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NÓGRÁDI LAPOK
politikai, társadalmi és közgazdászati hetilap.

Válasz
Rmser Fülöp ur nyílt levelére.

Mielőtt a dolog érdeméhe* Mól
óét: szükség egymással megismer 
kod mink, miután uo nem rég telepe
dett le küsöuünk.

Éa ueatalt polgártárs, joguaitva 
ériem magam a zsidók ügyébe aval- 
kuani; mert első ifjuaágum óta ál
landóan küldöttem aa o jogágyen 
lőeégük mellett. Gondosan tanúimé 
nyuatam a mtdóügyet, a oly szabad 
szellemben védelmeztem aat, hogy 
cikkeimet a közhangulat nyomása 
miatt, aa időben a legaaabadelvdbb 
l'esti Napló Mm merte befogadni - 
Jól emlékesem , hogy Roeenbaum 
Mór bénánál egyik értekezésem föl 
elvMÓM alkalmával, néhai Bérezel- 
ler Már, a mindnyájunk által iím- 
telt derék ■ailrnyn whyWiy 
tört ki. emberi jogainak meleg vé- 
daKTMytáa.

Azon erős meggyőződéiben élek, 
hogy aa a népfaj, mely kétezer éves 
szétszórtság, üldözés ■ megvetés mel
lett, kizárva a közhivatalokból, elzár
va csak nem valamennyi tisztességes 
pályától, tőt kitiltva még a czehekből 
is. ugy feltudta magát tartani, hogy 
jogegyenMeég mellett a helyzet urává 
vált; aa a faj, mely aránylag a vi
lágnak legtöbb tudóst és művészt 
adott; t mely a kereskedelem, ipar, 
s 'legközelebb a gazdászat terén is 
oly bámulatosan tudja magát érvé- 
ny esi teái: a gondolkozó s igazságos 
ember rokonaaenvét teljes mértékben 
megérdemli. A törvényhozás bölcs 
intézkedéséitől függ, hogy ezen cen
trifugális vágyakat nem tápláló nép
faj mi előbb rokoni kötelékek álul 
tűzessék a nagy nemzettesthea, s ál
dássá váljék a közös hazára nézve. 
Közméltánylat kíséri a Horn ok és 
Wahrman ok törvényhozói működé
sét. Nem meMze van az idő, hogy 
esen népfaj kitűnőségei a kormányon 
is helyet foglalnak, s nagy szolgála
tokat teendnek az államnak.

Így gondolkozom én Mózes fensé
ges vallásáról is. Ezen az egy Isten- 

hitére alapított vallás K — mely 
két ezer éves viszontagság közt fel 
tudu tartani a zsidóságot, mely szülő 
anyja a keresztény vallásaak, az ó 
testamentum közös kútfeje lévén mind 
kettőnek, - úját léteiének vészéi yea- 
tetése nélkül kiállja a versenyt a ke
resztény vallásokkal, ha zászlójára 
tüzendi ezen egyszerű program mot: 
< 1*»W dolgokban ery- 
ség. a nem lényegesekben 
szabadság, és mindenben fe
lebarát! szeretet*, sezzel kaput 
nyit a jósán haladásnak; mert a vi- 
lago. nincs megállapodás semmiben. 
A haladás, a tökéletesedés szükséges 
a vallásban ép úgy, mint a világi 
dolgokban.

Hogy azonban a zsidóság, — ezen 
nagy szellemi tehetségekkel megál
dott faj- a maga helyét a társad a- 
<1 alom ben méltóan elfoglalhassa: arra 
nézve nem elég a jogegyen beégnek 
törvény általi kijelentése, sem pedig 
a gazdagságnak barmi nagy felhal- 
uiusotteága: hanem a zssdóeágnak 

ml jenen u, . .ma kell válnia. Ln 
i jövő zsidójáé nem az Icáig Spi 
uigek, a Fiakolsteiaok paródiázott 
Jakjában képzelem magamnak: ha
zam azon Mózes vallasu derék ina 
pár polgár képében, ki büszke reá, 
iogy a szabad magyar állam pol 
fára; versenyez a legjobb hazaiak
kal a polgári kötelességek teIjesilé
ié ben ; és emberül megállja helyét a 
társalgási, hely- és törvényhatósági, 
valamint aa országgyűlési termekben 
sgyiráat.

De hogy a zsidóság ezen szép 
jövője mielőbb valósággá váljék: 
sz UJ nemzedék hazahas kiké 
peztetésével kell a nagy munkát el
kezdenie; mert a mai nemzedékkel az 
ígéret földére eljutni nem fogunk.

Áttérve már most a dolog érde
mére: ,,ön azt hiszi, hogy a b.-gysr- 
mati zsidóság a maga iskolaépületét 
nem fogná átengedni állami iskolá
nak, s nincs is a hitközségnek mód
jában azt kijavitni s fenUrtani; vizá
mé riad aa uj utca* keleti állapotá
tól; vitatja, hogy a magyar nemze
tiség a zsidó felekezeti iskolában 
eléggé ápolutik; végre azon meg
győződését nyilvánítja, hogy a nép
nevelés a felekezeti iskolák álul 
legjobban van biztoeitvn, s ekkéfii 
indítványomat elejtetni javalja."

Polgártárs! a tuarczali r. kath 
lelkészben hitsorsoaai s főleg pap- 
társai nagyon megbolránkozuk, mi 
dón Man-zalban és Csitárban a kö
zös iskolák mellett buzgólkodotL — 
Csak most látja be mindenki, hogy 
a kancsal mészáros nem oda vágott 
» hová nézett. Mind két község cse 
kély kivétellel róm. kath. vallásu 
akból állván. náluk a létrejött közöl 
iskola lényegében nem ,egyéb, r. k 
iskolánál.

B.-Gyarmaton a közös iskolától 
minden hitfelekeaet v issza UpeU. Bs 
most a "Mózes vallásu hitközség job
ban megfontolván a dolgot, a magi 
czélszerű helyiségét — a tulajdoni jog 
fen tartása mellett, — állami elemi 
iskolának átengedi, mi lesz ennek 
eredménye? az, hogy ezen iskola 
legnagyobb részben a zsidóság javán 
fog szolgálni, s nem kellene feleke 
zeti iskolát fentartaniok A profán 
tudományokat gyermekeik aa állami 
iskolában ujátitnák el, a vallásiam 
pedig kedvűk szerint épen ugy ta
níttatnák, mint jelenleg.

Ha már most meggondoljuk, hogy 
a zsidóknak nincs egyetlen fillér is
kolai alapítványuk sem, hanem a 
tanítói kart a drága tandíjból tart
ják, mely tandíj 50 krtól 4 forintig 
rúg föl havonta; és mindezen áldo
zatok mellett a zsidó tanító valósá
gos pária, s állása évről évre sincs 
biztosítva: kérdem, váljon már csak 
anyagi szempontból is nem kívána
tos-e, hogy az iskola államivá ala
kuljon át, melyben a szegények in
gyen, a többiek pedig 3 írt évi tan
díjért vétetnek föl, s oly rendszeres 
okulásban részesülnének, a minőről 
eddigelé városunkban fogalom sem

Mit mondjak a szellemi nyereség
ről ? Én tisztelem Kaiser ér buzgóaá-

Ct, melylyel felekezeti iskoláját védi; 
nagy tévedésben van, midőn hiszi, 

hogy a zaídóiskola nemzetiség lek in 
telében sem hágy hátra valami kí
vánni valót. Én ugy tudom, hogy s 
kisded óvodában megmagy árusodon 
gyermek a zsidóiakolábőn elfeledi 
a nyelvel, vagy legalább aa arcon- 
tust, s oly modoros zsidó lesz be
lőle, ki egy Vírágh Gyula művé
szi utánzása mellett, a közönség mu 
latságára szolgál. Azzá kell uram 
barátom a magyar zsidónak válnia 
a mivé a francai* zsidó átalakult 
t. í. a nemzet oly törzs tagjává, kii 
a többitől legföljebb templomába* 
különböztethetünk meg. Névben ét 
szellemben meg kell magyar

Halottam ellen vétóéként felhozni 
hogy indítványom megvalósulása cse 
tán, az állami iskola a czélba veti 
helyiségen zsidóiskolának gúnyoltál 
nék: se baj, sőt a mennyiben a nö. 
vendékek többsége csak ugyan zsi
dókból fogna ál tani, még igaz is. Ám 
de ezen iskola oly magyar zsidó is
kola lenne, melynek a hazában nincs 
párja. Föl teszem a közoktatási mi 
nister úr hazafiságáról, hogy az ál
lami iskola ezen elhelyezését mái 
csak azon okból is pártolná, hogy 
városunk legéletrevalóbb népfaját, i 
zsidóságot megfogná magyaroeitni.

Egyébiránt ezen aggodalom - hí 
már annak nevezzük, — alaptalan ; 
mert ha az állami elemi iskola lesi 
a legjobb : az lesz a leglátogatottabb 
is. Nyitva áll aa iskola faj s vallás- 
különbség nélkül mindenkinek. Ai 
előítéletes ember menjen el mellette. 
Majd beletér, ha az esze megérik. 
Az előítéletnek tömjénezni nem sza
bad. Azt gyökerestől ki kell irtani.

A tanfelügyelő úr barátai még 
azon is aggódnak, hogy ezen elh*. 
lyezés álul a drága pénzen fölállí
tott állami iskola-épületnek fölösleges 
volta fogna kiderülni. Képtelen be 
szód. Hiszen ha az állami iskola szá
mára a felekezetek nem akarták épü 
léteikét átengedni, a felekezeti isko 
Iák pedig a törvény szabályainál 
meg nem feleltek, s az állami iakols 
szüksége beállott: csak kellett alkal
mas épületről is gondoskodni. — Hí 
azonban most a zsidóság saját czél 
szerű épületét átengedné, s miként 
kimutattam, a városban 15 tanterem 
szolgálna elemi oktatásra : nem a józan 
ész követelménye-e, hogy az állami 
iskola mind a fiú-, mind a leánynö
vendékek számára, polgári iskolának 
engedtessék át? És miután az állam
épület egy pár évig elégséges polgári 
iskolának, mert az első évben csak az 
első osztályok nyílnak meg, s igy az 
építkezés szüksége csak később fogna 
bcallani: kérdem nem volna-e oksze
rűbb a fonál ló épületet saját telkén 
megbőviteni, a a telekvásárlásra szám 
összeget építkezésre fordítani, mini 
valami költséges uj építkezésen törni 
fejünket akkor, midőn a nemzeti in 
térét mját alapit ványának ily czélrs 
fordítása ellen előre is tiltakozott 1 
A fiú s leány iskolában közös leend- 
vén a tanári kar, kézzel fogható, 
hogy az iskoláknak Icgczélszrrtibb 
együtt maradniuk.

Igaz, hogy a zsidó iakola-épülül 
részben a hitközség, más részben pe 
dig a temetkeaési egylet tulajdona: 
de aa is igaz, hogy az egylet a hasa- 
aáiatot örök időre átengedte egy 
arany bérüesaeg mellett abilkuz^g 
nek. De ugyan ki fogná feltenni ezen 

-okos és számitó népfajról, hogy a 
kínálkozó alkalmat két kézzel meg 
ne ragadná? Itt még vallásos tekin
tetek sem forognak főn; mert a val
lás tanításban senki sem gátolná a 
hitközséget.

A kijavítás és fentartás figyel
met Mm érdemel szón terhekhez 
képest, melyeket a szülők jelen
leg viselnek a tandijak által. E miatt 
nem járhatnak a keresztény gyerme
kek a zsidó iskolába, még ha ked
vük volna is.

Az uj utcaa keleti állapotán lehet 
segitni. A aaáraa csatorna, mely ál
tal a tó lecaanoltatott, megszűnik az 
iskola előtt. Tessék befásitani s tias- 
tán tartani az utczát, * nem lesz ok 
panaszra.

Hogy a népneveiét g felekezeti 
iskolák által lenne leginkább bizto
sítva: erre megjegyzem, hogy azt a 
jó felekezeti iskolák ép ugy előmoz
dítják, mint a jó közös iskolák; ui. 

, ha mindkét rendbeli iskolában gon
dosan megápoltatik a vallás, a pro
fán tudományok pedig a törvény ren
deletéhez képest adatnak elő. — Az 

abban áll, hogy jó feleke
zeti iskolák mellett fölösleges a kö
zös iskola; valamint jő közös isko
lák mellett nincs felekezeti iskolákra 
szükség. A lelkész urak, — kik oly 
n*KI

‘űMütt, — I'x ' l-ai. tcljdsitaéik papi 
kötelességeiket, ha a közös iskolában 
•úját híveiket lelkiismeretesen okút 
néz a vallástanban. Emeljék ki m- 
jÍT vallásuk előnyeit: de ne ócsárol
ják mások vallását, s ne szórják el a 
szeretetlenség magvát.

És most búcsút veszek az olvasó 
közönségüíl az iskolaügyre vonatko
zólag, — bocsánatot kérve, hogy esen 
tisztán b.-gyarmati ügygyei oly igen 
kifárasztottam.

Bodnár István.

Tájékozás mezőgazdászatunk felett
i.

A ,N«rádi Lapok- f. á 4A mAmáhai 
Bodnár István nrtöl egy közlés ielmt meg 
ily esin alatt: .a vtuiosások elfojtáMnil* 
molybss élénken tfinteti elő, ángy az erdók 
kiirtásálMÜ knvetkesó vízmosások miként te
metik be a termékeny vBlryeket, s teszik 
tönkre a néhány évtized etttt virágsó rét 
légeket, s est ajánlja, begy a vtsm mások 
minél elébb felfojtMBnnnk •

Már azon egyetlen felhőseit indok ele 
gondé arra, hogy esen baj orvoslására k»- 
molyan goedoljenk, de még ezen kívül több 
igen fontos okok kívánják azt, hogy sem 
bajnak míg nem késé, elejét veszi tgye 
kezzZnk, msrt soksenr elsó tekintetre cse
kélynek látszó bajok igM nagy követhez 
ményeket vonnak magok ntáa, asért ugy 
hiszem, hogy a közZgynek jó szolgálatot 
leesünk as által, ha e tárgyra vnuatkoso 
nézeteinket minél többen elmondjak

A ki bemeri basánk meaágimdáassá vf- 
m ínyeit s tanulmány séta más mnuágeh mm



zőgazdászatának t rténctét, s különösen fi- 
gyelemmel elolvasás Dapsy László ily cximú 
munkáját-, „talaj kimerülés befolyása uz ál
lamok életére1* a meggondolja azt, hogy ha
sonló k>kok mindig hasonló eredményeket 
vonnak magok után; lehetetlen hogy összes 
hazai mezőgazdászatunk jövője feletti “aggo
dalmát teljesen elnyomhassa.

Csekély tehetségem szerint tehát én is 
bátorkodom igénybe venni szerkesztő úr en
gedélyét, hogy a jelzett tárgybani nézetei
met, — a mennyire egy vidéki lap szűk tere 
megengedi, — kissé tttxéteasen előadhassam.

mézzel folyó kauaánnak neveztetik, most az 
utazók egyhangú állitáaa szerint terméket
len, Jeruzsálem és Sichon között 18 óra já
rásnyira köröskörül miudeuült terméketlen 
kopár sivatag.

Babilóniában ilcrodot tanúságé 
szerint a buja'gabonatermések 300 magót 
adtak s most azon egykor oly termékeny 
tartomány egészen kietlen és zordon minden 
helység és szállás nélkül, kiszáradt puszta 
ság. (Lásd Akadémiai értesítő 1863. 417, 
és 419 lap.)

A hajdan oly kies ta termékeny G ö * 
(■ögorezág legelső volt Európában, mely 
A gabonatermelést a "virágzás magas fokára 
emelte, s már Plutareb idejében a kimerü
lés észrevehető volt, most pedig az erdők a 
nép fanatismusa miatt kipusztulva, a forrá
sok kiapadva, a népesség megfogyatkozva, 
földjének csak 1 heted részét mivelbeti, a 
nem hogy kivitelre termelhetne, de az ottani 
gyér népség számára szükséges gabona 2 
harmad részét is alig képes termelni s a 
szükséglet 1 harmad részét külföldről kény
telen beszerezni s drágábban kell megfizet
nie, mint a hogy Angliában kél a gabona. 
(Lásd: talajkimcrtllés befolyása az államok 
életére 14. lap,)

A szolid éghajlata Olaszoiszág déli ré
szében, hol a czitrom, narancs és füge 
szabad ég alatt tenyész, -- a régi Latiam 
egyike volt a termékenységéről mesés hirö 
földeknek s már Krisztus születése ideje 
körüp a történetírók egyező állításaik szerint 
annyira kimerült, hogy a gyakran ismétlődő 
éhség enyhítésére Angustus, Tibérius, Cián- 
dius császárok kénytelenek voltak külföldről 
szállíttatni a gabonát, hogy a lakosságot 
az éh haláltól megmentsék.
, Ugyan sötét képet látunk a szerencsétlen 
Spanyolországban is. A régi tödtS 
nctirok Livius és Strabo egyhangúlag magasz
talják Hispániának kimerithctctlenségét, s 
a százszoros magot bozó Andalusiát a mely- 
bőven szolgáltatta Rómának a gabonát. És ‘ 
mára 14-ik és Iáik században annyira ki- i 
merült, hogy a királyok szükségesnek látták 1 
megtiltani a földeknek folyvást szántóföldül I 
használását és a szarvas marha-kivitelt, de 
már késő volt. Most már odajutott Rómának 

_____ -■____  - —_________ ezen e£yb°r °'y ga*dag gabonatára, hogy: 
kább soványodó szántóföldnek: ott a mezó n* cataloniai mezők csak minden második, , 
gazdászatnak hanyatlóéi* kell S hogy ez ax andalosiaiak pedig csak minden harmadik 
valósággal igy is van, azt a történelem taévden adnak aratást, s az összes területnek i 
statistica kéiségbevonhatlauul igazolják, mint C8ak cgyhatod része nmeiéire érdemes. Gra
ta csak a következő néhány példából is vi nadában a rómaiak idejében minden négy- 
tigóton kitűnik:_________________________ szögmértfÖldrc 4348 lélek esett, migc század

A hajdan gazdagon termő P a 1 c 11 i n a elején (az angol Statisticai közi, szerént) csak 
me|y az ó szövetségi iratokban téjjel és 84. s az egész Spanyolország most nem csak

a. m.: gazdasági növények ion*

d ő b x o t. E három tényezők együtt képezik 
azon szentháromságot, melyek egymást köl- 
csönöeen gyámohtják s bármelyik hiányoz
zák e hárem közül, a mezőgazdászainak 
hanyatlania kell. Igazolja ezt a természet
tan a történelem és a statistica.

A gazdasági növények termelése csak 
ott lehet állandóul virágzó, a hol jó mivo
lta mellett elegendő trágyával lehet vissza
pótolni a föld időnként fogyatkozó termő 

, erejét. Sok trágyára nálunk csak ugy lehet 
(szert tenni, bá a lehető legnagyobb barom 
tenyésztés űzetik. Baromtenyésztcst pedig 
nem lehet sikerrel folytatni ott, hol a rét- 
ségek, a lapályok folytonos beimpoláa ál
tal tőnkre tétettek, s hol a vízmosások, a 

. nehány ölnyi mély árkok miatt a nagyobb 
állatok, —lovak ta szarvasmarhák legelte
tése is lehetetlenné less, Ezeken kívül a 
tudomány kátaégbovonhatlanul bebizonyí
totta már azt, hogy ax ax erdőségek a ter
mészet háztartásában nagyjtxarepel játsza
na^ nem csak ax által, kogy tüzelő, épület
ég szerszámfát adnak, bauejn főleg azáltal, 
hogy az eső ta harmatképződést elősegítik, 
a hőmértéknek hidegről melegre, és meg
fordítva melegről hidegre hiterteleni válto
zását mérséklik, egy szóval a elírna jóságát 
fenntartják.

Ha tehát valamely vidéken ax erdősé
gek végképen kiirtatnak, s ex által a hő- 
mérsék a légáramlat hullámzásának szabad 
tér nyittatik, a vízmosásokból bciszapolt 
vétségek terméketlensége miatt a baromte-' 
nytaxtta a lehető lehető legkisebb számra, 
Icsxállittatván, kevés trágya jut a mindin- -

tagoson kitűnik

politicai tekintetben szerencsétlen, hanem 
gazdáaxati tekintetben is kimerül, szegény.

Hogy mind ezen felhozol és még igen 
számos felhozható példákban rajzolt és raj
zolható clsicgéuycdéat nem a pusztító véres* 
háború, hanem a hibás földmivelés által elő
idézett talajkimerülta okozandó, azt eléggé 
igazolja az, hogy a irauczla forradalomban 

, 1798-tól I8lő-ig lefoglalt véres haverokban 
. több mint 3 miliő felnőtt férfi, a Vendéi pol- 
, gárháboruban pedig szinte 1 miliő ember 

hullott el, mégis néhány év után több volt 
már a lakosság, mint u forradalom előtt. Üo 
baa szomorú emléktől nem óvakodnánk, idéz
hetnénk erre példát közelebbről is. Sőt á 
spanyolországi folytonos forongásoknak is elözönlötték vele, a az itteni gabona árát te- 
valószínűleg épen abban van fő forrása, hogy tömésen le nyomták, a mi (a mint a magyar 
ax elszegényedett nép ax izgatóktól kapott gazdák emlékezhetnek is reá) a magyar or- 
zsóldért kész fegyvert fogni polgártársai szági búza árakra is káros visszahatással volt, 
ellen. ,, De uz amerikaij* búzatermelés, a statistica

A fentebbi példákhoz a régi időkből csaK tanúsága] szerint, — csak egy bizonyos ideig 
azt hozzuk még fel, hogy a hajdan oly tér- volt emelkedőben, s n utóbbi években, — 
mékeny kisázsiai és afrikai parttartományok daczára annak bogy a népesség, n termelő 
és most már kopár kietlenek. A sardiniai és erők folytonosan szaporodnak, — mégis a 
siciliui mezők hírével is alig bírnak a régi Waschingtoni cougressusban hivatalosan elő- 
dicaÓBégnek-l Elébb a talaj merült ki a ró terjesztett adatok Szerint, az Egyesületi 14 
maiaktól jól fizetett, s ezért versenyezve északi államában a búzatermés már 1850-ben 
termelt gabona folytonos kivitele által, s is felényivcl, a burgonya pedig egy bár
midén a talaj kimerülése miatt a nép el- máddal adott kevesebb termést, mint még 
szegényedett, akkor azon országok politicai csak 1840-ben— tehát csak 10 évvel is az 
függetlensége is elveszett, a szép országok előtt. És bogy ezen csökkenése a termésnek 
gyarmatokká változtak, s lakóikból az elébb n“m <*••*■- h»í hsnnm évről évrd
jól fizető urak rabszolgái lettek, mert csak 
azon ország képes politicai függetlenséget 
állandóul meg tartani, melyben a nép eléggé 
vagyonos arra, bogy fdggetlségét a minden
napi kenyérért áruba bocsátani nem képy- 
telen.

Vessünk csak egy pillantás a világhódító 
Róma történetére, s megjátjuk hogy Roma 
bukása ott kezdődik, midőn a szomszédos 
tartományok talaja kimerülvén, beállott a 
kenyérezükség, s a nép nyomorán enyhíteni 
kívánván Scipio és a nemes lelkű Grachusok 
beborták a gabonaosztást a megszorult pol- 

*gárvk számára évenként 60 -60 módiit (a 
mi mértékünk szerént 830 vámfontot) adva 
fejenként. De ezen jótéteményben részesülni 
kivánók száma már Julius Cacsár alatt 
350,000-re hágott, s igy egy tömegnek létele 
függött az államvagyis inkább az állam ha
talmasainak kegyétő, s az államtólóli füg
géssel a szemérem/ erő és önérzet helyett, a,.----- -------- o— — ----------- , -
munkátlanság szülte csúszó mászó gyöngeség, hogy népessége szaporodott volna. AlsóCa- 
szolgaiság önzés és az erkölcs clkorcsoso nadából majd egészen eltűnt a búza, s he 
dúsának minden nndoksagai foglaltak helyet lyébc a zab és burgonya lépett, a mi jö
tt római népnél. Mi természetesebb minthogy lenleg fő tápláléka a földmives osztálynak, 
a jobbérztaüek, a kik csak tehették, jobb A gabonatermés évről évre feljebb húzódik 
hazát szereztek, más tartományokba költőz- nyugatra.** (Lásd Gyakorlati mezőgazda 1872 
ködtek, s odahagyták Rómát, mint a pat-*405. lap)

kányvk a Mlyodő hajót így hanyatlott |« 
a hajdan oly hatalmas Róma napja.

A fentebbi létei igazolására a újabb Illő 
bél is lássunk egy példát. Az tazakamerikai 
cgyestilt Államok csak a utóbbi egy ]>ár 
százod alatt kőidének a bevándorlók által 
mcgnépcaitetni, kik az ottani kövér tulajt 
őserdőket ki irtván, gabonatermeléssel igye
keztek a kimoritbctlonnok|hitt gazdag ter
mőerőt ki használni, mely több évtizedeken 
keresztül mesés nagyságú termésekkel jutal
mazta a termelőket, s a gazdag termést ott 
helyben eladni nem tudva hajókra rakták, 
s oly nagy menyiségben szállították Euró
pába, hogy a nyugoteurópai gabona piaczokat

nem csak ideiglenes baj, hanem évről évrd 
fokozatosan előrehaladó veszély, mutatja 
ezen hiteles kimutatás: Az cgyostllt álla
mokban termett busa 1869-ben 173 és két 
tized millió buscbel (egy bősébe! a mi mér
tékünk szerint 42 iteze) 1803-ban 173 mii 
lió, 1864-ben ICO millió, 1865-ben 148 mil
lió, 1866-ban 143 miliő buscbel, és így 7 év 
ulatt több mint tiz millió buschellol apadt 
a búzatermés, s nem csuda ha Dr. Clay 
alabamai követ a congrossusban ezen sza
vakra fakadt: a löld, moly még gyerekko
rát lem lépte át, tmir It az clrénüléo ti há
ny átlát barázdáit honijáéi homlokán! (lásd: 
talajkimcrülta 46. lap.) Joston pedig azt 
mondja Amerika egy részéről: „azon lapály, 
melyet u Szcntlörincz folyam öntöz, s mely 
Móntrcal közelében tágas síksággá terül cl 
ez előtt mintegy éléskamrája volt Ameriká
nak. Annyi bnzát termett, hogy éveken át 
sokat ki is vittek: ma már saját lakosainak 
élelmi szükségét som fedezheti, a nélkül

Nép dal
Szőke kis lány kökény szemű galambom, 
Nézz szemembe, nem bánod meg, ha mondom, 
Tekints teám, szőke fhrtű kedvesem!
Újra mondom, nem bánod meg sohasem

Úgy szeretlek, mint harmata virágot, 
Érted adnám ezt az egész világot 
Gyöngy termeted, hó kebeled kék szemed 
Már egészen megzavarta eszemet!

Szeress te is szép angyalom violám,
Szeress engem kökény szemű kis leány, 
Ha nem szeretsz; a bubánat eltemet... 
Akkor fogsz majd megsiratni engemet...

•
Csókodat tehát ajakamra szép hamis, 
Ne törődj’ ha egész világ látja is'. 
Hisz ml vagyunk egymásnak a világa .. 
Egy boldogság két törül nőtt virága...

Jöjj én hozzám, hisz oly rövid az élet 
Badd töltaem azt boldogságban tévéied!... 
Sx' ugy is árva vagyok e nagy világon 
Tégy boldoggá egyetlen egy virágom!...

H— Károly

ha egyebet nem is, de a nagy kályhát el hogy már Ebensee felé járunk, ahol is a'előtt lön a legújabb merénylet elkövetve, 
ne mulasszuk megnézni. Egyet azonban nem készen váró omnibtzsok egyikébe beülvén,'A királyi pavilonnak, melyben ekkor a
cmliték, mert már kifogytam volt a papi- csigaléptekkcl haladánk az eléggé nnalinas .kir. család jelen vala, csak felső részét lát-

Touristai úti. kávézok
Becstől Majl&ndig á vissza.

(Még Gmnnden, Ebensee, leehl, Salzburg.) 
U.

Ott hagytam el minap, ahol a derék 
gmundenvidéki polgár, a Tranntavon, a pi
pájából jó nagyot húzott, ta azon értékes 
tanáesot adá nekünk, miszerint Salzburgba

roaból, holott ez szintén igen becses jog
életi adat, amivel bennünket ami rögtönsült 
bizalma barátunk megösmertetett, s amit 
most, midőn nálunk a törvénycodifiicatiók 
napi renden vannak, elhallgatni hazafiat-' 
lanságnak tartanám; ez pedig abból áll, 
bogy ő pontosan elsorolván: hány hold: 
földje, mennyi kaszavágó rétje, hány darab 
marhája, s mennyit érő egyéb lábas és 
lábatlan jószága van, ami csakugyan egy' 
első rangú telkes gazda anyagi helyzetének: 
smnmariumát tünteti élőnkbe, végre azzal 
is dicsekvék (amin egykissó több udvarías- 
ságtudás mellett talán kezdenie kellett 
volna) hogy neki bizony van egy takaros 
kis feleeégecskéje, akivel nemcsak papi 
áldás de házassági szerződés előnyei is kötik 
össze, és pedig (s itt nagyon felhívom a 
tisztelt codificator urak figyelmét) bogy 
ezen előnyök legföbbike abból áll, miszerint 
ő ipájától minden napra egy forintot húz, 
de csak ugy ta akkor, ha jól viseli magát, 
azaz ba sem az i pináit, séma menyecské- 
nck~nincs ellene kifogása, mert ellenkező 
esetben a forint azonnal megszűnik b ma
kacsul kimarad mindaddig, mig a napidijas 
házastárs nr condnitját ismét a két háta-! 
lombiró ellenőr barometruma szerint nem; 
állítja helyre. Oh Solon, óh Lycnrg, hová 
törpűl a ti világra szóló törvényhozási bölcs 
elmétek a gmundeni pátrinrchalis elintézés 
mögött! . . Ily kedélyes ta épületes társal
gás közbe nem csoda ha alig vettük észre, I

és egyhangú keskeny völgyön végig, vá
gyniuk ta kíváncsiságunk egyik főbb czél- 
pontja a világhírre jutott Ischl felé, mely jó 
ügetéssel Ebenseotől csak egy órányira fek
szik ugyan, n ki hízott lovait ta önmagát 
kimélő ta statiónként megabrakoló vaskos 
kocsisunk diligentiája mellett azonban épen 
két annyi időbe korfiit oda érkezésünk. 
Igaz bogy a hőmérő csak 30 fokot muta
tott, hideg ellen tehát nem panaszkodhatunk. 
Ez volt julius 14-én. Déltájban értünk oda, 
s letévén holminkat egy vendéglő díszes 
éttermében, hol egyik utitársbarátom egy 
szersmind pantalonjai egyikét is levcdlé 
magáról, ugy bogy csak épen két cale^on 
maradt már rajta, kimentünk a hires für
dőhely fölött tájszemlét tartani, s miután 
erre a kalváriahegy mint legmagasabb pont 
legczélszerúbbnck mutatkozik, innen néztük 
körül a valóban szép, erdős, berkes, ligetes 
ta számos villával ékeskedő panoráma fö
lött. Ebéd után megtokintök a fürdőépüle
teket külről és belül, ezek közt azt is, 
melyben a magyar királynő szokott fürödni, 
díszes, de épen nem fényűzéssel fölszerelt, 
s a margitszigeti pompás márvány meden
cék mögött messze elmaradó cabinetjével; 
aztán a sófőzdéket, s néhány díszesebb vil
lát. Némi élénkséget kölcsönzött* a vendé
gekkel külömben ekkor épen nem bővel
kedő városnak azon mozzanat, bogy az nap 
vala odaérkezendő a német császár ta Bis- 
mark Herczeg, aki ellen csak kevéssel az1

hattok a kálváriái magaslatról, miután a 
többi részek az épületek körül levő sürü 
park által vannak elfödve. Estefelé, haza 
Ebcnsecig, ismétlődők a mulatságos utazás, 
a kikötőben azonban kárpótolva valánk az 
által, hogy közelből látbatánk egy csinos 
sugár, egyszerűen öltözött fiatal embert, aki 
nem más volt mint Rudolf koronaberczcg s 
ki Gmundenből érkező nővérét Gizella ber- 
czegnőt ta sógorát Lipót herczeget jött a 
Trauntó partjára bevárni. — 7—8 óra közt 
értünk vissza Gmundeube, s itt ismét ngy 
érezők magunkat, mintha még legalább egy 
két hétig itt kellene maradnunk. A sétá- 

I nyon több magyar hangot is haliánk, ami 
idegen országban a fülnek kétszeresen jól 
esik. Ugyanitt történt velünk, hog/ midőn 
egy a tóparti sétányon clhelyzett asztalka 
körül letelepedve füstöt verőnk, s a mai 
nap látottak fölötti észrevételeinket szokott 
hangos modorunkban tárgyalnék, egyszer 
csak egy civilbé öltözött, do katonás kiné
zésű martialis alak közelit felénk ta nyá
jasan köszöntve, azon minket nagyon meg 
tisztelő véleményének ad kifejezést, hogy 
nem csalódik ugymond ha bennünk bárom 
magyar országos képviselőt üdvözölhet, hoz- 
zátévén bogy ő is magyar ég alatt született 
(Sopronmcgyében), katona volt, do már 
nyugalmaztatá magát, és — szó ami szó — 
megváltja, hogy felettébb kiváncsi a poli
tikai világ állásáról magyar emberek né
zetét hallani. Megmondtuk neki, hogy táj-



Még több pék'át is lehelnő felhozni a 
fentebbi tőül igazolására, de talán már is 
vissza éltem a szivet elvűd türelmével s 
attól kell tartanom, hogy ha ex igénytelen 
torok egy szigorú bíráló kezeihez jutnak, 
azt fogja mondani: szegény falusi, gazda 
mit vesződő! te ily ország*világra szóló dol
gokkal, elég neked Kiskocsord, Nagykő- 
csórd.*) En osonhat ugy vélekedem, hogy 
ha az utódok kárhoztató Ítéletét kiérdemelni 
nem akarjuk; nagyon is itt az ideje, hogy 
ezekről komolyan gondolkozzunk, s mivel 
megszoktuk ax elmélkedő okoskodásokra nem 
sokat adni, beszéltessük a mcgczáfolhatatlan 
tényeket, melyekből a következtetéseket per 
analógiám könnyen levonhatja minden gon
dolkozni szerető ember.

(Folyt köv.).
Orong Hiklöt,

Pa írói tulajdonról.
Irta................... th.

(Folytatás.)
De még egy másik érvet is harezra 

vezet zz utánnyomók védelmére- A szerző 
— ugymond — a végett bocsátja közre 
müvét, hogy az állandóan fentartassék. 
Már pedig bizonyosabban éretik el ezen 
szándéka, ha kivitele a nagy közönségre 
bizatik, mint ha u csak egyeseknek a 
szerző jogutódainak feladata, kiket külön
féle indokok rábírhatnak, hogy a müvet 
többé ne nyomassák. Az írónak ezen czél- 
zatát nem tagadjak, de szintoly alaposan 
föltesszük azt is, hogy ama veszélyt előre 
látva, ezélzatának elérését felfüggesztő fel
tétként ki fogja tűzni, midőn jogait má
sokra átruházza. Ha ez megtörtént, mindig 
a bizonyos egyént, nem pedig a közönséget 
illeti a föltét teljesítése, és csak ha ez bi
zonyos meghatározott időn belől elmulasz
taná kötelességét, vesztheti el a kizárólagos 
kiadási jogot a közönség javára. Ha pedig

•) lt* tolAn txlÁlkoiuék « »o.ok oItmóI köuül, U 
axon ul(rít «xijro fent mora-tt aáomü nem öimeroX, 
mondjak at, teUn-a »ok komol/ uUa as ii
Midóo a lufők bírta ktajraror..igot SialmÁr megje 
baaAja aa ecaoUl ritkán Ukott, klaal saoauaidUgban 
Kit-Koeaord fa Jianr-Koeaoed két kis urffay Mu ro- 
formisus hitei efj ünnepi napon itteni tiiileletrt gyűltek 
üiuc a Nagy-Kocsordi templomban. A basa Urincsi- 
skgból sslata elment lolmkcUral együtljA pap ssbnukUs 
kösbxt Koriothust, Epbesott, slb. emlegette, melyek mint 
tudjuk - b-1-1—■ esAssAr birodalmiban toltak fa rónak. 
A basa ugy vSlekadatt bogy sa a dervis valAuinSIeg 
arra bnsdilja hallgatóit, bogy menjenek fa foglaljik cl 
KorintbnstiaEphesaet, em.il fogra ott helyben asoaaal 
meg P .roncsolta tolmicsa iltal a papnak hogy no bo- 
ssüjaa Korúit búsról Epheansról, elég nekik kii Kocsord 
Nagy-Kocsord. 0. M.

a szerző Ilyen feltét nélkül engedte át a 
tulajdont, akkor a jogutód tetszésére, belá
tására bízta, meg akar-o cxélxatának felelni 
vagy nem? Szintúgy nem létezőnek tekin
tendő u említett feltét, midőn az ivói tu
lajdon ab intcstató származik át, és mind
két esetben mint absolut tulajdon kirekeszti 
a közönséget.

Mások — köztük egy ideig II. József 
is — azon haszon kedvéért, mely belőle az 
emberiségre háramlik, vélték türcudőnek ax 
utánnyomást. Az utánnyomó — hozák fel 
— csak a nyomtatás költséget, nem pedig 
mint a Író a befektetett pénz-, idő- és mun
katökét, vagy mint a kiadó a tisztelotdyt 
is kénytelen lévén magának beszámítani, 
sokkal olcsóbban szolgáltathatja a könyve 
kit, ugy hogy a kovésbbé vagyonos osztá
lyok is hozzájuk férhetnek, minek követ
keztében az alsóbb rétegekben is elterjed a 
műveltség. Azonban miután a jezsuiták leg
nagyobb ellensége ex esetben nem restellő 
azoknak „finis sanctificat média11 elvét kö
vetni, midőn mcgfclejtkczctt, bogy az állam, 
melynek rendeltetése a jog biztosítása, nem 
hunyhat szemet az utánnyomásra, bárba ez 
képes volna még a legutolsó falut is At
hénné változtatni: nem gondolta meg, r»i« 
szerint az utánnyomás az irodalom élet
éveit metszvén cl elnézése ép az ellenkezőt 
fogja szülni. Mert ki lesz hajlandó az Író
nak tiszteletdijt fizetni, sőt ki fog vállal
kozni valamely mü kiadására, midőn előre 
is tudhatja, hogy az utánnyomók megfősz- 
tandják költekezései és fáradsága jutalmá
tól, vagy midőn épen attól tarthat, bogy a 
bukás örvényébe sodortatik? A már megje
lent müvek nagyobb olcsósága minden két
ség nélkül el fog éretni, de az irodalomnak 
úr fog ázatni, a gyarapittatni óhajtóit fel
világosodás fáklyái tápanyag hiányában 
lasssnkint homályosodni fognak és végtére 
egészen kialudni, mert ily körülmények kö
zött legfölebb a dúsgazdagok foglalkozhat
nak még az irodalommal mint nobilis pas
sióval.

Némelyek, kik az utánnyomás vészes 
következményeit állítják — mint Matlcko- 
vis — a könyveknek általa előhozott ol
csóságát azáltal javalják elérendőnek, bogy 
az állam váltsa magához a szenük kizáró
lagos jogait, és engedje azután át a közön 
ségnek. Azonban kényszerváltság a legna
gyobb zsarolás lenne, mert milyen jogrend 
volna az, mely mindenki tulajdonát oltal
mazná az erőszak ellen, és ax Írókat, ne. 
műnk legnagyobb jóltovőit, kiknek szellemi 
szabadságunkat, helyesebb gondolkodásun
kat, emberiebb érzésünket, polgári, társa
dalmi, sőt anyagi jobb helyzetünknek sem

kis részét köszönjük, megtámadná ezen leg
szentebb jogban és megfosztaná as ax iránti 
szabad rendelkezéstől. Ámde a szerződés 

I utján oszkOzlendö váltság létrejötte igen 
kétes, megtörténhetvén, bogy vagy ax Író, 
vagy ax állam nem akarja elfogadni a fel 
tételeket, és ax utóbbi védeni lartoztán a 
tulajdont, azontúl is kénytelen lesz tilal
maznia az utánnyomást. Ha pedig mint ki- 
sajátitást megvéli engedhetni magának az 

! állam a kényszenáltságot, vagy kisebb dijt 
fog Űzetni az Íróknak, mint alku mellett 
nyerhettek volna, kik akkor károsodván, 
vissza fognak vonulni ax irodalomtól, vagy 
pedig egyenlőt avval, melyet a forgalmi 
egyezkedés létesítene. Azonban a két utóbbi 
esetben is, midőn a szerző legalább értéki- 
leg nem rövidittetik meg, ha meggondol
juk, bogy az irodalmi termékek nagy 
száma mellett mily roppant összegeket 
emésztene fel csak a kisajátítás maga, a 
hivatalnokok mekkora hada kivántatnék 
annak keresztülvitelére: ki fog tűnni, mi
szerint a reménylett haszon illosorius, mi 
szerint sokkal többet tenne azon magas adó, 
melyet a végett a polgárokra ki kellene 
vetni, mint a mennyivel a könyvek a foko
zott verseny következtében olcsóbakká len 
nének. Mert az olcsóságnak a legnagyobb 
verseny mellett is vannak határai, melye
ken a kiadók üzletük veszélyeztetése nél
kül túl nem mehetnek és azért hogy nem 
a kiadó, hanem az állam honorálja az Írót, 
csak ugy megfizetjük a tiszteletdijt, — 
mégpedig akár megvesszük a müvet, akár 
nem, mintha a kiadó tette volna azt, csu
pán azon különbséggel, hogy azon felül 
még egy légió tisztviselőt is kellene tar 
tanunk.

Mintán az utánnyomás jogsértő termé
szetét bebizonyítottuk és az annak megen
gedése vagy tűrése mellett felhoz tt érve
ket megczáfoltuk: vessünk egy pillantást 
azon intézkedésekre, melyek a különféle 
törvényhozások részéről, jelesül pedig ha
zánkban annak meggátolására tétettek. Mig 
sajtó nem létezék, az irói tiszteletdijak sem 
voltak ismeretesek: a szerzőnek tehát nem 
vala más ezélzata, midőn az irói pályára 
lépett, mint gondolatait ismereteit, tapaszta
latait a közönséggel közleni, hogy azt fcl- 
világoútsa vagy gyönyörködtesse és magá
nak hírnevet szerezzen. Miután pedig ezen 
ezélzatát csak ugy £rbotte el, ha munkája 
minél több példányban másoltatott le, nem
csak hogy nem tiltatott a müvek bárki 
általi többszörözése, hanem pL az egyház 
által némely szerzeteknek kötelességévé is 
tétetett és a párisi egyetem 1332 azt ren
deli, hogy minden ottani könyvkereskedő 

tartozik a nála találtató kéziratok lemáso
lását mindenkinek megengedni, ki nála a 
mü értékét biztosító kési zálogot tesz le. A 
könyvnyomtatás feltalálása azonban egészen 
megváltoztatta a dolgok állását. As ezer
szeres sokaaitás könnyű és olcsó vólta mel
lett tetemes hasznokat lehető müvek kiadá
sából húzni, s ezek elnyerésére szívesen fi
zettek a kiadók az 'íróknak tiszteletdijt. 
Azonban a kecsegtető nyereség as emberi 
haszonlesésnek is ellenállhatatlan csábítá
sára szolgált. Mi sem vala könnyebb, mint 
a kiadói hasznokat utánnyomás által ma
gához vonni, s mi sem bizonyosabb, mintán 
az ntánnyomó nem fizetvén tiszteletdijt, ol
csóbban adbatá a könyveket, mint a jogo
sított kiadók. Hiába fordultak as utóbbiak 
a törvényszékhez segélyért, sem a római, 
sem az akkori nemzeti jog nem tartalma
zott az utánnyomást tiltó szabályokat. Hogy 
tehát mégis elégtétel szolgáltathassák a 
sértetteknek, az akkortájbun virágkorukat 
élő kiváltságok ellenszeréhez folyamodtak 
a hatóságok. Legelőször tette azt a velen
cei tanács, moly 1469. Speler János könyv
nyomtató mesternek szabadalmat adott ipar- 
ágának ottani kirekesztő ülésére. Német
bonban legrégibb ilyetén kiváltság azon 
kettő 1490 Henrik bambergi püspök a bam
bergi miséskönyv es 1601 I. Miksa császár 
Hrostvita tudós apácza müveinek nyomtatá
sára engedett. A császári kiváltságok kü
lönösen keresettek voltak, mivel az egész 
birodalomban birának érvénnyel Más ál
lamokbeli szabadalmak csak a XVI század 
első évtizedén túl fordulnak elő.

(Folyt köv.)

Politikai szemle.
Rövid ülésekben jelentkezett a múlt 

héten csak a törvényhozás a nyilvánosság 
előtt, de a pénzügyi és adóbizottságok még 

i mindig tanácskoztak, s akad még továbbra 
is elég dolguk.

Nov. 23-án volt a képvisolöbáznak hoaz- 
szabb érdemleges ülése, a főrendiház által 
több törvényjavaslaton tett módosítás miatt 
A választási törvényjavaslatra nézve meg
történt a két ház közt az egyetértés a fő
rendek módosítása szerint Elfogadták as 
erdélyi ezonzusra tett módosítást is, melynél 
azonban Tisza Kálmán hevesen fölszólalt a 
főrendek ellen, mint kiknek intézménye már 
elavult, s kik a magyar nemzetiség érde
kével argumentálnak ugyan, de ők otthon, 
családjaik körében épen nem magyarok.

Az összeférhetlenségi törvényjavaslat 
egyik pontja még mindig vitás maradt Ez 
vissza fog menni a főrendekhez, hol alkal
masint viszonozni fogják a képviselőház

most áll, termés alatt, az egész táj hason- kinteni. — Igaza volt azon szeplős mogorva gyalta, a hozzájárult a képviselőház szó
lít egy oly, világkiállításra sxánt óriás bír- gyereknek, aki bennünket a várba felvezet-üvegezéséhez. Hosszabb felszólalások voltak 
kapéldányhoz, mely nemcsak a természet vén, midőn már mi nyugtalanok valánk a a 75-ik pontnál, mely a fegyelmi biróeá- 
jóvoltából rá nőtt szőrméssé), de a művé- régi érseki, most elhagyott székhely ódon gohról szól A képviselőház az ügyvédek 
szét és szakértelem által külön készített helyiségeibe behatolni és figyelmeztetők őt, fölötti bíróságot az ügyvédi karból kívánja 
gazdag selyembundával is van füle begyé- hogy nézzük már meg a „nagy termet*, össxealkotni; a főrendek ezt a múltkor ugy 
tői körme végéig betakarva. A két egész melyben a gmundeni polgártárs által jel- módosították, hogy kir. bir.k is felvétesso- 
tartományban, ameddig a szem lát, nincs zett nagy kályhát is látni óhajtók, meg a*nők a testületbe. A többség azonban most 
egy arasznyi tér, mely nemcsak hogy in-1 .Folterkammertu meg egyéb nevexetessége- lemondott e módosításról, 8 hozzájárult a 
Sroductlve beverne, de mely fennen jo. bír- két, fölső vette nyugtalanságunkat, hanem képviselőház által megállapított szöveghez.

etné, bogy az értelemmel pároló szorga- csak ennyit mormogott cscrba fogai közűi J — Francziaországban a nemzetgyűlés 
lomnak áldás a gyümölcse. Rozs, tiszta- „nur weiter h:nanfJ mig végre a tetőre ér-I megnyitásának közeledtével ismét éltakebbé 
búza, árpa, zab,""káposzta, burgonya, répa vén, diadalmasan tekintő reánk, elvezetett kezdenek válni a franczia pártok mozgalmai 
fajok, veres lóber s egyéb takannánynemek, a legfelső fal párkányához és otthagyva A balközéppárt volt elnöke, Christophle 
mindenütt, a legmagasbb eredmények meg- bennünket, ennyit monda: „Da babén Sie“ 
tcstesfilése. Mintha az egész ország egyetlen; s midőn ezt sem értők meg világosan, s azon 

jtalaj és egyetlen birtokos tulajdona volna; kérdést koczkáztatók hogy Was babén wir
denn da cigontlich11? Nn, mein Gott, da r. rauiuna aopviaeio ugyauio uouirog iw 
habén Sie dió Aussiohtlu és ezzel hívást intézett a balközéphez, hogy nesür- 
magunkra hagyott, mintaki meg van győ-lgesso az alkotmánytörvények megszavazá
sod ve, hogy ha egyszerűen magunk körül j sát, hanem tisztán a jelenlegi nemzetgyűlés 
tekintünk, minden további replika és bőké- j feloszlatását tartsa szem előtt Christophle 
telenkedéslobetlcnné válik. — És csakugyan ellenkező álláspontot foglal el;, s kijelenti, 
úgy lön.

nos miszerint állásunkat illetőleg, ránk letes virsli, és sebinkenbród mellett a jobbra- kell felmenni és annak magaslatáról a Sál. azon előzékeny tettét, mely az ő többféle 
nézve hízelgő föltevését el nem fogadhat- balra terülő vidék megfigyelése és tonristai zach folyó által ketté osztott gyönyörű módosításuk elfogadásánál nyilvánult, habár 
j°k, mert ami társunk egyike csak ügyvéd, progrummom egyik lényeges csikkét képezi, városra, az alant elterülő festői szépségű nem valami nagy kedvvel
kettője pedig csak megyei szerény tisztvi-' röviden csak annyit mondok, hogy Bécatől síkságra, s az e síkságot közvetlenül körűi A főrendiház nov. 17-iki ülésében az 
selő. Az idegen ur azonban ezzel is meg- Gmunden illetőleg Salzburgig, úgy ahogy ölelő méltóságos havasok óriásaira szőtte- ügyvédi rendtartáson tett módosításokat tár
volt elégedve, 8 minket ig^zi magyaros ba- ronat All tnrmAa .l.ft av tx< haann. Irintnni __ vnll o«An avanlAa a KavvA ÍAri.lt * VAnViOAlAhZ* atA.

rútsággal te-nek szóllitván s közbo-közbe 
magyar szavakat is vegyítvén, nagy meg
nyugvására biztosítók, bogy Magyarbonban 
semmire sem gondolnak ez időszerint ke- 
vésbbé, mint forradalomra, s hogy hu van 
egypár ember aki talán ily ábrándok után 
sovárog, ez mint kivétel csak erősiti a köz
érzület ellenkező áramlatának reguláját. 
Névszerint is megkcllett magunkat nevez
nünk, miért viszont tudatá velünk, bogy ö 
meg b. Kronenbcrg, nyugalmazott tábornok 
a közös hadseregből így mint jó barátok 
váltunk el egymástól, hogy valószínűleg 
soha ne lássuk többé egymást az életben, 
s csak azt jegyzem még meg, hogy a cím
zett ur kiléte előttünk később mások által 
is igazolva lön.

15-én a reggeli vonattal ismét Lambach 
(nem mint a múlt számban sajtóhibásan 
áll Laibacb) felé keltvén visszatérnünk, 
hogy a Salzburg felé vivő pontra jussunk, 
mintán ez, Ausztrián keresztül való ntunk- 
nak a bajor határig végpontját képező, 
ugy emlékszem hogy a mozdony repülő 
haladása közben látottak felől egyik 
jelenleg számokkal, azelőtt kiválólag gaz- 
dászattal foglalkozott barátomhoz ilyenforma 
reflexiókban irám meg észleleteimet B.-Gyar- 
rnatra: „keresztülmenrőu egész Felső ős 
Alsó Ausztrián, miután nekem a jó sör, Íz-

képviselő az általános politikai helyzetről 
nyilt levelet tett közzé, mely egyszersmind 
válaszul szolgált Louis Blanc egy levelére. 
E radikális képviselő ugyanis nemrég fel-némT Htiíny~'ciaíiis'’onnan fog származ

hatni, sőt ez bizonyos, bogy a buja vetések 
ugy saját súlyúk, mint a gyakori esőzések 
folytán megdőlt állapotban lévén, ha rövid 
idő alatt le nem vágatnak, amihez semmi 
kilátás, mert alig látni a már meg, sőt tűi
ért vetések közt aratással foglalkozó né
pet, a mag egy jelentékeny százaléka hasz
nálatlanná fog válni.

De íme Salzburgban vagyunk, azon vá
rosban, melyet Berlepscb, e másik Baede- 
ker, nem Ausztria de egész Németország 
(Dentscbland) csaknem legszebb városának 
állit Esnem ok nélkül Csak a „Fcstung“-ba

bogy „A balközép a fennálló köztársasággal 
nincs megelégedve, s törvényes köztársasá
got akar, de békűlékenységből rá fog sza
vazni a köxtársaságilag szervezett septen- 
natusra, de ha ez nem áil'ttatik föl, a nem
zetgyűlés feloszlatását fogja követelni11 E 
nyilatkozatot a jobbközép tagjai la nagy 
elismeréssel fogadják e azt hiszik, hogy

Csalomjai
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enne megvan as alap, melyen a jobb és ■ Lap“, molyból o tényt átvesszük. — Erre 
balközép agyosülésc létrejöhet. csak azon megjegyzést tesszük, bogy ezen

— A spanyol hadvezérek terveit bá- panasz csak köxolobb általunk jutott köz-
múlva nézi a világ. ÁUlános a megbotrán- tudomására s még som a tény, sem, hogy 
kosás a falett, bogy Lsseraa tábornok Írun- mounyi része van ebbon a jegyzőnek, eddig 
nál kivívott lényei diadalát ki nem aknázta, nincs constatálss. 
hanem egész megfoghatatlanul, ott hagyta 
győidmc Urtt • gyom menetekben Sautan- peraóvé BarUiolomaeides* Gyula, kiluó ££ 3.^’ — oubujiu.uu 
derűt. innen hajón visszavonult az Ebro* ^arábi lelkész ur választatott 28 szavazattal. 1 ágynemű 1. árverései! a helyszínén f. évi. ^r'éreztetése l*.*Petény község 
vonalhoz előbbi hadállásába. 1 ..................................... ... .. ■ - ---------------- . . . *vl IM in „nk^

A spanyol hadviselőéi mód páratlan a épületében a nógrád-Unkcrületi tanitécgylet ; 
maga nemében, » ha tovább is az eddig losonczi járási köre közgyűlést tartott, mo- 
uralkodott rendszer ma. ad fönn, a végte
lenségig húzódik cl a háború, anélkül, hogy 
valami eredményt mutatna föl

— Svájciban az ty védrörvény szerint 
a hadi kötelezettség a 20-ik évtói a 44-ig 
tart. A katonai oktatásra mcgállapittatott, 
bogy 10—20 évig toma-tanitásban részesül 
az ifjúság, előkészítésül a hadi szolgálatra. 
A 18. és 19. évben elméleti és gyakorlati 
oktatás a 1

HIVATALOS CSARHÖK.:W.
------  jan éhének d. e. 10 órája tűzetik 

KöZlgtiZKat&Ol: K<- Az összes kikiáltási ár 212 frt. 75 kr.
Adóbátrálékokra lefoglalt tárgyak cl i , l’dfik Jánosuétól lezáróit^ és a f. pcU- 

fognak adatni. — Ettescu marha, ágynemű V P® foglalt I. 1—2 sorszám
és széna I. árverésen a helyszínén f. évi ««ul wllártégnok, ugyanazon tjkvben fog. 
dcc. 2-án, II. árverésen Szécsényben f. évi)^®'1 J; "{-J? J Brámti tjkvben -f-j. 
‘ - Ságujfalun marha, gabona és ,»* ulattl l.ök"«k v/Kr0*“^XIu,0“‘»>-

--------------— -- ------- ....... »6JUVU1U 1. árverésen a holyszinéu f. évi. ári éreztetése í.l etény község uázához 1874. 
Losoncion f. bő 19. az áll tanitókép. dcc 3-áu, 11. árverésen Szécsényben f. évi rvl “®c; Műkség esetén 1875. éti

.............................. dcc. 4-én. — Nagy-Géczben nmrlia, gabona, j“u •,,^’[‘. naPj*““k^'c- * ’ érája tűzetik 
széna és ágynemű I. árverésen a holyszinéu ®*- “ kikiáltási ár 846 frt.

I R'.ra.. h'IÍ>^lllni,Sl,i?Xr't011' dcc. 4 én, II. árverésen Szécsényben* llakó Pál ellen 250frt. követelés végeit
íjon a kór megalakult, elnökéül Jeszciiák,^ jcc 5.^ — Tóttnarokházán marba lefoglalt s 100 frtra becsűit I kocsiból álló
Rafaelt, alclnökül Sxkalos Samut, jegyzőül,és ágynemű 1. árverésen u helyszínén f. évi ingóság B.-Gyarmaton 1874 évldec 3ának
Hörk Józsefet választván. Érdekesebb moz-idcc. 7-én, 11 árverésen Szécsényben f évid. u. 3 órájában olárvereztetik.
zanatai a közgyűlésnek a következők: llörk dcc-9 in- Haraba Józseftől 29 frl követelés vé-
József a méter-renduert, Nagy József a be ! Néhai Gyűrű Imre liagyatéháboz tartozó gott lefoglalt s 96 frtra becsült 1 ló, taliga,
széd- és értclcmgyakorlalok kezelését s vé Megycr 1 “ ‘ ■*'
gül Gallovich János a fegyelem kezelését! ha«zonl»érbc fog adatni Mcgyer község há 
vállalkozott ismertetni a kör jövő közgyü-i^1 ^é?\..‘,ccon*-bcr 1,0 H ,k nal’J‘Uftk 

* . u. c. ív orujAii.
tv. evben címeién cs gyaaoriau lése alkalmával A kör Ügyrendjének meg-

________ lövésben. Azntán az ujonezoktatás Írásával s unnak a közgyűlés elé terjesztő i Megycr község részére Jfustby Kaszap 
a gyalogságnak 45, a lovasságnak 60, a sóval a tisztikar bízatott meg. A kö,- jövő bérlője Hurok Farkastól u köz-
tüzérségnek 55 és a mérnöki osztálynak 50 gyűlését Losoaczon tartaudja február tuáso ^V'drb.0bTrány0 130 frt“ becsért^kLuU.*. 
napig, s még több módozatok az ismétlési dik felében egy csütörtöki napon. Miután ^vi dcczombcr Í5-én nyilvános árverésen 
oktatásra nézve. Az altiszteknek különös még több kissebb fontosságú Ugy elintézése * * ”* 
tanfolyamaik vannak; a tisztek kiképzése mellett a felekezeti tanítók ama jogos kö-!

. . , , , ’ i •*. auw«usvuy«» iuijwu tucat wsuuwivi 10
tésro nézve nem a szolgálati idő, hanem a napi díj és fuvar kedvezményben, a gyá-| hírré tételeit, bogy az 1868. évi XL. L czikk 
képesség határoz. Etörvény a hadi tanács- molilást megígérte a kör, feloszlott. |44. §-a értelmében u nősülési engedélyre' 

,A Va»Ut“ 2_r 2 Z._____ ___—- 0:1.
,bogy a losonczi vasúti állomás ? 7nd,:'‘. wwzás után felmentettek és sza

badon nősülhetnek.

„ _ , BctjAcs György tolvajlás és az újon-
végbex mentok már a kongresszusi válasz- azon félül még nem is adatja a kívánt ele-' ezozáatóli szökevény sze mély leírása. SzUlc- 
tások. A küzdelem heves és nagy volt, a deleket iu. alsóbb rendű vasúti alkalmazol- ,l\k<5c* v Ilünt*ir,ucsy®' születési
két hatalmas párt: a republikánusok és de- taknak, mert, ugymond, a mi az 1-ső és|oatCorog '’v>;grv “uháslkjénj ’ ‘crmóté kölépj Gabnaai ak.
mokraták között, kik egymással versenyge- 2-ik hely várótermében szolgálunk, attól larczu gömbölyű, baja barna, szeme kék, ru-' B.-Gyarmaton 1874 évi november hó 
nek már régóta a hatalom fölött. A rcpnb;,a 3-ik hely várótermében nem kopik a foga' házata paraszt rósz szűrés kalap, beszél tótul.123-án tartott hetivásár alkalmával egy póza, 
likánnsok megmutatták ezelőtt két évvel, az illetőnek. 'r’.° 5*’ 30 ír*

77 , , ... „11. t a ‘ Tolnamegye Paks és DunafÖldvár kö-rozs 3 frt 20 kr., 3 frt. 40 kr. árpa 2 frtmidőn Grantot másodszor megválasztották^ Toloncsügj. Két éve lesz körülbelül, z0U köxlekodó cariolpósta f. hó 2-án esti 6'40 kr, 2 frt. 60 kr. zab 1 frt 50 kr. 1 
elnöknek, mily hatalommal rendelkeznek, hogy megyénk alispánjának sürgető# kéről- óra tájban DunafÖldvár mellett négy isme-i frt 70 kr. knknricza 2 frt 50 kr.
A szövetségi törvényhozásban, a kongreaz ; mérő a belügyministcr kilátásba is helyezte, rétién fegyveres gonosztévő által megtámad- 
aznsban is nagy többséggel rendelkeztek. A hogy a fővárosban igazolvány nélkül elfő- látván, kiraboltatott; a postakocsis Hingli 
demokrarák akkori jelöltje Grcley, kisebb- gott foglalkozás nélküli egyéneket; az cd- Tatn^ agyonlövctct^ és Fiscber M. K nevű 
... J í, • k u i- 1 . 1 t 1 <ir. , dnnaföldvári lakos, kit a kocsis maga mellésédben maradt s nem sokára meg is balt digi embertelen faluról falura történt tolon- vcl| ha|álogan megsebesittetett. A rabló- 

De a koczka fordult: az okt közepe táján ezozás helyett vasúton száll.ttatja; minit gyilkosok egyike magas, a másik alacsony, 
megindult s nem rég befejezett kongresszusi ekkoráig azonban 0 részben mi sem tör a többi pedig közép termetű volt, mind u 
választásokban a demokraták kerültek ÍÖ-ltént t a napokban a Bétaigról továbbszáL aé& wakáUs. Aa elrablóit pénzösszeg 1483 
lül,- -akik ' némely tudósítók' szerint márfiitás végett ide kisért 28 részint meztelen,.fxt, tettuA pénzküldcményck kö- 

.. ' . , ,. kk . 1 , ... ,’zött egy btern Mór paksi kereskedő általtöbbségben is vannak, míg mások sicnnt részint rongyokba burkolt egyént láttunk W|adou pénzes levél h volt, mely öt darab 
mind a szenátusban, mind a képviselőház-1 városunkon összefűzve egy pandúr fedezete áO frtos bankjegyet tartalmazott. Ezen bank
ban az eddig kormányon lévő párt nyert alatt keresztül kisérnt Ezen eljárásból eredő jegyek jobb sarkain a feladó ezégo 
többséget, do az ellenzéki képviselők száma félszegségok illnstratiójául csak a következő dombornyomatu betűkkel olvasható. Fclhi-| 
(70) is tisztességes magasságra emelkedett, esetet említjük: Nagy Jozefa még október va,aak ,a *cel,d ,cr^1be'j|
hanem erek közt a demokratákon kívül h- hu vége t^án a fővárosban mint igazolvány iiictó birótigi hivamihoz kísértessék be- 
>—v s-a.----- ni. u .....l nélküli 33 éves férjes nő elfogatván, 87

forint készpénzével együtt onnan férjének A pozsonyi 58-ik számú honvéd zász- 
származási helyére Rimaszombatba (állam-í ,óal>ho1 U5taxó Felccto Mihájy eiégott iga- 

. .. 7 L zolványa helyett újabb, másod példányú
vásuti állomás) Dunakeszin Vácznak egész igaxoiV4ny állíttatott ki. 
Nőgrádon keresztül tolonezoztatott gyalog.: 
Oda megérkezve, a rimaszombati kapitányi Mákos András k.-koszi lakostól f. hó 
hivatal, mint ki nem ada illetékes, do Bécsi >°,éa a, *e&olörö1
szUlcttaű az illető nőt ismét faluról falura

A uugrádmegjci cv. espcresség ales-

ai Gyűrű Imre hagyatékához tartoxó gélt lefoglalt s UO írtra becsült 1 tó, 
községboli öt hold szántóföld 8 rét jól és 15 akó bőrből Álló ingóságéi 
rbc fog adatni Megver község há- Sápon 1874. évi november 30-ának <

ikbcn f.

cladatik.

A ni. kir. honvédelmi miniatcrium 50089.a túzti képezdékben történik. A. előlépte- veteknek hogy ők is részesüljenek a I .TlyUn

képesség határoz. E törvény a hadi tanács
ban makacs vita után fogadtatott el. A 
nemzeti tanács egyhangúig elfogadta, a azt Írja 
rendi tanács pedig majdnem egyhangúlag, vendéglőse Reicbcl A. nemcsak hogy borsos

— Az amerikai Egyesült-Államokban árákon szolgáltatja ki az eledeleket, hanem

tások. A küzdelem heves és nagy volt, a deleket az alsóbb rendű vasúti alkalmazol-;aIli.kócx. születési
' - . . , .éve: 1853, római katholikusvallásu, nőtlen,1

, a mi az l-sö Mj08t0r08 vagy juhászlcgény, termete közép, |
----------------.................----------------- szolgáltaik, attóllarczu gömbölyű, baia barna, szeme kék. ru-1 

nek már régóta a hatalom fölött. A repnb- a 3-ik hely várótermében ncui kopik a foga' házata paraszt 
lilrAnnenlr Air ataIAH kAt Arrfel. az illetőuck.---------------------------------------------------------------- '

„ >k Alsó- 
Sápon 1874. évi november 30-ának d. e. 11 
órájában clárvcrcztctnck.

Kátóvazki János örököseitől 53 frt. 9l 
kr. követelés végett lefoglalt s 74 frtra 
becsült gabona, csikó, takarmány s egyébből 
álló ingóságok Felső-Sápon 1874 évi nov. 
30 ának d. u. 2 órájában clárvereztetnek.

Ktfnsztlcr Mórtól 2300 frt. követelés 
végett lefoglalt s 2177 frt. 90 krra becsült 
bútor, konyha s gazdasági eszköz, marha, 
takarmány, gép s baromfiból álló ingóságok 
Heréden 1874. évi dec. 3-ának d. e, II órá< 
jában elárvereztetnek.

Gclb Sámueltől 105 frt. bövetelés véget,
* "X' ÍO anya

birkából álló ingóságok Csécsén 1874. évi 
december hó 7-ének délelőtti 11 órájában 
elárvereztetnek.

“ czimú lap 9-ik számában wUkség nincs, miután . 3-ik korosztályban |ef M»?teie.
. _ .____ 5 _____• . a rendes sorolás után felmentenek és sin- W ’fW.,rtn becsült ÖO (1b.

Felelős szerkesztő:
HíirmoM Gábor.

HIRDETÉSEK.

Rétsághon a nagy vendégfogadó 
folyó évi december 5-ón jövő 
Sz.-György napjától 3 óvrrc ár
verés utján ki fog adatni.

A közbirtokosság.
bcralisok, indapendenaek is vannak.

Hirek.
Megyénk főispánja, Gyürky Ábrahám 

gr. a múlt héten nehány napot városunkban 
töltött.

Megyebizotmányi tagokul válaszuk: 
JoiMniban-. Gyártsák János Kun Barna 
Schmidt József; Letten: Frecska Lajos Kóvy 
Tivadar; I 'ámotfaicán: Vitális József Marsó 
Ödön Mandl László. — Csúcséról még nem 
érkezett hiteles tudósítás.

Zubovyts Páriából keltezett legújabb 
levelében megczáfolja a lapok azon bitét, 
mintha ő egy egyptomi nsgykereskereskedő 
háznál fogadott volna el alkalmazást s ki
látásba helyezi, bogy Után már a Közelebbi. 
napokban városunkba jó ismerősei s rokonai 
látogatására s a többi közt írja, bogy Pá- 
risba étkezte után crt hamar néhány’kala- ^^ 
poo metrtt ót felkeresni, bogy pörge kalap- h Váezról is nem gyalog küldetett 
járói mintát vegyenek s most egész Párta ... - . . - . -
ily kaUpot hord s minden kirakat tele van (ik Tácli kapilinyntk tObb fel- szempontjából nevetett elöljáróságnál jel
kaís^kUl.1 ‘ ehwe“tti fonása nem volt a budancstinél . a iné. ®alk®lai-

Az „Egyetésu iija: Lonkay táborából 
Vitális József hites nevezetes férfin nagy 
Magyarországon: szerzője több istenfélő tör, közbirtokos,Révay ur c napokban ki-! gyermekei gyámjától lezáróit a zaborai 10.
ténetek, épületes erkölcsi elbeszéléseknek- sérletct tett két postagalambbal. Otthon a számú tjkvben foglalt kiskorú Piatrik Já-| ” ,* • - ° .. '
minő a aDisznóvá változott zsidó“ nEgy csu-galambduczbólkivett két vén galambot és no<ra, Pálra és Mihályra irt 1. 1—6. találtató korcsma-ópflleto s az abban 
dálatos történet^ «th Sióv.l Tatár Péternek nyitott kocsis elvito Váczz. Az ut az ab-i 1— 7. 4- 1. és -F- 1—2sorsz. fckvőségckból gyakorolható italniórési jog 1875-ik 
nmrv concurrense s nem történik mén vásár rakottml együtt 5 és fél órát tartott. Váczon i nevezetteket illető 225 frt. 10 krra becsült január 1-től számítandó három évi 
nagy concnrrense, s nem wnema meg vwar tanok jelcnlétébcn déli 12 drakor olbocgitá!fekvöségek végrehajtás utoui elárvcreztcléso tartainra f A <lfll!(jniber 15 i<r al.il- 
széies e hazában az ó munkái nélkül Ez a a ^.mbokat, miután nvaknkon czédulát erő.'a harmati kir. tllekkönwi hivatal helvi- !arta,n7l 1-ö Uccun bér l.)-ig az alul- 

irthoz benyújtandó és a mostani ha-

tettesek által két ló és egy szopos csikó 
. .. cllopatott, a lovak egyike 8 éves 14 markos

tolonezoztatta Losonciig, a hol is a siolga- »atét pej kancza jegytelcn, a másik szinte 
biró a nála lévő pénzen egy pandúr által 8 éves 13 markos fekete szárú anyakancza 

' vasúton a budapesti kapitányi hivatalhoz hátulsó ballábára kesely — ennek két 
1 kisértette azon megkereséssel, hogy az ii|e.ihónanos szopós csikója pejkancza hóka orrú. 
... . íuu n. u . i . , > Feltalálás esetében erről a Szécsényi szol-tűt tovább Becsbe tnlonczoztassa; a buda- ^Íróságnál jelentés teendő, 
p&sti kapitányi hivatal azonban visszaküldte

’ Ijosonczra azon utasítással, hogy onnan D0V- a salgó tarjáni piacz-
' Bécsbe tolonezoztatandó, mit csakugyan to-írúl Cí?x f- pü-pöki lakos két lova 

........ .. .. ..i nyomtalanul eltűnt; az egyik sötétpci körül-ganatosittatott w, amennyiben innen nmét ^1 í> éve. jegynéíküli7» ntásik világos pej, 
,a szokott sétát gyalog Vácz felé megtétet- homlokán fehér jegygyol, körülbelül 9 éves 
jték vele, Így azután majd 30 napi ván- 
idorlás után pénzének 50 forintra lett .„ AKöx,}Í^ Aétclifk ‘

r község elöljárósága f. hó 7-én a közlegclön
* ’ n lovak közé elegyedve, egy körülbelül 

; _ . . , , p, uv^j is uvua bj***uö «kuiuc»cái»o arra 1 és fél éves csikó találtatott, a netalán! [
járó mintá egy egtn kiváncsiak vagyunk, mi könnyen megesbe- tulajdonos felbivatik a csikó elnyerése

i fogása nem volt; a budapestinél s a még cn,kelD’* 
nála lévé pénzen egyszerűen cinem küldte 
a legelső vonattal. n '

v . z a . t s uozae. mres nevezem, .erűn nagy KWr|et poMaga,aml>okkar F M : 
Magyarországon: szerzője több istenfélő tör, ^birtokos,Hévay ur c napokban kV

Hirdetmény.
A balassa-gyarmati takarékpénz

tár részéről közhírré tétetik, misze
rint midazon zálogok (u. m. arany 
és ezüst neműek) melyek folyó 1874. 
évi szeptember hó 1-én lejártak és
'sem ki nem váltattak, sem meg nem 
hosszabbitattak, a takarékpénztárnál 
folyó 1874. évi deczcmbor hó 14-én 
esetleg folytatólagossan 15-én min
denkor délutáni 2 órakor nyilváno
san és készpénz fizetés mellett elfog
nak árvereztetni.

Miről a közönség értesitetvén, az 
elzálogositók figyelmeztetnek, hogy 
a mennyiben a kitűzött árverés nap
jáig zálogaikat ki nem váltják, ille
tőleg meg nem hosszabbítják, azon
túl csupán a notaláni vételár feles
legre tarhatnak igényt.

A b.gyarmati takarékpénztár 
igazgatósága.

Özv. Piatrik Mihálynétől mint kiek.

Hirdetmény.
Mclynélfogva a Ft. rozsnyói káp

talan részéről kbzhirré tétetik, hogy 
annak Tcsmagon (Ipolyság mellett)

a galambokat, miután nyakakon czédulát eró- a b.-gyarmati kir. telekkönyvi hivatal hclyi- 
sitej meg. Öt perczczcl 2 öra után a két ségeiben 1814. évi dcc. hó 15-én, szükségjeles férfin községi jegyző Ixinyabányán WIMÍ| UIVg, « uia uwu •& ruí ibl-^uiuvu ucu, uu iu-vn, ^uab^ _ . - *

(Nőgrádon.) s legutóbbi említésre méltó tette galamb berepült ugyan abba aduezba, melyből; esetén 1875. éji jan. 29-ének d. o 10 órája 8Zonbőrl összeg IO[t-jának megfelel 
az, bogy egy szegény tót munkást I írtig- gazdájuk kivette. Az állatok legkisebb bá- tűzetik ki. A kikiáltási ár 225 frt. 10 kr. 50 frt. bánatpénzzel ellátandó zár 
megbiroágolt azért, mivel az- ünnepnapon gywlt^got sem mntattak é. miidjárt a többiI . 41

\ L J? ti ouepuapuu |3njbekhoI Köktek. fekete Andrástóllczárolt a nándon41.
megfoltozá bocakoráL Hogy a zsarolót mi- °  jat tjkvben foglalt -J-. 767 és 885 hrsz ima
ként büntették meg, arról hallgat a nNógr.* |szőllőkből adóst illető jutalék végrehajtás

50 frt. bánatpénzzel ellátandó zárt 
ajánlatok utján haszonbérbe adatni 
fog. Kelt Ipolyságon, 1874. nov. 27.

ilederváry Antal, Ügyvéd.

Kiadó: Kék László. Nyomatott B.-Gyarmaton Kék Lászlónál 1874.


