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Vau, wau!
Sok szép parlamenti szónok 

lat hangozhatott el már az oszt
rák képviselőháznak gyönyörű 
görög stilli épületében, de ma
gyar füleknek aligha volt ott 
még kedvesebb, jólesőbb beszéd, 
mint annak a de^k érdemes né
metnek a felszólalása, aki ebbe a 
cimül Írott két szótagba öntötte 
osztrák lelkének túláradó érzel
meit.

Végre tehát eltalálták az oszt
rák képviselők a hozzájuk leg
méltóbb hangot. S reméljük, hogy 
azután már nem fogják tőlünk 
rossz néven venni, ha egy köz
kedvelt háziállat nevét illesztjük 
jelzőül a német név elé. Hiszen 
ők maguk jogosítanak íel rá, mi
kor ennek az állatnak a nyelvén 
szólalnak meg az országgyűlésü
kön.

Őrült, érthetetlen, tomboló hang
zavar hallatszik át már évek óta 
a bécsi parlamentből, s a hang
zavarból élesen és kecsegtetően 
süvít ki most az egyik képviselő 
ur ajkairól elhangzó ékes kutya
ugatás,

És ez a két artikulálatlan hang 
minden hosszú szónoklatnál érthe
tőbben és ékesebben beszél, s 
jobban felderíti Ausztria állapo
tát és világosabb bepillantást en
ged ennek az úgynevezett ország
nak a jövőjébe, mint az összes 
többi parlamenti felszólalások.

Ha az ember ugat, az elmeza
varnak a jele. Ha egy parlament 
ugat, az azt mutatja, hogy elme
zavarban van az ország. S Auszt
ria tényleg elmezavarban van: 
félrebeszél ott mindenki.

Félrebeszélni lázas állapotban 
szokott az ember. Szerencsétlen 
végéhez közeledő szomszédunk
nál nagyon természetes és ért
hető ez a lázas állapot. Mert min
den feloszláshoz közelgő szerve
zet lázba szokott esni. A láz ter
mészetes kísérője és tünete a szer
vezetek bomlásának.

A bécsi parlamenti láz felbom
lását, szétesését jelzi annak a ter
mészetellenes államszörnynek, a 
mit még most. úgy hívnak, hogy 
Ausztria.

Azok a »Hoch Hohenzollern« 
kiáltások, az a kutyaugatás, az 
az az özöne a becsületsértések
nek, amikből az osztrák parla
menti tudósítások állanak, hoz
zánk érve egy érdekes harmóniába 
olvadnak össze, s ez a harmónia 
úgy hangzik, mint az osztrák bi
rodalom halotti indulója.

S a hosszan hangzó gyászin
dulóba mintha belecsendülne 
néha Petőfi prófétai jóslata:

Miként elpusztult Jeruzsálem,
Elfogsz pusztulni Ausztria!
Lehet-e benne kétség, hogy 

úgy lesz: Lehet-é más vége «gy 
olyan idétlen tákolmánynak, mint 
a mielőbbi elpusztulás ?

Hatalmasan teljesedik Petőfi 
jövendölése. Elpusztul Ausztria, s 
az egész világon egyetlen könny- 

1 csepp nem fog kihullani érte. Az 
emberiség megkönnyebbülve tog 
fellélekzeni, ha nem lesz már ez 
a száz darabból összetákolt csu
dalény, amely úgy nehezedett ed
dig rá, mint egy kínos lidércnyo
más.

Soha méltóbb vég et nem ért 
utói államot, mint Ausztriát fogja 
a pusztulás végzete.

Keletkezése, létezése megtaga
dása volt a természet törvényei- 

I nek, megcsúfolása az emberi ér
zelmeknek és a józanésznek.

Természeti törvény, hogy min
den nemzet tömörülni egy álla
mot alkotni igyekszik. Ausztria 
erőszakkal akarta megfojtani ezt 
a törekvést, összeszedett egy-egy 
csomót minden nemzetből, német
ből, olaszból, csehből, horvátból, 
tótból, lengyelből, összekötözte 
őket az erőszak láncaival s kény- 
szeritette őket, hogy alkossanak 
egy közös államot. És azt hitte a 
szerencsétlen, hogy az ő hitvány 
szuronyai erősebbek lesznek, mint 
a természet törvényei, mint a 
nemzetek ösztönei.

Most mutatja meg a természet 
ott Bécsben, hogy milyen nagy 
úr ő, s hogy milyen hatalmasok 
az ő törvényei. Hatalmasabbak, 
mint a legerősebb császári pá
tens.

Az össze nem illő, össze nem 
tartozó eleinek szétbontanak. — 
Ennek a bomlásnak a forrását, 
a zúgását halljuk most a bécsi 
parlamentben. S egy szép napon 
csak azon vesszük észre, hogy 
Ausztria volt, nincs. Nem marad 
utána egyéb csak egy sötét lap 
az emberiség történelmében. Egy j 
lap, amelyre gonoszságai, rósz 
tettei lesznek örök emlékezetül 
feljegyezve. Jót sose tett, hát 
ilyet nem jegyezhetnek fel róla

Magyarország pedig megszaba
dul attól a poliptól, amely négy1 
századon át fojtogatta s ezer szi
polyával szívta a vérét. S az lesz, 
aminek az isten teremtette, s 
amivé lennie az osztrák ármány 
akadályozta: szabad, gazdag, bol
dog ország.

Ezeket beszéli nekünk magya
roknak az az osztrák kutyauga
tás, amely adja Isten, hogy most 
az egyszer minél előbb felhallhas-

A »nagy esemény.«
1'óvárosi lapokban olvassuk a kö

vetkező újhelyi tudósítást:
Sátoraljaújhelyről Írják a Magyar 

Távirati Irodának : A sátoraljaújhe
lyi választókerület függetlenségi 
pártja idősb Meczner (1 villa válasz
tási elnököt tudvalevőleg erősza
kossággal vádolta. A kúria el is 
rendelte a vizsgálatot Dókus Ernő 

szabadelvűpárti képviselő választása 
ellen, inelv dr. Juhász Andor kas
sai táblabiró vezetése alatt már 
huszonöt nap óta tart. A függet
lenségi párt tanúinak egv része 
látta, hogy a választási elnök erő
szakosságokat követett el, a másik 
része nem emlékszik reá. A szabad- 
elviipárt tanúi pedig súlyos dolgo
kat vallanak a függetlenségi Búza- 
párt erőszakosságairól. A tegnapi 
nap nagy eseménye Kozmái Kun 
Frigyes helyettes,, választási elnök 
vallomása volt. O az 1801, év óta 
folyó képviselő-választásokban részt 
vett, de oly lehangoltságot, mint a 
mely most a választásnál a terro
rizáló ellenpárt által megfélemlített 
Dókus-pártnál uralkodott s oly ter
rorizálást, mint amely a független
ségi Búza párt részéről gyakorolta
tott nem tapasztalt. A Buzapártnak 
már nincs sok tanúja, a Dókus-párt 
pedig csak most kezdte a vidéki 
tanukat kihallgattatni s úgy látszik, 
hogy a vizsgálat közepéig sem ju
tottak még el.

•»
Eszünk ágában sincs vitatkozni a 

tudósitóval. Ha ő úgy képzeli a 
petíció ügyét, hát legyen neki az ő j 
hite szerint. Ha Ő azt gondolja, hogy j 
a Meczner Gyula kétségtelenül bebi- 
zonyult súlyos visszaéléseit parali
zálják, expiálják, megbocsáthatóvá 
teszik a Buzapárti kortesek vissza
élései, s hogy ez az eset is olyan, 
mint a büntetőjogban a nyomban 
viszonzott kölcsönös becsületsértés, 
vagyis hogy a választási elnök úr 
meg a Buzapárt, miután mind a 
kettő visszaélt, most már kvittek, 
hát legyen boldog az ő meggyőző
désében. Hála istennek, nem a ma
gyar Távirati Iroda újhelyi tudósítója 
fog a petíció felett ítélkezni, hanem 
a kúria, s nincs kizárva, hogy a kú
ria merészkedik majd a tudósitó 
úrétól eltérő véleményen lenni.

Be azt végkép nem értjük, hogy 
minek volt épen K o z m a i Kun 
Frigyes teljesen lényegtelen vallo
mását igv világgá kürtölni, s hogy 
miért volt ép ez a vallomás a nap 
nagy eseménye! Mi úgy tudjuk, hogy 
a törvény előtt mindenki egyenlő, s 
ott Ko z má i  Kun Frigyes vallo
mása egy hajszállal se ér többet és 
nem nagyobb esemény, mint akár 
L i t e r á t i Nagy János közrendőr 
vallomása.

Vagy tán az a szenzáció, hogy 
Ko z má i  Kun Frigyes 1861. óta 
most tapasztalt a legnagyobb terro- 

j rizmust az ellenzék, s a legnagyobb 
; lehangoltságot a kormánypárt részé
ről? Kimér azt hisszük még a 6V>- 
mercsics András bohóc vallomása is 

! többet ér a kormánypárt részére, 
mert az legalább tényeket vallott, 
K o z m a i Kun Frigyes ellenben 
konkrét tények bizonyítása helyett 
csak általános nézetét, véleményét 
fejezte ki, amire pedig a kúria bi
zonyára nem nagyon kiváncsi.

sék az égbe.
Búza Barna.

Lapunk -4- oldal.

Ez annál kevósbbó bírhat olyan 
nagy sulvlyal, mert még nemrég 
maga Ko z má i  Kun Frigyes is 
elismerte, hogy az ellenzék nagy 
sikerének az az oka, hogy Dúkusók 
nimbusa és befolyása pár év alatt 
nagyon leszállóit. Tehál mégse tisz
tán a mi terrorizmusunk volt az ok.

Ha már a K oz m a i Kun Frigyes 
vallomásáról referált a tudósitó ur, 
mórt nem közölte annak egyetlen 
konkrét tényállítását, t. i. azt. hogy 
Meczner Gyula nagyon keveset volt 
a szavazó helyiségbe, a szavazutsze- 
dóst átadta K o z m á i  Kun Frigyes
nek, s egész nap Ko z m á i  Kun 
Frigyes, mint alelnök, elnökölt. Hát 
vájjon 1801. óta tapasztalt-ó K o z 
mái  Kun Frigyes még egy olyan 
választási elnököt, aki nem elnököl, 
hanem az utcán járkál ?

A drágasági pótlék. A Zemplén teg
napi száma vezércikkben méltózta- 
tik pártunkkal foglalkozni. A cikk 
zavaros, nagyhangú frázisaival és 
idétlen hasonlataival józan elme 
számára csaknem teljesen érthetet
len, s igy csak egy tendenciát tu
dunk kihámozni belőle. Úgy látszik, 
hogy a városi párt most a drágasági 
pótlék eddigi felebbozőinek azt a 
lojalitását, hogy a tisztviselők ké
relmére elállóitak a további felebbc- 
zéstől, avval akarja meghálálni, hogy 
felhasználja ezt az eljárásunkat a 
függetlenségi párt egységének a 
megbontására, izgatja elvtarsainkat, 
hogy lám, mi egy páran az ő meg
kérdezésük nélkül határoztunk, te
hát úgy viselkedünk, mintha a miénk 
volna a pártban minden hatalom.

Nem lep meg minket ez az eljá- 
j rás. Szokva vagyunk hozzá. Az iga- 
! zat megvallva, el is voltunk rá ké- 
j szülve, egy páran mondták is előre,
; hogy igy lesz. Be még ezt a próbát 
meg akartuk tenni. Hátha mégis lesz 
a lelkűkre némi hatással a mi loja- 

, litásunk, s megjavulnak.
Látjuk, hogy csalódtunk. lm, ez 

az az „osztrák hála"« amit már a 
múltkor emlegettünk. Nem csak, hogy 
meg nem hálálják ajóiOttet, de még 
ellenünk fordítják fegyverül. Érzik-e 

i vájjon, hogy milyen csúf dolog ez?
Bízunk elvtársaink jó ízlésében,

| hogy ilyen csúnya alattomos fon- 
dorkodások nem fogják őket elvhű
ségükben megtántoritani. De hogy 
a Zemplén csúnya vádaskodása két
séget ne támaszthasson, röviden elő
adjuk, hogy felebbezni most már 
nem minden polgárnak, hanem csak 
az első ízben fellebbező négy polgár- 

J nak volt joga, s így csak ezeknek 
kellett a további felebbozés beadása 
vagy mellőzése felett határozni. És 
igy nem ez a négy polgár akarta a 

j polgárság jogát a maga részére ki- 
sajátitani — ez kormánypárti szokás, 
ott szeretnek az urak úgy elbánni a 
csőcselékkel — hanem épen az egész 
függetlenségi párt javára Írták azt 
az erkölcsi sikert, hogy négyük elé 
kérve járultak a városi tisztviselők.

Eljárásunk indokait előadtuk a 
múltkor, hisszük, hogy jóhiszeműsé
günket belátva helyeselni , fogja 
azokat minden elvtársunk. És nem 
fogja félrevezettetni magát a kor
mánypárti hála gyönyörűséges fon
dorlatai által.

A tűzoltás kérdése. Br. Székely 
Albert- a tűzoltó egyesület ügyésze
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már hónapok óta agitál az egyesü
let felvirágoztatása $ a tűzoltás rond- 
s/cresitése érdekében. Utóbb lapunk
ban is megírt szép eikko úgy látszik 
végre dűlőre viszi az ügyet. Hadik 
Béla főispán tényleg kezébe vette 
az ügyet és e hó 20-ára vasárnap d. 
e. órára a vármegyeházába ta
nácskozásra hívta fel az ügyben ér
deklődőket. köztük a cikkírót is.

Kívánatos volna, hogy mentül 
kevesebb tanácskozással. mentül 
gyorsabban segítenének már ezen a 
nagyon aktuális bajon s reméljük, 
hogy ezúttal fog már történni valami 
sa tanácskozás eredményéről jó hirt 
közölhetünk lapunk jövő számában.

Nómethy Bertalan úrtól a követke
ző levelet vettük:

Tekintetes Szerkesztő Ur!
Az utóbbi időkben is többször ta

pasztaltam a nagyközönség némely 
rétegeinek abbeli vélekedését, hogy 
a ..Filsőinagyarországi Hírlapinak 
egyik-másik cikke, főképp a városi 
ügyekről Írottak, tőlem erednek. 
Már többször kijelentettem, sőt Te 
is szives voltál ezt nyilvánosan meg
erősíteni, hogy — amióta Tolcsváról 
városunkba költöztél és én az olvasó- 
közönségtől a lap hasábjain búcsúz
tam — kitűnő lapodnak dolgozótársa 
lenni megszűntem, mert egyáltalán 
felhagytam az úgynevezett újság
írással.

Te legjobban tudod, hogy én azóta 
nemcsak nem irok cikkeket, hanem 
a lap belső ügyeibe egyáltalán nem 
avatkozom és közleményeit nemcsak 
nem sugalmazom, hanem tartalmuk
ról előzetes tudomásom sincs.

Azt is tudod, hogy (ha ugyan 
számit az én csekélységem) elisme
résem tövises, de kiváló szerkesztői 
működésed, valamint barátságom a 
F. 11. iránt változatlan, sőt az elle
netek szórt sok igazságtalan, ten
denciózus támadás folytán csak nőtt, 
hogy híved, párthivod vagyok ren
dületlenül.

Mindamellett nem kívánok sem a 
jó, sem a roszhiszemüek előtt bizo
nyos mértékben felelősséget viselni 
olyasmiért, ami nem az én müvem, 
tettem.

Igen kérlek tehát, légy kegyes 
becses lapodban tért szorítani e so 
raimnak, melyekkel utoljára hangoz
tatom. hogy újságírói toliam egészen 
pihen és hogy a F. II. hasábjainak 
megtöltésében mi részem sincs.

Csak magamat érzem vesztesnek, 
hogy derék, becsületes munkátokban 
részt nem veszek. Ha elérkezik az 
ideje — majd ha visszavonultságom 
okai elmúltak — hogy újból közzé- 
tek állok: pillanatig sem fogok ha
bozni, hogy a felelősségből újból 
kivegyem a magam részét.

Köszönettel üdvözöl
készséges híved 

Némethy Bertalan.
Fájdalommal kell megerősítenünk 

Némethy Bertalan levelének teljes 
igazságát. Fájdalommal, inért sehogy- 
se tudunk belenyugodni abba, hogy 
az ő kitűnő tollát, nagy tehetségét 
s puritán lelkesedését nehéz mun 
kálikban nélkülözni kell. Közöljük a 
levelet mert igy kívánja. de hisszük 
hogy nem tart már sokáig az ő ön
kéntes száműzetése, s ha erősebb 
lesz a küzdelem, ő is itt lesz már 
köztünk a csatasorban. Nagy, igen 
nagy szükség van rá. _

f i  peticzió v izsgá lata .
A Dókuspárt egy újabb manő

verhez fogott. Dr. Thuránszky 
Zoltán kijár a falukba, s a Búza- 
part kortesének adva ki magát, 
megkérdezi a Buzapártiakat, hogy 
akadály nélkül jöttek-e be a Va- 
dászkürtbe. S aztán minden falu
ból 2 —2 embert bejelent erre 
nézve tanúnak, igy akarván iga
zolni, hogy mindenik falu ren
desen bejött, s egyiknél se 
erőszakoskodott Meczner. Eddig

öt faluból hallgattatott ki 2 —2 
embert. Majd meglátjuk, hogy a 
többi 29 faluból is mind ilyen 
vallomások jönnek-é? Nehezen 
hisszük.

Külömben egy kicsit elment a 
ked\iik Meczneréknek a falusi ta
nuk özönne! való bejelentésétől. 
Eddig ugyanis az ilyen falusi ta
nuk fuvar és napi diját a kérvé
nyezők által letett biztosítékból 
fizette Juhász biró. Időközben 
azonban a Kúria végzést hozott, 
hogy olyan tanuk költségét, akik 
a Kúria bizonyizást rendelő vég
zésében nincsenek megnevezve, a 
tanúra hivatkozó fél tartozik elő
legezni.

Ezt a végzést bemutatta dr. 
Fricd Lajos dr. Juhász táblai bí
rónak, s kérte, hogy ezentúl en
nek szellemében határozzon a 
költségek tárgyában.

Mccznerék szörnyű dühre lob
bantak, mikor elolvasták a Kúria 
végzését. Meczner Gyula kijelen
tette, hogy ez a végzés érvényte
len, mert a törvénynyel ellenke
zik T/iuránszky egyenesen azt 
mondta, hogy ő nem ád semmit 
a Kúria végzésére, mert a Kúria 
egyszer igy, egyszer úgy határoz, 
hát nem lehet a végzésére sem
mit se adni. (Amire Fricd  Lajos 
szelíd bonhomiával kérdezte, hogy 
vájjon kihez szokott aztán a Kú
riának ilyen értéktelen végzései 
ellen feleobezni?)

'Juhász biró azonban Thuránszky 
lesújtó véleménye dacára is elfo
gadta a Kúria tekintélyét, s ki
mondotta, hogy ezentúl Meczne 
rék kötelesek a:: általuk felhívott 
tanuk költségét előlegezni. Egy
úttal felszólította őket nyilatko
zatra, hogy hajlandók-e a már 
beidézett tanuk költségeit fizetni, 
mert külömben visszavonja az 
idézéseket, Meczner dühösen vágta 
oda, hogy ő egy krajcárt se fi
zet. Thuránszky azonban meggon
dolta a do'got és elvállalta a fize
tést és igy már kedden ő fizette 
a tanukat.

Kérték még Mecznerék, hogy 
a táblai biró terjessze határoza
tát felülvizsgálat végett a Kúria 
elé, — ezt azonban a biró meg
tagadta, mert az ő határozatai e l
len a törvény nem enged jogor
voslatot.

*
XXVI. nap szombat tipr. 12.

S z a b ó  I s t v á n :  Ad. II. Én 
Kruczik Imrével és 2 pataki diák
kal hoztam be Barancsról a Búza- 
párti választókat, o szekerei! jöttünk 
be. Bennünket a bevonulásban sem 
a katonaság, sem más valaki nem 
akadályozott meg. zavartalanul ér
keztünk a Vadászkürt elé és szállá
soltuk be vele a barancsi választó
kat. Hozzánk más községbeli Búza- 
parti választók nem csatlakoztak 
egyedül jöttünk be a barancsiak- 
kaí.

Engem a délelőtt folyamán amint 
a Vadászkürtből kiléptem, a katona
ság, amely — úgy emlékszem — 
jobbról és balról a kapu mellett ál
lott s ez a katonaság és pedig hon
védség a nyugati járdán a közleke
dést nem engedte meg a Széché
nyi téren, átjövő azonban a keleti 
járdára itt átbocsátotfak s figyel
meztetve is lettünk, hogy a nyu
gati járdán nem lehet közlekedni, 
csak a keleti járdán. Ezután a Ko
rona utcában is megfordultam, ahol 
a városházán innen álló kordon át
bocsátóit. a városházán túl levő 
kordon ellenben nem, a színház-ut

cában sem eresztettek he. minél 
fogva a Korona-utcán át visszajöt
tem s a Wekerle térre mentem. En 
azt hittem, hogy a Buzapártiak már 
délelőtt szavazhatnak a vármegye- 
házán, el is jöttem a vármegyehá
zára. okkor a katonaság nem tar
tóztatott fel, s miután ekkor meg
tudtam. hogy délelőtt a helybeli 
Dókuspártiak szavaznak, eltávoz
tam, s délután jöttem h l szavazni, 
s ekkor sem tartóztattak fel s le is 
szavaztam Búza Barnára.

A Vadászkürtbon Bokros Jánog 
vendéglős azt mondotta nekem, hogy 
a katonai kordonok miatt nem hoz
hat be ételt és italt a Vadászkürtbe. 
Ezt Bokros délelőtt fél 10—10 óra 
tájban mondotta, határozottan azon
ban az órára nem emlékszem, saját 
magam nem láttam olyan esetet, a 
midőn a katonai zárvonal élelmi 
szernek vagy italnak a Vadászkürtbe 
való szállítását megakadályozta vol
na. mert én hazamentem és lepihen
tem.

Esküt letette.
*

Kihallgatta még a táblai biró hi
vatalból pótlólag Turay Jánost arra 
nézve, hogy mely községiekkel jöt- 
be a vál. reggelén, kihallgatta to 
vábbá Borske Jánost és Moskovszky 
Ignáczot, a kikről vallomásaikban 
többen tettek említést. Megállapit- 
tatott, hogy e tanuk nem szavaz
tak le Búzára, de arra nem emlé
keznek, hogy őket katonai kordon 
nem tartóztatta fel, csak arra em
lékeznek, hogy Búzára akartak sza
vazni. de mire a megyeház kapujá
hoz értek, — már letelt a szavazás 
deje.

XXVII, nap, hétfő, ápril. 14. 
M a t y a c z k ó  G y ö r g y  velejtei 

g. kath. lelkész. En a választás nap
ján vasúton jöttem be Sátoraljaúj
helybe. jó ideig a Wekerle-téren 
tartózkodtam, tapasztaltam, hogy a 
túlnyomó részben asszonyokból, ko
fákból és mesterlegényekből álló ut
cai csőcselék a bevonuló Dókuspár- 
tiakat mindenféle szidalmakkal illette, 
sőt Meczner Gyula vál. elnököt ab- 
cugolta, köpenyforgatónak nevezte, 
engem pedig ifj. Bánóczy Kálmán, a 
kit nem ismertem, s jogásznak vél
tem, szavakkal inzultált. Általában 
a Buzapártiak az utcán oly terro
rizmust fejtettek ki, hogy én ilyet 
még sohase tapasztaltam, rninek foly
ton a Friss féle vendéglőbe mentem, 
s onnan el sem távoztam. Mielőtt 
azonban a Wekerle térről eltávoz
tam volna, tanúja voltam annak, 
hogy egy szekeret, amelyen két ve- 
lejtei Dókuspárti választó ült, a Bu
zapártiak erővel a Vadászkürt elé 
hajtattak, a szekoren ifj. Koleszár 
János és Kosztura János velejtei vá
lasztók ültek, s kalapjukon már vö
rös tahi volt, ifj. Koleszár János 
valahogy mégis megszabadult s je
lentette nekem, hogy őket a Búza- 
pártiak megtámadták, nem tudnak 
bejönni a városba, s intézkedjem. En 
erre Székely polgármesternek, majd 
a vál. elnöknek tettem jelentést, s 
huszárságot kértem.

Azután, mikor a velejtei szekere
ket a Vadászkürt elé vitték, láttam 
â  vál. elnököt a Széchényi térnek a 
Korona utca felé cső torkolatánál a 
téren állani, ahol a népet szép szó
val csendre és rendre intette, s az 
én jelenlétemben semmiféle erősza
koskodást el nem követett, szekere
ket fel nem tartóztatott, azokra fal 
nem hágott, tollakat nem cserélt stb. 
A vál. elnökön ekkor fekete szalon 
kabát volt széles karszallaggal.

Esküt letette.
#

A r K y e 1 á n M i k l ó s  jegvző: En 
a velejtei Dókuspári választókkal 
jöttem be több szekeren Sátoralja
újhelybe, már a vám előtt a falúd
nál, inesterlegény ékből, suhancokból 
álló Buzapárti csoport várt ránk, s 
fenyegetőzött, úgy 'hogy megállot- 
tunk s ■ .k akkor folytattuk utun
kat, írd r huszárság érkezett. A 
város 'im s szidalmaknak, köpkö- 
dosekn k voltunk kitéve, amikor

megérkeztünk a Vörös ökör elé, a 
hol a választókat heszállásoltuk.

Azt nem tapasztaltam, hogy a 
Vörös ökör előtt a Buzapártiak va
lamely szekerünket erővel elvonszol
tak volna, megjegyzem azonban* 
hogy a szekerekkel a választók le
szállása után a Széchényi tér felé 
hajtottak, hogy azon at a Dókul 
majorba menjenek, azután ezekkel a 
szekerekkel, melyek némelyikén a 
kocsis választó volt, mi rörtónt, azt 
meg nem figyeltem. Később láttam 
a városházánál Kinetz Györgyöt 
a Buzapártiak közt, Matyaczkó lel
készt figyelmeztettem is, a lelkész 
közbelépése folytán visszakerült hoz
zánk, s Dókusra le is szavazott.

Megjegyzem azt is, hogy a velej
tei Dókuspártiak a falúdnál előfor
dult jelenetkor kiszedték tolljelvé- 
nveiket s a szekérbe rejtették a 
zászlókat. A velejteiek nem maguk 
jöttek a városba, hanem több más 
községbeli Dókuspárti választók csat
lakoztak, velünk volt Juhász Jenő 
ügyvéd is.

V. A Vörös ökör mindkét kapuján 
ki és bejártak az emberek, ón tartva 
tőle. hogy elszélednek, összeszedtem 
őket, s elvezettem a városházához, s 
mindaddig, inig le nem szavaztak, 
ott maradtam velők.

Esküt letette.
#

S z t a n k o v i c s  L a j o s  bárii ref. 
pap. A választás napján a kisbárii, 
továbbá a csatlakozva levő nagybá- 
rii. csarnahói és borsii Dókuspárti 
választókkal vonultam be Sátoralja
újhelybe, amint a Rákóczy utcán 
vonultunk az utcai közönség min
denféle meggyalázó kifejezésekkel 
s szidalmakkal illetető, engemet ha
zaárulónak korhelynek neveztek e l; 
a Vörös ökör előtt a kisbáriak le
szállásolása rendben megtörtént, a 
szekerek azután a Széchényi tér felé 
hajtattak a Dókustnajorba, hogy ezek 
a szekerek azután zavartalanul ju
tottak e oda arról tudomásom nincs, 
de fiamtól ki az én szekeremet haj
totta s végzett nyomdász, hallottam, 
hogy tollát kitépték, ostorát elvet
ték, s pofon ütötték.

Nekem a délelőtt folyamán a Rá
kóczy utcán tépte ki valaki kala
pom mellől a Dókuspárti tolijel vé
ny emel, az utcai tömeg meg is tá
madott tetteleg is bántalmazott, 
hátba ütöttek kővel megdobtak, 
úgy hogy a Veres Jóska korcsmába 
menekültem.

V, Csaknem az egész napon át a 
Vörös ökörben voltam kivéve a 
fen terüli tett esetet, midőn a Rákóczy 
utcában jártam. A hátsó kapun csak 
a szavazni menő választókat láttam 
kimenni. Az első kapun magam is 
kijöttem, tapasztaltam azonban, hogy 
a kapunál állandóan állott egy em
ber, időnként azonban többen is ál
lottak  ̂ott, s engemet kérelmemre 
kibocsátottak a kapun.

A délelőtt folyamán tanúja vol
tam annak, hogy az utcai tömeg 
benyomta a Vörös ökör kapuját, a 
bent levő Dókuspártiak azonban fel
hívásomra vissza nyomták a kaput. 

Esküt letette.
#

R e p o v s z k y  A n d r á s  velejtei 
biró: Vonaton jöttem Ujhelybe, hogy 
Dókusra szavazzak. Egy ideig a Rá
kóczy utcán néztem a bevonulást 
láttam, hogy az utca tele volt Buza- 
pártiakkal, akik a Dókuspárti sze
kereken levő zászlók után kapkod
tak, s ha elérték, le is szakították. 
En azután nem érezvén magamat 
biztonságban, mert már odahaza 
hallottuk, hogy baj lesz, láttam a 
sok mesterlegényt és diákot a vá
rosban, bementem Schwarcz Ignácz 
Rákóczy utcai üzletébe, de a Buza
pártiak közül nehányan utánam jöt
tek oda és kiakartak huzni az üzlet
ből, szóval is biztattak, hogy Búzára 
szavazzak, eközben ifj. Koleszár Já
nos is bekerült az üzletbe, de őt is 
nyomon követték a Buzapártiak, a 
kik őt állítólag a Vadászkürtbe von- 
MollÁk s akiktől kiszabadulva me
nekülőben volt,

A Buzapártiak som a Schwarcz

Szerda, április 16.
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