbánásban részesültek. Ta
pasztaltam azonban azt. hogy Nye- 
viczkey József Buzapárti karszalla- 
got tett fel, holott nem volt passe- 
partoutva* ellátott mozgó bizalmi fér- 

i fin.
Dr. Bánóezy kérdésére: Arra nem 

emlékszem, hogy a Dókus-pártiak is 
; elkövették volna ugyanezt a vissza
élést. hogy karszallagot tettek volna 
fel olyanok, akinek passepartoufcjok 
nem volt.

d). Ezekről már fentebb nyilat
koztam. kiemelem még azonban, 
hogy a', utcákon részben Buza
pártiak voltak, a Dókuspártiak pe
dig még tollai kát sem merték fel
tenni. mert sdtkozódasnak voltak ki
téve, sőt a vármegyeházával szem
ben özv. Szentgyörgyi Józsetné há
zának erkélyén egy vagy két Dó
kuspárti zászló volt kitéve, de ezt 
is bevonták, mert a Buzapártiak ezt 
fenyegetőleg követelték, amiről a 
családbeliektől értesültem. Jelentet
ték azt is. hogy dr. Éried Lajos 
ügyvéd a II. sz. szavazatszedő kül
döttség közelében egy Dókuspárti 
választót megvert. Ezt Szentgyörgyi 
Zoltán jelentette nekem. Valószínű
leg tudomással bir a/, esetről Neu
bauer főhadnagy.

A választás napján Vas rendőr- 
őrmester jelentést tett nekem arról, 
hogy a város bejáratánál a csörgői 
utón a Buzapártiak a Dókuspárti 
szekereket megdobálták, ifj. Mecz- 
ner Gyulát érte is egy kődobás, 
továbbá hogy az érkező szekerekre, 
felugrálnak, azt azonban hogy mi
lyen szekerekre, nevezetesen Dókus 
párti szekerekre is felugrálnuk-e nem 
mondta. Klein IMI boltját a Buza
pártiak inegostromolták, amiatt, hogy 
abban egy pap volt. aki állítólag a 
Dókuspárt javára vesztegetett. Eb
ből a*, esetből kifolyólag bűnvádi 
eljárás* van folyamatban.

E tekintetben már fentebb jelez
tem. hogy amidőn reggel fi óra táj
ban feljöttem Meczner Gyula vál. 
elnökért, hogy rendet csináljon, s ő 
velem azonnal lejött a Vadászkürt. 
illetvq az amellett levő szaletli melló, 
ott a rendet a már elmondott mó
don a katonaság segélyével helyre 
állította, ott léte legfeljebb egy ne
gyed órát vehetett idénybe, vagy 
talán annyit sem. azutan visszatért 
a megyeházára, s délig- vag-yis addig, 
ameddig a vidéki választók hnnmu-

lása lezajlott. tudomásom szerint töb
bet a választóhelyiséget el nem hagyta.
én legalább akkor, amidőn ezután a 
választási helyiségben voltam, őt 
mindig ott láttam, amidőn az utcán 
voltam, őt nem láttam. Azt tehát 
tanúsíthatom, hogy Meczner tollat 
nem vett ki. szekereket nem tar
tóztatott fel stb. ilyet az én jelen
létemben nem követett el.

Az esküt letette.
Szilvágyi Benárd Jenő honvéd őr

nagy. A Katonai kordonok tárgyában 
a megállapodás 1901 október l én dél 
után a választási elnök, helyettes elnök, 
továbbá Schmiedt rendőrkapitány, Pa
taky főjegyző, az én. Harthos százados 
és Dobos csendőrszázados együttes je
lenlétében történt, s ekkor határo/.tat- 
tak mej; a katonai kordonok helyei. 
A tényleg felállít«.tt katonai zárvonalak 
helyei az előttem most fe'mutatott 
mérnöki tervrajzon helyesen vannak 
feltüntetve, a Petőfi utcza Weckerle 
téri kijáratánál kordon azonban nem 
állíttatott fel, s erről az említett érte
kezleten nem is volt szó. A megálla
podás és a hirdetmény szerint is a ko- 
csiközledést a szavazóhelyiségek kör
nyékén fél 9 órakor kellett volna meg- 
szüntettetni, mégis a katonai kordanok 
felállítása csak fél dz órakor következett 
be, s addig a szekerek szaaadun haj
tattak a párttanyák elé. Fél tiz óra
kor azután fel lett állítva a Széchényi- 
téren a Zinner házánál és a Megye- 
kutnál a két keresztkordon, a 6 sz. 
alattit kivéve, s én, mint a kirendelt 
katonai karhatalom parancsnoka szi
gorú utasításul adtam, hogy a zárvo
nalaknak minden szavazót át kell bo- 
csátaniok, a szavazókkal udvariasan 
bánniok, őket uraknak szólitaniok, to
vábbá hogy nemcsak olyan szavazót 
eresszenek át, akit polg. tisztviselő iga
zol, hanem mindenkit, ha kétség volna 
az illető választói minősége felől, te
kintse elegendőnek bármely ismert vá
lasztó igazolását. Az emlittetteknél 
több kordon sem a Széchényi-léren, 
sem a Weckerle-téren nem lett felálit- 
va, hanem amidőn délelőtt úgy fél 11 
— ll tájban, amidőn még mindig ér
keztek a Veckerle tér felől szekereken 
vidéki választók, a kibocsátott hirdet
mény ellenére a szekerek nem állottak 
meg a Weckerle-téren hanem odahaj
tattak a Vadás/kürt elé, ahol külön
ben is mindég nagyobb tömegben ál
lottak választok és érdeklődők, mely
nek folytán a jelzett helyen nany sze
kértorlódás és zaj támadt, mit a rend 
fentartásáéi t felelős karhatalmi parancs
nok előbb a huszárokkal kisértettem 
meg a rendet helyreállítani és a sze
kereket a Weckerle-térre visszaszorí
tani, minthogy azonban a lovasság 
parancsnoka jelentette, s magam is 
láttam, hogy a kellően meg nem pat
kóit lovak elcsúsznak a kövezeten, a 
megyeház udvarán készenlétben levő 
gyalogszakaszt rendeltein elő, ez szo
rította vissza azután lassan és fokoza
tosan a szekereket, a leszálló helyet 
képező Vcckerle-térre, s nehogy is
metelten előforduljon ez az eset, hogy 
a szekerek a Széchényi-térre hajtsanak 
ezt a szakaszt a Rieder es Kelner háza 
közé toltam előre s addig hagytam ott, 
amig a szekerek bevonulása tartott. 
Utasítottam Mictele őrmestert, hogy 
szekereket ne bocsásson át a vonalon, 
gyalogost azonban szavazót vagy nem 
át kell bocsátani. Ez a szakasz tehát 
nem képezett katonai zárvonalat, ha
nem csupán annak megakadályozasára 
volt hivatva, hogy a szekerek a hir
detményben megjelölt helyeken túl ne 
hajtsanak.

Jövő számunkban folytatjuk.

A városi választók névjegyzékét 
még mindig nem intézte el az igazoló 
választmány, még mindig nem t.ar,tható 
meg a képviselőtestületi tagok válasz
tása. Igazán kiváncsiak vagyunk, med
dig tart még a választás mesterséges 
elhúzása, s meddig tart a polgárok tü* 
rolnié r Azok az urak igazán művészek 
ennek a türelemnek a próbára tételé
ben !



21. szám. (5) Szerda, márczius 12.
Az idegen borokról megindult po 

lómiának nem akar vége szakadni. 
A tárgyilagosság megköveteli, hogy i 
pro és fontra közöljük a nyilatko
zatokat. Ezért . adjuk az alábbi le
velet :

Tekintetes Szerkeszt) ú>’!
Borsai Miklós úrnak b. lapja 17-ik 

számában közölt levőiére indíttatva, 
érzem magam némi részben vála 
szólni. Válaszomban nem követem 
őt a személyeskedés útjára, melyre 
ő nem lépett.

Borsai úr minden valószínűség 
szerint reám céloz, amikor emlegeti 
a hivatatlan Írókat, kiknek megszó
lalására a „F. H.“ hasábjai időnként 
átengedtetnek. Nos! én nem lehe
tek önmagam bírája, csak arra utal
hatok, hogy e vármegyének összes 
sajtóorgánumai és más előkelő fő
városi lapok mindenkor helyt adtak, 
ha egyes kérdések és közgazdas. thé- 
mák felől szerény szavamat hallatni 
szükségesnek láttam és a«F. H* ban 
sem most nyilatkoztam először a 
llegyalja érdekében.

Van-e valami értéke közleménye
imnek. vagy nincs? azt azok tartalma 
és a nagyközönség elfogulatlan né
zete dönti el. De ugyancsak az el
fogulatlan közönség fog bírálatot 
gyakorolni B. úr gyűlölettel telitett 
epés cikke felett is, melynek esz
méi és kijelentései is igazán erede
tiek.

Mert nem furcsa-e t. szerkesztő 
úr az az állítás, hogy a tokajhegy- 
aljai bortermelés érdekét veszély, 
vagy baj egyáltalában nem fenye
geti. hogy a borvásáron nagy élénk
ség uralkodik és hogy az idegen bo
rok mikénti forgalomba hozatala 
csak az illető eladóknak saját ügye 
stb. stb.

A Tokaj hegyaljának általános fel- 
jajdulása az ujjátelepités termésered
ményének fokozódásával mindinkább 
erősbödik és a legutolsó szüret óta 
oly nagymérvű, hogy az egész ország 
közvéleménye, kormány, törvény- 
hozás, sajtó,- gazdasági egyesület, 
mint elsőrendű nemzeti érdekkel 
foglalkozik vele és mindezzel szem
ben B. úr egyszerűen tagadó állás
pontot foglal el és hirdet, az ón eb
beli diagnózisomat kétes értékűnek 
mondja és igy szerzi meg magának 
a kerülő utat, hogy személyemnek 
rohanjon és látszólag velem szemben 
a borkereskedelmet védje.

Nohát ez igazán nem egyéb, mint 
tárva nyitott ajtóknak szertelen mó
don való betörésére irányuló fe
lesleges vállalkozás, mert ón vala
hányszor e kérdésben nyilatkoz
tam, mindenkor tiltakoztam az álta
lánosítás ellen. tagadtam, hogy a 
borkereskedők általánosan hibásak 
volnának, mert voltak és vannak bizony 
igen szép számban olyan tiszteletreméltó 
borkereskedők, kiknek a Tokajhegyalja 
szőlőbirtokosai valóban igen sok hálá
val tartoznak, de nem tagadhattam 
azt sem, hogy vannak ám olyan 
borkereskedők is, kik nem használ
tak, a Hegyaljának és hogy a Hegy
aljának igenis vannak orvoslandó 
bajai.

Ellenben B. úr a védelemben genera
lizál, bizonyos s. ámítással megvéd 
minden borkereskedőt, a mi épp oly 
hiba, mint az, moly általánosítva 
gáncsol. S kutatni sem kell, hogy 
miért véd ő generalizálva. Elmondja 
ő maga az okát. Azért mert amint 
cikkéből kitetszik maga magát akarta 
megvédeni.

Felelőssé tesz engem egy cikkért, 
mely megjelenésekor reám nézve ép
pen oly uj volt, mint mindenki 
másra. A „Magyar Borkereskedelem" 
Schneidor Kálmán tollából egy cik
ket közölt, melynek megírásáról mit 
sem tudtam. Í)e mert e cikk által 
B, úr — a mint látszik -— erősen 
találva érezte magát és mert annak 
Írójával rokoni viszonyban állok, 
meg ragadta most az alkalmat — 
s át fordította ezt a dolgot el
lenem egy kis parázs személyes
kedésre, amely útra őt követni a 
jó Ízléssel nem tartom összegyeztet- 
hwtőnek.

F E L S O M A G Y A R O R S Z A G I  H Í R L A P .
De csodálnom is kell, hogy miértj 

szólalt meg éppen most B. úr, ho
lott inkriminált cikkem nem volt 
egyáltalában helyi jellegű, hanem 
általánosan a hegyaljai állapotokról 
beszéltem és bizonyos irányzat os 
törekvés nélkül senki sem olvas
hat ki az ón megjegyzéseimből egye
bet. mint ami azokban általános
ságban mondva van. — Felszóla
lását azzal indokolja B. úr, hogy; 
ama borászati lap cikke féFoismer- 
hetetlenül az ő személyére vonat
kozik. Föltéve, hogy ez igy is volna 
nézetein szerint még ez sem tenné 
indokolttá velem szemben való kiro
hanását.

Nos tehát én minden célzattól 
menten —- mert nem szándékoztam 
és ezután sem akarok személyekkel 
foglalkozni — hanem az ügy jobb 
megvilágítása és a közérdek szem
pontjából jónak látom a tisztelt szer
kesztő úrral a »Magy. Bork« idé
zett cikkének azt a részét közölni, 
melyben utalás van egy idevaló 
borcégre. íme a részlet:

„Mondja meg ennek az itteni cég
nek a tulajdonosa maga, hogy mi
féle borokkal kezdte ő ismét az üz
letet és ha becsületszóra fogja kije
lenteni, hogy ő csak tiszta hegyal
jai borokkal foglalkozott, akkor ta
lán el is kell majd neki hinni a 
dolgot. Tény az, hogy ez a cég 
minden szüret alkalmával több száz 
hektoliter mező-csáthi bort hozat 
ide. olyan bort, mely ott a helyszí
nén 16--20 korona árban szerezhető 
hektoliterenként. Vájjon hegyaljai
nak tekintendő-e az ilyen bor, azért 
hogy a Hegyaljára hozzák el ? Avagy 
pedig mint mező-csáthi bor kerül e 
ismét ' eladásra ? Ugyan kérdez
zük meg csak a cég tulajdonosát 
bizalmasan, ha vájjon az olkereszte- 
lés olyan könnyen megy-e neki? 
Ez az említett cég, más bizonyít
vány mintájára, szintén szerzett ma
gának bizonyítványokat.
Hogy ezeket ugyanoly célra akarja-e 
használni, mint mások, azt nem tud
juk, csak annyi evidens, hogy az 
üzlet tulajdonosa nagyon jámbor 
emberré lett; annyira jámborrá, áj- 
tatossá, hogy még az üzleti papiro
saira is rányomtatta a boldogságos 
szűz és a gyermek Jézus képét. 
Ivell-e ehhez vájjon kommentár ?“

B. úr felszólalásával azt akarta 
volna tehát jelezni, hogy ez reá 
vonatkozik ? Ezt én el nem hihetem. 
Akkor hát miért keresett nexust 
ama cikk, az én cikkem és az ő 
személye között ?

Mi jogosította fel őt arra, hogy 
közgazdasági és általános szempont
ból megirt felszólalásomat egy kis 
személyeskedésre használja föl?

Hiszen ha mindenáron reklámot 
akart Írni magáról és borairól, azt anél
kül is megírhat' i volna.

B. úr bizony -> mértékben fedezni 
kívánja álláspontját t, szerkesztő ur
nák valamely égibb kijelentésével. 
Hogy t. i. nincs a Hegyalja kárára, 
ha más vidéki magyar borok a hegy
aljai kereskedők borkészletének 10 
százalékát meg nem haladják. Ren
des viszonyok közt ez talán nem is 
ártana, ha minden bort fajának és 
minőségének igaz megjelölésével bo- 
csátanák áruba. Nézetem szerint nem 
az a kérdés, hogy hány százalék más 
magvar bor fekszik a pincékben, hanem 
az, hogy e borokat aztán mily név alatt 
hozzák forgalomba.

Véleményem szerint azonban ma j 
Hegy aljánkra nézve rendkívüli vis/o-1 
nyok állanak fenn. Mentési akcióról j 
van szó.

Hiszen még évekkel ezelőtt, ern-j 
lékszem, magam is közvetítettem va
lamely alkalommal beregszászi bo 
rok vételét. Fizettek akkor — ha 
jól emlékszem — a bor hectoliter- 
jeért 30—32 forintot és akkor mégj 
nem volt az ujjátelepités igen előre
haladott és aránylag kevés szellő { 
volt hozamképes is — úgy. hogy | 
alig alig volt még itt uj termés — j 
akkor tehát más vidéki magyar bor 
bohozatala indokolt lehetett.

Ma már nemcsak nincs szükség 
reá, de a más vidéki magyar borok

nak a Hegyaljára való mostani be
hozatala nézetein szerint káros és 
fölösleges.

Káros, mert esetleg visszaélésekre 
adha» alkalmat, felesleges, mert már 
bőséges terméseink vannak — melyek 
még évröl-évre fokozódni fognak
— és mert a fogyasztók, a vevők, 
innenii Hegyaljáról, azt hiszem, csu
pán hegyaljait akarnak vásárolni és 
kapni is. A ki badacsonyit, neszmó- 
Ivit, erdélyit, vagy bármiféle más 
bort akar venni — azt megkapja 
azon a vidéken.

B. úr apró-cseprő kedveskedé
seire egyáltalában nem refllektálok 
bár azokra is igen megadhatnám a 
kellő választ.

Most is úgy áll a dolog, mint leg
többször az életben, hogy B. úr sa
ját hibáját másra keni. Közgazda- 
sági fejtegetéseimet felhasználja el
lenem egy kis kirohanásra — aztán 
engem vádol személyeskedéssel.

A jövő fogja meg mutatni, hogy 
a Tokajhegyalja tárgyalt ügyében 
kinek van igaza: B. úrnak vagy 
nekem? Addig várjunk türelem
mel.

Azon rabulisztikus, nagyhangú-k-i- 
jelentósei felett pedig, hogy az én 
felszólalásom a borkereskedelemre 
nézve veszélyes — bizonyára min
den elfogulatlan ember mosolyog 
és jót fog mulatni, mert mint más
hol úgy itt is jól tudják azt, hogy 
nem az a merénylet és nem az rejt 
magában veszedelmet, ha valaki 
egy egész vidék gazdasági hely
zetére káros és helytelen cseleke
detekre és állapotokra rámutat, ha
nem az a veszélyes, ha valaki a köz 
kárára való cselekedeteket még csak 
védelmezni is akarja.

Végül még csak egyet és ezt fi
gyelmébe ajánlom B. úrnak, hogy 
engem személyein el’en való nagy
stílű ármánykodásai sem lesznek 
képesek soha eltéríteni az igazság 
hirdetésének útjáról.

Miattam reám kígyót, bókát kia
bálhat és mint azt eddig is oly nagy 
buzgósággal tette, ezután is minden 
tőle kitelhető módon ellenem törhet
— az engem igazán legkevésbbé 
sem alterál és én, ha azt a közjó 
érdekében lévőnek fogom tartani
— hirdetni fogom ezentúl is az 
igazságot, mindaddig, még ha az 
egyeseknek nem volna egészen 
innvükre, inig sercegő kis fegyvere
met, rozsdaette toliamat használni 
képes leszek.

Kiváló nagyrabecsülésem kifejezése 
mellett vagyok tek. szerkesztő úr
nak

Mád. 1902. február 28.
tisztelő híve: 

Wetterschneider Miksa.

hírek.
— Március 15 A honvuuiai felső 

keresk. iskola Trefort Önképzőköre a 
polgári és felső keresk. iskola ének
karával karöltve megünnepelni készüli 
Március 15-ét. S a nagyérdemű közön
séget ez ifjusi gi ünnepélyre ez utón is 
s/.ivescn hívja a rendezőség.

A » Tokaji polgári olvasókör« mint 
minden évben, e/, iuén is megünnepli 
Március 15 ét. Zeneszóval, zászlókkal 
és lampionokkal körüljárják a várost 
és a piactéren megállapodnak, ahol 
egy külön ez alkalomra készített díszes 
emelvényről fogia Horváth János cv 
ref. lelkész áz ünnepi beszédet elmon- 
dani. liste közös vacsora lesz a pol
gári olvasókörben.

— Kéménytiiz. Hétfőn este 7 es 8 
óra között Tomasovszky Lajos Csalo- 
gany-utezai lakásának kéménye kigyul
ladt. A kéményből kitörő ökölnyi nagy
ságú tüzes üszkölc teljesen elárasztot
ták lllésházy Endre csalogánykö/.i la
kásának huzfedelét. A tüzet lllésházy 
cselédje vette észre, lármát csapott, 
mire a szomszédok s főleg a közelben 
lakó iparos segédek tömegesen siettek 
a keletkező félben levő veszedelem el
fojtására. Az oltás a dühöngő ziv.»tar
ban nagyon nehéz volt, mert az oltók 
nak ugyancsak kapaszkodtok kellett,

hogy az erős s; I le ne sodorja őket 
a ház fedeléről, i/erencsére lllésházy 
udvarán 2 ingy kid tele volt vízzel, 
csakhamar megtelt minden edény, s 

| minden üs/.köt mely a zsindelybe ka
pott, azonnal leöntöttek. De maga a 
szél is segítette a védelem munkáját, 
mert az ü.szkot nyilscbességgel sodorta 

' tovább, s nem hagyott neki időt a 
zsindely meggyújtására. Dacára annak,

1 hogy a szomszédos házban lakó Gathy 
Géza ipartestületi titkár rögtön a tűz 

‘ kitörése után küldött a tűzoltókért, csak 
egy jó óra múlva jelent meg 2 tűzoltó 
és 1 kéményseprő, mikor már a tűznek 
teljesen vége volt. Nagy elismerés il
leti azon bátor mentőket, kik kora 
megjelenésükkel s kitartó munkájukkal 
megakadályozták az lllésházy lakásá
nak kigyulladását, mert ha az leég, 
— tekintettel a dühöngő szélvészre — 
ma Ujhely egy harmada romban he
verne. A városi rendőrség is, mint 
mindem alkalommal, ezúttal is megmu
tatta, hogy mily nyugodtan bízhatja 
rá a polgárság élete és vagyona biz
tonságát. Egyik polgár a tűz kitörése 
után rendőrért szaladva, a főtéren 
rendőrőrmestcrrcl találkozott és annak 
jelentést tett. Nasztanovics őrmester a 
dühöngő szélvihar dacára elegendőnek 
tartotta, ha ő saját becses személyé
ben meggyőződik, igaz-e a jelentés, 
lesétált a vész helyére s ott „constalál- 
ván“, hogy tűz van, bene gesta haza
ment. Csak a tűz múltával került e!Ő 
valahonnan két szál rendőr. Rendőrfő
kapitány, alkapitány s minden egyébb 
kapitányok (hisz van annyi, hogy alig 
győzzük fizetni) igen jól aludtak. Hja, 
nincs mindég választás.

— Szomorú számok. Hogy az ame
rikai kivándorlás még most sincs 
csökkenőben a felvidéken, szomorúan 
dokumentálják a következő számok: 
A f. 1902. évi január havában Zemp- 
lónmegyóből 820, Szabolcsból 468, 
Ungból 452, Szepesből 347, Sáros
ból 324, Gömörből 306, Abaujtorná- 
ból 284 kivándorló kapott Ameri
kába szóló útlevelet. Természetesen 
Zemplén itt is első helyen áll, amint 
megszoktuk már, hogy első legyen 
mindenütt, a hol nincs ok a dicse* 
kedósre.

— Talált hulla. Mint tőketerebesi 
levelezőnk tudatja f. hó 10 ón az 
ondavai vasúti Ilid alatt Oleksza 
Pál falkusi illetőségű munkás ember 
halva találtatott. Vizsgálat vájjon az 
illető nem esett é valamely bűntény 
áldozatául folyamatba tétetett.

— Bosszúságból felakasztotta ma
flát. Ladomér községben, a szinnai 
járásban, e hó 7-én Magur Györgynó 
felakasztotta magát. Okot az öngyil
kosságra az szolgáltatott, hogy a 
fent nevezett tehenét a vásárban 
egv lengyel zsidónak 30 frtért adta 
el. lioloít mint azt előtte mások fel
becsülték legalább is 80 frtot ért. 
Mivel a vevő nem volt hajlandó a 
tehenet visszaadni,sem többet fizetni, 
Magurné elkeseredésében az öngyil
kosságra határozta el magát. (8-án 
volt a boncolás.)

A kiadó üzenete.
Renegát. Rossz a magyar kiejtésem, de 

jó a magyar tisztességem. Majd ha a fehér
nemű szakmát fogom tanulmányozni, csak 
magyar tanfolyamra fogok menni, hogy 
én is jó magyar beszédű fehérnemű szak
értő lehessek. Bálna sikerül még hivatá
s o s  újságíróvá lennem?! Milyen jól meg 
fognak fizetni érte, mennyit kaphatok 
ogy-egy olvcsorólésért! Mert az elveket 
cserélni nem szégyen, hiszen csak az ökör 
követkozetes.

Kiadótulajdonos:
LA NDESM ANN MIKSA

Eladó
az Srben-drdkdsdk tulajdonát 
képezd Zárda utczai 772. szá

mú ház.
értekezhetni ugyanott a tulaj

donosokkal.
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JlU ást nyernefí!
A z O rszágos P á ly á za ti  K ö z lö n y  utján, mely 

az országban betöltendő összes állásokat közli, állást 
nyernek: ipari és kereskedelmi, mező és erdőgazdasági 
és műszaki tisztviselők, községi jegyzők és jegyzőirnokok, 
nőtisztviselők, kereskedelmi alkalmazottak és gyakornokok. 
Előfizetési ára 14 évre 4 korona Mutatványszámokat 80 
fillér beküldése ellenében küld a kiadóhivatal Budapest 
Rökk Szilár -utcza 27. Álláskeresési beigtatásnál minden 
szóért 2 fillér, vastagabb betűvel 4 fillér, nyilt térben pe
dig minden szóért 6 fillér fizetendő, mely hirdetéseket 
legkésőbb csütörtökig fogad el a kiadóhivatal.

Nemzeti irodalmunk lerj éri ékesebb alkotásait, a m akijai iroualom

Nyomatott Landesmami Miksa és Társa könyvnyomdájában Sálornljnujlicly.

É ' Tavaszi és nyári szezonra! j | .
m  ajánlom gőzre berendezett, évok óta jóhirben íomilló férfi. | | |  j 

női. gyermek-ruhu és mindennemű

fivs FiilftílSitltl llltlil ífIIK y ,
A  Ahol is elfogadok férfi-, női- és gyermokruhane niieket ^  j
^  tisztításra, u. in. ut-ezai. báli és alkalmi, valamint a legdísze- *
»  sebb ruhanemüeket bontás nélkül. Sfc í
íLS Festésre mindtmfélo női- és férfiruhanomiieket bontás m l- feuv* A
05 kői mindenféle divatos színek megfestésére. ■:& ^
ga Különösön bátor vagyok a n. é. közönség figyelmébe ^  j

e ajánlani, hogy akik még nálam nem tisztit láttak vagy nem EČQ * 
festettek, azok tisztítás végett a legelpm-smeltebb nibákat 
hozzák el. bármilyen színekben is, kitisztítás után teljesen |íí| ,J

StyS újakhoz hasonlók lesznek, úgyszintén a festet ruhák i< bármi- •
lyen sziliben. ©S ]

©  Ajánlom továbbá ®  *
G u v l i r o z ó ' g é p e m e t  ^  ^

a n. é. hölgy közönségnek szives figyelmébe. -- Guvlirozni OiiU ’
05 elvállalok: selyem, krop, batiszt, ternó, mól. gázt. iluzient.
A  dUschest, selyem-csipkéket, klótokat, u. m. egész női ruha al- (
gs» jakra, gyermek ruhára, köpönyegre, sehlalrokra zsipon aljakra. ón •
S? diszkötényoket, betéteket és díszeket a legszolidabb árak *
bű« mellett. s ^

Csipke-függönyök a legnagyobb gonddal tisztiitatnak és 
©gí gőzhengeren vasaltatnak. Csipke-függöny árak párunk int. .* 70. $9'g

S 80. 90, 1 frt 20 krig, nagyság szerint. *
Himzett kézi munkák is a legolcsóbban tisztittatnak. Üí /

ÍJjfó Magamat a n. é. közönség szives pártfogásába ajánlva. Sjj7| \
©  maradtam mély tisztelettel: © i

H  Kakovszky Sándor, f i  {
S.-a.-ujhely. Boresényi-u. saját házamban 

/* 11 háta inogott, n fogházzal szt ^

1889. évi saját termésű valódi hegy aljai

P tF *  szamorodni és asszú bort ^
iivegenkint is eladok.

Szamorodni 3 X. 20 fii. yisszú 6 X. fisSi.ú finomabb 10 X. hterenkint. I /
L ö v y  A d o lf , >

könyvkereskedő'. S-A.-Ujhely. /
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