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K  ossuti i beszéde.
Megilletü<lvi> engedjük át ezt ;t tért. amelyen máskor a közélet aktuális jelenségeit szoktuk gyenge erőnk és cse- 

kél\ tehetsegünk szerint tárgyalni, a legnagyobb magyar szellem egyik legmegragadóbb, legfényesebb lelki megnyilatko
zása számára. .

I gy erezzük, mintha a hazaszeretet és kegyelet templomává avatnék lapunkat, mikor közöljük benne azt a csu
dálatosam könnyekre lakasztóan szép beszédet, amelyet olyan szent áhítattal hallgatott márczius 15-én este a függetlenségi 
kör közös vacsorájának ünneplő közönsége.

1840-ben mondta ezt a beszédet Kossuth, mikor a hazáért szenvedett három évi fogságból kiszabadulva Ujhelybe 
jött, s itt lakomát rendeztek a tiszteletére.

1840-l)on mondta, de olyan, mintha a mai. nemzedékhez szólna benne. Csudálatos erejű jellemzései úgy ráillenek a 
mi korunkra. Mikor a szabadság ellenségeinek, a reakció híveinek harcmodorát jellemzi, mintha csak a mi mostani ellen
ieleinknek leifogásáról, taktikájáról, hangulatáról festene képet. Mikor Zemplénmegye szomorú állapotát rajzolja, mintha 
csak a mi napjainkról szólana.

S a vers, amivel beszédét végzi, gyönyörűen gördülő hangulatos kis műremek, — s annyival érdekesebb, inért 
tadtunkkal még eddig semmi adat se volt arra, hogy Kossuth verset is írt.

A beszed — amelynél melegségben, közvetlenségben, szívreható élelmességben tökéletesebbet alig ismerünk még 
Kossuth beszédei közt is, tudomásunk szerint még eddig sehol sem jelent meg nyilvánosan. Mi Dr. llornyay Béla úr szí
vességéből közöljük, akinek édes atyja írta azt le 1840-ben, s aki édes atyja írásai közt most találta inog a nagyon becses 
ereklyét.
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visszamentem, ismét hallottam dö- 
römbözést a Vörös ökör kapuja fe
lől, s kiabálásokat, hogy eresszenek 
ki. mórt ki akarunk menni, azt azon
ban ukk or kiáltani nem hullottam, 
hogy Buzira akarnak szavazni Ibi 
délután körülbelül báromtól bélig a 
Wekerle téren tartózkodtam, s ott 
láttam a délután folyamán sok Búza 
és Dókus pártit vegyesen, de vere
kedést, vagy azt. hogy a Búza pár
tiak a Vörös ökör kapuját megostro
molták. nem láttam, különben a Vö
rös ökör kapuja előtt mindig több 
volt a Dókus párti, mint a Búza- 
párti.

Esküt letette.
Tóth Lajos gyári munkás: A vál. 

reggelén 8—5) óra tájban, tanúja 
voltam annak, hogy a Wekerle té
ren a Vörös ökör és a dohánytőzsde 
között Moczner (Ívnia vál. elnök a 
Buzapárti vidéki választókkal be 
jövő szekereket személyesen feltar
tóztatta, olyképen, hogy az egyik 
szekér elé fogott lovak kantárszá
rát saját kezével megfogta, majd 
Krausz rendőrt állítva a szekér elé. 
azzal tartotta a lovat s leparan
csolta a szekereken volt Buzapárti 
jelvényekkel ellátva volt választó
kat. A nép azután oda támadt s a 
rendőrt bántalmazni is akarta, úgy. 
hogy én fogtam őt védelmembe, 
mondván, hogy ne bántsák. A ki
szállott Buzapárti választók elszé- 
ledtek. Ezek közül a választók kö
zül Wieden Írnok vezetett be néhá
nyat a Vörös ökörbe. A vezetést 
nem úgy érteni, hogy erővel be
vonszolta őket oda, hanem csak 
olyképen, hogy hívta őket maga 
után, minthogy az illető vidéki vá- j 
1 asztok azt se tudták, hova tartoz
nak. követték őtet a Vörös ökörbe. 
A Buzapártiaknak t. i. a helybeliek
nek nem állott módjukban ezt meg
akadályozni, mert a huszárság elza
varta őket. Nyomban ezután meg
húzták a honvéd gyalogos kordont 
a Kellner és Riódéi* háza között, s] 
ez azután nem eresztette át a széké-! 
rekel a Vadászkürt elé. Azt, hogy j 
a vál. elnök több szekeret is sze- j 
mélyesen megfogott volna, nem lát
tam. Azt azonban láttam, hogy rö
vid idő múlva jöttek újra szekerek 
s a kordon előtt leszállottak, a vá ‘ 
lasztási elnök egy piros tollas köd-! 
mönös embert karonfogva vitt ma- i 
gával, befordulva vele a Wekerle j 
térről a Korona utcába, én azután 
nem kisértem őket tovább figyelem- j 
mel, s nem tudom, mi történt az il
lető Buzapárti választóval.

Az előbb elmondott eset alkalmá
val azt is láttam, hogy Mecznerj 
Gyula egyik szekérre, de nem arra, 
amelyet ívrausz rendőr tartott, fel- 
hágott ős az egyik szavaló fejéről Tusa 
párti toll jelvénynyel ellátott kalapját 
lekapta, ami eílen az illető választó j 
tiltakozott, viszzavette a kalapját sj 
feltette a fejére ismét s ekkor már j 
nem volt veres tahi a kalapjánál, 
hogy hogyan tűnt el, azt nem lát j 
tani, azt azonban láttam, hogy a 
vál. elnök bal kezében egy, esetleg több 
Dókus tahi volt, de később már nem 
láttam kezében Dókus tollat, hogy 
hova tette, nem tudom. A kérdéses 
szekér akkor a Wekerle téren a 
Kellner féle ház északi része táján ál
lott, mikor arra a vál. elnök felhá
gott.

Ugyancsak a jelzett alkalommal, 
hallottam, hogy a Vörös ökör bezárt 
kapuját belülről döngették, és kiáltá
sok hallatszottak, hogy eresszék ki 
őket, mert Búzára akarnak szavazni 
de ekkor a kapu nem nyílott meg. 
A Vörös ökör előtt úgy Dókus, 
mint Buzapártiak voltak, ott láttam 
a polgármestert és Schmidt rendőr- 
kapitányt, s hallottam, hogy a künn 
levő Búzapártiak követelték, hogy 
a bezárva levőket eresszék ki. ez 
azonban meg nem történt, sőt a hu
szárok, no n tudom kinek a rendele
tére közbeléptek, s elszoritották on
nan a népet, s egy ideig ott cirkál
tak.

Amikor a vál. elnök az említett 
szekeret feltartóztatta és Krausz

rendőrt odaállította, közelemben vol
tak Gergelyt! kazánkovács, Bodnár 
Gusztáv kovács. Túrái dános és Tót 
András, valamivel később odaérke
zett Buffer Herencz művezető.

A délelőtt folyamán id. Meczner 
Gyula vál. elnököt többször láttam 
a Wekerle téren, egyéb ténykedé
sét azonban, mint amelyeket már 
elmondottam, nem vettem észre. — 
Kocsitorlódás a délelőtt folyamán 

| többször történt.
Délután 8 óra tájban Dobos 

esendőrszázadosuak valaki az én je
lenlétemben azt a jelentést tette, 
hogy a Vörös ökörben ölik egymást, 
mire én felvilágosítottam a száza- 

; dóst. hogy az lesz ott a baj. hogy 
ja beszorult Buzapárti választókat 
nem eresztik ki; s a csendőrszáza
dossal együtt a hely&ziiiéro men
tünk. s mind kelten tanúi voltunk 
annak, hogy a kaput belülről dön
getik, kividről pedig 10 —15 suhanó 
nyomta befelé a kaput, mire az kissé 
megnyílt és négy vidéki ember pi
ros tahival kiszaladt a kapun s lár
máztak. hogy nem akarják kieresz
teni az embert, még meg is éhezik, 
továbbá, hogy velünk úgy se sokra 
mentek volna, hiába erőszakoskod
tak. s azt is láttam, hogy az illetők 

ja Széchényi tér felé jöttek. Ekkor 
j a csendőrök szuronyt szegezve el
hajtották a Vörös ökör elől a né
pet. Mikor ezek történtek Iloffer 
művezető is a hátam mögött állott, 

j S mikor az említett 4 választó ki
szabadult. mondottam a esendőrszá- 
j zadosnak. hogy ime csak ez volt a 
baj

Esküt letelte.
Szombatity Károly : A választás nap

ján d. u. 2—3 óra tájban, a mint a 
szavazóinkat a városházán levő Il-ik 
szavazó küldöttségbe vezettem, s 

| előre menve a városháza kapujába 
! léptem, azt láttam, hogy Meczner 
Gyula vál. elnök egy ködmönös tót 
emberrel buzalkodik, akinek tolijel
vény nem volt a kalapja mellett, 
mire én is közbeléptem, sekkor két 
oldalról huzogáltuk az illetőt, a mi
dőn aztán közbelépésem folytán a 
vál. elnök az illetőt elbocsátotta, az 
kijelentette, hogy már most senkire, 
majd meggondolom később, hogy 
kire fogok szavazni, azt nem mondta, 
hogy eredetileg kire akart szavazni. 
Személyesen az illetőt nem ismerem, 
s azt sem tudom, hogy hová való, 
de tótosan beszélt.

Dr. Bánóézy kérdésére: A vál. el
nök a jelzett alkalommal közbelé
pésemre azt mondotta, hogy egy sza
vazat se nem szoroz, se nem oszt, 
hát hagyjuk.

A jelzett eset alkalmával a város
háza kapujában sok ember volt, nagy 
tolongás volt, hogy alig lehetett ki 
és be járni, a jelen voltak közül azon
ban én sonkit sem tudok megne
vezni, kivéve dr. Éried Lajost, aki i 
azonban a leirt jelenetet nem lát
hatta, mert ő ment, én jöttem, s a 
kapu előtt találkoztunk. Attól az 
embertől megkérdeztem, hogy sza
vazó-e, s azt folté, hogy igen.

(Meczner rémségesen hadonászva 
kérdi, hogy honnan húzta ő azt az 

! embert, a tanú szomibe vágja Mecz- 
! nemek, hogy csak emlékszik rá a 
í nagyságos úr! Meczner erre harago
san leül. Hangos derültség. Szóm- 
bathy: Szembesíteni kellene az ilyen 
dolgot.)

Esküt letette.
Serfőző András: A  választás reg

gelén. hogy hány órakor, azt nem 
tudom, a Kellner és Kiedor féle 
ház között a gyalog kordon már áj- 

! lőtt, s a szekereket át nem bocsá- 
! tolta, szemtanúja voltam annak, hogy 
; a Vörös ökör és a dohánytőzsde kö
zött egy szekérről, amelyen 3—4 
Buzapárti tolljelvénynyel ellátott vi
déki választót, a kiket nóvszerint 
nem ismerek, id. Meczner Gyula 

j vál. elnök és a polgármester a sze- 
I kórról ellenkezésük dacára leemel
ték. s az említetteket a Vörös ökör 

! kapujáig vitték, hogy akkor is cllen- 
I keztek-e a nevezettek, azt nem lát- 
j haltam jól. de hogy akkor ellenkez

tek. a mikor őket a szekérről leemel
ték. azt láttam. Helybeli Buzapártiak 
voltak ugyan jelen, de nem mertek 
közbelépni, mert a huszárság foly
ton ott cirkált, s nem engedte a 
szekerek megközelítését. A jelzett 

I eset alkalmával több szekér állott 
viiléki választókkal a Vekerlo téren, 
többnyire Buzapártiak. de hátúi vagy 
3 szekérrel lehettek Dókuspártiak is.

Dr. Bánóczy kérdésére : A mint már 
| említettem, én azt láttam, hogy a 
vál. elnök és a polgármester az em
lített Buzapárti szavazókat a Vörös 
ökör kapujáig vezették, de hogy be 
is vitték-e a Vörös ökörbe, nem lát
tam. Eli azt se láttam, hogy a Búza 
pártiak tolljulvén vét kicserélte volna.

Eli a Sebőn Sándor üzlete előtt 
az ott levő vasbódé mellett állottam, 
és magamon kívül az öreg Sebön 

j orvost láttam ott, a kit ligyelmoz- 
j tettem, hogy nem kell megengedni 
a szekerek erőszakos beszállítását A 
beszállítás oly módon történt, hogy 
az egyik fidhágott a ferhéere. s ezu
tán mindketten megfogták, s éröved 
lehúzták a s ekérről az azon volt 

|3 —1 vidéki Buzapártit.
Esküt letette.
Husóczky József: A választás nap

jául úgy 10 óra felé egy szekeret, a 
i melyen Buzapárti zászló volt és 
Buzapárti tolijelvényes vidéki vá
lasztók ültek, a Dókus pártiak be
húztak a Vörös ökörbe, holott né
gyen helybeli Buzapártiak, közöttük 
én is, hátulról belekapaszkodtunk a 
a szekérbe, úgy, hogy a dolog vége 
az lett. hogy a szekérrel együtt 
minket négyünket is beli óztak a 
Vörös ökörbe, utánunk betették a 

í kaput, mi négyen a kik t. i. a sze
keret vissza akartuk tartani, azután 
oly képen jutottunk ki. hogy egy 
pincér azt mondta, hogy ereszszenek 
ki bennünket, amire mind a négyün
ket ki is eresztettek. Hogy a bevitt 
szekérrel és az azon volt Buzapárti 
tolijelvényes választókkal mi történt? 
nem tudom, az illetőket megnevezni 
nem tudom, azt sem tudom honnan 
valók, de úgy gondolom, goreselyiek 
lehettek, mert a mikor jöttek, az 
utcán levők azt kiabálták, hogy ger- 
cselyiek jönnek,

A jelzett alkalommal valamelyik 
ur odaintette a, lovasságot, akik ren

det csináltak. En Meczner Gyula el
nököt nem ismerem, s a vál. idejé
ben általában keveset ösmertem, mert 
nem rég lakom Ujhelyben.

Esküt letette.
Tarai János kovács mester : Heg

gel 10 óra tájban szemtanúja voltam 
: annak, hogy egy szekér, a melyen 
Buzapárti tolljel vény ek kel ellátott 
vidéki választók voltak, de hogy 
mely községbeliek, azt nem tudom, 
lépésben haladt a Vekerle téren. A 

1 Vörös ökör és a dohánytőzsde kö
zött a szekér ferhécére állott Mecz
ner Gyula vál. elnök, s a szekérén 
volt három vidéki választó teli- 
jelvényét kihúzta, s kabátjának belső 
zsebéből nemzetiszinű Dókus párti 
tolljelvcnyeket vett elő, s a válasz
tók kalapja mellé tűzte.

A szekérén ülők hangosan mon
dották. hogy ők Búzára akarnak 
szavazni, a vál. elnök a tollak ki
cserélése után lelépett a szekérről s 
én említett ténye miatt szóvUába 
elegyedtem vele, a szekeret pedig 
továbbra meg nem figyeltem, nem 
tudom tehát, hogy az illető vidéki 
választók kalapjuk mellett hagytak 
e a Dókuspárti tollakat, s hogy tni 
történt azután az illető szavazókkal 
nem tudom.

A vál. elnök az első ferhéere ál
lót i. csak az elől ülő választó ka

lapjához tűzött Dókus talut, a hát
isóktól kérte a kalapjukat, de azok 
nem adták oda.

Esküt, letette.
Kövér Jhíniel: Délelőtt 10 óratáj

ban a Rákóczi utca és Ve korié tér 
sarkán állottam, amidőn ö szekér 
Buzapárti jelvényekkel ellátott vidéki 
választó érkezett a Kákóczy utcá 
hói. a/, első szekérre én ugrottam 
fel. a többbiokre pedig más Buza

párti fiatalemberek, s a szekerekkel 
jöttünk a Vadászkürt elé. A dohány- 
tőzsde táiékán okkor huszárság ál
lott. amely azonban engem az első 
szekérrel keresztűlbocsátott.ugy hogy 
tni a Vadászkürt elé jutottunk. En 
azután leszálltam o Vadászkürt előtt 
a szekerekről s visszamentem a Vo- 
kerle térre, hogy utána nézzek a 
többi szekereknek én a szekerek 
közül hármat a dohánytőzsde előtt 
az utca közepén találtam, ahol ott 
volt a vál. elnök, a polgármester, 
rendőrkapitány és rendőrök, láttam, 
hogy Meczner Gyula vál. elnök a 
második szekérre felugrott, s a lő
csön állva a kérdéses szekoron volt 
három vidéki választó kalapja mel
lől a vörös tahikat kihúzta, s mind 
a háromnak kalapja mellé Dókus 
talut tűzött, ami ellen az illető vá
lasztók nem tiltakoztak, azon a sze
kéren helybeli Buzapárti akkor nem 
volt. Azután a vál. elnök, a polgár- 
mester, a rendőrkapitány és rend
őrök mind a három szekérről erővel 
leszedték a Buzapártiakat, a kik 10 
— 12-en lehettek, s a rendőrökkel 
körülfogták őket, s bevitték a Vö
rös ökörbe.

A szekerek körül ott volt helybeli 
Buzapártiakat pedig, a kik nem igen 
sokan voltak, elkergették a huszá
rok.

Hogy mely községből valók vol
tak az ekként elhódított választók, 
nem tudom, csak annyit tudok, hogy 
magyarok voltak. Hogy honnan vette 
elő a vál. elnök a Dókuspárti toll
jel vényeket, azt nem láttam, de azt 
tudom, hogy a nyugati oldal felől 
lépett fel a szekérre.

A mikor a Kákóczy utca sarkán 
álltam, láttam, hogy a Kazinczy ut
cai Kein féle cukrázda előtt kereszt
ben az utcán vagv busz honvéd 
állott.

V. Amint azután az említett 10—12 
vidéki választót a Vörös ökörbe be
vitték, s a kaput betették, belülről 
zaj és kiabálás hallatszott, és pedig, 
hogy eresszék ki őket, mert ők nem 
ide szavaznak, s a midőn a kapu 
kissé megnyílt, láttam, hogy 3 ve
res talus vidéki szavazó kiosont a 
kapuból, azokat az ott levő helybeli 
Buzapártiak elfogták, de hogy be- 
vitték-e a Vadászkürtbe, nem tudom. 
A Vörös ökör kapuja előtt akkor 2 
csendőr állott, a kapuval szemben 
pedig lovasság.

Dr. Thnránszky kérdésére: Megjegy
zem, hogy a kapu előtt voltak töb
ben a Buzapártiak közül is, kik a 
szavazókat fogdosták, megjegyzem, 
hogy a fogdosást úgy értem, hogy 
a vidékről érkezett Buzapárti szava
zókat körülvették s megakadályoz
ták, hogy a Vörös ökör előtt a Dókus 
pártiak ellopják a szavazóinkat. (De
rültség.)

Esküt letette.
IX. nap, szombat, márczius 15.

Szent Györgyi Dezső: Heggel a be
vonuláskor 8 v. fél 0 óra táj bán le
hetett: a Kákóczy utca közepe táján a 
Keichard bolt előtt néztem a vidéki 
választók bevonulását. — Láttam 3 
szekeret, melyeken vidéki válasz
tók vonultak be Dókus zászlóval 
ellátva, s láttam, hogy azon helyen 
összecsoportosult Buzapártiak vol
tak. bár nem választók, de lehettek 
közöttük választók is, megállították 
a Dókus párti választókat s leszed
ték. Mi történt a leszállított válasz
tókkal. megmondani én nem tudom, 
mert bejöttem a városba. Hogy mily 
községbe!iek voltak az említett sze
kereken lévő választók megmondani 
nem tudom. Ezek közül a Búza pár
tiak közül sem tudok megnevezni 
senkit, kik erőszakosságot elkövet
tek, hogy az illető eroszakoskodók 
Búza partiak voltak, határozottan 
tudom, arra azonban, hogy ol voltak 
e látva Buzapárti ielvénvokkol, nem 
tudok emlékezni. Ily erőszakoskodá
sokat láttam az egész vonalon, a 
mint följöttöm a Vörös ökör • tájé
kán. továbbá a Weinberger házban 
levő Bilanovics-félo bolt előtt, ahol 
egy szekerén voltak Szinyéri János, 
kit személyesen ismerek, s még né-
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hány szürnyegi választó, akiknek 
tolljelvényeik nini voltak ugyan, 
dü szóméin láttára kimondották a 
szekér korül csoportosult Búza pár
tiaknak. hogy eresszék el okot, mert 
Dókusra jöttek szavazni. A Buza- 
pártiak pedig a szokeret körülfogták, 
kerekeinél fogva ragadták, s még 
valósággal emelgették a szekeret, 
nyilván oly célból, hogy tanyájukra 
vonszolják. Azt is láttam, hogy az 
illető szekérről leszállottak, de hogy 
mi történt továbbra, kire szavaztak, 
nem tudom.

A Buzapártiak közül, amint a sze
kereket körülfogták, ott láttam id. 
Bánóczy Kálmánt és ifj. Bánóczy 
Kálmán drt, a kiket úgy láttáin, 
hogy a szekerekben ülőket kapaci
tálták. A vármegyeház előtt talál
koztam Molnár István ny. főispán
nal, kit kértem, hogy szóljon a vál. 
elnöknek, hogy csináljon rendet, 
mert elszedik a Dókus parti válasz
tókat. Mielőtt azonban Molnár főis
pán még szólhatott volna a vál. el
nöknek, láttam őt a vármegyeház
ból kijönni s a Vadászkürt előtt az 
ut közepén megállva, figyelmez
tette a Buzapártiakat a rendre és 
hogy ellenesetben szigorú intézke
déseket lesz kénytelen tenni. Ugyan 
ekkor láttam közelben Sennyey Géza 
bárót, dr. Kellner Soma ügyvédet. 
Még akkor volt zavargás a többi 
helyeken is. Katonai kordonokat lát
tam, de hogy hol állottak, már nem 
emlékszem, hogy ekkor állottak-e már 
a Széchényi téren, erre sem emlék
szem.

Megjegyzem, hogy engem a kor
donok szabadon bocsátottak, nem 
láttam oly esetet, hogy valakit aka
dályoztak volna. A Wekerle és .Szé
chényi téren a bevonulás tartama 
alatt 4000 főnyi tömeg volt. hatá
rozottan nem mondhatom, de Búza 
pártiak 10—20 annyian lehettek, 
mint Dókuspártiak.

Esküt letette.
Hadik Béla gróf főispán: A kato

nai zárvonalokról csak annyit tu
dok, hogy a titkárom hivatalosan je
lentette nekem, hogy a választás 
előtti napon a zárvonalak helyeire 
nézve értekezletet tartottak s azon 
e tekintetben megállapodás létesült, 
amelyeket azután a vál., elnök főbb 
vonalaiban vázolt neki. Én a válasz
tás napján a vármegyeházáról ki 
nem mozdultam, az ablakomból lát
tam azt, hogy délelőtt 10 — 15 per
cig a megyei kútnál álló kordon 
mellett a járdán szabadon közleked
tek. A bizalmi férfiak szabad közle
kedésére nézve annyit adhatok elő, 
hogy a megyeházában úgy az egyik, 
mint a másik pártból láttam bizalmi 
férfiakat. Arra nézve, hogy a bi
zalmi férfiak az utcán minő jogok
kal közlekedtek, természetesen nem 
lehet tudomásom, mert ott meg 
nem fordultam.

Mecsner kérdésére'. Amint a főis- 
páni titkárral a választás napján a 
lépcsőn feljöttem. Nyeviezkey Jó
zseffel találkoztunk, akinek karszal- 
lagja volt, holott passe pár tout- 
val nem volt ellátva, ugyanekkor u 
vál. elnök arra jővén, nevezettett 
megszólította, ugv tudom jegyző
könyvvet is vett fel vele. Nemsok- 
kal a szavazás megkezdése után a 
vál. elnök lakásomba jött egy test
hez álló fekete szalonkabátban s azt 
a jelentést tette, hogy lehívták az 
utcára, mert a Dókus párti vidéki 
választókat elhurcolják, hogy ő a 
katonaság segélyével megkísértette 
ezt meggátolni s a rendet helyreál
lítani s azért mégis több szekeret 
elhurcoltak.

Dr. Thuránssky kérdésére : Dr. Éried 
Lajos ügyvéd a választás napján 
estefelé nálam volt s akkor a vál. 
elnök ellen s illetve eljárása ellen 
panaszt nem tett.

Esküt letette.
Dr. Ferencev lilék: Én a választás 

napján fél 10 óra tájban jöttem a 
megyeházára, az utcára ritkán men
tem ki. Egyik kordon a megyekőt, 
a másik a Zinner ház tájékán volt,

néha azonban huszárság volt az 
említett kordonok között.

Dr. Székely kénlesére: A huszárság 
ugv nevezett „ruhtban“ részint  ̂ lo
vaikon. részint lovaikról loszállva 
voltak, egy rész ük a gyalogsági kor
donon kivlil. a másik belől "volt, kö
rülményesebben azonban nem figyel
tem meg a hus árság elhelyezését.

E részben csak annyit adhatok 
elő. hogy délelőtt 10—11 óra tájban 
a Széchényi téri keresztkordonok 
között a járdán egyidőro a szabad 

'közlekedés megengedtetett, az erre 
vonatkozó megbeszélésnél jelen vol
tam. hogy meddig közlekedhettek 
szabadon, nem tudom.

Dr. Székely Anni kérdésére: Még 
azt is kijelentem, hogy amidőn a 
megyeházból kitekintettem. csak 
csoportosulást láttam, kivéve este 
mikor a kis terembe követ dobtak. 
Megjegyzem, hogy Dókus és Búza 
pártiakat vegyesen láttam a kis te
remben.

Esküt letette.
Staut József : En az utcán egyszor- 

kétszer fordultam meg, s ekkor nem 
tapasztaltam, hogy a két párt mozgó 
bizalmi férfiai a szabad közlekedés 
tekintetében különböző elbánásban 
részesültek volna.

Dr. Éried a vármegyeháza helyi
ségeiben többször megfordult. Sze
mélyesen láttam a folyosón, egy 
fél órán át pedig a főispán magán 
lakásán volt s azt panaszolta, hogy 
a kis terembe behúztak egy Búza- 
párti választót.

E panaszra a főispán és én úgy nyug
tattuk meg a Buzapártot, hogy a 
kis terem ajtaját kinyitottuk s meg
mutattuk. hogy ott nincs Buzapárti 
választó. Harmadszor pedig egy vá
rosi szállítót nyugtatott meg. hogy 
leszavazhat Búzára.

Ad 3. En az utcán egyszer-két- 
szer fordultam meg és ekkor tapasz
taltam. hogy a két párt mozgó bi
zalmi férfiai a közlekedésben aka
dályozva nem voltak.

X. nap, hétfő, március 17. J
Scholcz hadnagy: A választás nap-1 

ján mint szakaszparancsnok voltam ! 
alkalmazva a kát. zárvonalaknál.; 
Reggel egy szakasz gyalogsággal a 
Zinner házánál képeztünk kereszt- 
kordont, a délelőtt folyamán az órára 
közelebbről nem emlékszem, leg
feljebb egy óra tartamára szakaszom
mal Barthos százados rendeletére a 
Weinberger féle ház sarkán állot
tunk fel ugyancsak keresztben a té
ren, ekkor emlékszem, hogy nagy 
népcsődület volt a Korona utca sar
kán. Ugyanakkor körülbelül 10 em
berből álló lovasság is jött a rend 
fenntartására. A mint a csődület fel
oszlott a hangulat lecsillapodott el
vonultunk a jelzett helyről. Déltől 
kezdve a megyei kútnál felállított 
gyalogsági zárvonalnál működtem — 
más zárvonalakról — melyek a Szé
chényi téren állottak volna nincs tudo
másom,

A megye kuti és a Zinner háza 
melletti kordonok között volt időn
ként lovasság, tudomásom szerint 
azonban ez nem képezett zárvonalat, 
hanem készenlétben volt ott, s a nap 
folyamán a szükséghez képest külön
böző helyekre rendeltetett.

Késő este, mikor az eredmény 
kihirdetését várták, a megyeház előtt i 
tér kiürittetett, s a katonaság ek
kor négyszög alakban helyezkedett 
el a megyeház előtti téren.

Délután, amidőn a Buzapárt sza
vazott, a megyei kutmll voltam al
kalmazva, s nincs tudomásom oly 
esetről, hogy a katonai zárvonal 
Buzapárti szavazót megakadályozott 
volna abban, hogy szavazni menjen.

Esküt letette.
Dr. Hunyor Sándor : Reggel 8— í) 

között lehetett az idő. amikor a 
Széchényi téren először megfordul
tam. a kö/.lekcdés szabad volt, a 
kordonok még nem voltak felállítva. 
A katonaság még a járdával párhu
zamosan állott. Ekkor eltávoztam a 
Széchényi térről, mert Ilire terjedt, 
hogy a Kis piacon (Rákóczy utca)

zavargás van. En ezután a helyszí
nére mentem, majd onnan a \ ekerle 
téren keresztül ismét visszatértem, 
ekkor még katonai zárvonalat útban 
nem találtam, úgy hogy a szekerek a 
Vadászkürtig jöhettek.

Később fél 10 tájban egy gyalog
sági zárvonal állíttatott fel a Kellner 
és Rieder ház között a \ ekerle te
ren és a Széchényi téren a Zinner 
házánál, amelyet én a délután fo
lyamán láttam, délelőtt tél 12 órakor 
nem láttam a jelzett helyen. A me- 
gvei kutnál is állott kordon. Emlék
szem továbbá, hogy körülbelül a 
Weinberger és Kis örökösök háza 
között is volt egy gyalogsági kordon 
de hogy ez mennyi időn át. állott, 
azt határozottan megjelölni nőin tu
dom. ugv emlékszem én délután is 
láttam Ezt azonban határozottan 
nem állíthatom.

Arról nincs tudomásom, hogy a 
kát. zárvonalok a Buzapárti válasz
tókat a szavazó helyiséggel való 
közlekedésben meg akadályozták 
volna, ilyen esetet nem láttam, csak 
beszélni hallottam ezt. En a vár- 
megveház előtti kordonokon délelőtt 
és a (délután folyamán keresztül 
mentem, volt eset azonban, hogy 
nem eresztettek át.

Dr. Bánóczy kérdésére : Polgári tiszt
viselőt a kordonoknál én nem lát
tam.

Esküt letette.
Salamon Béla: A katonai zárvona

lakra nézve annyit adhatok, elő. hogy 
a megyei kutnál és a Zinner háznál 
felállított gyalogsági kordonok dél
előtt 12—1 óra között szabadon át- 
bocsátottak.Este 7—8 óra között az 
említett kordonok át nem bocsátot
tak. Délelőtt különben úgy tapasz
taltam, hogy a katonaság a járdát 
nem foglalta el. Megjegyzem, hogy 
vál. jogom nem volt.

Dr. Bánóczy kérdésére: A kát. zár
vonalaknál én polg. tisztviselőt nem 
láttam.

Esküt letette.
Zabavnyik Gyula törvényszéki szolga: 

A Rieder és Kellner ház közötti 
zárvonalnak az volt a hatása, hogy J 
a vidéki választók a Vadászkürtbe j 
való bevonulásban megakadályoz-; 
tattak, mert az említett zárvonal sem j 
a szekereket, sem a választókat nem j 
bocsájtotta keresztül, a mit onnan í 
tudok, mert a kérdéses időben ren- j 
dőr voltam és mintegy másfél óráig 
ott voltam, és azon utasítás lett 
kiadva, hogy senkit sem szabad át- 
bocsájtani, sem szavazót, sem mást.

IV. En reggel körülbelül fél í) 
lehetett, a Vörös ökör kapuja előtt 
állottam azon utasítással, hogy a 
kapun ki és be senkit ne ereszszek, 
csak a bizalmi férfiak rendeletére. 
Ekkor tapasztaltam, hogy körülbelül 
8 szekérrel Buzapárti toll jelvények
kel ellátott szavazók a Wekerle 
térre érkeztek hol Meezner vál. el
nök a legelső szekér elé fogott lo
vak kantárszárát megfogta és a sze
keret erővel a Vörös ökör kapuja 
elé húzta s mondotta is. hogy oda 
menjenek be. az illető választók 
azonban leugráltak a szekérről és 
nem engedelmeskedve a vál. elnök
nek tovább hajtattak a szekereikkel 
és közülök egy sem ment a Vörös 
ökörbe.

Mind vidéki választó volt.
Azt is láttam, hogy a vál. elnök a 

szekerekről leszállóit vidéki válasz
tók közül 2 -3 , vagy talán 4-nek is 
a kalapjaikról a Buzapárti vörös ta
hit kitépte és zsebregyíírte, egyszers
mind zsebéből Dókus párti nemzeti- 
sziníí talut vett elő. de fel nem tűz
hette, mert elmentek az emberek. A 
vál. elnökön iiberciher volt, annak 
alsó oldalzsebéből húzta ki a ta
hikat.

Dr L'ried kérdésére: Engem Vas 
rendörörmester figyelm eztetett négy- 
szemközt. hogy ha olyat jogok val
lani. ami a Dókuspdrtnak kárára  
lesz akkor állasomtól cl fo g  bocsát
tatni es sehol sem fogo'c állast kapni.

Megjegyzem még. hogy az emlí
tett alkalommal a szekerekről leszál

lott választók csapatosan mentek a 
Vadászkürtbe.

Esküt letette.
Kátits László: En azt hittem, hogy 

a városházán kell szavazni, s e vég
ből d. u. 3 után a városházára akar
tam menni. A városháza mel
letti kordonnál azonban nem bocsátot
tak át. úgy, hogy egy ideig, vagy 
egy negyedórát, várnom kellett, a 
mig sikerült átjutnom. Amint aztán 
a városházán megtudtam, hogy nem 
ott kell szavazni, hanem a megye
házán, ide már akadálytalanul át
jöttem.

Reggel 9 óra tájban két szekérén 
jöttek imregi választók Buzapárti 
tolljelvényekkol a Széchényi téren 
s akkor annyit láttam, hogy id, 
Meezner Gyula vál. elnök a .Széché
nyi tér sarkán a Weinberger ház 
előtt az első szekér elé fogott lovak 
kantárszárát megragadva, mindkét 
szekeret megállította, s azt is láttam, 
hogy a szekér ferhécére felhágott, 
de hogy azután mit tett, nem lát
hattam. mert a nép körülvette a 
szekereket. Emlékezetem szerint az 
eset történtekor kereszt kordonok még 
nem voltak felállítva. En kásúi Bu
zapárti szavazókkal jöttem be, s az 
említett két szekér Ozéko községnél 
csatlakozott hozzám, s utánunk ha
ladtak mindenütt.

Esküt letette.
Zubay György'. Én azt hittem, hogy 

a városházánál kell szavazni, s Kó- 
tits Lászlóval d. u. 3 óra tájban a 
városházára mentünk, s a városháza 
végén álló kordon megállított ben
nünket s igazolványt kért. En azt 
mondtam, hogy nem kell igazolvány, 
erővel keresztül mentem a kordonon 
Kótits azonban visszamaradt, hogy 
mikor jött azután át, nem tudom. A 
mikor a városházánál megtudtam, 
hogy nem ott kell szavazni, onnan 
már akadálytalanul el tudtam jönni.

11. Egy barancsi ember — Zubay 
József délután a lakásomra jött s 
panaszkodott, hogy nem kapott egész 
nap semmit enni, mire a feleségem 
adott neki enni. Azt nem tudom, 
hogy a nevezett még délelőtt lesza
vazott volna. Megállapittatott, hogy 
Barancs község második községnek 
szavazott le, s hogy Zubay József 
43. f. szám alatt Bu iára leszavazott.

Esküt letette.
Friedman Lajos: Reggel 9—10 kö

zött, a mikor a megyekuti és Zinner 
ház előtti kordonok állottak, látta a 
Rieder ház előtti kordont, a mely a 
szekereket feltartóztatta, a gyalogo
sokat szintén. Engem is, sőt mikor 
e miatt a katonákkal szóváltásba ke
veredtem. id. Meezner Gyula oda jőve 
azt mondta, ha még sokat beszélek, 
s a kordonon átmegyek, letartóz
tat.

I)i‘. L'ried kérdésére: Az említett 
alkalommal a Vekerle téren nagy 
zavar uralkodott, ami onnan szárma
zott, hogy a Dókus párti kortesek a 
Vörös ökörbe akarták vinni a Buza
párti szavazókat, s ezt a Buzapár
tiak me gakarták akadályozni.

A Széchényi téri két kerosztkor- 
don között huszárok is állottak és 
pedig délelőtt a járdával párhuza
mosan a vízlevezető árkok mentén, 
délután pedig magán a járdán.

Este 10 kor jelenlétemben volt, hogy 
Klein Ármin péket a Zinner háza 
melletti katonai kordon nem bocsá
totta keresztül, úgy hogy az illető 
akkor nem is mehetett át, mert iga
zolványt követeltek tőle. Az illető 
Búzára akart szavazni.

II. Arról van tudomásom, hogy 
d. u, 1—2 óra között a Vadászkürt - 
ben levő vidéki Buzapárti szavazók 
a kapualjában zúgolódtak, hogy nem 
akarnak éhen szomjan meghalni, s 
ki akartak menni a kapun, de hogy 
akkor valaki kiment volna közülök 
nem láttam. Később 3 óra tájban a 
kapu előtt állottam, s láttam, hogy 
a Vadászkürtből egy vidéki választó 
akit azonban névszerint megjelölni 
nem tudok, kiszökött, én rinuínkod- 
tam neki. hogy térjen vissza, ő azon
ban azt mondta, hogy nem akar
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éhen szomjan meghalni, inkább megy 
liaza és nem szavaz. Az illetőt azu
tán br. Sonnyey Géza és (iáthv 
Dókusista kortesek közre fogták és 
a Vörös ökörbe elvezették.

Este fél 11 érakor egy Deli nevű 
kertésszel akartam keresztül jönni a 
megyeház előtti kordonon, de nem 
eresztettek bennünket át. polgári 
tisztviselők nem állottak ott, álltunk 
tehát a kordon mellett egy jé fél 
érát, akkor kijött Kein István, a ki 
kijelentette, hogy már késő, nem le
het szavazni.

Esküt letette.
Kis Mihály vajdácskái földműves: 

Vajdácskáról 08-an jöttünk Búzára 
szavazni, s azt mondhatom, hogy én 
és többen Vajdácskáról egész nap 
nem kaptunk semmit som enni, sem 
inni. voltak azonban közöttünk is 
olyanok, akik odat/dakodtak, s azok 
kaptak valamit. Én magam is be
széltem a vendéglőssel déltájban s 
azt felelte, hogy nincs már semmije, 
azt is mondta, hogy a szekeret el
küldte ételért és italért, de az nem 
érkezett meg.

Saját szemeimmel nem láttam ki
szökni senkit a Vadászkürtből, de 
hallottam, hogy a borsiak kiszöktek 
volna onnan étel és ital hiányában.

Mi vajdácskáink 72-én jöttünk be 
Búzára szavazni, négynek azonban 
nem volt szavazói joga, s igy (>8-an 
maradtunk. Az olyan kocsisokat, a 
kiknek nem volt szavazói joguk, 
nem vettük számításba, azokat sem 
akik újhelyiek jöttek velünk.

A kiküldött bíró a II. sz. küldött
ség lajstromából megállapítja, hogy 
a vajdácskáink közül 58 szavazott 
le Búza Barnára. (Elszéledt tehát 10).

Esküt letette.
Szirmai István: A választás nap

ján délután 2—3 óra közt át akar
tam jönni a megyeháza előtti gya
logjárónál szavazni, de az ott levő 
katonák azt mondták, hogy itt nem 
szabad átmenni. Átmentem aztán a 
túlsó járdára, s ott azt mondtam, 
hogy a könyvkereskedésben van 
dolgom, s akkor beeresztettek. Az 
előbbi) azt mondtam, hogy szavazni 
akarok menni. Hogy másokat is át- 
bocsátottak e a jelzett helyen, nem 
tudom. Bőig. tisztviselőt sehol nem 
láttam. Délelőtt a megyeház, körül 
levő két kordon a járdán való köz
lekedést nem akadályozta, amit on
nan következtetek, mert a járdán 
mindig jüttek-mentek az emberek, 
délután, amikor szavazni jöttem, ezt 
nem tapasztaltam.

II. Délután 2—3 óra tájban meg
fordultam a „Vadászkürt“-ben s ta
pasztaltam, hogy az ott levő vidéki 
választók általában véve panaszkod
tak, hogy enni és inni nem kaptak, 
s egyikük azt állította előttem, hogy 
a Vadászkürt hátsó kertjében az is
kola telek felé eső kerítésen ki is 
szöktek már vidéki választók. En a 
magam részéről a földszinti étterem
ben rendeltem és kaptam egy pohár 
sört.

IV. Reggel 8 -1 0  óra között tör
ténhetett. 3—4 szekérrel jöttek Búza 
párti választók a Vadászkürt felé a 
Wekerle tér felől, amidőn az első 
szekér a Széchényi téren levő sza- 
letlihez ért, id. Meozner Gyula vál. 
elnök az első szekér elé fogott lo
vak kantárszárát megfogta, a sze
kereket igy megállította s az első 
szekér ferhéczére fellépve a kocsis 
kalapja mellől a piros tollat kivette, 
de hogy mással helyettesítette, azt 
nem láttam. A járdán nagyobb tö
megben álló nép zúgolódni kezdtek, 
a vál. elnököt szidták, erre aztán 
jöttek a huszárok, a népet felszori- 
tották a járdára, a szekereket meg
fordították a Vörös ökör felé, de 
hogy meddig mentek, azt meg
figyelni képes nem voltam. Hogy 
álltak-e már kordonok ekkor, azt 
sem figyeltem mog.

Esküt letette.
Id. Kesztenbaum Ignácz: Reggel 10 

óra tájban 3 szekér érkezett a Szé
chényi térre Buzapárti jel vén vekkel 
ellátott szavazókkal. A szaletli előtt 
Meozner Gyula ez első szekér elé

F E L  S O M A G Y  AR O R S ZA G 1 H Í R L A P Szerda, raárczíus 19.
fogott ló kantárszárát megragadta, 
s azt mondta, hogy ezek a „mieink1. 
Az első s/tkeren lévő kocsis kalapja 
mellül a Búza párti tollat kivette, s 
mondotta a kooikon levőknek, hogy 
forduljanak vissza, de az ott levő 
Buzapártiak közbeléptek, s megaka
dályozták ebben a vál elnököt, a 
szavazók ugyanis leugráltak a s c- 
kerekről s én csak üres szekereket 
láttam egy asszonynyal és két gye
rekkel visszafelé fordulni, hogv a 
leszállóit választókkal mi történt, 
azt nem tudom, mert a jelzett al
kalommal a huszárság is közbelé
pett, s a járdára szorította a népet. 
Ott voltak akkor Bein és Lukacso- 
’ics is. a Dokits partiak közitl MöCZ- 
leren kivül Ott voltak Schmidt kapi

tány és Thuránszky.
Déltájban fél l órakor a Vörös 

ökör mellett elhaladva hallottam, 
hogy a kapun belül kiáltások hal
latszottak, hogy eresszenek ki. mert 
mi Búzára akarunk szavazni, s mi
kor megállottám erre. elküldött egy 
csendőr, hogv ott nem szabad meg- 
állani.

Esküt letette.
Fuchs Jeno: Arra nézve, hogy a 

katonai zárvonalak a Búza pártot 
akadályozták volna, annyi tudomá
som van. hogy engemet a Bieder 
ház előtti és a Korona utczai kor
don nem eresztett át. a Széchényi 
téri keresztkordonok átbocsátottak, 
délben, mikor ebédelni mentem s 
este áteresztettek.

Délután 2—3 óra között két bor- 
! dócska sört oly módon voltain ké- 
í pes a Vadászkürtbo szállítani, hogy 
I elkértem Landesmann Miksa kar- 
j szállagját, s elmentem 2 hordó sörért 
s nagy nehezen átjutottam a me
gyekőt! katonai zárvonalon, s a 
Zinner ház előtti kordonnál Barthos 
százados megtámadott, s a bérkocsit 
nem bocsátotta át, úgy, hogy a két 
hordócska sör csakis a Lővy boltján 
keresztül volt a Vadászkürtbe buj
tatható. Barthos százados a jelzett 
alkalommal azt mondotta, hogy uta
sítása ellenére hogyan mertek be- 
bocsátani szekeret. A jelzett alka
lommal úgy emlékszem, hogy Szől- 
lősi Tivadar is velem volt.

Esküt letette.
XI. nap. kódd, nuírc. IS.

Dr. Kcllncr Soma. Nem tapasztal
tam, hogy a katonai kordonok kii- 
lömböző elbánásban részesítették vol
na a #Buza és Dókuspárti választó
kat. En a Dókus pártnak passepar- 
touval ellátott mozgó bizalmi fórfia 
voltam, egy Ízben mégis megtörtént, 
hogy az egyik katonai zárvonalnál 
mely a megyeház és a Zinner ház 
között állott a megyeház előtti jár
dánál a katonák feltartóztattak, ho
lott passepartoumat felmutattam, 
mire Barthos századossal közöltem 
az esetet, aki erre a katonákat uta
sította, hogy minden polgárembert 
bocsássanak keresztül: az csak egv 
alkalommal történt, máskor úgy én. 
mint mások szabadon jártak a kor
donon keresztül. Feltartóztatást egy
általán nem tapasztaltam.

A választás reggelén a Kazinczy 
utcán át a Vokorle tér felé haladva 
egy C/iráki nevű kőműves megállí
tott és fenyegetett, hogy menjen 
haza az úr * mert megverem. Alig 
haladtam nehány lépést, mikor egy 
másik mesterember kinézésű veres 
tollas ember fenyegetett meg hasonló 
módon. Röviddel ezután láttam, 
hogy n Bákóczv utcán boláthataD 
lan kocsisor érkezik a Vekerle térre. 
Ez valamivel ü óra előtt, az előbb 
említett fenyegetések 7 óra tájban 
reggel történtek. Az említett kocsi
sort Juhász Jenő ügyvéd vezette, 
s a Bákóczy utcza sarkán leszállva 
azt mondotta nekem, hogy száz sze
kérnél sokkal több választóval érke
zett. Ezután megkezdődött a Dókus
párti választóknak a Vörös ökörbe 
beszállásolása. Először 15— 20 sze
kér érkezett, okkor jóformán egye
dül voltam a kapu előtt, rövid időre 
érkeztek dr. Thuránszky, Adánii An
tal. br. Sennyey Géza és Joliik Béla.

Turay János, Bein István és

lléricz Sándor helybeli Búza párti 
választók feleségei már az első sze
kerek megérkezése alkalmával ott 
voltak a Vörös ökör kapuja előtt, a 
leszállóit vidéki választókat étel és 
ital kilátásba helyezésével fogdosták 
s igy akarták a Búza tanyára átcsalni. 
Amint csupán újabb 8—10 szekér 
állott elő abból a kocsisorból, ame
lyet Juhász Jenő vezetett, az első 
két szekér már a Vörös ökör előtt 
volt, a Vekerle tér túlsó oldaláról a 
Sebőn Sándor boltja elől a helybeli 
Buzapártiak tömege, — köztük gye
rekek és mesterlogények is — meg
rohanták a szekeret, egy-egy sze
kérre 10—15 ember is felugrott, 
a lovakat megragadva a gyeplőt a 
kocsis kezéből kivéve, a szekereket 
erőszakkal a Széchényi tér felé te
relték úgy. hogy az * egész tér os
tromhoz hasonló képet nyújtott.

Erre én a megyeházára siettem, 
hogy a vál. elnököt közbelépésre 
hívjam fel. de már itt találtam 
Schmiedt rendőrkapitányt, ez ese
tet a vál. elnöknek épen jelentve, 
mire a vál. elnök kíséretében le
mentünk a Széchényi térre, ekkor 
az elhódított, szekerek közül 2 —3 
már itt állott a Szakácsy féle sza- 
letlinél, a szekerek körül nagy nép- 

; tömeg volt, a vál. elnök kezét tel
jéméivé rendre intette a népété sza
vakkal : hej emberek mit csinálnak, 
ezt nem szabad, mire aztán felhí
vására katonák jöttek elő. mire az 
emberek a szekerekről leugráltak, 
úgy. hogy csak ekkor jöhettünk kö
zelebb a szekerekhez.

Ekkor a vál. elnök mellettem áll
va kérdést intézett az első szekerei) 
ülő vidéki választókhoz, hogy kire 
jöttek szavazni, s miután azt felel
ték, hogy Dókusra, a szekerekről 
leszállottak, illetve az első szekerei) 
levők leszállottak. En nem akarva 
kitenni magamat a tömeg esetleges 
inzultusainak, visszatértem a me
gyeházára, s azt tovább meg nem 
figyeltem, hogy mi történt az első 
és a többi szekerekről leszállóit vá 
kasztokkal.

Ugyanezt láttam a Vörös ökör előtt 
is. Az erőszakoskodókat megnevezni 
mind nem tudom, de ott láttam Kil
óséra asztalost — egy szőke ember, 
— Goinercsics nevű német sapkás 
ember, — Landesmann Miksa. Turay 
kovács. Majoros asztalos, Oroszi bor
bély. llell Jenő, Bajusz Ernő, Luka- 
osovics lakatos mester, Sebőn .Jó
zsef, a ki jobba) fut. mint egy fia
tal ember, Klárik István — olyan 
pápaszemes, — a többiekre nem em
lékszem.

A vál. elnök szemem láttára nem 
követte el azokat a cselekményeket, 
nem cserélte ki a választók tolljel- 
vényeit, pedig látnom kellett volna, 
mert mellette voltam, külömben a 
tömeg oly izgatott és forrongó han
gulatban volt, hogy az agyonverő 
tés veszélye nélkül ilyet nem is te
hetett volna, igy is a iegocsmányabb 
szidalmakkal illették.

A vál. elnökön hosszú szalon ka
bát volt akkor, mikor a szaletli elé 
lejött — széles karszallaggal, az a 
jelenet pedig 10—15 percig tartha
tott s utána egy pár perezre a vál. 
elnök visszatért a szavazó helviségbe.

Beggel a Vörös ökör előtt nem 
láttam a vál. elnököt.

Dr. Bánóczy kérdésére. Hogy a Bu
zapártiak által a fentebb leirt mó
don elburczolt szekereken ülő vá
lasztók el voltak e látva Dókuspárti 
zászlókkal és tolljelvéin ékkel, arra ha
tározottan visszaemlékezni nem tudok. 
de azt tudom, hogy abból a kocsi
sorból valók voltak, melyet Juhász 
Jenő hozott be, s melynél a szeke
rek szorosan egymás mellett jöttek.

Dr. Bánóczy azon kérdésére, hogy 
hogyan tudná azt megmagyarázni, 
hogy a vallomásában elmondott óri
ási ostromállapotról sem a kihallga
tott Benárd őrnagy, sem Székely 
polgármester, sem a többi tanuk 
semmit sem tudnak, azt feleli Dr. 
Kelner. hogy nagyon sajnálom, pe
dig látniuk kellett volna, ha fél 10-ig 
a főutcán voltak.

Az esküt letette.

Márczins 15-tkc az IsktUkbu.
Márczius 18.

Mikor eljön a szabadság napja, 
mindig ott ül a szivek rejtőkében 
a lé lelem, hogy nem lesz-e bá
gyadt az ünneplés, aluszékony a 
lelkesedés tüze, gyönge a kegye
let munkája ?! De évről-évrc úgy 
tapasztaljuk, hogy alaptalan a szi
vek aggodalma. A nemzet virága, 
a jövő reménye: a magyar ifjú
ság ott őrzi szive legmélyebb re- 
dőiben a nagy idők nagy eszméit, 
az a szent tűz — a szabadság, a 
honszerelem tüze — fennen lo
bogó melegéből nem vészit soha!

Két helyről kaptunk tudósítást: 
a főgimnáziumban és a Caroli- 
neum zárdában lefolyt ünnepélyek
ről. Olvasva ezeket a tudósításo
kat, halljuk a derék újhelyi diá
kok és a lelkes honleányok szi
vének dobogását, hogy micsoda 
lobogó hevülettel, a rajongásnak 
micsoda szuperlativus2ával ünne
pelték meg a szent napot! Áldja 
meg érte őket a magyarok Istene!

A főgimnáziumban,
A helybeli főgimnázium lelkes if

júsága a szabadság hajnalhasadásá
nak 54. évfordulóján az intézet rajz
termében lélekemelő, hazafias ünne
pélyt rendezett, mely előtt hálaadó 
istentisztelet volt a piaristák temp
lomában. A terem zsúfolásig meg
telt ünneplő közönséggel, különösen 
előkelő, szép hölgyek voltak nagy 
számmal. Hogy olyan nagy sikerű 
és lelkes ünnepély, mint ez a mos
tani. már régen nőm volt Kossuth 
Lajos iskolájában, annyi bizonyos. 
A szép és változatos műsor mellett 
mindenekelőtt Ambruszter Sándor fő- 
gimnáziumi tanár ünnepi beszéde 
tette fényessé az ünnepélyt. Nagyon 
szép hazafias beszédet mondott, mely
nek keretében oly eleven színekkel 
és szónoki lendülettel jellemezte a 
magyar nép édes atyjának, Kossuth 
Lajosnak nagyságát, hogy a közön
séget könnyekre fakasztotta az öröm 
és a megilletődós. Az ifjúság is lel
kes tapsviharral és éljenzéssel fo
gadta tanárának szózatát, moly nem 
tévesztette el hatását: az ifjúság, 
melynek szivéhez szólott, szivébe 
zárta minden szavát. Az ifjúság ré
széről Gombos Bertalan VIII. o. t. 
beszélt a március lő-iki dicső vív
mányokról és nagy tetszés között 
igy végezte lelkes beszédét:

Kedves tanulótársak ! Azt mond- 
jak rólunk szép szavú emberek, hogy 
mi, az ifjúság vagyunk bimbója 
annak a gyümölcsnek, melyből egy
koron szép hazánknak üdve, nagy
sága és boldogsága terem meg: 
hogy mi vagyunk nemzetünk ezer
éves fájának új virágjai, mi va
gyunk a nemzet jövő bizodalma. 
Ki tudja, mi vár ránk, ki tudja, mit 
érünk meg? Most még csak rajongó 
szeretettel csüngünk az édes haza 
nagyságán, do úgy-e tanulótársaim, 
majd ha üt a tettre hivó óra, toljos 
tudásunkkal adózunk, ugy-o, hogy 
ha még egyszer, újra megzendűl az a 
dal, az a szívbe markoló nóta, hogy 
'»Kossuth Lajos azt izén tel . .« úgy-e, 
mindnyájan el fogunk menni?!
Ezután Péchv Dezső VII. o. L sza

valta el nagy lendülettel a Talpra 
magyart, mire az ifj. zenekar jó 
összotanulással játszotta el a „Szi
getvár ostromáét. Majd Burger Jenő 
XIII. o. t. szavalata következett, ki 
Ábrányi Emil „Szép ünnep újra itt 
vagy** kezdetű ódáját adta elő tem
peramentumosán. mély érzéssel. A 
zenekar édes-bús kuruc nótákat, szív- 
reható dalokat játszott, mely után 
Somogyi Bertalan V. o. t. szavalta 
el a »Hontalanét Vörösmarty tói nagy 
sikerrel. Közhe-közbe az ifj. énekkar 
szép hazafias nótákat zengett. A 
közönség az ünnepély végeztével 
lelkes hangulatban oszlott szét, egy 
szivvel-lélekkel fohászkodva :

„Isten áldd meg a magyart!“
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