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NÓGRÁDI LAPOK
politikai, társadalmi és közgazdászati hetilap.

Válasz Bodnár István ur válaszára.

Benső örömmel olvastam becses 
válaszát, hatása majdnem az volt 
reám, mi említett értekezésinek fel
olvasása, apósómra a köztisztelt 
néhai Berczaller Mórra. De nem an
nak következtében hogy tekintetes
séged is osztja Dohm, Mirabeau, 
Gregorie abbé, Maccauleu magasztos 
eszméit, melyek azonosak az igaz
ság-, emberi jog-, s méltányossággal, 
hanem hogy polgártársaink egy ré
szével megismertette egy század s 
Ön saját mély gondolkozásának ered
ményét. Fogadja őszinte forró köszö- 
netemet 1

Ez eszmék hazánkban még a 
feudális korban, 1807. évben hintet
tek el, s áldásteljes gyümölcseik az 
„egyenlő terhek, egyenlő jogok" 
lettek. Ha történelmünk e századát ta
nulmányozzuk, meggyőződünk, hogy 
nemcsak Vesselémy, Eötvös, Deák, 
Hertelendi s Kosuth, hanem mind
azon államférfiak, kiket nemcsak a 
magyar nemzet, hanem az egész mű
velt világ tisztelettel nevez, igy gon
dolkoztak, sszivteható erélylyel lép
tek fel. Emlékezem, — igy szólt a 
nagylelkű férfiak egyike az 1843-ki 
országgyűlésen, — emlékezem a nép
ről, mely polyvaként szétszórva c 
föld minden részein, annyit tűrt, 
annyit szenvedett, és ugy hiszem 
hogyha álhatatosság, szenvedés és 
kitűnő szellem tiszteletre gerjeszt: 
lehetetlen némi kegyelettel nem te
kinteni Izrael népére.

De meg megyénkben is városunk 
egyik fia, az irodalmi téren ismert 
Csalomjai ily eszméket fejtett ki 
1860. évi „Szegedi Hiradó" 87-ik 
számában.

Minthogy én nem rég telepedtem 
itt le, szükségesnek találja, hogy egy- 
gyelmással megismerkedjem. Én ezt 
szükségtelennek tartottam volt eddig. 
A mai korban nem a személy, hanem 
az eszme a vezénylő. Az eszme mely 
magában nem életre való, nem győ
zedelmeskedik, ha a legbefolyásosabb 
egyéniség viv is mellette. A mi pe
dig az élet csiráját rejti keblében, 
annak előbb-utóbb ki kell fejlődnie, 
ha ismeretlentől származik is. A 
sajtó pedig szabad s mindenkinek 
nyitva áll. Eszmecsere által tisztul
nak a vélemények. S minthogy ön 
majdnem azt kérdi „hogyan került 
Saul a próféták közé? szükségessé 
vált reámnézve, hogy irányom tö
rekvésem czélját bevalljam. Bocsá
natot, ha a szerénységet néha-néha 
mellőzöm, bocsánat, ha ön s a tisz 
telt olvasók türelmét és elnézését 
oly igen igénybe vessem. Én Mercur 
s nem a Musák fia vagyok.

1860. évben, Löv a híres szegedi 
rabbi a Széchény-gyászünnep alkál
ijából magyar szónoklatot tartott, 
íz ottani sinagógában. a Pesti Napló 
íz évi október 7-iki számában, né
hány igénytelen, Lővhez intézett sor 
jelent meg, mely többek közt igy 
tzól „Itt az ideje, hogy Magyaror- 
>zág zsidó egyházi szónokai az Ön 
példáját buzgalommal kövessék, s 
Isten igéjét nemzeti nyelven hirdes
sék. A nyelv mindenütt legjobb mód
nak valósult, hogy a zsidóknak az 
iket környező nemzetek teljes rokon- 
izenvét megszerezze, s az őszinte ra
gaszkodás ehhez, bizonnyal nem ma
rad siker nélkül arra, hogy Magyar
ország keresztény és zsidó lakossága 
között a régi köteléket még szoro- 
sábbra kösse. így fogtam föl én még 
1860-ban a zsidók magyarosodását. A 
provizórium alatt kormányon állott 
férfiak egyike P. . . . szülőföldemet 
Vácz városát meglátogatván, Vácz 
és vidékének hatóságai s küldöttségei 
Utal fogadtatott. Vácz reményteljes 
tanuló ifjúsága, ezek tanítói is jelen 
voltak, s ekkor azon nyilatkoza
tunkra „mi gyermekeink nevelésénél 
a fősulyt a magyar nyelvre fektet
jük," a válasz ez volt: „ki csupán 
magyarul tud az betyár." „Mi min
denesetre kötelességünknek meg fo
gunk felelni s gyermekeinket e nagy 
betyár nemzet méltó tagjaivá neve- 
lendjük" volt annak válasza, ki ak
kor a magyar zsidó iskolát képvi
selte, s ki most ön ellenében védi. 
— Szavamat be is váltottam. Midőn 
4 év előtt szülőföldemről idejöttem, 
a váczi izraelita főelemi tanoda, az 
országban a legjobbak egyike, töké
letesen magyar volt.

Ha engem kereskedésembe s csa
ládi körömbe kisérni nem terhelné, 
meggyőződnék arról, hogy mint ke
reskedő, mint családfő magyar va
gyok s hogy maga Csernátony is meg
lenne elégedve magyarságommal. — 
Hacsak abban meg nem ütköznék, 
hogy gyermekeim a Makkabeusok 
nyelvén könyörgik: „Aid meg Isten 
a hazát.1*

Én feltétlenül óhajtóm a zsidók 
magyarosodását s ezt minden módon 
s alkalommal előmozdítani kedves s 
hazafiúi kötelességemnek ismerem.

A jövő „magyar zsidóját** csak is 
úgy s nem másként mint Tekintetes
séged, képzelem. Hogy még gyakorta 
találkozunk Virág Gyula paródiázott 
„Finkelsteinjával** azt nem csodálom, 
de hogy ezen mulatni tudunk, ezt 
sajnálom. Szegény öreg Naftali ama 
nyelven akarja hazaszeretetét tolmá
csolni, melyen a döntő magyarok: 
„Árpád s Hunyady szóltak" de el
felejti , hogy „Babilon folyaminál 

leültünk és sirtunk** mélabus hangja 
megismerteti, hogy nem Árpád, ha
nem Ábrahám volt ősapja. Polgár
társai nevetik jóakaratát.

Do nem törődik ezzel az öreg, 
lobogtatja a háromszinű zászlót, az 
őt nem tántorítja, hogy egyik szom
szédja Mileticset, a másik Babesiut, a 
harmadik Húrban t éljenezteti.

Hogy a magyar zsidó azzá vál
jék, mivé a francia, angol és olasz 
zsidó: a nemzet törzs tagjává, arra 
én amment mondok. Ezen okoskodás 
első pillanatra igazoltnak látszik, de 
alaptalan ha e párhuzamot meghúz
zuk. Ha a lyvornói zsidó olasz, a ly
oni franczia, a calaisi angol, miért 
ne legyen a L-sz.-mártoni, a rőczei 
tót, az újvidéki szerb, a pozsonyi; 
németnyelvű ? Pedig a magyar csak 
22 megyében van túlnyomó többség
ben. Ne zátjuk el szemeinket a tények 
előtt Szellemileg a zsidó már most 
is magyar, nyelvben egy igen nagy 
része már most is az. Ormódi Berta, 
Dóczí, Fenyvesi, Konyi, Lévay Hen
rik, Décsei Kepes, oly nevek, melyek 
maguknak elismerést szereztek. — A 
zsidók* még megnem magyarosodott 
része is magyarrá lesz az idő foly
tán, de türelem 1 Hogy a kisded-óvo
dában megmagyarosodott gyermek 
elfelejti a nyelvet vagy legalább is 
az accentust, annak nem a zsidó is
kola, hanem a szülői ház az oka. — 
Mint mondtam az izraelita iskola 
oktatási nyelve és (szelleme magyar 
s ezt legszebb oldalának ismerem. 
Meggyőződhetünk erről ugyanott, va
lamint az állami iskolába átlépett 
tanulóknál. De hogy távolról sem 
felel meg a törvény rendeletének, 
azt elismertem, midőn az állam fel
ügyeleti jogának érvényesítését hang
súlyoztam. De feltéve hogy idézett 
állítása áll és hogy a tervezett elhe
lyezés tettleg megtörtént (feltéve hogy 
a róm. kath. iskola az áthelyezés
hez kötött várakozásnak megfelelt a 
város nyugati részére az állami elemi 
iskola nélkülözhetővé lett, az evan- 
gelusok sem maradnak vissza s mind
ennek daczára 40—50 különféle fe
lekezetű gyermek látogatja az állami 
el. iskolát, hogyan lesz a magyaro
sodás, a közős iskola magasztos in- 
tentiója elérve? A zsidókra sem há
ramlik anyagi előny, mert a hittan 
tanítása havonként 2—3 forintba ke
rül s azonfelül még tekintetbe ve
endő, hogy a tanulók 'j -da a fizetés 
képtelen szülők gyermeke. Ha mind 
ezt megfontoljuk 8 komoly gondol
kozás tárgyává teszük, az állami is
kola elhelyezésének czélszerüsége ki
derül. Ha a hittan kellő tanítása 
biztosittatik, — akkor én örömest visz- 
azavonom szavamat. De ha már va

lamennyi hitfelekezet iskoláját az iz
raeliták kivételével (mert azt teez- 
szük fel most, hogy az államnak 
átengedték az épületet) a kellő szín
vonalra emelte, nem czélszerűbb-e 
mótes vallású polgártársainkat is erre 
rábírni?

Ez megtörtént, a jó elemi iskola, 
a népnevelés alapja, megvan. Az ál
lami elemi épületnek a polgári is
kola czéljára leendő fordítása biz
tosabb kilátásban áll. De pénzdol
gában is szívesebben segít az állam, 
mert egyszer, és nem kétszer nyúl, 
amúgy sem igen telt Wertheimerjába. 
Czélunk egy, de az út külömböző.

Facies non omnibus una,
Nec divena tamen. A fenforgó 

kérdésben ez zárszavam, hogy ne 
mondassék: Dum Roma deliberat, 
Saguntum perit.

Reiser Fülöp.

Ipolyság, november 30.

* Műkedvelő társulatunk a beköszönt téli 
idény alatt tegnap tartotta első előadását, 
és pedig, — miután az iskolaépület terme 
az állami leánytanodának adatott át — a 
megyeház nagy, diszeab termében, melyet 
a minden szépet és jőt pártoló alispánnak
— a megyei gyűlések idejének kivitelével
— a jótékony czélok iránti tekintetből, 
készséggel engedettél a társulatnak. A ren
dező ismét a megyei főjegyző volt, ki 
ugyan az egyenlő áru helyek legelső sorát 
igénylők rohamos megtámadásai előtt viss- 
Bzarettenni látazatik, de nem a már beren
dezett színterem veszteségén — alkotván 
avagy rendezvén az előbbinél sokkal szebb 
színpadot a ide hozván át szebbnél szebb 
műkedvelőnőit, maga is — mint afféle fiatal 
legény — felcsapva közéjük — ruhauszályt 
bordó hordárnak. Sony sóit qui mai y 
pénzé1. . .

Adatott pedig ezúttal előzményül „A 
bokréta1*. Életkép egy jelenetben Benedix 

után Szigligeti Jolántól A kis de érdekes 
mű felette nehéz szerepének személyes!tője 
Ssuló/szky K.amllla volt, ki szo- 
rencsséen oldotta meg rendes színésznőnek 
sem könnyű feladatát A „bokrétát** kö
vette „A ministerelnök bájjá** vígjáték, egy 
felvonásban Balogh Tihamértól, melynek 
előadása folytonos derült hangulatban tar
totta a szép számú közönséget, miben fö- 
érdeme van Déosey 8ándoraak,a mű
kedvelői társulat komikusának, ki a nyárs 
polgár városi tanácsnokot jelesen személye
síti; mig a polgár nejében Axmann 
Olga (Lotti) „nyelvével** oly talpraesett 
asszonykát mutatott be, hogy a jelen volt 
boldog férjek — kik esek hiriből ismerik 
a „papues-kórmányt** — szinte vágytak 
önkényt magúkat ez alá adnil . . Különben 
ezen, az Ipolysági közönség kedvenezévé 
vált műkedvelőnő, ezúttal nem csak eredeti 
felfogású természetes játékával aratott tap
sokat, hanem öltözékével is, melyet az egy- 
felvonásu darab folyama alatt képes volt 
háromszor egészen átváltoztatni,s még 
is a kellő peresben a színpadon megjelenni. 
A házaspár leánya (Elis) igénytelen s igy 
magában háladatlan szerepé tok lí a t u s k a 
O i z e 11 a jól felelt meg, s Jobban* azt 
mint olyat ki sem tudhatta volna adni, ehey



kwWl* y*1*1 a^/irói- illetőleg a kiadotul^jdonjjog álla- gondoskodott as Írói tulajdon biztositárórólj
láltú. Kaikor Ilkában ismét a szép lános törvények általi biitösitásápak szűk- Az 1831-ki törvény szerint a szerző mttvó-

ségo. A szász királyságot illeti azon dicsó 
ség, hogy az igazság ezen követelésének 
valamennyi állam között legelőször tett ele
get, mert már 1620 megtiltotta a nem sza
badalmazott könyvek utánnyomását is, sót 
1783 avyal tetézte érdeméi, hogy világosan 
elismerte az irói tulajdon örök érvényét, 
és egyedüli állam, mely ezen elismerést 
eddig rima .nem vonta. Méltó jutalmát él
vezi tehát igazságos intézkedésének, midőn 
a köujp kereskedelmi Jorgalom olr vi-

kis Bszobaczicaus'<-ra ismert a közönség, és 
szép tőle hogy ki képes rkisasszony szere
ltedet adni, kész ha kell ,szobaleáuy*-nak 
felcsapni; de e pontnál még a rendező ur 
»h köszönetünkot érdemli, mert ő u szinuuj' 
iró által teremtett „inas-’-ból szép .szoba
leányt* tudott csinálni.

A férti közreműködőkből, a már fenn 
: említett, Vépwyn. Kívül 0 o n á t h .SÍ l- 

1 á r dnak tartozunk kétszeres elismeréssel, 
nemcsak azért, hogy a journalifi a Tollagit - --
éleikén ábrázolá, hanem Mért Ú, jíogjí nput; rágxáspa^ örvend, mint sehol ipásujt/.föld 
városunk uj lakója egyik,sAp képzettségű,kerekségén. Példáján indoka Hannover 
ügyvéde, a műkedvelő táraulatbani részvét már 1686 mondta ki ax utánnyomás tilos 
iránti első felhívásnak megfelelni nem ké- voltat Francxiaorswlg XIII. Lajos alatt 
nett De még Lipcsey Somáról is 1618 biztssitptta ax irói tuljydont, azonban 
referensi tisztünk megemlékezni,‘ki a kor- csak kiváltság mellett. XVI. Lajos 1777 
helyes házmestert rnon plus ultra* szemé- azt rendelte, hogy kiváltság nélkül semmi 
lyeaita, « a közönséget, habár kissó bizarr mű nem jelenhetik meg és hogy a szerzői 
toilette-jeivel élénk hahotára, fakaszt-i. Vé-jogok mint tulajdon AltaUnoisn védendők, 
gül a kél hordár is (V e i s z b 0 r g e r A,r. A convent 1793 eltörölvén a szabadalmakat 
min és Pongrácz Lajos) iparkodtak az irói tulajdon védhatáridejéta szerző ha 
(fesxehordanl részükről annyit, amennyit lála utáni 10 évben alapította meg, mihez 
horderejűk engedett s még taHlhattak aj Napóleon 1810 még 10 évet csatolt. 1838 

‘ színpad tartóján, « gondos aratók munká- a két kamara az irói tulajdon tartamát ax

jártak bebotdása után. ,0! t •»á>-
Tapsok- és virágokkal méltán még na

gyobb mérvben is jutalmaxtatltaltak volna 
a minden legkisebb anyagi jutalom nélkül

illata jogutódok, a- szered halálozási éve 
nem exámittalik. Hasonlag 80 ári oltalmai 
nyomok a névtelen és álnév alatt nicgjo- 
jelent munkák, az első kiadástól sxámitve. 
Eb itt helyesebben rendelkezik az osztrák 
osztrák, mint a porosz jog, mely az ir^j jo
gokat ez csctbpa csak 15 érig védelmezni, 
mert büntessük azt ki a titok ezen leple 
alatt megszegi a sajtótörvényeket annak 
módja szerint, de no lakoltassuk ilyen fél
szeg megszorítás által a szerénységet, a bá
tortalanságot is, mely sem az államot, som 

ip^^om támadja. Szintúgy 
___________ >lj^ámitandó 30 évi tulajdont 

ismer cí as cmlilcttom függelék több meg-

1837 porosz törvény alapján a szerző ha 
hála utáni 30 esztendőre terjesztette ki. 
Véglegesen 1854, és 1$64 sxabálvoztatott 

_______ __  _ ______   ezen ügy, a miképről azonban nem szerez- 
közróműködött, s a körűségnek szellemi hettem tudomást. Angliában Anna királynő 

élvezetet nyitott műkedvelőink, kikről soha előtt örök jog volt az irói tulajdon, de 
nem kellene feledniük nemcsak ezt, 1709 és 1710 ezen királynő szabályzatot 
némely epés szemű,kritikusoknak, hanem bocsátott ki, mely ezen jog tartamát már 
akt ia: hogy azoknak a publikum mu- «ak -a évig, illetőleg a szerző haláláig 
latutása nemcsak anyagi fáradságba és védi Ezen, rendelkezés az 1842 évi, amen- 
idöveszleségbe, hanem minden-alkalommal démont által oda módosíttatott, hogy az irói 
még saját pénzűkbe is kerül’ ..._______ . (tulajdon még 7 évig tartson, a szerző ha-

- < Ax előadást rögtönzött ádventi tánca lila után, ha pedig csak annak bekövetkez- 
követte,:mely habár jelezve nem volt beil- tével bocsáttatott volna köxre, a mű 42 
lett volna egy farsangi, bálnak is, me- évig a megjelenéstől számítva.
lycn-(valamint az előadáson is) úgyszólván Poroszország. 1794-ben hozott először ál- 
csak a miveltebb osztálybeliek vettek;talános ntánnyopási tilalmat. Az 1837. éri 
részt. Annál sajuosabb, hogy tisziünkhűz‘jnnius 11-én.kelt törvény, a szerző kimúlta 
képest kénytelenek vagyunk megróni azon/utáni 30 esztendeig oltalmazz 1 az irói tu- 
Hontban eddig soha nem tapasztalt (szelíd'lajdont; a névtelen vagy álnév alatt meg. 
kifqjeréM/d élre) dolgot, hogy a tóneavi- jjelent munkák 15, az egyetemek, académiák, 
galom alatt ú megyeház díszes termében , és tudós társaságok 30 évig élvezik ezen 
urthatoitoo, nehány miyelt osztályú oltalmat az első megjelenéstől számítva. A 
egyén, miveit hölgyek körében szivarozni, német szövetség 1837. november 9-ike óta 
nem átallott! . ,... HímtüIc hogy éven egyet- minden hozzája tartozó államban az első 
len eset ismétlődni nem fog. —y. kiadástól számítandó 10 érig kizárólag az 

Írónak, vagy jogutódainak biztosította a ki
adás jogát, melyet as 1845-ik évi junins 
19rki határozat 30évre terjeszsettki.. 1864. 
uj javaslat készítetett, mely azonban a szö
vetségnek 1866-ban bekövetkezett felbom-

Idővel azonban tisztulván e tekintetben Hsa miatt életbe nem léphetett Az észak- 
jognézetek, mind élénkebben éreztetett amezikai egyesült-államok legelőször 1790-bo
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tartatása nemcsak anyagi fáradságba és

még saját pénzűkbe is kerül!

Az irói tulajdonról.
Irta:..... th.

(Folytatás.)

-y-

1709 és -1710 exon királynő szabályzatot

védi Ezen, rendelkezés az 1842 éyi ámen-
' 1_____ k __ t.l--!aa^a-aá 1_____ 1!

tulajdon még 7 évig tartson^ a szerző ha-

nek az.arra szolgáló lajstromba való bejegy
zés után 28 évig, utódai és özvegye pedig 
halála utáni 14 évig bírnak ezen joggal — 
Holland 1796 megszüntetvén a kiadási pri
vilégiumok osztogatását örökösnek öauwrte 
el a szerzői tulajdont. — A francain uralom 
alf(t a códe papokon szabályai valának 
mérvadók. 18l4;ben vimaállitalván az 1(96. 
törvény, kiteijeeitetett Belgiumra is. 1817. 
azonban ujjal cseréltetett fel, mely 20 évre 
szítja a jaitftipo^ag iró ^lála, jttán. Bel- 
giumban.a, U|llfpgló)i..clwu£*<^s. után f is 
érvényben hagyatott ezen törvény, de csak 
belga állampolgárok javára SpanynlnraTág- neverett arertőMI srárnuzó, dll á- kjfdóffara 
bán egész 1834-ig csak kiváltság mellett Továbbá a szerző által kiadatni kezdett 
védettek az utánnyomás ellen. Ezen .évben müvekre vonatkozólag,ha jogutodai ki- 
egy királyi rendelet az eredeti müvek, (Ver- adást folytatják, nemkülönben az iró halála 
scs vagy holt nyelvből! fordítások szerzőit után sajtosaié bocsátott,uipY(Jt .Uktólcté- 
balálukig, örököseit pedig onnan számítandó bon. Egyetemek, akadémiák,és, tudós-társa- 
10 évig parancsolja a kiadási kirekesztő ságok kiadványai a megjelenéstől fogva. 50 
jogban meghagyni, másnemű forditásók szer- évig állnak a törvény oltalma alatt, .külö- 
zőit ellen csak éltök fogytáig. Oroszország nős tekintetre méltó esetekben nagy kült- 
1830 óta, a szerzőt, élte fogytáig, örököseit, Béggel járó tudományos és művészeti mun- 
pedig azután még 25 évig oltalmazza az kák szerzői,: kiadói.és azok jogutódai a tör, 
utánnyomás! visszaélés ellen, mely utóbbi vépy.l)CU ^ogállapitpU batáridőn túlra is, ki 
határidő még 15 évvvel hosszabbittatik tpeg, eszközölhetik maguknak a yődclmct, bp a 
ha letelte előtt 5 évvel uj kiadás bocsátta- batáridő lejárta előtt szabadalomért folya- 
lik ki. Mit rendelnek az olasz királyság' módnak a kormányhoz, — És most térjünk 

i u...............ál hazánkra.
Itt eleinte szintén csak kiváltságok biz

tosítók az Írói tulajdont. Így 1584. a Te- 
legdy é« Nosócay által összeállított , magyar 
törvénykönyv,Nagy-SzomhalbB? „púm. 
ratiszimo Ciesaro-Regie Majcstatis grátisz, o,t 
privilegio* látott napvilágot. Ilyen Mária- 
Thoréziu 1743-ik éri kiváltsága a’ Corpus 
Jurta kiadására, mely 1793-ban megujitta- 
tolt — Nemkülönben 1779-ben kiváltságot 
nyert tőle az egyetem nyomdája az iskolai 
künyveh kizárólagos nyomtatására.. II. Jó
zsef 1778-bap a tiszti névtár, I. Ferencz 
181 I-ben a római és gör. katb. rituális köny
vek kirekesztő közrebocsátására osztogatott 
engedélyt. ri -

törvényei, ismeretlen előttem.
Mielőtt a bazjnkbuu fenálló szabályok 

taglalásába bocsátkoznám, szüksége^ előbb 
az o tekiutetbeni ausztriai törvényhozás rö
vid történetét adnom, miután nálunk jelen
leg ennek intézkedései szolgálnak zsinór
mértékül. Legelőször 1775-ben ültetett meg 
a nem szabadalmazott belföldi munkák után
nyomása még pedig nehéz büntetés és, az 
előtalált példányok, valemint a nyomdai 
készletek elkobzása mellett, kivéve, ha arra 
túlságos ár, vagy a példányok elfogyta 
miatt hatósági engedély adatik, 1781. jan. 
13-án az előbbi rendelői azon pótintézvény- 
nyel crősittett, meg, hogy külföldön meg
jelent munkák, még ha egy vagy több bel- , 
földi nyomdász már hasonlót tett volna is 
szabadon nyomtathatók után. A oémet szö
vetség 1845-ik évi határozata folytán V-ik 
Ferdinand az 1846. évi okt. 19-én az auszt. 
ált. törvénykönyvhöz kibpesátott 72. számú,1 
függelékében következőleg szabályozta ezen 
Ügyet: A kizárólagos kiadó-tnlajdonijog a detvo. Körülbelül ez a törvény hozás múlt 
szerző egétz életére teljed ki. ;A szerzővel heti működésének,foglalatja. Midőn e neve- 
egyeelönek tekintetik, ki valamely művet zetes törvényjavaslatot a főrendek előtt is 
adott terve szerint saját költségén egy vagy kihirdették, br. Vay Miklós megragadta az 
több szerző által dolgoztat ki.) A szerző alkalmat, hogy fölszólaljon a főrendiház 
halála étán még 30 évig élvezik ezenjvgot raszervezése Ügyében, és sürgesse a kormáyt, 
azok, kikre azt átruházta; ab intestató a hogy terjeszazen be javaslatot ez iránt. Bittó 
törvényes örökösök és mindkét esetben az miniszterelnök megígérte.

(Folyt kör.)

Politikai szemle.
A választási törvény már ki van hír

'T’ouriwtzs.i isti knrezok
Becstől Majlandig és vissza.

(Még Salzburg, Kosén heim, Inn-völgy, Kuf
stein, Innsbruck.)

'»■
Miután ’* ki-, le- és körttílátással, me

lyet a fáradságosan ; megmászott várhegy 
(Véste Hohensalzburg) nyújts, eHéléuk, visz- 
azafeié menet bevezettetők magunkat a salz- 

- burgi éroekfejedelmek egykori fényéé lakába, 
melyben még most is több jókarban lévő, 
ámbár minden bútorzat nélküli lakrész lát
ható; leguevezetcsbb azonban ezek közt, 
természetesen, az úgynevezett lovagte
rem, melyben a sokszor említett hircs 
nagy kályha is tettleg és valóságosan meg
van,.*'melyről történelmileg igaz, hogy ezt 
a 15-rk század vége felé León > rd érsek 
(meghalt 1519-ben) készitteté és állíttató 
feh 1857-ben pedig János érsek rende
letére kijavítva lón. Anyaga cserép, sok 
czifráxattal. Nsgysága a tetemhez van mérve, 
egy napi fűtésre könnyen elfogyaszthatna 
egy fél öl fát, következőleg nekünk nem 
való: terjedelmére nézve pedig hasonlítható 
volna talán azon bibliai hagyományú ke 
mttMcxébez, melyl»cn a 3 zridógyerek: Hidrák, 
Misák, Abednago oly vitézül kiállták a tfiz 
próbát. Ucitation ez s» mcstermú megérhetne 
5 frtwt — a vasa kedvéért. — A .Foltét- 
kammer- nem Hokit ér, azaz hogy: hála a 
korszellemnek, teljesen elvan pusztulva és 
tevan szerelve, csak valami csigán járó 
5<»!tókép o töredéké' tanúskodik meg al

, n pi :»»..• -»• " '
„dicső Lajdankor" hpmanismusáról. Szeret
tük volna látni a bites léckamrát is, 
mely szerint a cirilisatio legújabb viymá 
nya oly méltó nevezetességre vergődött, 
azonban sajnos, hogy o kíváncsiságunk nem 
nyerhető kielégítést, miután a czimzett gé
pet, mint mondák, egy magyarhoni megye 
rendelte meg maga számára mintául. — A 
várkápolnában a veres márványból faragott 
12 apostolon kívül mint nevezetes ereklyét 
mutatják még azon zászlót, melylyel Mária 
Terézia királynő a 7 esztendős háború 
alatt, segélyt kérendő, magyarjai közé lé-, 
pett. — Meglepő továbbá a magaslatról 
letekintve Salzburg tetőépitészete, mely épen 
semmi tetőt nem hagy látni, mert az épü
leteknek másutt a falakon felül kimagasodó 
részei i‘t laposak s még az ösmert olasz 
födeleknél is következetesebb simaságban 
fekszenek a 3—4 5 emeletes, paloták fö
lött, mi azonban csakis magasb helyről 
letekintve bat visszásán a szemre. — Ha Salz
burg minden nevezetességét leírni akarnám, 
még egy külön‘tiszta ivet kellene vennem, 
ami pedig a tárcsa tartalomképességét meg
haladná, annyival is inkább, mert a múlt 
Számban magukat megfészkelt szarvasabb 
hibákat is kikeli igazitanom, például ahol 
mondatik hogy: „füstöt verénk* c. h.: fri- 
sitőt vovénk; aztán: „társunk8 c. b.: 
triasnnkstb; szorítkozom tehát arra, 
hogy van itt egy 1767-ből datálódó mintegy 
7u öl hosszú, 4 öl széles, 8 öl magas alagút, 
melyet egy kttlvárossali összeköttetés czél- 
jiból gróf Scbrattenbach érsek vágatott a 
Műnchberg sziklarétcgzetén keresztül, s

mely a várostóli oldalon a nevezett érsek 
mellszobra fölött ezen dicsőítő feliratot vi
seli : Te saxaloqnuntur. Megvallom, 
hogy nem bámultam meg; mert a mi 100 
év előtt világra szóló csoda volt, az a mai 
kor óriásművei mellett mint a kezdetleges
ség kisszerű emléke törpül ol, a gondolat 
és kivitel azonban akkor, mindenesetre 
magas szellemű egyéniséget föltételezett — 
Van Salzburgnak több, ódon közkntja, leg- 
novczetcsbb a Hofbrunnen 1664-ből, vizet 
szöktető vízilovak és tritónok, monolitok 
és atlasokkal; harangzenéje 1703-ból, nyári 
és. téli lovardája, régi de műkincsekben

hetik. — Ennyi szellemi dolgok felsorolása 
után, jól fog esni, ugy hiszem, a nyájas 
olvasónak ha oda is elvezetem egy. kicsit 
ahol a gyomor és torok jogai, lépnek, elő
térbe ; hol lehetne pedig ezt jobban és köpy- 
nyebben utóiéról, miot az „ob den kellern" 

czimú népsörödében? mely amellett hogy n 
lakosság harmad osztályú rétegeinek köze
lebbi megösmerhetéséro nyújt alkalmat, egy
szersmind azon előnynyel is kínálkozik, hogy, 
itt adják az egész városban a legnagyobb 
porczló külbcrnest, itt mérik a leghabzóbb 
és legfriscbb sert, melyet egyenesen az 
állatta lévő pinczékből mint valami kútból

épen nem gazdag templomai; s említést ér húznak fölfelé, s innen veszi a korcsmahe-
demclnck Schiller, Mozart és a híres Phí- 
lippns, Anrcolus, Theophrastus, Paracelsus, 
Bombastus ab Hohenbeim cmlékszobrai (ez 
utóbbi a Scbestyéntemplom előcsarnokában) 
ki miként a felirat mondja, csodaorvosi 
minőségében annyira megnyerő doktortársai 
szcrctctét, hogy egyszer két ily derék kol
lega őt egy fogadó erkélyén megragadván, 
a mélységbe taszitá, s a salto martaié vége 
a cs daorvos nyakának épen nem csodálni 
való kitörése lön, történt pedig ez anno 
salutis 1541. Mai napság nem szükség inár 
ily eredmények végett csodadoctornnk lenni,
gom a collegük szívességét venni igénybe, 
hanem kinéz valaki magának egy 4—5 
emeletes épületet, és solo hajtja végre a 
lehető legolcsóbb légutazást, természetesen, 
nagy örömére a házi urnák és házba la-1 
kóknak, kik még azon előnyben is részo- 
lülnclc, hogy az icarusi szárnyalás specta. 
cnlumát minden* belépti dij nélkül szemlél

lyiség is nevét; végre itt lehet hallani Mo
zart ónokéinak kebel- és fülrázó sympho- 
niáit, melyet 3 szál férfi illetőleg nő-nűvész 
által egy hegedű egy furulya és egy gitár 
segélyével exemtiroztatnak. Ha ami vályog
verő czigányaink hallanának ilyen maeská 
muzsikát! — ;

Salzburgtól búcsút véve, éjszakára a 
(16-án) a bajor területen fekvő Kosenheim 

(városkában szálltunk ki a gyorsan haladó 

önkénytes fogdából, s ezen jelentéktelen 
statlóhelyet csakis azért említem meg c ne
vezetes mémoire-műbcn, először itt a rán
tette mellé még kompóttal is tndott szol
gálni a sziveskedésben önmagát fölülmúlni 
akarni látszó derék, fogadós és a jólléttől 
széles arányokat öltött oldalbordája; má
sodszor, mivel innen ágazik el a vaspálya 
az Inn-völgy feló* mely már a tyrolok regé
nyes honának pompás panorámáival gyö
nyörködteti a touristának mindent látni óa



,, A pénzügyminiszter november utolsóiként 18 frt. hatért és többért egyenként’ 
napján benyújtotta a képviselőháznak a jövő 20 frt.
év első negyedének költségeire vonatkozói Tekcadó minden teke-asztal után fize-i 

fölhatalmazást. Természetes, hogy újévig' tendő, legyen az nyilvános vagy magán
nem válik törvénynyó a költségvetés, ismét ■ helyen.
az imlemnityhez kelleti tehát folyamodni. * Játékadó minden nyilvános vagy tár- 
Hogy megszavaztassék-o az, e fölött előrelát-' sasköri hely minden szobija után fizetendő 
batólag heves támadást indít meg az ellessek a melyben nyilvános vendégek, vagy egy-

Benyújtotta egyszcrsmiad.afpénzUgymi- luti tagok rendesen, vagy időnként kártyáz- 
niazter a fényflzési adóra vonatkozó javas- nak, vagy másnemű jelekkel játszanak, 
tatát. Cseléd, kocsi, ló, teke és többféle já- „ Minden magánlakban való tekeasztal 
tékra szolgáló eszközök tartoznak ez adóhoz, után 20 frt fizetendő. Budapesten a nyilvá-

A pénzügyi bizottság a lefolyt héten a nos helyen levő tekeasztal után 20 frt. já- 
ktalekodé&i mioisitcrium költségvetésének tóksxobAért 30 ft. 20,000 lakosnál többel 
tárgyálását folytatta és befejezte, s aztán a bíró városban nyilvános tekeasztal után 20 
honvédelmi minisztériumét kezdte meg; mind ft, játékszoba után 25 ft. 10 — 20,000 lakos- 
a kettőnél élénk viták folytak, a melyeknek' ságu városban nyilvános tekcarztal 10 frt. 
eredményein egyik-másik tételnél a bizottsági játékszoba 15 ft. kisebb lakosságú helyeken 
Icszállitá a miniszterek által előirányzott: nyilvános tekeasztal ft és játékszoba 10 ft. 
összegeket.

Az adóügyi bizottság pár hétig tanács-' i 
kozott á közadók kezeléséről szóló törvény
járatat fölött^ a mely a legterjedelmesebb, 
s cgysjsrsminft egyike a legfontosabbaknak 
a pénzügyminiszter által előterjesztett javas- 
S közölt Mait számainkban említettük, 

lényeges változtatásokat tett a bízott
ja vaslaton, mely drákói szigorral ren

delkezett az adók behajtásáról. ; Ez után a 
lefolyt héten a pénzfigy miniszter azon javas
latai vétettek tárgyalás alá, a melyek részint 
uj adók életbeléptéiéről, részint a meglevők 
fölemeléséről intézkednek.- »

, > — Az állam és egyház közti viszony, 
fedezésére kiküldött országgyűlési bizottság 

név. 25-én hosszá pihenés után ismét össze
ült Molnár Aladár, mint előadó, a múlt
kori ülések folyamából kiindulva, két teen
dőt vél a bizottság legelső dolgának : a val- 1 
lás szabad gyakorlására és a polgári házas
ságra vonatkozó javaslatok készítését Az 
előbbire, melyet felekezetek keletkezése, ré
szint a meglevők, de törvényben el nem is
mertek szaporodása tesz szükségessé, Eöt
vös és Irányi adtak volt be javaslatokat 
Molnár az Eötvös-féle javaslatot ajánlja, 
hogy a bizottság tárgyalási alapul elfogadja. 
Hosszabb eszmecsere után a bizottság abban 
is megállapodott, hogy elnökét megbízza: 
sürgetné a minisztériumnál a polgári házas
ságról szóló tvjavaslat benyújtását

— A legújabb adójavaslat. A Ghyczy 
pénzügyminiszter által a képviselőház ‘nov. i 
30-ikl ülésében a cseléd-, teke és játék, va
lamint a ló- és kocsiadóról benyújtott javas- 1 
latnak főpontjai a következők: I

Cselédadó csak a férficsclédek után fi- i 
zetendő, és pedig egy cselédért 8 ft, kettő- : 
ért egyenként 10 frt,' háromért egyenként 1

A kocsiadó tárgya: minden hintó, ru- 
gúnyra alkalmazott kocsi, vagy más kocsi, 
tqeiy a tulajdonos, családja, vagy tisztsége 
személyes használatára, szolgál. Lóadó tár
gya az említett kocsiba használt minden ló 
■ minden hátas ló; az uralkodóbáz s a ka
tonai czélokra szolgáló lovak és kocsik ki
vétetnek. '

Az adótételek következők:
-- . •
Budapesten 30 ft
20,000 lakoson fölüli

varosban
ló—20,000 lakoságá

városokban
3—10,000 lakosságú

városokban
3000-cn alul

25

20

15 fi 1Ü ít

12

9

6 ,
3 .

8

6

15
------------------- 10 , , „ , 
_ — A. hadügyi költségvetés felöl 

hir jár, hogy jelentékenyen nagyobb 
mostaninál. Egy másik hir azonban 
datja, hogy a közösűgyi kormány 
tagja egy akarattal oda működik, 
jövő évi közös hadügyi előirányzat 
vei se haladja felöl az 1874-kit.

— Francziaorzzágban múlt héten tör
téntek meg a községi képviselőválasztások. 
A községi bizottságok tagjai az 1871-ki tör
vény szerint bárom évre választatván, ezen 
idő most lejárt a az nj választások nov. 22 
és 29-ik napjaira tűzettek ki E választá
soknál a köztársasági párt fényes' diadalt 
nyert. A nemzet nem kevesebb, mint össze
sen 428,458 községi bizottsági tagot válasz
tott; a megválasztottak óriási többsége a 
köztársasági pártokhoz tartozik. Mondják, 
hogy csak a radikális párt kebeléből mint
egy 100,000 ember jutott be a községi bi
zottságokba. Azon mairek (polgármesterek) 
közöl, kiket a Broglie kormány múlt évben

4 
2

lesz a 
azt tu- 
minden 
hogy a 
scmmi-

gokká megválasztva. Az újonnan- kinevezel 
mairek egyfiarmada viszont megbukott a vá
lasztásokban. A nagyobb várótokban igen 
kevés kivétellel a köztársaságiak győztek.

— A francain nemzetgyűlés téli ülée- 
szaka nov. 30 án nyilt meg. Ez alkalomból 
Bismark lapja, a „Norg. Alig. Zeitung** kö
vetkezőleg ismerteti: nA nemzetgyűlésben 
36Oaránylatboz tartozó monarcbista áll szem
bún 340 köztársaságival; a monarcbisták! a nyáron akart a rendőraég tatami pÍMomw 
többsége teliét még mindig 20 szavazatra nevű földbirtoküst elfogatni, a ki ott soci- 
megy. A köztársasági párt 3 részre oszlikI lista eszméket terjesztett. De a bíró ogyflgyű- 

ugyan.de u fontosabb kérdésekben mind- .égében elárulta a dolgot a Pisaarevnek idqje 
nyáján egyel értenek. A monarchisták közt volt elmenekülni. Ennek f olytán sok más 
épen a fontos elvi kérdésekben van ki nemj olfogatásokeszközöltettek. Különösen tani- 
egycnlitbető ellentét A legitimista párt és lókat fogtak el; a foglyok közt sok nő is 
orleauista tagjai most is legdühösebb harci- van, továbbá sok tannló tönkrement nemes 
bán állanak egymással, a bvnapartiaiák j stb. Az összeesküvők állítólag a czár, s a 
száma csekély ugyan, de Ügyes politikájuk czári családot meg akarták gyilkolni s az 
folytán fontos szerepet játszanak a nemzet- államot kommunista alapúkon szervezni.’ 
gyűlés elhatározásaiban. A mi az ország Mint mondják, több száz ember von a du- 
közvéleményét illeti, ez, mint az eddigi vá- logban kompromittálva, 
lasztások mutatják, határozottan köztársi 
sági. A múlt héten ugy a köztársasági pár ’ 
tok, mint a bonapartisták és legitimisták: 
több ízben tartottak értekezleteket; az utób
biak Chambord grófhoz küldöttek ncbáuy 
előkelő embert, hogy vele a |— 
rásra nézve megállapodásokat létesítsenek* 
Szóval a pártok mozognak s ugy látszik* 
hogy a nemzetgyűlés legközelebbi ülésszaka 
folyamában ismét nagy meglepetések fogják 
érni a sokat hányatott országot.

— Az olasz parlamentben levő 508 kép
viselőt egy római tudósitó következőleg ősz 
tályozza: 275 jobboldali, 199 baloldali kép- 1 
viselő s 34 olyan, kik egyik párthoz sem 
tartoznak. Az utóbbiak közt többen vannak 
kik habár nem miniszteriális, de minden
esetre konzervatív képviselőknek tekinten
dők. Tényleg csak 486 képviselő választa
tott, mivel 22 helyen uj választás lesz. A 
kamarának körülbelül egynegyed része uj 
képviselőkből áll. A nemesség 12 berczeg

a baloldali képviselők indítványt ad
nak be, hogy Garibaldinak 100,000 lira 
évi jövedelmet biztosítson az ország nem
zeti ajándékkép.

— A fölfedezett ösazeeekUvéa. Az orosz 
kormány legközelebb msgczáfolla ama bírt 
hogy a rendőrség államelenes összeeküvést fe
dezett volna föl. Mint az „Alig. Ztg.“*-nsk 
írják, o bír igaz. Egy vidéki városban már

12 fii, négyért egyenként 15ÍI, ötért egy en-^elmozdított, igen sokan lettek bizottsági ta-jobboldal jelöltje választatott meg.

Hirek.
A hontmegyei uöegylet választmánya 

további eljá- l,ov- *1<5 tartott Ülést Ipolyságon Ja
kovi c a Antalué ő migysága ideigl. 
elnöklete alatt, melyen aajnoian kevés szám
mal jelentek meg a tagok. Miért is némely 
lázi kérdések elintézése után több lénye
ges indítványok, előterjesztések tárgyalása 
végett a legközelebbi közgyűléshez tétettek 
át, melynek mielőbbi megtartása sürgős- és 
szükségesnek nyilváníttatott. , r. L

Spitzer Mór köuyvhc-reakedéaében 
következő uj hangjegyek kaphatók: Wiener 
Illát, (Walczer) Straustól. Magyar ábránd. 
Székely Imrétől. Kerekes András, Jeiteles 
Jgnácztól. vkerpio csárdás, Tisza Aladártól. 
Eio mann, ein Wert, (polka) Mouis Katzau. 
Bűvös csokor, (négyes) Banki Ernőtől An- 

________ ___________ _____ _ gott, (négyes) Fahrbachtől. Sshubert,. Aus- 
10* marquis, 53 gróf és 14 báró által van-gcvölte Liedor. Stllndchen, Schuberttól, 

képviselve, nem is tekintve a kisebb nemes
séget. — Az ellenzékben van 5 berczeg, 3 
marquis, mig a grófok és bárók csaknem 
kizárólag a miniszteriális többséghez tartoz
nak. Az uj parlament tagjai közül 125 ügy
védi!) 10 bankár, 26 tanár, 14 mérnök, 16 
hírlapíró; a hadsereg 22 tábornok és vezér
kari tiszt által, a tengerészet pedig 5 fő
tiszt által van képviselve; a régi Garibaldi- 
féle hadsereg 4 tábornok által vaq képvi 
selve (Garibaldi, Fabrizi, Avczzar és Nico- 
terre )

Az elnökválasztás a nov. 25-iki ülésben 
történt meg, 64 szótöbbséggel Bianeheri, a

voll nnd Habén, (polka) Deutschtől. Ez az 
utcza végig sáros, (csárdás) Kenetétől. 
Néger, (m&ucb) Asleóthól. Cbinéniscbe, 
(polka) Fahrbachtól. SansSonel, (polka 
schnell) Deutschtől. Népszerű indulók, Ti
szától. Klavierscfiu), Bayrtól. A fiatal szín
házlátogató, Tiszától. Karácsonyi és qjévi 
ajándékokuk alkalmas diszmúvek nagy vá
lasztékban kaphatók, ngymint Petőfi illns- 
tráit kiadása, Arany, Tompa, Vörösmarty, 
Kisfaludy, Garay, Gyulai, Kazinczy, Kölcsey, 
Madách, Csokonai, Czuczor, Berzsenyi és 
Bajza stb. művei. ;

Mólt bő 23-án este ti óra tájban igen 
szép tünyemény volt látható az égen, nevese

élvezni vágyó szemeit; a'4—-5000 lábnyi 
magas alpok alatt dúsan viruló tenyészet, 
a hegyoldalakon festöileg elszórt tanyák, 
majorok, kastélyok, itt ott gyárak, s egy- 
egy merészen kiemelkedő hegycsúcson a 
mesés hajdan emlékeit felidéző ódon várrom; 
lenn a.,mintegy *ú—’i» rafdnyi széles völgy
ben csinos falvak, városok, virágzó kerté
szet és mezei gazdaság; a mélyben pedig
jobbra balra kanyarogva a tekintélyessé a fölött, hogy nem ami délibábos rónáink 
szélesedő, sebes folyása Inn;mig egyszerre valamelyikének „ringató ölében** született 
csak lassul a vonat menete, mintha vélet- Pedig hát mi oka vau e népnek a nagy 
lenül nagy teherrel súlyosait, vagy sebesen boldogsággal való éltetésre! midőn szűk 
forgó kerekeit megkötötték volna; nem völgyeit 4—8—9. ezer lábnyi kopár szikla
csoda, mert a hircs Brenneren vagyunk, csúcsok veszik körül, melyekről ha azok 
melynek hasonnemű állomása 4325 lábnyi egyetlen productumát : a zergét akarja zsák
maisban van a tengerszíne felett — Ennek mányul ejteni, vagy becsukják és megbir- 
annyiszor leirt műtani érdemeit másokra, ságolják, vagy kitörik az egyik nyaka, s 
bízván, megemlítem a mindenikűuk előtt mig a másik megnő), addig elévül az előbbi 
oly rósz hírben álló Kufsteint, hová állapotba való visszahelyezkedés preclasija. 
reggeli 9 óra tájban értünk, reggelizénk j-p A tyroli azonban, az ő veleszületett 
megmotoztatánk, s kevésbe múlt hogy el makacsságánál fogva, még sem áhítozik a 
nerp késtünk az induló vonattól, miután mások sajnálkozására, aminek alattomos 
Lajos—Tóniék a 30 pereznyi megállapodás rugóit én abbam keresem, hogy ő eléggé 
tartamát lehetőleg arra is fehkarák hasz- civilizálatlan a maga havasait ép oly szépek- 
nálpi, hogy Kazinczynak és annyi más de- nek tekinteni, mint mi a magunk arany,- 
rék) hazánkfia önkénytelen itt idézésének j olykor pedig rozsdakalászos síkságait.— 
lakhelyét in focié loci szemügyre vegyék;!Nem is bolondság az, ha megérkezvén a 
ami azonban lehctlen vala, nem maradt te- híres vádásznép 18 ezer lakosú székváro- 
hát egyéb bátra, mint a városba vivő sába, mig magunk fölött hómezókkel esi- 
Inn-hidjáróí podgyásszal és minden egyéb kozott sziklaóriásokat látunk toilettet esi- 

szctclvénynyel en earriere lovagolni vissza nálni, öltözvén ő kigyelmök agy mint ami 
saját tourietai paripáinkon a vészcsengetések j'I Undér Honánk hajdan, íelhőmezbe, és nő
éitől felzavart békés índóházba. Nem is zegetvén magukat a velők szemközt függő 
szálltunk ki aztán qlébb^mijitiTjrolhon íőrjoap arany tükrébe, más pillanatban ismét 
városa, a gyönyörűen fekvő Insbrnck, vagy iegy pompás völgyben messze elterjedő rá

mint a bennlakók egyszerűbben nevezik ros palotasorai tűnnek szemeinkbe, boldog gésL — Egyébiránt, hogy a „szegény hegyi 
„8pruck„-ban. Ide vonatkozólag ismét em-1 lakókkal, s jólét és müveltségadta öntuda- nép** hajónak látná, az asphalt költségeit 
lékembe idézem egy, Zsigához, B.-Gyar- ■ toa kifejezésével a megelégedésnek. — Tyrol is bírná fedezni, sejthető onnan, hogy sző- 
matra irt- s hozzá, alpokon és mélységeken j és Vorarlberg tartományok e székhelye mél- les járdái értékes kemény kőlapokkal bo- 
keresztűl szerencsésen eljutott levelem tar- tán megérdemli, hogy a maga nemében ritvák, egyik utcza járdája pedig — amit 
talmát, mely a városnak minden irányban metropolisnak neveztessék, mert középületei másutt nem igen látni — pláne mozaikmun- 
történt bejárása után furcsának találta azt {szintúgy mint a várost betöltő többi lak-lkával vannak ékesítve. — Tessék azután 

a tyroli népet mely mer megelégedve lenni sorok átaljában palotaszerűnek; templomai az ily járdán sáros csizmával akarni tapodni. 
az ő alpjai között; mer nem panaszkodni s múzeumaiban oly műremekek vannak cl-1— Legjobb szolgálatot tenne azonban most

helyezve, melyekhez hasonlókat világváro
sokban is fiijába keresnél. Kitűnik ezek 
közt a fercnczrendick főtemplomában Maxi 
miliőn német császár sarcopbagja cararrai 
márványból 24 oldalrclieffel, melyek a csá
szár életéből vett történelmi eseményeket 
tárgyaznak burgundi Máriával történt ősz 
székelésétől Verona védelméig, melyről 
Thornwaldsen ugy nyilatkozik, hogy ily 
remeklést az újkor nem képes fölmutatni. 
— Ugyan e síremlék fölött áll a császár
nak érczből öntött életnagysága szobra Luigi 
dél Daca olasz művésztől, körül pedig 28 
colossalis érezszobor bámulatos kivitelben 
a középkor különböző művészeitől. —

Innsbruck utczái szélesek, szabályosak, 
és hogy honi példát vegyünk, hasonlítanak 
a budapesti Leopoldvárosrész legszebb nt- 
czáiboz. a baltok künn es benn versenyez
nek egymással gazdagság és elegantiában, 
a puska- és vadászművek pedig melyeket 
itt láttam páratlanok a maguk nemében.

Igen kellemes az, hogy az utczák nem 
koczkakövekkel kirakva, de ugy mint 
Scbweitz több városobau s különösen Bázel
ben, macadamisálva lévén, a drága és csu
számét földgyanta nélkül sem okoznak zör-

I nekünk az úgynevezett „goldenes Dachl** 
; magyarul arany födél, amely nem mese 
hanem valóság, mert színről színre láttuk, 
s melynek története az, hogy IV. Fridrik, 
akit vélt szegénységéről a nép ugy csúfolt 
hogy: Fridricb mit dérlecren Taschc, meg
akarván czáfolni a róla elterjedt balvéle
ményt, kapta magát s egyszer csak azt 
látták a jó innsbruckiak, hogy a Fridrik 
által lakott ház erkélye arany cserép
éi n d o 11 e l van befödve; mely ötödfélszáz 
év után most is vakítja a szemet, s mely
nek értéke (hs, tán kissé magasan is 1) 200 
ezer darab aranyra becsfiltelik. Ugyan mi
csoda scala szerint fogna nálunk ezen luxus 
articnlns most megadóztatni? ....

Csalomj aL

ugyan.de


esőlog kitüntetve, s a napi bevétel felét a 
hitelesítési eljárásnál részt vett tagokra 
egyenlően felosztva, ax elnökségnek utal
ványozás végett terjesszo be.

Mely intézkedés köztudomásúi, a biva- 
i; ......................- ................ _
miheztartásul a hitelesítéssel mr~1

tomi^y*elMkhold, melyet á hold sugarai
nak mcdtöróM idézett slő.

D^ember hó 8-án)a losonczi dalegylet 
műkedvelői színi előadással egybekötött dal
estélyt rendez. Elő fog adatni: „.<»&«*■ 
/vrsMA éáöa* vígjáték 1 falv. Balogh Ti- 
bamértól A dalárdk pedig énekelni fogja; a 
„Dalra barátim* czimű kart Storchtóla a 
„szerelem fiat* Bognár , tgnácztól, a „Fis 
kápolnát* Krentzertől, továbbá Petőfi .Csata-

a.K. ..1, .Ubb! . ÜXjSrtbU-.. I
'081. képeim . lefejtik nbemaemlek, lekenek, wrtíiek, A uíai.,1 jnaelombo, Urfeik ürebi 

b.-gyarmati dalArvemnycn. (A műsor egyéb < boriukp több sxix db. jub, xxéna, sarjü, bor, P01***1 béreaok által egy harmadfü vornyo- 
számai még nincsenek végleg megalapítva.)' butorneműek, bordók, kádak, ágy és niha- ^c, ,t^r0' „pJ>frg0,“*rv“’l ocmére vak

,--------7Jv .íw.. neműek, ludik, egy darab aszUlos gyalu jiuz5b?rja felfogatott; tulajdonosa a szé
ped és sxekérkerekek f. óvi deczember hó «olgabiról hivatalnál

valamint a maga, ugy atyja uűletéahőlyét 
som tudja.

Enne községben Satriska János név 
_____________ , _ ___  alatt letartóztatott csavargó már egy előbbi 

talon értesítőben közzététetni, a egyszersmind alkalommal Dovanic Janié vagy Durvauilscb 
miheztartásul a hitelesítéssel megbízott bi- János név alatt is Milerachill községében volt 
zottmányi tagoknak kiadatni rendeltetik. lelártóztalva; onnan pedig megszökött volt.

Kelt B.-Gyarmaton 1874. óvi november , ... ...
bő 24-én. Veres Pál, alispán. u *k0™*8* értesítése szerint

r Munlló híres festőnek egy eredeti festménye.
Alulírott kir. adóhivatal részéről köz- moly Szent Antalt ábrázolja, rövid idővel 

“ ’ ‘ -ben adó | ezelőtt Sevillából eltűnt

Weizx Sámuol.ellen 1000 frt. követelés 
végett lefoglalt 60,000 db. égetett, 40,000 

)db. nyers tégla, egy 8 és fél öles kazal 
széna s az eredeti 225 frtos váltó helyébe 
lezáróit Zöllvi József óh uejo Péter Borbála 
által B-Gyarmaton 1873, évi november 9-én 
195 írtról kiállított kötelezvény nyilvános 
árverésen B. Gyarmaton alperes lakásán 
1874. évi deczember hó 28-ának d. |e. 10 
óráján oladatnak.

Örülünk, hogy a losonczi dalárdának aike-í 
rttt. műkedvelői swú előadást ismét Fiién reggtírFórakor
venitcui és reményijük. hogy ex cs&k elsőSzirák mezővárosában mint első árverésen I 
lépés egy rendezett műkedvelői társulat o 18fi8 4vi XXI t. ez. 51 §-ának ren

- életbeléptetésre nézve, mely a hosszá téli i deleiéhez képest a legtöbbet Ígérőknek becs
esték unalmának elűzésére sikeresen működ- áron alól is készpénzfizetés mellett elfognak 
, . . _ _ adatni, továbbá szükség esetében az első
hétnek z zre. árverés alkalmával cinem adott tárgyakra

Táborazky és Parsch nemz, zenemű- a második árverés ismét Sziták mezőváros
kereskedésében megjelent: EUenbogcn Adolf bán f. évi deczember hó 12-én és következő 
johirű tánezzene szerzőnek „A legújabb kör- napjain meg fog tartatni.
tánca* czimű munkája zongorára, mely igen j A m kiDCgur részére adó és ille 
ajánlható a könnyű modorban irt zenemű-' fékekre lefoglalt e alább megnevezett tár
vek kedvelőinek. gyak eladatnak úgymint: Alsó-Bábi puszta

A dalverseny, mely B Qyarmaton a llWdhanyabirkagyapjáral e^Dttódb 
, i . ■ . ■ , uu.L tehén és 4 és fél kila kukoncza f. évi

városi, a losonczi es váczi a , (jeclel|her hó 10-én Losonczon, szükségjese-

jelentkezzék.

Töx-xröxxy kezéai:
Plaehy Veres Rózától. Babolya Mihály- 

tói és Osztranics Páltól lezárolt a szügyi 
45-ik számú tjkvbcn foglalt 4-. 1—< törsz, 
alatti 9698 írtra becsült nemesi birtok és 
tartozékai, továbbá a 277-ik tkvi 263 írtra 
becsült -+-. 889 hrszu szőllő és a 278-ik 
tkvi 10 ínra becsült f. 883. hrszu szőllő 
végrehajtás utoni clárvereztetése a b.-gyar
mati kir. tvszék telekkönyvi hivatal helyi
ségeiben 1874. évi deczember 22-án, szük
ség esetén 1875. óvi január hő 27-ik napi 
jának délelőtti 10 órája tűzetik ki.

- ...... ucczcmucr uu ...Nézsa községtől lezárolt a nézsai 1-ső
még ehóban tervészlelett közbejött és el nem dccxeinber hő 17 én ugyanott számú tjkvbcn foglalt I 1. 3—6 sorszámú
■ • ..................................... * *’------ *•— !J<“’ - — - - - — - - . íl. . i....... . ....................... • i —

w . _____ .. köz
ség házához 1874. évi december bő 18 án, 
szükség esetében 1875. évi január hő 26-ik 
napjának délelőtti 10 órája tűzetik ki. A 
kikiáltási ár 5655 írt.

még o hóban terv észtéiért közbejött és el nem 4yj dccxcinfier hó 17 én ugyanott!számú tjkvbcn foglalt I 1.3—6 so
hárítható akadályok miatt bizonytalan időre mjnt jj. árverésen. Az 50 írton felül be-i ház, belső és külsőség tartozékaival egyl 
elhaiasztatik. A farsangi idényre — amint csült tárgyak ha azoknak legalább is há-. végrehajtás utoni clárvereztetése Nézsa k( 
h«tna forrásból tndink — a daleavlet 2 röm negyed értéke nem ajánltatnék, az első ség házához 1874. évi december hó ' 

r 21. árverésnél le nem ültetnek. szükség esetében 1875. évi január h<
reUnlÓt lOg rcdcml „nwíAnalf it.Uf-lAtti m ArAia ttl.Atifarenniót fog redezni-

111 1 1 • . Dobromclitzben egy ismeretlen 8—10
'éves fiú fogatott fel, ki rövid idővel előbb 

HIVATALOS CSARNOK. a szdmszéd községben is koldulgatott. Sze- 
_____ mély l eírása: areza hosszúkás, homloka magas,

, _ .______. . szemei szürkék beesettek, ajka feltűnően
ItözlgaJigataal: duzzadt, orra lapos, álla szabályos, baja

Az ui mértékek felállítását rendelő f. ”löke- mházata vászony ing és gatya, 
évi VIII. t ez. foganatba vétele érdekében j* felöltő Hunnya nosztóból milyent a sod- 
kiadott f. évi 13417 az. ministeri leirat, s ,ó,ok T“®“e\r.i2'ínt^C 
ahhoz mellékelt rendelet folytán hozott «-m?^et * é °
évi 139 az. megyei végzéssel 11 -Gyarmaton [Uggéstelen szavaiból kilehetett venni tu, 
már 1875. évi jSuár Mönapjáral mérték- *. rálr?,b*n
hitelesítő hivatal működésbe^ tétele hatá- A fiú ruházatából következtetve valószínű, 

s ezen hitelesítés eszközlésé- M«gy>«>r8zági származású.

Marik K lement Máriától lezárolt és a 
felső-eaztergályi 12-ik számú tjkvbcn fog
lalt I. 1 soroz. alatti házból, ugy a *f. 1— 
12 roz. alatti fekvőségből, valamint a 197. 
számú tkjvbcn foglalt -+-. 1—14 sorszám 
alatti közös birtokból Klcment András utáni 
illetőségének végrehajtás utoni elárverezte- 
tése Feísö-Esztcrgály község házához 1874. 
évi deczember bő 30, szükség esetén 1875. 
évi február hó 4-ik napjának d. e. 10 órája 
tűzetik ki. Kikiáltási ár 264 frt. 25 kr.

Gabnaárak.
B.-Gyarmaton 1874 óvi november hó 

30-án tartott hetivásár alkalmával egy póza, 
mérő tiszabuza 4 frt 20 kr., 4 írt. 80 kr. 
rou 3 frt. 20 kr., 3 frt. 40 kr. árpa 2 frt 
40 kr., 2 frt. 60 kr. zab 1 frt 60 kr., 1 
frt 70 kr. kuknricza 2 frt 60 kr.

Felelős szerkesztő:
Harmow Gábor.

roztatván el, a ezen hitelesité _________.
• vei, Reméoyffy József, Elsztner Ferencz me

gyei főmérnök, Majerszky Ferencz főszám- 
vevő, Aninger Károly és Chikán Mihály 
urak bízatván meg, hogy a megye közön
ségének, a jövő évben ezen ty mértékeknek 
megengedett facnltativ használata mellett, 
módja legyen az 1876. évvel közforgalom 
tekintetében kötelezőié? életbe léptetendő 
törvény rendeletéhez képest, magát megkí
vántaié mennyiségű hiteles uj mértékkel 
akadálytalanul ellátni, a fennkitett határo
zatban lett utasításomhoz képest, e tárgy
ban következőleg intézkedtem.

1. A ministeri rendelet 5-ik §-a értéig 
rnében megkivántató, hitelisitési képesség
nek f. év végéig a központi hitelesítő bi 
zottmány utján való megszerzésére Elsztner 
Ferencz tő-, és Angyal József almérnököket 
utasítottam.

2. A hitelesítési mintvmértékek és esz
közök megküldését illető helyen kérelmez-

\tem, melyek a megye székházi helyiségé
ben felállitandók s elhelyezendők lesznek.

X A hitelesítési szándék megyei mér
nöki vagy föszámvevöi hivatalban (bejelen
tetvén, bejelentéstől (éjszakát nem szá
mítva) 6 óra alatt eszközlésbe veendő.

4. A hitelesítés dija egyelőre, a nagy- 
méltóságú ministerium által megállapított 
maximál szabályzat szerint fog szedetni, 
mely szabályzat közzé tétetik.

5. A hitelesítésről rendes napló veze
tendő, melybe a hitelesítést kívánó neve, 
a hitelesítendő mérték neme, s nagysága, 
valamint a szabályzat szerinti díj járandó
ság pontosan bevezetendő; ezen naplót a 
főszámvevő, esetleg Chikány Mihály ur 
van hivatva vezetni, melynek mindennapi 
hitelesítés fejezetén, a hitelesítésnél jelen
lévő tagok nevei feljegyzendők, s a végén 
a napló ugyanazok által aláírandó.

6. A főszámvevő egyszersmind ezen 
hitelesítési dijaknak, melyek hitelesítés al
kalmával közvetlenül fizetendők, a pénztár 
noka azon kötelezettséggel, hogy azokról 
minden hónap végével, a napló bemutatása 
mellett, az alispáni hivatalnak beszámolni 
tartozik.

7. A hitelesítő dijak, miniszteri rendelet 
10 8-a szerint tö. vény hatóságot illetvén, 
amennyiben azokból, a hitelesítési bízott 
mány tagjainak fáradaági dija fedezendő, 
ax alispáni hivatal, a remélhető bevétel 
iránti tijékozbatlansága mellett ezen eljá- 
ráaok díjazására egyelőre ideiglenesen a 
bevétel felét helyezi kilátásba. Főszámvevö 
ur oda atasittatván, begy a napló bemuta
tása alkalmával, a hónap folyama alatt elő
fordult hitelesítések eseteit, külön napokra

Klein . Alajos 8 éves népiskolai III. 
oszt tanuló troppaui lakos Klein Alajos 
kalapos segéd na f. évi október 11-én reg
gel 7 órakor szülői házából templomba me
netel ürügye alatt eltávozott s azóta többé 
vissza sem tért. Nevezett fiú személy leírása: 
kora 8 éves, termete közép nyúlánk; haja 
barna rövidre vágott, szemei feketék, orra 
szája szabályos, különös ismertető jelei: 
nyakának jobb oldalán egy kis sarlach 
okozta forradás, ruházata szürke félposztó

1 rág, bagaria csizma, gömbölyű verhenyes 
kalap zöld szegélylyel, rajta szürke posztó 
szalag és egy aczél csat, és közönséges 
fehérnemű.

Brezlay József munkás sdaibachi sod
ronygyárban f. 6. jnlius 12-én onnan eltá 
vozott nejét és 2 gyermekét a legnagyobb 
nyomorban hátra hagyta. Személyleirása: 
kora 24 éves, szOletéshclyo Stefansdorf 
l.aibach mellett, termete közép, testalkata 
gyenge, areza hosszú sápadt, baja sötét
barna, orra nagy fennálló, fogai kicsinyek 
fehérek, beszél tótul, különös ismertető jele: 
jobb kezén lévő mutató ujján egy látható 
sértés.

F. évi september ll.én Zeitben -egy 
igazolás nélküli egyén tartóztatott le, és a 
kiáll >tt büntetés után koldulás és csavargás 
miatt a scbvaiczi cs. kir. kerületi kapi
tányságnak adatott át. Személyleirása: nagy
sága 621. hüvelyk, testalkata meglehetős 
erőteljes, areza hosszúkás, haja fekete, sze
mei kékes szürkék, szakálla világos még 
alig ütköző, beszél németül A. és F.-Ansz- 
triai szójárással, ruházata sötétszürke, meg
lehetősen viselt rokk fekete gombokkal, fe
kete kopott nadrág, viselt mellény, fekete 
alacsony kalap zöld tollal, fehér ing, lila 
színű nyakkendő fekete veres bakokkal, 
ezipője-nem volt

A badeni nagyberczegségben lévő Rau- 
munczachban egy körülbelül 12 éves fin 
tartóztatott le, ki a következőket ai(ja elő 
ugyanis őt Bugser Ferencznek hívják és 
Ausztriai illetőségi. Magyarországi illetőségű, 
s hason nevű atyja Austria-Magyarontzágban ' 
különösen Korinthia, Stájeromig és Kraj- 
nában mint köszörűs helyről helyre vándo
rolt és körülbelül egy fél évvel ezelőtt 
Klagenfurt mellett meghalt, anyját azonban 
sohasem ismerte. Atyja halála után Bajor-

Kiadó: Kék László.

Hirdetmény.
A balassa-gyarmati takarékpénz

tár részéről kOzhirré 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 deczember hó 14-én 
esetleg folytátólagossan lö-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 hosszabbitják, azon- 
| túl csupán a notaláni vételár feles-

A b.-gyarmali takarékpénztár hivatalos 
helyiségében mindazon zálogok u. m. arany 
és ozUstnemúek melyek a mnlt évről t. 
1874. évi september 1-ig som kinem vál
tattak, sem az alapjukon kötött előlegezést 
üzlet meg nem bosszabbiitatott, Gráber Ká
roly Kir. bírósági végrehajtó felügyelete 
alatt 1873. évi deczember 14-én, szükség 
esetén folytatólag 15-én d. u 2 órakor nyil
vánosan és készpénzfizetés mellett el fognak 
árvereztetni,

I
özv. Simko Istvánná és gyermekei el-! 

leni ügyében a tereskei 166 tkvi t- 429 éa .>500 hrsz, alatti felében alpereseket illetői kr0 írhatna' igónjt.

' szőllők a 8082—1874. sz. alatt hirdetett II. i A h -cryarmaH ♦ahrarAIrn^-nvtár árverés 1873. évi deczember 9 nek d. e. 10 P
órakor a b.-gyarmati tkkvi hivatalban meg- igaigaioKftg'a.
fog tartatni.

Dián István ellen 40 frt. követelés ró-1 
1 gett lefoglalt s 52 frtra beesült 1 kocsi, 1 j

■ Úrtrf4±lne“lk«7tqk ó7iÍkÍXmWe,S UUn 'résZ6^1 közhirró hogy
utján Uorpácson lo73. övi acctember uo , m /ti* ’ h
1 bének d. e, 2 óráján eUrvereztetneL annak Teamagon (Ipolyság mellett)

Frecska Anna ellen 25 frt követelés gyakorolható italméróai jog 1875-lk 
végett lefoglalt s 185 frtra becsűit készpénz ? ,_ A /„•
nyilvános árverés utján Cscsztvén 1874Íévi;Ja“U*r Ltől számítandó három évi 
deczember 12-énok d. e. 10 óráján eladutik. tartamra f. 6. december 15-ig az alul- 

irthoz benyújtandó és a mostani ha-
Himler Ede ellen 5 frt. 80 kr. és 5 szonbéri Összeg 10’|*-jának megfelelő 

frt 90 frt követelés végett lefoglalt b 80 i50 frt. bánatpénzzel ellátandó zárt 
Srny^vános árve^Űtfán Nagy-La^n jj^ljtok utján haszonbérbe adatni

1874. évi deczember hó 17-ének d. u. 2!foK- Kelt Ipolyságon, 1874. nov. 27.
óráján cladatnak. ” *—... -

Dogot Pál és érdektársai ellen 300 ft 
követelés végett lefoglalt s 578 frtra becsült 
107 akó bor és két járrnos ökör nyilvános 
árverésen Nógrád városában 1874. évi de
czember hó 28-ikának d. e. 11 óráján el
adatnak.

Koós Béla, Sáray Rudolf és Detrich 
Rudolf alperesek ellen 450 frt követelés 
végett lefoglalt ■ 670 frtra becsűit 3 fejős 
tehén, 3 db. űszőborju s4 db. ökör nyilvá
nos árverésen Kövesden alperes lakásain
1875. évi január hó 8 ikának d. e. 11 órá
ján eladatnak.

Pap Károly ellen 110 frt kövételés vé
gett lefoglalt ■ 180 frtra becsült 1 zöld bár
sony díván, 2 zöld bársony fontéi, 2 zöld 
bársony szék, 1 diófa író asztal, 1 diófa 
könyves szekrény nyilvános árverésen B.-

Hirdetmény.
Melynélfogva a Ft rozsnyói káp-

annak Tesmagon (Ipolyság mellett) 
találtató korcsma-épülete s az abban

llederváry Antal, Ügyvéd.

országon és Brüllerbérgen keresztül faluról Gyarmaton alperes lakásán 1854. évi de- 
íalur* vándorolva Báaenbe jött, azonban czember 14-ének d. n. 1 óráján eladatnak.

Nyomatott B.-Gyarmaton Kék Lászlónál 1874.

agyobbszerű 6a több
rendbeli haszonbér
letek iránt értekez
hetni Szécsényben

TersilyánsiLy István 
Ügyvéddel.

mWALYÁH
december hó 14-én a plébánián 
asztalosok, kollárok és molnárok 
számára bútorok és szerszámok
nak alkalmas 30 darab akáczfa 
nyilvános árverésen el fognak 
adatni.

Kelt Endrefalván, 1874. no
vember 23.

Bőd* Gábor, 
plébános.


