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R óm a ledől . . .

A lég aljasabb bűncselekmények 
legoesmányabbikának híre terjed j 
a fővárosból s e hírrel kapcsolat 
bán egy itt jól ismert, legtekin
télyesebb családi összeköttetések
kel bíró Zemplén megyei név.

Nem a mi feladatunk kutatni,; 
mennyi igaz abból az erkölcsi po
csolyából s van-e benne és mily 
része az illetőnek; — csak kife-j 
jezést akarunk adni annak, hogy j  
nem csodáljuk, ha megyénk vagy 
megyebelink ily hírekkel együtt 
emlegetted k.

Mert kitűnő fészke az erkölcs- í 
telenségnek, a romlottságnak Zem
plén vármegye. Korrupczió a tár
sadalmi téren, a hivatalos életben, 
a politikában, ez jellemzi Zemplén j 
vármegyét.

íme, mily képet mutat társa 
dalmi életünk pár szóval lefestve, j

A legelőkelőbbek és leggazda-■ 
gabbak főgondja — csekély kivé
tellel — önnön becses személyük ; 
kedvtelése A ki komoly munká
val embertársai hasznára lenni, 
vagyona fölös jövedelmeivel azok! 
javát előmozdítani igyekeznék: alig! 
ah ad köztük. Ellenben mulatság, 
kártya, lovak és szeretők kedve
sek legtöbb előtt, az alsóbb osz
tályok lenézése, mérhetetlen úri 
gőg, a tisztességes munka meg
vetése, oktalan prédálás, vastag 
tudatlanság s tisztátlanság az er
kölcsi életben jellemzi legtöbbjét. 
Van itt olyan úr is, a kiről egy kis 
túlzással mondhatnék, hogy hárc 
met tart magának, de ezen senki 
sem háborodik (el, mert ő nagy 
úr Még a delnők előtt is csak 
»piquantc« a dolog. És józanész 
ellenes életmódja * mérhetetlen ki 
adásait hogyan fedeznék máshon
nan: igyekeznek a legszegényeb
bedtől inkább elvenni, mint jut
tatni nekik: a legnagyobb uradal
mak munkásainak sorsa legsa 
nyarúbb.

A középosztály a felsőbbeket 
veszi mintaképül. Minél nagyobb 
»úr< lenni, ez a főczél. Értve az 
úr alatt, a ki nem dolgozik csak 
költ. És igyekszik mindenki minél 
nagyobb urat mutatni Nagvzási 
hóbort vette belé magát a közép 
osztályba. Erejével arányban nem 
álló költséges életmód már telje
sen tönkretette a dzsentrit, viszi 
a biztos pusztulás télé a hivatal
nok s lateincr osztályokat. És 
nincs egy ember, a ki irányt mu 
tatni igyekeznék, hogy nem szé
gyen az egyszerűség, hogy fölös-, j 
leges a czifrálkodás, a nagy ven
dégségek, hogy nem virtus a kártya, 
a nagy ivások, versengés a női

toilettekben, mulatságokban, fény
űzésben.

A nép, pedig, az istenadta nép, 
a ruthének, a tófság és — szé
gyen. de való ----  sok helyen a
magyarság is, romlásának egyik fő 
tényezőjeként tekintheti a pálin
kát. Es nincs az egész megyében 
egy mértékletességi egyesület, 
nincs a ki felvenné a harezot a 
korcsmák ellen a népért.

S a hol ily korrupt a társadalmi 
élet, ott a hivatalos helyiségekben 
is szabadon burjánzik a korrup
czió. Hírhedt közigazgatás, neked 
itt oly szerep jutott, mely mellett 
csekélységnek tűnnek fel minden 
egyéb hivatalok Kezdhetjük leg- 
alól a községi kúrákon, kik leg
nagyobb részben vak eszközei az 
önkénykedő * zolgabiráknak, kik 
tetszik-nem tetszik, nyakára tol
ták őt a falunak, folytathatjuk a 
jegyzők egy részével, kik közül 
igen sok van, a ki több kárt okoz 
a falvainak, mint egy sáskajárás, 
a szolgabírákon, kiknek nagy része 
sem nem érti, sem végezni nem 
akarja a dolgát, csak basáskodni 
és busás mellékjövedelmeket b e
zsebelni szeret, áttérhetünk a vá
rosi hatóságokra, honnan szintén 
igen érdekes dolgok szivárognak 
ki. Ismerünk jegyzőket, a kik meg
szöktek az elsikkasztott, kizsarol: 
pénzekkel, sok meg, a ki nem 
sokkal nemesebb dolgokat visz 
véghez, mégis hivatalában grasz- 
szál, akad szolgabiró, a ki egy nap 
tizenöt községen végig menve 
tizenöt helyen szedi be törvény
telenül felszámított napidíjait s kér
dés nélkül megrakatván szekerét 
és zabos zsákját a paraszt kazlá
ból és zabjából minden lelkiisme
reti furdalás nélkül kevélyen haj
tat haza. Es a megyeháza maga ? 
Ott is fordulnak elő dolgok, me
lyekről jobb nem beszélni.

Korrumpált társadalom, korrum
pált hivatalos élet mellett a poli
tikai életben is csak a korrupczió 
győzhet. Megmutatták a legutóbb 
lefolyt választások, mennyire lehet 
bízni abban a sokat emlegetett 
tisztaságban.

És mind jobban és jobban ter
jed a korrupczió, kergetve, űzve 
a nép minden osztályát a végrom
lás felé.

Ha csak a. jóság ie nem zúdít 
valahonnan a megye nyakára — 
egy Kaffkát Az segítene a köz- 
igazgatáson. De mi tud segíteni a 
társadalmi korrupezión?

$ petícióra hozott ítélet.
Megírtuk annak idején, hogy az 

Újhelyi petíció tárgyában hozott 
curiai ítélet indokolását közölni

fogjuk. Most érkezett le a Kúria 
Ítélete, itt adjuk azt egész terje
delmében, mint előre jeleztük, min
den kommentár nélkül.

552 sz.jeur. bir. 1902.
Az 1899. XV. tez. I. alapján 

Csapó Lajos. Waller Aladár, Gyur- 
kovies (ióza, Oeskay László. Havas 
Bertalan, Móré Dániel. Vaszil .Jó
zsef. Kei i István. Erenkel Antal, 
Sütő József, Majoros András, dr. 
Éried Lajos és Sebőn József sátor
aljaújhelyi lakos kérvényezőknek 
Dókus Ernő országgyűlési képviselő 
budapesti, id. Meczner Gyula vá
lasztási és Miklóssy István kiildött- 
ségi elnök sátoraljaújhelyi lakos 
panaszlottak ellen, a sátoraljaújhe
lyi választókerületben 1901. évi ok
tóber hó 2-án megtartott országgyű
lési képviselneálasztás érvénvtelelü
tése iránt 1901. október Ml-ón 109. 
eur. bir. sz. a indított. 1902. évi 
január 24. és 25-én a nevezett kér
vényezőkkel és panaszlottakkal, va
lamint a választás védelmére je
lentkezett s az eljárásba befolyni 
ki vám') Kaczinczy Andor alsóregme- 
ezi. Gazdagít Gyula ladmóe.zi. Szegő 
Benjamin zempléni, Matyaczkó 
György velejtei, Feiberbaum Miksa 
kisztei. Szakácsy Yineze gereselyi, 
Stefan esik József, Kliédey Zoltán, 
Gyarmathy Sámuel bodzás-ujlaki és 
Goldstein Sámuel mikóházai lakos 
választókkal tárgyalt kérvény ügyé
ben e tárgyalás, valamint az 1902. 
január 25-én 79 eur. bir. végzéssel 
elrendelt bizonyítási eljárás adatai, 
s efelett 1902. június 28. 24. 25. 20. 
27 és 28-án megtartott folytatólagos 
tárgyalások összeredmén vének alapul 
vételével, 1902. junius 30-án tartott 
i i 1 é »ében, k ö v e t k e z ő e n

í t é l t :
A kérvény elutasitlatik, és kérvé

nyezők Dókus Ernő részére 1600., 
iű. Meczner Gyula részére 1000., 
Miklóssy István részére 153. végre 
Kazinczy Andor és társai válasz
tásvédők részére 2368 kor. 80 fillér 
költségnek 15 nap alatt megfizeté
sére végrehajtás terhe mellett egye
temlegesen köteleztetnek. dr. Éried 
Lajos ügyvéd költsége kérvényezők 
ellenében 4150 és dr. Thuránszky 
Zoltán ügyvéd Kazinczy Andor és 
társai ellenében 2368 kor. 80 fiillér- 
hen megállapittatik az eljárási költ
ségek előleges fedezésére letett 3000 
koronából eddig a kérvényezőket 
terhelő költségekre kiutalványozott 
összesen 1393 K 15 E levonása után 
fennmaradt 1606 K 85 E kérvénye
zők részére meghatalmazottjuk ke
zeihez visszaadatik, miről külön té
tetik intézkedés.

Ez Ítélet hiteles kiadványa a kép
viselőház elnökének átküldetik, s a 
felek meghatalmazottjai részére ki- 
adatik.

Indokok:
A folytatólagos tárgyaláson hatá

rozottan és világosan kijelentették 
kérvényezők, hogy kérvényüket az 
abban érvénytelenségi tényékül fel
hozottak közül, a többieknek elejté
sével. csupán azokra tartják fenn, 
melyekre az 1902. január 25-én 
79 eur. bir. sz. a. kelt végzéssel a 
bizonyítási eljárás elrendeltetett, kö- 
vetkezésképen a megtámadott vá-

1 ászt ást 1899. XV. t. c. 3. $. 16. 
pontjában megjelölt érvénytelenségi 
ok alapján kérik érvénytelennek ki
mondani.

Ennek folytán megbíráld.? és el
döntés tárgyát a következő tények
re alapított érvénytelenségi ok fen, 
vagv fenn nem forgása képezi. :

I. hogy a katonazárvonalak a kér
vényhez B alatt mellékelt vázrajzon 
kitüntetett helyeken állíttatván fel 
és módosíttatván, illetőleg megvál
toztattatván, ezáltal a Buzapárti vá
lasztóknak a Vadászkürt szállodában 
levő tanyájukra való bevonulása, 
vagy a szavazó helyiségekkel való 
közlekedése megnehezittetett és meg
akadályoztatott.

II. hogy a Buza-párt tanyája előtt 
a járdán, az utca hosszában egy ka
tona zárvonal volt felállítva, mely 
valamint a többi katonai zárvonalak 
által meggátoltatott a Buzapárt ab
ban. hogy a választók részére szük
séges élelmi szerekkel való ellátás
ról. d. u. 3 óráig, mikor, már azok
nak bevitele megengedtetott, gon
doskodhassak. Az étel és viz hiánya 
miatt sok választó kiszökött a ta
nyáról, s ennek kerítésénél a Dó- 
kuspárti kortesek étellel, itallal es 
pénzzel csalogatták őket.

III hogy id. Meczner Gyula vál. 
elnök rendeleténél fogva, a Búza- 
párti mozgó bizalmi férfiak, csak az 
első szavazó helyiség előtt elvonuló 
utcának nyugoti oldalán járhattak, 
a Dókus-párii mozgó bizalmi férfiak 
ellenben bárhol szabadon tartózkod
hattak és közlekedhettek.

IV. hogy id. Meczner Gyula vá
lasztási elnök a választásnapján a

| Buzapárti választók kocsijait szemé
lyesen feltartóztatta, azokat a Dó- 
kuspárt Vörös Ökörben levő tanyá
jára boluizta, a Buzapárti választók 
tolijelvényeit sajátkozüleg letépte, és 
Dókuspárti telijeivé nyekkel helyet
tesítette, és

V. hogy a Dókuspárti tanyán, a 
Vörös ökörben, az oda beterelt és 
bezárt Buzapárti választók, kik kö
zül egy Ízben 4 onnan ki is mene
küli, a célból, hogy kibocsáttassanak 
a kaput döngették, erről a válasz
tási elnöknek jelentés tétetett, ez 
azonban semmi intézkedést nem 
tett.

Ezekre vonatkozóan annak meg
jegyzésével, hogy a kérvénynek 
e/.okre nézve tett állításait a válasz
tásvédők valamennyié az első tár
gyalás alkalmával tagadásba vette 
s éppen azért rendeltetett el a bi
zonyítási eljárás, a bizonyítási eljá
rás eredménye, s a feleknek erre 
tett nyilatkozatai alapján, a követ
kező tényállások állapíthatók meg 
és pedig

Az I. pontra:
A katona zárvonalak, Bénái d Jenő 

honvédőrnagy kirendelt karhatalmi 
parancsnok és Barthos István hon
védszázados egyik szakaszparancs
nok tanuknak 28. és 244. n. sz. a. 
vallomása szerint a választás napján 
délelőtt 9 —Vi 10 órakor azokon a 
helyeken állíttattak fel, hol azok 

’ felállítása 1901. október 1-én a köz- 
| igazgatási hatóság közegei, s a ka- 
í tonaság vezénylő tisztjei meghall
gatása mellett a választási elnök 
által megállapitttttott. s a 79 eur.

| hir. 1902. sz. tárgyalási jegyzőkönyv.
Lapunk <4- oldal.
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— Ezüstlakodalom Kod ves «*> lé
lek emeld családi ünnepély  folyt I** 
f. hó 20-án Kasztoméiban. Szemere 
Géza ottani földbirtokos házánál. E 
napon ünnepelte  ugyanis a ház ura 
és ú r a s s z o n y a  egybekelésének 25-ik 
évfordulóját .  Az ünnepélyen  n a g y 
számú előkeld közönség volt jelen , 
élén Kun Bertalan  piiskökkol. A 
fopásztoron kivííl ott voltak l íu tka  
József  esperes, Dókus Gyula cs. és 
kir. kamarás, Görgey járásbiró csa
ládjával  Pog án y  és Kerekes köror 
vosok szintén családjukkal. Szemere 
Emil. Szemere Márton gazd. int. 
tanár  Szemere Dezső törv. aljegyző, 
N ém ethy  és Diones családok. Kört- 
vélyessv István földbirtokos. Sütő 
Kálmán ref. lelkész stb. A jelen volt 
hölgyek és urak száma 50 körűi 
volt.* Ily díszes és szépszámú közön
ségtől  környezve lépett  az ezUstla- 
kadalmas pár az agg föpásztor elé, 
aki ékes beszédben fe j tegette  az a l 
kalom jelentőségét ,  s szívet m e g in 
dító buzgó imában kért áldást is ten
től a 25 év küzdelme, baja-gondja 
által egybeforraszto tt  és kipróbált  
huségtí házasokra. Az egyházi rész 
befejezése után tánc, majd gazdag 
lakoma következett , melyen Kun 
B. püspök és Hűt ka József  esperes 
az ezüstlahadahnas párér t  Szemere 
Emil pedig Kun B. püspökért emelt 
poharat. Vacsora után m egúju l t  a 
tánc s a feles számban levő fiatal
emberek és leányok a jó c ig án y 
zene vig hang ja  mellett  ismét, táncra  j 
perdültek, s magyaros jókedvvel 
táncoltak  egész kivilágos kiviradtig.

— Sertésvészek. Sátora l jaú jhe ly 
ben a folyó hó 20-án mogállapjtot t  
szórványos sertésvész miatt  a város j 
a lkap i tánya  a zárlatott  elrendelte  s 
a zárlatidő alatt  a heti és országos 
sertésvásárok m egta r tásá t  további 
intézkedésig betil totta.  — A sertés
vész fellépett még Homonnán is. 
miér t is a zárlat  a vész m egszűn
té ig  e lrendelte te t t  és a vásárok 
m egta r tása  betil tatott .

— Anyakönyvi tanúsítványok. Az 
eddigi gyakorla t  szerint az óvodába 
és az elemi iskolákba csak akvi 
kivonat  a lapján lehetet  a gyerm eket  
beíratni.  Az anyakönyvi  kivonat 
pénzbe kerül s ez különösen a sze
gény  emberre volt  terhes, mert a 
gyerm ekek  iskoláztatása amúgy is 
költséges dolog. — A belügym i
niszter  legújabb körrendele té  ér te l
mében ezentúl keresztlevél he lye t t  
anyakönyvi  tanús ítványok  alapján  
lehet  beírni a gye rm ekeke t  az isko
lába, Az " anyakönyvi tanús ítvány t  
d í jmentesen  állí tja ki minden a n y a 
könyvi hivatal és bélyeg sem kell 
rá csupán egynéhány  krajezárt  kell 
fizetni nyomtatási  költségek fedezé
sére. Az anyakönyvi tanús ítványban  
csak a gyerm ek  neve,  'val lása, szü
letési helye és ideje és a szülők 
neve van feljegyezve.

— A kivándorlás megnehezítése ér
dekében a belügyminiszter  (a „Bel
ügyi Közlöny" 28.-ik számában 
501)55/002. szám ala t t  szigorú ren 
deletet bocsátott  ki. melyben a kör
jegyzők, jegyzőknek , városi a lka lm a
zottaknak szigorúan megtilt ja , hogy 
útlevél nyerése iránti fo lyam odvá
nyokért, útlevél ajánlat i  táblázat,  
vagy sürgető  el járásért  d i j jakat  szed
hessenek.- Elrendelte  egyszersmind, 
hogy az ajánlati  táblázatok ezentúl 
a kir. járásbíróság által is láttamo- 
zandók, nehogy hűn vád alatt  állók 
kaphassanak útlevelet.  Evvel az in
tézkedéssel a belügyminiszter  köz
vetve  megnehezíti  az út levél m e g 
szerzését. mert amit egy pár forint 
lefizetésével eddig könnyen megsze
rezhetett . — az útlevelet most már 
csak saját  utánjárásával  m e g n e h e 
zítve kaphatja  mog. Ajánljuk e r e n 
deletet  a lelkészek és tanítók f igyel
mébe. hogy ezt a néppel közöljék.

— Diák szálló a Tátrában. A Ma
gyarországi  Kárpátegyesőlet e lnök
sé g e -a  Magas-Tátra területén lé te 
sítendő diák szállók ügyében feltör 
jesztést intézett úgy a földmivelés- 
ügvi. mint a tanügyi kormányhoz. 
Az egyesületnek törekvése sikerrel!

Könnyen emészthető, igen kellemes izü vastartalmú ideg 
erősítő és vértképző tápszer. — Az összes orvos taná

rok által kitünően ajánlva.
Jlbauj, Borsod, s Zemplén vármegyék egyedüli főraktára.

K a p h a t ó  a a  ö s s z e s  g y ó g y s z e r t á r a k b a n .

N yom ato t t  Landesm ann  Miksa és Tár 2 könyvnyom dájában  Sátoraljaújhely.
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