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Közgyűlés előtt.
S á to ra lja -U jh e ly , s z e p te m b e r  15.

(bp.) A zok a törvényhozói intéz
kedések , am elyek  a törvényható
sági »közigazgatást bizottság «-g2Í[ 
m egalkották  a közhatósági terri
toriális organizm usnak egy ik  e lső 
rendű tagját é s  a m ely alkotásnál 
nem  pusztán a központi korm ány- 
hatalom  ingerenciájának növelésére  
való törek vés érvényesü lt, m ert 
párhuzam osan ezzel az önk orm ány
zati e lem ek  befolyásának , igazga
tási közrem ű k öd ésén ek  kiterjesz
tése  is eszk özö ltetett: azok az in
tézk ed ések  m in d en esetre  nagyob b  
piedesztálra em elték  m agát a köz- 
igazgatást, m int akárm ely m ás ál
lam in tézk ed ései.

T öbb  szabad szellemű b efo lyást 
vittek belé. T eszem  azt a hasonló  
porosz »Bezirksausschuss« vagy a 
trancia »C onseil de préfecture«  
nem  állanak közel, sem  állásuk, 
sem  hatáskörük szerint a közigaz
gatási b izottsághoz. Ez a b izo tt
ság, am ely  v e g y es  a lk otóelem ein él 
fogva a bürokratikus elfajulás ellen  
alakult, —  a hol a hivatalon kí
vüli n ép ies etem  érvén yesü lh et: ez 
jellem zi a fftagyar közigazgatásnak  
hivatását.

Mert értsük m eg jó l. Arról van  
szó, h ogy széles ez országban , de  
legk ü lön öseb b en  nálunk a k özgyű 
lési p lénum ok fölött a szabad szel
lem nek  csak  e g y -eg y  árnyéka len  
gedez. N éh a-n éh a  eg y  kis frissítő  
fuvallat éri arcunkat, d e  ez csak  
kósza szellő , am elynek  tisztitó, üd
vös hatása n incsen. Tudja Isten  
mi le lte  a m agyar a lkotm ány véd- 
bástyáit: m intha elfásult, elern yed t  
id egzetű  em berek  laknák, m intha  
rozzant, porhanyós falazat képezné  
a hajdan erős bástyaszik lákat.

M inden k özgyű lésen  a bürokra
tikus szellem  uralkodik, m inden  
plénum  e lő tt a szo lgaság  szellem e  
ül a lelkeken. D e  ha m ég  legalább  
ez volna. Sok szor azonban m eg
esik , hogy  tisztv iselőn  kívül alig 
van más a terem ben .

A  m egyei vagyon, a m egyei b e 
csü let azokra az em berekre van 
bízva, —  akikről ha a legjobb vé
lem énynyel vagyunk is —  m ég is 
m elléjük ren delt benn ünket a tör
vény. M elléjük rendelt, mint e llen 
őrző, m int vélem ényező  közeget. 
Melléjük ren delte  a törvényható
sági b izottságot, mint a partikulá
ris jogalk otásnak  egy ik  tén y ező 
jét, am ely  gyakorolja egyszersm ind  
az úgyn evezett politikai hatáskört 
is, am ely határozhat, in tézkedh et, 
mint e lső  vagy felsőbb fórum.

Szóval od ah elyezte  a korm ány
hatalom a n a g yk özön séget a köz- 
igazgatás ajtói m ellé, hogy bek u k 
kanthassanak abba bárm ikor. H i

szen a közigazgatási b izottság  szer
vezete  m ellett vessünk  csak egy  
pillantást az „állandó választm ány*  
in tézm ényére. H asonlít a régi m e
gyei »kis g yű lésc-h ez  é s  mintha  
h e ly e ttes íten é  a 48 -ik i t.-c . szerint 
alakított „állandó b izo ttm á n y á t. 
P ed ig  hát mily m essze lök te  ezek 
től a törvényhozás, a m ikor g o n 
d o sk o d o tt benne o ly  szervről, m ely  
a k özgyű lésre  való e lők észítés fel
adatát te ljesítse.

Szóval m inden tek in tetben  g o n 
d o sk od ott a m agyar országgyű lés  
arról, h ogy  a várm egye ügyei, a 
várm egye b ecsü lete, a vagyona, a 
háztartási ügyei töb b  retorán m en
jen ek  keresztü l, am ig eg y  legfőbb  
és legk om p eten seb b  biró e lé: a 
közgyűlés e lé  jutnak. A  közgyű lés  
elé , a m ely  a törvén yh atóság i ön- 
korm ányzati hatáskörre a tu lajdon
képpen i általános hatóság. A m ely  
gyakorolja a törvényhatóságra tu  
házott jogok at.

É s mi ép p en  itten  a közgyű lés  
plénum a előtt látjuk legk evésb b é  
érvényesü ln i a törvény direkt in
tézk ed ése it. D e  arról már nem  is 
beszélünk, hogy  m inden m ód m eg
adatott a k özönségnek  jogai gya 
korlására, erk ölcse  és  vagyona m eg
védésére, ám de el kell ösm ernünk  
azt, h ogy  m inden e g ész ség es  pro
cesszu sban  ki kell fejlődni az e l
len té te s  áram latoknak ép p en  az 
eg ész ség es  fejlődés teljes érvén ye
sü lése  érd ek éb en . A fény m ellett, 
o tt az árnyék, a pozitiv áram  m el
lett o tt a n egativ , a haragot jó 
kedv , azt ism ét szom orú ság követi. 
A z é le t rendjének term észetes mű
köd éséb ő l folyik, hogy  m inden p o 
zitiv irányú m űködés m ellett an
nak fékezése, annak k ieg y en líté 
sek én t legyen  o tt a negativ  m ű
k öd és. M inden eg észség es  kor
m ányzati szellem  m egk övete li az 
ellenzéki szellemet, azt a m ely  őt 
m ű k öd éséb en  k iseg ítse, am ely neki 
rányt szabjon, a m ely tév ed ése it  
és jóhiszem ű botlásait korrigálja, 
kritizálja.

É s ép p en  ez hiányzik a legtöb b  
törvén yh atóság  m űködéséből. Mi
helyst e g y  ilyen  Kritizáló szellem  
felüti fejét, azt e llen ségn ek  nézik, 
m ihelyst e llenkező vé lem én yt hir
det, üldözik. Pedig hát csak  éppen  
a tök k el-ü tö tt szam ár szok ott a 

I m aga k iszabott utján haladni. O kos  
j in tézm ény m egtűri a javítást, a vé- 
! lem ényt, a felülvizsgálatot, az cllen- 
j őrzést.

A  m agyar a lkotm ány védbás- 
! tyáinak közgyűlési in tézm én yéb en  
jez mind szóról-szóra b en n e  van. 
Csak a törvényt gyakorolják. Minél 
töm egeseb b en  kell eljárni a k öz
gyű lés plénum ához: ott a m andá
tum k ö te le sség éh ez  híven cse le 

kedni, nem  tűrni bürokratikus, fő- 
ispáni befolyást és akkor kevesebb  
dolga lesz a belügym iniszternek, 
akiről már úgyis látjuk, hogy  puri- 
fikál odafent.

N o hát mi pedig  tisztítsunk ide- 
lent. Mert »sok a piszok.«

A gyermekek ügye.
— A budape»ti gyermekvédő kongresszusról. —

(Sz. P.) Soha akutabb jellegű nem 
volt még nagy Széchenyink ama mon
dása, hogy a magyarság szaporodása 
szempontjából az apa-gyilkosnak is meg 
kellene kegyelmezni, mint épen manap
ság, amikor országunkban a halandóság 
száma oly oly nagy arányt öltött, hogy 
a statisztikával foglalkozók szinte meg- 
ütődve szemlélik az előttük feltáruló 
fekete számokat.

Különösen a jövő Magyarország leendő 
nemzedékei, a vidám, gondatlan kedé
lyű gyermeksereg között pusztít kímé
letlenül az enyészet birodalmának nagy 
kaszása. Különbféle kórók, szülei gon
datlanság, legtöbbször erőszakos befo
lyás tizedeli a szegény ártatlan gyer
mekeket s úgy hullanak el Magyaror
szág áldott földjén, mint kasza előtt a 
rendbe dűlő fűszál.

A gyermekhalandóság ijesztő szám
aránya s ebből keletkező elrémitő tár
sadalmi bajok tették szükségessé, hogy 
tudós férfiak gyűltek össze Budapesten, 
hogy megvitassák a gyermekvédelem 
ügyének egész részletes programmját.

Valóban soha jobbkor nem ülhetett 
volna össze e kongreszus és soha jobb 
helyre, mint Magyarországon. Szomorú, 
szívfacsaró látvány nálunk, még ma is 
számtalan községben, hogy mily nyo
morult viszonyok közt kell felnőnie az 
Istentől egészséges testtel megteremtett 
gyermeknek.

Van szülei ház számtalan, hol a gyer
mek születése órájától az elsatnyulás 
bölcsőjében fetrengve éri el eszmélkedő 
korát s mihelyt megjő a jártányi ereje, 
már gyenge vállára omolnak az élet 
terhei. A szüle, ki gyermekében nem 
Isten-áldást, hanem kenyérpusztitót te
kint, anyagi hasznot óhajt huzni a csa
lád számát szaporító gyermek után.

Megdöbbentő kimondanunk, de ta
pasztalatból tudjuk, hogy a magyar fő 
földmivelő osztály gondosabb figyelem
ben részesíti barmát a gyermekénél.

És éppen a gyermekek védelmének 
ily alacsonyan álló foka okozta nálunk 
azt a meglepő gyermekhalandóságot, 
melyről a statisztika évről-évre be
számol.

Nézzük meg a temetőket, megborza
dunk a frissen hantolt apró sírok nagy 
számától, mely alatt cgy-egy ártatlan 
gyermek alussza hosszantartó álmát. A 
legkisebb község is szállít évenként 
10—15 gyermeket az enyészet rémki
rályának martalékul, pedig talán gon
dosabb ápolás kellő szülei őrködés mel
let, azok a sirban álmadozó gyerme
kek felnövekedhettek volna hasznos tag
jaiul a magyar társadalomnak.

Emlitsttk-c a gyermek halandóság 
okául a/.t az irtózatos bűnt, mely az 
utóbbi időben, különösén magyarlakta 
vidéken lábrakapott az anyák között. 
Napról napra olvassuk, hogy tigrissztvü 
anyák miképpen pusztítják el még em
briójukban születendő gyermeküket, 
hogy a szegény ártatlan gondozásával 
ne kelljen fáradniuk s ne kelljen a meg

levő vagyont több gyermek között meg
osztani

Vegyük még ehhez a házasságon kí
vül született gyermekek szomorú sor
sát s mindjárt tisztán láthatjuk, hogy 
a gyermekhalandóság számaránya gyer
mekvédelem nélkül évről-évre teteme
sen szaporodni fog s lassanként telje
sen aláássa a társadalom fennállásának 
alapját.

E bajon akar segíteni a Budapesten 
ülésező gyermekvédő kongresszus. A ki 
tudni óhajtja, hogy mily nemes érze
lem gyűjtötte egybe e humánus férfia
kat, olvassa el programmjukat, melyben 
részletesen és az ügyet teljesen megvi
lágító okadatolással megtalálja a gyer
mekvédelemre vonatkozó pontozatokat.

Sokfélék és ijesztő mérvben elterjed
tek azok a bajok, melyek a gyerme
kek egészségét, életét fenyegetik.

Itt az idő, hogy a magyar társada
lom komolyan foglalkozzék e kérdés
sel s tegye magáévá a gyermekvédő 
kongresszusnak a gyermekhalandóság 
számát csökkenteni óhajtó célszerű in
tézkedéseit. Törvény kell, szigorú tör
vény a gyermekvédelemre, hogy a jövő 
társadalom az anyagi hasznot hajháscó 
emberiség elvadult lelkülete miatt ne 
korán elcsigázott, elsatnyult, testileg, 
lelkileg hasznavehetetlen tagokból álljon.

Szivvel-lélekkel üdvözöljük a gyer
mekvédő kongresszus tudós tagjait s 
áldást kívánunk a társadalom jövőjére 
nagy horderejű munkásságukra.

Sátorul ja-Líjhely, szeptember 15.

— A magyarságért Minden magyar 
embernek és minden magyar sajtóor
gánumnak nemcsak joga, de köteles
sége is a magyarság érdekeit megvé
deni. Ha pedig ezeket az érdekeket 
veszélyeztetve látja: a legszebb hivatá
sát teljesíti, a midőn annak védelmére 
tollat fog. Egyetlen betű, egyetlen szó 
sem lehet kivetni való ott, ahol a ma
gyarság érdekében magyar ember ki
mond, vagy megír valamit.

Örömmel olvasta ezt a »Zempléni 
Hirlap« vezércikkírója is; amint ennek 
a »Pánszláv kath. papok és papnöven
dékek« cira alatt megirt vezércikkében 
kifejezést ad. Örömmel olvasta a haza
fias érzésnek azon szép megnyilatkozá
sait, a melyet lapunk egyik vezércikk 
írója *A magyarságért« cim alatt oly 
meggyőző erővel nyilvánított.

Ámde az öröme közé üröm vegyült. 
Üröm vegyült azért, mert a cikkíró egy 
katholikus papnöveldéről, a melynek 
szelleme Zemplénvármegyét is a leg
közelebbről érdekli, tudja, hogy a nö
vendékei közt erősen lábrakapott, majd
nem többségben van a magyarellenes 
irány. Hogy a Zimándi könyvét olvas
sák és gyűlölik még az emlékét is 
Kossuth Lajosnak.

Hát hogy a »Z. H.« t. cikkírójának 
ez a keserű hir fájdalmat okoz, annak 
csak örvendeni tudunk. Cikkírónk ép
pen meglepetésének és hazafiul fájdal
mának adott kifejezést, amidőn ezeket 
a súlyos vádakat, a magyarság érdeké
ben leírta. Hogy most a »Z. H.« ha
sábjain éppen egy kassa-cgyházmegyei 
»fiatal katholikus pap«, aki éppeu nö
vendéke volt annak az említett papnö
veldének, áll szemben velünk ezen vád 
miatt és hazafias érzületével csodálkozva 
olvassa a cikket: ezt szintén örömmel 
vesszük tudomásul. Mert ezen hir fölött 
méltán csodálkozhatok minden igaz ma
gyar hazafi, ez a hir méltán keseríthet 
el minden magyar szivet.



Cikkírónk tudja a mit leirt tehát két
ségtelenül úgy ven, ahogyan leírta. Ezért 
csak használni fogunk vele a magyar- 
ség ügyének, lu a t. cikkíró úr »te
temre hívására« a sajtó porondján meg
jelenünk.

Annak a cikknek szerzője jelenleg 
távol van Sátoralja-Ujhelytől, a »Z. H.« 
cikkéből pedig hozzá, a személyhez in
tézett nyílt kérdést olvasunk ki, ezért 
arra érdemlegesen nem válaszolhatunk. 
Közöltük vele az interpellációt, mihelyt 
beküldi válaszát, azt azonnal közétesz- 
szűk.

U . síim . (2)______________

HÍREK.

|  Horváth József~|
SátoralJe-Ujhely, szeptember 16. 

Amire már hosszabb idő óta fájdalom
mal gondoltunk, a mitől régen tartott- 
tünk . . . megtörtént I Horváth József, 
a közszeretetben és tiszteletben köz
tönk élő árvaszéki elnök, ma, reggeli 
6 árakor befejezte életét.

Horváth József példinyképül szolgál
hatott minden köztisztviselőnek, minden 
embernek. A férfias nyíltság, az igazi 
magyar hazafias érzés jellemezték min
den tettét. Azon kevesek közül való 
volt, a kik szolgamódra sohasem hize* 
légnek, sohasem hajlongnak a hatalom 
döt*: a kik saját meggyőződésünknek 
egyenes ural

Megmérhetlen volt fájdalma, hosszú 
ŝzenvedése, de hosszú lesz a megemlé- 

Jcezés is mindazoknál, a kik ótet köze
lebbről ösmerték és szeretni tanulták.

ösmeretes, hogy az elhunyt beteg
sége itt Sátoralja-Ujhdyben vette kez
detét, ináén a nagy-miháiyi, majd *  
homoHuai kórházba, onnan a budapesti 
klinikára, Innen ismét Ujhelybe vissza
szállították éa îtt két hónapig vivta a 

* .halálos -végküsdelmct, amely küzdelem 
Jöttéidapunk-ki- 

tünó munkatársa őt kórágyán meg
látogatván, még augusztus 7-én az első 
beteglátogatáskor tette papirosra a mit 
árczett, s ami most szeretett halottunk 
elhalálozása után lát napvilágot.

Legyen ez ia a közfájdalom, a köz- 
részvétnek egyik tolmácsolója: 

e

Látogatásom egy vándor- 
betegnél.

Vándorbeteg barátom és öcsém I 
Kórágyadban na felkerestelek . . .

udvaron játszó gyermekcsoport 
Jelsé az ajtót, mely hozzád vezet.

líalkan belépve szólítottalak,
4- Te elhagyatva egyedül valál!
Oh! de még se! — a nyitott ablakon 
Arckor surrant ki szolgád — a halál!

Tested lázban égett! . . . ajakad 
Alig érthető szavakat rebegl . . . 
Mivé lettél ? 1 a hosszas szenvedés 
Csontvázzá tett . . .  reád nem ismerek 1

Ha fel tudnál kelni és egy kaszát 
•Kezedbe véve várnád a halált,
Hidd, ha jönne, tőled elriadna,
Ast hinné, hogy vetélytársat talált.

Mit éreztem? 1 azt el nem mondhatom! 
Az emberi lét nevetni való!
Ide nézzen a gőg, a dölyf, a rang . . . 
A végküzdelem mily kacagtató!

Meghalni bármily korban, ifjan, 
Meghalni a honért, egy szent ügyért! 
Meghalni kész, ki Istenben bizlk .. . 
Csak annyit kiván, hogy legyen miért,

De elveszni az étet delében 
Annak, ki még nem élt esak szenvedett 1 
Aki még — úgy szólván — nem is látta 
Ama boldog családi életet,

n  eszményképe, amely felé tör 
i szegény, mindenki egyaránt, 
(Habár az élet megcáfolja is 

A családi lét1 elmélet-tanát)

F E L S Ő  M A G Y A R O K

Kétségbeejtő és nagy bölcselem 
Kell rá, hogy az ember boldog legyen, 
Hogy szemeit nyugodtan hunyja be, 
Vissza nézve az átélt életen!

I la még is e g y  hü nő... (mily ritkaság!) 
Ülne ágyadnál és jó gyermekek,
Kik csókjaik, sóhajtásaikkal 
Borítanák bezáruló szemed! . . .

Megkönnyebbülne a végküzdelem! 
Míg így! nem úszva bánatos szemek 
Könyukben, mintha tőled hallanám : 
»Az ég sem tudja,hogy mennyit szen

vedek !«. . . .
Ha van, a mi az élethez ciától? 
Eloszlik minden, de egy megmarad, 
A barátság szentelt köteléke,
Mit tér, idő, soha meg nem halad.

Nyugodj meg! hiszen végórádban is 
Együtt dobban szivünk, mely szeretett! 
A barátság világitó tüze 
A rideg sir mélyébe is vezet.

Elvezet lelkedhez, mely égbe száll!.. 
A létekrokonság meg nem szakad I.. 
Bizzunk Istenben! elhiijl a vész! . . ,  
De kedves öcsém! te is tartsd magad.

Jd. Bajusb Jónsef.

— Időjárás. A hirtelen beállott tartós 
esőzések vidékünkre igen rossz hatás
sal vannak. — A felvidéken még nem 
mindenütt végezték be a cséplési mun
kálatokat, természetes hát, hogy a foly
tonos cső igen hátráltatta annak befe
jezését. Másrészről az őszi szántást sem 
kezdhetik meg, mivel a talaj rendkívül 
lágy. Tudósitóink a megye egész terü
letéről tartós esőzéseket és igen hideg 
Időjárást jelentenek, igy hát az idén 
ugyancsak korán köszöntött be a ned
ves, az esős és hűvös ősz.

-  Kitöltetett hegyaljaiak. A szegedi 
országos mezőgazdasági kiállításról, a 
hová büszkeséggel tekintett a magyar 
társadalom, a zempléniek is elhozták a 
babért. Valódi hegyaljai saját termésű 
-boraikért arany' éremmel lettek kitün
tetve a következők: HansmersbergJenő 
(Liszka), Dr. Horváth Endre (Sátoralja* 
Ujhely), Láczay Szabó László (Sáros
patak!, Kicsinkő Antal (Tokaj), és gróf 
Zichy Jenőné (Mád).

— A Neuzeti Szövetség Bubiét püs
pöknek. Az országos Nemzeti Szövet
ség vezetőségének figyelmessége inel
lett tanúskodik az a diszkötetes mü, 
melyet egy küldöttség e napokban fog 
átadni Bubics Zsigmond kassal püspök
nek. Általános ismert tény, hogy Bu- 
bics püspök mily fáradhatatlan tevé
kenységet fejt ki a Nemzeti Szövetség 
érdekében és hogy egyetlenegy alkal
mat sem mujaszt el megragadni, mely- 
lyel a nagy missziót teljesítő szövet
ség céljait előmozdíthatja. Természe
tes tehát, hogy az agg főpap neve min
dig az elsők között van. Az országos 
Nemzeti Szövetség méltányolva ezt, el
határozta, hogy Bubics püspöknek meg
küldi az utolsó két évről szóló jelen
tést. A meglehetős vaskos könyv gyö
nyörű bársonykötésbe van kötve és az 
első lapján következő szavak vannak:

Nagyméltóságu Bubics Zsigmond kas
sai püspök urnák az országos Nemzeti 
Szövetség örökös tagjának.

A könyv ma érkezett meg a Nem
zeti Szövetség kassai fiókjához. Mihelyt 
a püspök haza érkezik egy küldöttség 
fogja neki átadni.

A jelentés felöleli a vidéki szövetsé
gek működését is. A kassai Nemzeti 
Szövetségről a következőkben emléke
zik meg:

»Mozgalmat indított az ipari és me
zei munkások részére ingyenes tanfo
lyam felállítása és a téli időben bekö
vetkezendő munkanélküliségük esetén 
házi ipar által való foglalkoztatásuk 
iránt. A mezei és gyári munkások gyer
mekei részére bölcsőde felállítását ter
vezi. Tót ajkú iskolákban a magyar 
nyelvben legtöbb előmenetelt tanúsí
tott gyermek, úgyszintén hazafias ta
nítók részére jutalmakat tűz ki.«

S Z A G !  H Í R L A P .

— Katonáók itthon. Vége a hadgya
korlatoknak : a szegény, elcsigázott, 
agyonhajszolt katonának is felderült a 
borús ege. Hetekig tartott a szünet nél
küli menetelés, háborúsdi, vak töltények 
puffogtatása, markirozott szuronyroham: 
inig végül az elmúlt kedden meghar
sant az ezredkürtös torombitája és — 
lefújtak. Az Abauj-Tornavármegyében 
folyó hadgyakorlatoknak ezzel vége volt. 
Az ezredek ismét sorakoztak és mind
egyik bevonult a saját állomáshelyére; 
u melyik távolabb feküdt: az vonaton 
tnent haza, míg a többiek a hosszas 
gyaloglásokat megtoldották még egy- 
gyel. A sátoralja-ujhelyi honvédzászló
alj szerdán este 9 órakor hangos trom
bita szó mellett érkezett haza.

— Elfogott szociálistól munkások. 
Miskolcról Írják: Járdánháza borsodme- 
gyei községben erősen terjed a szociá- 
lizmus. Szociálist!« agitátorok izgatják 
a népet és erre biztatják a munkásokat 
is. A múltkor már kénytelen volt a csen
dőrség is beleavatkozni a dologba és 
tizenöt szocialista munkást letartózta
tott. Valamennyit bekísérték a miskolci 
királyi ügyészség börtönébe.

— Örök Imádás Temploma. Erzsébet 
királyné dicső és szent emlékére ter
vezett Örök Imádás Temploma javára 
Ambrözy Nándorné vezetése mellett 
buzgó hölgyek segítségével szeptem
ber 10-én a királyné halála napján és 
másnap a gyászisteni tisztelet alkalmá
val Sátoralja-Ujhelyben eszközölt gyűj
tés eredményeként eddig befolyt: 336 
forint.

— Beiratások az egyetemen. A tu
domány egyetemen ma kezdődtek meg 
a beiratások és bezárólag 2l-ikéig tar
tanak. A leckekönyveket 22., 23 és 
24-ikén Írják alá a tanárok. Az előadá
sok minden karon szeptember 25ikén 
kezdődnek.

— A községi orvotok fegyelmi ható
sága. Nánássy Adolf drt., Ó-Liszka 
köaségorvoaát, közegészségügyi, kihágás
okiból a megyei közigazgatási bizott
ság pár hónappal ezelőtt faRüggesz- 
tette s ellenében a fegyelmi eljárást is 
elrendelte; a közigazgatási bizottságnak 
ama határozatát a belügyi kir, minisz
ter most »hatáskör joghiányából« fel
oldván, intézkedett a közigazgatási bi
zottság, hogy nevezett községi orvos 
hivatalába visszahelyeztessék s a kon
krét ügy a megfelelj hatáskörrel fölru
házott felsőbb hatóság elé terjesztessék.

— Az Andrássy-emléktábla leleple
zése. Némely fővárosi lap tegnapi szá
méban a Kassán leleplezendő Andrássy- 
eiuléktáblávai foglalkozik és a leleple
zési ünnepélyt szeptember 30-ikára te
szik. Ez határozottan tévedés, mert — 
.mint hiteles forrásból értesülünk — az 
emléktáblát, melyet a minap helyeztek 
el az uj palota homlokzatára október 
elsején délelőtt 11 órakor fogják lelep
lezni. Az ünnepi beszédet Ge revi  eh 
Efnil dr. a nemzeti szövetség elnöke 
foja mondani. A bizottság élén, mely 
a családot is megfogja hívni az ünnepre 
Péchy Zsigmond főispán van. Kassa vá
ros lelkes közönsége még más módon 
is megörökíti nagy fia emlékét: szep
tember 18-án tertandó törvényhatósági 
közgyűlésen Münster Tivadar királyi ta
nácsos polgármester indítványozni fogja, 
Hogy az uj palota mellett elhúzódó Fe- 
hér-uteát Andrássy utcának nevezzék el 
8 hogy a palota mostani gazdáját, And- 
rássy Dénes grófot, a ki igen sok jó
tékony adománynyal kötelezte le Kassa 
közönségét, a város díszpolgárává vá
lasszák.

— Kitüntetett sajt- és vajgyár. Tusa-
Uj falu bah évek óta működik egy vaj
gyár a legmodernebb mintára beren
dezve. A gyár, mely gróf Andrássy 
Géza, a nagymihályi kerület orsz. kép
viselőjének tulajdonát képezi, a sze
gedi országos mezőgazdasági ^állítá
son arany éremmel kitüntetést nyert. 
A mezőgazdasági nagy kiállítás méltán 
jutalmazta a széles körben és külföldön 
is előnyösen ösmert gyár finom ízléses 
produkcióit.

— Értesítés. A sátoralja-ujhelyi ipa
ros tanonciskolában az 1899—900-iki 
iskolai évre a bclratások szeptember 
hó 17-ikétől bezárólag 25-ikéig, d. e. 
11—-12 óráig az állami iskola II. ősz 
táiya termében eszközöltetnek. Az ipar
iskolai felügyelő-bizottságnak 1896-ik 
évben hozott azon határozata, mely 
szerint a tanoncok után ő  f r t  tandíj 
szedhető, a közigazgatási bizottság és 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
által jóváhagyatván, a város polgármes
tere 6190/90. I. számú intézkedése foly
tán a tanoncok a szegődtetéskor fizetni 
kötelezett 3 frt féltandijat a beirás al
kalmával tartoznak lefizetni. Sátoralja
újhely, 1899. szeptember 15. — Vágó 
Gyula igazgató.

Nem lehet szó nélkül hagynunk a 
fenti értesítésben említett 6 frt tandijat. 
Mert kérem hét bőrt nyur.ni az iparos - 
embercken, mégis csak kíméletlenség. 
Eddig nem volt szó tandíjról, most 
pedig egyszerre ö Irt lett. Holott a ta- 
nonc az ipartestület részéről tetemesen 
meg van adóztatva. — Ugyan kérem 
hagyjunk békét már egyszer azoknak 
a szegény iparosoknak. Nehéz ma a 
megélhetés és nagy a verseny.

— Templomszentelés. A hardicsai ev. 
ref. egykáz f. hó 3-án örömünnepet ült. 
Aznap szentelték fel az újonnan felépí
tett templomot. Az ünnepélyen az egész 
vidék apraja-nagyja részt vett, hogy 
letegyék áldásaikat az Ur oltárára

— Útközben elhalt gyermek. A sá
toralja-ujhelyi—kassai vonaton tegnap 
egy asszony érkezett Kassára, kinek 
gyermeke útközben meghalt. Sztruska 
Dezsőnek hívták a kis fiút. Kivitték a 
köztemető halottas kamarájába, hol ma 
fel fogják boncolni.

— Kerékpáros utmesterek. A keres
kedelmi miniszter rendeletet intézett a 
törvényhatóságokhoz és államépitészeti 
hivatalokhoz, hogy az állami és törvény- 
hatósági utmestereket kerékpárral lás
sák el, mivel az utmesterek gyorsab
ban végezhetik a szolgálatot és azon
kívül a kerékpáron való járással jobban 
észreveszik az utak fogyatkozásait. A 
kerékpárok költségeit a miniszter elő
legezi

— A kábái asszony. Széles Magyar - 
ország mulató emberei előtt nem Isme
retlen a kábái asszony, aki mindunta
lan azt a kedélyes indítványt veti fel, 
hogy: »hátha innánk«. Ez a kábái asz- 
szony a lelke a mulató társaságoknak 
és egész legenda kering a vendéglősök 
e védszentjéről. Most azonban egy mód
felett szomorú hirrt kell közölnünk. A 
kábái asszony nincs többé. Meghalt. 
Egy tudósítás azt a szomorú hirt jelenti 
Kábáról, hogy Csordás Andrásné, a ki 
tökéletesen az ivásnak adta magát: 
meghalt. A szerencsétlen asszonyban 
megyulladt a pálinka és ez okozta gyá
szos elhunytát, Okunk van hinni, hogy 
ő volt az a bizonyos kabal asszony, 
a kire jókédvtt férfitársaságokban oly 
gyakran hivatkoztak. Dicső életéhez 
méltó vége volt. Ám azért nem kell 
búsulni, a kabal asszony tovább fogja 
Űzni kisded tréfáit, mert — és ezt Jog
gal állíthatjuk r— Kábán nemcsak egy 
asszony van, aki szereti a szeszt és aki 
tovább is csak azt hajtogatja majd: 
»hátha innánk«

— Halál a ravatal előtt. Abauj-Szán
tón a napokban meghalt Friedlánder 
Márk, egy köztiszteletben álló polgár. 
Felesége, a kivel negyven évig élt bol
dog házasságban, nem tudta elviselni 
az elvállás gondolatát. A ravataj előtt 
egyszerre csak a szivéhez kapott 8 élet
telenül terült el a földön. Nagy rész
vét mellett temették el az öreg házas
párt, akik még a halálban sem tudtak 
elszakadni egymástól.

— T. olvasóink figyelmébe ajánljuk 
Orlai Sándor Palais Royal áruházát, 
(Budapest, IV, Korónaherccg-utca 8), 
hol ezer és pzer szebbtüél-szebb tárgy 
van állandóan kiállítva. Különösen fel- 
einliteiidők ; gyémánt utánzat ékszerek, 
valódi arány és ezüst foglalásban, ke
leti gyöngyutánzatok, párisi legyezők, 
nászajándékok u. m. china-czüst áruk,
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bronz disz-álló órák, zsebórák, bór- 
díszműáruk, ezüst botok, pluche- vagy 
bőr varró- és ékszerdobozok, arany- és 
bőr övék stb. Képes árjegyzéket ingyen 
küld a hírneves cég, mely a meg nem 
felelő tárgyakat visszaveszi.

— Mai izámunk egy hirdetés mellék
letet tartalmaz, amely az elismert Franz 
Rehwald Söhne reichenbergi posztó
raktár mintáira hívja fel a közönség 
figyelmét.

— Eladó tzélö. Nagyon jutányosán 
eladó a Hegyalja legszebb helyén, köz
pontján több legjobb fekvésű, első osz
tályú szőlő. Egy 16 holdas darab, a 
melyből 9 hold már termelő állapotban 
van, egy másik 18 holdas csoport a 
leghiresbb szőlőhegyeken, belőle 9 hold 
már teljesen termő. Kisebb darabok: 
egy 2 és fél holdas, egy 1 és fél hol
das beültetett, egy 3 és fél holdas par
lag terület a legjobb helyeken, s még 
több más parcella. Bővebbet a kiadó- 
hivatalban.

A felvidék színészete.
— Kunhegyi Miklós axintársulat*. —

S á to ra ljf t-U jh r ly , s» e p te m b o r  18.
Most már teljesen beszámolhatunk 

annak a társulatnak névsorával, a mely 
az »Északkeleti Szini Szövetkezet« meg
alakulásakor, ezen szövetkezet társulata
ként működni fog.

Azt fölösleges magyaráznunk mily 
fontos és nagy hivatása van ennek a 
szövetkezetnek.

Látjuk a Kassa városi színészed moz
galomból, meg abból az érdeklődésből, 
amelylyei a kormány, a nagyközönség 
és a sajtó ezt a mozgalmat kiséri, mily 
nagy horderejű kötelessége van a felső 
magyarorszi városoknak a magyar kul
tura és a magyar színészet pártolása 
körül.

Amint pártolja a kormány, a közön
ség és a sajtó Felsőmagyarország met
ropolisának, Kassának szinészeti ügyét, 
annál nagyobb mértékben kell és fogja 
is a felvidéki kisebb városok színészetét 
pártolni. Mert a kisebb városok inkább 
vannak magukra hagyatva és egyedül 
nem képesek hathatós akció kifejté
sére.

Ezért üdvözöltük a szövetkezeti esz
mét, amelynek fáklyáját Dokus Gyula 
a sátoralja újhelyi szinügyi bizottság el
nöke vette kezébe. Fel Is szólította szö
vetkezésre az érdekelt városokat, mind 
ez ideig azonban a szövetkezés eszméje 
nagyobb hullámodat nem vert. Most a 
Miikor már össze van szervezve az a 
színtársulat, a mely ki van szemelve a 
szövetkezet részébe: itt volna az ideje 
végre, hogy ebben az ügyben érdemle
ges tanácskozásokat kezdjünk. Az ér
dekelt sajtónak pedig ezt a fontos kul
tur kérdést meg íkell mielőbb vitatni 
és a szövetkezet Megalakulására vonat
kozó direktíváit nyilvánosságra hozni.

Sátoralja-Ujlielybe vonul először ez a 
társulat. Mi a legnagyobb lelkiismeret
tel és igazságos kritikával fogjuk figyel
meztetni a szövetkezetben érdekelt vá
rosokat a társulat erejéről és azokról a 
hibáiról, a melyeken javítani kell. A 
sátoraljk-ujhelyi $ajtó általában át fogja 
érezni e tekintetben kötelességét. Ha 
pediglen a szövetkezetét még ez év 
folyamán megalakítjuk, lesz módja a 
társulattal szembén való kívánalmakat 
és korrektúrákat érvényesíthetni.

A társulatot íjiég ez idő szerint nem 
ismerjüle, csak éppen a névsora áll 
előttünk, de a bevoulás első hete után 
meg fogjuk már alkotni arról az Igaz
ságos véleményünket.

Addig* is a társulat névsorát a követ- 
f kezőkben közöljük:

Női tagok; Thury Mariska ope
retté subrette és népszínmű énekesnő,
— Szláma Vilma operette k.oloratur 
énekesnő, — Kunhegyiné Molnár Bella 
naiva és énekesnő, — Szelényi Ilona 
segédszinésanŐ, — Rápolthy Katinka 
fiatal hősnő és szende, — Kálmán 
Margit drámai és társalgó színésznő,
— Szelényi Emília operette komika 
és anyaszinésznő, — Bárdyné Anna

anya és társalgó színésznő. — Segéd- 
színésznők és kardalosnók: Daczó 
Vilma, Kertész Etel, Nagy Gizi, Réthi 
Anna. — Krecsányi Flóra súgó.

Férfi tagók. Kunhegyi Miklós (igaz
gató, rendező), kedélyes apa, komi
kus, — Bárdy Lajos hősszerelmes és 
bonvivánt (rendező), — Fábián László 
jellem és apaszinész, (titkár), — Viola 
József baritonista, — Szabó Pál teno
rista, — Mihályi Pál szerelmes és 
énekes, — Juhász Pál operette buflfó 
és komikus, — Iginándy Ferenc ko
mikus, — Segédszinészek és karda
losok: Árnyai Károly, Konetty La
jos, Vetési Dániel, Keresztesi Géza, 
Terényl Károly, Várkonyi Imre. — 
Mártonfalvy Gyula karnagy.

Prager Gábor zenekar-igazgató. — 
Kilenc tagból álló színházi zenekar.

Nagy József szertáros két segéd
del. — Jakab József színházi díszítő.

A aátoralja-ujhelyi szezonra meg
állapított műsort is áttekintettük, s a 
régi jó darabok mellett számos újdon
ságot láttunk felvéve. — A következő 
újdonságok vannak előirányozva :

A harang, — Ilika, — Rózsaszínű 
levelek, — Háromláb kapitány, — 
Utazás Magyarország körül, — Két 
tacskó, — 40 éves kis leány, — Uta
zás a válás körül, — Arany kakas,
— Bohém világ, — Tekenös-béka,
— Szulamith, — Cigányszerelem, — 
Katonák, — Feri kisasszony, — Fc- 
gyenc milliója, — Görög rabszolga,
— Egy nap a paradicsomban, — 
Fekete vér, — Szerelem iskolája, — 
Dr. Szeleburdi, stb. stb.

Amint olvassuk, eddigelé 21 újdon
ság. Az igazgatónak szándéka e mellett 
itt működése ideje alatt a fővárosban 
nagy sikert aratott újdonságokat azon
nal megszerezni s előadatni.

A színházi szezon október 7-én szom
baton kezdődik a > Citer ás« operettel. 
Tudtunkkal a szezon november végéig 
tart, mivel december 1-én a társulat 
Munkácsra vonul be, a megnyitja ott* 
az uj színházat.

Bérlet 30 előadásra lesz hirdetve,* 
Középpáholy 100 írt, Oldalpáholy 75 
frt, Támliaszék 24 frt, Körszék 18 írt.

Reméljük, hogy Kunhegyi társulatá
nak most jó Idénye lesz nálunk. Az őszi 
évad Sátoralja-Ujhelyben legalkalma
sabb a szezonra. Igaz ugyan, hogy a 
szüretelések némileg elvonják a szín
háztól az érdeklődést, de tekintve, hogy 
ezzel a pár héttel megmutatni tartozik 
a város, mennyire érett meg egy na
gyobb kultur eszme létesítésére és mily 
igénynyel lehet a szövetkezetben, hisz- 
szük, hogy Kunhegyi szezonja — ha a 
társulatával is meg leszünk elégedve -— 
nagy és fényes lesz. Elvégre is ősszel 
igazán nem tehetünk egyebet, minthogy 
a színházi életet megélvezzük. Oly rit
kán van benn« részünk.

IROADLOM.
A müipar. A müipar és iparmű

vészet jelszavai mind szélesebb körben 
hódítanak A mi természetes is. A nagy 
művészetek nagy mestereninek alkotá
sait kevesen élvezhetik. Messze, idegen 
földeken, szétszórtan, gyűjteményekben 
vagy magányosok szalonjaiban állanak, 
hol hosszú és költséges ut árán, s igy 
ritkán és keveseknek megközelíthetők. 
S az élet sivárságában folyton és egyre 
jobban szomjazzuk a szépet, a művé
szit, a mi lelkünket ne elfoglalja, ha
nem betöltse, ne munkára indítsa, ha
nem pihentesse, ne lenyűgözze, hanem 
fölemelje. Nem nagy dolgokban, drá
gaságokban kívánunk gyönyörködni, a 
mihez nem igen jtthatnánlr el, minden
napi dolgos életünkkel nem is férne 
össze egy külön nagy művészeti világ 
külön élete, élvezése, mert elvonna a 
gyakorlati élet mindennapi tennivalói
tól. A mindennapi élet aprólékos esz
közeit kívánjuk csinosakká tenni, ösz- 
szeolvasxtva az ipar tevékenységét a 
művészet Igényeivel. Szobánk, bútora
ink, evőeszközeink legyenek csinosak,

szép formájuak. Sok embernek van ily 
szép eszközökre szüksége, nem készít
heti többé kézzel a művész, de ha sok
felé megoszlik a termék, a nagy válasz
ték nagy változatosságot is teremt. A 
villany és gőz modern ereje kínálja óriás 
hatalmát, hogy a művész mintáját meg
szerezze. Csak az eszköz s a termék 
nagy száma uj, az eszme régi, mint he
lyes törekvéseink legnagyobb része. A 
müipari cikkek legelső szerencsés kezű 
alkotói Hellas földjén éltek, de más 
szociális viszonyok között máképen dol
goztak, csak a gazdagok számára, puszta 
kézzel, csekély számú értékes tárgyat. 
De minden legkisebb eszközük is a 
művészi szem és gondos kéz nyomát 
viseli magán. Hogy a művészet meny
nyire érvényesülhet az ipar alkotásain, 
fényesen bizonyítja az a Lonorebusban 
őrzött remek korinthusi váza, melynek 
hü szines mását a Nagy Képes Világ- 
történet 37-ik füzete hozza. A tizenkét 
kötetes nagy munka szerkesztője Mar- 
čzali Henrik, egyetemi tanár, a görö
gökről szólő kötet szerzője dr. Gyom- 
lay Gyula akadémikus. Egy kötet ára 
díszes félkötésben 8 frt; füzetenként is 
kapható 30 krjával. Megjelen minden 
héten egy füzet. Kapható a kiadóknál 
(Révai Testvérek, írod. Int. Rt. Buda
pest, VIII., Üllői-ut 18.) s minden hazai 
könyvkereskedés utján.

TANÜGY.
oo Hazafiaság és vallásosság az is

kolában. Wlassics Gyula vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter hivatkozva arra, 
hogy az állami elemi iskolák működé
séhez fűződő nagy kulturális és nemzeti 
föladatok teljes tudatában van, rende
letet küldött az összes felügyelőknek, 
kiket a múlt év augusztus végén kibo
csátott rendeletének megtartására figyel
meztet. A miniszter intézkedik a beha
tások pontos megtartására nemcsak az 
elemi, de a gazdasági és ismétlő isko
lák tekintetében is, az cllenőrtésro »és 
a kimutatások fölterjesztésére, a taní
tói értekezletek megtartására, a dijakra, 
a leányiskolákban a női kézimunka ta
nítására. A rendelkezések közt a mi
niszteri irat értékét különösen emelik 
azok a buzdító szavak, a miket a mi
niszter a hazafiság és vallásosság ápo
lása érdekében hangoztat.

— Kiváló súlyt kell — úgymond — 
arra helyeznem, hogy az állami elemi 
népiskolák működése, úgy a hazafias, 
valamint a vallás-erkölcsi irányú okta
tás és nevelés terén minél jobban meg
közelítse a már ismételten hangsúlyo
zott és kifejezett célzataimat. Szüksé
gesnek tartom a kir. tanfelügyelő urat 
különösen figyelmeztetni, hogy vallás- 
erkölcsi nevelés előmozdítására célzó 
intézkedésemnek szigorúan érvényt sze
rezzen. Hasonlóképen ügyeljen arra fcs, 
hogy az ottani elemi iskolákban a ha
zafias ünnepélyek ne csak megtartas
sanak, hanem akkép rendeztessenek, 
hogy azok a növendékekben a haza
fias érzést fölkeltsék, öregbítsék és fej
lesszék s hogy azokból a tanulók ke
gyelete* emlékeket merítsenek.

KÖZGAZDASÁG.
* A szociális és a falusi jólét eme

lése. A szegedi gazdakongresszüs meg
becsülhetetlen anyagából gróf Mai- 
láth József essayét bocsájt a »Hazánk« 
tegnapi számában az olvasó elé: a szoci
ális és a falusi jólét emeléséről. Zemp- 
lénvármegye közönsége ismeri Mailáth 
grófot, tudja róla, hogy az agrártábor 
legkiválóbb harcosai közé tartozik. Mai
láth gróf a szövetkezeti eszme apostola; 
európai látókörből, páratlan képzett
séggel, nagy gyakorlati ismerettel, a 
magyar nemzet legnemesebb hagyomá
nyaival küzd érte. Gróf Mailáth József 
ezen tanulmányában arra nézve, hogy 
a nép vagyonosodása, erkölcsi és ér
telmi haladása biztosittassék, egész prog- 
rammot ad, a melynek a megvalósítása

igaz ambícióját képezheti a társada
lomnak, a törvényhozásnak és a kor
mánynak. Belevonja ebbe a programiéiba 
a gyakorlati férfiú éleslátásával a köz- 
igazgatást. a melynek mai rendje annyi 
szociális és gazdasági bajnak a kifo
lyása. A szegedi gazdakongresszus egy
hangú lelkesedéssel fogadta el gróf Mai
láth Józsefnek a javaslóit, a melyek
nek átvitele a gyakorlati életbe nemzeti 
feladatként domborodik ki az előadó 
okfejtése nyomán. Ez a tanulmány me
leg, érző s z ív , eszmékben gazdag fő 
munkája s bizonyosan, hozzájárul a tár
sadalmi és gazdasági élet sok divatos 
hazugságának a kiirtásához. H —k.

* A miskolci hitelintézet, 50b darab
80 frtos uj részyény kibocsátását hatá
rozta cl. Az uj részvényekre az igaz
gatóság közlése szerint, a régi részvé
nyesek 4: 1 arányban bírnak elővételi 
joggal, szept. 15-ig, 150 frtos árfolya
mon; a 70 frt felpénz a tartaléké.

* Uj váitóürlapok. A  most használat
ban lévő váltóürlapokat tudvalevőleg 
csak ez évi szeptember hó 3l-ig lehet*,, 
felhasználni. Október 1-étől kezdve az 
uj váitóürlapok lépnek érvénybe, me
lyek már koronaértékre szólnak. Azaz, 
kik október 1-je után régi váltót hasz
nálnának, pénzbírság alá esnek, mert a 
régi váltóürlapokat úgy fogják tekin-.. 
teni, mintha azok bélyeggel ellátva nem 
is volnának.

* Uj gőzmalom Zemplénvármegyében.
Józsejfalva községben Reismann és Gutt- 
mann cég alatt uj gőzmalom létesült.

* A pinceszövetkezetekről. Zigány
Zoltán és Boross Károly a pinceszö
vetkezetekről adtak ki egy igen hasz
nos Útmutatást a szőlőgazdáknak arra 
nézve, hogy miképen lehet a szőlőgaz
dáknak bortermésüket pinceszövetkeze
tek utján jobb áron értékesíteni és ml 
módon lehet az ilyen szövetkezeteket 
megalakítani.

* Állatkiállitás. A  Zemplénvárme- 
gyei Gazdasági Egylet által folyó.hÓ
7-én' Mező-Laborcon rendezett álútkiál- 
litás kedvező eredménynyel végződött., 
A  kisgazdák mintegy 200 darab szebb- 
nél-szebb faj mariját ájUtotuk Á.* 
földmivelésügyi miniszter tárcájából 41 
kiállított 5—30 korona díjban részesí
tettek.

* Pályázati hirdetmények érkeztek
a kassai kereskedelmi és iparkamará
hoz, melynek tudakozódó irodája a 
szükséges felvilágosításokat adja. — M. 
kir. kassai III. honvédkerület parancs
nokság 5512. sz. Az 1900. évi január
1- től 1900. évi december hó 31-ig szük- 
séglendő kenyér és zab szállítására. — 
Pályázati batáridő Kassán f. évi október
2- án, Miskolcon f. évi október 5-én, 
Munkácson f. évi október hó 12-én és 
Szatmáron f. évi október 9-én mindig 
délelőtt 10 órakor. — K. u. k. Krieg9- 
Ministeriura Abth. 13. Nr. 2083. Az 
1900. évben szükséglcndő különféle fej- 
szerelési cikkek szállítására. A részletes 
kimutatás ezen kamaránál megtekint
hető, illetve kapható. Pályázati határidő 
1899. évi október hó 20-án déli 12 óra. 
— A hazai szőlőbirtokosok által ela
dásra bejelentett csemegeszőlő-lféfzle- 
tekről szóló kimutatás ezen kamaránál 
megtekinthető illetve megszerezhető.

* Uj marharakodó-állomás. Az állam
vasutak vonalán, vármegyénk területén 
fekvő és korlátolt marharakodással en- 
gcdelmezett Tárcái állomást korlátlan 
marharakodássál azzal á megjegyzéssel 
engedelmezi marharakodó álltmVásul 'a 
földmivelésügyi miniszter, hogy*1 é&n 
állomáson jövőre nemcsak szatVásmár- 
hák és lovak, hanem sertések és juhok 
is berakhatok.

H. K. Csap. (bp.) jel alatt lapunk felelős szer- 
kesztője, (bb .) jel alatt pedig lapunk főmun
katársa írja a vezércikkeket. A név nélküli 
cikkeket rendese« a szerkesztő irja‘.

Nem közölhetők. Sok a bűne. M egtépett akiv 
regéje, (tíz fölötte furcsa!)
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