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NÓGRÁDI  LAPOK
politikai, társadalmi és közgazdászati hetilap.

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS 
A

„NÓGRÁDI LAPOK
pelikai, Lirsadilai, és kőigaxdísuli belilap

1875. III. óvi folyamára.

Előfizetési feltételek:
Egészévre (január-december) 6 frt. — 
Félévre (január-juniu) . . 3 „ — 
Évnegyedre (január-martin* 1 „ 50 
Egy hónapra...................... — ■> 50

Ax előfizetési pénzek a kiadóból ezi- 
mezve, — legczélszertbbcn póstai utalvány
nyal — a nyomatandó példányok a pontos 
szétküldés tekintetéből, mielőbfb küldendők

KéK X*£xazl.<5, 
kiadó.

A nógrádmegyei közp, választmány.
Adom tudtára azon uralkodó cli- 

que-nek, — mely megyénkben a párt
érdek és fegyelem elaaticus czimén 
a hatalmat oly mérvben tette mono
póliumává, hogy egy idő óta már 
minden tekintetet, hogy ne mondjam 
szemérmet sértő kizárólagossággal 
meri érvényesíteni akaratát a megye 
zöld asztalánál, — hogy a megyében 
átalános, jobb és bal felől egyiránt 
nyilvánuló indignátiót szült r azon 
tapin tatlanság és kicsinyes féltékeny
kedésről tanúskodó szűkkeblűig, — 
melylyel a 30 tagú központi bizott
mány névsorát összeállítani jónak 
látta.

Tudjuk, hogy az uj választási 
törvény mily nagy hatalommal ru
házta fel a központi választmányt b 
tudva ezt, méltán remélhette a vá
lasztó kűzönség, hogy a megye bi
zottmánya e hatalmat oly férfiak ke
zébe teszi le, kik a közönség bizal
mát kiválóbb mérvben birják s kik
nek függetlensége megnyugtató ga- 
rantiául szolgálhat.

Efféle tekintetek azonban, ugy 
látszik, nem voltak irányadók a köz- 
ponti választmány alakításánálLnem 
az érdem, nem a" közügynek tettszol- 
gálatok, de egy-két kópviselő-aspi- 
rans jól-roszúl felfogott érdeke 
döntött

A választnány egy negyedrésze 
tisztviselőkből áll, kik miután -nagj 
részben a központon laknak, a vá
lasztmány gyűlésein okvetlen több 
ségben fognak lenni, s igy a több
séget oly elem képezendi, melynek 
függetlensége — tisztelet a ki
vételeknek — az eddigi tapasztalatok 
után ítélve, legalább is kérdéses.

A másik negyedrészt a képviselő- 
aspiránsok s az intriguák kipróbált 
mesterei alkotják, akik az értelmi 
szerzők szerepét' viendik, támasz
kodva a biztos többséé re.

A harmadik negyedrész a máso
dik csoport creaturái s kiszemelt kor
teseiből került ki, kiket teromtőik 
kegye és érdeke a közönség méltó 
indignatiójára oly helyre juttatott, 
melyre csak az érdem és közelisme
rés lépcsőjén lenne szabad feljutni, 
s kiknek bejutása után többé ki apm 
tartja kitüntetésnek dagjává lenni a 
különben szép hatáskörű választ
mánynak.

A szegénységi bizonyítványt, me- 
lyet a megye közönségének kegyesek 
voltak kibocsájtani az által, hogy 
nem találtak 30 kifogástalan embert a 
vármegyében s az obseurus Velding 
Péterek és Teraztyánszky Pisták fark
csóváló csoportjából egésziték ki a 

■ választmányt, mondom, e szegénységi 
bizonyítványt lesz alkalmunk, a kö
zeledő választásoknál önök nevére 
giralni, szavatosság nélkül!

Ha pedig öntudatosan s azon hi- 
szemben tették, hogy azon türelmes 
publicum, mely eddig szó nélkül 
nézte az önök által, nem ritkán meg
lepő furfanggal insccnirozott jelene
teket, 8 megelégedett a etatista sze
rény szerepével, most is szerencséjé- 

, nek fogja tartani, ha belenyugvását 
Jelentheti magas elhatározásukba, — 
felette csalódtak, mert e türelmet 
már Önök kimerítették a a független 
egyének meglehetős száma csak al
kalomra vár, hogy megvonja önök
től azon támogatást, mely nélkül 
önök is csak „Herr von Niemand**- 
ok a közélet közdhomokján.

A figyelmes szemlélő mindennek 
előjeleit a múlt gyűlésen történt szol- 
gabiró-választás alkalmával s azóta 
is észrevehette.

Igaz, hogy a párttekintetek so
kakat eddig visszatartottak, elérke
zett azonban az idő, midőn e tekin
tetek többé nem lehetnek irányadók 
s midőn niucs szükség arra, hogy a 
pártfegyclmct mindenáron fentartsuk, 
mert önök érdeke nem egy a párl 
érdekeivel,

A Szécsényi járásbeliek Önérzeté 
nek másodszori arezulütése, s azon 
elbizakodottság, melylyel egy idd 
óta még a kellő színezetet sem tart
ják szükségesnek az intéző hatalmas
ságok megtartani, megtenni számuk
ra a fanyar gyümölcsöket.

A megye közönsége megunta „a 
kevesek gazdálkodását** mert vissza
éltek az eddig feltétlen bizalómmal, 
s a hivatalosállásokat rcgalejogkénl 
tekintve, nem egy^ tehetetlen tisztvi
selőt toltak a közönség nyakára,Jkik 
vagy nem tudnak, vagy_ nem akar 
nak dolgozni, de annál alázatosabb 
szolgáik nekik, a legutóbbi megye- 
bizottmány! tagok választása alkal 
mával nedig mindent elkövettek, hogv 

minél kevesebb független ember jus- ! 
són be a bizottmányba, forcirozták 1 
a jegyzők megválasztatását, — hogy 
minélnagyobb legyen azok száma, , 
kiket — fejük fölé a fegyelmi eljá
rás Damokles-kardját függesztve — 
engedelmes szolgáikká tehessenek s 
más részről már eddig is nem egy 
független embert idegenitettok cl a 
zöld asztaltól s nem egy arra való 
embert akadályoztak meg, hogy tiszt
viselő lehessen.

Csoda-e, hogy ily körülmények 
között a központi választmánynak, 
ha sokat mondok az utólsó negyed
része áll csakteljesen független és'meg- 
bizható emberekből, kik azonban,— . 
rari nantes in gurgito vasto, — részint 
távol lakván, részint pártállásuknál 
fogva, vajmi csekély részben érvé
nyesíthetik magukat s inkább szá-: 
untáéból, a külazin megtartása s bi-j 
zonyos tekintetek parancsoló voltá
nál fogva részesültek a kegyben s 
kiknek egy része, — mint félni le-' 
hét, — nem azivesen játszván figurans, 
szerepet, megköszöni a szives jó aka
ratot.

Ez a helyzet képe.
Felemeltem a festett koporsó fe

delét,' hogy rámutassak a rothadásra, 
s hangot adtam a közérzületpe^, — 
melynek hatalmától kell várnuhk az 
orvoslást.

Az országházból.
A legutóbbi közgyűlés s központi választ 

mányi gyűlés határozataiból kiindulni látszó 
interpellatiót s arra adott miniszteri választ 
egész terjedelmében közöljük: 
Degenfeld Lajos gr. felvilágosítást kér 
a belügyministzrtöl az iránt, hogy mintán 
több törvényhatóságban a központi bizottság 
megválasztatott, sót Lémelyekben már az 
összeírás határideje is kitüzetett és pedig 
ugy, hogy" annak kezdete f. é. decemberre, 
vége jövö évi januárra határoztatott, me
lyik évi adó befizetése fog a választóktól 
követeltetni?

Az interpellátió igy hangzik:
„Tekintve, hogyha valamely törvény

hatóságban az összeírás ugy intézetnék, 
hogy az a jelen hóban megkezdetvén, csak 
a jövő hóban fejeztessék be, ez által azon 
igazságtalanság állana elő, hogy ugyanazon 
törvényhatóság, esetleg ugyanazon választó- 
kerületben a választók egy részének jogo
sultsága az 1973-ik évi adónak, másik ró; 
szének jogosultsága pedig az 1874. évi adó
nak megfizetésétől tétetnék függővé.**

Szapáry Gyula gr. belügyminiszter: 
T. ház! Minthogy magam is nagy fontossá
gának tartom a választási törvénynek mi
képen leendő végrehajtását: azonnal vála
szolok a képviselő nrnak hozzám intézett 
interpellátiójára, azokra terjeszkedvén ki 
válaszomban, a miket a t. képviselő őr ki
emelt. Ezek iránt bátor leszek leplezetlenül 
kimondani véleményemet (Halljuk!)

A választótörvény alkotásakor nézetem 
szerint nem lehetett a törvénynek feladata 
az, hogy ugyanegy választókerületben külön 
mértékkel méressék a választók egy részére

s külön mértékkel a választók másik ré
szére. (Helyeslés.)

Felfogásom szerint nem lehet a törvény
nek az a czélja, hogy ugyanegy összeírás
nál külömböző évek adója vétessék figye
lembe, minthogy pedig a törvény intézkedé
sei szem előtt tartásával a folyó évben be
végezni lehetetlen, nézetem szerint az öaz- 
szcirásoknál megkívántaié adü lefizetésének 
kimutatására nézve tisztán esak az-1874-lk 
évi adó lehet irányadó. (Helyeslés.) De, L 
ház felfogásom szerint a jelen összeírások 
alkalmával nem is arról lesz leginkább szó, 
hogy melyik évi adó fizettetett le, hanem a 
legtöbb otetben a törvénynek 108. §-a fog 
előző év január 1-től az összeírás megkez
déséig az, aki választói jogosultságát igénybe 
akarja venni, annyi adót fizetett le légyen, 
a mennyi egy évi egyenes államadójára 
esik, s ennek alapján nem tartom sem mél
tányosnak, sem a törvényből kimagyaráz- 
hatónak azt, hogy a választók egy részére 
e kötelesség teljesítésére 24 órai‘időköz, a 
másikra pedig 10 havi időköz adassák.

A választótörvény 26. g-a szerint a köz
ponti bizottság intézkedései, melyek a vá
lasztói jogosultságra vonatkoznak, a királyi 
curiához felebbczhetők s ezek ott intéztei
nek. el, minden más ügyben a belügyminis- 
ter által intézendők el és ez gyakorolja a 
felügyeletet. A mennyiben oly eset fordulna 
elő, mint a minőt a L képviselő ár említett, 
a minek eddig történt előfordulásáról hiva
talos tudomásom nincs, ázon ügyekben, me
lyek hatáskörömhöz tartoznak, a fentebb 
jelzett elvek szerint fogok eljárni (Helyeslés)

Degenfeld Lajos egyelőre meg
nyugszik a válaszban.

Hantból.
Folyó hó 17. tartatott főlspáni elnöklet 

alatt az uj választási törvény értelmében ki
tűzött rend, megyebizottsági közgyűlésünk, 
a központi választmány megválasztására, 
mely alkalommal 61—65 óta első Ízben volt 
szerencsénk díszes karzatunkon urhölgyekét 
látni

A Deákpárt által szerkesztett szavazati 
lapokon kívül mások nem adattak be a 
szavazatszedő küldöttséghez. Választva lön, 
megyénk három választókerületét illetőleg, 
24 tag, kik közül a jelenvoltak a törvényben 
előirt esküt legott letették, a jelenlevők 
utasittatván annak a központi választmány 
első ülésébeni letételére.

Ar.k. közgyűlés második kitűzött tár
gyát az igazoló választmány jelentése az uj 
megyebizottsági tagok megválasztásáról. Mi
után még a választások megejtésétől a megye 
20 választó kerületből ötben nem telt le a 
16 nap alatti felszólamlási határidő, ennél 
fogva az igazoló választmány az utóbbiakban 
választottak névsorát ezúttal nem terjesztette 
elő mi tudomásul vétetett Az Igazoló vá
lasztmány jelentése körül felmerült vita és 
eszmecsere folytán a megyebizotteág kimon
dani látszott azon (nézetünk szerint, szél
sőségre vezető) elvet, hogy az igazoló választ
mány csupán oly választások felet Ítélhet, 
melyek ellenében felszólamlás nem adatik be. 
(E szerint nem semmisítheti meg a választási 
alá nemirt jegyzőkönyvet? vagy ha a sza
vazati lapokból kitűnnék, hogy Péter helyett 
Pál Íratott be abba ?..)

A közgyűlést a szokás szerint számos 
terítékű ebéd követte á főispánná)/,mely 
ezúttal némi diplomatiai szint nyert az által 
hogy a zene- és pezsgőűvegek durranásé 
kíséretében ürített fal köszöntések sorába. S



Uii g*xdára'’mondott»kon kiről feltűnt je
lenleg beteges Tolt mintexter Itaiuer Pálra; 
t a főjegyzői újdonsága kiül: melyben a 
megye aláapánját Majláth Istvánt, mint Hars- j 
megyének jövendő főispánját zajos tetué*, 
kört éltette, mire a folkösxöntötl igen szépen 
te szerényen válaszolt, '• a kiiüntetést uc- 
mélyéröl elhintve, „fájdalmát" jelentette ki 
azon ballolt „öröm* felett, mely öl Méretett 
barátai te megyéje köréből eltavolitani kész 
Tolna*. Ext űrnél Jankovica inul (mb. tag 
Toll moeoni képviselő) helyet szempontból 
cxáfolta mag.

A derült kedv még más nem politikai 
élvek után is vágy ott, a főispán és vendégei 
látni óhajtották ax Ipolysági műkedvelő tar- 
salainak legalább egyik „próba^cíőadáaát*, 
mely estre a megyeház nagy tennének "tel
jéi világítása mellett rögtönözve magtar
tatott, számos nézők jelenlétében. Adatott 
pedig az „Egy csésze thea* sxellemdus franexia 
vígjáték. A próba megjárta volna rendes 
előadásnak is, melynek fénypontját, már 
szokás szerint, bonvédzésxlitalji parancsno
kuk leánya: Axmann Olga kedves és élet bú 
játéka képezte. Az előadást követett táncá
ban legdemltebb kedv mellet! éjfélig tartott. 
A párok közölt olt Iáitok „Hout szép asz- 
azonyát* is, az alispán bájos nejét P. N.

set, mintegy köwönőül a' kisdedóvoda ja-j még fokozatosabb mérvben fogyaszt ják. 
vita tartott előad isért. — Ext kihűlte ax Ezeken kivtll most mir ax alföldön is az 
„Hgg enne thea* cximű ismert szellemdús előrelátóbb gazdik kezdenek felhagyni a 
vígjáték, melynek komikuma Camonilct szc- szalma és trágya feltüzelésével, s azokat 
repe körül forog a melyet tternrg Vinne trágyázásra fordítván, mindinkább fát kéz- 
kitüuően jól Mciuélycsitett. A Villcndeuit denek a tüzelésre használni. Ily mérvű fu
táré szerepére örömmel láttuk a megye fi-jgyaMlás mellett könnyű kiszámítani, hogy 

atd tiszti ügyészét a legrégibb családjának ha a kipusxtitott erdőségek helyett mások 
ivadékát Lattá IMII vállalkozni, az utóbbi j nem neveltetnek, Magyarországon 90—100 
megjegyzésünket nemmásra, mint csupán*év alatt minden erdőségnek ki kell pusz- 

arra kérném magyarázni, hogy igen helyén tolnia
látjuk részünkről, ha a rejt megyei iutc-' Pedig az erdők nngyou fontos tényezők 
ligcntiáuak maradéki a megyei központi a mezőgazdászaira nézve, mert hasznuk

Ipolyság, dec 21.

Tegnap tartotta műkedvelői társulatunk 
második előadását, mely ellen annyi ellen
séges körülmény (betegség folyláni szerep
változás, későn kibocsátása a sxinlapoknak, 
kimondbattan zord idő, satb.) jött közbe, 
hogy bátran kitélkedhettek sokan a kedvező 
sikerben. De a rendezőt ezúttal sem hagyta 
el műkedvelői „csillagzata* a mennyiben a 
három szép csillag hű maradt hozzá — a 
deszkarilágban! Adatott ismét két vígjáték, 
mind a kettő francaiéból fordítva, jóllehet 
részünkről szívesebben vennék a rendező 
űrtől, ha más alkalommal legalább az egyik 
darab lenne eredeti mű, hisz hála Istennek 
bírunk már élvezhető színművekkel. Ehhez 
„Aa én eviűafM/em* Scribenek gyengébb 
művei közé tartozhatik s talán csak a két 
női csillagnak (Keüer Itta és Vtdák Iréné) 
kedves játékuk mentette meg a bukástól. 
Amaz Hortense-t emez Josselin-t személyesí
tették, A férfiak í Veitberger Annin (d’An- 
cennis) Lipcteg Soma (Kerbenec) és Szit- 
Iteszájr .énam (Peimpol) sikerrel igyekeztek 
megfelelni úgyszólván 24 órával előbb elvá

társadalmi élet nemesebb mozzanataitól 
nem vonulnak vissza ÜtymAlólag, mint 
némelyek, hogy aztán élezeket faragjanak, 
többnyire hét szilvutáik sovány árnyéká
ban a maholnap föléjük kerekedő polgári 
elemre!............... No de uu politizáljunk ak
kor, midőn még referensi tisztünk Villedeuil 
bárónét is (.tj-wann Olgát) bemutatni tarto
zik a nyájas olvasónak. Csakhogy must meg 
azon bajba esünk,'hogy hamarjában nem 
tudjuk: csuyán bájos személyét mutassuk-e 
be, vagy iukább művészi játékát, avagy 
t-sak izletteljes toilcttc-jét ? E három dolog 
egyike is elégséges lett volna az előadás 
sikerére, a néző közönség kielégítésére. Ha
sonló alakot — eltekintve élethű és kcllcm- 
dós játékától — találunk a Lonore és Ver 
saillcs XIV. Lajos korabeli képeken lát
hatni. — Méltán megérdemelt tetszésnyilvá
nításokban ezúttal, mint illik, ucm fukarko
dott a közönség, mind a két színmű összes 
szereplőit — egész az inasig, a nagyobb sze
repekre is alkalmas Orrig Smulorral együtt 
— nemcsak a darabok végén, hanem egyes 
sikerültebb jelenetek utáa is kitapsolá. — 
Az előadást szokás szerint táuczvigalom kö
vette, mely éjfélen tnl tartott s egy oly kis
városban mint Ipolyság, valóban oly szép 
hölgykoszorút egyesített magában, mely rit
kítja párját. Egyes szálait annak nehéz 
lenne megneveznünk, de az általunk nem 
látott virágait o koszorúnak alkalmilag — 
ba.jövőre is hiúnyzanának — csakugyan 
saját szép nevükön meglógjuk nevezni.

-y—

Tájékozás mezőgazdászatunk felett.
ÍV.

Magyarországon az utóbbi évtizedek 
alatt megdöb* ?ntő mérvben fogytak az er
dőségek. Hiteles statisticai adatok szerint 
1864-ben volt Magyarországon 14,661,000 
hold erdő, és már 1867-ben csak 14 521,314

nem csak abban áll, bőgj- tőzelő- szerszám* 
és épületfákal adnak, hanem főleg abban 
áll, hogy a elírna jóságát tetemesen gyara
pítják, a mennyiben a szeleket mérséklik, 
a harmat-képződést elősegitik, a fent úszó 
felhőket lejebb vonják, esőtartalmuk lobo- 
ellátására, s átaljában a légköri ködpárák 
lecsapódására lényegesei! befolynak, u hul
lott csö-meuuyiség isméti elpárolgását hát
ráltatják, a föld színének, s a föld színe 
felett u levegőnek a nap általi birtclcn’való 
felmelegítését, s viszont a meleg levegőnek 
szélfordulatok alkalmával a síkságon ta
pasztalható gyors kihűlését ellensúlyozzák, 
vagyis a hideg es meleg tulságba csapon- 
gását mérséklik, s mindezen jótétemények
ben nem csak az erdőtulajdonosok része
sülnek, hanem az erdőségek szomszédságá
ban elterülő szántóföldek s rétek tulajdo 
nosai is. Az erdőségek olyan közkincset 
képeznek, melyből mindenkinek jut több 
vagy kevesebb rész.

Ezek igazolására nem szükség tenné- 
szettani fejtegetésekbe bocsátkozni, szemmel 
látható s kézzel fogható tények ezek mind
azon figyelők előtt, kik az erdős és erdőt- 
len vidékek éghajlati viszonyai közötti kü- 
lömbséget figyelemmel kísérték és kisérik.

Félreértés kikerülése végett meg kell 
jegyeznem, hogy a fentebbiekben nem mon
datik az, hogy az erdőségek csöteremtő 
erővel birnak, s tulbajtás lenne azf állítani, 
hogy az erdős vidékeken soha sincs szá 
razság, ezt a tapasztalás mcgczáfolja, mert 
midőn az időjárás általános jelleme a szá
razság, akkor az kihat az erdős vidékekre 
is, de hogy a viszonylagos (relatív) száraz
ság itt mindig kisebb mérvű, mint amott, 
azt viszont a tapasztalás igazolja.

Az utóbbi években gyakran ismétlődő 
szárazság s a miatti terméketlenség azon 
vidékeken volt legnagyobb mérvű, melyeken 
mértfüldekro terjedő síkságok terülnek cl.

Az 1863-diki általános nagy szárazság
telt szerepeiknek. — A hirdetett két színmű hold, tehát három év alatt 139,686 hold kor az erdős vidékeken legalább az elvetett 
eljátszása közt a négy éves Lgrhardt Kotta erdő pusztait el. Pedig az óta tetemesen magot visszakapta a termelő, de az erdőt-
elég bátran szavalt egy kisdedóvodai ver- szaporodott vasutak, gyárak s gőzgépek len alföldi síkságon, Békés és Csongrád-

megyében nemcsak egyszer, de kétszer, sőt 
volt eset rá, hogy háromszor is bevettetett 
némely földterület, még se adott egy ara
tást sem. (p. o. egy 32 holdas tábla I-ső 
osztályú földterületet 1862. évi augustusija 
utolján bevettettem repczévcl, a szárazság 
miatt ucm kelt ki. Még azon őszön bevet
tettem búzával, az se kelt ki. 1863 tava
szán bevettettem tavasziakkal, abból se lett 
semmi; s ebhez hasonló eset igen sok volt.

KI a növények életfolyamát csak ke
véssé is figyelemmel kíséri, tudhatja, bogy 
a harmat minő fontos tényező a növények 
életére nézve. A mely vidéken harmatok 
járnak, ott a növények, ha kikelhettek, cső 
nélkül is hetekig el táplálkoznak a harmat
ból, mert a harmatot nemcsak a növények 
szára és-levelei magokba szívják, de a fel- 
porbunyitott agyagtalaj is sokat magába 
szí a harmatból, s a növények gyökereit 
is táplálja abból. Ugy de tartós szárazság 
idején az erdőtlcn vidéken a föld felszinc 
teljesen kiszáradván, a nap inekse nem 
képes annyi párát kifejteni, bogy azokból 
harmat képződjék, a az erdőtlcn vidéken a 
harmatok sokszor betekig sőt boua|>okig 
elmaradnak épen azon időszakban, midőn 
a gazdasági növényeknek legnagyobb szük
ségük volna azokra. Ez másként vau az 
erdős vidékeken, mert a téli nedvet a ta
vaszi száraztó szelek az erdők talajából 
ucm szárasztják ki oly hamar, s midőn a 
május júniusi meleg napok bekövetkeznek 
az erdős vidék körül lóvő határokon har
matok járnak, melyek éltetik a növényeket.

Az is tapasztalati tény, bogy a növé
nyeknek, — épen ugy mint az emberek
nek és állatoknak — felette ártalmas a bő- 
mérsék birteleni változása. Ki no tapasz
talta volna, hogy nem rendkívül hideg té
len némely keményebb természetű cserepes 
virágok, délnek fekvő kettős ablak között 
jól kitclclnck, de ha onnan hirtelen a me
leg szobába bevételnek, azonnal lehervad- 
uak, clbetcgesednck sőt olykor cl is balnak, 
így vau az nagyban is a szabad természet
ben. Midőn 1866. évi május 24-én az or 
szág uagy részében, de különösen a fólián 
alfüldöu a gazdasági és kertészeti növények 
teljesen elfogytak, nem annyira a hideg 
nagysága, hanem az utána hirtelen beállott 
nagy meleg tette tönkre a növényeket. 
Május 24-én reggel napfelkeltekor a hőmérő 
1L szerint 3 fok volt a hideg, s ugyanazon 
nap dclbeu már 18 fok volt a meleg. Más
nap uz-az május 25-én reggel napfelkeltekor 
0. ponton állott a hőmérő, s már délben 
23 fok volt a meleg, mégpedig árnyékban. 
Es igy 32 óra lefolyása alatt 27 fok volt 
a hőmérsék hullámzása. Erdős vidéken ez

□Touidtetai úti karezok
Becstől Majlandig és vissza. 

"(Még Velencze, Udine, Görz, Connons, Triest, 
Muggte, Tóni baraczkjaL)

VI
Breaciában reggel (22-én) bérkocsira 

ülvén, bejártuk azt minden irányban, meg
néztük főbb nevezetességeit, s nem mulasz
tók el a híres Campo Santo-t (temetőt) is 
meglátogatni, bora a Porta 8. Oiovannitól 
bárom soros eiprus-allee vezet — Egy négy
szög ez, köröskörül fényes esarnokfolyosók-

szetesen többe korülne mint a csúcsivé. — színre láthatára; de a mit képzeletem egy szem ekként élvezett, a fül sem maradt 
Szabadé ilyen dolgoknál igy fillércskedni? velenczci elsőrangú hotelről egészen más- hátrányban, miután a verklis gyerek, tu- 

A múlt szám czimében benne volt már ként rajzolt élőmbe, az a Hotel Baucrvala, domást szerezvén róla, hogy zenekedvelő 
Velencze és Triest, ugy mint az ' egyszeri; melynek kebelébe gondolásunk bennünket idegen országbeli tourista uraságok érko- 
birnök levelében a rákok, de bogy ezek kifogástalan topo- illetőleg bydrograficus zének, nem késett ládikában hordott tudo- 
szépen szétmásztak a Tárcza partjain, ezért tájákozottsággal beodábitott. Itt már ugy máuyát a maga teljes imposans nagyszerű
ismét nem lehet ama két világvárost fele- gondoltuk, hogy beérhetjük a 3 ik emelet- gégében kifejteni; a „Fenicc" ilyenkor ugy 
lőssé tenni. ítél, s egyéb nem fontosság nélküli szem- is zárva van, gondoló, — tehát ő váltjaki

Bresciából (22 én) gyorsvonattal sicténk pontokon kívül annyival is inkább válasz-i Velence becsületét. —
vágyaink egyik főczélpontja: a Lagúnak'tók c magas „piano*-!, mivel valamint aj 
királynőjének üdvözlésére. Félnt óra körül salzburgi várhegy tetejéről az ‘ , J 
délután a 2.’2. ivbolton épült Mólón (lagúna
hídon) átrobogva egyszerre ugy találtuk, egészen jutalmazőuak igérkezék.— Érdekes vesztése után 96 ezerre olvadt le az ősz-

Velencének mint szabad államunk a 
». uuvwucwic. rciui ui» kviui nauuurgi varm-gjr icicjciui ax „Aussicbt*' franczia occupatio előtt (1797) 21K) ezernyi 
.'2. ivbolton épült Mólón (laguua ugy innen is egy ingyen bclvcdere utólérésc lakosa volt, mely szám az önállóság cl-

kai, • ezeken végig elbelyzett sírboltok é« 
művészi szobrokkal. Közepén a nagy Uo- 
tonda (kápolna, a gazdagok és előkelők te
metkezési helye) hatalmas tornyával. Ugy 
tartják bogy a Campo Santonál nincs 
nagyszerűbb temető egész Észak-Olaszor- 
szágban. Kirívó ellentétet képeznek azonban 
ezzel a nép itt levő sírhelyei, melyek kivé
tel nélkül egyegy harmadfél lábnyi magas, 
csüesivben végződő egyszerű fejér kővel 
vannak jelölve, minden felírás nélkül, «cgé 
szén hasonlók a nálunk országut-széleken 
vagy szántóföld mesgyéken alkalmazni szo
kott nt- te illetve határjelzőkhöz. Csodálni 

/való, hogy az ily tisztán catholicns népnél 
a temetőket annyira megillető keresztalak 
egészen mellőztetik, s habár az egyformaság 
így is el van érve, de minden esetre az 
Ízlés és kegyelet rovására. Ugy látszik bogy 
e feltűnő szokásnak gazdálkodási szempont 
az alapja, mintán a köreket a hatóság ké- 
•rítteti, s megszabott áron adja el a nép-
k, s mert a keresztetek munkája termé-

bogy elfogyott a főid lábaink alatt, s ha lesz talán az utókorra nézve, ha feljegyzem, trák uralom alatt azouban, főkép a város- 
iunen, — az indóbázból, — tovább akarunk miszerint köztem és úti pajtásaim köxött'nak szabad kikötőhellyé lett nyilvánittatása 
jntni, a Continensen megszokott kedélyes oly jogerejű nemzetközi szerződés jött létre, folytán, a népesség 122. ozcrro uövekedék. 
liakker vagy einspanniger helyett ba reál uo- miszerint ők kelten vindicálbatáuak tua-.A város területe l és fél mértföld 15,000 
jót vagy goudolierct kell bérelnünk, a ki gukuak égj* téresebb stanzát, aminek elő-ilakház és palotával, s 117 csatom» Altul 

saját maga húzza, illetőleg taszítja előre a nyét az is magyarázza, bogy igy jobban'kUlönitctt 3 nagy és 114 kicsiny szigetből 
járművöt, s szépen nógatja is magát, mintha jfelügyelhetőnek egymás hohnijére; mig ne- áll, melyek 3e8 többnyire kőhid által ösz- 
nem ő volna az, akihez a buzdító biztatás,kém egyetlen kisebb szobával kellő beér- szekötve, az 5 és fél mérlfőldnyi kilcrje
van intézve. — nem; de azt még sem tilthaiák meg nekem,

Az indóbázi kikötő közvetlen össze- (s én sem a fülemnek) bogy a becsukott 
köttetésben áll a Canal grande-val, mely {tortán keresztül is végig hallója ne legyek 
az egész nagy várost középen szeli át, s a,(igaz hogy éjjel csak 12 óráig, reggel pe- 
kilátás a vízben úszni látszó paloták törne-.dig mintegy 3 órától kezdve 9 ig) oly nem- 
gére, oly kedvező idő mellett, mint amely zctgazdászati becses megvitatásoknak, me
télünk állandóan szövetkezők, valóban nagy- lyeknck eredménye, ha realisáltntának, a 
szerű. Nem festem ezt bővebben, mert köny- takarékos társutazók zsebét naponkinti sol- 
nyen a költői hangulat régióiba tévednék, dik plus-ával fogták terbesiteni.
ami pedig az ilyen „karezok4 alantas tár A 3-ik emeleti bclvcderrcl általunk 
gyutesához furcsa ellentétet fogna képezni, utóiért vívmány abból áltott, hogy tökéle- 
Es íztán eszembe jutott Horác híres inon tesen és igen közelből láthattak a szomszéd 

data: Nil admirari. Valóban nem is mond- háznak ablakainkkal szemközt égbe meredő 
hatom, hogy körülbelül nem ilyennek kép- tűzfalát, és több szintén tekintélyen épü 
zeltem volna Veíenczét mielőtt azt színről-ileinek javítás után kiáltó födelét; s mig a

désű lúgénak (tenger-lápok) Altul környez- 
vék, s a nyílt tenger betörése ellen lidók 

l (hosszú kőgátak) által vannak megvédve.
Főnevezetessége Velencének, tudvale

vőleg, a világhirű Márktér („la piazza“) 
mely, mintegy 120) {j ölxryi hosszunégy- 

' szög területen, tracliyt- és márványlapokkal 
burkolva, az egykori respublika legfénye
sebb korszakából eredő ódon paloták egy 
össz egészet képszö sorozatával van beszegve. 
Ezen paloták hajdan az állata legfőbb tiszt
viselőinek, az úgynevezett procuratoroknak 
szolgáltak lakhelyül, ahonnan még ma is 
Icuálló neveztetésük: l’rocurazie. Az éjszak! 
oldalon fekvő eme palotasor réginek (veccble)



nem történhet, mert ott ha leszáll is a hő-i kézirat létezéséről tudomása lenne, vagy ha 
mérték 0. pont alá, de nem is emelkedik hosszú idők múltával elveszvén ax eredeti 
néhány óra alatt oly magasra. 1867. év kiadás, csak a plagiatu inból maradnak feu 
nyarának utolját egészségi okokból erdős példányok: csakugyan a felcdékcuység ho- 
hegyes vidéken lökvén, c tekintetben ősz- mályába taszította a szerzőt és olt tündö- 
sxehasonlitö kiséilctet tettem, minden reg- költ az orzott dicskoronával. Legalább pedig 
gél napkeltekor, és-déli 12 órakor a hőmérői kétessé teheti a szerző kilétét a történet 
állását feljegyeztem, ugyanazt tette az al-| előtt, mire több példái tuduuk.

földön egy megbízottam, s az eredmény ax[ 111. Írói névbamuitás esete—mint már 
lett, hogy az alföldön a bőmérsék bul-'u szó is mutatja — akkor áll be, midőn va- 
(árazása 22 fok, az erdős vidéken csak 10'laki más szerző neve alatt bocsátja ki uiun- 
fok volt. > káját. Ha — miután jeles mű nem szorul

, ilyen hamisításra, — nem vesszük is tigyc- 
' lembe, hogy ax olvasó közönség megcsalat- 
, hetik, ő a kívánt becses mű helyett hitvány 
< adatván cl ueki, és hogy az illető nóv hasz- 
i nálatára jogosított iró szerzői hitében tctc- 
| mes csonkulást szenvedhet;, b) mindenesetre 
zsinórmértékül kell veunünk Ítéletünk hoza- ] 
tálában, miszerint a névhamisitás által ká
rosul az azt jogosan viselő szerző, annyira 
csökkenvén művének elkelte, a mennyi ha
misított példány adatik el. A vétkest tehát 

í először a hamisításért fogjuk megfenyíteni, 
l másodszor pedig az okozott kár, esetleg az
- elmaradt baszou megtérítésére fogjuk szó- 
I ritaui.
i Értekezésünk folytában láttuk, miszc- 
i ríni lassanként minden civilizált állam clis- 
, merte ax írói tulajdont s miszerint a véd-
■ határidő, mely eleinte igen rövid tartamú
- vala, lassanként mindinkább mcgliosszab- 
i bittatott, úgy, hogy nem alaptalan reményt

vélek kifejezni, ha azt állítom, mikép nincs 
i mór oly távol az idő, melyben a törvény*
- hozások, az ésyog követelményeinek meg- 
; felelve, a szerzői tulajdont is örökjognak

fogják nyilvánítani. Láttnk továbbá, mikép 
az irói tulajdon még eddig nőm élvez ugyan 
általános nemzetközi oltalmat, de mikép 
évről évre több állam lép e tekintetben a

■ viszonosság alapján nemzetközi szerződő
mének rövid vázlatát is adtuk, még két isekre, úgy hogy ezen kötések lassanként 
csclekvényről kell szólnunk, mely által a|az egész művelt világot átfogják karolni.! 
szerzői tulajdon megtámadtatik: a ptagintp 
és irói névbamisitásró).

II. Plágiumba az esik, ki a) Más müvét 
után nyomja, magát adván ki szerzőnek, b) 
a ki másnak kéziratát a maga neve alatt 
bocsátja ki sajtó, alól. Az első utánnyomás, 
a második, ba a többi körülményeket nem 
nyomozva, csak az eredményre tekintünk, 
a jogosítottak basznának elorzása, mely a 
kárpótláson felül az utánnyomás büntetésé
vel sújtandó; mindkettő pedig azonkívül 
orzási merénylet az egyedül a szerzőt illető 
szellemi haszon, irói dicsőség ellen, melyet 
könnyen kisérhet a kívánt gonosz siker. — 
Ha pl a plagiator a szerző kéziratát ellopta 
és ez meghal a nélkül, hogy másnak ezen

(Vége következik.)
Orotzy .Mikiit.

Az irói tulajdonról. 
Irta:.....M.

(Vége.)
Nem hiányzottak ugyan egyes kísér

letek a szerzőknek utánnyomás elleni álta
lános nemzetközi oltalmára. — 1864-ben 
Brüsselbcn ezen Ugy érdekében nemzetközi 
congreMus tartatott; 1869az északamerikai 
egyesült államok kormánya között egy az 
ottani törvény hozás elébe terjesztett javas
latot az irói tulajdon nemzetközi általános 
elismerésére minden európai és délamerikai 
államok kormányaival: miudazáltal ezen 
törekvések eddig még nem vezettek czélra, 
még jelenleg is a szász királyság azon egyet
len ország, mely 1836 óta a külföldi szer
zői tulajdonjog védelmét nem köti egyéb 
feltéthez, mint, hogy a külhoni iró az ille
tékes szász hatóság jegyzékébe kebeleztessc 
be munkáját, a miről n való bizonyitvány 
előmntatása mellett biztos lehet, miszerint 
jogainak csorbitói elvccudik érdemiéit bün
tetésüket.

Miután az utánnyomást minden oldal
ról szemle alá vettük és a megakadályozá
sára irányzott állami intézkedések történcl-

gárára kiterjedőnek nyilatkoztassák aztak- éves 8928 27,654 a múlt évinél 1487 tol koré
kor nemcsak az igazságnak fognak eleget sebb.
tenni, hanem magukat is bcrvadatlan dicsős- 
séggcl koHxoriizui.

Adományok.
ii.

Ezck közül: a) az elemi iskolába járt 
tiu 8238 leány 8928 18176. A múlt érinél 
járt 883-al kevesebb b.) az ismétlő iskolába 
járt fin 2654, leány 2643 5297 c.) magán 
intézetekbe járt fiú 26, leány 120 d.) közép

múlt évinéltanodába járt fiú 49 195. A 
1624 el jár kevesebb.

Tehát az összes lakosság
’.-ad része tanköteles 8, ’.<•

A nógrádiuegyei árvaalap javára ujab- 
következő adományok érkeztek be:

létszámának

A 486. számú aláirási ivén folytatólag .
II .■ C. o .. 1 4» 1A CA- t .iskolába jért.. Nem járt iskolába 3975adakoztak: Gru Gyürky Ábn.bám fő.spán Ai ukoUU

ha p t í- n a iróuiai kalu,lku< 1CC8° b-> keleti 1 c.)
Hamory Ede kiadó 1 frt Qulrmyi György bck h y cvangélicus 622 d.) ágost evan- 
ta) kr. -J> ft* oO kr. qicug 5M0 o)mólM valUgn q25buuoti

Katona Pál plébános somosujtalnból a nqiuo
478. ind 17 ft. 40 kr. } -■ . . ______

Mátyásy Andor körjegyző a 353, ívvel
80 krajezár.

Schneider György vadkerti körjegyző a 
25. gyűjtő ívvel Kovács Pál adományát 
forintot

Zlatcny Bála vadkerti segéd-lelkész
71.!ve“ megbüntetett 168 b.) felmentetett 689
ft. hischcr József I ft. Id. Hegedlls János I u,ula„w összesen 857.
ft. Bj. Hegedűs János I frt. Brcitonlcchner | Al igkol4Wi kilé u 12 beWhöU 
bebestény I ft. Toldy István 1 fi. kürtössy, lanulók k(Jíül jól udoU. olyMni 28 b<) 
József 1 frt. Hscber Adolf 1 Irt. Schneider olvasai Cg irni 2446
Imre 1 ft. Zlatcny Béla 1 ft. Ossz. 12 ft. ! Tani(ó voU ügMVegen 328 wk

To dy Jozse 3 44. ivén Toldy* J<>«efiroDdcg UniW310 éd 18 328 a.) képesített 
ft Thuróczy János .10 kr Kosztrhár M<-jb) nm képcgiuu llö 328 c.) rendes tanitó 

bá!y 20 kr. összesen 1 ft. 50 kr. 3lQ gcgéaUnit(j i8 323.
II. Közlemény összege 58 ft 20 kr. [ A 328 Unitlra jat 236&f Uutlló ,
Az 1 ső közlemény szerint bejött 1361 Wm jut áUag 73 Unuló

fL 46 krral együtt az eddigi adakozások A 339 Uoterenbo Mak l63tó 
összege tészen 194 ft. 66 kr. ' be|c

Üresen küldötték vissza a következői ' igkola a tanítási nyelv szerint vaa: a.) 
gyűjtő ne cl. |magyar 2ö0 b.) német 2 c.) magyar-német

Dolány község 356. Endrcfalva 354. b el- (J d j nénlct.magyar 3 0>) tót 91 f.}

no’.’ a « y \ ,HrÍ]a.3-1- 322’ tót 15 g.) tót-magyar 28 K) magyar-német-
323. 324. és 330. számú gyűjtő ivet. tót 3i.) tóbnémcT j 302.

kelt B. Gyarmat, dec. 11. 1874. igkolft épUlct. a köIgég tola:don>

| liömik Jizttf, közp, közgyám. 8 b ) Má|lam2 c.)saját273 d.) bérelt 7 e.)

c.) magán iskola 3 f.) a társulatoké 3. 289 
összesen

Az iskola épületben van: a.1) tanterem 
339 b.) tanítalak 299.

Az iskola mellett van: a.) faiskola 244
b. ) kert 248 c.) testgyakorlati tér 24 a.) 
fekete irótábla 306 b.) fáli olvásó tábla 271
c. ) fali térkép 318 d.) földgömb 233 e.) ter- 
mászetrájzi eszköz 168 L) természettant esz-

bán

Nyelvre nézve: a.) magyar 15768 b.) 
német 322 e.) tót 7568 236Ö8.

Az iskola növendékei közül járt iskolába
* a.) télen nyáron (10 hónapon át) 2411 b.)
* csak télen (az ax 8 hónapon át) 21257 13668 

|c. tankönyve van 23437-nek nincs 231-nek
a. A mulasztási napló kivonata szerint a-)

Az iskolából kilépett 12 óvet betöltött

Sőt még előbb is teljesülhet ezen óhajunk. -----------
Napjainknak már több ügyben sikerűit ál l ....
taláuos nemzetközi megegyezést létrehozni,)Statistikdí kimutatás 3 nÓtjradniÖ-
ha tehát a kormányok nem szünendenek 
meg ezen czélra nemzetközi congressusok 
által közreműködni, talán még mi Is meg
érhetjük, hogy a külföldi szerzők* műveit 
mindenütt épen oly tilos lesz ntánnyomni, 
mint a honiakét. Láttnk végre, miszerint a 
szerzői jogok tekintetében nálunk még mind 
ez ideig nem alkottatott hazai törvény. — 
Adja Isten, hogy midőn törvényhozóink a 
közel jövőben ezt tcendik, kövessék Szász
ország példáját és se az idő, se az állam 
határai közé no szorítsák az Írói tulajdont, 
hanem örökkétartőnak és minden állam pol-

gyei iskolák állapotáról.
Ezen laukcrUletben van 280 község, 

ezek közül van iskola 263 községben, a 
többi 17 község más községekkel egyesülten 
tart iskolát.

Az összes lélek száma 189551 a muhi köz 73 g.) könyvtár 27 h.) testgyakotati 
évinél 5790-nel kevesebb. Iskola van össze- i készletek 10.
sen 302 ezek közül községi 8 állami 2 fele- Az összes iskolák jövedelnei: a.) kész- 
kezeti 38 > társulati 3 magán isk. 3. Tehát}pénzben semmi b.) terményekbe pénzértékre 
a mnlt évinél 4. több i nézve 60 frt c.) ingatlan vagyonból, melynek

Tanköteles volt összesen 6—12 éves}összes értéke 8266 frt ennek jövedelme 447 
19937 a múlt évinél 847-tcl kevesebb 13—15 frt 60 kr d.) tőkcpénxből, melynek összege

zedék is? kiváncsiak valánk a nép fiától műépítészet e nagyszerű emlékeit bizonyos 
való felvilágosításra, és ő nem is késett kevésbé aeslhetikus bogárfsjjal megnépesi- 
ezzel, öntetszőleg adván válaszul, hogy azért, ‘eni, ennyire a pietist nem tudnám magam-

' , , , . ..... , bán fokozni. Hát az nem nHtavtavta rnornn
mert a fekete szín a többi közt a legele- rogx belemben) hogy (1 
gansabb. — S valóban ugy látszik, hogy ínyeket, bírálaton aluli 
a-9 nőm nlicvtn Hrllrps* n foLaloiro mnrl ! oí ovnliArlsIfnoVal mi

műépítészet e nagyszerű emlékeit bizonyosa déli oldalon lévő, most Palazzo reale (ki- terme az 1-ső emeleten az úgynevezett nagy- 
rályi palota) újnak (nouve) neveztetik; s tanácsterem, tökéletesen ép karban, az 
az egész, már említett nagyszerű udvartc- aranykönyvbe beirt nobilikuck, szám szerint 
révei és a földszint boltozatai alatt clhely- 1550. üléssel berendezve volt hajdani gyü- 
zett pompás ékszerész boltjai, kávélázai és lésbelyc — mely ülések azonban I. Napo- 
az ipar s művészet minden tárgyát tártál- leon által eltávolttaiának: — 76 dogé 
mazó csarnokaival feltűnően hasonlít a pá- mellszobrával, s a falak és padmaly (pá
risi Palais royal-hoz: s a különbség, a vo- 
lenczének előnyére, csakis abban nyilvánul, 
hogy ez a tengertől elhódított s több mint 
egy érezted óta rcnditlenül álló mestersé
ges talajon nyugszik A Piazza előrcszén a 
város védszcntjéről, szent Márkról nevezett 
ódon basilika, mely 976 t 1 1071 ig lett tel- j 
jelen kiépítve s századok folyam iban a 
művészet kincsei és pompájával elhalmozva. 
Átellenbcn délnyugatra emelkedik u 98. 
méter magas Campauilc [harangtorony) 
melynek belsijében fel egész a csúcsig ké
nyelmes fal lépcsőzd vezet, s innen a világ
város egész nagyszerűségében tárult sze-.a borzasztó Prigioni (állam börtönök) gyá-lkét a hatóság hivatalból és rendesen élei-1anyagi áldozatba sem kerülhetne, mertegv- 
m.-lnk elé; keletről a híres óratorony (la-szos emlékű helyiségeit. .Mennyire ortbodox mez, azért, mert a hagyomány szerint a|egy olyan székmonstrnmnak mint tüzelő 
Tőrre dél Orologio) a 15 ik századból, mely isz olasz nép bizonyos tekintetben, kitetszik 13-ik század elején a galambok mint pós ' k3a "zk^a^l|aa becsn'lhc/ö^’^-^0^ 1111 

nevezetet régi, olasz számítása (a napot 24 onnan is, hogy többi közt a gondolák egé-; ták a Candiát ostromló Daodolo tenger-; abol mjt gt^| a gzives olvasó hogy
részre osztó) órájától vette. — Mindennél;szén és kivétel nélkül feketére festvék s nagynak fontos, és sikerre vezető szolgála-: [.otnbard Velenczében a kivétel nélkül veres 
lenyesb és nagyszerűbb azonban a Márk- mert ezen gondolák födelei mcnyezet-ala- i tokát tőnek. Nekem a hála ezen emlékének! csercpű háztetők öj’y vannak fedve, hopy 

templom mellől a piazetta nyugati oldalán, I 
a I-agunák és Mólóval szemben épült ódon'zásban lévő halotti kocsikhoz, mi az ide méítánylom c kegyclctes szokást, annyira 
Dogepalota (palazzo dúcaié) melyet itt tü- génben Icgyőzhetlenül kellemetlen érzést csodálkozom is az c szokásnak évszázad fi
zetésen ösmertetni ezé lom nem lőhetvén, < szül. Hja, de ennek igy kell lenni; s jaj ikon keresztül tápot nyújtó orthodoxián, ki-i 
esik annyit jegyzek meg futólag, hogy ezen volna annak, aki ez ellen véteni merne;'vált ha hozzá vesszük, hogy a galambok} 
esodamű 800-ban lön alapítva, s öt Ízben miután egy lő-ik századbeli rendelet a gon- igen szép és kedves madarak ugyan, —I 
szétdulatván, mindannyiszor pompásabban dolák színét feketének batározá lenni. Kér-ikivált ha nem feketék — de hogy épün
kéit ki hamvaiból; mostani alakját pedig deztük hajósunktól, miért épen fekete- és azt igényelhessék maguknak, miszerint a: 
(velenezei-gót stylben) 1350. táján nyertetnem más szint választott a hajdani virágzó Palazzo Ilcalo palotáinak boltozatai fölött! 
A 107 márványoszlopon nyugvó épület fő- jrespublika, s miért hódol ennek a mai nem- legyenek jogosítva fészkelni, és ez által a|

, bin fokoin. az nem orthodoxia (persze 
mert a fekete szia a többi közt a legele- rogz érlc|embcn) hogy (a ,n|8t|fln 
gansabb. — S valóban ugy látszik, hogy i liyekct, bírálaton aluli konyhát él foezto- 
cz nem puszta ürügy vala a feleletre, mert gatási szabadalmakat mint már megénekelt 
az olaszok nem csak Velenczében, do Máj -1 dolgokat nem ii említve) a művészet él 
landban és egyebütt is a fekete színnek .tcréD Mnyira kitűnő olmoép
. a. aa , ; . . i u .. 1 megtűri, bvgy nemcsak sétányai és közba-határozottan elsőséget adnak, amennyiben ; kávéházak él fagylaldák fényes 
a camculai hőség daczlra, a mivolt közön-. csarnokai előtt, és az előkelő világ corso-ln 
ség nyoleztized része fekete, és pedig a!de még a domok fénytől és pompától ra- 
férfiak'meleg gyapjú öltönyt viselőnek; s "— ---------v.ik— u.n.-aa.. z. v-
mivel itt minden idegenszeríi azonnal fel
tűnik, kénytelenek valónk az általános szo-

csak Velenczében, do Máj-I dolgodat 
i-cbütt is n feketo színnek !müil,.é8.fond) az olasz festészet remekeivel elborítva. 

— A falazatnak a trón felőli részén Tinto- 
retto művész-festménye: a ^Paradicsom*1 
számtalan alakzattal; mely kép a világ 
legnagyobb olajfestményéül van elismerve. 
Megnéztük azután a tizek tanácsának tor 
mét és a többi fényes termeket; láttuk az 
üreget, hol a baljóslatú oroszlántorokba a ■ kashoz mi is alkalmazkodva, elő venni t ás- 
titkos feladások vettetének be; áthaladtunk í káink fekete tartalmát.
a dogé palotával közvetlen összeköttetésben
álló sóhajok bidján (ponté dci sospiri) mo- Velenczében a Palazzo Ilealc udvarán, min-

gyogó csarnokaiban is, Majlandban és Ve- 
lenesében csak ugy mint a legutolsó falusi 
csapszékben, kimaradhatlannl, ormótlan, fa
ragatlan,! durva, görbe lábú szalmaszékck 
legyenek a miveit közönség használatára 
állítva, melyeknek látásánál a csak kissé 
ncstbetikai érzékkel bíró idegent akaratla
nul a pyrománia szállja meg, amennyiben 

Ijcn a halálra Ítélteknek kellett sötét cél- dennap délutáni két óra tájban egy roppant "^"rakva^átni alágy^^^x'^ 

I Iájukba vezetve áthaladniok, és megjártuk sereg galamb jelenik meg ebédre, melye- i mulatság elkövetése még csak valami nagy 
a borzasztó Prigioni (állam börtönök) gyá- ■ ket a hatóság hivatalból és rendesen élei-j anyagi áldozatba sem kerülhetne, mertegr- 

v„ ...... - a egy olyan székmonstrnmnak mint tüzelő
elylaz olasz nép bizonyos tekintetben, kitetszik '13-ik század elején a galambok mint pós- f8 mű anyagnak legfeljebb ha két

7 kraiczárra volna becsülhető. —‘ták a uandiát ostromló ttandoio tenger- J llál ahoz mit szól a szives olvasó, hogy 

nagynak fontos, és sikerre vezető szolgála- I^mbard Velenczében a kivétel nélkül veres 
___ ___  „___________________ „_______ tokát tőnek. Nekem a hála ezen emlékének1 cserepei háztetők úgy vannak fedve, hogy 

ikuak, teljesen hasonlók a nálunk alkalma megőrzése csakugyan tetszik; do a mennyire ® válu alakú sindcl sehogy sincs a födél 
'zásban lévő halotti kocsikhoz, mi az ide méltánvlom e keeveletes szokást, annvira'pzaru^’ és lécezetéhez erősítve, hogy tehát 

egy-egy erősebb szél a burkolatot le ne 
hányja, a csercpfödelekcn tekintélyes nagy
ságú kövek 10-20 fontnvi, nagy mennyiségű 
helyeztetik cl, s ezen szokás már a szomszéd 
Tyrol határos vidékein Is lábra kapott.

Csalomjai.

Hát az miként tetszik, hogy ugyancsak



sxonbérbe fog adatni. A föltételek, a Tirol 
irodájában bármikor megtekinthetők.

Közvetlen és közvetett adóhátrálékokrat 
lefoglalt tárgyak nyilvánul árverésen. elfog
nak adatni; úgymint arany él czUatncmúek, 
egyneműek és többrendbeli bútor I. árveré
sen B -Gyarmat városházánál f. hó 21—24-én, 
I*. árverésen ugyanott f. évi dcczeuibcr hó 
28—3i én reggeli 9 órakor. — Galáboci 
községbeu 2 ökör, 2 úszó, 2 ló, 1 csikó,
I vertéi, 3 tehén, 2 kila árpa. 17 kila búza, 
7 kila kukoricxa, 72 mázsa széna, 24 mázsa 
varja, 3 szekér szalma, 20 Öl lUzcló fa és 
többrendbeli ágynemű k árverésen B. Gyár 
maton a városmajorban f. évi dec. 21—23, 
II. árverésen ugyanott 1875. évi január hó 
18— 20-án d. e. 9 órakor. — Szárax-Brezó 
kö_ségben 9 kila rozs, 8 kila zab, 21 kila 
árpa, 53 db. anyajuh, 2 drb. sertés a több
rendbeli ágynemű I. árverésen B.-Gyarma
ton a város majorban f. évi decz. 22—24., 
II. árverésen ugyanott 1875.’évi január hó
II —13 án d. c. 9 órakor. — Diós-Jenőn 
l’auncz Ignátx és Blnmcnlhal Jakabnál 100 
kila árpa, l szeleié rosta, 1 konkolytiizlitó 
gép, 120 mázsa répa, 40 kila tisxlabuza 
s otí birkabőr I. árverésen a helyszínén f.

. . , . ... lóri dee. 28-án, II. árverésen ugyanott f. évi
A hontnsegyel kaszinó tanmlat f. ho dec reggcli 9drakor. _ Nagy-Sztrá- 

20-án tartotta Ipolyságon évi közgyüléteét Czin községben 4 kila árpa, 20 kila rozs, 
melyben Bereaoyi Dint igazgató közsájnál 21 kila búza, 34 mázsa széna, egy boglya 
kozásra leköszönvén uj igazgatóul Káyhi Bmá szalma, 2 igáiló, 1 csikó, 20 db. juh s 
ügyvéd választatott meg. A többi tisztviselők ‘^rendbeli ágynemű *•

~ maion a város majorban f. évi decz. 28—
maraduk kivéve a szinte leköszönt Balnu ÍD) n árvcr^cn ugyanott 1875. évi 
Gésa/kinek helyét Punyrácz Jené nyerte el;:január 13—ló én d. e. 9 órakor. — Hu- 
Az eddig Urtott lapok szánta rjég néhányat 
szaporiutik, valamint a könyvtár is, melynek 
létetitése, szinte a leköszönt igazgatónak 
maradandó érdeme; valamint Próu'ty Mihály 
pénztárnoká a társulati pénztár kedvező ál
lapota. Reméljük hogy az ujonan választott 
igazgató űr minden lehetőt el fog követni a 

.társulat Agy anyagi mint szellemi felvirág
zásán, s e reményünkben uj tisztében ré
szünkről is szívesen üdvözöljük ót!.

B.-Gyarmaton „Fogyasztási egylet-* 
alakult Alapszabályait s szervezetét közölni 
fogjuk, kívánatos lévén, hogy ezen felette 
üdvös irányé egylet többi városainkban meg- 
bonosuljon.

Cj zenemű Táborszky és Fanoknál leg
újabban következő zenemű jelent meg: Korú* 
polfahrer Walzer ifj. Fabrbaeb Fülöptől, ára 
80 kr.

A bor éa bús fogyasztási adó beszo- A^á^eréT cgy’ébb"feítétekí^az 
r__ A__•<*** ’á- *—* 1 __ *- • • • - • • • - • • • • •

Elfér Izsák és Steiner Márk társak bérlék: hetők. 
---------- — 1 Rétságon 1874. évi dee. 5 én.

Balás Ferencz, s. szbiró.

Jclsócz község tulajdonát képező föld 
* *aUAl AllA !m—* sa’tX A—j

január 1-ső napjától számítandó 3 egymást 
követő évre jövő 1875 évi január hó 16-án 

bérbe fog adatni, hová és amikorra is a bér-

Losoncz-Tugár 1874. évi dcc. 21. 
Hartvicb Ferencz, szbiró.

_____, ______ Dániel György szentpéteri lakos szc- 
, <T iratok tíz bérétől a Losoncion dec. 10-iké.i Urtott vá- 

' *<*«-s"*-._____________________ teli4. s

mtéztetett jAk. Szent-Pétcr község bíróját értesíteni.

2501 frt ennek tanulja 1296 frt 90 kr c.) 
tandíjból évenként 17322 frt 67 kr f.) il
lami segélyből 3779 frt 80 kr g.) községi 
segélyből 1922 frt h.) egyházi segélyből 500 
i.) egyéb forrásokból SbOftt 26309 frt-89 kr.

As iskolák ovi‘kiadásai a.) rendes ta
nítók fizetése 29977 frt76 kr b.) segédtanítók 
flwté*e|2O81 frt c.) fűlés, tisztogatás és ja- 
vitásokra 3366 frt 13 kr d. Unixetekre 365 
frt 45 kr e.) szegény gyermekek könyveire 
313 frt 95 kr f.) egyebekre 435 frt 7 kr 
összesen 36639 frt 32 kr.

Kántori jövedelmek föld, termények pár
bér és egyebekben. 614,33 frt 98 ta.

Hirek.
Felkérem mindazokat, kik ■ PNóg

rádi Lapok" Irányában hirdetési <Hj, 
vagy eldfisetéel tartósáéban vannak, — 
tan a hátralékos öaaaegeket hozzám 
mielőbb békáidén! asiveakedjenek.

KÉK LÁSZLÓ, kiadó.

Hirdetmény.
Gömörmcgycbeli Guszoúu köz

ségben 147 holdat tevő tagositott bir
tok, 20 hold boltolek, lakbáz s md- 
lék-ópülctekkel szabad kézből eladó. 
Bővebben értekezhetni B.-Gyarmaton

Jeszenszky Józsefnél.

gyag községben 1 kazal széna, 1 kaxa 
varjú, 76 kila rozs, 16 kila búza, 2 kils 
árpa, 40 db. juh, 78 db. igásló, 12 db. te 
hén, 4 db. sertés, 1 kocsi, egy chiffon, l 
pár csizma, 3 szűr cs többrendbeli ágynemt 
1. árverésen B.-Gyarmatou a város major 
bán f. évi dec. 29-31 en, ll. árverés ugyan 
olt 1875. évi január 18—20 án reggeli í 
órától kezdve.

Kelt B.-Gyarmaton 1874. évi decz. 11 
\ Tornyos, ptnok.

Néhai Cscrnák János és neje hagya 
tékát képező s a vcrőczei sz. a. tjkvbct 
foglalt ház és beltcleknek nyilvános érvérét 
ntjáni eladása rendeltetvén el a 7527.—187-1 
számú árvaszéki végzéssel.
* Ezen árverés batáridejéül 1874. év 
dec. hó 29-ének d. e. 10 órája tűzetik k 
Verőcze község házához, hová a venni szán 
dékozók ezennel megbivatnak.

Miután a kikiáltási ár 800 frt, köte 
lesek az árverelők ennek lOszáztóli bánat 
pénzként az eljáró szbiró kezéhez letenni 

. 1___ k —1 árverés
dési jogot az 1874-ik évi január 1-től kezdve megelőzőleg a község házánál megszemlél 
r±_ .................................................. *

ki városunkban.
A körjegyzői pályára elméleti és gya-' 

korlati előkészítésre D. Grnbicy lAszlo' „ „
igazságűgyministeri titkár egy második hat l“ó in«\U1aQ ‘Mr‘ok»
hetz tanfolymot nytt jövő január Mo. E^^ évro |87ö dvi janoár hd'1G4n 

tránt értekezhetni vele: Budapesten, Sticzió a helyszínén, nyilvános árverés útján haszon- 
ntcza 32. sz. II. e. 8. sz. a T ' * „ ’ ‘ .........................

Egy óriási pörnek szakadt vége a ,eni Mándékozók ezennel meghivatnak, 
napokban. A legfőbb törvényszék elutasí
totta gróf Haller Józsefnek gróf llaller Fe- 

' rencz ellen támasztott követelését, miéiül 
e monstnosu per, melyben t_ _ _ _ ...

nAHSlr Irt mavnlra* vX»l-vn.«n -I

Törvénykezeal:
Volf Adolfnétól 20 frt. követelés végett 

lefoglalt s 63 frtra becsült többrendbeli házi 
bútor nyilvános árverésen B. Gyarmaton f. 
évi dec. 31-ikének d. e. 10 óráján cladatnak.

Veisz Jónástól 125 frt. követelés végett 
lefoglalt s 200 frtra becsült 250 mázsa

HIVATALOS. GSARXQK.

XCAslBSSZBa-tÉMil:

Közvetlen és közvetett adóhátrálékok 
fejében Busa, Szakai s Halászi községekben 
íí^^nemő^viivín^ 1ÍÍÜ*’ °-vihánM u'ján B-Gyarmaton 
teí Jsf 5 iM”‘d- ’■10 “i4“

határidő következőleg tüzítik ki. - Barna *’ fog°ak adatn'-

községre nézve I. • helyszínén f- Csiffiiry Józseftől 1000 frt. követelés 
évideez. hő 23-án, IL árvertsen Szécsényben végett lefoglalt s 1042 frt. 32 krra becsült 
f. évi dec. 24-én — Szakai községre nézve bútor, gazdasági eszközök és termények 
vt * Jie,ywn£n ír! 28 án, n. ilvános árverés utján Mohom községben
U. ^vertsen Szécsényben f. én deo. 29-én j«75. évi január 7 és 8 lkának d. e 10 

árverésen a óráján eladatni fognak.

községre nézve I. érvéréi * helyszínén f-

helyszínén C évi dec. 29-ón, II.. árverésen
Szécsényben f. évi dec. 30 án.

Kelt Szécsényben 1874. évi decz. Il.i
Bogoviea Pauszt. I

w n , -j .! B.-Oyarmaion 1874 évi december hó
’SS^ro*Xl mT*r°8 képező 2l-én tartott hetivásár alkalmával egy póza.

'S£“a ÍTÍ “ abw;"»«rt tiszabuza 4 frt. 10 kr., 4 frt. 3u kr.hrt«ó egvébb ha««nvételektal együtt - rozs 3 frt 10 kr, 3 frt. 30 kr. árpa 2 frt.

ShiS H K ‘ ®kép 40 kr’ 2 frt 00 kr «b 1 frt- «Ö kr, 1 
y V frt 60 kr- kok-2 frt-70 kr- 2 frt- 50 kr.

örökös kivátuágára — meg e hó 27-ón d.____________________________ _______ ____
C 2 órakor, & YinHbázáoAl UrUodö nyíl- 
vános árverésen egy, vagy ba a bérleni 
xándékoaók ugy kívánnák, 4 érre is ha-

Felelős szerkesztő:
Harmos Őrt.bor.

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



ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS

III. évi folyamára.

Midón két év előtt a ,,Nógrádi Lapok“-at meginditám, a maiakkal mcróbben 
ellentétes viszonyok uralkodtak.

A politikai pártok éles elkülönzöttsége, a megyei ellenzéki közlöny léte, a tisz- 
tultabb felfogásnak hiánya és saját politikai meggyőződésem nem engedék, hogy c lap az 
egész megyei közönségnek legyen közlönye. ,

Azóta e részben kedvező fordulat állott be. A pártok közti élesség nagyrészt 
elsimult, az ellenzék pártközlönye megszült, tisztultabb fogalmak vergődtek uralomra s 
mit talán először kellendett említenem, a megyei Deákpárt, melynek érdekeit e lap kép
viselte, oly túlnyomó többségre jutott. — mint a megyebizoltmányi tagok választás.: alkal
mával is kitűnt, -- hogy a további küzdelem legalább is feleslegessé vált.

Mennyiben volt mindezeknek eszközlője lapunk, háladatlan munka volna fejte
getni, de meg kellett említenem mégis, hogy igazoljam azon törekvést, melylyel már a 
második évben c lapot-az'egyetemesség színvonalára emelni s a párttekintetek mellőzésével 
a megye átalános érdekeinek közlönyévé tenni igyekeztem.

Tettem ezt nem üzleti szempontból, — mert ilyenről nálunk szó sem lehet, -• 
de azon meggyőződéstől vezéreltetve, hogy a megváltozott viszonyok között esak is igy 
tehet e lap a közérdeknek hasznos szolgálatot.

Lépésről-lépésre foglalva el igy a tért s eloszlat va az ellenzéki körükben uralgott 
idegenkedést, ma már lehetővé vált, hogy e lap az. összes .közönségének váljék közlönyévé.

Mint ilyet ajánlom Nógrád és Hontmegye miveit közönségének ügyeimébe, mert 
felette fontos érdekek követelik, hogy a mai fejlettebb viszonyok között minden nagyobb 
vidéknek legyen közlönye a nyilvánosság áldásainak közvetítésére s azon hézag betöltésére, 
melvet az országos ügyekkel tulhalmazott tóvárosi lapok üresen hagyni kénytelenek.

Nem az országos kérdések vitatása, nem a magasabb politika vesszőparipáján! 
nyargalás leend e lapoknak ezentúl is feladata, de hogy szolgálja a mindnyájunkat közeiről 
érintő, hogy ugy mondjam házi ügyeinket, e mellett szigorú tárgyilagossággal, de az eddiginél 
kimerítőbben fogja ismertetni a bel- és külföld nevezetesebb ese.nényeit, hogy a nagy világ 
folyásáról azok is tájékozva legyenek, kik egyéb lapot nem olvasnak s a nógrád- és hont- 
megyei közigazgatási s törvénykezési hirlelőnek lehető terjedelembelli közlésével a 
közönségnek sokak által óhajtott szolgálatot teend.

Törekvésem oda irányuland. hogy lapunk tartalmilag is az eddigi színvonalon 
maradjon s a közönség méltányos várakozásának megfeleljen, mely ezélból, — miután 
másnemű elfoglaltságaim a lap tényleges szerkesztésére elegendő időt nem engednek. — 
társszerkesztőül Horváth D a n ó urat kértem fel, kinek belépése állal a lup párlszinezet- 
nélkülisége is praegnansabb kifejezést nyert.

B.-Gyarmat 1874. évi deezeinber hó 17-én.

Harmos Gábor, 
felelés szerkesztő.

E1 ő Í1 ze t <? Mi feltét e 1 e 1c :
Egész évre 6 frt.
Fél évre 3 frt.
Negyedévre 1 frt. 50 kr.

Az aláirt ivek s előfizetési pénzeknek jövő január 1-só napjáig leendő szives 
beküldését a név, lakhely és utolsó posta olvasható kiírási mellett a pontos szétküldés és 
a nyomatandó példányok iránti tájékozhatás tekintetéből tisztelettel kéri

Kék László, 
kiadó.




