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Valami 3Z általános talmának veszélyeztetését látta a/, mert a 21 éves angol állampolgár A fenti adatok kiegészítéséül
. . .  általános választói jogban, sie tett szavazati joggal bir, ha legalább meg kell m ég említenünk, hogy

Választójogról, a nemzeti érdekek mögé bújni. egy év óta állandóan egy hely a legújabb adatok szerint a vá
jt D e mint sok mindenben, ebben ben lakik, önálló háztartása van lasztók száma Franciaországban

is m agára m aradt nézetével. Mert és házbér fejében egy évre 250 10.978,030, Belgiumban 1.472,953
Grót Tisza István, a „szociális- bővebb bizonyításra nem szoruló korona bért fizet; Poroszországban (kik 2269,414 szavazatot képvi

tákkal kacérkodó bécsi tünem ény44- politikai igazság az, hogy a pár- a választói jog  kellékei*, a) po- selnek) Olaszországban 2.541,327 
nek, Kristóffy Józsefnek a szellemi lament akkor tükrözi vissza lég- rósz állam polgárság; b) a férfinem ; Angliában 4,994,275 (kik 6987660 
atyja, belvárosi program m beszéd- hivebben a nemzeti akaratot, ha a c) a 24 éves k o r ; d) m agánjogi szavazatot képviselnek) Porosz- 
jében az általános választói jog- nemzet minden önjogu tagja fel- önállóság; e) a polgári jogok országban 6.477.253, a Németblro- 
ról is nyilatkozott és a következő ruháztatik azzal a joggal, hogy élvezete; f) közsegélyben nem dalomban 12.531,210, Ausztriában 
kijelentéseket kockáztatta meg : a törvényhozás tagjainak megvá- részesülés ; g) a községben való 6.586129 (kik 7.089,479 szavaza- 
„A választási reform nem kép- lasztásánál, a nemzeti akarat ki- 6 hónapi lakás. Poroszországban tót képviselnek) s végül Magyar- 
zelhető máskép, mint a választók jegecedésének eme első mozzana- ezen kiterjedt választói jogot országban 1,056,664. 
számának növekedésével, de egy- tában szavazati joggal bírjon. illuzoriussá teszi az osztályválasz- Az aránytalanság Magyarország 
úttal, meg kell, hogy álljon egy Gyakorlati szempontból fontos tás rendszere, melyet a többes és a többi országok között külö- 
olyan határnál, a melynek túlié- annak a m eghatározása, hogy szavazati rendszerrel együtt jövő nősen akkor tűnik tel, ha a vá- 
pése azután fültorgatná az ország ki tekintendő politikai értelem ben számunkban külön fogunk tár- lasztói joggal bírók számát az 
közviszonyait, amelynek túllépése önjogunak? gyalni; a Németbirodalo inban válasz- összes lakosság számával hason-
minden téren, mindenek felett a A parlam enti alkotmánynyal tói joggal bir minden, a biroda- Htjuk össze, m ert akkor látni fog
nemzeti politika nagy érdekeit biró államok közül Franciaország- lomhoz tartozó  25 éves férti, a juk, hogy Franciaországban a 
csorbítaná. Azok, kik ma ebben bán a választói jo g  m egszerzésé kire nézve kizáró okok nem lo- lakosság 28°/#-a, Belgiumban és a 
az országban az általános szava- hez az állam polgárságon kívül rognak fenn; Ausztriában, a kom- Németbirodalomban 22°/0-a, Ausz- 
zati jogról beszélnek, azok vagy szükséges kellékek : a) a íérfinem, promissumok hazájában 5 kuriá- trióban 27°/o*a, Angliában 16°/0-a 
utópisták, vagy álmodozók, a kik- b) 21 éves kor ; c) a község vá- bán választják meg a képviselő- Poroszországban l8°/0-a, Olasz- 
nek nincs a gyakorlati életben lasztói névjegyzékébe való főivé- két, a kik közül 72-t a', u. n. országban 7-83l/0-a választó, mig 
mit keresni, vagy a leglelketle- tel, m elyet már 6 hónapi lakással általános választói jo g  alapján hazánkban a választók száma 
nebb agitátorok, akik nem törőd- e lé rh e tn i; Be/giuwMan { többes választanak. Ezen V. kúriának csakis 6 32 0/0-át teszi ki az üssz- 
nek a m agyar nem zet érdekeivel, szavazati jog  hazájában, m elyet nevezett választó testületben sza- lakosságnak.
akik talán szivesen látnák azt, külön fogunk tárgyalni) szavazati vazati joggal bir, minden 24-ik Ezen szám term észetesen rög-
hogy a m agyar nemzeti állam joggal bir az a 25 éves állam életévét be tö ltö tt önjogu, osztrák tön emelkednék, ha törvénybe 
komprommitálja magát és ve polgár, aki egy év óta állandóan honosságú állam polgár; Magyar- iktattatnék a választói jo g  oly 
szélybe dűljön, vagy pedig, és egy községben lak ik ; Olaszország országon 18-féleképen lehet a mérvű kiterjesztése, hogy minden 
ez a legnagyobb szám köztük, bán választói joggal bir az az választói jogot megszerezni és 20-ik életévét betöltött m agyar 
olyanok, kik játszanak a tűzzel, állam polgár, ki 21-ik életévét ezen megszerzési módok oly ügyes honosságú férfiú az országgyűlési 
bizva a tűzoltókban.44 betö ltö tte  és Írni, olvasni tud ; furfanggal vannak a paragrafusok képviselők választásánál szavazati

A  geszti államférfiu, mint sok Angolországban többféle előfel szövevényeibe beleburkolva, hogy joggal birjon, 
másban, ebben is össze zavarta tételek  m ellett lehet a választói a 20 éven felüli férfiak 3/ 4 része A minimális korhatárnak 20 
a saját hatalmi érdekét a nemzet jo g o t megszerezni, de ez azért ki van rekesztve a választói jog  évben való m egállapítása nem a
érdekével és m ikor a saját ha- elég kiterjesztettnek mondható, gyakorlatából. legszerencsésebb, m ert hiszen ab-

UqATMMAMCindff Alt 4llCir/ipill n^Prajz* térképét és még inkább mellett a vallási és politikai kizáró- tartozás érzete s ezzel az egységes 
H M D N  \m m  növelték a heterogén elemek soka- lagosság egész súlyával uralkodva politikai magyar nemzet eszméje.

O« O ságtlt. Hogyan kezeltük hát ezt a fölöttük. A mi őseink a két hódítási A köz gondolata okként a leg-
v itm íin v iín a t  ÍAíM tPNIlíWVPtP fa,'ka tömeget? Nemzeti egység és irányzat egyikét sem fogadták el. szabadelvűbb alapokon alakulván ki, 
l looliUllj ullah JVgl  It I Ilit M n i .  ergs központi hatalom képezte és Megóvták saját faji jellegüket a ma már bevehetetlen bástyája a

képezi ma is azon politikai alakulatok maga eredeti tisztaságában és e nemzeti egységnek azon idétlen 
G róf APPONYI ALBERT-nek létföltételét, amelyeket földrajzi mellett tiszteletben tartották a meg- kísérletekkel szemben, amelyek — 

a st. louisi Árts and Science44 helyzetük Kelet támadásainak hullám- hódított és később bevándorolt népek mint kivándorlottaink között is 
” inn/i h törőivó tett. És ezen exponált fék- faji egyediségét; beolvasztották ellen- tapasztalható — a helytelen irány

kongresszuson 1 904-ben  ta rto tt vésü államok politikai egységessége bon őket az egységes politikai bán fejlesztett faji érzés ösztönével 
e l ő a d á s a .  képezi viszont Nyugat békéjének államtestbe, felruházva érdemesebb- az egyenetlenség magvát igyekeznek

(2) biztosítékát. De hogy lehetett légyen jeiket a magyar szabad ember azon elhinteni. Ekkép a kereszténység
Angolból fordította:- nemzeti egységet teremteni a faji polgárjogaival, a melyek a hódítók behozatalától fogva, tehát mintegy

i . különbözőség ezen tömkelegében? között is csak az érdemeseket illették, kilencszáz éve a népjogok birlalója
A M B R 0 Z Y  Á G O S TO N . A hódítások története két irányzatot Ezen eljárás folytán, am ely sokban a faji külöinbségekre való tekintet

mutat föl ennek a problémának a emlékeztet a régi Rómának a római nélkül kialakult osztatlan politikai 
Ne feledjük azonban, hogy közép- megoldására. Nyugat-Európában a polgárjogon nyugvó politikájára, a magyar nemzet, 

kori alkotmányról és hódításon gyö- germán betörések nyomán keletkezett faji különbözőség fogalma mihamar í)sztálykülömbsógeket azonban 
kerező államalakulatról van szó; csaknem összes tartományokban a eltűnt közjogunkból. Magyarország Magyarország éppúgy ismert, mint 
oly korszakban vagyunk tehát, mely hódítók ós hódítottak egy uj nemzeti területén minden ember ugyanazon az egósz középkori Európa. Mégis 
a szabadságot csak kiváltság forma- egyéniséggé olvadtak, melyben az törvényeknek van alávetve, a köz- hajlandó vagyok régi alkotmányunk- 
jában ismerte és oly körülmények utóbbiak faji jellege uralkodott. így életben való szereplés föltételei nak bizonyos demokratikus vonat
közt, melyek az általános egyenlőség a frankok, visigothok, longobardok, mindenkire nézve egyformán vannak kozásokat a javára Írni. 
eszméjének nem kedveznek. Francia- Spanyol- és Olaszországban megállapítva és mindenki egyformán A középkori magyar közjog fejlő-

Már most — tény az, még pedig latinokká lettek. A normannokat, akik van képesítve arra, hogy a nemzeti dése tetőfokán megkülönböztetett 
jellemző történeti tény — hogy Francziaországban ellatinosodtak, fejlődés cselekvő tényezőjévé legyen; egy nemesi osztályt „nobiles44, amit 
Magyarországon faji értelemben vett Anglia meghódítása szászokká tette, de másrészt ki van zárva a lehető- helytelenül adnánk vissza az angol- 
kiváítság soha sem létezett. Tény Ezzel szemben a török hódítás sége annak, hogy a nemzetiségek bán „noblemen44 szóval, inkább 
az is, hogy mikor őseink az uj hazát theokratikus elveken nyugodván, külön faji történelme a legkisebb „freemen“ vagy „franchisemen44 ki- 
megalapitották, annak földjét a nem irányul faji beolvasztásra; ez mértékben is tovább fejlődhessék, tételek felelnének meg. mert ezek 
legkülönbözőbb néptörzsek lakták ; az irányzat egyszerűen uj faji réteget Minthogy tehát a fajokat az anyagi kellőkép kifejezik az összes polgár- 
a XVlII-ik századig meg-megismét- helyez a régiek felé, egy bizonyos ós erkölcsi kötelékek egész szövedéke jogok birtokát. Ezekkel egyenlőknek 
lődő bevándorlások pedig még inkább lenézéssel vegyes türelmetlenséget fűzi az egységes államtesthez, idők tekin tettek: a papság, bizonyos 
segítették tarkítani Magyarország biztosítva az utóbbiaknak, de e folyamán kifejlődött az együvé- értelmiségek ós sok város polgársága
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ban a korban nem lehet a pol- nyilvánulásának, ha akar a pap, Bihar a vóderőutasitás ellen. Az uj e tárgyban olyan javaslatot té r 
várnak politikai ügyekben érett jegyző nyomja az írni nem tudó honvédelmi ügyvivőnek egy óira a jesszen a rendkívüli közgyűlés
és alapos Ítélete, katonai, iskolai szavazó kezébe a szavazati jegyet, kasztja a véd- f.1*’ ? ei y . ) aV,af k é p v i s e l ő h á z
legyelem alatt is áll, magánjogilag akár az agitátor teszi ezt: cél- utasítást, a mennyiben elrendeli, többségéből alakult vezérlobizott- 
meg épenséggel kiskorú. Ép ezen szerű és politikailag helyeselhető hogy ezentúl az önként beálló ság eddigi határozatainak meg- 
okok késztették a Nyugat tör- a szavazásnak teljesen titkossá önkénteseknek nem kell belépési felel, egyszersmind Tokaj nagy- 
vényhozásait, hogy nagyobb kor- tétele vagyis minden szavazó az bizonyítvány, a szülői be eegyez s község elö ljáróságát értesíti, hogy 
határt szabjanak, a mi mint fen- elnök állal kezébe adott lapra a kJ)an“ m “elegendő! ha két tanú a rendkívüli közgyűlés határoza- 
tebb láttuk, a legm agasabb Olasz- szavazó helyiségben levő fűiké- aláiría.1 Végül pedig elengedi az I táig az eddigi intézkedések sze 
országban és a Németbirodalom- ben sajátkezüleg tartozik je lö ltje  illetőségi bizonyítványt is, a mennyi- rint járjon el, vagyis a fogyasz- 
ban, a hol a választónak egyéb nevét fölirni, s a lapot összehajtva ben az kéznél nem volna. tási adók befizetését tagad ja  meg.
kellékek ienforgásaesetén legalább az elnöknek visszaadni. A gya- egy idejű leg  felkéri a 100-as bi-
is 24, illetve 25 évesnek kell korlat ez által az analfabéták A  M E G Y E  É S  V A R O S  zottsá£  Bernáth Béla és dr. Búza
lennie, hogy a választók névjegy- választói jog á t megsemmisítené, Barna orsz. képviselők utján az
zékébe felvehető legyen. de ezen szám évről-évre kisebbed- A sz ázas  b izo ttság  ülése, országos vezérlő bizottságot, hogy

Nálunk azonban még a régi nék s végül teljesen elenyésznék, Zemplénvármegye törvényható- e tárgyban is hozzon határozato t 
törvény alapján a választási jogot, mert maguknak a pártoknak is sági bizottsága által a kormány s azt közölje a törvényhatóságok
ba különben egyéb kellékekkel, a érdekükben lesz a művelődés közjogi rendeletéinek ellenőrzé- kai.
vagyoni vagy értelmi cenzussal terjesztése s vállvetve igyekezni sere és a nemzeti ellenállás szer w  Csoltko József utóda. Lapunk 
birt, bármely állampolgár már 20 fognak az irás-olvasás m esterségét vezésére kiküldött százas bízott- múlt számában megírtuk volt, hogy 
éves korában megszerezhette, s a ielnőttek között is terjeszteni, ság tegnap délelőtt 9 órakor a Csoltkó József saujhelyi városi gazda 
igy bár helyesnek volna tartható Ezen intézkedés által tehát csak vármegyeháza tanács term ében ° .ö rö k ség é re1— ^nhit "érte-
a minimális korhatárnak 24 évben használnának a köznek, melynek ülést tarto tt, melyen Ihuránszky sii|ünk _  kettőn pályáznak: ifjú 

* való megállapítása, nem látszik ereje csak akkor fog győzedelmes László vármegyei főjegyző elnö- H o r v á t h  József, kit mindenki 
valószínűnek, hogy ez törvénybe hódításokat tehetni, ha a müve- költ. Elnök az ülést megnyitván erélyes, szigorú férfiúnak ismer és jó- 
is fog iktattatni. lödé? iskoláján ment keresztül. íölolvastatta a belügyi ügyvivőnek gazdának, a kinek kezében a város

Ha már most arra a fikcióra Megfontolandó lest az vájjon lapunkban már ism ertetett azon te m e s e V ^ y a ra X ^ k  -  ^
építünk, hogy a 20 ík életévét be- a szavazás kozségenkint tortenjék-e leiratát, melylyel a törvényhatóság u j f a l u s s y  János városi végre- 
töltött magyar állampolgár, ki külön bizottságok előtt, avagy a azon határozatát, hogy az önkén- hajtó, ki 7 éve áll már a város 
sem gazdai, sem atyai, sem katonai községeket bejáró egy biz. előtt, tesen befizetett adó elfogadását szolgálatában és mostani működési 
legyelem alatt nem áll, politikailag Tekintve azt, hogy egy válasz, s az önkéntesen jelentkező újon- körében megfelel a rábízott teendők- 
önjogu és választói joggal föl- táshoz elnökön és jegyzőn kívül cok előállitását megtiltja —  meg- ntík-
ruházandó, akkor hazánkban a minden községben még 2— 2 bi- semmisiti. A. megsemmisítő leirat -■ ----
választópolgárok száma meg- zalmi térfiut is kell pártonként rabulisztikus indokolásának fölol- H Í R E K
négyszereződnék, mert a tavaly kijelölni s tekintve azt, hogy Ma- vasása közben a bizottsági tagok 
eszközölt összeírás szerint as ezen gyarországon több mint 20 ezer részéről számos közbeszólás hal-
kategóriába eső férfiak száma: község van, igy tehát, ha min- látszott, melyekkel visszautasitot- A pponyi k ö zjoga . Apponyi
4322960 denütt külön bizottság szedné ták a belügyi ügyvivő zúgpróká- s t- ôus‘ előadása, melynek fordi-

Ezek közül ugyan majdnem össze a szavazatokat, legalább torságát. É rdem ben hozzászólót- tárczarovatunkban hozzuk, a
30%  írni-olvasni nem tud, mind 100000 férfiút kellene e célra tak a tárgyhoz zempléni Mosko- magyar közjogot adja szónoki 
amellett nem volna helyeselhető fölkérni és e munkával megbízni : vic Géza, Szabó Zsigmond, Bene- szabatos körvonalozásban. Mint- 
d választói jog gyakorlatát ki- a leghelyesebb az volna, hogy dek Pál, Búza Barna és Bernáth h°gy az idegen hallgatóságra 
fejezetten az irni-olvasni tudáshoz egyelőre egy bizottság működjék Béla, kiknek felszólalása után a va^  tekintettel nem bocsátkozik 
kötni, mert az analfabéták túl - csak keiületenkéiit, mely közsé- bizottság u tasította az alispánt, részletkérdésekbe, alkotm ányunk 
nyomó része néni a saját hibája génként, illetve körjegyzőségen hogy a megsemmisítő leirat tár- ohipelvei a legerőteljesebben dom- 
folytán, hanem a szülők gondatlan- ként szedné össze a szavazatokat gyalását a f. hó 29 ikén in eg tar- borodnak ki benne .Ezekre a tiszta, 
sága és a militarizmus oltárán Azt, hogy a választást munka- tandó vármegyei rendkívüli köz- kétségbevonhatatlan alapelvekre 
áldozó kormányok bűnös inulasz- szüneti napra kell kitűzni, bő- g) ülésre első tárgyul tűzze ki, a szerzo föl alkotm ányjogunk
tása miatt nélkülözi a művelődés vebben nem akarjuk fejtegetni, addig pedig az eddig hozott ha- csm °gó épületét. Czikksozatunk 
legelemibb eszközét. m ert term észetesnek tartjuk, hogy tározatokhoz tartsa m ag á t; utasi- méltán igényelheti tehát a ligyel-

Minthogy azonban az értei- nem szabad kenyérkeresetétől tó ttá  továbbá, hogy a rendkívüli mes odaadó tanulm ányozást, 
mesebb, politikailag érettebb la- megtosztani a szegényebb válasz- közgyűlésnek erre vonatkozólag ~  Díszközgyűlés. A tokaji függőt-
kosságot nem szabad m ajornál- tót, mivel ebben megint csak olyan javaslatot tegyen, hogy a li^frniarozaulISrkifolvdlae “ h^tá- 
tatni a tudatlanabb tömeg által; burkolt jogfosztás volna, törvényhatósági bizottság eddigi rozta> |H)lfy ^ jlb 27-én ^vasárnap
minthogy ép úgy elítélendő a A szavazás kötelezővé tételéről határozataihoz feltétlenül ragasz- délután díszközgyűlést tart. Erre 
kormányközegek által történendő már a múlt cikkünkben szólottunk, kodik és azok végrehajtásá t ki- meghívja az országos függetlenségi 
pressionálás, mint az esetleges s ezt csak azért említjük meg vánja. pártot, Bernáth Béla, dr. Búza Barna
népizgatás hatása alatt való sza- újból, inért ennek hangsúlyozását Tokaj nagyközség kérelm ére a képviselőket, Pekáry Gyulát és a 
vazás; s minthogy ép úgy nem szocialista részről nem igen hal- logyasztási adók tárgyában a bi- keuP A^dlszközgyliíés ^ ^ K o ssu th -  
nevezhető a nemzeti akarat meg- lőttük. Fehér Márton. zottság utasította az alispánt, hogy téren fog megtartatni, utána pedig

Ez a kiváltságolt osztály sok ezer A kiváltságolt polgároknak ez a ültetve. Amiben Anglia felülmúl érzékére, amely ezen intézmények- 
olyan tagot számlált, akiknek szoci- nagy testületé, a mely már arányainál bennünket és felülmúlja csaknem nek létet adott. És azt hiszem elég 
áus helyzete semmiben sem külön- fogva szinte demokratikus jelleget az egész kontinenst, az egy szabad egy ily futó pillantást vetni törté- 
bözött a parasztságétól. visel magán, további osztályozásokat parasztosztály, korai fejlődése. Később nelmi erőink kohójába annak konsta-

Nu képzeljük tehát, a nemesi ren- nem ismert. Ez régi alkotmányunk azonban ezt u legértékesebb nép- tálasához, hogy önállóan kifejlődött 
det úgy, mintha az valami hozzá- főjellemvonása és ez az, a mi en- osztályt Anglia majdnem egészen nemzeti egyéniségünk semmiféle 
terheletlen, zárt testület lett volna, gém arra jogosít, hogy ezt az elvesztelte, mig nekünk sikerült azt, mesterséges politikai alakulatba be 
Noha .egyetlen törvényhozási vagy alkotmányt (juasi demokratikusnak mint nemzetünk kimeríthetetlen erő- nem olvasztható, — mert ennek a 
kiváltságolási aktus által egész kerü- nevezzem. Természetes, hogy vagyon forrását virágzó erőben fentartanunk. nemzetnek életeieme a fiiggetleség. 
letek lakosságai nyertek nemességet, és társadalmi befolyás tekintetében Igaz, hogy a kiváltság rendszere Megismerkedvén tehát ezekben alkot- 
A lakosságnak mind szélesebb rété- voltak külömbségek akkor is (hisz Magyarországon volt úgyszólván mányunk alapjellegével és alap- 
geit fogadta mayába a nemesi rend. a modern Amerika isismeri azokat), leghosszabb életű, másrészt azon- intézményeivel t, hallgatóim, köny- 
u£y< hogy a XVGII. században — de a kiváltságnak törvényesen el- bán az is kétségtelen, hogy itt ilyen lefogják győzhetni tulajdonké- 
sót valószínűleg már korábban, de ismert és megerősített alosztályai jelentkezett a legenyhébb alakban, peni tárgyam nehézségeit 
arra nézve nincsenek adataink — a nem voltak. Csak jóval később Uralmát végképen az 1848-iki dicső
magyar nemesség számban aránylag alakultuk ezek ki, mikor a Habsburg séges törvényhozás törte meg és B.
meghaladta a Lajos Fülöp korabeli királyok német birodalmi címeket pedig nem a politikai jogoktól meg- Az osztrák Habsburg dinasztia 
francia, sőt tálán az 1880 íki parla- ruházták magyar nemesekre, meg- fosztott elemek lázongása folytán lő26 ban lett meghiva a magyar 
menti reform előtti angol választó- vetve ez által azon születési arisz- — mert hisz azok közt teljes poli- trónra közvetlenül a szerencsétlen 
közönséget is. ) tokracia alapját amely az l()08 iki tikai érzéketlenség uralkodott — mohácsi vész után, melyben a törökök

. törvények áltál létesített felsőházban hanem a kiváltságos osztály önkéntes Magyarország egész katonai erejét
•) A szerző utólag beszerzett adut-ii tel alkotmányos jogait, elhatározására. Osztály-nagylelkilség megsemmisítették. -  V. Károly

jesen beigazolják fenti állításait. A fran- Erede^'«S' a 1ne,” *eJl képviselet csak a világtörténelemben ismeretlen vo német császár és spanyol király ama 
cia forradalom korában Mogvarországon . lluzt)ol állott, a mely nem nás: nemzetünk nek talán legbüszkébb, híres birodalma melyben nem szállt 
b né,pességl,ni 7W0*csa,,{d “  a m,n , n alap nélkül hasonlitható az de mindenesetre legtisztább dicső- le a nap akkor élte fénykorát,
á"kí^^^gTto^rẑ álvheo0z mei l^ ^ n a z o n  n g • a,sf áz!u?z’ a Commmokhoz. sége az, hogy erre példát adott. Károly testvérét, Ferdinándot a 
időben Franciaorsz g 2« millfonfi nápes- V,6 n,/ g. Ang a. hordok előbb Most mar megszakítom általános magyarok királyukká választották
sége csak 28.000 ilyen családot'számlált, j^veztek politikai jogokat és a alkotmányjogi fejtegetéseim fonalát; abban a reményben, hogy ez a 
!̂ mA«eni»7iM iínl!l,t5 ,r ko^.köfu,l.;í4»0®fÍT1oü yommonok csak később, lussankint eléggé megvilágítottam ezekben hatalmasuralkodóházmegvédiorszá- 
6750 0. É^^ioz^á^ell\enn^hik^ezekíio7 1̂! Jl,tü ,tak a£°^ u?d,g Magyar- önök előtt a magyar alkotmány gunkat a török ellen. Távolról sem
számokhoz a papságot, amely 1805-ben J)rSza^on kadéttó l fogva az alsó- alaptermészetét és ősi intézményeinek vezette a magyarokat eme elhatá 
maga 16000 választdt számlált, a polgár- ,rt/:Va van f  , V . T ’ y telsőház sajátságait. Ez alapon biztos követ- rozásukban az Ausztriába való 

ffulr"!r,á5tüti  ért,el?liŝ ^®kel é" a P ^ c - s a k  sokkal később lett idegen kezietést vonhatnak annak a nép- beolvadás szándéka, ellenkezőleg 
go > roso po g r8 g . alajból jogintézményeink közé át- nek erőteljesen kiforrott alkotmányos Ferdinánd megválasztatása és meg-
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halász vacsora lösz a tokaji Rákóczi hogy az ilyen levelekkel, ha valahol — A gyártelepiek mulatsága. A voltak. A versenynek egy hibája 
várban. Tokaj város hazafias közön megrendelés-gyűjtésen rajtakapják sátoraljaújhelyi gyártelepi dal-, zene- van csupán, hogy a versenyzők kü- 
sóge nagyban készül az ünnepélyt őket, félrevezethessék a hatóság és önképzőkör vasárnap délután tar- ldnfóle kaliberű fegyverekkel és sü-
fényessé, impozánssá tenni és az ér- embereit. A kereskedelmi ügyvivő tolta a „Nyúl" kerthelyiségben szó- rétekkel lőttek, amely hibán a jövó
kező vendégeket hazafias magyar most megújította előde erre vonat- kásos havi mulatságát a gyári zene- versenynél javitani fog a rendező
szeretettel fogadni. kozó rendeletét, melyben a hatósá- kar közreműködésével. A mulatság- ség. A kedélyes mulatságnak nagyon

" 7  Házasság. R ó n a i Lipót hely- gokat ismételve szigorúan utasítja nak kitűnő időjárás kedvezett. A sok hölgy nézőközönsége is volt. 
beli kereskedő f. hó 15-én eskü— az ügynökök által való rendelés közönség egészen megtöltötte a — Kóbor kutyák. Tudomásunk 
s z ík  örök hűséget S i k S/idiku kis- gyűjtésének ellenőrzésére, a mit kerthelyiséget és fesztelenül mulatott szerint a múlt hónap közepe táján
asszonynak Liptószentmiklóson. az tett szükségessé, hogy a és táncolt a hajnali órákig. elrendelt negyvennapi kutya-zárlat

— Tanulók hangversenye. Zsifko- nyári idény alkalmával több fővá- — A szerelmes napszámos. Kovács ideje még nem járt le; mégis annyi
vits Leposzava zongoratauitónő ti- rosi cég ügynöke ruhamegrendolé- Gábor és Forgács János helybeli kóbor eb csatangol az utcákon, akár 
Hitványai e hó 12-én a .zerencsi seket gyűjtött, mire az Őszi idény napszámosok a Korona-utcai ház- csak máskor, a mikor a kutyáknak 
„Nagy szálloda" termében zártkörű beállta előtt is kilátás van s igy építkezésnél olyan botrányos vere- az ebzárlattól mit sem kell tartaniok. 
bemutató hangversenyt rendeznek, most a miniszter a hatóságokat uj- kedést idéztek elő, a melynek egy Kérjük a rendőrhatóságot, járjon el 
melyet tánc fog követni. Belépődíj: ból éber figyelemre és megrendelés- harmadik személy, Kovács neje adta a kellő szigorúsággal azon eb- 
személyjegy 1 kor. 40 f. családjegy gyűjtők szigorú megbüntetésére meg az árát. Kovács minduntalan tulajdonosok ellen, a kik ilyenkor 
4 k. Kezdete este 8 órakor. hívja fel. Részünkről is szükséges- Forgácsáé körül forgolódott és több- sem viselnek gondot kutyáikra.

— A katonai behívók kézbesítése, nek tartjuk a rendőrség figyelmét szőr ostromolta szerelmi ömlen- — Verseny úszás a Tiszán. Érdekes
A katonai behívókat Bihar honvó- ezekre az ügynökökre felhívni. géseivel. A menyecske eleinte csak versenyre kelt f. hó 8-án vasárnap
delmi ügyvivő rendeletére szorgal- — A sárospataki ev. ref. főiskola, tűrte a szerelmes napszámos udvar- délelőtt Tokaj két legjobb úszója,
másán kézbesittetik a hadkiegészítő 1904 — 1905. évi értesítője dr. Szó- lását, de mikor ez ölelő karjait is Máder László m. kir adótárnok és 
parancsnokságok. Sűrű egymásután- kely György és dr. Rácz Lajos kitárta feléje, az asszony talpára Szita Kálmán m. kir. állatorvos, 
bán érkeznek a fogyvergyakorlutra igazgatók összeállításában most jo- állott és erélyesen visszautasította a Azon a helyen, ahol a Tisza 150 
szóló behivójegyek, melyek legtöbb lent meg. Az elég nagy terjedelmű férfi ajánlatait. Mivel azonban Kovács méter széles és a legmélyebb, át és 
dolgot az amúgy is munkával túl- mű, a melyet Harsányi István tudós Gábor nem volt hajlandó felhagyni vissza úszlák 15 perc alatt a folyót, 
terhelt levélhordóknak adnak, akik teol. tanár székfoglaló értekezése az ostrommal, a kellemetlen helyzet- Elsőuek 5 méternyi távolsággal el- 
a város katonaügyosztályához fór- nyit meg. oly adatokkal van telve, be jutott asszony férjét hívta segít- hagyva társát, Máder László érke- 
dulnak útbaigazításért. Mert a ka- a melyek bizonyítják, hogy a colle- sógiil, a ki csakhamar ott termett zett be.
tonaügyi nyilvántartó osztályban giuin az egészséges nemzeti cultur- és kérdőre vonta napszámos-társát. —............................ ......... —.
minden tartalékos és póttartalékos haladás feladatának, az elmúlt év- A szóváltásból rövid idő alatt olyan a i •• •• x .. 
katona lakhelyét könnyen megta- ben is sikerrel megfelelt. Az intézet verekedés lett, hogy a két nap- A  kÖ Z Ö ílSC g k ó r é b ó l ,  
lálják. Ez az eljárás nagyban meg tanári karát illeti az elismerés, hogy számost alig tudták egymástól szét- ,, ,
könnyítette munkajokat, de ezetul a nagy múltú főiskola a modern pe- választani. A békéltetők kozott volt
a behívók kézbesítése nem lesz az dagogia túlkapásai daczára múltjához Kovács neje is, a kit a dulakodás H á la
eddigi gyorsasággal és pontossággal méltó színvonalát megtartotta. Öröm közben Forgács kétszer hasba rúgott.
keresztülvihető, mert a város a vár- mel konstatáljuk, hogy az újabban Az áldott állapotban lévő asszonyt A most lezajlott 2 havi súlyos 
megye ösmeretes határozata foly- a tanári szigor áldozataiként feltün- súlyos sérülésével azonnal a kórház- betegségem tartama alatt városunk 
tán, illetve a rendeletének érteimé- tetett osztály ismótlétlésre utasított ba szállították. lakosságának legszélesebb körében
ben a tartalékosok és póttartaléko- középiskolai tanulók száma aránylag — Hal estély. A tokaji „Társas kör“ irányomban megnyilatkozott nemes
sek lakásának közlését egyszerűen nem nagy. Sokat foglalkozik az ér- tagjai, dr. Platthy Zsigmond kir. já- érzésű részvétéért fogadják ez úton 
megtagadta és igy a levélhordók tesitő a főiskola kebelében fülál- rásbiró, elnök kezdeményezésére f. szeretve tisztelt illető polgártársaim 
ábba a kellemetlen helyzetbe jutót- litandó, módosabb szülők gyerme- hó 10-én, csütörtökön este a Weisz- együttesen és ügyenként boldogitó- 
tak, hogy most a kézbesítés végett keinek benlakására szolgáló inter- féle vendéglőben társas hal-vacso- lag meghatottan hálás köszönetemet. 
kiadott behívó jegyeknek csak egy nátus létesítésével, am i azonban rát rendeznek, amelyen a tokaji in- Fogadják azt első sorban drága 
részét tudják rendeltetési helyükre anyagiak hiányában egyelőre még teligencia teljes számban részt vesz, kedves kartársaim kik Sebőn Hugó 
juttatni, mig a kézbesíthetetlen be- meg nem valósítható. amint az a nagy előkészületekből lát- öcsémtől a fenyegető veszélyt meg
hívók részben a városháza hirdet- — A rendőrkapitány figyelmébe, ható. tudva önként siettek ágyam melló:
menyi táblájára, részben a csendőr- Egy olvasónk Írja: Nap-nap után — Ta lá lt csizma és munkakönyv. A Szepessy, Moskovitz, Ligeti, kik 
ségi laktanyák tábláira kerülnek, látni, hogy vidéki tyukászok élő csörgői utón egy Orosz Pál nevére mindvégig két hónapon keresztül 
Ilyen behívó pedig szép számmal baromfiakkal házalnak a városban, kiállított munkakönyv és egy pár naponta többször, gyakran éjjel is 
van, ami azt jelenti, hogy az idei mely házalás azonban belügymi- csizma találtatott. A könyv tulajdo- gazdag tudásukat és tapasztalataikat 
fögyvergyakorlatokra behivottaknak ciszteri rendelet értelmében, — mely nosa lészi (abauji) születésű és ille- összesítve, hivatásuk magaslatán, de 
legalább egy harmadrésze kibújik a tiltja élő baromfiaknak összekötözött tőségii, 39 érés gyári munkás. A mint barátok is olykor Roboz, Davi- 
a két heti és a honvédségnél divó lábbal való piacra hozását — tilos, tárgyak a rendőrkapitányi hivatal- dovics, Fried és Friedmann kollegák 
35 napi katonai szolgálat alól —; Ha ezt a rendeletet a rendőrkapitány uál átvehetők. is érdeklődvén egész odaadással
a honvédelmi miniszter úr íegná végrehajtatná, azonnal megszűnnék — Gömblövészet. A tokaji vadász- küzdöttek önzetlenül a gyilkos tá- 
gyobb bosszúságára. a baromfiakkal most divatos házalás társaság f. hó 6-án vasárnap délután niadó ellen, —■ mig siker pem koró-

— A kereskedelmi ügynökök meg- s minden eladó kénytelen lenne 5 órakor nagyon érdekes üveggömb názta fáradozásaikat.
szorítása. A vidéki és különösen fő- áruját magán a piactéren árulgatni lövészetet rendezett a Rákóczi vár- nektek fiatal kariársaim !
városi ezégek tudvalevőleg ügynü- Ez a pi icon való tömeges árusítás bán. A verseny-lövésben 13 vadász jutalmul pedig Isten dús áldása! 
köket küldenek ki kisebb városokba pedig határozottan az eladási árak vett részt, ezek között 3 Szabolcs- r
abból a czólból, hogy egyeseknél alábbszállását idézné elő. megyei vadász is. Tizenöt lövés batoraljaujhely, 1J05. augusztus
megrendeléseket gyüjsenek. Az ügy- — Eltűnt. Pivárnyik József, hely- esett egy-egy vadászra s az első 9-én.
nököknek ez a járás-kelése immár beli 15 éves lakatostanuló egy hó- dijat Székely József (15 találás), a ^r. SChon Vilmos.,
meghonosodott nálunk, mert a ha- nappal ezelőtt munkaadójától el- másodikat dr. Platthy Zsigmond (11 ----••• — •••— .............. '
tóság nem elég erélyesen lép fól távozott és azóta ide vissza nem találás), a harmadikat Kicsinké An- szerkesztőség üzenetei/'
ennek a tarthatatlan állapotnak a tért. Atyja kérelmére a rendőr- tál a társulat elnöke (10 találás), a
megszűntetésére. Legújabban úgy kapitányság körözteti. Személyleirása: negyediket Szomjas Gusztáv (Sza- . L. K. Mi irtunk oda s hogy levelünk 
játszók ki a hatóságokat, hogy jó arca gömbölyű, haja barna, szemei bölcs m.) (9 találás), az ötödik dijat á ^ m e n t í  azt“e rovatban VTeztU^C 
előre meghívásokat, avagy megren- barnák, erős termetű, zömök test- Prágay Aurél (7 találás) nyertékel. Kísérje figyelemmel u M. pénteki és
dőléseket iratnak a saját ozimokre, alkatú. A nyert dijak különféle dísztárgyak szombati számait, a hol a oikkek meg

koronáztatása azzal a világos ki- nőire is kiterjesztve 1723 bán. Ez az osztrák Pragmatica Sanctio és ipso facto megszűnik, mihelyt
kötéssel történt, hogy a magyar ko- utóbbi VI. Károly császár (III. Károly rendelkezésétől, Magyarországon eltűnt a személyi láncolat. Az ural-
rona függetlensége és az ország magyar király) híres Pragmatica nem bir örökösödési joggal. kodó azonosságának személyi küte-
alkotmánya sértetlen marad. Ezt a Sanctiojában * lett megpecsételve. 2. Dacára ezen perszonál-unió- léke nein sérti az ország jogi fiigget-
föltételt a  király elfogadta és meg- Ez uz okmány, alapját képezvén nak,a magyar korona függetlensége lonségét, mert az azonosság csupán
tartására esküt tett, időről-időre meg- Ausztriához valójelenlegi viszonyunk- és a királyság régi szabadságjogai a fizikai személyre való tekintettel
erősitik azt az uralkodóház trónra- nak, részletesebb tárgyalást igényel. ünnepélyesen elismertetnek és áll fenn, mig a magyar király köz
lépő leszármazói koranázási esküjük- A Pragmatica Sanctio több jogi megerősittetnek. jogi személyisége ép oly különálló
ben és bármily jogsérelem történt cselekményből áll, diplomáciaiból és 3. A fentebb megállapított örö- marad az osztrák uralkodóétól, min
is a gyakorlatban, a dolgoknak ez a törvényhozásiból amelyek közűi kösödésre jogosult ágak kihaltával eddig volt. Ez a fizikailag egységes
törvényes állapota soha változást azonban nálunk csak az 1723. L. II., a királyválasztás ősi nemzeti joga uralkodó, mint magyar király, elő-
nein szenvedett. III. törvénycikk bir törvényes erővel újra hatalyba lép, tekintet nélkül jogait csupán a nemzet által ellen-

A Habsburg-lníz magyarországi és gyakorlati fontossággal. Ebben a arra, hogy ez esetben Ausztria, őrzött és korlátozott körben gyako-
uralmának első szakában, tehát törvényben az ország törvényhozása vagy annak valamelyik tartománya rolja, mint azt fentebb kifejtettem,
1723-ig semminemű jogi kapcsolat III. Károly kívánalmaival egybe- kit emel trónjára. viszont, mint osztrák uralkodó, csak
nem létesült hazánk és a dinasztia hangzóan következőleg állapította 4. Amig a jogosult ágak ki nem nem abszolút hatalommal rendelkezik
örökös tartományai között, me- meg a magyar trónöröklés rendjét: haltak és a két országban ugyan- — vagy rendelkezett akkoriban. Ez
lyeket egyszerűség kedvéért ezentúl 1. A magyar trónörökösödési jog azon fizikai személy uralkodik, a császári hatalom két, a magyar 
„Ausztria" gyűjtőnévvel fogunk I. Lipót, 1. József és III. Károly li- Magyarország és Ausztria kötelesek jogban teljesen ismeretlen jognak,
nevezni. De nem is fejlődhetett ki és nőági leszármazóira rubáztatik az egymást külellenségek ellen meg- a hűbérinek és a rómainak elemeiből
kapcsolat közöttünk, mert Magyar- elsőszülöttsógi rendnek Ausztriában védeni. szövődik ki. Föltenni is lehetetlen,
ország trónutódlási rendszere tovább- már érvényben levő módja szerint Vizsgáljuk meg most már ezen hogy ez az eltérő eredetijés jellegű
ra isié iig  választásos maradt, inig olyképen, hogy amig a fentemlitett alapszerződést először tartalmi, azután magyar és osztrák ̂ államfői hatalom
az osztrák tartományok örökös bir- ágak ki nem haltak, egy és ugyan- alaki szempontból. egybeolvadhasson. Ehhez a személyes
tokok voltak. Ez időben az uralkodó azon fizikai személynek kell ural- Ami tartalmát illeti, nincsen abban kapcsolathoz, amely csak annyit
azonosságán alapuló összeköttetés kodniaMagyarországon és Ausztria- Magyarország független államiságára jelent, hogy ez a két különböző
Magyarország és Ausztria között bán, a különválasztás törvényes nézve semminemű sérelmes intéz- természeti jogkör egy fizikai sze-
meróben esetleges volt, hasonlóan lehetősége nélkül (a törvény szavai kedés. Lényege abban áll, hogy mélyben egyesül, még egy ünne-
Anglia és Hannover egykori viszo szerint: inseparabiliter ac indivisi- általa személyes kapcsolatba léptünk pélyes szerződés járul arra vonatko
nyához. biliter possidenda, a magyar szent egy másik országgal; személyesnek zólag, hogy a két állam külellen-

Megváltozott a helyzet akkor, koronaországainak az osztrák örökös nevezem a kapcsolatot, mórt csak ségekkel szemben kölcsönösen meg-
amidon a magyar korona öröklési tartományokkal elválaszthatatlanul addig tart, mig a személyeknek egy vódendi egymást,
joga a Habsburg-házra Hibáztatott, együtt leendő birtoklása). A Ilabs- bizonyos meghatározott csoportja, a Folyt köv.
először a fiágra 1686 bán, majd a burg-ház többi oldalága, eltérőleg a jogosult agak vonala ki nem bal

I I
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fognak jelenni. Szívből jövő üdvözlet. — róst 1218 koronában ezennel meg- 
=  M E S T  -Pr,iNbX ra«g* «  ‘ílla,|itott kikiáltási árba,, elrendelte 
általános választó jogról. Tekintve azt, hogy l10£y a fentebb megjelölt in* 
Fehér dr. e kérdésről hat folytatásban eg'v gatlanok az 1905. ÓVÍ Október hó 
népszerűén irt tanulmányt tesz közzé. 9.j|( (kilencedik) nupján d e. 10

Bodzásujluk k ö z i b e n  a 
ismerheti, nem tartjuk helyesnek, hogy községi bírd házánál m egtaitando  
egy kiszakított résznél vita kezdődjék. Ha nyilvános árverésen a m egállapított

kikAi‘í" ‘isi “ron í “* ü í '« '“,7í fr gnai-készséggel közöljük. í)e azt hisszük arra Árverezni szándékozók tartoznak 
nem lesz szükség, mertacikkirő e kérdés- azingatlan becsárának 10° o-át vagyis 
ben -  a mint következő cikkeiből látjuk. 121 korona 80 fillért, készpénzben, 
sokkul radikálir.abb álláspontot foglal el, iu u i. zv: í.Y  t 47
mint a magyarországi szociáldemokraták ' a.?> nz iö ö t . e \ i  UA. t.-C,

§-aban jelzett árfolyammal számított 
,rrraftT ^" _ rrr-̂rr̂rMp,,. és az 1881 : november 1-én 3338. sz. a.

Kiadótulajdonos : kelt igazságügyministeri rendelet 8. §
LANDESMANN MIKSA. kíjelüll dvadékképes értékpapírban

a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881: LX. t.-cz. 170. §-a érteimé- 

6300/1905. tk. sz. ben a bánatpénznek a bíróságnál
előleges elhelyezéséről kiállított sza- 

Árverési hirdetményi kivonat, bályszerü elismervényt átszolgáltatni.
. . . .  Kelt Sátoraljaújhelyben, a kir.

A sátoraljaújhelyi kir. törvényszék törvényszék mint telekkönyvi ható
mul! telekkönyvi hatóság közhírré Sljgn^| 1905. évi julius hó 29-én. 
tes.i, hogy Szakai Séga István vég- Winllanri kir u zék i hiró
rehajtatónak, kk. Hornyák István 6 ana’
és társai végrehajtást szenvedők el- .
leni 100 korona tőkekövetelés és jár.
iránti végrehajtási ügyében a sátor- RérllMftá e«rilf>ft riadó
aljaujhelyi kir. törvényszék területén J>CrüCaOO, WCIieg ElflöO
lévő, Bodzásujlak község határában két** o k á b ó l k o n n h á -
fekvő, a bodzásujlaki 126. sz. tjkv- eVV K e iszo o a vo i, teo n yn a
ben A. i. i - i 2 ,  sor sz. a. felvett b ó l és m e l lé k h e ly is é g e k b ő l
169. hr. sz. ház, Udvar és kert 297.
hr. sz. katidomb dűlőben fekvő _ _
szántó. 510. hr. sz. Mocsárkut dűlő- flCll be le tte t k ö l tö z k ö d n i .
bvn fekvő szántó, a 683 hr. sz. Közvetítők dijaztatnak.
Hosszukötél dűlőben fekvő szántó.
a 833. hr. sz. Kásói útnál fekvő Értekezhetni dr. E r é n y i  M a n ó  
szántó, 937. hr. sz. Középső dűlőben .. , . , .. ,
fekvő száláé. 1069. hr. sz. Kiszteí ug) véd irodAjahan S á to r  a lja -
határnál fekvő szántó. 1264. hr. sz lljhelybeH-
Kisztei árok dülőbeni szántó, 1391. ■ — —  .......
hr. .sz. Hclmecz melletti rélföld szántó,
(2142-2143) hr. sz. Gerony dü.'őheii £ lső  sátoraljaújhelyi kerékpár raktár
szántó, 1614. hr. sz. a Földek végé-
ben fekvő rét. 1732. hr. sz. Gerony ZCttllCflYÍ SflltOOr
alatti rét. A. 1. 14—15. sor. 203/99. *
hr. sz. szántó és 1093/65. hr. sz. órásnál R á k ó c z i - u t c a .  
szántóból a B. 21—23. alatt kk. _. . , . , .
Hornyuk Erzsébet, kk. Hornyák Já- Elad 68 V88z “I 88 regi kerékpárokat, 
nos é„ kk. Hornyuk Istvánt 5/16-üd Raktáron ta r t a katrészekot. Elfogad 
részben megillető jutalékra az árve- bármilyen javítást.

[P in t  3mre építészI
j építési irodáját ff

| Csfhy-iéie híÉ, Istljiit-B. 1 . n. |
\ helyezte át. 1

Könyvnyomdái munkát
a  leg szebb  k iv i te lb e n  és a  leg o lcsó b b  

á r a k o n  k é ső it

tandesmann jVtiksa és társa
könyv- és pipitkereskeiése, könyvnyomdája 

Sátoraljaújhely 
a Rákóczi-utcában lévőRóth (Rácz)-jéle házban.

Nyomatott Landesmnnn Miksa és Társa k ö n y v n y o m d á já b a n S á to r a l j a u jh e ly ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
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