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<1 e u  k e d d e n .

szellemi részét i l le t i  közlemények 
szerkesztőhöz (k o v á c s-u tc a , 16. se.) 

intózendők.

B é rm e n te tle n  lev e lek et n em  
f o g a d u n k  e l.

K éiira te k a t nem adunk vissza.

Előfizetési föltételek:
É g ése  é v r e ..................... 6  f r t
Vél é r r e  ..................... 3  „
l é  eg y ed  é v re  . . . .  1 ,,  5 0  k r .

H i r d e t é s e k  d ij a  : 

öt hasábos petit sor . . . .  5 kr.
J^y i l t t é r  :

árom hasábos petit sor . 15 kr.

f

Politikai és vegyestartalmu hetilap.
A . s z e p e s i  g a z d a s á g i  e g y e s ü l e t  k ö z l ö n y e .

h  e lő f iz e té s i  p é n z é t  é« h i r d e t é s i  d i j a k ,
italában  a lap anyagi részét illető köz
lemények a kiadó-hivatalhoz (Pannónia 
könyvnyomda és kiadó-részvénytársaság 

intózendők.

Hirdetményeket elfogad:
H a a s e n s te in  és V og ler  Budapesten,
Becsben, Berlinben, Münchenben, maj- 
nai Frankfurtban, Stuttgartban. Ham
burgban és Bernben. M o sse  R u d o lf  
Bécsben. Prágában, Münchenben. Ham
burgban, N ürnbergien, majnai F rank
furtban, Stragsburgban, Berlinben, Zü
richben, Boroszlóban és Nürnbergben 
L á n g  L .  nemzetközi hirdetési irodája 
Budapesten. A  d é ln é m e t h ir d .  ir o d a  
Stuttgartban. A  .J ü g erfé le  k ö n y v k e 
resk e d és  Frankfurtban. S ch lo tte  E .  

Brémában. F o r t .Jenő  Lipcsében.

Előfizetési felhívás.
a

. .K a s s a  és Vhléhe“ c ím ű  p o l i t ik a i-  és  
veg yes  ta r ta lm ú  h e ti la p ra .

Igen - tisztelt előfizetőink és olvasóink bizo
nyosan emlékezni fognak még azon általunk most 
egy éve jelzett indokokra, amelyek minket lapunk • 
alapítására bírtak. Azok előtt a közügyek érdekében 
akkor meghajolván, azóta önzetlen áldozatkészséggel 
harcolunk a kölcsönös türelem, a kellő mérséklet, igazi 
törvényszerűség s tárgyilagos szabadelvüség követelmé
nyeinek diadalra-való-juttatása mellett.

Ha valami, mindenesetre azon elkeseredettség, 
mely eljárásunkat a városunkban azelőtt tulsuly- 
lyal biró pártszellem közlönye részéről nagyob- 
bára személyes megtámadásokban szakadatlanul 
követi, — fényes tanúbizonyságot szolgáltathat 
amellett, hogy föllépésünk az idők és viszonyok 
szükségképi kifolyása volt és hogy megnemhocsátbató 
közöny lett volna a terrorizáló törekvések lehető 
ellensúlyozására még akkor sem ragadni meg a 
sajtószabadság magasztos fegyverét.

Hogy nézeteink, törekvéseink, kitűzött célunk: 
a toll hatalma által hatni a társadalmi viszonyok egész
séges alakulására, hova-tovább mindinkább belátva, 
méltányolva lettek, ennek félreismerhetlenül nagy
becsű jelét láttuk és látjuk azon szellemi és anyagi 
támogattatásban, melyet vállalatunk megindulása 
óta észrevenni, tapasztalni, mindeddig szerencsések 
vaiánk.

A legnehezebb-, t. i. a kezdet nehézségeiből la
punk egy-óvi fennállása alatt lehetőleg kibontakozván, 
azt hiszszük, a jó, a szép és nemes, a politikai tekin- 
tethsn hazánk, városunk és vidékünk jólétére nézve üdvös 
iparkodások körül, azok megvalósítása érdekében csak 
annál serényebben és buzgóbban fogjuk kifejthetni 
tevékenységünket és megoldhatni a sajtó terén 
magunkra vállalt nemes feladatot.

Mi a_ magunk részéről e feladattal összhang
zásban levő minden jogos tgény kielégítésére ok
vetlenül iparkodunk: de egyúttal számítunk a 
t. közönség, úgy városi, mint vidéki t. polgár
társaink szellemi és anyagi pártolására is. ^  tett
leges méltánylás, a szóbeli helyeslésnél meg-nem-állapodó 
részvét, a lap lel- és külterjesébb gyarapítására törekvő 
áldozatkészség az, amit mi városunktól és vidékünktől 
kérünk.

Nyújtsanak kezet a jóra mindazok, kik ed- 
dig; is lehetségessé tették lapunk fennállását s — 
kérjük őket — szerezzenek ismerőseik kőiében 
bajtársakat és Maecenásokat.

Ezzel lapunk 11-od évi folyamára megnyitjuk 
az előfizetést.

E lő f ize tés i  á r :
Egész évre . . . .  6 frt.
Fél é v r e ......................... 3 frt.
Negyedévre . . . .  1 frt 50 kr.

Az előfizetési pénzek alulirt felelős szerkesztő 
és laptulajdonos lakására (Kovács-utca 16 . sz. a.) 
intézendók, melyeknek, hogy magunknak a nyo- 1 
matandó példányok száma iránt kellő tájékozást 
szerezzünk, — vidékről postautalvány általi — mi- 1 
előbbi szives beküldését kérjük. 1

Kassán, 1875. évi dec. 28-án. !
A „PaaDonia“-könyvnyo!ndaUnnl»t, Dr. Eekner Altjoi, ,

kiadó. laptulajdonos és felelős
szerkesztő.

Azok a fabulák, parábolák s doctrinák.
A megtisztelő attribútumok száma, melyekkel 

nagylelkű, humánus ellenfeleink koronként illetni 
kegyeskednek, legújabban ismét szaporodott egy- 
gyel. Teljék kedvük benne! Mi távol vagyunk attól, 
hogy azért reájok megharagudjunk; ellenkezőleg 
igen kellemes kötelességet vélünk teljesíteni, vala

hányszor az ily fontos eseményt szives olvasóink
nak tudomására hozzuk. Sőt ezúttal nem csekély 
szemrehányást teszünk magunknak, hogy e kegyes 
megemlékezés- s lekötelező kitüntetésért elleneink 
részéről csak most fejezhetjük ki benső köszöne- 
tünket, csupán egyet fájlalva ezalkalommal ki- 
mondhatlan módon, hogy nem vagyunk azon hely
zetben, nemes jóakaróinknak is ugyanoly nagyje- 

• lentőségű epithetonnal kedveskedhetni. H iába! mi 
nem vagyunk oly szellemdúsak s leleményesek; 
vagy talán ellenfeleink minden szellemi s erkölcsi 
fényoldala csupán csak egy tulajdonságban pontosul 
össze, azon épen nem egy kicsinylendő tulajdon
ságban, melylyel, mint a tapasztalás mutatja, tár
sadalmi viszonyaink közt még mindig úszhatni a 
felszínén,*) de mely, mint azt nem egyszer kimu
tattuk, a higgadt, tárgyilagos gondolkodás előtt 
semmivé törpül.

Tehát a „fabularum. parabolarum et doctri- 
narum tr ia s !“ Valóban oly tartalmas, jelentőség- 
teljes elnevezés, melyet köszönettel fogadunk, sőt 
vindikálunk is magunknak., Címek osztogatásában 
bőkezű ellenfeleink aligha felgondolták, vagy ha 
igen, aligha mérlegelték kellőkép azon kiváló' tu
lajdonságot, melyet ezáltal működésünknek tulaj
donítanak.

A . f a b u l a "  az életviszonyok, a tettek indo
kai- s céljainak biztos ismeretét tételezi fe l; kü
lönben nem felel meg a fabula kellékeinek. A 
„parabola", a prudentia. az eszélyesség kifolyása. 
A „doctriua" végre széles látkört a szellemvilág 
mezején, kiterjedt theoretikus ismereteket fejez ki.

E három attribútum együttvéve oly megtisz
teltetés, melyre méltán büszkék lehetünk.

A theoria terén otthonos jártasság, a gya
korlati élet komoly, reális felfogása, az ideális s 
reális szempontok összhangzatos egybefoglalása s 
az elveknek a köz- és magán-élet terén eszélyes, 
tapintatos alkalmazása: ez több ama híres epitbe- 
tonnál, melylyel az első triumvirátust illettek.

Bizony mi, megvalljuk, szeretjük a fabulákat: 
igen alkalmas eszköz az igazmondásra. Arra sokkal 
önállóbbak vagyunk, hogy a jogtalanságot s em
bertelenséget valaki szép szeméért leplezgessük; 
arra pedig nem vagyunk eléggé qualifikálva, hogy 
valakit könyörtelen hidegvérüséggel mészárszékre 
vigyünk s igy igen célszerűen közvetítjük olykor
olykor az igazság közlését az állatvilágból merített 
események felhasználása által.

Kedveljük a para b o lá ka t is, mert az igazmon
dásban emberies gondolkodás, tiszta s nem ál-hu- 
manismus, felebaráti türelmesség s jóakarat által 
vezéreltetünk s bár a visszaélések leleplezésében 
erélyesen járunk el, mégis mindig kellő kiméle- 
tességgel és sohasem durva, bárdolatlan módon; 
a mi jelszavunk nem elkeseríteni, hanem javitani 
ideje korán, míg a métely társadalmunk minden 
rétegét át nem hatja.

Elöveszszük, ha szükségét fogjuk látni, a 
paramytbiákat is.

A doctrina pedig világító mécs asztalunkon ; 
különben hogyan tudnók megítélni, mi az igaz s 
mi a hazugság, a tével; ; hogyan különböztetnők 
meg az elvet, a meggyőződést az érdektől s sze
mélyes tekintetektől; hogy hirdethetnők nyiltan, 
nyomatékosan, hogy az elveket nem az utcán 
szedhetni fel s a meggyőződés nem a clique-con- 
venticulumokban nő fel, hol a jobb érzést a paj
táskodás szelleme s az önzés mérgesnedvű burjánja 
elfojtja, elnyomja ; hogyan hangoztathatnók felemelt 
fővel, hogy az ember becsét a munkálkodás s a 
valódi közjó előmozdítására irányult törekvés, az 
igazság serény beesülése s követése, a jeliem s 
műveltség adja meg, nem pedig az olcsó áron szer
zett népszerűség, melynek hogy sok esetben semmi 
értéke nincs, az illető, ha ugyan van benne még 
egy kis nemesebb érzés, legjobban tudja.

*) Úgy rémlik, mintha cikkíró a hanvivetiséget s 
durva kitöréseket értené. Szerk.

A doctrina tanít meg minket, hogy a handa- 
bandozás, utcai zaj, mindenbe való tolakodás épen- 
séggel nem tanúskodik sem értelmi fölény-, sem 
kedély-nemességről; csak a kis patakok töltik el 
zajjal a környéket, a nagy folyó csendesen, méltó- 
ságosan balad célja felé; emelkedni kell az 
embernek, nem pedig emeltetni, hogy valóban 
nagyíjjá legyen ; protectio, vagy pajtáskodás utján fel
kapni az ugorkafára, nem érdem; az élet sorsjáték, 
melyen nem a legnagyobb számok nyerik a leg
nagyobb összeget; akik a tudomány minden 
ágában fitogtatnak ismereteket, gondolják fel, hogy 
bár egy aranynyal egy huszárt lovastól megaranyoz
hatunk, egész aranyozásunk még sem ér többet 
egy aranynál; mást rágalmazni, gyanúsítani, 
hogy becsülete romjain mint a bojtorján terpeszked
jünk, nem valami dicső dolog s a való hutna- 
nismus parancsolja, a gyengébbet oltalmunkba 
fogadni a vad erő ellen s az erőszakosan le- 
gázoltnak, hogy a társadalomtól elégtételt nyer
jen, nincs szüksége sem diplomára, sem egyleti 
tagságra, vagy vérfára ; elég arra appellálni, hogy 
em ber. Igen. minderre a doctrina tanít meg.

Az a doctrina tanit meg még arra is, hogy a ki 
másokon akar uralkodni, kisértse meg azt először 
magán s a ki vad szenvedélyeit nem tudja féken 
tartani, vonuljon vissza a közélet teréről, nehogy 
nevét átokkal s megvetéssel említse az utókor; hogy 
ki a világosság hirdetésére vállalkozott, legyen 
előbb maga valóban felvilágosult, elfogultság
tól s előítéletektől ment; ne csapjon fel mind
járt irodalmárnak, mihelyt hátulgomboló nadrágját 
lerúgta s az iskola porát magáról lerázta s ne 
kezdje pályafutását azzal, hogy Néróként azokat 
megmarja, kik a jó, szép s igaz megismertetésében 
mesterei voltak, mert a hálátlanság rút bűn ám, 
oly undok, hogy a régiek nem tudtak méltó bün
tetést szabni rá ; hogy az egetostromló ifjúi önhit
tségnek tápot nyújtani, azt éleszteni s támogatni, 
kárhozatos vakság, mely előbb-utóbb mindkettőn 
keserűen bosszulja meg magát.

Az a doctrina tanit meg végre arra is, hogy a 
tajtékzó düh, szenvedélyes hang, nem egyértelmű 
a szellemi főlénynyel s nem ismérve az igazságnak 
s hogy a népszerűség, melyre némelyek oly büsz
kék, még nem valódi nagyság, mert „a tömeg, mint 
az ingadozó hullámzót, a legkönnyebbet szokta emelni 
magasabbra; azt emeli, ki magát karjainak akaratlanul 
átengedi; jobb alantabb állni, tle saját hibáin."

De elég is lesz a doctrinából. Legközelebb 
újra egy fabulával is szolgálunk.. bemérne.

A főkapitány űrügye a törvényható
sági bizottság előtt.

A városunk egyes tisztviselői ellen elrendelt 
fegyelmi vizsgálatok és felfüggesztések szomorú 
sorát, a f. hó 14-én megkezdett s folytatva tartott 
közgyűlésen, a bizottság azon határozata — mely 
Saád Lajos főkapitány ur ellen is fegyelmi vizs
gálatot rendel és mely, úgy hiszszük, az utolsó, 
ez évben legalább mindenesetre euemü utolsó 
intézkedés, — rekesztette be.

Az alapot a közgyűlés eme határozatára 
azon panasz szolgáltatta, amelyet Makovics János 
helybeli polgár és az ő érdekében az itteni csiz
madia-társulat nevében néhány polgártársa nyúj
tott be a közgyűléshez a főkapitány, Saád Lajos, 
nr ellen.

Saád Lajos főkapitány ur ugyanis bizonyos 
veszekedés miatt, melynél Makovics magát egy 
másik iparos iránt kihivólag és sértöleg viselte, 
rendőrileg büntetést, bírságot rendelt. Makovics 
ezalkalommal magát a főkapitány ur iránt önfe- 
ledetten s — mint a főkapitányi jelentés tartal
mazta — gorombán viselte, amiért is a főkapitány 
ur őt 7 órára stante pede azonnal be is záratta.

Ez eljárás s kiváltképen azon körülmény, 
hogy a végrehajtás, t. i. a fogság-büntetés végre
hajtása, mintegy 80 emberből álló társulat elnöke, 
Makovics ellen, oly kíméletlenül foganatosíttatott,



olyannyira félretételével minden tekintetnek, hogy 
a polgárok méltán láthatták polgártársukban ön- 
nönmagukat s a Táros tisztességes osztályát is 
megsértve, — képezte a fegyelmi határozat alap
já t és sark-pontját.

Az indítványt Eépászky József b. tag ur 
terjesztette a közgyűlés elé.

A nézetek a közgyűlésen elágazók voltak. 
Sokan nem tudva, inkább nem akarva, különbsé
get tenni a birság- és fogságbeli büntetés két 
külön alapja között, azon okból, mintha Makovics 
azáltal, hogy a kapitány ur intézkedése ellen a 
tanácshoz, innét a minisztériumhoz nem felebbe- 
zett, minden igényről lemondott volna az ez ügy
ben reáhároinolható kellemetlenségek lehető jóvá
tételére nézve, — a főkapitány urnák a panaszra 
adott jelentését egyszerűen tudomásul vétetni s a 
napirendre térni indítványozták. Ez indítványt 
az előbbivel szemközt Eder Ödön ur tette azon 
félreismerhetlenül fentos érvre támaszkodván, hogy 
mi lesz a fegyelemből, ha azoknak, kiknek enge
delmeskedniük kötelesség, hatóság elleni törek
véseikben a bizottság támogatást nyujtand. Az in
dítványozó kiemelte azon körülményt is, hogy 
mennyiben felebbezés nem történt, de különben is 
a felebbviteli fórum ily ügyekben a tanács s a mi
nisztérium, a közgyűlés saját jogkörén megyen 
túl mihelyt a tudomásul-vételen kivül a kérdés 
érdemleges tárgyalásába bocsátkozik.

Kiemelte Eder ur azt is, mikép a városi hi
vatalokat illetőleg rend és erély eddig csakis a 
kapitányi hivatalban van. Nevezetes hogy Eder 
Ödön ur indítványát a jog-értők legnagyobbrésze 
s a tisztviselők magukévá tették és siettek azt 
érveléseikkel és szava-zataikkal támogatni.

E kérdésben nem csekély fontossággal bír a 
körülmény : vájjon Makovics ur volt-e figyelmez
tetve, vagy nem, azon jogára, melynél fogva ő fel
lebbezhetett s a ránéz vést meggyalázó fogságot 
éji csavargók, toloncok, zsebmetszők s , r . . . k 
társaságában, magától elháríthatta ? ! Eder Ödön 
ur okoskodása erészben sántított. Igaz, hogy a 
törvényt tudni kinek-kinek kötelessége, de az is 
igaz, hogy mindamellett különös intézkedések is 
vannak, melyeknél fogva az elmarasztaltak egye
nest megkérdezendök, ha perorvoslattal élni akar
nak-e, .vagy nem ?!

Eder Ödön ur indítványával szemben mások, 
nagyobbára polgárok, más szempontot követtek 
és — nézetünk szerént — helyesebb állást fog
laltak el ez egész kérdésben.

Mellőzték ugyanis az ügy rendőri oldalát; 
mellőzték annak fejtegetését; ha igazságos volt-e, 
vagy nem, mind a birság, mind a fogság kiszabása 
és végrehajtása. Határozottan csak az 1870. 42. 
t. c. 77. §-ának jelentőségére voltak figyelemmel 
s azon eljárás megrovását követelték, melynéifogva 
a kapitány ur, pedig mint szakértőnek erről meg
feledkeznie szabad nem lett volna, az általa ho
zott ítéletet az illetőnek azáltal, hogy öt a nép
söpredék közé vitette és záratta, különös s sem
mikép sem igazolható meggyalázásával hajtatta
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A  1> ő s z  u .
(Mutatvány Adams „The lost hunter“ c. amerikai regényéből.)

(Vége.)
„Ha fegyverem volna, nem mernél beszélni 

igy,“ szóla Holdén, miközben ifju-óveibeli némely 
érzelem villant meg benne. „Menj ! gyáva vagy, 
hogy fegyveresen állsz védtelen emberrel szembe."

„Onontio bolond! Ki mondta neki, hogy hagyja 
fegyverét lakában ? Nem tud annyit sem, mint a 
v a d ; vagy a csúszó-mászó állat. Midőn a medve 
az erdőn kóvályog, odvábán hagyja e talpait, vagy 
a csörgő kígyó fogait a szirtbeli lyukban ? Hadd 
mondja Onontio haláli énekét, de halkan, nehogy 
az északi szél a gyermek felé vigye, kire az Oh- 
quamehud táskájában levő második golyó vár."

Kimondbatian halálküzdelem aggodalma met
szette át, kin gyanánt, Holdén szivét. Maga szem- 
beszállt a halállal, de, jó Isten ! hogy fiát is meg
gyilkolja a v ad ! E gondolat rémitö volt. Egy 
pillanatig a bátor szív  csaknem megállott és remegő 
ajakkal az ifjnt a Gondviselés oltalmába ajánlá. 
De a pillanatnyi gyengeség mihamar eltűnt, miu
tán az isteni határozat, vagy végzet hitágazata 
jutott volt eszébe. A vér szabadabban lüktetett 
ereiben, alakja fölegyenesedék és méltóságteljes 
taglejtés mellett válaszolt.

„Pogány 1 nem kell haláli éneket mondanom. 
A keresztény nem megy teremtójéhez kérkedve 
képzelt érdemeivel, de mint a gyermek elrejtve 
arcát anyja kebelébe és kérve, hogy legyen meg
bocsátva neki. Es tudd meg, hogy magadban te 
hatalom nélkül vagy. Csak azt teheted, mi meg van 
engedve."

végre, holott mind a theoria, mind a praxis, mind 
a törvény, miud a jogszokás minálunk egyenesen 
megköveteli, hogy íogságbüntetések foganatosítá
sánál lehetőleg tekintettel kell lenni az illető tu
lajdonaira s kevésbbé bűnöst, vagy elitéltet, nem 
szabad megrögzött haszontalanokkal, avagy még 
el-nem-itéítekkel egy categoriába sorozni.

Annak megvizsgálása és elbírálása : ha vájjon 
ez esetben Makovicsnak okozott e főkapitány ur 
jogtalanul, szándékosan, vagy vétkes gondatlan
ságból bármily tekintetben kárt, nézetünk sze
rént mindenesetre a közgyűlés jogköréhez tartozik 
s e körtől az erre vonatkozó szabadságot semmi
féle, legalább alapos okoskodás, eldisputálni nem 
képes.

A főkapitány ur megsértvén a jogelvet, sőt, 
— ha van a városnál — mint mondják, hogy van — 
tisztességesebb egyének elzáratására rendelt külö
nös helyiség, megsértvén — ezáltal szabályrendeleti 
gyakorlat utján elészabott kötelességét, alaposság 
esetére méltán vonathatik tiszti kereset alá, me
lyet okvetlenül az elrendelt fegyelmi vizsgálatnak 
kell megelőznie.

Mindenesetre sajnálandó, hogy ez esemény 
előidéztetett. Ott azonban, ahol elvekről van szó, 
amidőn az elvtől való eltérés visszaélést foglal 
magában, az illető különbeni pontossága és erélye 
elismert rendszer etete és Jsivatalbeli buzgósága mentségül 
igen — de jogosan nem, szolgálhat indokul arra, 
hogy ránézve a törvény követelményei ne alkalmaz
tassanak.

Nevezetes még ez egész dolog körül az, 
hogy egyesek arrogalják maguknak a jo g o t: kér
dőre vonni azokat, kik az utóbbi álláspont mellett 
szavaztak, miképen tehették azt ? Oly joggal min
denesetre . mint milyennel az ellennézetiiek tehet
ték azt ;Éder ur indítványára vonatkozólag.

Nézet- és meggyőződés-szabadság mindig és 
ennek tiszteletben-tartása legyen a nyilvános élet 
egyik fő szabályozója! — r-.

Confusio Kassán.
A budapesti „Nemzeti Hírlap" című napilap 

f. hó 19-iki, 350. számában a következő közleményt 
találtuk, amely közlemény, megvalljuk, nagyon 
meglepett. Nem tudtuk egyelőre: mit csodáljunk 
inkább, a mystifieatiót-e, mely a közlemény célja, 
vagy a gonosz malitiát, mely annak Íróját ve
zette.

A közlemény szóról-szóra igy hangzik :
Konfusio 'Kassán. „A fusió nálunk annak ide

jében nagy lelkesedéssel ment végbe, írja levele
zőnk. de az öröm csakhamar alább hagyott, miu
tán oly elemek vegyültek a „szabadelvű" pártba, 
melyekről mindenki tudja, hogy Sennyey felé, sőt 
a „hegyek mögé" kacsingatnak. Az ezáltal oko
zott zavar még növekedett újabb időben, amióta 
az itteni ultramontánok feje, Papp Sándor nr, min
den alkalommal a magáénak vindikálja (?) a sza
badelvű párt orgánum át; s annyiban ugylátszik 
joggal, amennyiben a valóban szabadelvű párti

„Jói van !“ kiáltott fól Ohquamehud, a cso
dálat heve cikkázván — ellenére — át arckifejezé
sén, a bátorság fölött, melylyel Holdén, sorsával 
szembe szállt mit hiába törekedett eltitkolni. „A 
kutya fehér-arc megunta életét és köszönetét akar 
mondani Ohquamehudnak, hogy elküldi őt atyái 
szellemeihez."

így szólván puskáját vállára emelte és lőtt. 
A remete szemei feszülten szegezödtek ellensége 
minden mozdulatára és egy pillanat alatt, mielőtt 
a puska elsiittetett, karjaival erőszakosan sújtott a 
légbe. Vagy e mozdulat zavarta meg az indiánt 
célbavételében, vagy mérséklet hiánya gyengítette 
meg idegeit, a puska igen magasra volt irányozva 
és elhibázta a célt. De Holdén csak-csak alig me
nekült meg. A golyó fejbőrét horzsolta, átlyukaszt
ván fövegét es leütvén fejéről. Valószínűleg a tar
tott párbeszédben határozta el az eljárási tervet; 
mert. közvetlenül a lövésre, külsejében alig mutat
kozó gyorsasággal, riadt ellenfelére és mielőtt ez 
puskáját megfordittiatta, vagy kést ránthatott volna, 
megragadta derekánál fogva és földre teríteni 
iparkodott. Az indus kiejté a már hasznavehetetlen 
puskát és viszonzá a halálos ölelést.

„Ördög Gyermeke 1" kiáltá Holdon , kinek 
indulatai most mind felrázattak és ki magát vissza- 
képzeló ismét azon időbe, midőn a Nyugat vörös 
embereivel küzdött, „Még ma elküldték a téged 
megillető helyre."

Ohquamehud egy szót sem szólt, de ellenfe
lét ezéhez hasonló öleléssel szorítva meg, min
den erejét igénybe vette a haláltusához.

A kettő inkább egymásnak termett volt, mint 
kezdetben föltehető lett volna. Az indus ügyesebb, 
de Holdén erősebb és magasabb vala. Holdén élet
módja egészség- és erőre vezető volt. Nem vala 
feleslegesen húsos és izmai, mint kötelek, olyanok 
valának. De másrésztaz indus fiatalsága nagy

ember, ha nyilatkozni akar. kénytei 
közlönyéhez, a „Kassai Közlöny“-Ji. 
vagy németül Írni a „Kaschauer Ztg.“\

Hogy lássák t. olvasóink, mikép m 
is tudunk föllépni ott, ahol reputatiónk és eg 
magatartásunk igazolása követeli, átveszszük co 
közöljük a nevezett lapnak a f. hó 22-én ezügyre 
vonatkozólag közzétett kétrendbeli tudósítását.

„Kassáról a lapunk dec. 19-ki, 350. számában 
megjelent tudósításra vonatkozólag a következő 
két felszólalást vettük : T. szerkesztő u r ! Becses 
lapja f. hó 19-ki, 350-ik számában e cim alatt 
„Konfusió Kassán" egy közlemény jelent meg, 
melyre nézve azon reményben, hogy a t. szerkesztő 
úr is barátja az „audiatur et altéra pars“-fóle 
elvnek, bátorkodom az említett elferdítés helyrei- 
gazitására a következő tényeket felhozni. Ha csak- 
ugvan volna konfúzió Kassán, annak oka a sza
badelvű párt gyengesége, melynél fogva e párt a 
választások óta semmi életjelt magáról nem adott 
s igy lehetetlenné tette bármiben is a közös actiót. 
Ha csakugyan volna konfusió, miről egyébként itt 
tudomás nincsen, annak oka nem az, mintha a 
szabadelvű pártba oly elemek is vegyültek volna, 
melyek a Sennyey-párt-felé, sőt „a hegyek mögé" 
kacsingatnak, hanem az, hogy épen ellenkezőleg 
amíg a volt Deák-párt alkatelemei tiszta szívvel, 
öntudatosan, szabadon egyesültek s határozott tá
mogatóivá szegődtek a szabadelvű pártnak, a bal
közép egyesei el nem válhatván régi traditióiktól 
néyleg szabadelvűek csak, bensejökben pedig és 
egész viseletűkben a szélbali clique embereihez 
szítanak s törekvéseikben ezeket támogatják. A 
pártalakulások idején a volt Deák-párt tagjainak 
volt elég bátorságuk nyiltan csatlakozni, — inig 
ellenben a balközépiek nem tudták : Tiszát köves
sék-e, vagy maradjanak meg a hirtelen szélballá 
alakult itteni közjogi ellenzéki töredék megritkult 
sorai között ? Az itteni szabadelvű pártnak, igaz, 
van orgánuma és az a „K. és V.“ című hetilap. 
Ez ismeri, tudja feladatát és ennek egy évi pálya
futása alatt becsülettel megfelelt. Ezt Papp Sándor 
űr oly kevéssé vindikálja magának, oly kevéssé, 
hogy a politikai alakulásokkor félretéve a lap po
litikai színezete miatt a társadalmi szükség szem
pontját is. nemcsak hogy azóta egészen távol áll 
e laptól, hanem — ha nem csalódunk — Redivivus 
neve alatt a Kelet Népe munkatársai között sze
repel. Azután furcsa is lenne, hogy egy ember 
mi módon vindikálhatná magának egy tekintélyes 
párt közlönyét ? Ez állítás már magában foglalja 
8 kimutatja alaptalanságát. Arról, hogy egy-két 
szabadelvű párti, midőn nyilatkozni akar, az „A.-
k.-Közlöny" szívességét veszi igénybe, a _K. és V." 
mint a szabadelvű párt orgánuma, persze nem 
tehet. Eddig még senki meg nem próbálta kocog- 
tatni szerkesztőségünk ajtaján*), mert ha igen, ez 
esetben tudtuk volna, mit követel a loyalitás és a 
lap mint pártközlöny feladata és sajátsága. Igaz,

*) E d e r  Öd ö n  ur ígért ugyan minden hétre egy 
cikket. Csakhogy „promettre et tenir aont denx." Szerk.

előnyt képezett, kitartást ígérvén, mely fölülmúlta 
azt, mely Holdén korabelijétől várható lett volna.

Kétségbeesett küzködéssel iparkodott minde
gyik előnyt nyerhetni, de egyoldalon erő, másikon 
ügyesség, meghiusiták viszonos eröködéseiket. A 
gyep lábaik alatt föl lón szaggatva és körbe fo
rogtak most ezen, majd azon irányban, mig végre 
elvakitva a küzdelem által, egyik sem gondolt sze
mélyes biztonságára, sem a rémítő örvényre, mely
nek szélén küzdöttek. Utoljára tajtékozva és töre
kedve megfojtani egymást. — egyikök lába elsimult 
és a mélység fölé botlott, magával rántván a má
sikat karjai között. Az összefogódzott kél ellenség 
megfordult a légben és aztán kiálló szírt kiszögellő 
párkányzata élére esett, mintegy fél ölnyi mély
ségbe. Ohquamehud volt alant, ót érte az esés 
egész hatása, mig az Holdenre nézve megtört volt, 
ki amint elérték a sziklát, egyik karját, egy, a ha- 
sadékből kinövő fa törzse körül kerité. Az indus 
bizonyosan elkábult, minthogy Holdén érezte, mi
kép ereje gyengül és folyvást csüngvén a fán. igye
kezett kibontakozni a másiknak kezei közül. Rész
ben már célt ért volt. midőn az indus, magához 
térvén, mozdulatot tőn. melynél fogva teste az 
örvény felé hajolt, hová lebukott volna, ha vaktában 
meg nem ragadja Holdén kiszabadított karját, 
melyet a kétségbeesés szilárdságával tartott kezei 
között. Az indus most teljesen magához jővén az 
esés kábító hatásából, érezni kezdette veszélyét. A 
szirt párkányán hánykodván inoccassinos lábai cse
kély kiszögellésre akadtak, hol lábujjait magtámaszt
hatta. minek segélyével Holdén ú g y , mint ó 
maga részben megszabadult személye súlyától. 
Támasztékul használván azt, ismételt és örült kí
sérleteket tón vízszintes fölületre ugrani, de a 
szikla meredeksége és a mélység, hol függött, 
összeköttetésben a dühös és hosszá tusa által oko
zott kimerültséggel, meghiúsított minden eróküdést. 
Végre abbanhagyta a kísérletet, hogy önmagát



hogy bizonyos oldalról szeretnék elnémítani a „I£. 
és V.“-ét, s e célra ráfogást, gyanút, rágalmat, 
mindent felhasználnak. Csakhogy mi is résen va
gyunk és jogaink mellett kardoskodni fogunk ! Kassán,
1875. dec. 26-án. Alázatos szolgája Dr. Klekner 
Alajos, mint a „K. és V,“ szerkesztője.

Hogy igazunk van-e, közöljük még Papp 
Sándor úrnak is ugyané tárgyban ugyanott meg
jelent következő levelét: „Mélyen tisztelt szer
kesztő úr ! Becses lapjának december 19-i, 350. szá
mában „Konfúzió Kassán' cimü közleményben az 
ön kassai levelezője csekélységemmel is foglalkozni 
szükségesnek találta. Leírván ugyanis a fúzió ke
letkezése óta felmerült vajúdásokat és calamitásokat, 
miután kijelenti, hogy biz itt nem az ő Ínye sze
rint folynak a dolgok, feljajdul mondván, hogy 
azon állapot, melyet ö zavarnak nevez, újabb idő
ben — úgymond — fokozódott az által, mivel én, 
mint ultramontánok feje, a szabadelvű párt orgánu
mát minden alkalommai magaménak vindicálom. (?) 
Midőn ezen meztelenül odadobott puszta állítást, 
mint üres és alaptalan koholmányt magamtól egy
szerűen elutasítom, engedje meg nekem, hogy a 
mindkét irányban táplált feltevést, határozottan 
valótlannak nyilvánítsam. Kassa, dec. 20-án. Mély 
tisztelettel Papp Sándor.

íme meggyőződhetnek t. olvasóink, hogy minő 
fegyverekkel harcolnak városunkban ellenünk; 
meggyőződhetnek, mennyire szálka vagyunk bizo
nyos társadalmi körök és az ott kovácsolt törek
vések szemében. Ha valami, ez igazolja álláspon
tunk helyességét és életrevalóságát ; igazolja, hogy 
t. olvasóink pártolására érdemesek vagyunk. Hiszen 
ha nem tartanának tőlünk, hogy a közügy színe
zetébe takargatott magán aspiratiók köreit megza
varhatjuk, megmagyarázható volna-e a folytonos 
támadás, üldöztetés, a különféle mód és eszköz, 
melyek által ellenünk és hatásunk ellen törnek és 
működni szakadatlanul sietnek?

Hogy csóka-had rád ne károgjon :

Ne légy, barátom, gomb a tornyon !

Nyugodtan viseltük eddig és fogjuk viselni 
jövőre is, a felénk szórt szitkózodásokat és sérel
meket.

Egy-két megy jegy zés*)
az É d e r ,  M á r t o n f y  és S z i k a y  urakból álló iskolai 

triumvirt tusnak.
Az „A.-k.-Közlöny“ f. hó 23-iki 51. számá

ban csakugyan megjelent a megígért két közle
mény. Az egyik Éder Ödön ur, a másik — nem 
csalódtunk föltevésünkben, de nem is csalódhattunk 
mert hiszen írója maga már jó eleve kürtölte, — 
Mártonfy Márton ur tollából. Van azután ugyan
azon számban még Szikay Lipót úrtól is egy kis 
berekesztés.

*) Kimutattuk, hogy bajok, nagy bajok vannak. Az 
orvoslás a hatóságokat illeti. Szerk.

megmentse, mint reménytelent és minden erejét 
arra fordította, hogy ellenségét magával vonja le 
a megsemmisülésbe. Ecélból, minden meglévő ere
jével szorította meg a kezében tartott kezet, hogy 
így kényszerítse Holdent, mikép a fát bocsássa ki. 
Kitartástól függött most minden közöttük és való
színű, hogy mindketten elvesznek, ha váratlan sze
replő nem jelenik vala meg a hely színén.

A gyermek, Quadaquina őrködött Ohquamehud 
fölött. Idomított vér-eb gyanánt hűségesen követte 
a nyomot és alig vette le tekintetét az indusról 
mindaddig, mígnem a faluhoz érkezett. Itt játszó
társsal találkozott, kivel gyermekmódra, hisz ez 
volt még, játszani pillanatra megállóit. Ez volt oka, 
hogy előbb nem érkezett; késedelem, mely majd
nem megfelelt az időnek, melybe Holdén látogatása 
került. A gyermek most szaladva jött, egészen 
lélektelenül és mereven körül-tekintett, de senkit 
sem látott, semmit sem hallott, kivéve a zuhatag 
zúgását. Szemei az indus fegyverére bukkantak és 
a remete fövegére, mely az összetaposott gyepen 
feküvék és kedélyébe szerencsétlenség előérzete 
szállt. A kiálló szirtcsúcs szélére sietett és lete
kintvén, látta Ühquamehudot csüngni Holdén kar
ján és törekedni arra, hogy maga után vonja őt 
is le. Quadaquina visszahúzódott és a körülfekvő 
kövekből egyet, oly nagyot, amilyet csak birt, 
fölkapott és a szirtre menvén, egyenesen Ohqua
mehud fejére bocsátotta azt. Az indus azonnal 
megszűnt fogódzni mintegy 80 lábnyi mélységbe 
hullva és esésközben a roppant szikla oldalába 
ütödve, mígnem egy zuhanás után elnyelte a 
tajtékzó tíz, melynek örvényébe sülyedt.

Quadaquina" figyelemmel kisérte a testet, a- 
mint a sziklák mentében a mélységbe hullott és 
az örvénylő s habzó vízbe csapódott mig végre többé 
látható nem volt és aztán, mintegy megrémülve 
saját cselekedetén, anélkül, hogy bevárta volna: 
mi lesz az emberrel, kinek még idején oly nagy

A közlemények mind magukon viselik íróik 
bélyegét.

Az Éder Ödön ur cikkének veleje, eltekintve 
azon benevolentiae captatiótól, melyet az által, 
hogy önnönmagát, mint volt ellenzéki, „rmegaf-nak 
nevezi, két alapeszméből á ll : az egyik, hogy itt a 
városban — állítása szerónt — roppant erős pha- 
lanx van a községi-iskola megbuktatására, minek 
elejét venni kell, mert kié az iskola, azé a jövő. Ez 
az első alapeszme. A második pedig: mintha 
bizonyos oldalról, jelenesetben egyenest a mienkről, 
nem ismertetnék fontosabb (?!) feladat, mint jóra- 
való becsületes emberek sárba-tiprása, bepiszkolása. 
E két alapeszme, mint ránkvonatkozó állítás, mind
egyike merő ferdítés és a helybeli viszonyok, 
legalább a mi viszonyaink, tökéletesenteljes nem- 
ismerésén alapszik. Hogy, városunkban oly rette
gett phalanx nincs, arról Éder Ödön ur az iskolai 
budget tárgyalásakor mégis győződhetett. Gyanú, 
helytelen és alaptalan gyanú biz az, valamint rá- 
fogás a második ajapeszmében kifejezett állítás. 
Ezen fegyvereket Éder Ödön ur újabb időben 
nagy bravourral forgatja. Ezentúl egyéb megjegy
zésünk nincs mint az, hogy e legyverek mindenesetre 
alkalmatos eszközök a szemkápráztatás- és a szen
vedélyek felkorbácsolására s az elhalványult nép
szerűség fölfrisitésére . . . .

îíártonfi’ ^tárton ur önteltségtől duzzadozó és 
fenyegetőző közleményére általában véve a hallga
tásnál nincs más észrevételünk. Különösen meg
jegyezzük mégis, hogy valóban komikusnak találjuk 
pattogó üres phrasisait, melyekben eszmének még 
csak árnyéka sincsen. „Ej uram — igy kiált fel — 
ön igen szellemdús férfiú, de az egyszer cserben 
hagyta tudománya és igen sokat hagyott meztele
nül (a férfiu-e, vagy a tudomány ? Met.) azon 
tagokból, melyekből az egész mythologiai szörny
testet könnyen fölismerhettük.' Ad vocem mytho- 
logia. A nádszálak a mythos szerént bizonyos My- 
das királyról susoglak egykor valamit. Ugyan 
tisztelt olvasó, mit suttog az ily oktalan és értel
metlen phrasis fülünkbe írójára nézvést ?

jözikay urnák tartozunk a satisfactióval, hogy 
nyilatkozatát szórol-szóra közöljük. „Nyilatkozat. A 
Kassa és Vidéke 51. számában személyem ellen 
kocsis-módra szórt piszkokra (így az iskola-széki 
elnök s polg. tanodái igazgató ur. Ugyan hol sze
rezte idevonatkozó összevetése bázisát? Met.) csak 
megvetésemet fejezhetem k i ; azon vád ellen pedig 
mintha a helybeli reáltanodában annak idejében 
létezett' viszályokat — az igazgatóságra való kilá
tásból én idéztem volna elő, mint reputacziom ki
sebbítésére irányzott rágalmat határozottan vissza
utasítom. Kassán, 1875. dec. 22. Szikay Lipót.' 
Szikay ur tehát csak annyiban utasítja vissza az 
állítást, mennyiben a viszályok eléidézését az igaz
gatóságra való kilátásból, tagadja. Jól teszi Szikay 
ur, bár ha ő biztos, hogy idevágó összetett bizo
nyítékok elé nem állíthatók, neki kötelessége lett 
volna tőlünk ilyenekre való hivatkozást kívánni.

3}Utc3o.

szolgálatot tőn, neki adta magát a szaladásnak 
haza felé.

Mi Holdent illeti, miután karja a tehertől 
megszabadult, lassacskán huzódék fői s aztán fel
ült a sziklára. Azt sem tudta, minek köszönje 
megszabadulását. Alkalmasint ellensége kimerült
ségének tulajdonitá. Megcibált- és elkinzottnak 
érezte magát, de csontjai nem voltak eltörve: 
szivét hálaköszönet dagasztó és égre-eraelt sze
mekkel hálaadásban tört ki ajaka.

„Az ellenség reám tö rt,' fonászkodék, „mint 
oroszlán, mely sóvárog zsákmánya után és mint
egy ifjú s titkos helyeken leselkedő oroszlán. De 
te fölkeltél, oh Uram, te kijátsztad és leteritetted 
ő t ; te megszabaditád a gonosztól lelkem. Mert 
te láttál el engem a tusára szükséges erővel, te 
biztosítottad lábaim, hogy nem inogtanak. Megse- 
besittetett hogy nem volt képes fölemelkedni. Lá
baim alá bukott ő. A te cselekedeted volt ez, oh 
Uram, mert te meghallgatod szolgád eseogéseit. 
Ezért ajkaim nagyban örvendezendnek. midőn én 
és fiam, kit megszabadítottál, énekeljük dicső
ségedet.'

Hálája ezen kifejezése után, nem kis nehéz
séggel kapaszkodott, azon bokrok segélyével, me
lyek a meredek sziklaoldal hasadékaiban nőttek, 
mig végre elérte a szikla tetejét, honnét leesett 
volt. A mélységbe veté szemeit, azonban semmit 
sem látott, mint a vad folyót: semmi jele, semmi 
nyoma az indusnak. Holdén megborzadt, midőn 
Ohquaraehudra gondolt, ki átkos-merénylet-közben 
szólittatott el és imaszerüen fohászkodék, hogy 
vad tudatlansága mentegesse bűnét; azután, ki
merültén és borúsan, fontolgatva a rémitő veszélyt, 
melyből kiszabadult, kezdett a falu felé lassacskán 
lépdelni. _

V e g y e s e k .

■ ^  cs- és ap. kir. Felsége a magyarhoni
minorita-rend széles körben tsztelt tartományi fő
nökének, cEon<jrátz <£,ellértnek, a tudomány és iro
dalom terén szerzett érdemei elismeréséül Ferenc- 
József rendje lovagkeresztjét adományozni kegyes
kedett

M, vallás és közoktatásügyi miniszter a 
tanévbeli nagy szünidőre vonatkozólag f. évi dec. 
hó 10-én 30446. sz. a. következőleg intézkedett: 
„Az eddig aug. és sept. havakban tartott nagy 
szünidő, a minisztérium közvetlen rendelkezése 
alatt álló fő- és középtanodákban ezentúl, azaz f. 
1875 6-i tanévtől kezdve jul. és aug. hónapokban 
fog tartatni. Ehhezképest tehát a tanév ezentúl, 
azaz 1876,7 évtől kezdve sept. 1-én kezdődik és 
junius havában végződik. Ennek következtében te
hát az I-ső félév sept. hó 1-től január 31-éig, a 
II-dik pedig febr. hó 1-étől juniushó végéig tárt. 
a többi kisebb szünidőket illetőleg a karácson 
ünnepei a megelőző köznappal, — az újév napja 
és az ezt megelőző közuap. — a nagy hét és az 
eddig is szokásban levő egyes szünnapok továbbrais 
fentartatnak. A f. 1875,6. tanév, mely október 
hónapban kezdődött, kivétel atá esvén, átmeneti 
intézkedéskép szemelőtt tartandó, hogy ezen tanév 
I-ső fele 1876-i febr. 29-én végződvén, a Il-ik fél
évre a beiratások mártius hó lé n  veszik kezdetü
ket s e félév 1876. évi jun. hó végével fejeztetik 
be, a többiben a tanulmányi szabályok érintetle
nül maradnak. Az akad. szervezeti-szabályzatnak 
mindazon §§-ai, melyekben bizonyos határidő ki
tűzetik, a fennebbiek értelmében módositandók.'

S* magyar kir. honvédelmi miniszter f. ó. 
dec. 7-én 49841. sz. a. kelt körrendeletben a tör
vényhatóságoknak tudtul adja. hogy az uj test
magassági és mell-mértékek készítésével és szál
lításával az e tekintetben is megkivántató egyfor
maság elérhetése szempontjából a budapesti Schuk 
és Schlick céget bízta meg. Minden törvényható
ság köteles ezúton megszerezni a szükséges uj 
mértékeket.

— papunk e száma utolsó lévén ez évben, en
gedjék meg t. olvasóink, hogy nekik ezalkaíom- 
mal szerencsés és boldog uj esztendőt kívánjunk. 
„Isten áldd meg a magyart ! Hozz rá vig esztendőt!“

— T. előfizetőink közül azokat, kik előfizeté
seikkel mé? hátralékban Tannak, kérjük  a hátralékos 
csekély összeg mielőbbi beküldésére. Á ltalában Téve 
pedig kérjük  t .  olvasóinkat előfizetéseik szives meg
újítására. Megjegyezzük, hogy helyben, a lapunk kihor
dójával já ró  Pineles S. is jogosítva van előfizetések 
fölvételére. M éltoztassanak neveiket a nála levő jegy
zékkönyvbe ik ta tn i.

&  c*ti £tfapló,i f. hó 21-iki 291. reggeli 
számában a különfélék rovata alatt a következő 
közlemény olvasható: „(Kom %dc családja javára 
a „Kassa és Vidéke- szerkesztősége két irtot kül
dött hozzánk. E célra eddig nálunk begyült negy
venegy forint.-

— papunk szerkesztőjét %tártonfy ^tárton 
helybeli polg. iskolai tanító ur. azért, mert a szer
kesztő Mártonfy Márton és Fabinyi Gyula urakat 
mint az iskolai tantestület kiküldötteit Írásbeli meg
hatalmazás nélkül ilyenekül elismerni s elfogadni 
vonakodott, becsületsértés miatt, lovagias elégté
telre szóllittatta föl 'Vezerle yula és {Letzter Jőimon 
urak által. Ez urak, miután lapunk szerkesztője 
kijelentette, hogy ily okért lovagias élégtételt 
nem ad, ót saját lakásán gyávának, rágalmazónak 
nyilvánították és Mártonfy Márton tanító nevében 
kijelentették, hogy maguknak a szerkesztő ellen 
bárhol és bármikor Lettlegességeket is meg fognak 
engedni. Megtettük a kellő lépéseket az ily társa
dalmi visszásságok és túlkapások megtoroltatására* 
— Egyébiránt az egész ügyről lapunk közelebbi 
számában bővebben szólandunk.

— "Kaptuk a helybeli népkonyha javára főt. 
{Juhász KJorhert főigazgató ur 10 frtnyi és Jőzcrényi 
vhloris ur 2 írtoyi adományát. Ez összeget is már 
a kapitányi hivatal utján rendeltetése elé juttattuk. 
Szerkesztőségünknél eddig összesen 24 fit folyt 
be a íelebaráti szeretet e nemes céljára.

XX (Folyó hó 23~án tartotta Dr. Lucz Ignác 
előadását a légről a reáltanoda vegytani termében, 
meiylyel a lapunkban is annak idején közölt fel- 
°I™sások s előadások ez időszaki cyclusát bezárta. 
Közönség ezúttal is igen szép számmal jelent 
ni ‘g ; d« műveltségi viszonyaink némi illustralá- 
s.ml nem ki> keserűséggel keli ezaikalommal azon 
észrevételt tennünk, .ogy valamennyi felolvasás
kor esakuem ugyanazon egyének képezték a tud- 
vágyó hallgatóságot mely k írül nény amint egy
részről az illetőkről a legszebb véleményre jogosít, 
úgy másrészről műveltségi állapotainkat nem a 
legkedvezőbb színben tünteti elő Úgy latszik, hogy 
még mindig igen csekély a/.ok szám i, kikben Eöt
vösünk prófétai kijelentése: „luzuiií jövője cultu- 
rai kérdés- erős meggyőződéssé érlelődött. Ez elő
adásra vonatkozólag minden túlzás nélkül mond
hatjuk, hogy az valóban érdekes, élvezetnyujtó 
volt s minden részletében elárulta a tanférfiut, ki



teljes otthonossággal mozog a természettudományok 
ma már óriási terjedelmű mezején s a látszólag 
legigénytelenebb tárgyat is világos, értelmes, be
ható fejtegetései által vonzóvá tudja tenni. Csak 
egy körülményt emelünk ki különös nyomatékkal. 
Oly köztudomású dolog, hogy nincs okunk titkot 
csinálni belőle, hogy mind a reális, mind a humanis- 
tikus képzettségű embert mindjárt az első szónál, me
lyet vele váltunk, sőt már megjelenésen s magatartá
sán is azonnal felismerhetni. Az előadó urnák 
legnagyobb előnye, hogy dacára reális szakmájának 
szavaiban s mozdulataiban mély humanistikus kép
zettséget tükröztet elő. Ebben van oka, miért volt 
oly vonzó, oly érdekes előadása mely nem ritkán 
költői emelkedettségről tanúskodott. Bizonyíték ez 
arra nézve, hogy nem a tárgy, melylyel foglalko
zunk. hanem a mód, hogyan foglalkozunk azzal, 
a fontosabb, lényegesebb. Észrevételeinket az e l 
adásokra nézve általában a legközelebbi számban 
fogjuk megtenni, amidőn egyúttal azon szemre
hányásra is, miért nyilatkoztunk mi oly elisme
rőleg ez előadásokról, felelni fogunk.

— éflz iparos-oktatást és házi ipart terjesztő 
felvidéki egyesület a dec. 19-én tartott közgyűlé
sén egyleti elnöknek Bárczay A. főispán, felügye
lőnek Jagócsy Péterffy J. min. biztos urat, alelnö- 
köknek Gleviezky S. és Noveliy S. urakat, titkár
nak Deil J. urat egyhangúlag — a központi választ
mány kassai tagjaiul pedig szótöbbséggel a követ
kező urakat választotta meg: Szerényt E., Klimkovics 
B.. Édor Ö.. Soós S., Szikay L., Mauritz B., 
Jakab P . S/.akkay J., Letzter S., Danilovics 31. 
kanonok, dr. Moskovics J., Benedek F., Bépaszky 
J., Szabó J„  Comáromy L. alispán. Fischer S. báró, 
Jakabt'alvy F., Jlünszter T.. Schirger E„ Székely 
J.. Tóth J. szappanos, Noveliy S.. Kaczvinszky V. 
prépost, Czitó S., Timkó J., Láng J., Halykó II., 
Alólitorisz 1).. Bépászky 31., Schifbeck 31. és Kru- 
soezky J. urat. A vidéki csoportok kebeléből köz
ponti választm. tagokká lünnek: Sárosmegyéből, 
Fuhrman A.. Pillér 31., Ribossy I.. Berzeviczy T . ; 
tíömörböl, Latinak B.. Szabó Ily., Szontagh B. 
és 31esko S .; Borsodból, Farkas K., Radványi J., 
Lévay J., és Dr. Csathy-Szabó J . ; Zemplénből, 
3Ticzmándy Ö„ Ujfalussy’31., Hayduk A., és Kun 
F . ; Szepesi városokból, Hazslinszky Oty., Alpár E., 
Dr. Emericzy G., és Bukovszky J. urak. A vidéki 
csoportok azon esetre, ha a megválasztott tagok 
a központi gyűlésekre való megjelenésben akadá
lyoztatnának, más meghatalmazottakat küldhetnek. 
A számvizsgáló bizottságba Hegedűs L., Klekner 
A. és Soós S. urak választattak meg.

— házi-ipar terjesztésére alakult egylet 
f. hó 19-i közgyűlésén, a jegyzőkönyv hitelesítésére 
többen kiküldetvén, azok, kik a kitűzött nap, t. i. 
22-én evégből a városházán megjelentek, azon 
szomorú tapasztalást voltak kénytelenek ten n i, 
hogy az egyleti titkár, Deil Jenő úr, még %11-re 
sem comparenált s igy a jegyzőkönyvi hitelesítés 
ezúttal nem foganatosíttathatott. A polgármester 
ur azon Ígérettel becsátotta el a jelentkezőket, hogy 
az eszközlendő hitelesítésre a kiküldötteket össze 
fogja hivatni. Ali a késedelmet a közügyben, ha 
indokolatlan, mindig nagy mulasztásnak "tekintjük 
s mindjárt ez első esetet ominosusnak nyilvánítjuk 
az egyletre nézve annyivalisinkább, minthogy a 
volt kamarai elnöknek, 31üller János urnák, a f. 
hó 3-i esküdtszéki tárgyaláskor hit alatt mondott 
vallomásai után, nevezett egyleti titkár nr hivatal
beli buzgalma iránt méltán alapos kételyek kerül
hettek felszínre.

— ‘Kaptak Kinszky Károly helybeli tánc
mester úr programmját a jövő évi január 1-én a 
kaszinó nagyteremben tartandó azon nyilvános 
vizsgálatra nézve, mely az elisabethinumbeli árvák 
javára rendeztetik egyrészt s melynek másrészt 
célja a t. szülőknek alkalmat szolgáltatni a gyer
mekeik által a táncban tett előmenetel felöl való 
meggyözödhetésre. A vizsgálat kezdete d. u. 6 
órára van téve. E. 10 óra után a vendégek is táncra 
perdülhetnek. A programm igen változatos. A vizs
gálat záradékát Sardagna Alatiíd bárónő és Hegedűs 
Jolánka kisasszonyok által lejtendő „Magyar solo” 
képezendi. A programm ára 10 kr. Fölhívjuk e 
vizsgálat- respective jótékonycél- és szórakozásra 
t. közönségünk figyelmét.

— IjKíyÓiusult betörés. E hó 21-éről 22-ére 
forduló éjjel, valami Mitrik János nevű, helybeli 
születésű s két évi börtönnel már büntetett egyén, 
jelenleg küzhonvéd, Magócsiuak az Éder-féle ház
ban levő boltjába betörést s ott tolvajtást elkövetni 
kísérletté meg. Éjszakára bezáratta magát az em
lített házba, hol valahol elrejtőzött úgy, hogy a kapu
záráskor rendszerént történni szokott vizsgálat] alul 
kicsúszott. Ejfél után a házbeliek közül a volt képvi
selő, Éder Ferenc úr fölébredt s neszt hallott háza ka
puja, illetőleg bejárásában. Fölkeltette fiát, Éder 
Gyula urat s szemlére vették: mi okozhatta a hal
lott neszt. Látták, hogy a boltba vezető kályhalyuk

ajtaja, mely erősen be vala szögezve, már lefe
szítve s a falból is egyes darabok kivájva voltak. 
3Iindenütt keresték a tettest, még a pádon is. 
Sehol sem találták. Mintha eltűnt volna. A kapu 
elé rendőr állíttatott s minden intézkedés megté
tetett, hogy a tettes, ha a házban van, kézreke- 
rüljön. Reggelre a házmester szuronyt hozott be, 
hogy az az udvaron találtatott s arról is értesítette 
a házbelieket, hogy a lajtorját a szomszéd ház 
falára támasztva látta. Azonnal értesítve lón a 
Ketzer-féle házmester is, hol azonnal kereséshez 
láttak. Ott csípték el a nevezettet, ki az Éder-ház- 
ban a kéménybe húzódott mialatt keresték s a 
szomszéd házon keresztül szeretett volna megme- 
nekedni. A Nemesis elérte. Gyanuokok forognak 
fen, melyekből valószínűnek látszik, hogy a váro- 
sunkbeli eddigi betöréseket is mind, e tettes foga
natosította legyen. De hogy távoliéte a kaszárnyában 
fel nem tűnt ? !

— helybeli színház ehéti m űsora: 31a az
az dec 28. „A hátrahagyott család” színmű, itt 
először a nemz. színház Tepertőire darab ja ; 29-én 
„Kékszakái”, operette ; 30-án jjÁszy ‘Vilmos jutal
mául; „Jlagyar fiuk Bécsben”, vígjáték dalokkal; 
31-én „Rokkant huszár”, népszínmű, ingyen sorsjá
tékkal egybekötve, jjanuár 1-én „Ördög párnája”, 
népszínmű, itt először.

— HUfizetésj felhívás. A „Természettudományi 
Szemle,” diadalmaskodva a kezdet nehézségei fö
lött, első félévi pályáját szerencsésen megfutotta, 
s eredetileg kitűzött irányához, dacára a szerkesz
tőségben történt személyváltozásnak hű maradt. 
Azon határozott Ígérettel, hogy közlönyünket nem
csak az eddigi színvonalon megtartani, hanem — 
főleg ha t. olvasóink szives támogatásukat tőlünk 
meg nem vonják, tartalmilag még emelni is törek
szünk : előfizetést nyitunk a „Természettudományi 
szemle újabb folyamára. Dr. Haydu Gyula szer
kesztő. Előfizetési feltételek : Egész évre (jan.— 
dee.) 4 frt. Fél évre (jan.—junius) 2 frt. Áz elő
fizetési pénzek bérmentve a szerkesztőségbe : Nagy
várad reáltanodái épület cimzendók. Legcélszerűbb 
előfizetési mód a póstautalványozás.”

Színi szemle.
Szombaton „ S h a k e s p e a r e  V i l m o s ”, legújabb 

történeti dráma, helyesebben életkép s jellemrajz, ameny- 
nyiben csak a háttér történeti s a hős csupán különböző 
életviszonyokban vezettetik elő. hogy a nagy szellem fej
lődésének menete feltüntettessék. A darab nagyobb mübecsre 
nem tarthat ugyan igényt, mindazáltal a nagy költő sike
rült jellemzése, a számos hatásos részletek s nem közön
séges nyelvezete folytán mindvégig érdekfeszitó s nem kis 
mértékben kedélyképző s lélekemelő. A hős mindjárt első 
föllépésekor, mint egy látnok, homlokán a magasabb kül
detés szellemével, tűnik fel előttünk, geninsa teremtő ere
jével életet lehelve az addigi puszta vadonba s a lángész 
mennyei dicsfényével övezve lépdel s működik előttünk 
mindvégig. G e r ó f y a nagyság e bűvös hatalmát, mely 
lelkünket megragadja, igen szerencsésen tükrözte vissza, 
nagy volt szavaiban, tetteiben, rokonszenvünket megnyerő 
s mindvégig lekötő. Általában igen helyesen ragadta meg 
a nagy alakot, értelemmel ábrázolt s a pathos hevesebb 
kitöréseit is helyesen alkalmazta. Az eléadás általában igen 
jó benyomást tett s Gerőfyn kívül különösen L á s z y n é, 
B e ő d y  s T ó t h  érdemelnek kiváló elismerést.

Vasárnap a „ C i g á n y - , Ily kitünően eléadva a da
rabot rég nem láttuk. A közönség oly megelégedéssel, any- 
nyi elragadtatással nézte azt végig, hogy felmentve érez
hetjük magunkat minden részletes birálgatástól. Az egész 
darabon igen erős elegikus szinézet vonul végig, s ez volt 
az. mi szerencsésen visszatükrözve, annyira lebilincselt. Az 
igazgatóság igen lekötelezné a közönséget, ha azt mi ha
marább ismételtetné, erősen hisszük, hogy még nagyobb- 
számu közönség fogja azt megnézni.

Hétfőn „A h á r o m c s ö r ü  k a c s a - , másodszor.

Kedden r A z á r d a  t i t k a i "  T ó t h  A n t a l  juta- 
lomjátékául. A színmű kitűnő látványos darabnak volt hir
detve: a látványosságot csak megtaláltuk, ámbár ezt is
nagyobb részben <*-:ik kiegészítettük a képzelőtehetség se
gítségével : de m kitűnőséget sehol sem találtuk. Már meg
szoktuk gyanút táplálni az ily darabok iránt, s sejtelmünk 
még ritkán csalt meg. E körülménynek tulajdoníthatni 
hogy oly színművész jutalomjátéka, milyen Tó t h ,  üres 
ház előtt in. nt végbe. Igaz, hogy ez nem indokolja a közö
nyösséget, mert a közönségnek még iiy esetben is ki kel
lett volna mutatni elismerését Tóth iránt, kit gyakran ta
pasztal ugyan készületlennek, de ki dacára ennek a vidéki 
erők egyik legtehetségesebbje s iiyeunek egyhangú ag elis
mertetik. i>e a roszul választott darab mindenesetre ele
gendőkép megmagyarázza e részveflen^éget. Az ily miire 
hasztalan fáradságot fordítani, ,-u ily tárgyak nem telelnek 
meg ami korszellemünknek s a szerepjáts/.ók megfeszített 
igyekezete sem menti azt meg a bukástól. V jutalmazandó; 
igaz, mondhatni tüntetésszel üleg fogadtatott; de jobban 
szerettük volna, ha e kitüntetés egyúttal anyagi elismerés 
kíséretében jelenkezett volna.

Szerdán „A n ö t  e 1 e n és  h á z a s  é l e t  t i t k a i "  
nálunk is már több Ízben adott jeles vígjáték, de ismertebb, 
ha nem csalódunk „az élet színfalai- ciui alatt, a „Cigány" 
mellett e hét legkitűnőbben adott darabja. Az összevágó 
eléadás nagy derültséget okozott. T ó t h  oly te:mészethű- 
séggel játszotta a szédelgő tőkepénzest, oly következetes 
oreátlansággal, hogy plasztikaibb alakitást mar alig kíván
hatni. Mellette a két női alak. B e ö d y n é  és L e n k e i  
E l l a  magaslottak ki. A vígjáték legszembeszökóbb fény
oldala, hogy az élet annyi realitással van benne ecsetelve, 
a személyek oly találón jellemezve, mintha nem is a szín
padon látnok azokat, hanem köztünk mozogni, velünk együtt 
járni, beszélni. S ily valósághűen személyesítek Cesarinét 
s margitot Beödyné s Lenkei Ella. Beődy pedig ismét saját 
szerepkörében mozgott s igy nagyon természetesen mi kí
vánni valót sem hagyott. Kedvvel, igyekezettel játszottak 
V e r e s ,  V i n c é n é  és T i m á r n é  is. A többiek színién 
jól elkészültek, de jelentéktelen szerepeik után többet nem 
is mondhatunk rólok. V e r  e s n é-re volna egy kis megjegy
zésünk, mire figyelmeztetve lettünk s adandó alkalommal 
nem is fogunk késni, azt tudomására hozni.

Csütörtökön „Á h a z a  és a h i t  v é r t a n ú i '  Sardou 
híres történeti drámája. Az eléadás általában kielégítőnek 
mondható: kissé baj s az ensembie rovására esik. hogy 
egy-két jobb színművészünk a környezetből annyira kiemel
kedik ; de erről természetesen nem tehetni. L á s z y n é r a  
ismételjük, amit több ízben mondánk : művészete a maga
sabb dráma színvonalán mozog ; szellemi szervezeténél fogva 
egyenesen a francia drámákban annyira kedvelt daemoni 
alakok ábrázolására utalja ót. ilyen daemon D o 1 o r e s, 
Bysoor gróf neje, aki üdvözít s egyszerre kárhozatba taszít. 
Az alaki kellékek, arcjáték s mozdulatok, a szavalas, nála 
minden valóban szép összhangban egyesülnek ; de kimondjuk, 
csak is az ily természetű alakokban nem férhetni hozzá. A 
gondolkodó, értelmes színművésznőt felismerhetni ugyan 
más szerepeiben is, de csak e téren ragad meg. bilincsel 
le egészen. B e ő d y  ismét hösalakot ábrázolt s egészbenvéve 
még sikeresen, csak a szenvedély heves kitöréseiben több 
mérsékletet tanúsított s oly erős hangon ne szavalt volna. 
Az ocsmány s szeretetre méltó tulajdonok vegyüléke Carlos, 
8 ilyen volt G e r ö f y alakja is. T ó t h  a brüsseli hóhért 
olyannak tüntette fel, milyennek ezt a történelemből ismer
jük. Cinkostársain is meglátszott, hogy vérrel gyúrt agyag
darabok voltak. G y ő r f i n é  nagy tűzzel szavalt s a hatás 
nem maradt el. Egy hálás s igen kedves szerep rósz kéz
ben volt.

Pénteken a színház zárva.

K ö z g a z d a s á g .
— A bukovinai cs. kir. helytartósúgnak f. 

évi 16353. sz. a. a m. kereskedelmi minisztérium
hoz intézett értesítése szerént a novosielitzái vesz
tegeidében múlt hó 28-án egy marhacsapatbau a 
keleti marhavész k iü tö tt: ennélfogva a novosielitzái 
vesztegeldéből származó kérődző állatokat és állat- 
nyersterményeket a vész tartama alatt Magyaror
szágba beszállítani, illetőleg kirakni nem szabad; 
a veszteglést kiállott állatoknak és állati nyers
terményeknek keresztülvitele pedig csakis vasúton 
és egyenesen rendelkezési helyig történhetik.

Tulajdonos és felelés szerkesztő: Dr. Klekner Alajos.
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Árverési hirdetmény.
A kassai kir. törvényszék, mint 

telekkönyvi hatóság részéről köz
hírré tétetik : miszerint az Ambrisko 
János kavecsányi lakosnál lefoglalt, 
s 80 frtra becsült 3 ló, s egy sze
kérnek , s amennyiben a felperesi 
követelés ki nem telnék — a kave
csányi 16-ik számú telekjegyzókönyv- 
ben Ambrisko János nevére jegyzett 
8 összesen 230. frtra becsült birtok- 
illetőségnek (részletesen eszközlendő 
birói árverése Klein Hermán hite
lező 90 frt. tőke követelésének s jár. 
kielégítése végett elrendeltetvén, an
nak Kavcc8ány községe házánál le
endő foganatosítására első batár
időül f. 1876. évi január hó 28-dik 
napjának d. e. 10 órája, második 
határnapul pedig 1876. évi febráár 
hó 28-ik napjának szintén d. e. 10 
órája tűzetik ki.

Az árverési feltételek következőleg 
állapíttatnak meg:

1-ör. Mindenekelőtt a lefoglalt 3 
ló, • egy lovas szekér lesz készpénz- 
fizetés mellett az első határidőben a 
becsáron alól is eladandó, s ameny- 
nyiben a felperesi követelés ezen in
gók vételárától ki nem kerülne, lesz 
az ingatlan akként elárverezendő, 
hogy előbb a 180 frtra becsült kül

telki állomány lesz eladandó, — az 
50 frtra becsült belsőség pedig csak 
azon esetben lesz eladandó, bahogy 
a felperési követelés az ingók s a 
kültelki birtok vételára által nem 
fedeztetnék.

2- or Az ingatlannál kikiáltási ár
ként a fennebb kitett becsérték fog 
szolgálni, melynek 10°/o-tólija bánat
pénz gyanánt lesz a bírósági kikül
dött kezeihez az árverés megkezdése 
előtt leteendő.

3- or. A vevő köteles a vételárat, 
annak a leütéstől számítandó 6°/0 
kamatával ogyiitt, két egyenlő rész
letben, és pedig az első részletet a 
leütés utáni egy hó alatt, a második 
részletet pedig a leütés utáni két hó 
alatt ezen kir. törvényszék telek
könyvi hatóságánál befizetni; a letett 
bánatpénz az utolsó részletbe számít
tatván be.

4- er. A vevő a vett javak tettleges 
birtokába s haszonvételének élvezé
sébe azonnal az árverés után lép, a 
telekkönyvi tulajdonjog bekebelezése 
azonban csak az árverési feltételek 
teljesítése után fog megtörténni.

5- ör. A további feltételekre nézve 
a polg. tk. rendt. 423, 437, 438, 441, 
456, 458, és 459. §§-ainak intézke
dései szolgálnak zsinórmértékül.

Egyúttal felhivatnak a Kassa városa 
területén kívül lakó hitelezők, rnisze-

»vu«uu megauapi-
tásánál és a vételár felosztásánál 
leendő képviseltetésök végett Kassán 
lakó megbízottat rendeljenek, s annak 
nevét s lakását az eladásig annál 
bizonyosabban jelentsék be. minthogy 
különben a részökre ügygondnokul 
ezennel kinevezett Dióssy István hely
beli ügyvéd által fognak képvisel
tetni.

Úgyszintén felhivatnak mindazok, 
kik az árverés alá bocsátandó bir
tokra nézve tulajdoni, vagy más 
igényeket, avagy pedig elsőbbségi 
jogokat vélnek érvényesíthetni, mi
szerint igénykereseteiket jelen hir
detménynek a hivatalos lapban való 
Utolsó megjelenésétől számítandó 15 
nap alatt —- habár külön értesítést 
nem vettek volna is, — ezen kir. 
törvényszék telekkönyvi hatóságaihoz 
nyújtsák be, különben azok a végre
hajtás folyamát nem gátolván, igény
lők egyedül a vételár felealegere 
fognak utasittatni.

Kelt Kassán, a kir. törvényszéknek, 
mint telekkönyvi hatóságnak 1875. 
évi november hó 12-ik napján tartott 
üléséből.

T e le k y  P é te r  
kir. tszéki elnök.

M o jc in ls á k  
h. jegyző.

K a s sa , 18 7 5 . N yo m a to tt a  „ P a n n ó n ia 6*-kön yvn yom da  és k ia d ó -ré s zv é n y tá rsó sá g n á l•


