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T  em etés ,
Nagy »Irt ássatok Tisza Kál

mánnak, nagy és mély sirt, hogy 
egy egész korszak elférjen benne.

Tegyétek abba a sírba, temes
sétek oda mellé azt az egész sö
tét, csúfos korszakot, amelyet az 
ő nevéről (og nevezni mindig Ma
gyarország történelme.

Temessétek mellé azt a gonosz 
rendszert, amely az erkölcsi sü- 
lyedés legalsó fokára juttatta ezt 
a szerencsétlen nemzetet, s amely
nek az emléke is örökké gyűlö
letessé fogja tenni Tisza Kálmán 
nevét.

Temessétek el jól azt a kort, 
azt a romlott levegőt, hogy soha 
vissza ne térjen többé. S temes
sétek hozzá mindazokat az átko
zott szörnyetegeket, amelyek an
nak a csúf kornak sötét emléki- 
ként kisértenek most is köztünk, 
a korrupciót, a szolgalelküséget, 
az elvtagadást, a lélekvásárt, a 
protekciót, az önérdekhajhászást, 
az erőszakoskodást, a kondesést, 
az idegen érdekek szo!gdlatát, 
meg annyi más dögvészt lehellő 
miazmáját ennek a megfertőzött 
magyar levegőnek. És tegyetek 
rájuk nagy és súlyos követ, hogy 
maradjanak ott örökre az édes 
apjuk mellett, soha még kísértet
nek se jöjjenek vissza hozzánk.

Nemcsak Geszten kell eltemetni 
Tisza Kálmánt, — el kell őt te 
metni mindenütt Magyarországon. 
Minden vármegyében ásni egy- 
egy nagy sirt s belé temetni 
mindazt a rosszat és károsat, a i 
mit Tisza Kálmán nevével neve-1 
zünk és gyűlölünk évek óta.

Minden vármegyében külön t e 
m e t é s e  legyen, mert — fájdalom 
—  él ő még most is minden 
vármegyében. Él a szellemében, 
az erkölcseikben, él azokban a 
rettenetes eredményekben, ame-1 
lyeket gonosz örökségül hagyott 
reánk az ő tízenötéves kormány
zása.

És m inden m agyar várm egyei 
közt talán  legjobban, legintenzi
vebben él itt a mi szegény Zemp- 
lénvárm egyénkben. L egnagyobb 
sirt itt Kell neki ásni, legjobban 
itt  kell eltem etni.

Vagy nézzünk szét akárhol 
Zemplénben: nem a Tisza rend
szer virágzik-é itt még most is 
minden téren? Nem Tisza Kál
mán szelleme uralkodik-é most is 
mindenütt; Nem ugyanazok a 
visszaélések tenyésznek-é, nem 
ugyanaz a korrupció, nem ugyan 
az a párturalmi és protekciós 
rendszer dühöng-é, mint a Tisza- 
uralom legsötétebb napjaiban?

A Tisza-korszak főispánja, aki



25. szám. (2) F E L S O M A G V A R O R S ZA G I H Í R L A P Szerda, márczius 26 .

nóre értem, annak i> tanúja voltam, 
hogy a szaletli körüli nagy kavaro
dásban a jelzett szekereket a Búza- 
pártiakat magukénak vitatják, a je 
lenlevő Dókuspártink pedig, a kik 
közül Kellner Somára, Szentgyörgyi 
mérnökre. Thuránszky Zoltánra em
lékszem. azt vitatták, hogy a mi 
szekereink és hogy nem segít senki. 
Ugyanekkor id. Meezner Gyula vál. 
elnököt is ott láttam a helyszínén, s 
azokat a választókat, akik a szeke
rekről még le nem ugráltak, meg
kérdezte. hogy kire szavaznak, mire 
az illetők tótul is. magyarul is kia
báltak s ezután a szekerek, valamint 
a választók, akik időközben szintén 
leszállottak. velem együtt visszatér
tek a Vörös ökörbe, illetve a sze
kerek tanyájukra küldettek.

A Buzapártiak a Wekerletérnek a 
Rákóczy utca felé eső sarkán a bé
kán yarodásnál szekereinket megro
hanták. s az egyik szekérre a Búza- 
párti zászlót feltették, amelyet egy 
helybeli fényképész fia hozott elő. 
ugyanekkor dr. Xyomárkay Ödön a 
szóban forgó szekeret megmenteni, 
s a szekérre felugrott Buzapárti ke
zéből a gyeplőt kivenni akarta, e 
közben azonban ifj. Bánóczy Kál
mán dr. Xyomárkay karját öklével 
karján megütötte, hogy hányszor azt 
nem tudom, akkor Xyomárkay a 
gyeplőt eleresztette s visszaütött, 
mire a kérdéses szekérrel valamint 
a Buzapártiak által elfoglalt többi 
szekerekkel elhajtattak s dr. Nyo- 
márkay is elment.

A midőn a Buzapártiak a mi sze
kereinket az említett helyen és mó
don megrohanták, ott láttam a Buza
pártiak közül id. Sebőn Józsefet, 
Sebőn Sándort, dr. Sebőn Vilmost. 
Oroszv borbélyt, Lukácsovios Józse
fet, Landesmant, Bein Istvánnét. 
Hericznéfc, Landesmannét. Kulicsnét. 
Turayt és feleségét, ifj. Horváth Jó
zsefet.

Hogy ezek közül minden egyes mi 
módon ténykedett, azt nem tudom, 
de lármázott mindenki, s a mi pár- 
tunkbeliek lármáztak a szekerek1 
elvitele miatt, de kevesebben lévén 1 
nem tudtuk azt megakadályozni.

Megjegyzem, hogy a midőn a bőd-S 
zásujlakiakkal szavazni mentem, meg j 
állapítottam, hogy két Dókuspárti 
szavazó, akiket én hoztam be. a 
Buzapárti bodzásujlakiak közé került. 
Az illetőket ismerem arcról, de meg
nevezni nem tudom. Megjegyzem 
még. hogy én a szaletli előtti jele
net után a választóinkat gyalog kí
sértem vissza, s az üres szekereket 
továbbra meg nem figyeltem, hogy 
azok merre távoztak el.

Hogy a vál. elnök a Buzapártiak 
tolijelvényét kicserélte, s a Buzapárti 
szavazókat erőszakkal a Vörös ökörbe 
húzta volna, azt nem láttam. A je 
lenlétemben ilyesmi nem történt, de 
nem is történhetett, mert a tömeg 
széttépte volna a választási elnököt.

Úgy 10 óra tájban a Vörös ökör 
kapu bejáratában egy veres tollas 
helybeli Buzapártit láttam, s a mi
dőn erélyesen kérdőre vontam, ki
vette a taluját s azt mondta, hogy 
Dókusra szavaz. Mire én figyelmez 
tettem, hogy széttépik, s ő el is 
ment. Ugv értesültem a jelen vol
taktól. hogy az illető Balog gépész 
volt.

A Vörös ökörnek sem első sem 
hátsó kapuja nem volt becsukva, az 
embereket ki és be bocsátották.

Délután nem láttam Buzapárti 
korteseket a Vörös ökörben, ded e. 
Kucsera asztalost és egy bohócot, 
akik a hátsó kapun jöhettek be. s 
láttam, hogy osontak ki. Hogy sza
vazót vittek volna magukkal, azt 
nem láttam.

A kérvényezők képviselője dr. 
Bánóczy kérte a tanúnak szembesí
tését a vallomásában felsoroltakkal, 
s esküjének addig felfüggesztését. 
Dr. Juhász azonban megeskette a 
tanút.

«■
S e b  v a r  ez  Ma r k us z :  Én a 

zempléni, borsii. szőllőskei. ladmóczi. 
Dúkuspárt inkkal 28—80 szekérrel 
jöttem be. A borsiháton már megtá-1

, madásoknak voltunk kitéve, az át
mentén és a sáncokban suhanunk és 
gyerkőcök voltak, a kik kővel ha- 
jigáltak bennünket. Xselinszky laka
tos szekere gyerkőcökkel tele foly
tonosan keresztbe hajtott elébem, s 

i ezzel folyton zavarták a bevonulást 
jZselinszky maga nem volt a szoke- 
j ren, őt az utón láttam, beszéltem is 
' vele. Hz utóbbi eset a téglagyár 
tájékán történt, de még ezt megelő
zőleg. amint az utón Borsi irányában 
elhaladni akartunk. Filopovics borsii 
lakos hozzánk jött. megállítva ben
nünket figyelmeztetett, hogy várjuk 
meg, s csatlakoztassuk a borsii vá
lasztókat, mert azokat kövekkel do
bálják. A borsiak azután csatlakoz
tak is hozzánk, hogy mi történt 
Borsiban, azt nem tudom.

Küllőmben a városba bejo.e is] 
folytonos inzultusnak voltunk kitéve, 
sokan ugráltak a kocsikra köpködlek, 
a Vörös ökörhöz érve pedig foko- 
zódtabb mérvben ismétlődtek e dol
gok. ismét ugráltak fel a szekerekre, 
szidalmazták választóinkat, éltették 
Búzát, de a választók közül tényleg 

] senkit el nem vittek, mert erre ma
gam és többen a Dókuspártink kö
zül ügyeltünk, de küllőmben ezek a 
vidéki választók értelmes magyar 
emberek voltak. Az akkor jelenvolt 
Dókuspártink közül emlékszem dr. 
Kellner ügyvéd. Ujfalussy városi 
végrehajtó, Wieden Ede városi Ír
nokra. akit oda hívtam, aki mint a 
rendőrség kirendelt közege volt ott. 
akit szintén felszólítottam, hogy 
ügyeljen a rendre,

Reggel 9—fél 10 óra tájban Kin
der cipész leányát azon értem, hogy 
a Vörös ökörben a Dókuspártink 
tolijelvényeit szedegette ki, mire őt 
kivezettem s egynél láttam, hogy vö
rös tollat akart a kalapja mellé 
tűzni, s egyik általam behozott vi 
déki Dókuspárti választó jelentette 
is nekem, hogy egy lány csábítgatja 
embereinket az ellenpártra. En a ne
vezett lányt kivezettem Markovics 
boltja elé.

Én d. u. 5 óráig voltam a Vörös j 
ökörben, s az ajtónál többször ál- 
lottam, s mondhatom, hogy ott Bu
zapárti nem volt bezárva. Megjegy
zem. hogy én csak délután 2 —8 óra 
között voltam távol lakásomon ebé- ] 
dél és végett.

Esküt letette.
*

K o t t á n  G y ö r g y :  En a ladmó-■ 
ciakkal jöttem, egv szekereit ü lve' 
Ujj Istvánnal és a pappal s a sze- j 
kérről csak a gyártelepi hídnál szál-] 
lottam le, s onnan gyalog jöttem aj 
szekerek mellett, s az ut mentén 
bizonyos távolságokra a helybeli 
Buzapártiak. többnyire gyerekek és] 
mesterlegények helyezkedtek el, s j 
a szekereit jövőket a kólódtól kezdve j 
kövekkel dobálták, azért mondom, 
hogy a kólódtól, mert én szekerem- i 
mcl eiörehajtottam, és a kólódnál | 
vártam be ismét a szekereket on
nan kezdve kisértem tehát figye
lemmel a történteket. Nemcsak kö
vekkel dobáltak az említett suhan- 
kok s a csőcselék, hanem fel is ug
ráltak a szekerekre, s láttam azt is 
hogy választóink közül egyiket-má- 
sikat, különösen a melyik ittas volt, 
sikerült is a szekérről lehúzniuk, s 
magukkal vinniük. Azok közül a lad- 
mocziak közül, a kiket én hoztam 
be, a szavazásnál kettő-három hiány
zott.

Én magam két ilyen esetet láttam, 
a mikor a választókat a szekérről 
lehúzták, s magukkal vitték. Ezt 
megakadályozni nem vo’t módom
ban. mert az útvonalon a szekerek 
tovább haladtak.

A Vörös ökör előtt volt már nép, i 
de azért a ladmóeiakat boszállásol- j 
tűk minden akadály nélkül.

A ladmóeiak beszállása után aj 
Zinner ház melletti katonai zárvo
nalnál álltam, s tanúja voltam an-: 
nak. hogy a Vörös ökör táji'kán a 
Wekerlc tér és a Széchényi tér kö
zött nagy lárma és kavarodás van 
é> Schmiedt rendűi kapitány Barthos 
századoshoz jött. s tőle katonákat]

kért, s a midőn Barthos százados 
; erre a vál elnök utasítása nélkül 

hajlandó nem volt, Schmiedt kapi
tány odahívta a vál. elnököt, s vele 
valamint Dobos csendőrszázadossal a 
helyszínére ment, s ott annyit lát
tam. hogy a vál elnök a Széchényi 
téren a népet csendre intette, de 
hogy azután mi történt, azt meg nem 
figyelhettem.

Esküt letette.

Dr. Bessenyey Zénó: Engemet a 
megyeházától jobbra és balra álló 
gyalogsági kordonokon úgy délelőtt, 
mint délután át bocsátottak, s nem 

; tapasztaltam, hogy másokat is fel- 
I tartóztattak volna.

Az igaz, hogy estefelé a Buzapár
tiak a megyeháza előtti két kereszt
kordon közötti teret, különösen a 
kapu bejáratat és a folyosók egy 
részét zsúfolásig megtöltötték, ezzel 
a közlekedést rendkívül megnehezí
tették. s aztán láttam, hogy a cseiul- 

i őrség ürítette ki a helyeket.
Dr. Bánóczy kérdésére: Sem kor

tese, sem bizalmi férfia nem voltam 
a Dókus pártnak, csak saját akara
tomból fejtettem ki érdeklődést pár
tunk ügyei iránt.

A bevonuláskor abcugolták, szid
ták a Dókus pártiakat, s engem is. 
bár tollat nem viseltem s szavazati 
jogom sem volt.

Esküt letette.

Anisz Sándornó: Reggel megfordul
tam a Széchényi téren is, s tanúja 
voltam annak, hogy amint id. Mecz- 
ner Gyula a Wekerle tér sarkán 
levő Kellner ház előtt elhaladt, az 
utcán levő Buzapártiak szidalmaz
ták. Ez 9—10 óra tájban történhe
tett, s azt is láttam, hogy egy sze
keret, amely a Wekerle térre a Vö
rös ökör szállón túlhajtott, s ame
lyet a kocsis vissza akart zurukkol- 
tatni, deák kinézésű Buzapárti fiatal 
emberek megrohanták, felugráltak a 
kocsira és azt a Vadászkürt felé 
elhajtották. Hogy minő tolláik vol
tak. azt nem tudom.

Az illető Buzapárti fiatalemberek 
közül egy Ilell nevű jogászt, a fia
tal Bettelheimot s néhány magyar 
ruhás diákot figyeltem meg.

A vál. elnököt a délelőtt folya
mán kétszer láttam az utcán, egy
szer, midőn a fentebb mondottak 
szerint a Kellner ház előtt elhaladt, 
ezenfelül még egyszer, másodszor 
szinte azon tájon, hogy azonban tol
lakat kihúzott volna stb. azt nem 
láttam, az én jelenlétemben ilyet 
nem tett, csak csittította a népet, 
mert az őt szidalmazta.

Esküt letette.
*•

K i s s  O dö n : A vál. reggelén 
háromnegyed 9 —9 között tanúja 
voltam annak, hogy a Rákóczy ut
cán végig a lódtól a Wekerle térig 
vidéki választókkal telt szekerek ál
lanak, s azt tapasztaltam, hogy az 
utcai közönség a Buzapárti szekereket 
éljenzi, amely szekerek körülbelül a 
színház utcáig állottak, onnan kezdve 
mivel Dókus pártiak következtek, 
ezeket az utcai nép abcugolta, köp
ködte, a választók fejéről a kalapot 
leverték, úgy hogy a sorban negye
dik szekérben ülők a szemem lát
tára önként kiszedték tolljelvényei- 
ket.

Amint 9 óra után szavazni men
tem a vármegyeházára, Nagy Béla 
ügyvédjelölt volt a megyeháza előtt 
s panaszolta valakinek illetve egy 
társaságnak, akik között Sennyey 
Géza báró is volt, hogy 80 sziir- 
nyegi Dókus párti választót a Búza 
pártiak elvittek, mire az ott levők 
közül valaki azt mondta, hogy a 
vál. elnöknek kell jelentést tenni, 
az ő dolga a rendet fenntartani, ez 
után feljöttem és leszavaztam Dókus 
Ernőre.

Amint eltávoztam, láttam, hogy 
egy szekeret, amelyen vidéki vá
lasztók ülnek, ír Vadászkürtbe be- 
akárnak vinni, s hogy a vál. elnök 
a lovak kantárszárát megfogva, azt 
megállította, azt mondva, hogy „nem

szabad" s a szekérben ülőket m eg
kérdezte, hogy kire jöttek szavazni. 
Hogy mit feleltek, s mi történt a 
szekerekkel, azt nem tudom, mert 
hazamentem.

Az utcán a Buzapártiak közül a 
szereplők között felismertem Ozabi- 
ner kőműves, Gyurkovics asztalos, 
Szkrak nevű Amerikából visszake- 

i riilt embert és egy Vonatovies nevű 
fiút. az utóbbi igen rakoncátlanul 
viselkedett, s a többiek neve is azért 

; maradt meg emlékezetemben, mert 
tudom, hogy valami nekem nem 

! tetsző dolgot tettek az utcán, de 
hogy mit tettek, azt nem tudom. 

Esküt letette.
* t

B ü r g e  r A d o l f :  En a Vörös 
ökör főbérlője vagyok, s a válasz
tás egész napján hol az udvaron, 
hol a helyiségekben voltam, de oda 
bezárt Buzapárti választót nem lát
tam.

Úgy emlékszem, hogy délután 
történt, amikor kividről fenyeget
ték a kaput, később megtudtam, 
hogy azért, hogy Buzapárti válasz
tókat. szabadítsanak ki.

Hogy Buzapárti kortes bernit lett 
volna a Vörös ökörbe, azt nem lát
tam. de nehány mesterinas és mes- 
terleg ny kinézésű Buzapárti érzelmű 
egyén odakerült, s láttam, hogy az 
udvaron a vidéki Dókus párti vá
lasztókkal együtt ittak és Búzát él
tették, ez délután történt, s az ille
tők be volt. rúgva, de hogy az tré
fából vagy komolyan történt-e, nem 
tudom, azt se, hogy az említett fia
talok helybeliek voltak-e, lehet, 
hogy csak ingerkedtek a parasztok
kal. Ez az udvar hátulsó részén tör
tént.

En 20 éve bériem a Vörös ökört, 
de ezalatt a Vörös ökör kapuja be 
csukva sose volt, nincs is kulcsom 
hozzá. Hátsó kapuja, amely a szín
ház utcára nyílik, nyitva állott es 
tig, arra jártak szavazni.

Egyébként állott valaki a hátulsó 
kapunál is, a ki arra ügyelt, hogy 
csőcselék ne jöjjön be.

Esküt letette.

J ur t i n G y ö r g y  csizmadiames
ter : Én reggeltől délig voltam a 
Vörös ökörben, s egyáltalán nem 
láttam, hogy az idő alatt ott Buza
párti választóbe lett volna zárva. 
Az első kapu nem volt becsukva, 
csak betéve, s állott mindig valaki 
ott, én is állottam vagy tiz percig 
zalatt vagy öt ember ment ki a ka
pun, mi nem akadályoztuk meg a 
ki és bemenetelt.

Esküt letette.

F r i s s  H e i m a n : Csak arról van 
tudomásom, hogy nálam a délelőtt 
folyamán sört és kenyeret rendel
tek és pedig több kis hordócska 
sört és több kenyeret, hogy ebből 
valamely rész a Vadászkürtbe bevi- 
tetett-é, azt nem tudom, de azt tu
dom. hogy a városházával szemben 
lévő kis dombra vitetett a Búza 
pártiak részére. A rendelést dr. Fried 
tette.

Csak annyit tudok még, hogy a 
Buzapárt bizalmi férfiai vendéglőm
ben többször megfordultak. Hogy 
egyéb helyen hogy közlekedtek azt 
nem tudom.

Esküt letette.
#•

Z o m b o r y  J á n o s :  Azt, láttam, 
hogy a bevonuláskor Dókus párt, 
szekereket Buzapártiak abcugoltaki 
a szekerek felé mentek, fenyegetőz
tek. bővebben azonban nem figyel
tem meg. Tanúja voltam annak, 
midőn úgy 3 —4 óra tájban, körül
belül 100 emberből álló tömeg ost
romolta a Vörös ökör kapuját, azt 
mondva hogy Buzapártiak vannak be
zárva, de én olyan féle kiáltásokat 
nem hallottam a kapu mögül, amit 
erre lehetett volna következtetni és 
nem láttam senkit a Vörös ökörből 
kiszökni, holott a tömeg 3-szor be
nyomta a kaput, úgy hogy azután 
a esendőrségnok és a honvédeknek 
kellett a rendet helyre állítani.
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Elnök bériig ja Turay nevet a tanú• 
nak kérdés alakjában.

Mugjegysem, hogy ón a Se hűn 
Sándor üzlete előtt nem egészen 
szemben a Vörös ökör kapujával 
a hátulsó járdán állottam, a kaput 
ostromolók inkább meglett embe
rek, mint suhanezok voltak határo
zottan azonban senkinek nevére nem 
emlékszem.

Esküt letette.
XVI. nap hétfő március 24.

S z í r  a h e A r p á d bádogos : A 
vál. reggelén úgy 7 tira tájban szem
tanúja voltam annak, hogy egy sze
keret, melyen Buzapárti zászlóval 
és tolljelvényekkel ellátott vidéki 
választék ültek, id. Meczner Gyula 
és Schmidt rendőrkapitány akkor, a 
midőn a kérdéses szekér, a mely 
észak felől jött, a Wekerle téri Kell- 
ner féle ház sarkához érkezett, felter- 
téztattak |oly módon, hogy a rendőr- 
kapitány a lovak kantárszárát meg
fogta, s azokat megállította, majd 
Krausz rendőrnek adta át a kantár
szárat, aki akkorát rántott azon. 
hogy a ló el is esett, eközben az 
illető rendőr kezét meg is sértette, 
emiatt később a Kincsessy patikába 
ment. A vál. elnök pedig túlsó t. i. 
nyugati oldal felől felhágott az első 
kerék ferhéczére, s a választókat 
megfogva, erőszakosan leszállította 
a szekérről. Elölről a hátsó ferhécre 
nem hágott fel, a hátul illő válasz
tók már maguktól leszállottak A 
vál. elnök, mikor ezt tette, a kérdé
ses szekérben ülő választókra nézve 
azt mondta, hogy »ezek a mieink «

Engemet, aki az erőszakoskodást 
kifogásoltam, a vál. elnök letartóz
tatással fenyegetett, egy másik fiatal 
embert pedig a rendőrök ugyanek
kor bekísértek, hogy mi okból azt 
nem tudom, azt sem, hogy hogyan 
hívják, de este 6 -kor megint talál
koztam vele, s ekkor azt mondotta, 
hogy most eresztették ki. Hogy mi 
történt az illető szekérrel, s az arról 
leszállított választókkal, nem tudom, 
mert mikor engem a vál. elnök le
tartóztatással fenyegetett, eltávoz
tam a helyszínéről Azt se tudom, 
hogy a szekeren mely községből való 
választók ültek.

A jelzett eset alkalmával a sze
kér körül sok ember volt, aki inkább 
Buzapártiak lehettek, mert a vál. 
elnök eljárása ellen tiltakoztak. A 
vál. elnökön ekkor sötét übercieher 
volt, karszallaggal, Ekkor katonai 
kordon a Rieder ház előtt még nem 
állott s a szekerek a Wekerle tér
ről a Széchényi térre szabadon jö
hettek. Megjegyzem, hogy ez eset 
történtekor egy Weisz nevű aszta
los segéd állott mellettem a Korona 
utcza sarkán az utón, nem a jár
dán.

Az első eset után körülbelül 8 
óra után ismét tanúja voltam egy 
hasonló esetnek és pedig a Vörös 
ökör előtt, amely olyképen folyt le, 
hogy a vál. elnök a szekeret, ame
lyen Búza párti zászlóval és tolljel- 
vényekkel ellátott vidéki választók 
ültek, amely a Rákóczy utca felől 
egyedül érkezett, valamivel a Vörös 
ökör kapuja előtt feltartóztatott, 
megfogva a lovak kantárszárát s 
azután, ahogv a szekér megállott, a 
vál. elnök feíhágott az első kerék
nél levő ferhéczre, s a szekér első 
ülésén a kocsissal háttal ülő két 
vidéki választó kalapja mellől a Vö
rös tolljel J'ényt kihúzta, s nemzeti 
szinti tolljelvényt véve ki belső zse
béből, ezeket tűzte az illető vá
lasztók kalapja mellé. — Karjuknál 
fogva leszállította ezt a két embert, 
a szekérről, ezeket azután a Dókus 
parti kortesek bevitték a Vörös 
ökörbe. — Ezután a kocsis a lovuk 
közé csapott s elhajtott a Széchényi 
tér felé. Amikor a vál. elnök a sze
keret megállította s a választókat 
leszállította, egészen egyedül volt, 
a Dókus párti kortesek akkor érkez
tek a dohánytőzsde felől, mikor mái
két választó le volt szállítva a sze
kérről, a járdán is állottak sokan, 
az emberek akkor is zúgolódtak, de 
közbe nem lépett senki, hogy a vál.

! elnököt megaka ályozza. A vál. el
nökön ekkor is hosszú überzieher 
volt, délután h. tani-már übercieher 
nélkül is.

V. Délelőtt 10 — egynegyed 11 táj
ban a Széchényi térről mentem Ro
pot Lajos bádogos segéddel a W e
kerle téri katonai zárvonalon ke
resztül a most nevezett térre s a 
mint a keleti járdán a Vörös ökör 
kapuja előtt elhaladtunk, belülről 
kiáltások hallatszottak, hogy eresz
szenek ki, mert mi nem ide tarto
zunk. mi Búzára jöttünk szavazni, 
ezt hallotta Lopot Lajos, kijelen
tette, hogy ő az esetről jelentést 
fog tenni az elnöknek s minthogy a 
vál. elnök ekkor már übercieher nél
kül épen arra felé jött. a dohányfő- 
tőzsde tájékán megszólította őt. tu
datta vele, hogy a Vörös ökörben 
Buzapárti szavazók vannak bezárva, 
s kiabálnak, hogy bocsássák ki, te
hát intézkedjék, ő azonban azt fe
lelte, hogy semmi köze hozzá. Ak
kor a Wekerle téren a gyal. kordon 
állott már.

A Vörös ökör kapuja előtt akkor 
rendőr nem állott, egy ember állott 
a kapu előtt, ki azt nyitogatta, s a 
kapu előtt levők ekkor nem igye
keztek a kaput befesziteni, s a vá
lasztókat kiszabadítani.

Esküt letette. *
S e f c s i k  L e ó :  Délelőttre vonat

kozólag csak annyit adhatok elő, 
hogy a vál. napján délelőtt 10 óra 
tájban a katonai zárvonal, mely a 
Kellner és. Rieder ház között állott, 
a Kellner ház melletti járdánál nem 
akart átbocsátani a Széchényi tér 
felé, szóltam egy altisztnek, hogy 
én ott lakom, de ez nem használt. A 
kordon másik végénél t. i. a Rieder 
ház előtt nem kisértettem meg az 
átmenetet. Az előbbi altiszt nem 
mondotta nekem, hogy arra szabad 
az átjárás. Megjegyzem, hogy vál. 
jogom nem volt.

Délután a megvekutnál felállított 
katonai zárvonalon akartam átjönni, 
a nyugati járdán, azt adva okul, 
hogy a megyeházával szemben levő 
egyik házban ebédelek, mire átbo- 
csátottak, de egy katona velem 
jött, s meggyőződött, hogy csakugyan 
bemegvek-e a kérdéses házba.

Esküt letette.
*

W a l c z e r  M i h á l y  né:  II. D. 
u. 3—4 óra között, de az időre jól 
nem emlékszem, a Vadászkürt hátsó 
udvarával szomszédos iskola épület 
udvarán megfordultam, amelyet a 
Vadászkürt hátsó udvarától egy fa
palánk választ el, egy paraszt em
ber keresztül lépett egy fapalánkon, 
melyen az iskola udvar felől egy 
szék volt támasztva, s a magával 
hozott zászlót átadta az iskola épü
let udvarán ott volt fiatal ember
nek, aki azután a zászlót összecsa
varta, s az illető parasztemberrel 
együtt bement az iskolaépület udva
rán levő kis házba, a fiatal ember 
azután ismét kijött onnan, de hogy 
a parasztember is kijött volna, azt 
nem láttam, hogy visszajött-e, azt 
sem láttam. Nékem kérdésemre, me
lyet a parasztemberhez intéztem, 
hogy hova meg' . azt felelte az a 
fiatal ember, l jgy  a lovát megy 
itatni a paraszt Az iskola udvarán 
a jelzett eset 1 »rténtekor rajtam kí
vül még két mrátériegény kinézésű 
fiatal ember volt, akiknek a nevét 
nem tudom, de akik úgy hallom, 
szintén be vannak idézve. — Hogy 
ezeknek a kalapjuk mellett volt-o, 
vagy nem tolljelvény, azt nem tu
dom, de azt mondták, hogy Búza 
pártiak, annak a fiatal embernek pe
dig, aki a paraszttól a zászlót el
vette, nem volt tolljel vénye. Erre 
határozottan emlékszem.

A Vadászkürt felől semmi külö
nös kiáltás nem volt hallható, 
mintha az illető kimenetelét 
inogakarnák akadályozni, s hallani, 
lehetett ott sok embert zúgni. En 
azután eltávoztam, s nem tudom, 
hogy több ember is ki jött-e a kerí
tésen át.

Esküt letette.

H e r i c z  S á n d o r : A választás 
napján délután 4 óra után lehetett 
az idő, megfordultam a Vadászkürt
ben, hallottam, hogy ott a vidéki 
választók zúgolódnak, hogy még vi
zet sem kapnak,

Ugyanekkor történt, hogy amint 
a megyeházából a „Vadászkürtbe4’ 
mentem, a Zinner háza mellett fel
állított gyalogsági 1 anionon átakar
tam menni és pedig nem a járdán, 
hanem a tér közepe táján, de az 
ott álló katona olibém tartotta ke
zét. annak jeléül, hogy ott át nem 
lehet menni. Amidőn azonban erre 
passepartoumat felmutattam, szó 
nélkül átbocsátóit. En ugyanis a 
Buzapárt részéről az I. sz. küldött
ségnél, mint bizalmi férfin működ
tem.

IV. Én reggel 8 órától, mint bi
zalmi férfin állandóan a Vármegye
ház nagy termében az I. sz. küldött
ség szavazóhely iségében tartózkod
tam. Id. Meczner Gyula vál. elnök 
reggel 8 órától a szavazás tényle
ges megkezdéséig folytonosan jelen 
volt a jelzett teremben, a szavazás 
megkezdése után azonban innen rö
vid idő múlva eltávozott, azután a 
délelőtt folyamán Kun Frigyes he
lyettes elnök vezette a szavazást, 
id. Meczner Gyula vál. elfiök ha 
vissza is tért a szavazó helyiségbe, 
itt mindig csak rövid ideig tartózko
dott igy annyit mondhatok, hogy a 
vál. elnök a délelőtt folyamán ke
vesebb időt töltött a szavazó helyi
ségben. mint attól a távol, óra sze
rint megjelölni azonban azokat az idő
pontokat, amelyekben a teremben volt 
s mikor távol voltnem tudom. Úgy 
emlékszem, hogy a szavazás veze
tését Kun Frigyestől délig át nem 
vette. Reggel egy sötét sárgás drap 
Uberciehere vöt. A teremben azon
ban többnyire fekete szalon kabát 
volt rajta, arra nem emlékszem, 
hogy eltávozása alkalmával felvette 
e azt az überciehert, vagy nem. 
Reggel, amikor a választást meg
nyitotta, inkább úgy emlékszem, 
hogy übercieher volt rajta, de azt 
sem állíthatóin határozottan. Ezután 
pedig úgy emlékszem, hogy mindig 
fekete szalon kabátban volt a te
remben.

Dr. Thuránszky kérdésére : En reg
gel 5 órától kezdve 8 óráig, ami
kor t. i. feljöttem a vármegyehá
zára a bevonulást megfigyelendő az 
utcán tartózkodtam és pedig több
nyire a Wekerle téren és a Széché
nyi térnek ezzel szomszédos részén, 
más utcában nem is voltam, mint a 
jelzett két téren, t. i. reggeli 5—8 
óra között a Buzapárti választók 
szabadon jöhettek be szekereikkel, 
velük szemben semmi erőszakodást 
nem láttam, a vál. elnökkel nem ta
lálkoztam s őt nem is láttam, s ál
talában semmiféle rendzavarást nem 
tapasztaltam. Hogy kordonok állot
tak-e, azt nem tudom, arra azonban 
emlékszem, hogy a vidéki Buzapár
tiak szekereikkel akadálytalanul men
tek a Vadászkürt elé. A jelzett idő 
tartama alatt a Buzapárti vidéki 
választók vonultak be nagy szám
ban. Dókus párti szekeret emlékeze
tem szerint csak vagy 5 —G-ot lát
tam a Kossuth utca felől. Hogy a 
Dókus párti szekerekre helybeli 
Buzapártiak felugráltuk és velők 
erőszakoskodtak volna, azt nem lát
tam, csak elvétve volt egy abeug 
hallható, a Buzapárti szekerek bejö
vetelekor ellenben nagyobb volt a 
lelkesedés és éljenzés, az ilyen sze
kerekre láttam, hogy a helybeli Bu
zapártiak felugráltak, Dókus párti 
szekerekre az én jelenlétemben nem.

Dr. Bdnócsy kérdésére \ Megjegy
zem végül, hogy én nem a fentebb 
jelzett egész időt reggeli 5 — 8 -ig töl
töttem az utcán, hanem körülbelül 
egynegyed vagy egy fél órát ennyi 
időt vett igénybe, amig én lakásomra 
a Rákóczy utcára távoztam regge
lizni, s átöltözni mentem. Ez 7 és 
8 óra között történt, mert a reggeli 
után még rövid ideig a Wekerle té
ren tartózkodtam, ezután jöttem fel 

I a vármegyeházába.

Szerda, márczius 26.

Dr. Thuránszky kérdésére: Amidőn 
én a reggelizós után visszajöttem 
az utca képe úgy emlékszem m*m 
változott, nekem nem panaszkodott 
senki, zavargást sehol sem tapasz
taltam. Karszallagom nem volt. 
jJEskiit letette.

X-

Dr. F r i e d  L a j o s :  Délelőtt fi 
óra tájban megfordultam a Vadász, 
kürtben és megütközéssel tapasztal
tam, hogy a vidéki választók nagy 
tömege valósággal ordit és sir a 
vajdácskái bírót, meg is nevezhetem, 
ki sírva panaszkodta nekem, hogy 
egy harapás ételt vagy italt sem 
kapott. Ekkor az étteremben ialul
iam néhány üveg bort és kenyeret, 
ezt szétosztottam a körülöttem állók 
között, s Krausz főpiacért kérdőre 
vontam, ki azt válaszolta, hogy még 
sóskiflije sincs. Ugyanekkor Betici, 
heiin Sándor azt jelentette ki ne
kom, hogy ő szívesen adna sört. 
amennyiben az apja sörkereskedő, 
beszólt is Bokrossal, aki azonban 
azt mondotta Bettelheim szerint, 
hogy nem tudja behozni. En magam 
Bokrossal nem beszéltein.

Megbiztattam az embereket, hogy 
fő a gulyáshus, várjanak türelem
mel, s mintán a Vadászkürtből eltá
voztam, s ezután csak délután 1 óra 
tájban fordultam meg ismét a Va
dászkürtben, midőn a gulyás húst 
szétosztották, ami azonban kevés 
volt, s csak azok kaptak belőle, a 
kik oda tudtak jutni. Az .emberek 
még mindig zajongtak, hogy éhesek 
s nem kapnak enni.

Délután 3 óra tájban Bettelheim 
Sándor és Fuchs Jenő jelentették.

| hogy a Vadászkürtben a forrongás 
tetőpontjára hágott, ha ételt és italt 
nem kapnak választók, el fognak 
széledni, s azt is jelezték, hogy 
Schmid rendőrkapitány nem engedi 
meg étel és italnak szekereken a 
katonai zárvonalon átszállítását, 
mire én Schmidt rendőrkapitánynyal 
személyesen beszéltem, s ő azt mon
dotta, hogy a vál. elnök utasítása 
nélkül nem engedheti' meg a bevi
telt. Erre azután id. Meczner Gyula 
vál. elnökhöz fordultam, aki az en
gedélyt készségesen megadta. En 
ezt megelőzőleg a vál. elnöktől a 
jelzett célra engedélyt nem kértem, 

js arról sincs tudomásom, hogy a 
j Buzapárt részéről más valaki kért 
I volna.

Arról sincs közvetlen tudomásom, 
hogy melyik katonai kordon s mi
kor tartóztatott fel élelmet, vagy 
italt szállító szekereket.

Megemlítem, hogy a ezékeiek d. e. 
10 óra tájban a Korona u. jöttek a II. 
küldöttségnél leendő szavazás végett. 
Minthogy azonban igen távol volt 
az idő, mig a szavazás rájuk kerül, 
én a Vadászkürtbe való visszavezeté
süket, tekintettel az ott uralkodó han
gulatra, nem akartam és engedélyt kér
tem a polgármestertől, hogy ezeket a 
választókat a Korona utca és Ber
csényi utca sarkán az árnyékban 
élelmezhessem, s igy történt azután, 
hogy úgy a cékeiek, valamint a 
többi szavazásra kerülő községek 
nagyrésze is a jelzett helyen kapott 
italt és kenyeret. Mintegy 1) kis hor
dócska sört, 60 liter pálinkát és ke
nyeret osztottam ki közöttük, ke
nyeret nem is.

Dr. Thuránszky kérdésére: A vál, 
napját megelőzőleg 2 —3 nappal a 
Vadászkürt bérlőjével Bokros János
sal 600 ember részére lett fejenként 
50 kiért gulyás és kenyérrel ren
delve. Juh túróról és szalonnáról mi 
gondoskodtunk, s á sörnek csak az 
egység ára lett megállapítva. Meny- 
nyiségileg megrendelve tehát nem 
volt előre.

Azt is hallottam Bokros Jánostól, 
hogy jég hiánya miatt a sörkészletet 
egészben előre nem szállíthatja be, 
hanem ha kell, majd a választás nap
ján küld Bettelhoimhoz sörért. Ne
kem a fentemlitett és Krausz pincér 
által mondottakon kívül a délelőtt 
folyamán senki sem tett jelentést 
arról, hogy valamelyik katonai zár
vonal a Buzapárti tanya részére





tozkodnak és a fegyvergyakorlatokra 
bevonulni szándékoznak, hogy ab
beli szándékukat a városi főjegyző
nél f. hó 30-ig okvetlenül bejelent
sék. Sátorai aujhelv, 1002. évi már- 
czius hó 17-én. Székely Klek. pol
gármester.

—  A homonnai polgári és felső ke
reskedelmi iskola (kiképző . dalos- és 
zeneköre Sztlaukál Ilonka és pán
fal vi Várossy Aranka kisasszonyok 
közreműködésével 1002 , évi április 
hó i 2 *én, a „Stefánia" szálló nagy
termében, a „Gerecz-alap" és saját- 
pénztárai gyarapítására tánccal egy
bekötött hangversenyt rendez.

— Betörések Szerencsen e hó Kl
án viradóra mikor a március 15-iki 
ünnepélyekből kifolyólag az utczá- 
kon folyton jött-ment a közönség, 
két boltot törtek fel ismeretlen tet
tesek. Először a Weinstock kereske
désében a falon bontott lyukon be
hatoltak s onnan 49 korona 12 fillér 
pénzt és 2 ócska bezálogositott ezüst 
órát vittek el. Zsákmányukat kévé
séivé mentek tovább. Áz Altmann 
Mihály kereskedését hasonlóképen 
kibontották, oda is behatoltak de 
itt már nem végezhették rablásukat 
nyugodtan, mert Lóránt Mihály és 
Erdélyi István éjjeli őrök észrevet
ték garázdálkodásukat s a falban ki
ásott nyílás elé állva, nem engedték 
kijönni az ismeretlen rablókat. Erre 
a bent rekedtek egyike revolveréből 
öt lövést tett az őrökre hogy az 
éjjeli őröket megrettentse s igy 
könnyű szerrel megugorhassanak. 
Számításuk sikerült is. mert a kes
keny nyíláson mikor az őrök félrébb 
állottak kezdettek egymásután ki
bújni, de az alabárdos vitézek csak
hamar ott termettek s ütlegelni kéz 
dették a két rablót. Ezek szívesen 
tűrték az iitleget addig inig szabad
ba jutottak de mihelyt kiértek mind 
ketten megugrottak. Az őrök elke
seredésükben csak annyit tehettek, 
hogy a kijött rablókat rángatták, s 
ennek következtében sikerült lesza- 
kitaniok az egyiknek tarisznyáját, 
amelybo az ellopott pénz és a két 
ezüst óra volt téve. igy tehát kár 
tulajdonképen nincs. Most a csend-j 
őrség nyomozza őket, akik az ott
hagyott bűnjelek nyomán valószínű- 
lég hamarosan elcsípik a szökevény 
rablókat.

— „Magyar BazAr.“ Az ifj. Lonyay 
Sándorné és S Hentaller Elma szer
kesztésével s az Athenaeum r.-t, ki
adásában megjelenő »Magyar Bazár« 
nemcsak tartalom tekintetében, ha
nem külső kiállításával is veteked- 
hetik a külföldi legelőkelőbb divat
lapokkal, A divatrósz színes és egy óbb 
ábrái, szabásmintái, divattudositásai 
nemcsak szemrevalók, hanem czél- 
szerüek és főleg a legfrissebb hajtá
sai a folyton változó Ízlésnek. A 
szépirodalmi rész valóságos tárháza a 
sok tudnivalónak s találkozó helye 
a szépirodalom első rangu művelői
nek. A „ Magyar Bazár" havonként 
kétszer jelenik meg. Előfizetési ára 
egynegyedévre 3 korona. Megrende- 
czim : «Magyar Bazár» kiadóhivatala 
Budapest, Kerepesi-ut 54.
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B u d a p e s t i le v é l
Közismert dolog, hogy mi magya

rok a más nemzetekkel szemben sem
mi tekintetben se maradunk vissza 
— A legújabb időben divattá vált a 
mellfüzők ellen beszélni és Írni s mi 
e tekintetben sem maradtunk vissza. 
Nálunk is akadnak, akik hivatva, 
vagy nem, ezen úgynevezett kínzó 
eszköz ellen szavukat felemelik. — 
Tekintettel azon tényre, hogy a hely
telenül készített mellfüzők egyés ese
tekben ártalmasak lehetnek, csak 
dicséretes lehet, ha hivatott ténye
zők ezen ügyre figyelmet fordí
tanak. Az avatatlanokra azonban meg
lepő, ha ezen ruházati czikk megíté
lésére illetékes orvosi körök egészen 
más álláspontot foglalnak el o kér
désben, mint az általánoságban tör
ténik. így legutóbb egy igen érde
kes mü jelent meg „Anatómia és di
vat" czimmel Thanhoffer tanártól, 
melyben a mellfüző kérdésével alapo-
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| san foglalkozik, egyidejűleg pedig 
; dr. Cukor nőorvos az „Országos Köz- 
| egézségi Egyesületiben előadást tar 
tott az egézségos és ártalmas mell- 
Iűzőkről. Mind a két orvos arra a vég
eredményre jut, hogy a helytelenül 
készített melfűző az egészségrejártal- 
mas. inig a test követelményeinek 
megfelelően készített nemcsak ártal
matlan, sőt sok esetben a különféle 
női bajok megszüntetésére erednie- 
nyes. — Eltórőlog az ortopedikus 
mellfűzőktől, egy uj mellfüző jutott 
nagy elterjedésre az utóbbi időben. 
A vándorvese, hasszervek sülyedése 
sérvek, hasvarások (oporácziok után) 
hastágulások stb. ezen emelő-fűző 
által gyógyít tatnak s azok száma, 
kik ezt használják, naponta növeke
dik. Az egézség szolgálatára fontos 
ezen melfüzőnek feltalálója a Mme 
Lebowitsch mellftiző-gyár főnöke és 
vezetője (Bpest Váczi-utcza 30.) 
Ennek szabadalma is van erre az 
emelő-fűzőkre, melyek a Lebowits és 
dr. Cukor rendszereszerint készítettnek 
s hisszük hogy jó szolgálatot (eszük 
midőn az orvos urakat és szenvedő 
hölgyeket ezen egézségiigyileg fon
tos találmányra figyelmeztetjük.

A villamosság, mely a világítás és 
elektromos gépüzemnek már meg
szokottá vált formáin kívül már most 
is számtalan más alakban nyer alkal
mazást, szinte naponként újabb és 
újabb területek foglal el hóditó útjá
ba, legújabban a háztartást, házi 
tűzhelyet szemelte ki magának, hogy 
hadat üzenve, a konyha és szoba
kályháknak. a sokszor még kelemet- 
len füstölő takarék-tűzhelynek elke
resztelt fa- és szénfogyasztó szörnye
tegeknek a háziaszonyok szolgálatá
ban szegődjék. Ma inár az elektro
mosság segélyével főzni, sütni, úgy
szólván a szalon asztalán lehet s egv 
villamos kávé- v gy teafőzőkészülék 
tényleg díszére ralik bármely úri ház 
asztalának. De nég villamos szoba
kályhák, villái os vasalók, szivar- 
gyújtók és hogy egyebet ne mond
junk : Villamos hajsíitő készülékek is 
vannak. Mind ezen készülékek azon
ban eddig csupán egy gyártmánynál 
váltak be mindenképen; ezek a leg- 
tökéletesbitett „Prometheus" rend
szerű készülékek, melyeknek gyártá
sát az ismert Siemens és Halske rész
vénytársaság budapesti czóg vette 
fel munkakörébe.

Az építész urak és t. építő közön
ség különös figyelmébe ajánljuk Wala 
József mozaik- és czementárugyárát 
Budapest. VII, Rottenbiller-utcza 13 
Ezen 25 év óta fannálló gyár szak
májában a legelsők egyike magyar- 
országon, mely eddig is a legjobb 
hírnevet vívta ki magának áruinak 
kitűnő minősége és elválalt munkái
nak szolid kivitele által. Újabb idő
ben Walla József mozaiklap- és cze- 
mentlap-, valami betoncső-gyárát a 
a legczélszerübb módon rendezte be 
úgy, hogy gyára a szakértők figyel
mét méltán magára vonta. Az általa 
gyártott mozaik- és czementlapok,

valamint betoncsöveken kívül nagy 
| építési anyag raktára is van e ezek
nek és ott a legjutányosabban besze
rezhetők : mettlachi módra készült 
lapok, keramit- és klinkor-lapok, kő
agy agcsővek, portiam!- és román ezé- 
ment stb. Azonfelül minden a cze- 
mentszakmába vágó munkák ulké- 

; szitásét is elvállalja a ezég, novezet- 
| tesen granit-terazzó, betonirozások, 
i csatornázások, fürdőkádak, szarvas- 
I jászolok stb. készítését és az elválalt 
munkákat legnagyobb szakérteleméi 

j készítteti cl. Díszesen kiállított képes 
j árjeggzéket a ezég kívánatra bér- 
' ment ve küldi meg.

ur ellen a bűnvádi feljelentést. De
rüljön ki az igazzág.

En soha nem voltam, s nem is 
vagyok Vass urnák halálos ellen
sége. mint ő mondja, hanem úgy 
látszik, hogy ő lett ellenségem, mili
ta az igazat megvallottam. Legalább 
azelőtt mindig barátságosan beszélt 
velem, sőt mikor eljöttem a rendőr
ségtől, saját zsebéből előlegezte ne
kem a tolone-pénzt, amit csak 14 
nap múlva vehettem fel. Ilyet nem 
szoktak tenni halálos ellenséggel.

Zabovnyik Gyula.
törvényszéki szolga.

N Y IL T -T É R .* )

N y i la tk o z a t
Becsületem és lelkiismeretem sze

rint eskü alatt tettein vallomást a 
petíció ügyében arról, amit láttam 
hallottam és tapasztaltam.

Nekem ront most ezért foss őr
mester a „Zemplénében, s elmond 
részegesnek, dühöngőnek, elmodja, 
hogy részegségem miatt csaptak el 
a rendőrségtől, hogy én a választás 
napján laktanya-ügyletes voltam s 
igy semmit se láthattam és egész 
vallomásom hamis, — végül, hogy 
amit az ő fenyegetéseiről mondtam, 
ha Dókusék ellen vallók, az is ha
zugság.

Kijelentem erre:
1. Vass őrmester fenyegetéseiről 

eskü alatt vallottam, s én nem szok
tam hamisan esküdni.

2 . Nem igaz, hogy elcsaptak a 
rendőrségtől, önként mondtam le, 
mert jobb állást kaptam.

3. Száz tanúval tudón igazolni, 
hogy a választás napján a/, utcán 
tettem szolgálatot, s igy nem igaz 
az. hogy laktanya-iigyletes voltam. 
Ezért a rágalomért megtettem Vass

*i 15 rovat alatt k ö z lő ite k é rt a sze rk esz tő  nem  
fe le lős.

N y ila tk o z a t .
Ma megjelentem Székely Elek pol

gármester úrnál, kitől engedélyt kér
tem. hogy intézetem részére az 
anyakönyvből egyes kijegyzéseket 
tegyek. A polgármester úrhoz egy 
helybeli tekintélyes és köztisztelet
ben áll«) polgártól kaptam néhány 
ajánló sort. De a polgármester úr, 
kérelmemet meg nem hallgatva, dü
hösen kikapta a levélkét kezemből, 
széjjeltépte és olvasat lan úl eldobta 
és mérgesen azt kiabálta: »geseftelő* 
szándékból nem engedhetem át az 
anyakönyvet senki részére.«

Midőn ezen utóbbi kifejezést visz- 
szautasitom, bátor vagyok a t. pol
gármester urat figyelmeztetni, hogy 
az anyakönyv ép oly nyilvános je l
legű könyv, mint a telekkönyv, me
lyet bárkinek megmutatni köteles. Ez 
alkalommal irányomban tanúsított 
modortalanságát pedig minden jóiz- 
lésu ember bírálatára bízom.

Sátoraljaújhely, 1902. műre. 22 .
Gergelyfy.

ii m agyar élüt és járadék hír,. 
intéZot tisztviselője.

Kiadótulajdonos:
LANDESMANN MIKSA

S á to r a lja ú jh e ly R ák ó czy  u . 8 9 .£andesmann Sámuel
s z íjg y á r tó  és n y e rg e s  ü z le té b e n  k a p h a tó k  :

szabályszerűen készített nyergek, kocsizó lószerszámok nagy választékban és gon
dosan dolgozott kivitelben, továbbá; erős igás szerszámok olcsó áron, úgyszintén 
ostorok, finom ostornyelek, lovagló-veszszö, kutyaostor, nyakravaló.

s é r v k ö t ő k  stb.

Bőrtisztité különlegességek, szarvasbőr, üditő-nedv és fáslik a lé lábához 
Legfinomabb bőrből készült vádásztáskák, nyeregszerek, 

zók, revolver-tokok és sallangok kedvező árak mellett.
Községeknek, tanyai gazdaságoknak kitűnő minőségű postatáskákatajánl 

U t ib ő rö n d ö k  n a g y  v á la s z té k b a n .
Javítások gyorsan és jutányosán készittetnek.

Jfagy  v á la s z té k
Vidiki megrendelésekéi pontosan ieijesit.

O lcsó  árak
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Állandó nagy rak tá r t  ta r t  Sátoraljaújhelyben

wm~ j j e t t c l h e i m  jtfá r to n  s ö r n a g y k e r e s k e d ő  c z é g n é l
a ho v á  a m egrende lések  in tézendök.

. •

JU íást ny em eli!
A z Országos P á ly á za ti K ö zlö 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 l\A 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.

BO R ELA D Á S.
1889. évi saját termésű valódi hegyaljai

szamorodni és asszú bort
üvegenkint is eladok.

S za m o r o d n i 3 X . 20 f i i .  jffssz ú  6 X . y t s s iú  finom ab b  10 X  hterenkint.

L ő vy  A d o lf ,
könyvkereskedő. S-A.-Ujhely.

Aenizeti irodai műnk leijerléhesehb alholás m m ji/a riro d a lo m  [ömüncil

F R A N K L I N

rz.im alatt ogxöntolü szép kiadásban, 
fii* kötetben, díszes vászoiiKötéshcn 
adja közre a Fnnklin-Társiilnl. 

T a r ta lm a :  ; u :
* A r a n y  J á n o s  Kisfaludy Károly
*  A r a in /  / . á s z ló  Kisfaludy >ándor 

Hálássá Hálinl Kölcsey Ferenc/
* H a jza  J ó z s e f  Kossuth bajos 

berzsenyi Dániel Madách Imre 
r.siky Gergely Mikes Kelemen 
Csokonai V. M Házmán Péter 

* ( '.zu e zo r  ( l e n / .  I ’előli Sándor 
Deák Ferenc/ Heviezky Gyula 
Fitlvös József br. Széchenyi lslv.gr. 
Fazekas Mihály * S ; i ;/ l i f / r i i  l i l e

* l im  a i/  J á n o s  Teleki László gr.
Gyöngyössy I. * T o n i/ ia  M ih á ly  
GvailányiJózsef *1 a jd a  J á n o s  
Kármán József * l ’o r o s m a r ly  M. 
Katona József Zrínyi Miklós 
Kazinczy ler. müveit.

* Kemény /s iy in .
Népies lyra Néphallailák

Kuruezköllészet
* A csillaggal ; •:/.i,lt rcmckiréik ki- 

íilási a |-1,i•>i i n T i -ul it magának 
SKTimifsilcg In i.. i , I a. ng\ Imgv i/i 
más kiadó ki mm adli.Hja, ozi'ii írók 
■Ki'ci in.W tprM’iiygy lipcniéiiv |n*n meg 
nem jelenlietnek

A Franklin-féle A la n y a i*  I t r -
l lH 'k l l 'ó k  .M kötele felöleli
a Icgbeeseschlirl. mit a magyar szel 
lem teremtett es hivatva van arra. 
hoyy m in ilin családi l.mn/vlár 
gerineze teyyvn.

A Franklin féle Alm .iym * R e .
kiállítása im ltó a nem- 

teli uíü jelentőségéhez Kötése pálya-

Nyomatott Laiidesmann Miksa és l̂ ársa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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