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NÓGRÁDI LAPOK
politikai, társadalmi és közgazdászati hetilap.

Zubovyts Fedor
a múlt hetet városunkban töl tó. V a- 
sárnap 1 órakor érkezett Váezról 
Kálmán Frigyes, jelenleg Váczon 
állomásozó honvédszázados kíséreté
ben lóháton. Már Lúrinczinél kellő 
mes meglepetésben részesült, hol öt 
több ismerőse s tisztelője ugyancsak 
lóháton fogadta s üdvözölte, kiknek 
társaságában a városba érkezve az 
utczákon tömegesen megjelent kö
zönség részéről a legszivélyesebb fo
gadtatás nyilvánulásaival találkozott. 
Itt lakó unokatestvéréhez Zubovyts 
István úrhoz szállt, hová csakhamar 
a rokonok és ismerősök egész serege 
gyűlt, látni, hallani kívánván őt s 
jobbot szonitani a férfias bravourok 
ünnepeltjével, ki azon kevesek közé 
tartozik, kik a külföld méltányló 
elismerését vívták ki s tiszteletet 
szereztek a magyar névnek. — Más
nap barátai a Deákkör’ termeiben 
lakomát rendeztek tiszteletére, me
lyen a város szino-java megjelent a 
a közel vidék is képviselve volt. 
A megjelentek száma megütötte a 
80-at. A pohárköszöntések sorát Des- 
sewffy Gyula kezdette meg s kio 
melve a Zubovyts által kivívott si
ker jelentőségét, őt, mint a magyar 
férfiasság, lovagiasság a tettrckészség 
prototypját éltető a jelenvoltak vi
haros ovatióitól kisérve. Utánna Kar
mos Gábor emelt poharat Bfiuerle 
űrért, ki a „Caradoc“ készséges fel
ajánlása folytán a siker egyik ténye
zője lett s kihez a banquett nevében 
üdvözlő távirat is menesztetett, mely 
megemlékezésért Bliuerle ur szintén 
táviratilag nyilvánitá köszönetét. — 
Majd Veres Pál, a megye alispánja 
emelt szót s méltatva az ünnepelt 
érdemeit, jelezve az örömet, melyet 
megjelenése keltett, kifejezést adott 
egyszersmind a fájdalomnak, melyet 
körünkböli gyors távozása mindnyá
junkban kelt s midőn további kitar
tásra buzditá, azon reményét fejező 
ki, hogy minket, kik Öt örömmel 
valljuk magunkénak, a távolban is 
megtartaná emlékében. Zubovyts 
mindezekre válaszolva köszönetét fe
jező ki a szives fogadtatásért s éltető 
Nógrádmegyét, melynek neveltje s 
melyet szülőföldjének is tart, miután 
ő Honiból örökre kiköltözött, s meg
szakított minden köteléket, mely őt 
valaha Honthoz köté, mely nyilvá
nított elhatározását még Horváthy 
Albert hontmegyei szolgabiró ebből 
kiinduló talpraesett pohárköszöntésc 
után is ismétlő. Igen természetes, 
hogy e vetélkedés csak fokozá a jó
kedvet, a hangulat emelkedettségét 
s több elmés ötletre s pohárköszön- 
tésre adott alkalmat. A társaság az 
éjféli órákban oszlott szét. — A la
komán Balogh Károly bandája ját
szott. — A szives fogadtatásnak azon
ban melyben Zubovyts városunkban 
részesült ez estély csak egyik cpi- 
sodját képező, mert a hét további 
napjain egymást érték a lakomák 
egyes vendégszerető házaknál. Zu- 
bovyts ma tíz órakor kel útra, ba
rátai több kocsin kísérik őt Váczig, 
honnan elmaradhatlan úti társa Bor- 
siczky Gusztáv főliadnagy társasá

gában Bécsbe megy, hogy ott pár 
hetet töltve Londonba menjen üzleti 
dolgait rendezendő s esetleg a lon
doni sport-egylettel összeköttetésbe 
lépendő. További terveire nézve ez
úttal annyit mondhatunk, hogy Lon
donból Bécsbe visszajővén, néhány 
heti ott időzés után Cairóba menend 
megbízatásainak eleget teendő, hol 
Scffer pasa mellett eddig elfoglalt 
állásában marad, vagy az alkirály 
training telepén Gizehnél Bachitban 
fogja érvényesíteni tehetségét. Ré
szünkről csak szerencsét kívánhatunk 
feladatainak megoldásához 1

Tájékozás mezögazdászatunk felett 
ii.

Az I-só közlésben láttuk néhány pél
dáját annak, hogy a mely országban a me
zőgazdászat természetellenes utón folytat
tatok, ott a fold kimerül, terméketlenné 
lesz, a nép számban és erében megfogyat
kozik, s elpusztul. Most lássunk egy pár 
példát az ellenkezőre, vagyis a hol a mező
gazdászat okszerűen Űzetik, ott a föld ter
mőereje nemcsak ki nem merUl, sőt folyto
nosan gyarapodik.

Ázsiában ott van a Japáni birodalom, 
s ott van kUlOnOssn Cinna, mely a cbinai 
évkönyvek szerint mintegy 4000 év éta áll 
fenn, és bár viszonyos népessége nagyobb, 
mint Európa legtöbb országáé, mégis évről 
évre termel annyit, a mennyi a be (fogyasz
tásra elegendő. Nem hálózzák ugyan hatá
rait vasutak, hogy kivigyék földje zsírját a 
külföldre, de nem is szorul arra, kogy kül
földről bevitt gabonával mentessék meg a 
nép az ébcnhalástóL És o valóban nagy sze
rencsét annak kOszOnheti, hogy okszerű told- 
mivelést folytat, s földjeit folytonosan jó 
erőben tartja, és hogy azt tehesse, olyan 
módokhoz is folyamodik, melyeket a ma
gyar ember nem olvashat a nélkül, hogy 
rajta no mosolyogjon. A Chinaiaknál a föld- 
mivelés olyan elismerésben részesül, a mi
lyen Európában sóból. Ott ugyanis a régi 
időből még most is fennálló kasztrendszer 
szerint az első helyet azok foglalják el a 
társadalomban, kik a tudományokat műve
lik, s második helyet a földmivelők, s csak 
azután következnek a többi osztályok. A 
Chinaiaknak a földmivelés iránti kegyelő
töket semmi sem jellemzi jobban, mint azon 
évezredek óta fennálló szokás, hogy a cbi
nai császár minden év február 24-én nagy 
Ünnepéllyel és kísérettel kivonul a mezőre, 
és saját kezébe fogva az ekét, nehány ba
rázdát húz, azt akarván ezzel jelezni, am. 
Kóma legvirágzóbb korában a jeles szónok 
Cicero mondott: sémmi sem méltóbb, szebb, 
jobb és hasznosabb a szabad emberhez, mint 
a földmivelés. A chinaiak az ekét égből 
származódnak tartják.

Szabad legyen itt az értekezés logicai 
rendjét megszakasztani, s eszmclánczolatnál 
fogva egy kis kitérési tenni annak felem- 
ütésére, hogy ani őseink is hasonló fogal
mat hoztak magokkal Ázsiából a földmive- 
lésre nézve. A történelem emlékezetben 
hagyta ugyanis, hogy midőn a világhódító 
Nagy Sándor a Scithák meghódítására nagy 
sereggel közeledett Scitbia felé, a Scithák 
egy küldöttséget küldöttek elébe a végett, 
hogy azon szándékáról lebeszélni igyekez
zenek. A küldöttség szónoka igy kezdte be
szédét Nagy Sándorhoz: „Ha az istenek 
tested alkotát szived vágyaihoz hasonlóvá 

tették volna, a nagy világ téged be nem 
foghatna, egyik kezeddel keletet, másikkal 
nyugatot érintenéd, s ezt elérvén azt kí
vánnád tudni, hogy a világalkotó Istenség 
hatalma hol rejtőzik! do no feledd, hogy a 
ríllámok a legmagasabb hegyeket sújtják 
logelébb" stb., s midőn telhetetlen nagyra- 
ragyásáért jól mcglcczkézi, igy folytatja to
vább: „ tudd meg, hogy nekünk ajándékul 
idatott az égből az eke, a kard és a 
kehely*4. (Az eke jelképezi a földmivclést, 
s kard a vitézséget, a kehely a vallásos hi
tet és honszerelmet. •) Ebből azt látjuk egy 
felől hogy őseink ismerték a szónoklat ha
talmát, s hogy az okét, mint a földmivelés 
jelképét ők is égből származódnak tartották. 
Ésimo mily nagy változási Midőn Európába 
letelepedtek, részint az itt uralkodott élet
nézetek, részint a folytonos háborúk miatt 
a földmiveléstől annyira elszoktak, hogy 
azt egészen e század közepéig szégyennek, 
loalázónak, csak jobbágyokhoz illőnek tar
tották, s csak midőn a nemzet politikai lé
tele koczkán állott, midőn a hazai földet 
ingadozni érezte lábai alatt, akkor kezdte 
széttörni az előítélet láoczait, s megfogván 
az eke szarvát; egész eréllyel vetette magát 
a földmivolésro, és ezt igen helyesen tette. 
Midőn 1851-ben csekély egyéniségem is föld- 
mivessé lett, egy nagy tekintélyű egyéniség 
igy nyilatkozott: „miért választja azon pá- 
lj$t? hiszen a földmivclő — bármiként vé
gezze is oskoláit, — lenézetik és nincse.'' 
becsülete' — s szánó mosollyal fogadta 
azon nyilatkozatomat, hogy a magyar nem
zet csak ugy és akkor veszhetne el, ha ősei 
vérével áztatott hazai szent földhöz hűte- 
lenné lenne, a mit pedig nem hiszek, mert 
miránk nagyon is ránk illik a mese, misze
rint Antcus a gigászai birkózván, mindaddig 
le nem gyözethetett, mig lábai a földet ériu- 
tették, mert erejét a földtől, mint édesany
jától nyerte. — E kitérés után térjünk visz- 
sza tárgyunkhoz.

Anglia mezőgazdászaiénak magas fokú 
virágzása sokkal ösmeretesebb előttünk, 
mintsem azt hosszasan rajzolni szükségesnek 
látnám. Mintegy másfél ezer év óta áll az 
fent 5797 Q tnértföldnyi területű szigetein 
(és igy körülbelül akkora területen, mint a 
magyar korona országai) s azon ország ter
melési gazdasága soha som hanyatlott, sőt 
folytonosan emelkedő irányban halad. Ezt 
ugyan egy részről kedvező éghajlati viszo
nyainak, do másfelől okszerű kezelésének 
köszönheti. Ott általánosan elfogadott sza
bály az, hogy amennyi táperő a gazdasági 
növények termelése által a földtől elvonatik, 
ugyanannyi vissza is adassák, annálfogva a 
gazdasági állatok tényésztésc oly nagy mérv
ben űzetik, hogy az azok után évenként 
nyerhető trágya óriási mennyiségre rúg. 
Hiteles adatok szerint csak a gabonanemű- 
ekből évenként mintegy busz millió mázsa 
fordittatik állatok tartására 8 hizlalására, 
és igy trágya nyerésére. E mellett kedvező 
fekvésénél fogva külföldről mintegy négy 
millió mázsa guanó, és másfél millió csont
liszt szállittatik be évenként, s miután min
ién mázsa guanó 4—5 év alatt ő mázsá
val, egy mázsa csontliszt 10 év alatt szinte 
annyival nevelik a búzatermést: nem cso
dálhatjuk, hogy Angolország földje most 
másfél ezer év múlva is annyira megtar
totta termőképességét, hogy mig a franczia 
mezők 15, a belga 21, i hollandi 23, addig

•) A hit vet/rtk la lah-ijb- rrnstetlík fclrjlgott 
tarjaikból klmiitett vírOkrt, ml<l3n a bon rlf.flaliaa 
itÁu a Ttaaa foljró mailéit Ibnata-Remn aa tliö or- 
laifgyüU-t megtartották, a Á:;4U íbrrlfr iránti bilaá- 
[Okrt TaUáaoa esertartáaaai megerSaítetUk. O.M.

Angliában 28 buschcl a közóptermés éven* 
ként Mennyire vau ettől a mi középtavaié- 
sünk főleg az utóbbi években?!

Igaz hogy mi nem is vagyunk azon 
kedvező helyzetben, hogy mesterséges trá- 
gyaszcrckre, guanóra, csontlisztra gondol
nunk is lehetne, hanem a trágyatermelő ba
romtenyésztés nálunk sem volna lehetlen. 
Do hogy állunk azzal is? — Fájdalom! 
ugy állunk, hogy a Magyarországon átal- 
jában kevés számra leapadt marha-állo
mány után nyerhető trágyamennyiség egy 
liuszadrésznyiro sem elég az eko mivelés 
alatt lévő földektől gabonatermelés által 
elvont táperő visszapótolására. Annak is 
nagy része az alföldön tüzelésre használta- 
tik fel.

(Folytatása következik.)

Vidéki hangok.
T. szerkesztő url Becses lapja 47-ik 

számában a „Hirek44 rovatában „Túlbuz
góság" felirattal egy — Vitális József, ló. 
nyabányai köijegyzöt kompromittálni akaró 
czikk jelent meg Scbján Lajos ur 
megütktedeecl felielentett panana folytán, 
moly szerint említett V. J. rdáeszcZ/M kö
vetkeztében a község többek ellenzése da
czára is egy tzegény napnámoit azért, mert 
ünnepnapon bocskorát foltozni merészkedett, 
1 frttal megbírságolta. E hir alapján az 
Egyetértés szokott modorával egyot-mást 
összebandabandázott, s V. J. jó hírnevét a 
nyilvánosság előtt aláásni igyekezett E 
handabandát becses lapja a 48-dik számban 
rcproducálva, a rovatvezető hozzáteszi, hogy 
hát rém maga a lény, tem pedig at, mennyi 
réne ran ebben a jegyzőnek, coiutatálra áln
evén.

A dolgot felderítendő, — habár gyen
gélkedő állapotom miatt később is —irom 
e sorokat azon reményben, miszerint azok 
számára t szerkesztő nr becses lapjában 
szives leend egy kis helyet engedni

A községünket jun. 9-én ért borzasztó 
tűzvész benyomása alatt az utána követ
kező első vasárnapon a falu szerencsétlen 
népe tömegesen tódult a gőz és füsttel telt 
fulladt levegőjű templom falai közé, mely
nek tornya szinte a lángok által lett fel
emésztve, s mely maga is négy ízben gyu- 
ladt ki, do önfeláldozó egyének segítségé
vel mindannyiszor ellett oltva, hogy itt le
rója Isten iránti háláját egyrészt a község 
egyik részének a pusztító elemektől való 
megmentéséért, másrészt kérje ki annak se
gedelmét a reá tornyosuló bajok és küzdel
mek legyőzbotésére. E valóban megható 
órában, — amidőn ajközség apraja, nagyja 
az Isten hajlékában kényekben keresett 
enyhülést az őket sajtó borzasztó szeren
csétlenség ellenében, — ez órában akadt a 
községben egy olyan ember is, ki — mi
után le nem égett hajléka, — nem érezte 
magát kötelezve ezért épen leróni Istene 
előtt a hála adóját, de miután kora reggel 
tisztességesen leitta magát, a délelőtti órák
ban melyek az isteni tiszteletnek vannak 
szánva, ölébe vette ronda bocskorát, sezen 
javítgatott E munkája közben lépett be 
hozzá az egyház buzgó és értelmes gond
noka Petyko Pál, s midőn e tette feletti 
mogbotránkózását fejezte volna ki, az illető 
tettenkapott egyén a loggyalázatoeabb ká
romlásokkal válaszolt a gondnok méltó dor
gálására, s az ünnepet mcgszeutségtoleniiő 
nyilatkozatokat is bocsátott ki tisztátalan 
ajkai közük Ezt neme a aendnok elmondta



itt is, amott is, X a tett maga a legnagyobb riáhox, ex azon kérelmet intézte a felséghez proposltio az akkori - oraxággyülésnek, más 
felindulásba hozta a község sorsverte, de [miszerint az utánnyomás tokiutetébeo six toutosabb kérdések előtérbe nyomulása miátt 
még ts jobb érzeltud a vallásos lakosait.. örökös tartományokban fennálló szabályok még akkor scui biztosíttat hatott az Írót Itt- 
Elek magok hozták föl ax ügyet a községi Magyarországra is kiterjesztenének.' A ki- lajdon hazánkban törvény által.
választmányi ülésben, mely alkalommal én rály ezen kívánatnak ax 1793. évi növöm Áz 18Ö2. évi november 29-éu kibocsá- 
ott jelen nem voltam, — habár választmá- Ilién a helytartótanácshoz leküldött rendé- tolt császári pátens nálunk is behozván az 
nyl tag valók, —*r követelték ax ünnep. leiben felelt meg, mely az utánnyomást ,*nb általános auszt polg, törvénykönyvet, iele 
átbágójának megbüntetését. Nem tehát a gravi pro rationa circumstautiarum dictatidi együtt annak az ivói tulajdont tárgyszó 72 

róáMxrZrse folytán, hanem a vá- pocna, ac iusuper damni Typogrupbo Ilii, szám alatti függeléke is érvénybe lépett, 
laaximány kezdeményezem folytán történi cnjns typis excousum opus per nlterum re * 1858 az osztrák kormány az 1856 is 1857 évi 
meg M, hogy illető vétkes a választmány imprimeretur, illati refusiouc* betiltja, ki - < uémotazövetaégi halároxatuboz akanán ül
őiébe hivattatva, ott szigorúan megdorgál- vévén, ha a példányok elkelte, vagy túlcsi-1 kai mázni ezen függelék szabályait, a magyar 
tatott, a intő például a szintén leégett os- gazolt ár következtében a hatoság azt meg akadémiát is fetezőllitotta véleményadásra, 
kóla javára 1 frt. birságra ítéltetett, nem engedné. — Ezen rendeletben egyszersmind melynek előterjesztése folytán az igazság 
annyira a bocskor foldozása, mint inkábá igértelik, hogy ő Felsége egy leuközclébbi ügyi minisztérium a szerzői tulajdon vádba- 
« tarán rtfttl tirtmt tatfitfaiodáta, s ax intézvényben ax utánnyomás! tilalmat illc- téridejére vonatkozó 18 és a a színművek 
ennek következtében elejtett éoír/.H>o» na- tőleg az örökös és a magyar tartományok, előadási jogát szabályozó 8 g. át is a ta
vat «s *«rowUor«* miall. Hogy pedig a köz- között teljes viszonosságot fog megállapítani, kittotota.

. yAgi választmánynak ax ilyen büntetések S csakugyan mindamellett, hogy a magyar j Az 1862 iki országbírói értekezlet által 
kiörttSsn jogköréből tartozik: ki merné azt cancellária azon véleménynyel járult az ural- szerkesztett ideiglenes törvénykezési szabó- 
tagadni- S ha a körjegyző ily alkalmakkor kodé elé miszerint Magyarhonban mint azilyok I. részének 23 §-a az Írói tulajdonról 
ep ily irányban vexeti a választmány ta- örökös tartományoktól független országban következőleg rendelkezik: „Végre kijeleu- 
nácskozásait, ezért nem megrovást, do — Ausztriában és ott viszont a Magyarország- telik, miszerint az ész szüleményei is oly

elnézik, mintha az Írói tulajdon csak a 
bouliuság cselében érvényes jog volna, 
miutba uz írót nem már mint ilyent illet 
né. Másnemű tulajdont akár idegen akár 
állampolgár legyen unnak alanya, megtá
madni u legkeményebb büntetések alatt ti 
los, a szerzőét púdig csak uz utóbbi eset
ben, mintha azon csclekvéuy, mely polgár
társ elleu elkövetve jogsértés azon okból, 
hogy külhon fiai irányában vetemedünk 
arra, elvesztene bűnös természetét. S még 
uzon államok is, melyek a külföldi szerzői 
tulajdon megsértését nem engedik meg, ezen 
oltalmat csak azou országok polgáraira ter

jesztik ki, melyek uz ő hozzátartozóikat ha
sonló jótéteményben részesítik. Ezen eljá
rást ugyan soha sem a morál, som az ész

jog nem fogja helyeselhetni, mert valamint 
az egyik egyén jogtalan tette nem jogoxza 
fel a másik egyént hasonló jog megvetésre, 
ugy az egyik állam jugliprása sem adhat 
a másiknak jogot ugyanazt cselekedni; azon
ban mint retorsio mégis mentegethető, uii- 

juláu a souveraiu államok közt nincs bíró 
lés quod tibi fieri non vis, alteri no feceris. 
! A kölcsönösség alapján legelőször Poroszor
szág Ígérte a külföldi művek utánuyomői- 

ínak megfeuyitését 1337-ik évi törvényében. 
[A következő évben hasonló történi Angliá
ban az intcrnational copyrigbt-act által föl 
hatalmaztatváu u királynő az Írói tulajdon 
nemzetközi oltalmára szerződést kötni a 
viszoutlságot vállaló kűlállamokkal 1838. 
Salvandy, frauezia közoktatásügyi miuister 

: hasonló javaslattal lépett a kamarák elé, 
mely azonban elvettetett, do ifjabb időben 

I Francziuország a legtöbb európai állammal 
[— ezek közt a magyar-osztrák monarchiával 
is szerződött Íróinak utánnyomás elleni biz
tosítására. Ausztria 1846. évi 72 számú füg
gelékében jelentette ki, miszerint azon kül- 

!földi szerzőket, kiknek hazája az osztrák 
írók irányában ugyanarra kötelezi magát, 
ép oly védelemben részcsiteudi mint saját 

! alattvalóit.
(Vége következik.)

szabad 
legyen, 1794. január 9 éu rendelet érkezett 
a helytartótanácshoz, mely a viszonoz után- 
utánnyomás tilalmát behozta.

1843-beu az időközben nagy lendületet 
nyert irodalom és a szerzői jogokra vonat
kozó külföldi törvényhozások haladásai igen 
kívánatossá tevék a többé meg nem felelő 
fönti rendszabályok módosítását és tökélycs- 
bitését. .Mivégett a Kisfaludy-tánuiság amaz 
évben cg)' idevágó törvényjavaslatot nyúj
tott be az !843,4-ik: országgyűléshez, mely 
azt kevés változtatással el is fogadta Azon-

mint ax erkölcsösség buzgó bajnoka, — még bán megjelent művek utánnyomása 
dicséretet is érdemel, melyet ezennel van 
szerencsénk számára jelen sorokban magam 
és sokak nevében kifejezni. De az sem áll 
továbbá, hogy a büntetett egyén negenj, 
MtptsdmM lett volna, mert ax egyiko a köz
ség jobbmódu lakóinak, ki nem csak földész, 
de amellett krré*fgárló is. Végre, ami a 
bírságot illeti, az bizony még mostanigsem 
lett lefizetve, de — beérve a dorgatoriumma), 
— axt neki a választmány elengedte. Ennyi 
maga a tény. •)

Goduly Elek Ferencz.

tulajdont kepezuek, mely a törvény óltalma 
alatt áll." Nincs azonban meghatározva, mi 
szolgáljon zsinórmértékül az e téren fölme
rülő peres kérdések eldöntésénél. Do miután 
más törvénykezési esetekben is érvényben 
hagyatott az osztrák törvénykönyv és idő
szerű honi szabványok e tárgyban nem lé
tezőnek, nehogy uz oly szép virágzásnak 
iudnlt irodaloinsa tulajdonjog oltalmát nél
külözze: az vélclmoztetett a bíróságtól, mi
szerint az országbírói értekezlet e részben 
is mérvadóknak kívánta tekintetni az ősz 
trák törvények rendeletéit.

Az írói tulajdonról.
Irta:............. M.

(Folytatás.)
Végre 1793-ban a kiváltságok mun

kák védelme a kiváltság nélküliekre is 
kiterjeaztetett, habár ax általános utánnyo
más! tilalom csak királyi rendeletben mon
datott ki, mely rendelet a mindjárt elő
adandó esetnek köszöni eredetét — Paczkó

bán a magyar kir udvari cancellária, mi
dőn ezen törvényjavaslatot szentesítés czél- 
jóból a király elé juttató azon vélemény
nyilatkozatot csatolta hozzá, hogy előbb, 
mintsem a felség ezen törvényjavasi it iránti 
elhatározását a jövő országgyűléssel tudatná, 
a könyvvizsgáló hivatal- és a helytartóta
nácsnak adassák át tüzetes meghányás vé
gett. Mely előterjesztés legfelső helyen jóvá 
hagyatván, a helytartótanács és a központi 
könyvvizsgálószék 2845. april 8-nn föl is

pesti nyomdász a mondott évben kiadván küldte ésércrételeit. De az ezek alapján a 
Takács János gönyűi hclv. hitv. lelkész ha- cancelláriánál az említett törvényjavaslatot 
lotti beszédeit, miután Landerer Mihály azok- illetőleg készült jelentés 2846 oct. 19-^nj 
nak első kötetét utánnyomatta, vonakodott azon meghagyással érkezett vissza a nion-

- • többi köteteket kiadni. Takács ennélfogva dott hatósághoz, miszerint axt a helytartó- 
folyamodványt nyújtott be a helytartóság- tanácsnak azon meghagyással szol áltassa 
he*, hogy Landerer Mihály ax utánnyomás- át, hogy ez azt az 1846. oct 19 éu ax örö- 
tól eltiltassék. A helytartótanáss felterjeszt- kös tartományokban az Írói tulajdon védet
vén esen ügyet a magyar udvari cancellá- mérő kihirdetett 72 számú függelék ügye- 

l un. __ ilémbe vételével dolgozza át újra s terjessze•) ICdSa • MriUfomUt soroknak kétu^grl helyt , J
«a ártorftfo mbodik a coakú s. L. ormíiyíro f<>! ezen módosított alakjában. Ámbátor az 

routkoU rMl oUg koron todomi.ot rrnoünk, mi- :q1 -27-én meg is történt, és ámbátor 
utia as ám tartosik a dolor MoyrfiMa a könnyen J , ' . . .
krtk*od«i romfatataóknoíkaiim alkalmat, ikrrk. ezen dolgozat alapján tétetett is királyi

A legutolsó lépés egy a szerzői jogo
kat biztosító törvény létrehozatalára a Kis- 
faludy-társaság részéről történt. Ez 1867. 5 
tagból álló bizottmány feladatává tette egy 
ide vonatkozó törvény javaslat kidolgozását 
mely az igazságügyi ministernek átuyujtat 
ván, ez által még azon év folytán terjeszte
tett clí sz országgyűlésnek, hol azonban 
még eddig nem vétethetett tárgyalás alá.

Miután 1858 még Törökország is hozott 
törvényeket az Írói tulajdon oltalmára, nincs
állam, mely a belföldi szerzők eme jogának
polgárai általi megsértését nem büntetné, Politikai SZ6ITIÍ6
azonban fájdalom még korunkban sem emel
kedett odáig, hogy külföldi művek utáunyo- A képviselőbáznak u múlt héten csak 
mása is mindenütt fenyittotuék. Mindamel- egyetlen ülése volt:szombaton. A munka an- 
lett, hogy az e tárgyban! különféle törvény- nál serényebben folyik moste bizottságokban, 
hozások a szerzői jogokat a tulajdon czi- melyekben majd nem minden parlamenti 
méze fektetik, mégsem tisztelteinek azok összopontosul. Főfigyelmct az adobizottság, 
nemzetközileg általánosan, még sem hiá az állam és egyház közti viszony nyal fog- 
nyoznuk országok, melyek mint pl. Dclgiutli lulkoző bizottság, a közigazgatási bizottság, 
és uz északamerikai egyesült államok a mindenekelőtt azonban a pénzügyi bizottság 
boni lueri odor ex qualibet re kedvéért a ülései érdemelnek. Ez utóbbiban csütörtökön 
nem belhoni Írók munkáinak utánnyomását és pénteken pénzügyi meghatalmazás — H

n?oxurij9tai uti karezok
Becstől Majlandig és vissza. 

(Singer Terexiua éa az ő cucurikóje Verona.
Milano.)

IV.
Inabrackból máznap (juh 18.) a szür

külő hajnal fényénél kocsiba szállva szokott 
offidositással robogónk a narancsok és sza
lámik híres hazája felé. — Az álomból Ins- 
bruckban minél kevesebb jutván ki minde- 
nikttnknek, először azért, mert nem volt rá 
idő, s másodszor éa harmadszor is azért,— 
igen jól esett volna a vagonban egy biztos 
szögletet találni, ahová a szegény tourista 
lehajthassa elfáradt fejét; ha pedig a fej 
kileendett elégítve, a test többi része is egész 
• csixma-orrokig igyekezett volna magát,

őket a három alvó és horkoló nyugott meg 
figyelésének élvezetében részesíteni. Azon
ban a sors máskép akarta. Ük felébredé- 
nck s mi még sem válthatók fel Őket, 
mert ott volt a gonosz c u c o r i c o. egy jó 
veréb-nagyságú papagáj fajta madár, aki 
mig úrnői aludtak, megnem moczczant, 
annyira, hogy észre sem vettük fe
jünk felett létezését; mihelyt azonban az 
egyik signora megmozdult, és feltámadásá
nak komolyabb jeleit adá, nojszen, nem volt 
se vége, se hossxa u reggeli gratulaliónak, 
egyik jobb..n intpnált, mint a másik s ha a 
signora torka és tüdeje egy született prima
donna hangerejével kérkedhetett — mi tény
leg ugy v. It, mert .Sinder Terézia, (igy hív
ták a dívát) a brcsciai színház primadon
nájának vsla szives magát nekünk bemu
tatni, és látogatójegyeivel megajándékozni/.

sit) s mintán Tóni barátom is, mint nem
csak Ijjos barátunk földije és solidaris com 
pagnonja, de mint kiválókig jó és takaré
kos gazda, és gondos családfő, c mellett 
pedig galant ember is, aki a lak- és hál- 
helyek mcggazdálkodott árából percentek 
kel szándékozik magát Majlandban és má
sutt ellátni, ezen felül pedig még néhány 
búgért is in natura vinni vissza családi tűz
helyéhez, c megbecsülhetetlen két utitársba- 
rátom tehát, az én kimondhatatlán benső 
örömem és nem épen túlságosan spékclt 
erszényem titkos vigaszára, ovafos előrelá
tással kibontván c takarékosság zászlóját, 
melynek kiviteli módozatai llécstől kezdve 
Gmundencn és Ischcleu keresztül egész idáig 
nappal és éjjel meg és agyonbcszélve lettek, 
magukra vállalók az alkudozók nem irigy
lendő tisztét. Ily alkalmakkor a sorban min-

Itcm, melyhez az olaszok, mint mindenre 
ügyes nép, fclülmulbatlan virtuozitással 
értenek.

Azalbergo all’ Itália étterme elsőre is 
s magas fogalmakat adott nz olasz művészet és 
; comfortról nz ö veres tégla padozatával és két 
oly remek festménynyel a falon, melyek az 
uj ítáliba a dü penctes szerepét viszik, ér
tem Vittorio Emmanuelt és Garibaldit; kik 
hogy ők valónak, nem lehető semmi kétsé
günk, miutón az egyik vaskos férfiú élesre 
kifestett katonás bajuszszal, lovagion kccs- 
keszakállal és ad astra irányuló orral vala 

[ékesítve, n másik pedig a nép szerény öl
tönyét, a történelmileg ösmert veres bloust 

Ivisclé, az egymás irányában levő két szár
ny., s ajtók az állni tüntenek ki, hogy egyik 

‘sem (aln bezárható; a balcon alatti kert
iben pedig két (vagy hány) oly hatalmas

habár másnak esetleges „megröviditésével- 
elhelyeziii; mi számítónk erre; azonban saj- 
noa, — ngf inkább örvendetes meglepetés'. 
mert íme a vagon-párnáxat mindkát átelle
nes szögletében egy-egy magát lehető ké
nyelemmel elhelyezett, horkoló álomba me 
rttl t, de igy is érdekes női alak! hát ha 
majd fölébrednek, a megnyílik a fekete, kék 
vagy savóezinű szempár, megered a zeng- 
zetes és hihetőleg élénken pörgő nyelv édes 
beszéde! mindez igen szép regényekkel ke 
csegtetett volna más körülmények közt, de

— c papagájsnhnncngk sem volt gyengébb [dig Lajos barátunk, mint köztünk legjobb [hangú grillo (prücsök) fújt valami opera 
a rikácsoló műszere, úgy hogy a. szándó- olasz lépett előre és ha egy inásodemclcti [ áriát n lucullusi ebédhez, mely parmezan 
költ alvásból kellemes társalgás lön mind- téresebb szobáért 3 lírát (fraukot) kértek,! sajttal javított híg, de nem oelsó levesből 
addig, mig egyszer csak Verona fölött vet-jő sicher lealkudott abból icgclább öt cen- arrostóból és jeges birrából (serbil) állott, 
tűk észre magunkat, hol a három műutazó ’tcsimot, megtagadás esetére komoly készü- hogy fclkellc tennünk, miszerint nz impro- 
társtól elválván, a készen álló omnibusok leteket tevén más albergóba leendő indulásra [visált kerti rennészeknek, n hang erejéhez 
közül abba ültünk bele, mely fogadójának ami az időt nem számítva (mert hiszen mérve legalább is egy-egy pincsikutya nagy
neve után legtöbbet Ígért s mely az „albergo. időnk volt akármennyi!) a csizma talpának Ságunknak kellett lenniük. De mit időzöm 
all’ Italia" büszke feliratot vitelé. egyszerű apadékát tekintve is, legalább 10[én soká nz albergo clegantiája- ts kényei-

Az albergo all’ Italia a város közepe- ceqtcsimominust eredményezett volna. Hozzá meitiek leírásánál, melyek mellett n rét
táján, aránylag csinos és népes utczában lön téve, akkor pro majori capacitationc,jós még egy más sági hotel kényelmei is 
fekszik. Meg kel) említenem, hogy miután hogy: „női siamo ungharcsi" mely hathatós elenyésznek ? — Menjünk a városba. Verona

az Almos ember nem úgy gondolkozik: mi 
la tehát ha reményeket köténk a tisztes del- 
nők, íölébredéséhez, ex csak azért vala hogy 
ihiztnnk, miszerint egy kis helyet csinálnak 

nekünk, s csere fejeben mi fogjuk I

Lajos barátunk egy katonavisclt és világ- illnstratiónak »ztán okvetlenül megvolt azon | lakosságának száma, a katonaőrségen kívül 
tapcsztalt Ipolysági jó ismerősétől biztos tu- kedvező eredménye, hogy a signor catueri-f most is megüti aGOczeret. A város jellege: 
domást szene arról, hogy Italiában mindenre ere elengedte a két süldőt n réven és hoz-lódonság, szurtosság és kiváló előszeretet az 
s igy a fogadói szobákra is erősen kell al- záirt öt lirát n vámon. A vám alatt pedig!utazó uraságok zsebének minden lépten nyo- 
kudni(amit csakugyan Büdecker is megérő az étkezési és kiszolgálati szabad regiét ér-lmon valómogkönnyebbitéséroJAmerro mégy,



indemnity — fölött kifejlett vita keltett {szerint a közös mintaterium azt a határo- 
nagy és általános érdekeltséget. Alább rész-'zatot is hozta, hogy a közösügyi költségvetés 
letesebben Mólunk ezen ügyről, s igy e helyen megállapításánál a monarchia mindkét fo 
cléguck tartjuk megemlítem, hogy a vihar, lének súlyos pénzügyi helyzete veendő első 
melyet némely „sötétcnlátók* jósollak, hamar sorban tekintetbe. „A hadügyi költségvetés 
elvonult, miután a bizottság 10 szavazattal rendes szükségletében,- Írja továbbá az em- 
5 ellenében elfogadta általános tárgyalás litott lap, „mindenesetre <og emelkedést 
alapjául a pénzügyi meghatalmazásról szóló okozni a méter mérték . sulybehozatala a 
törvényjavaslatát. I hadseregnél, de a delegácziók meg fogják

A képviselőház szombati ülésében a j találni az utat arra nézve, hogy o többletet 
jászkun körűiéit kérvénye harmadfélóráig {más utón tett mcgtuk’ritások által leszól 
tartó vitát idézett ctó; E kérvény megszün
tetni kéri a választási törvény 12. §-ának 5. 
lantját, mely kizárja a választói jog gya
korlatából azokat, „kik az öszeirást, illetőleg 
a kiigazgatást megelőző évre a válaszókc- 
rülotben fizetendő egyenes adójukat le nem 
fizetők. “ A kérvényt bizottság • visszautasi- 
tandónak vélte o kérvényt, ellenben Tisza 
Kálmán azt indítványozó, hogy az tétessék 
át a belügyminiszterhez megfontolás és je
lentéstétel végett. Erre hosszas vita fejlett ki. 
melynek vége az lön hogy a ház 120 szóval 
95 clenébcn elfogadta a kérvényi bizottság 
javaslatát

A vám és kereskedelmi szerződés ügye 
is szoba jött a képviselőházban, s Irányi 
iiitcrpcllácziója folytán Bartal kereskedelmi 
miniszter kijelentette, hogy' „a minisztérium 
a képviselőbázban mindenesetre még ez 
ülésszak alatt jelentést fog tenni, hogy annak 
nyomán a szükséges lépesek megtétessenek 
arra nézve, hogy a vámszövetségböl Magyar 
országra háramolható financzialie és nem- 
zetgazgasági hátrányok orvosolussanak.-

A földadó-kataszter ideiglenes megja
vítását a Stoll Károly által beadott hatá
rozati javaslat hozta napirendre, s c kér
déssel képviselői körökben élénken foglal
koznak. A földadó-rendszer alapja ugyanis 
több mint két évtized előtt lön megvetve, 
még a Bach korszak alatt. Azóta sok vál
tozás állott be a birtokviszonyokban. Számos 
legelő és ártér lett haszonhajtóvá, melyek a 
régi telekkönyvekben mint haszontalanok 
vannak bevezetve. Ezeket akarják most 
egyelőre és adig is, mig a kataszter teljes 
ujra-ki-lolgozása lehetővé lesz, a tényállás
hoz képest, bevallások utján kiigázitaui, 
mi által az állam jövedelme jelentősen sza
porodni fógna az egyenes adóból, és pedig 
e részben igazságos utón mert méltányos, 
hogy e már óvónkén át adómentes és jö-

Kinevezés. Kacskovics Jenő b.-gyar- 
mati törvsz. joggyakornok, törrsx. aljegyzővé 
neveztetett ki s a fillcki járásbírósághoz 
osztatott be.

I j zenemű. Taborszky és Panch bu
dapesti zenemű kereskedésében legújabban 
megjelent: „La voix du bielw (Az ég szava.) 
Neldytől. Ára 80 kr.

Tűz. Gután gyújtás következtében a 
hót folytán 14 épület hamvad! cl. A gyúj
togatok elfogadtak.

_______ t_____ ___ o Tarlón mellett a póstát kirabolták a 
rá óból írják, decz, 19-érc. hivatott össze, hogy; tettesek azonban nyomban elfogatván kár 
n horvátok addig, mig a közös magyar or-;uem törénL 
szággyülés a karácsonyi ünnepek alkalmából Add|g jAr a korBÓ a kulraf mig oi 
szünetel, tárgyalhassák tartományi költségvo- ucm iarik< vimmer Ferencz rétsági csend- 
tésüket, mely most, miután az nj kiegyezési bixtogi elitíu> kiro mAr 0 |Bpokban is számos 
törvény alapjának biztosított 45^-a az elő emeltetett, fegyelmi vizsgálat indít
irányzott adóknak három millió forint fe- tatott s hivatalától felfUgesztctctt hivatalos 
dezetet mutat fii), irigylésrcméltő biztos-jhatalmával nem egy Ízben elkövott visz 
Sággal és kényelmességei minden hiány |gtaél6gek , a személybiztonság ellen elkö- 
nélkül berendezhető. — A Zágrábban agy- vetett merényletei mia't.
bcgyülő horvát képviselők a pénzügyi tör
vényjavaslatok fölött is értekezni fogunk) 
egymással, mi mindenesetre helyes legalább 
megtudhatni, mily véleményeket táplálnak 
ők c javaslatokról, melyek ba törvényuyé 
válnak, a horvátok jövedelmét is szaporítják. . 

A pénzügyi fölhatalmazásról szóló ja
vaslat tárgyalására a legtöbb korvát képvi
selő Budapestre érkezett, s elhatározták hogy 
megszavazák a javaslatot.

litsák.-
— A honát országgyűlés, a mint Zág ‘

Hirek.

Felkérem mindazokat, kik n „Nóg
rádi Lapok* irányában hirdetési díj, 
vagy előfizetési tartozásban vannak, — 
hogy n hátralékos összegeket hozzám 
mielőbb beküldeni szíveskedjenek.

KÉK LÁSZLÓ, kiadó.

Közgyűlés. Az 1848, V. s erdélyi II. 
!L ez. módosításáról szóló törvényezikk 17. 
és 20. §-a értelmében szükséges központi 
bizottmány alakítása végett Főispán ur ő 
méltósága folyó hó 17-ére közgyűlést hivott 
egybe. Ugyan c nap a megyei iskolatanács 
alaaitó gyűlést tartand

Ily mén. Tamáskovics Gyula b.-gyar- 
vedclmező részek is segítsék vinni a terhet, mati kir. aljárásbiró o hó 8-án jegyezeto el 
mely oly súlyosan nehezedik az országra, 'özv. Veres Lajosué bájos és szcllemdűs leányát

— A közös kórmány a napokban a de-1 Katicza kisasszonyt A.-Tóldon. Sok boldog- 
iegácziók egybebivásának határidejéről ta- ságot az uj frigyre! — Donát Szilárd ipoly- 
nácskozutt, s abban állapott meg, hogy a'sági ügyvéd közelebb váltott jegyet a nóg- 
delegácziók 1875. márcziuscljére hivassanak rádi bálokból is ismert Pethes Erzsi kijasz- 
össze Bécsbe. — Egy bécsi lap értesülése szonynyal Esztergomban.

Csécsén megyebizottmányi tagul Fráter 
Pál és Zimányi Ferencz választatott meg.

Ipolyságon, f. hó H-án számos és dí
szes társaság gyűlt össze Vertbilyi iáitt! 
járásbirónál, kinek szereidre méltó szép 
neje (1‘aczolay Mária) c napon tartotta szü
letés- és névnapját, mely terjedtebb körben 
is áldástbozólag viszhangra találhat az által 
hogy a jelzett alkalommal P. L. főjegyző 
egy felköszöntésben, egy Ipolyságon jelen
leg nélkülözött kisdedovodának létrehozata
lát indítványozó, milyennel már 1848 előtt 
bírt Az indítvány helyesléssel fogadtatván, 
az aláírás >k legott sikerrel megkezdettek, rl.

s ált a lók szigorú felelősség mellett, 
intézményben előirt módon közölendő 
marhalevelek használtathatnak, mi
végből a nmlgu ministerium tiz rizsma 
19200 darabot foglaló mennyiségnek 
haladéktalan megküldésére megké
rendő, a megye Összes községeinek 
elöljárói, illetőleg jegyzői utaaittat- 
nak, hogy 15 nap alatt, rendelkezé
sükre szükséges mennyiségről a me
gyei számvevői hivatalt értositsék, 
számvevői hivatal márezuttal, a mar- 
hajárlati leveleknek intézmény értel
mében kezelésére, s előjegyzésére 
utasittatik, mely intézvény közhírré 
tételén kívül, kellő tudomás és al
kalmazásul, mindhat járásbeli szol- 
gabiró, losonczi polgármester, fő- • 
alorvos, s állatorvos, valamint a fő- 
és alcsendbiztos uraknak kiadatik. 
A. marhajárlati levelek kiállítási ára 
utólag fog tudatni. Veres Pál, 
alispán.

Szakai község clőlsárósága által köz
hírré tétetik, hogy Pauncz Jakab szakáll 
lakosnál a f. óvi október hó 1-én több 
községi követelések fejében lefoglalt 18 
zsák csöves kukuriexa eladandó lévén, an
nak eszközlésére f. évi deczember hó 10-ének 
reggeli 10 órája a helyszínére s szükség 
esetén ugyané hó 11. napjának d. e. 10 
órája Szécsény városház előtti térre kitüzelik.

HHWTAIaQS G8WÍQ&

Jelen intésvény alapján, az abban 
kifejtett üdvös czél, s a marliajárlati 
igazolványok tekintetében szükséges 
rend, biztonság és közhitei utólérése 
érdekében, ezennel közhírré tétetik, 
hogy jövő 1875-ik évi január 1-től 
minden niarhaigazolványokul szol
gáló, s netalán közkézen lévő nyom
tatványok használaton kívül helyez
tetnek, s az év elejétől, kizárólag a 
nmlgu földinivclés-, ipar- s kereske
delmi minisztérium utján leérkezendő, 
s a megye központjából, községi 
elöljárók rendelkezésére bocsátandó

Közvetlen és közvetett adóhátrálék fe
jében az alább megnevezett községekben 
lefoglalt tárgyak nyilvános árverésen elfog
nak adatni, úgymint:— Szalmatercsen te
hén, ló, gabona, széna és ágynemű I. ár
verésen a helyszínén I. évi dec. 10-én, II. 
árverésen Szécsényben f. évi dee. 11-én. — 
Megyeriben gabona, tehén, széna, juh és 
ágynemúek 1. árverésen a helyszínén f. évi 
dee. 15-én, II. árverésen Szécsényben f. évi 
dee. 16-án. — Sipeken gabona, tehén, széna, 
juh és ágynemúek I. árverésen a helyszínén 
f. éri dee. 17-én, II. árverésen Szécsényben 
f. évi dec. 18-án; mindenütt reggeli 9 órákor.

Karancskeszi község elöljárósága részé
ről közhírré tétetik, miszerint több karancs- 
keszii lakostól megyei és vicinál közmunká
vá! tsági tartozások fedezésére lefoglalt in 
góságok u. m.: egypár ökör, két ló, 2 akó 
bor, egy darab csikó és több különböző in
góságok f. évi deczember 14-én reggeli 9 
órakor, és szükség esetén 15-én Salgó-Tarián 
község házánál nyilvános árverés utján elfog
nak adatni.

Lőrinczi község tulajdonát képező, mé
szárszékkel összekötött két szoba, konyha 
s kamrából álló lakház, a hozzátartozó istálló 
és pinczével együtt, jövő 1875. évi január 
első napjától egymásután következő két 
évekre, nyilvános árverés utján haszonbérbe 
adatik; az árverés f. évi deczember 17-én

szóltunk. 2-ik emelet; hasonló comfort és]még ilyesmin is ráér törni a fejét egy bé- 
kiszolgálat mint a veronai Pedig alkud- kés templomőr1 de kakatona hűsége cgy- 
tunk itt is és természetes, hogy jól meg- kori badara iránt imen is kitűnik, 
vették rajtunk a vámot Hármunk közül; 
egyikünknek itt már malheurja is történt; 
no d ellenkeznék talán a collegialitással 
ezt kivalhini s igy inkább elhallgatom hogy 
kétpir legjobb karban levő topánjai közül 
épen két pártól szabaditák meg; megjegy
zendő lévén, hogy a harmadikat a mely a 
lábán volt, in slutuquo hozta magával, egész 
Triesztig. Hogy itt aztán tengeri vihar ke- i 
rekedett, mely az érzékenyebb talpú lábbc- I 
liknek még a muggiai molo talaján sem I 
sem kedvez, erről senki sem tehet i

.Majlanduak, c közel 300 ezer lélekkel i 
biró pompás városnak nevezetességeit bajos i 
csak nagyjából is elsorolni, mind a mellett i 
hogy a kedvező idő, hosszú napok és moz- i 
galmasságunk a tapasztalni valók tekinte- < 
tében a lehető legnagyobb credménynyel < 

íjutalmazának. Első nevezetesség a világ ’

és észreveszik, hogy valamit látni akarsz, 
mindjén tiz húsz kalauzod, s ha egyiknek 
adtál, a kilcncztől sem fogsz egykönnyen 
megszabadulhatni A fajjellcg egyébbiránt 
kedvező behatást gyakorol, mert nőknél úgy
mint a férfiaknál a régi római Typus itt 
erősebben jelentkezik, mint bárhol másutt 
Lombard Velencében. Számos régiségei és 
emlékei közül kiemelkedik az úgynevezett 
Anna, Diocletian korából (284. K. n.) az
után a világhírű Amyhiteatram, 100 ezernyi 
álló és ülő nézőre berendezve; belül egé
szen ép, felső falzatainak párkányai azon
ban már erősen megrongálvák. — az am- 
phiteatrum kellő közepében földszint van 
csinos szép színház, a most élő közönség 
számára, melyben epén egy nemzeti 
irányú, V. Emánuelnck a pápai csclszö- 
vények fölötti diadaloskodását előtüntető 
darabot adtak, fényes kiállítással cs zajos 
tapsok között. — Megnéztük a híres Scali- 
gerek kajdani lakát, kik a Ghibaliinek éslt 
Guelfck közt folyt véres tusáknak erős kéz-1hírű Dóm, tetőtől talpig fehér márványból, 
zol véget vetőnek, s tovább mint egy szá- '136 toronynyal és számtalan szoborművel, 
zadig (1262—1389-ig) valónak az egykori!Tetejére egy magyar ember (egykor huszár 
veronai respublika élén. — Egy ócska há- most templomór) vezetett, értermesen ma
tat mutatnék egy utczába, mint Rómeó haj-1 gyarázván mindent saját honi nyelvünkön, 
d ini lakát, és egy elhagyott kertben egy 
durván faragott teknőszerú követ, mint ál
lítólag Júlia koporsóját. Ugy látszik, hogy 
miudkettő humbug.

Veronában mcghálrán, másnap azaz

s aki megemlékezett még a régi jó időkre 
és huszáros politikájának summázata (mert 
melyik magyarbuszár ne politizálna) oda 
ment ki, hogy nagyot biházott Viktor Emá- 
nuel midőn rááll, hogy Itália királyává le- 

19-én a körúti-biliét engedte programmon jgyen; mennyivel jobb dolga volna most ógy- 
túl, külön költségünkre, Bergamon át Máj- mond mint helytartónak a szerencsétlen em 
landba utazánk, — ea Corso ajla porta ri-l lékezetű Miksa alatt, akit az olaszok az ő 
manón levő Baner-féle első rangú hotelbe) helyébe megtettek volna királynak. Lám,

A hatalmas Dómnak, melynek belső 
teriméje háromszor oly nagy mint a Szent- 
[stván templomé Bécsbcn, alant, font és 
bellii minden irányban és lehetőleg minden 
részleteiben történt figyelmes szemügyro vé
tele s mép egy pár, régiség, mű- s egyéb 
kincsek tekintetében legnevezetesebb temp
lom (a. m.: a S. Ambrogio, S. Alessandro 
stb.) meglátogatása ntán. el nem mulasztok 
megtekinteni a híres. Scala színházat, mely
ben azonban előadások a nyári hónapokban 
nem tartatnak, ■ mely a nápolyi San Carlo 
színház után Itáliában sőt Lalán Európában, 
nagyságra első; aztán elkoc»iztnnk az ugy 
nevezett gyakorló térre (piarra d’ 
anni) melyen a Visconlik és Sforzák haj- 
dánt palotái, most laktanyákká változtatva, 
és as I. Napóleon által épített Aréna, a 
veronai amphitbcatrum utánzata, 30 ezer 
nézőre berendezve, körönd-talsju pedig ló-, 
kocsi és mert vízzel is megtölthétő, csónak
versenyekre, télben korcsolyázásra használ- 
tátik; ugyanitt az A r co dől la pace, 
szintén !• Napóleon által 807-ben emelt, 
1839-ben pedig III. Napolban és Vidor Ema
nóéi, illetőleg az olasz függetlenség meg
alapításának emlékotll emelt nagyszerű dia
dalkapu; visszajőve! megnéztük a Brorát 
vagyis kép- és könyvtárt, roppant száma 
művészi szobraival, melyek közt a térés ud
var közepén az I, Napóleont mint római 
imperatort előtüntetö ércszobor CanovátóL 
A képtár mintegy 800 db. olaj- és fresko-

festményt tartalmaz csaknem kivétel nél
kül bibliai illetőleg a legendák és szentek 
életéből vett tárgyakkal. A festmények egyik 
legkitűnőbbikéűl tartat!k a „Mária e(jcgyez- 
totése" Rafaeltől (1504-ből) melyet akkor 
is több művész másolt, mely azonban színe
zés és compositio tekintetében annyira egy
szerű, hogy a laicus látogató, ha figyelmez
tetve nem volna, alig tartaná érdemesnek 
ez oly nagy becsű kép mellett hosszasabban 
megállapodni. — Meglepett, hogy Majland 
o gazdag matárának udvara és folyosói 
sok kívánni valót hagynak tisztaság dolgá
ban, s a termekben benn, vezető vagy átal- 
jóban felügyelő- vagy útbaigazító egyének
nek alig van nyoma. A nagy cathedrálét 
a Scala színházzal, az osztrák uralom alól 
történt felszabadulás emlékéül kiépitett és 
nagy clcgantiával felszerelt G a 11 e r i a 
Vittorio Emmannuelo köti össze, 
mely 1867*ben adatott át a közönségnek, 
8 moly 195 méter bosszúság, 14 s fél m. 
szélesség és 20 m. magasságban, üveggel 
borított tetőzete alatt a legfényesebb boltok 
és kávéházak sorait foglalja magában.

(Folyt aöv.)

< if



reggeli 9 őrekor Lőrincxi községében a kör 
jsgpti hivatalnál fog megtartatni.

Vadkart mvátos tulajdonát képeső bás 
ugynevetett hsdnagy ilak ■ 800 frtra becsült, 
a aujgyo jóváhagyása mellett, másodszor tar
tandó nvilváuos árverés utján 1874. évi de- 
csombor bá 17 Ikének. d. o. 9 óráján elfog 
adatni.
. Adó éa cgyibb kincstári tartozásokra 
alább megnevezett községekben lefoglalt 
dugysk nyilvános árverés utján elfogunk 
adatni xl tn.: — Lapujtöu több nagy és kis 
boglyákba mintegy 99 mázsa széna, 6 és 
ftl akó bor, 21 és fél kila kukoricás, 29 
kila rera, 81 kila tisstabusa, 37 és fél kilo 
zab, 13 kila árpa, 14 éa fél kila krumpli,
2 tehén, 3 lő, 5 db. csikó, 17 db. juh,-l 
m szűr, 2 pár uj csizma, I kecske, 13 db. 
•értés, 3 ágy, 2 asztal, 1 tükör, 2 díván, 2 
schiffoueur, egy poüttros fiókos kaaznyi és 
30 mázsa sarnyu L évi dec*. 24 én 8alcő- 
Tátjánban, nemsikerülés esetében L évi de- 
czembcx 31-én Loeonczon. — K--Apatfilva
3 tehén, 2 ló, 3 sertés, 2 Ind, 2 szamár 
te egy taliga t. évi dec. 24-én Salgó-Tar- 
jáaba, nem sikerűié* esetén f. évi dec. 31-én 
Losoncion. —• Karancs-Allya 4 kila búza,
2 tehén, 1 ló, 9 sertés, 1 dunna 1. évi dcc. 
24-én S.-Tarjánban, nem sikerűié* esetén f. 
évi dec. 31-én Losoncion. — Czcreden 13 
dunna, 23 lő, 11 sorté*, 3 kila z*b, 7 tehén,
3 kila rozs, 2 borjú, 1 ökör L éri dec, 14-éu 
S -Tanáéban, nemsikerülés esetében f. évi 
dec. 17-én Loeonczon. — Pogony községben 
l bika, 24 kila kukorica. 9 ló, 6 dunna, 12 
sertés, 7 tehén, 3 kecske és 4 vánku* f. 
évi dec. 14-én Füleken, nemsikerülés esetén 
C évi dec. 17-én Losoncion. — Tótiyfalu 
pasztán 37 kila tisxtabuxa L évi dcc*. 15 én 
Füleken, nemsikerülés cselén f. évi dcc.

Gát Jánostól lezárolt, a írásai 49-ikjrésen Káinén a község házánál 1874. évi 
sz tjkvbcn foglalt I. 1 — 13. soroz, nlsttidcc. 21-ikéuck d> c 10 óráján cludatuak. 
egynegyed telekből alperest illető Í!68 írtra 
ÍS el^SlJ TÍái’kiJÍháSí lefoglalt . 1995 frL 50 krra becsült s.“cm, „ f ------------------------------------------------ - ....

1875 évi iannár tv ik uük«é<r outén 1875 ixklinka, bor, sör, silvorium, üres bordók, •’ fr*- 20 kr., .1 frt. 40 kr. árpa 2 frt.
feb^r^ énokd óraiét kkt “*“• 5m‘ * 2 ,ehiu nyiháuos árverésen,^ ,2 fr,‘- «> kr. zab 1 frt. 50 kr., 1 

évi február 22-énekd.c. 10 órája tűzetik ki. UUhí/|(.74> évi deC7eU) jfrt. 70 kr. kukuricza 2 frt. 60 kr.
. ... „ j . in .i-iu-Felelő* szerkesztő;

ITsii'ittoM Oviikor.

B.-Gyarmaton 187-j évi november hó 
Kimer Edétől 2000 frL követelés végett 30;du L‘r‘°K hetivásár alkalmával egy poro. 
.......................    “ífö tiszabuza 4 frt. 20 kr., 4 frt. 30 kr.

Hajó# Gédeonué szül: Grucza Téréitől bor 22-lkének d. o 10 óráján eladóinak, 
letárolt, a ráros-mulyadi 70. sz. tjkvbcn fog-. 
Iáit 2—6 sorai, alatti 4396. írtra becsült 
nemesi birtokból Hsjóa Gédoounét illető ju 
talék végrehajtás utoni elárvereztetése Ká
ros Mulyad község hátához 1875. évijan.i 
12 ik, szükség esetén 1875. évi február hó 
23 inak d. c. 10 órája tűzetik ki

Eisclt Eustach Jakab és nejétől lezá-; 
tolt, a poltári 85 sz. tjkvbcn foglalt A. l.j 
2—120 sorsi, alatt foglalt fél volt úrbéri | 
kültelek és a 134. sz. tjkvbcn A. 1. I sor- 
szám alatt felvett ház, melléképületek és. 
bcltelek, továbbá f. 1-4 sursz. alatt fog 
lalt irtványíöldek végrehajtás, utoni elérve-, 
reztetése l'oltár körjegyzői házához 1874. ■ 
évi dec. 29-ik, szükség esetén 1875. évii 
jau. 29.énck d. e. 10 órája tűzetett ki. A; 
kikiáltási ár 3478 frL

Plachy Jónás Vilma nevére irt 1070' 
írtra becsült, a b.-gyarmati 29 tjkvbcn 39 i 
tirszám alatt foglalt házra és beltelekru a' 
Ilik árverési ha tárna p 1875. évi január; 
ll-ének d. c 10 órára a b.-gyannati kir.i 
telekkönyvi hivatalba kitüzotik.

Hinko Jánostól 233 frt. 40 kr. követe
lés végett lefoglalt s 550 írtra becsült hat 
db. tehén és egy bika Losoncion a buza- 
piaczon 1674. évi dec. 24-ének d. c. 9 őrá 
ján nyilvános árverésen cl fognak adatni.

Solti Józseftől 148 frt. 30 kr követelés

Hirdetmény.
A balussa-gyarmati takarékpénz

tár részéről közhírré tétetik, misze
rint midazon zálogok (u. m. arany 
és ezllst nem(lek) melyek folyó 1874.

évi szeptember hó Lén lejártak és 
sem ki nem váltattak, sem meg nem 
hosszabbitatlak, a takarékpénztárnál 
folyó 1874. évi dcczcmbor hó 14-én 
esetleg folytatólugossan 15-én min
denkor délutáni 2 órakor nyilváno
san és készpénz fizetés mellett elfog
nak árvereztetni.

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

A b.-gyarmati takarékpénztár 
igazgatósága.

f-Z V* Solti Józseliöt 14a trt. 30 Kr Követelés;1’-*® ^*>acHn 9«I* v<re“ lefoglalt a 70 frtra becsült két lőj
“í ÍTf’áí.t tóéi Ft nyilvános árverésen A.-Sáp község házánál
már, 2 tehén;és 2.juh f. évidet >5 énFtt- d 16_ikinak d. u. 3 óráján
leken, nemsikerülés esetén f. én dec. 1< én , . ..
Losoncion. — Hidegküton 15 sertés, 4 te 
bén, 145 mázsa széna, 1 csikó, 2 kecske, rvVL_3  ti 2.-^1 1 fván t'flIrtVnrv Varga Benedektől 43 frt. 35 kr köve- I 

égett lefoglalt s 71 írtra becsült két | 
r kocsi és knkoricza nyilvános ár ve-

2 borja éa 6 lő f. éri dec. 15-én Füleken, |oléj 
nemsuterűlés esetén f. évi dec. 17 én Loson- lá> cgy wvv., „ ------- .
exon. — Vocseklő községben 2 dunna, 12 régen Buják köl*ég hátánál 1874. évi dec. 
ló, 192 mázsa széna, 1 tehén, 6 kila tab, iy.jkénck d. n. 4 óráján eladatnak. 1 
S csikó, 4 kecske és boglya lennek f. évi 
dec. 15-én Füleken, nemgikerülés esetén f. Vida Bálinttól 100írt követelés végett' 
évi dec. 17-én Losoncion.— 0 Básth köt- lefoglalt s 230 írtra becsült 2 ökör és két 
légben 1 bika, l tinó, 6 kila tmiabuia, 10 |ö nyilvános árverésen Diós-Jeuö községé-• 
ló, 3 boga, 7 tehén, 7 sertés, 1 ökör, 7 ben 1874. évi dec. 17-ikének d. e 10 órá- 
dtmna és 2 vánkus f. évi dec. |15 én Füle- i ján eladatnak. I
ken, nemsikerülés esetén f. évi dec. 17-én Lo- 
sonezon. — 8,-Tarjánban 8 kasxnyi, 8 szú- Pincze Voduág.C Ágnestől 70 frj. köve ) 
szék, 10 asztal, 5 derekally, 8 nagyobb,és teléa végett lefoglalt s 72 frtra becsül* 2 
kisebb abroncsol bordó, 6 ló, 500 ölfa, 19 fekete ló s egy fatengelyes kocsi nyilvános 
donna, 21 párna, 7 tükör. 5 óra, II szék, árverésen Patak községében 1874. évi dec. 
4 varrógép, 20 és fél kila búza, 3 díván, 19-ikének d. u. 2 óráján cladatnak. 
réz^vematartó5^’vasa^ó^a^^s,^!01^- Csiffári Józseftől 1000 frt követelés vő 
JÍSá^^öiupad, 1 gitár, 13 pár tbeáslgett lefoglal- s 1042 Irt. 32 krra becsült 
csésze, 1 db? vagy- 10 mázsa, 1 bunda, G» Mtorok, termények s gazdasági eszközök 

-a, v-TreiTma nár ökör 4 nyilvános arverescu Motiornn 18<4. évi dec. 
<• 23-ik*“k 1'k.

rámája kép, 2 chiffoneur, 30 mám külön-, l)anncr J4n08l(J1 f k j vé 
1i ..X gett lefoglalt • fr»- 10 krra becsült tér-

^bC?’^^k2nn5 áí^’h^hJídü';'néDJ'ek • *»*« bB,orok nyilvános árverésen . 
óta, 1 kredenczkasxnyi, egy bőgőbegedB, kniM, 1874 évidcc. 30-ikának 1
tewy tmgy lámpa C én dec. 21-én b.-Ty-)d J0 . « e|adalnak.
jánban, nemsikerülés esetén f. évi dec. 31-én J
Lxwonezon, — Vizslás köziben 37 kila Kovács púitól ft frt 70 kr követeién 
xabj 5 kila krumpli, 21 vánkos, 20 dunna,:vígett jcfogia)t s 22 frt. 50 krra becsült I 

. 12 db sertés, 6 ló, 5 derchaly, 1 tinó, I i ^-nésől, 10 db. fa s I sertés nyilvános ár
óra, 2 juh, 2 tehénén l állókasznyi f. évi vcréMn Vadkért községébe 1874. évi dec. J 
dée. 21 énS.-Turjánban, netnnkerülés esetén; jo-ikének d. o. 10 óráján cladatnak. j' 
f. évi dec. 31-én Losoncion. — Zagyva-| 
Róna köeaágben 11 kila krumpli, 1 zsák Hcisz Ármintól 3<> frt. 80 kr. követelés

3 kila árpa, 1 kila lencse, I dunna, végett lefoglalt s 80 frtra becsült házi botor, 
2 sertés, 1 pár csizma, I női ködmöny, 7; nyilvános árverésen Tereske községben 1874.1 
kila rozs és egy kis boglya széna f. évi {évi dec 16-ikának d.c. 11 óráján cladatnak, 
dec. 21-én S.-Tarjánba, nemsikerülés esetén
L évi dec. 31-én Losoncion. — F.-Pttspöki Kellet Páltól 58 frt. követelés végett' 
ben 27 és fél kila knkoricza, 3 dunna, 41'lefoglalt s 154 frtra becsült 1 ló, egy ser-) 
Uta tisztáimra, 3 kila zab, 12 ló, 10 sertés, lés, gazdasági eszközök bordók és bornyil- 
2 éa CM kila árpa, 2 derekally, 4 szűr, 6|váoos árverésen Nőtincs községében 1874.' 
vánkns és 3 tehén L évi dec. 29-én Füle- évi dec. 17-ikének d. u. 2 óráján cladatnak, 
ken, nemsíkerülés esetén f. évi dec 31-én . .
Tywmwi Csabin Istvántól 13 frt. 33 cgyliarmad

kr. követelés végett lefogjak s 25 frtra be-) 
TÖlTVAxiyicexÓHl: 'csalt agy kocsi a két ló nyilvános árvoré-!

Stotahr Hirata tatolt, . . bériig" Xl' JWita. taitoik1'""”6" 64. számú tjkvben fogiallt 1 1—17. IL 1—1,í>ÍD<!k 4 ó 10 órA,An cladatnak- (
12- ,V- *-±7; ,V* +• *T2 Somogyi Zoltántól 76 frt. 64 kr. köve-

V®* ^•|tdés végeit lefoglalt » 400 frtra bccnölt 2
440 hns. VIII. 1—13 és IX. I—8 sorszám nyilvános árverésen B.-Gyarmat városában 
alatti fekytMgsk és felül épitvényekből álló J874 6vi dcc_ 29-ikénck d. e 10 óráján cl 
tartozékok végrehajtás ntom egyenkinti el-;f0™ak adatoj 
árvsreztetéM Bér község házához 1874. évi. ,
dec. hő 30-ik, szükség esetén 1875. évifeb ) Hadnagy Imre és Kiskovács Mihályiéi 
már 9-ének d. e. 10 órája tűzetik ki. ' 45 frt. 97 kr. követelés végett lefoglalt s 

„ , ,10 írtra becsült 2 fekete ló és egy veres I
Varga Mártontól lezárolt és a 8zelczi|gxőrű fehén nyilrAnOs árverésen Zsély köz 

1<5 sz. tjkvben foglalt I. egynegyed telek 1(J74. 6vi dec. K ikének d. o. 10
bői Varga Mártont kétharmad részbeni lile- óráján eladatni fognak, 
tőeéeének vésrrehaitás utoni elárvcreztatése'közs^hátóhoz 1875. évi jan. 7-ik, Liplák János és társaitól 394 frt. 50 

szükség esetén 1875. évi martina 10-ének kr. követelés végett lefoglalt s 412 frt. ‘ 
d. a. 10 órája tűzetik ki. A kikiáltási ár|50 krra becsűit 5 ló, 2 szeker, 2 ökör, 10 
660 írt. birka, bnza, zab és széna nyilvános árve-

 K i a d ó:  Kék László. Nyomatott B.-Gyarmaton Kék Lászlónál 1874.


