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NÓGRÁDI LAPOK
politikai, társadalmi és közgazdászati hetilap.

További fölvilágositások
''rátér Pál tanfelügyelő ur válasza 

folytán.
Köszönettel tartozom nagyságod

nak, hogy igénytelen soraimat figyc- 
emro méltatta. Azért vettem a sajtót 
génybe, hogy az olvasó közönség 
nagát tájékozhassa; mert a szőnye
gen fekvő ügy a közönség ügye.

Midőn azt indítványozom, hogy 
íz állami fensőbb népiskola az izra
eliták iskolaépületébe, vagy is a hosz- 
izan elterjedő város, keleti részébe 
lelycztessék át, az elemi iskolák 
-zélszerúbb beosztásán kívül, törek
vésem oda irányul, hogy a polgári 
iskola már a jövőiskola évben föl- 
illittathassék. Azt csak ugy érhetjük 
utói, ha tekintélyes tőkénket cson- 
tittatlanul fcntartjuk, és a kormány
nak iskolahelyiséget is képesek le
szünk kimutatni.

Az áthelyezést azon föltételekhöz 
kötöttem, ha a r. cath. egyháznak 
négy osztályú fóelemi iskolája, — 
mely a volt helytartótanács által 
nyilvánossági jelleggel ruháztatott 
föl, — kellőkép berendezve, s a 
szükséges tanerőkkel ellátva, a város 
nyugati részénaz állami iskolát 
nólkülöz\ctővé teendi; mert az 
egyháznak és lelkészének dicséretére 
szolgál, hogy ezen iskola a más hit- 
felekezetbeli gyermekek részére min
den időben nyitva állt; a érdekében 
is van az egyháznak, hogy igy legyen 
mert a tanpénz egyik jövedelmi for
rását képezi.

Teljesen osztom nagyságod azon 
nézetét, hogy a jó elemi iskola, alapja 
á népnevelésnek. E nélkül fensőbb 
tanintézetet állitni eszélytelen munka 
volna.

Az is igaz, hogy a b.-gyarmati 
felekezeti iskolák a törvény rendele
tének távolról sem felelnek meg; és 
miután községi közös iskolákat föl
állítani nem sikerült: nem maradt 
más mód hátra, mint fölállitni az 
állami fensőbb elemi iskolát.

Ezen iskola nélkül polgári isko
láról még csak szó sem lehetne;mert 
e helybeli felekezeti elemi iskolák 
nem állanak azon színvonalon, hogy 
növendékeik a polgári iskolába föl
vétethessenek. A r. katholikusok is
koláit egy unitéi állomás rendsze
resítésével be lehetne ugyan rendezni, 
de a szükségletnek egy magában igy 
sem lenne képes megfelelni.

Mindezt meg nem gondolta a 
Magyar Állam névtelen tudósítója. 
Ugy látszik, nem fogta föl a tör 
vény szellemét, sem Nagyságod ed
digi működését nem ismeri.

A törvény tiszteletben tartja a fe
lekezeti iskolákat; s nem csak hitfe- 
lekezeteket, de sőt profán társulato

kat s a magán polgárokat is följogo-11 
sitja iskolák fölállítására, csupán a i 
felügyeleti jogot tartván föl az ál- i 
lamnak. Csak ott lép föl az állam 1 
közvetlenül esclekvőleg, hol annak i 
szükségét látja ... Ily égető szükség ’ 
volt B.-Gyarmaton az állami felsőbb 
népiskola fölállisása, melynek ne- ] 
gyedik osztályából a növendékek a 
gymnásium, reál, vagy polgári iskola 
első osztályába vétetnek föl, mig az 
ötödik s hatodik elemi osztály azon 
tanonezok számára szolgál, kik ma
gasabb kiképezésben nem részesülnek 
8 igy a gyakorlati életre szükséges 
ismereteket itt sajátítják el.

Ezen fensőbb népiskola föl Alii- 
tása által örökös hálára kötelezte . 
Nagyságod B.-Gyarmat városát. Fo- , 
gadja elismerésünket balzsamul a Ma ] 
gyár állam harapásaira. 1

Hát az állami derék tanítói kara, J 
élén a tehetséges s buzgó igazgató - 
Chikán Mihály úrral, mit vétett a ( 
névtelen levelezőnek? Mit különö- ; 
sen az a zsidó Steiner ? Ez a jó lé- , 
lek nem tudja, hogy ezen derék fér- I 
fiút a város egyetemes értelmisége i 
valláskülönbség nélkül ajánlotta ki- ’ 
nevezésre a minister urnák.

Visszatérve tárgyamra, Nagysá- i 
god a tantermek elégtelenségét hozza : 
föl az állami épület átengedése el- ' 
len: Megnyugtatására szolgáljanak a 1 
következő adatok:

A zsidó iskolában van 6 tanterem , 
egyenkint 80 tanonezra számítva. Az | 
evangélikusok két épületében van 2 1 
hasonló terem. A nemzeti iskola 4 > 
tanterme közül az egyik befogad 80 
gyermeket a három hutvan-hatvanat. ( 
Az angol kisasszonyok népiskolájá- , 
nak terme elégséges legalább 80, a t 
belső növelde termo pedig C0 nö- i 
vendék számára. Lang-Hummer Fran- * 
cziska asszony nyilvános jellegű fel- 1 
sőbb elemi iskolája befogadhat 50, { 
60 növendéket. Van tehát B.-Gyar- j 
matou elemi oktatásra szolgáló 15 
Unterem, mint egy 1100 gyermek 
számára, csak legyen hatóság, mely 
a gyermekeket az iskolába járásra 
kényszerítse és legyen mód a fele
kezeteket árrá kötelezni, hogy isko
láikat törvényszerűen rendezzék be.

Ismételve fölkérem tehát Nagy- B 
ságodat, hogy az izraelita hitközség- h 
gél a tárgyalást megindítói mél tóz- il 
tassék, hogy az állami épület a pol- e 
gáti iskola számára fenmaradjon.

í Ezen épületben két évig járhas- j 
nának a fiú és leány növendékek el- n 
különítve; ez alatt pedig a kert fe- n 

•1’1 meglehet az épületet bővitni. — 
Építkezési költségre szolgálhat a vá- 
rosnak azon 5ü00 frtnyi adománya, R 
mely telekvásárlásra van szánva, de j, 
ily módon nem lenne rá szükség. A c

meg nianyzo összeget maja előteremti 
a város buzgósága. Vannak gyö
nyörű helyiségeink hangversenyek, 
tánczmulatságok rendezésére. Lehet 
igen kelendő ezüst sorsjátékot is ter
vezni, csak polgári iskolát lássunk.

Ajánlom indítványomat szives 
pártfogásába.

Bodnár István.

Nyittlevél
Bodnár István úrhoz.

(Vége.)

Hogy az állatni elemi iskola, a város 
keleti részére tétessék át, s hogy az állami 
elletni iskola a zsidó hitközség épületében 
lenne a maga természetes helyén és csakis 
itt felelhet meg nagyszerű feladatának u 
magyar nemzetiség érdekében, ez semmi 
képen sem áll! Ki az állami vagy is fele
kezet nélküli iskolába küldi gyermekét, szí 
azért teszi, hogy még zsenge korában szok
jék össze a katholikus, lutheránus, calví 
nista és zsidó, hogy romba dőljön valahárs 
azon válaszfal, melyet vakbuzgóság és elé 
itclot teremtett Az izraelita elemi tanoda 
oktatási nyelve a magyar, magyar szellem 
benne az uralkodó. Pulszky Ferencz ország
gyűlési képviselő az országgyűlés színe előtt 
ezt elismerte. Itt tehát nincs mit magyaro
sítani, vagy talán a nem magyar ajkú köz
nép segítse a magyarosodást elő, akkor 
megérhetnénk még azt is, hogy magyar 
szónoklat ellen tiltakozóinak. Nyitva áll ez 
iskola minden felekezetnek a profán tan
tárgyak megtanulására. így tehát csak a 
nem magyarajka köznépen múlik, hogy 
gyermekeit nem küldi ez iskolába, mely 
minden tekintetben fclülhaladja saját fele- 
kezeteét. Tehát a nepnevelés ügye csakis 
felekezeti zászló alatt haladhat, s itt áll 
„in hoc signo vinces".

A felekezeti iskolák az oktatásügy mai 
színvonalára helyezendők. — Szerencséltesse 
tanfelügyelő urunk gyakrabban látogatásé 
val iskoláinkat, ne engedje a hitfelekeze 
teknek, hogy az „autonómia-1 modern pietása 
alatt gazdálkodhassanak, s az „állam auto
nómiáját’ is illusoriussá tegyék, hanem kö 
vetelje, hogy az országos törvényeknek 
elég tétessék. — A többiben csatlakozom 
Fráter Pál tanfelügyelő úr válaszában ki
fejtett nézetekhez.

Rciser Fülöp.

Az írói tulajdonról.
Irta:............... Ih.

(Folytatás.)
b) Valamely műnek átdolgozása. Mig 

a szerző vagy annak jogutódai életben van
nak, egyedül ők bírják ezen jogot. Ha te
hát engedelmök nélkül adna ki valaki az 
illető munka átdolgozát, ezen cselekvénye 
egy tekintet alá esnék az utánnyomással. 
A szerző és jogutódainak kihaltával a mü
vek uratlan dolgokká válván, kiki által 
dolgozhatók át. Minden átdolgozó saját 
munkájának teljes és kizárólagos tulajdo
nosa, és az utánnyomás ellen épngy vé
dendő, mint az eredeti szerző.

c) A szentirás, régi remekírók, régi 
kéziratok szerzői rég kiköltözvén az élők 
sorából, jogutódaik pedig vagy nem, vagy 
ismeretlenek lévén, az emberiség közkin- 
raóvA Inttflk és annak minden tsiria által
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népregék, népdalok és közmondásokról. It 
a szerzők ismeretlenek maradtak, s tulaj 
donképeni értelemben nem is bcszélhetünl 
ilyenekről, mivel a népeimének hosszal) 
idő folytán alakult szüleményei. De ak 
akár az első, akár a második mondatba 
elsoroltakat jogositlanul ugyanazon előszó 
val, magyarázattal és bírálattal, illetőin; 
ugyanazon berendezéssel bocsátja ki, mely 
lycl már egy ízben mástól megjelentek 
utánnyomás bűnébe esik.

d) Egyes helyek idézése, egyes rövi 
debb költemények, részletek (felvétele ide 
gén művekből, irodalmi tankönyvekbe, gyüj 
töményekbe, bírálatok stb-bc. Nehogy azon 
bán ilyen Orv alá rejtezzék az utánnyomás 
szükséges törvényileg meghatározni, mii’ 
terjédelembcn engedendők meg az idézetei 
és felvételek. Az osztrák törvény egy nyom 
tatott ivre szabja azt, még pedig a kútföü 
szolgáló munka szerint számítva; a poros: 
mcgfelcjtkezett erről rendelkezni. Ilyen műn 
kákból azonban csak a magyarázati és ité 
szeti rész, az anyag berendezése, a netalán 
életrajzok és az előszó ké]>eznek kizáróla 
gos tulajdont A többi tartalom hasonk 
használatára mindenki föl van jogosítva 
ugyjazonban senki, hogy az idézett vág] 
fölvett részeket mint külön önálló müvekül 
adja ki.

_e) Midőn a voltaképeni politikai hir 
lapok egymás távsürgönyeit, tudósításait 
levelezéseit átveszik, tényleg utánnyomás! 
követnek ugyan cl; de jogilag másként Íté
lendő meg a dolog. Hogy azon élénk, ai 
egész világot átkaroló érdek mellett, me
lyet korunk a politikai |és más közügyek 
minden mozzanatai iránt tanúit, azon gyor
saság mellett, mellyel napjainkban a hírek 
elavulnak, pusztán saját erőikre támasz 
kodva elégítsék ki a közönség igényeit, 
nemcsak pénzügyi, hanem más számos aka
dályoknál fogva is lehetetlen, sőt az olva
sókra nagyon hátrányos is volna, mert hány 
újságot kellene átkutatniok, mig oljran ér
tesülést nyerne, melyet ezen utánnyomás 
mellett egy lap is képes nyújtani. Továbbá 
föl kell vennünk, hogy a hírlapok epbemer 
termények, melyek már nehány napmnlva 
elvesztik értéküket: a kiadó tulajdonosnak 
tehát csak az fekszik érdekében, hogy lapja 
legelőbb hozhassa a kérdéses hirt, tudósí
tást stb. mit ezeknek más újságokban való 
fölvétele mellett is elér. Azért Is hallgatag 
szerződést hoaott létre a szükség ezen köz
lönyök közt, melyet a szokás szentesített, 
hogy az átvételt egymásnak kölcsönösen 
megengedik. Hogy azonban megtudhassa a 
közönség, honnan merítheti a leghamarabb! 
tudósítást, kötelesek megnevezni azon lapot, 
melyben az legelőbb olvasható vala. Ennek 
elmulasztása által azon alapos gjrannt von
ják magukra, mi kép az olvasó közönséget 
a maguk javára tévútra akarják vezetni

Egészen másként áll a dolog az iro
dalmi, művészeti, tudományos és más folyó
iratok tekintetében. Etek nemcsak napi ér
dekkel birfiak, a kiadók, mint dr. Toldy 
Ferencz „Az Írói tulajdon* czimú munká
jában oly helyesen mondja itt a fölvett 
dolgozatokért „nem azért űzetnek tisztelet- 
djjt, hogy rajta nehány napi prioritást, ha
nem tulajdont vásároljanak, mely Irány és 
érdemnél fogva saját jellemet és becset ad
ván a folyóiratnak, neki a literatnrában 
saját helyet, a közönség bizonyos részénél 
tulajdon becset és kedvezést szerezzen, és 
fcnnállát biztosítsa. Mi lenne már az idő
szaki sajtóból, ha az minduntaloai fosztó-



halják. Azért tokkal kevesebb példányban 
nyomatnak a ssinmüvok, mint egyéb mun 
kék ét ritkán érnek több kiadást, a keres
let inkább a színházak szükséglete, mint a 
közönség olvasási vágya által idéztetvén 
•tó. A költő a puszta kinyomatái utján 
tehát soha Mm tolhatna el saját munkájá
nak érdem lett jutalmához. Már pedig igaz
ságos votua-c a uinműirukat, a költészet 
ezen legnehezebb és legmagasabb nemének 
aáváMk, minién szénák kost a legkisebb 
jutalomra kárhoztatni, hogy a közönségnek 
olcsó gyönyört szeressünk, és a szinházigaz 
gatókat gazdagítsak? A j»oro«z törvényaek 
azon nrtérttfdéte pedig, nrtkdp az olóadáa 
nak egy színházban való megengedése meg
szünteti a szerző kirekesztő előadási jogát, 
paszta batalőmssö, mert nem a legnagyobb 
képtelenség e azt következtetni, hogy a mit 
egynek megengedtünk, azt mindenkinek rá
gódtak meg? Nem helyeselhetjük tehát az 
angol és franazia törvényhozás eljárásit 
eléggé, midőn valamely darab szinrohoza- 
talál a költő, illetőleg jogutódainak bele

talál ? A szilárdabb vállalatok tetemes költ
ségeiknél fogva sohasem versenyezhetvén 
olcsóságra az olyakka*, mik literatúrai zsák
mány lássál töltik be hasábjaikat, lassan
ként elsilányulnának; az írók, kik dolgo
zataik becséhez mért jutalmat gyönge lábé* 
álló laptól nem várhataak^nuukásságukban i 
csüggednének; s Így végre is megint a U- i 
teratura, • mely abban szellemi éldelettt < 
ás szellemi épülést lát, a közönség vesz
tene.'' A folyóiratok értekezéseinek átvétele , 
a kiadó világos cngedclmo nélkül tehát 
mint utánnyomás büntetendő az állam áltál. 
Mi azonban az azokban a tndounüty, íro 
dalom, művészet, ipar stbire vonatkozó bi
rskei illeti, azoknak átkötcsöasése a forrás 
megnevezése mellett ugyanazon okoknál 
fogva ép ugy megvan engedve mint a hír- 
lapoknál

f) Valamely már megjelent könyv éti
mének munkája elébe való alkshnarása; de 
csak akkor, ba ezen czim a mű jelölésére 
múlhatatlan szükséges. Ha ezen eset nem___
forog fenn és a közönség ezáltal könnyen egyezése nélkül igen magos bírságokkal 
tévedésbe vitethetnék, az illetőknek kár- ■ bünteti, akár kéziratban van meg, akár 
mantesitésre támad igényük. már kinyomatott a darab. Csak az volna

Hátra van még, hogy egy tárgyról ér- még kívánatos, hogy a védhatáridő ne — 
tehessünk, mely szorosan véve nem tartó- mint pl. N.-llrittóniában 28 évig, illetőleg 
zik ugyan ide, melynek érintését azonban'a szerző éltefogytóig tartson, hanem örö- 
rokonságánál fogva szükségesnek tartomkötnek nyilvánitlassék. Attól nem kell félni, 
ez a színművek előadási jogának kérdése, hogy az írók akkor szertelen feltétélckbez 
Kétséget nem szenved, miszerint a színmű-1 fogják kötni az engedélyt. Ha az előadásra 
vek utánnyomása ép oly kevéssé enged-. vállalkozó károsodástól tarthat, ugy som 
haté ssqg, mint más munkáké. De mit kell- fog azokba belegyezni, ha pedig még a 
jen előadásukról tartam, föltétlenül szabad mellett is nyerhet, akkor díjazza is ahhoz 
legyen-e az, vagy a költő engedelmétől fttg- képest a szerzőt, ki neki ezen tehetséget 
gesstossék-e fel, az iránt nagyon eltérnek nyújtja. Nem szükséges tehát az író jntal- 
a különféle törvény hozások. A pora z, va- mát a védhatáridő megszorítása által, igaz- 
lateint al osztrák törvény oda nyilatkozik, lágtalauol csökkenteni, holott az ő és a 
hogy mig a darab még kézirat, a színre- vállalkozók közti forgalom azt a legmóltá 
botátal jog* aa írót halála napjáig, utódait;nyosabb arányba hozza. — De térjünk 
vagy örököseit pedig azontúl még 10 évig vissza az utánnyomáshoz.
kizárting illesse; a porosz törvény szerint Kik irti tulajdont nem akarnak elis- 
eae* jog a színmű kiadása vagy az elő-~ merni, következetlenség nélkül természete- 
adáa egyszeri megengedése után általánossá sen nem tarthatják tilosnak az utánnyomást, 
leütt*. Mennyire igazságtalan ezen rendel- így-nevezetesen Kenouard következő okok- 
kenés, kiviláglik magának a színműnek ren késő okokból nem véli jogtalannak azt 
deltetésébőL — A színműnek ugyanis tu- Kinek ágyában — ugvtnond — a gondo- 
l^jdsnképen nem aa a rendeltetése, bogy latok keletkeznek és alakot öltenek, nem 
olvasmányul szolgáljon, hanem az, bogy nyert nagyobb képességet azoknak anyag- 
eltadasséit, és a legjobb darab is, mely a boz kötésére, mint bárki más, ki azokat 
silnpsdon eltagadó, olvasva aránylag hídé- magáéivá teszi, tehát nem is követ el jog
gá* hagy bennünket Azért nőm hantiakéi- sérelmet, midőn azt bármely módon cse- 
hatuak dr. Toldy Ferencz azon nézetéhez, lekszi. Azonban eltekintve a'tol, bogy Re- 
mücép a* előadás után még inkább ttaztn- nonard itt olyasmit állít, molynek ellenke- 
oözvs lesznek a nézők a színdarab olvaaá- tője is igaz lehet, nem gondolta meg milyen 
sása, épen eilsakesöleg kevesbedni fog veszedelmes elvet hirdet. Ha mindaz jogos 
azoknak száma, kik azt tenni fogják, midőn mire képesek vagyunk, ha szabadságunknak 
azt sukkal nagyobb élvezettel látták és lát- csak a lehetetlenség szab határt: akkor nem

Montból.
i

A 13. véget ért megyebizotsági közgyű
lésünk Lbó 12. vette kezdetétt főispánt el
nöklet alatt. Megelőzte azt a számon- 
kérőszók, mely alkalomul az elnökölt 
főipán ur tisztviselőink irányában — egy
két kivétellel — megelégedését nyilvánította.

Az alispáni szokásos jelentésből felem- 
liteudőnek véljük, bogy habár a folyó évi 

A kisorsolt negyeblsottmáuyi tagok be- tennél minden vidéken rosznak nem mond- 
lyébe folyó bó 17 én meg: választattak G.- (mfo, de mennyiségre mégis középszerűen, s 
Gjranaa/on: Jeszenszky Danó, Somoskeőy B mnlt éri kedveződen közgazdászati álla- 
Jánós, Félsaobutg Henrik; prfék a jélőb év Íól/Aiában kettős sulylyal
Goada Károly, VlnézuPál; A'uráafcUa Har osWmisdk vártainkra. A nagymérvben csők 
mos Gábor ; Betgen Placby Gyula, Gálos kent gabonaárak és a kereskedési forgalom 
József, Vladár János, Uegycasy Alajos; árt- hlAnya lebctlenné teszik az eladósodott kis 
*ón Rákosy János, Matulay Gyula: Kit te- földbirtokosoknak terheik törlesztését, az 
rensea Monner Albert; Kssssfea Divékyadók finisét A terhes hitelmúvc-
István, Somogyi Zoltán; Pinnen Barthoio- leUk tgyn növekednek, az uzsora a kg- 
meidesz Gyula, Hermann Sándor; ttetocon nagyobb mérvben gyakorol tátik. A földérték 
Goldberger Kálmán, Sterniicbt Gáspár, Ha- L harmodévi árakhoz képest a felénél alább- 
lászy Ferencz; á'ortton: Lénárd András, I „aj t
Szánthó János, Hozgonyi Gábor; ktátnapa- A mcg<)i kBimnilkaert áltel teijositett 
tokon Hrk János; liláén Szaka! Elek, Hor- munkálatok fölülvizsálatóra megyebizotsági 
váth János, Ráday György; Hrt.apoa Sza- Ugok u folkérettek s a még hátrálékban 
kolezay Ignácz; Haggoin Findura J. György levö „ köMégek szigorúan megbüntet 
Józsj; Patakon Soóky László, Sncider György,, tetnek
Zziga Illés; Wrrayóea.-Spisák András. Bőm A1 iskolalátogatási szolgalom a jelen 
hala János, Krupár Károly; CAorszátúi; Kört- 6vben a múlthoz képest kedvezőbb. Az Is- 
vélyessy Gusztáv, Hermann Kálmán, Scbveb- métlőlskolák Iránt intézkedés történt. Ipoly- 
la János; CAaswáws; Bástby Burna. Hor- pedig Libor József másodtan 
váth Edmund; Artrerczon; Sztlassy Miklós.; felügyeld fáradhatlan törekvési folytán az 
Vladár Viktor; Ludáng-. Krúdy Bertalan,|illam kö|teégén felsőbb polgári leányiskola 
Nagy Pál; Gátam: Váczy Gábór, Demo Jő- nyitatott meg, melybe a tanerők az’állami 
séf: Kantorban. Farkas Pál, Potóczky Sán nőtenitőképezdéböl nyerettek.
dór; Mu^jufon: Kasztovszky Jóscf; Zzr/jrórH.' A közbiztonság, nem tekintve nehány 
Nagy Mihály; Himlőn-. Pnlszky Ágost, reB(löri kö*cgeink által elfogott csavargó 
Balogh Antal; X Ginben-. Szerémy János; parázdáteodisát, valamint a egycszsétigy 
.\ -Groniban: Árvay Jósef, Szabó Károly; it kiolégitönek mondható, stb. Ezen itt csak 
ti. Ságon -. Salgó János, Praff Fereno, Szabó kivonatilag ismertetett elnőb jelentés helyes- 
Miklós; S. Tarián Pap János, Kovács Jő- w tadomásnl vétetett, az abban megnevezett 
zsef, Alk Antal; Mtincien Balás Ferencz, Unfelügyclőnek pedig * megyéi tenügyek 
Ledennayer Vincze; X.-ZeUön Munkay Já- kOrtl| unusitott ernyedetlen fáradozásaiért a 
nos, Martinecz József, Ivánka György; K.>' me^yej buottság jegyzőkönyvileg elismerését 
Bercnyben Szakai! Barna, Beniczky Árpád, kifejelni határozom.
Gazdik József, Bella Károly; tereden Lj-J A m 1 n isz teri rende 1 e te k közül: 
eszkovszky Géza, Szabó Ferencz, Beniczky a méter-inérték-tendazer behozatalára vonat- 
Gyula; eteken Pap Gyula; Kallón Otyehel,kolók M állandó választmány véleménye- 
János, Hoitsy Miksa; Lo^nnbn Draskóczy ként fogadtattak el. E szerint a megye szék- 
Ede, Lasxly István; Gócon Forgách Sándor vsában egy mértékhitelesítő hivatal állít- 
gr., Fölkel Károly, Velding Péter, Körmcndy me|y A||M intéző-elnöből, egy 

L“t“rLJ^n<’*’ .^r My^ből é« szolgából A min. által 
u. «-u«. >, r. enged£jyeiett maximilisdijakból 80 száztól!

fog szedetni, de a hitelesítő személyzet fize
tésének meghatározása későbbre balasztatott, 
az alispán pedig megbizatott a megyeháznál, 
egy, a hivatalczél jának megfelelő alkalmas 
helyiség kipubatoláaa s bejelentésére. Ezen
kívül még Nagymaros bortermelő község is

büntAojTtöbbé a gyilkolás, a rablás, a gyúj
togatás sem, akkor nincs jog, akkor bellum 
omuium contra omnes támad, akkor tehe
tetlen a társas együttléL

(Folyt köv.)

Megyei élet

Kálmán, Bory Sándor, Goldberger József;
Sátrakon Wladár Miksa, Szúdy Károly: 
Th fóron Thomka Pál, Pál György.

(Vége következik.)

‘TowrijBtaái úti kar'czolc
Beátái Maisadig és viaaa.

(Indulási eshetőleges akadályok Bécs, Linz,. 
Gmnnden.)

gúnyos füttyentéssel adá tudtára, hogy ő 
viszi már a szebb hazába igyekvő boldog 
koeztosiít. Mondom, az ilyen Jcgyózhetlen 
akadályok" nem épen ritkák a magyar 
kultur életben. Vannak azonban dicséretes

Azt mondják, bogy ba három magyar kivételek is, és sietek megjegyezni, hogy

dapesti városliget, margitsziget, öreg Duna 
és ennek világraszóló, meglevő és megle 
endő lánczbid csudáihoz képest? . . . Egy 
szóval Bécs nem érdekes, és mindenesetre 
kevés, magyar szempontból vett élményt
biztositó vám.

•mbar egyértelműleg elhatároz valamit, és mi is ezen dicséretes kivételek közé tartó 
erősen felteszi, hogy szándékát ki is fogja ránk mindhárman, már L i. én, valamint 
vinni, — es so ipso — nem szokott betel- nem kevésbbé l-ajos és Tóni barátaim, — 
juülni, természetesen bogy .legyözbetlen s aminthogy szentül felfogadtuk egymás 
akadályok súatL" Az ilyen legyőshotlen tiak bogy sem el nem alszunk, sem más 
akadályok közé tartozik azután, pl: ha az hasonló mulasztás bűnébe nem esünk, ugy 
utr* indalni készülők egyike tovább talált | történt valósággal is, azaz pontosan meg-

Mcntünk tehát Linczbe. Oh Lincz. ez 
már egészen más. — Itt csinálják a bites 
linczi tortát, melyből 30 krért egy olyan 
ádag, bogy igazán megfekszi a gyomrot, 
teljességgel nincs tuldrágán megfizetve.

Linczből Lajbachba, Innen egy oldal- 
rándulással Gmnndenbe Alsó Arhi paradi
csomába.

aludni, mint ahogy a vonatnak utána vár-(jelentünk folyó egyezernyolczszázbetvenne-t----- Itt már figyelmet kérek. — Gmunden
nia Utasait; ha a vonal induhfasának órájátidik évi jnlius 12én Bécsnek városában, az legújabban arról lett ugyan nevezetes, hogy
éa peresét puntoaan figyelemben tartó ugyan 
do véteüanül a tevab ealendarhun szerint 
taUha. ftaleu Iái ni az indulás napját; vagy 
— M*i ártatlan gyarlóság, do mégis meg
fordított irányban tünteti elénk « célt, — 
ba egyik másik barátunk, szövetséges tár
sainak adott szemt szavához képest, be
pakolt már mindent amit a holnap meg
kezdendő utboa, néhány hétre, a leggondo
sabb kiszámítás mellett, nélkülözbetieufll 
szükségesnek ösmert, — ki teltet azonban 
róka, hogy a hossaaabb elválás előestéjén, 
fidelis baráti körben, oly csendes ferblibe 1 
keveredett, melyben eleinte csak 10 kraj-

■ Európához czimzett szállodában, hogy innen 
telére megállspitandó terv szerint, keresztül 
az operenciákon Itáliába folytassuk utunkat 

Bécsben kevés látni valót talál a ma
gyar ember; mert mit is bámuljon meg? 
a Szent-István tornya? . . az már nem új
donság. Némelyek épen ebben találják 
ugyan érdekes voltát, de az elfogulatlan 
toarista erre keveset hederit; ki van szá 
mitva, bogy a philadelphiában építendő to
ronynak, ez épen csak a harmadrésznyi 
magassága: már pedig Philadelphiában is 
elmegyünk 2 év múlva, hacsak azért is, 
bogy 600 lábnyi magasban legyünk a leg
magasabb osztrák torony fölött.

A ringok ulezái és palotesora? A leg
ezár volt a vízi, • jó eredmény reményével) 
is biztatott a kétes értékű príma fortnna, 
<— mig végre az nt költségeire megtakart-; szélesebb ringtől a váczi nt 10 öllel szí
tott egész össseg szépen éluazott, és a teendő lesebb. olyan palota pedig mint a HaasFü- 
nagy tapeestaiatok eandídatusa bakala csiszta löpé Budapesten, egy sincs egész Bécs vá
mest haza ugy hajnal felé árra nyűgbe- rosában. A népkert, császárkert, — kis 
lyéset » csakis azt hallá, midőn a mozdony Duna vagy Cuna — mik ezek mind a bn

ott egy sörös compánla ami erdélyi szá
szainknak fogta pártját ellenünkbe s mani- 
festumot is bocsájtott ki javukra, melynél- 
fogva rosszalja, bogy mi a szászokat ma
gunkkal mindenben egyenjognakká tettük, 
azaz bogy rosszall maga sem tudja mit, 
és elvárja tőlünk (szegény vandal magya
roktól), bogy mi megjavítsuk magunkat, 
azaz fosszuk meg a szász atyafiakat áttól 
amit eddig velünk közösen élveztek, — 
más értelme a jó gmundeniek sörös mani- 
festumának nem lehet — de hát eltérve 
most a magas plitikától, és rászállok a ter
mészet által alkotott hálásabb talajra, el 

1 kell ösmerni, bogy Gmnnden az ö gyönyörű 
tavával, felbőkbe nynló imposant traéhyt és 
b izalt sziklával, más oldalon száz meg száz 
gyönyört nyaralója, bájos vidéke, és ezer 
elszórt palotáival, a tó tükrét hasító gőzö
sök és vitorlás vitorlátlan k^jcsónakokkal 

; oly fölségcs látványul szolgál, mely pompás

levegője bozzájárultóval, a beteget msggyó- 
gyi()a> u egészségesnek testi és szellemi 
erejét, mintegy varász érintéssel hibetlénül 
felfokozza s ngyanily bűvös hatással vará
zsolja ki zsebeinkből az ékesen csengő éa 
szelíden susogó tartalmát.

Éreztük a bűbáj hatalmit mi is, midőn 
az Ebensee felé repülő hajó fedélzetén végig 
bámnlói valánk a természet csndás bájainak, 
s bogy a tündéries igézetnek semmiben ne 
legyen hiánya, imc hozzánk közeledik a 
a 2-ik helyről az elsőre, egy jól megtermett 
izmos, még fiatal gmundenteii legény, és 
kíván jó reggelt valóságos Szittya magyar 
nyelven. 0 is tud ugymond magyatti), amit 
azonnal elbittflnk midőn ekkép folytat* a 
derék polgártárs: rkatona megvoltam, sok 
jó bor meginni madárországot", ügy látszik, 
mintha most is e kedves visszaemlékezés 
utóhatása alatt állott volna a kiszolgált 
dérék hadfi, — oly kedélyes kezdett vélünk 
lenni váratlan élvezetünkre; és föltevésünk 
helyes volta csakugyan bebizonyult azon 
különbséggel, hogy most nem Babbus, de 
Gambrinus önté a lelkesedést a vitéz fér
fiúba. — Tudakozta hová megyünk? . . . 
Mondtuk hogy elébb Ischclbe, azután Sala 
bűrgba, és igy tovább — Hák Salzburgba? 
kiáltó ő fel, kellemes meglepetéssel. No 
uraim, bá Salzburgba mennek jó tanácsot 
adhatók, elne mulasszák^megnézni a várban 
azt a híres nagy kályhát, meg aztán a 
„Marstallt" (ami alatt ő a lovardát érté); 
azonban bogy önök a zenélő harangért t is 
megfogják hallgatni, amely említett bárom 
nevezetesség nélkül egész Salzburg nem ér 
egy pipadohányt, — a ekkor, mint egy meg- 
pecsétléaeűl állitásáuak, a szívélyes jó ba
rát egy nagyot húzott talmiezüstkupakn gyö
kérfa ünnepi pipáján.

Csalomjai



felhivatni határozatott, de csupán csak aísunk összegébe — biróilag tőlünk el no vé- 
bordóbitelositő hivatalnak felállítására. Az lessék; és pedig:
országos statístikai ügynek szervezéséről 1. A lehetőleg jutányos kölcsön útját és
szóló tQrvényczikk értelmében a megyei e i 2. Felekezeti jellegű iskolánk közössé
nemű bizottság ezúttal megválasztatott Az tételét
illető minisztérium áital küldött törvéuezik- Jól megfontoltuk és megvitattuk mind 
kok kihirdetettettek. Egyébb miniszteri ren-; a kettőt s ragaszkodunk mindenekelőtt az 
más kisebbszertt tárgyakra vonatkoztak. elsőhöz, mint is egyedül Eminenciád, mint 

A megyei s egyéb levelezések so- ugy egyházmegyénk főpásztora, mint kath. 
rából megemlítjük: Udvarhelyszék kérvénye hitközségünk atyjának nagylelkű pártfogása 
a szolgálatba lépő nyugdíjas egyének nyug- és hatalmas közbenjárása álul akként utol- 
djjélvezeténeka hiv ataloskodás tartama alatti érni reményiünk, miszerint Eminencziád a 
felfűggeszéso iránt, pártolásban részesült, bitfelckezeti iskolánkat még terhelő 7 ezer 

rx on A I vÁÍaHaL m .. L IxÁwmaaIa* SannlmllnVI Vallóul

tőleg az elöljáróságra nézve a képviselő tes
tület gyakorolja a felügyelet és ellenőrzés 
jogát, s hogy ugyanazon törvény 92. §-hoz 
képest ily ügyekben a tiszti keresetet meg
előző vizsgálatot szintén a képviselő-testü
let van hivatva elrendelni:

tiszteletteljesen esedezünk, miszerint ál-' 
Ulában bármely Ügyre, de különösen a fel-! 
hozott esetre nézve ellenünk a vizsgálatot 
elrendelni s annak eredményéhez képest ha
tározatot hozni kegyeskedjék.

Mély tisztelettel, Losoncion, 1874. évi 
november 12-én Pokorny Sándor s.k. púi

mig a többiek tudomásul vétettek. i forintoknak bármely — Unulmányi, vallási, gázmester, Draskóczy Ede s. k. főjegyző,
Ajelentések közül kiváló figyelmet vagy egyéb általunk tndva nem lévő, de aCzőbel Károly zk. rendőrkapitány, Lisz- 

gerjesztett a megyei alispánnak azon előter- jelzett czélra felhasználható — alapból *<W-)nyay Ferencz s.k. aljegyző, Kcllcr Sámuel 
jesztéso, mely szerint a megye területén át- erinitip é» törlti^árr leendő megszerzését ak. pénztárnok, Szatmári István s.k. gazda, 
vonuló államutakra szükségelt kavics száli részünkre legkegyelmescbben kieazközlcni 
tásra a megye részéről és nevében válal- méltózUtik.
kozni óhajt, mi által tetemes előnyök háram- Bitcltelekköny vileg is hitközségünk tú
lsóénak a megyére különösen az álul, hogy a lajdonát képező, a város legszebb pontján, 
megyei uUktól távol, az utóbbi napon dől- »•!.
goznák le tartozásukat, az államtól ny*rt

E kérvény folytán a közgyűlés követ
kező határozatul adott elégtételt a kérvé
nyező tisztikarnak.:

fekvő emelete, iskolaépületünk tágas tel-1, . A el*
kével, az álulunk szüUégelt 7 ezer frtnyielrendelésnek szükségét nem

sTÜlOAK. LO UknUUUJUML U BlUálUUK. UUKBCŐCCn 4 Uhuja ;~
pénz pedig a megyei uUk- és műtárgyakra összeget háromszorosan fedezi s igy a hite- ° 0 T*n
haszonnal beruházUtnék. A megyei bízott- lezö alapnak tökéletes biztnsitékot úgy a tő- ” cu 'alt0 .. .. ' 8 . 1*
Ug helyeslés és elismerni fogadva az kére mint a kamatra nézve nyujUu*. j8 v»W‘t ezikkben érintett ál Utólagos 
előterjesztést, a közmunka- és közi, minise- A második útra főmagasságú urunk !|nl® “ 88?fU8 ° 0 . ’ ,
teriumot felkérni határozU a jelzett vállal- mint^v orkölesiles m,0‘ “ °> íu^rnt kmyttáUra vonatkozó-

kozhatás megengedéséért. A mngyei községi 
úthálózat gyakorlati kivitele tárgyában szin
tén ezúttal történt megállapodás.

Ezen gyűlés alkalmával megválaszUtUk 
azon választmányok is, melyeknek fólyó év 
végével törvényszerű idejűk letelik, igy az 
á|laudó, az igazoló, s a bíráló.

P a cjz o l a y Gusztáv megyei tiszti 
üűgyés, családi körülményeinél fogva lekö
szönvén hivataláról, a törvényszabU módon 
lett kijelölés után helyébe egyhangúlag 
Luka Pál fiául ügyvéd lett megválasztva 

A jövő évi első évnegyedi közgyűlés 
február bő 11-re határozUtotL

csak a végszükségben mintegy erkölcsileg - - -
, . . Sí . |lag a folyamodó tisztikar által el nem kö-kényszentvo tudnánk lépni azon esetben.! * / _ . ...
hogyha az elsőben vetett s folytonos pictás 
sál táplált reményünk czélra nem vezetne. 
Csak ez esetben volnánk kénytelenek — 
részint hogy nagy köluéggel emelt iskolánk 
falait az elárvereléstöl megmentsük, részint 
hogy gyermekeink szellemi okulásukat sa
ját városunkban saját szülőik felügyelete 
alatt továbbra is megnyerhessék — iskoláink 
folyó és jövő terheinek felsegéllésére idegen 
bitíelekezetü polgártársainkat felhívni s azt 
előttük megnyitva közössé tenni, nyilvá-

1 niUni.
Kik egyébbiránt csflggedetlen remény- 

P- H. nyel várva, esdve Eminenciád nagylelkű 
hatását s úgy magnókat, mint r. k. hitfele- 

Az Ipolysági kath. iskolaszék pri- kcre<i iskolánkat magas kegyébe és pártfo- 
más <5 eminentiájához az iskolaépület gázába ajánlva, maradtunk mély tisztelettel 
ügyében következő feliratot intézett: Eminenciádnak, Ipolyságon 1874.‘nov. 7-én 

Egy éve len már, hogy az álUlnnk itt, l^Uzatosabb szolgái és hívei 
a megye székhelyén nagy költséggel emelt * iprfpsdfi r.

r. k. hitfelekezeti főelemi iskolánk aj épű-l "
léte elkészült s egyházi ünnepélyességgel a LftSOnCZrÓI
nyilvánosságnak áUdatott

Emeltük pedig azért, mert városunk tndósiUnak, hogy Losoncz város tisztikara 
régi iskolaépülete és tanbelyisérei nemesek a városi közgyűlés elé következő kérvényt 
a jelenkor kiránU kulturális czélnak nem intézte a közelebbi napokban.

Mélyen tisztelt közgyűlés! A .Loson
czi Lapok** folyó évi november hó 8-án 
megjelent, tisztelettel ide csatolt 45. számá
ban .Hangok a közönség köréből** czim 
alatt foglalt czik az egész városi tisztikart 
megtámadja azon alapon, mintha a város 
közháza melletti szoros utcza, vagy amint 
a czikk mondja: „kutya-szoritó** megszűn
tetése s az uj ntezának a város közháza

Bory Sándor körjegyző A. Sztrcgovárói 
a 200. számú Ívvel Bory Sándor adománya. 
1 ft. Lutter János 1 ft. község részéről 1 
ft. összesen 3 ft.

Voxith Horváth Kálmán körjegyző a 
vilkei körjegyzőség részéről a 206. sz. iwel 
s^ját adománya 1 ft. Törincs község 2 frt. 
50 kr. Jelsöcz község 2 ft. 10 kr. Ráros- 
Múlyad község részéről 3 ft. összesen 8 ft. 
60 kr.

Dráakóczy Sámuel körjegyző Loeoncz- 
Tugár és Kisfaluból a 210. sz. iwel Sza
kai Lajostól 1 ft. Los. Tugár várostól 2 frt. 
több Los. tugári és kisfaluéi polgároktól 6 
ft. 85 kr. összesen 9 ft. 85 kr.

Dráskőczi Soma kötjegyzö Los. Apát
fal váró| a 212. ívvel Prónay Páltól 5 frt. 
Gróf Czebrián Lászlótól 5 ft. s több apát
falusi lakostól 75 kr. összesen 10 ft 75 kr.

Marx János Vidcfalváról a 213. iwel 
több lakos, és a község adományaként 1 
frL 88 kr.

Antalik György Los. Nagyfaluról több 
községi lakostól 1 ft. 2 kr.

MaUsovszky József prépost Gácsiak
ról a 215. ívvel a gácafalusi plébánostól 2 
frt. Kapinay Pál nyugalmazott lelkésztől 1 
frt. több községi lakostól 98 kr. összesen 
3 ft. 98 kr.

Dedinszky Károly Máskoráról, a 217. 
iwel saját adományát 1 frtot.

Krsák Mátyás Divénybői a 220. iwel 
Krsák Mátyás adománya 5 frt. több róm. 
kaib. lakostól 2 frt. összesen 7 ft.

Gramantik Bálint Sztrcgováról, a 224. 
sz. iwel Madách Majthényi Annától 3 frt, 
Gramantik Bálint 5 frt. Lutter János 1 frt. 
Filip Károly 1 ft. Seszták János 1 frt. Ba
rcs Jusztin 2 ft. több Sztrcguvai lakos 2 ft. 
20 kr. összesen 15 ft. 20 kr.

Bállá Benő LipU-Gergéról a 336. iwel 
saját adományát 1 ft

Weiszkopf Alajos Litkérői a 338. sz. 
iwel 50 kr.

Kar. Koszi biró a 340. iwel több kar. 
keszii lakostól 1 ft. 85 kr.

A kővetkező aláírási iveket űresson 
kűldötték vissza: Polichno községből Szlan- 
esik Pál lelkész úr a 222. Ivet; Kis-Gergc 
község a 335. ivet; Karanca-Keszi község a 
339. sz. ivet; Mihály-Gerge község a 337. 
sz. ivet

I. Közlemény szerint bejött adományok 
összege tészen 136 ft 46 kr. Kelt B -Gyar- 
mat, nov. 19. 1874. Dimik Jótttf, 

közp, közgyám.

vettethettek; mert * városi közgyűlés 1873. 
évi 101. számú s ezen műveletekre is vo
natkozó végzése úgy a szoros utcza bezá 
résit, mint a sugárút kinyitását akkép 
rendeli cl, hogy mindazok végrehajtása előtt 
a volt kis-malom helyiségén a kisded-ovoda 
épitessék fel; — melynek pedig idáig való 
nem épithetéseért a folyamodó tisztikart a 
felelőség cgyáulán véve nem terheli. K i - 
adta: S/tUer Antalhelyettesített jegyző 
Hitho Já>uM, helyettes elnök.

feleltek meg, de primitív és ronda állapo
tait — egyéb felekezetek falusi iskoláikhoz 
képest is — hitközségünknek szégyenére 
váltak.

De még emeltük azért is, mivel 46 □ 
mértföld terjedelmű, legnagyobb részt római 
katbolikus hívek lakta megyén eben sehol 
rendezett elemi iskolát nem birt népünk és 
magyar fajunk, biijon az tehát legalább a 
megye székvárosában egy oly nép-mQvelő- udvarán keresztül leendő megnyitása mind 
dési intézettel, mely példányul szolgáljon eddig a tisztikar hanyagsága miatt késnék, 
egyéb községeknek, ápolójául szent vallá- Jóllehet az 1873. évi marczins 22-én 
sank elveinek, végre terjesztőjéül fajunk tartott közgyűlés által 101. sz. alatt hozott 
édes nyelvének, a haza azon vidékén, me- határozatban kimondatik, hogy: „első sor- 
lyen tnlféjszaknak nem hangzik magyar szó! bán az óvoda fog a volt alsó malom telkén

Mindazonáltal az élőnkbe kitűzött üd- felépitjetni, s csak ennek teljes felépítése 
vöt ezélt esak úgy lehetett megközelítenünk és használatba vétele után fog egy részről 
hogy a megye pártfogását igénybe vettük, az új ntcza megnyittatni, más részről a je- 
mely is elég nagylelkű volt, a tulajdonát lenlegi szoros ntcza megszüntetni1*; jóllehet 
képező, még a 48 előtti időkből fenmaradt az ovodát illetőleg eddig a közgyűlés még 
a megyében létező összes hitfelekezetek kö- az építési tervezetre nézve sem jött megál- 
vetőitől befolyt 8 ezer forintnyi népnevelési lapodásra, és a serházi fogadó 1871. évbe- 
pénzösszeget kizárólag az ipolysági római adatván ki jelenlegi haszonbérlőnek, a szer- 
kath. hitfelckezetnek a jelzete czélra átal- ződés megkötése alkalmával ezen uj ntczá- 
adni, mely adomány nélkül még az építésbe nak még híre sem volt: egyrészről a még
sem kezdhettünk volna. támadás módja, másrészről a községi tör-

Ámdo minden iparkodásunk, szegényebb vény VIL fejezetében foglalt az elöljáróság 
sorsú polgáraink, mesterembereink és föld- felelősségére vonatkozó eljárási szabályra)

Adakozások.
Nógrádmegye árvaszékének 4553—874. 

számú végzésével — a nógrádmegyei árvák 
javára elrendelt adomány gyűjtés eredmé
nyét— az árvaazéktöl nyert meghatalmazá
som folytán az adományok beérkezésének 
rendje szerint azon hozzáadással van szeren
csém köztudomásra hozni, miként a befolyt 
és ezentúl beérkezendő adományok ,Nóg- 
rádmegyei árvaalap** czimén külön letétbe 
helyeztetnek.

Egyidejűleg fogadják a nagylelkű ada
kozók a szegény árvák üovében hálás kö- 
szönetem nyilvánítását — azon meleg rész 
vét és szives készségért, melylyel az any- 
nyira szükséges árva-alap megteremtéséhez 
járulni kegyeskedtek s fogadják ezen köz
lést nyilvános nyugtatványnL

I. Közlemény.
Dömők József központi közgyám 486. 

sz. ivén adakoztak: Veres Pál alispán kir. 
tanácsos 10 frt Pongrácz Károly árvaszéki 
elnök, kir. tanácsos 10 ft. Pajor István, fő
ügyész 5 ft. Dómján Pál, törvszéki biró 1 
ft Somoskeőy János, járásbiró 2ft Detrich 
Zsigmond 2 ft. Dömők József 2 frt. össze
sen 32 frt.

Veígel András kosdi lakos a 106. sz. 
gyűjtő ívvel beküldött. Labuda Tamás plé
bánostól 1 ft 49 kosdi rom. cath. lakos ré
széről 6 ft összosen 7 ft

Kenczelman Ignácz felsö-szécsénkei biró 
a 121. gyűjtő iwel 16 — szécsénkei lakos 
adományaként 2 ft.

Pataki János szklabonyai plébános 15 
gyűjtő iwel Pataki János adományát 5 ft. 
több szklabonyai róm. kát hivek adomá
nya fejében 1 ft. 42. összesen 6 frt. 42 kr.

Krsák Ferencz a rózsalchotai 169. sz. 
iwel 2 ft.

Krsák Ferencz a 170. sz. gyűjtő iwel 
Fűrész község részéről 2 frt Budalehota 2

Politikai szemle.
A képviselöház nem tartott ülést a le

folyt héten, hanem annál több dolga akadt 
az adó- és pénzügyi bizottságoknak, melyek 
naponkint Unácskoznak, s a paragrafusok 
és számok szövevényeiben nem egy érdekes 
elvi fejtegetés akadt meg, a mi tüzetes vi
tákra szolgált alkalmai.

A főrendiház már tárgyalU azon tör
vényjavaslatokat, melyekre nézetkülönbség 
forog fönt a törvényhozás két faktora közt, 
és e nézetkülönbség elsimításához a főren
dek újabb Urgyalása nem sokat járult, s 
a legvitásb pontok fölött közvetítő javada
tokkal vélt közeledéstjbiztorithatni a másik 
fél részére. Nevezetesen az erdélyi adócen- 
zusra azon módosítás szavazUtott meg, me
lyet a b. Kemény Gábornál erdélyi képvi
selők álul tartott értekezlet állapított meg. 
A körjegyzői törvényben hasonlón uj alakot 
nyert a magyar nyelvre vonatkozó intéz
kedés.

A képviselőháztól nov. 13-án vették át 
a főrendek a kérdéses törvényjavaslatokat, 

jogöRÍ’ bizottságra bízván, hogy azok 
fölött véleményt nyilvánítson. Az érdemle-

miveló népünk áldozatkészségének daczára nem engedik, hogy jelen esetben önvédel ft és D. Oroszi részéről 2 ft. összesen 6 ft. ges tárgyalás nov. 16-án kezdődött, s a 
sem valánk képesek mindeddig fedezni a műnket a polémia terén keressük: mert oly Krsák Ferencz a 171. iwel Divény vá- jogügyi bizottság javaslaU fogadtatott eL 
tetemes építési költségeket és ma ugy ál- ellenféllel szemben, ki tényeket, melyekről ros részéről 2 ft. 50 kr. Kis-Tngár részéről — A múlt hetet a királyi pár a cseh 
lünk, hogy az építési vállalkozók még 7 a hitelesitett tanácskozási jegyzőkönyvek12 ft. összesen 4 ft. 50 kr. Kladrnbban és Pardubiteban töltötte vadá-
ezer frtnyi lejárt követelésünk fejében isko- megtekintése által könnyen és egyszerű j Podborszky János Gács városból a 175. szátokon. E hó 11-én esti 6 órakor pedig 
la székünket végrehajtással fenyegetik módon szerezhet magának helyes tudomást sz. iwel saját adományát 1 ft Prágába mentek a beteg, Ferdinand király

Mivel pedig az általunk mnlt évben csak azért ferdít, hogy becsmérelhessen, — BarU József Gácsról 178. iwel Gács meglátogatására. A hivaUloa fogadUtáa 
megkísértett adakozásokra! felhívásunk még önérzetünk tiltja az érintkezést; s mert nyíl- város részéről 2 ft. 16 gácsi lakos részéről mellőzését előre kikérte a fejedelmi pár.
azoknál is, kikre hitközségünk tán nem vánosan oly kötelesség sértéssel vádolUtunk, 
egészen indokolatlan reményben számított, melyre nézve a községi törvény 91. §-a 
esak a legkisebb mérvben Ulált viszhangra: alapján tiszti keresetnek lévén helye,— ön
ágy egyedül két uUt látunk előttünk még magunk bírái nem lehetünk.
nyitva arra nézve, hogy njonan emelt isko- < Ezek folytán tekintve, hogy a községi

2 ft. 44 kr. összesen 4 ft. 44 kr. mindazálUl nagy néptömeg gyűlt össze a
Árvay Mátyás Gácsfaluról 179, irvol Hradzsinhoz vezető nton, s a házak kivol- 

Gácsfaln község részéről 1 frt. 23 községi Uk világítva. A király több előkelőséget is 
lakos részéről 2 ft. 30 kr. Ossz. 3 ft. 30 kr. fogadott másfélórai ott idézése alatt s örö- 

Bansel János maskova községből a 182. mét fejezte ki, hogy rövid idő alatt ismét
la-épületünk— valószinöleg csak tartozá- törvény 90. g a értelmében belügyeket ille- iwel 21 máskorai adakozó részéről 2 f. 15. láthatja Prágát s egyszersmind kyelentettn



a polgármesternek, hogy nem sokára hozz-! — Spanyolországban az északi csata- 
/ saabb ideig fog Prágában időzni. Ezt a ki- téren Ijtscrna tábornok Iruu fölszabaditá- 

rályné is emlité. Esti 8 órakor elhagyták sával nagy előnyöket vívott ki. Laterna 
Prágát, s visszatértek Kladrubba, hol más ‘nov. 9éu indult ki 14 zászlóaljjal — mint- 
nap azt a hirt közölték velük, hogy Ká egy 12,00) emberrel s 26 ágyúval Sau-So 
roly Ferdinand főbe rezeg (Albrecht főber- bsstianból A harca Kenteria körül kezdő- 
czeg öeseve) igén betegen fekszik rendes dőlt, hol a karlislAk San-Man-o begyén, 
tartózkodási héjén, a mórra Selovitzban. mely Irnnt uralja, el voltak sinczolva. A 
hol a halotti szentségekkel is ellátták. E kormány csapatai hírűm felől nyoma tak 
hir következtében nem is vettek részt to- előre, a jobb szárnyat Lom.i, a középet! küldetés —

széné Odry l^ehel. Ara 60 kr. Ajánljuk a 
zenekedvelők figyelmébe.

A Pesten ma tartott pétu-eongres 
sutra a b-gyarmati takarékpénztár részé
ről annak elnöke Jeszenszky Danó, az öu-

Figyelmeztetjük mindazon szülőket, 
kiknek iskolaköteles 6—12 éves gyerme
keik vannak, hogy azokat haladéktalanul 
iskolába küldjék, mert az elöljáróságok szí 
guruin uUsitva vannak az iskolát mulasztó

segélyzü egylet részéről Reményffy József:gyermekek szülői ellen.nz l-G8-iki 3<. t, 
elfoglaltságá miatt annak helyettese Havas!®*- •* 8 alkalmazni. Az a törvény pedig 
Gyula, a losonczi takarékpéuztir részéről'‘ej’ 8Z,'l. rll.i a szülő (gjáni vegy guztla) 

ipádig i'etyko Imre leltek kikűldve. A ki-|a tankötelezett növendéket az iskolától visz- 
„ ------- ---------- T ------, ------ -------------- , ----------‘küldetés — mint értesülve vagyunk -- uz szótártja, ebbeli kötelességének teljesítőére

vább a vadássaUkban, s másnap (13-án) Blanco, a balszárnyit Laportillu vezette. A illető hitelügyletek instructióival történt, i komolyan figyelmeztetendő. Ha ez nem linvr. 
a király Bécsbe, a királyné pedig Gödöt harca legélénkebben Sau-.Marco begye körülJ nevezetesen, hogy az uj adótörvény elleni í “álna, első izbeu 50 krra, másod ízben I 
lőre utaztak. ! folyt, * itten is a karlisták teljes vereségé- fokzólamiáa, mely a hitclegyleti betétekre; frira, harmad izbeu 2 frtra, negyed izbeu 4

A caeh lapok megelégedéssel registrái- ve! végződött, kik nagy menynyiaégű lő- i« kiterjed, a péuzcongrcssus részéről apéaz-(frtM büntettessék az iskolai pénztár j -.vár.t. 
ják ő felségeik abbeli Ígéretét, hogy nem- szert, és ágyút vesztettek. A kormány csa- Ugyininisterhcz haladéktalanul megtétcssék;'Söt "líK «“u “égyszeri büntetés sem 
sokára hosazab időre meglátogatják Prágát. paUinak vesztesége 300 halottra megy hogy az osztrák nemzeti bank képviselői' intené a szülőt (gyámot vagy gazdát) kö 

A .Moravski Oriico“ ez ígéretet annak' írun városának ké tharmada romba van részérül telt folhivásbau a magyarországi tclcMégéuek teljesítésére, ükkor nz illető 
hitelegylctck solidaritáaa tüzetesebben fej- iskolai szék erről a felsőbb iskolai hatóság, 
tessék ki.

Dalegylet. F. évi november 16-án tar- 
totU a városi dalegylet második alakuló 
közgyűlését JaszenBzky Danó elnöklete alatt. . - * w .
Tagok nem reményiéit számban jelcukeztek.-Ju ex®n * nJt 
A közgyűlés első feladata volt az 
lyok mcgálapitUa; evégböl az

annak jelűül veszi, begy a fejedelem és a {lőve. Írun fölszabadítása tehát sikerült, de 
cseh nemzet közölt előbb létezett félreértés Laterna tábornok azon terve, hogy a kar- 
s bizalmatlanság árnyéka is eltűnt. A cseh listákat vagy bekeritsc vagy franczia földre 
nemzet reményei, melyeket ő felsége cseh- szorítsa, meghiúsult, mert a nagy terv ke- 
.mUm *ua lOn^uiukn* fiwsit aw iránv. resztül viteléhez nem volt elegendő számú

serege. Ha iO,000 emberrel többje lett volna 
elvághatja a karlisták visszavonulásának 
útját. Így azonban a karlisták a navarrai 

, begyek közé húzódhattak vissza.
- Az északamerikai demokraták, az 

egykori rabszolgatartók pártja, megdöbentő 
diadalokat vívott ki a különböző államok
ban csak most lefolyt kougressusi válasziá- 
soknál s mint a távirat jelentette, a kon 
gressusi demokrata tagok már eddig is 66 
főnyi többséget képesek felmutatni a repub
likánusokkal szemben s igy alig lehet ki
látás arra, hogy a négerek társadalmi egyen
jogúsítása, mely a kongressus jövő üléssza
kára lett elhalasztva, testté váljék; mert1 
hiszen épen a demokra'a párt volt az, mely 

______  _ __ _________________ nem reg több helyütt véres összeütközéseket
- A n^gyd bázadó kérdése. A képvi- P~'ok .lt a feketékkel azért, hogy mintegy 

Klőház Dénzttryi bizottságának azon batá- aJ'0,ui*1 gyakoroljon a kongressusra a tel
m mm*s ts/\ Ír A rvl AoA Ivnn   Al.

rozata, mellyel ai egész 18 <5. évre föl vette 
a költségvetésbe a törvényhatóságok köz
igazgatási költségeit, valószínűleg a jelen 
évre eltemette a megyei házadó kérdését. 
Ezen ügygyel pedig összeköttetésben áll a 

; területi kikerekites kérdése, és sok egyébb 
közigazgatási reform, melyok közül az ál- 
HmhávHrtás rendelésének ügyével szoros 
öeszeíllggésben lévőket még ez ülésszak 
alatt lőhetett volna megoldani. A ,P. N." 
azt hiszi, hogy az egész évi költségvetésnek 
töl nem vétele ez irályban igen üdvös 
presaióut szolgálhatott volna. Az említett 
határozat után igen kevés remény lehet e 
kérdés megoldásához, s ekkor a deficzit. 
ha a Ghyczy által előirányzott bsvételek

f miad megvalósulnak s az uj adók mind be
hozatnak, nem 27, hanem legalább is 29 
millió lesz. S ezt a deficzitet nem ellensú
lyozhatják a péjezügyi bizottság törlései

— Az olasz képviselőház eredménye 
483 kerületből ismeretes. Eddig 144 kor
mánypárti, 100 ellenzéki válaszutott meg.

országi első látogatásához fűzött, ez irány-' 
bán teljesen valósultak. Igen természetes
nek tálává, hogy a korona és a cseh nem
zet közt létrejött aj viszony a politikai 
„modns viveadp-t is meg fogja változtatni, 
mintán lehetetlen, hogy a nemzet elheverőit 
érzete, mely a jelenlegi politikai viszonyok
ban leli megtejtését, még tovább is ti pia 
lékot nyeljen. A helyreállt, úgyszólván csa 
ládi béke, szükségkép a közflgyekbeu való 
egyetértésre is kell hogy vezessen.

AJélhivalalos „Pragcr Corr.4 ellenben 
siet kijelenteni, hogy ő felsége Pardubita
bun tartózkodása alatt gondosan óvakodott 
minden szótól, melyet a kiegíezési remé
nyekre nézve fel bátorításnak magyarázhat
nának és általában minden politizálási kí
sérletet a legvilágosabban elutasított.

nál jelentést tesz, mely aztán az iskolától 
tör- ^““tartott tanköteles gyermek számira a 

községi hatóságnál, külön gyám rendelését 
is 8ozrga!niazhatja.“ És mi butározóttan tud- 

t az elöljáróságok 
alapszabá 'gyekcin> 18 6»gnak szigorral végrehajtani. 
t igazgató A gyermek a sutban som él levegővel, műn- 

. . ' kilt nndtcF mufti a tplnAtfsák íft no.liArnn V-mmbválasztmány álul javaslatba hozott s job.! «t pedig most a telnőltek is nehezen kapnak 
hAra a losonci d.l,^ A fcInkaMfOtt eillbCf ItcdVeM. Pá-bára u losonczi dalegylet alapszabályait! 
zsinórmértékül vett alapszabályok lettek 
elfogadva. - A működű tagok évi dija bői rá
tái kép 80 kr;— tagdijkép 1 frt. — A párto
ló tagok évi djja 2 frt. az alapiló tagsági 
díj egyszer mindenkorra 10 frt — Szabá
lyozva jettt a karuagyi havi fizetés is. Kar
nagyoknak egyhangúlag Chikán Mihály és> 
Menczcl János urak választattak meg. A 

|gyűlés mintegy 10 órakor oszlott fel. Zám-1 
pori István, mint a múlt dalcgyleti 
közgyűlésen megválasztott igazgató, a múlt: 
számban levő dalegyleti közleményből vé- j 
tétlenségből kimaradt. |

Réuzegraek statisztikája. Bécsben | 
,Halálesetek növekvése 1873-ban a szeszes 1 
iuloknak mértéknélkúli élvezése folytán41 
czim alatt a közegészségügyi bizottmány ál-1' ...... - . .
tál közzé tett könyvből, kivonatilag követ- “"‘u ’ ’ gy “T
kezök az iparosokat érdeklő dolgokat kü-i^ ^ “
zöljük olvasóinkkal: 1865-IŐ1 1873-ig Béc. k‘A1‘ « ís niaga-magát vá-
nyilvános kórházaiban 2163 égvén szcove-l 7 t. I'”erl141 8 Wd
dett részegség, betegségben és pedig az|űb,ud ; ’ ^“özött; igen
egye, foglalkozási és kereseti ágak szerint VüR és így Uvozott hazulról. Mtután

’ um ni < x iiu x’ a u oonu20n^aa öégy óra bowxáiff volt Uvol. a követkexö sxázalekbau: Napszámos volt 22.91 . . . . ’r BTilink nfFossrlni Ír A‘V/lrtn«lr a
százalék, serfűző 9,8, bodnár 6 9, kőműves 
G.l, kocsis 4.7. kázmester 3.8, szabó 3.1, 
pinczcr 2 százalék. Lakatos, asztalos és 
háztulajdonos 1,4; szolgák, kocsi vezetők,! 
szatócsok és ácsoK 1.2; hajósok, házalók, 
kőfaragók és kereskedők 1—1 százalékkal 
voltak képviselve. Sajátságosnak nevezi 
ama könyv, hogy bizonyos foglalkozási cső 
portok nagyreszt bizonyos időszakban ex- 

' celláinak. A részegesnők nagyobbára nap- 
! számosnők, fehérneműt készítők sut. és meg
lehetős idősek. Múlt évben részegségi beteg- 

liymrn. Vancsó Béla szabadságolt ál- ségben összesen 240 egyén halt meg (ezek 
Összesen mintegy 200 pótválasztás lesz szűk- lományű honvédhadnagy a napokban vezetr közül 18 asszony). E számban nincsenek 
séges, mert a választók oly csekély szám- oltárhoz városunkból a szép Baldanvégh bcfoghlva azon részegesek, kik öngyilkosok 
' * “*■ * * -- »< . ». •_ lettek. Megjegyzésre méltó ezeknél, hogy

Kinevezés. A b, gyarmati törvényszék- nagyobbára vagy kötél álul vagy magas 
törvény ugyanis azt rendeli, hogy a szava- nél Üresedésben volt bírói állomásra Zelenka helyről leugorva vetettek véget életüknek, 
zás csak akkor érvényéé, ha a választók Károly losonczi aljárásbiró neveztetett ki. i . . , . . . ,r» . .. - Az amerikai kövér emberek con^rea-absolnt többsége részt vett benne. De ezut-; llalalozaa. özvegy Kubányi Jánosné, ... . t .... . . _ . ...
U1 különöaen a nagyvárosok muUtUk péL született Meleg Mária o hó ló-én halt cl ’. ° “ r eB „ 03
dáüan közönyö-éget Bóma,Nápoly,Turiu, a. Esztergában 84 éve. korában. Nyn-,^" 
Flórén^ Bolo^a, Panna, ^jék bélében | (Connecticut államban . A hús- és zsirtömcg

Piua Stb. városokban, és pedig nemcsak a H.-tnrjáni izr. iskola-bizottság folyó fontot nvom^ 200 főm
egyes, hanem néhol az illető helyek összes évi deczember hó 8-án az otUni casino-ter- ra'n. ,n k tI.
kerületeiben, igy Róma mind az Öt, Flórencz mekben, melynek tiszta jövedélmo árva és'3 mininin,n’ me - 
mind a négy, Milano öt, Yelencze mind a.fixetésképtelen unulók részére fordittaiik. 
három, Nápoly tíz (tizenkettő közül), Tu »“ “ ~ *“ • j ’ „
rinban három (négy közül) kerületében uj ütközéssel panaszolja, hogy Lónyabánya 
választás lesz szükséges, nagyobbára esak községe Viulis József jegyző rábeszélése 
iu azért, mert a szárszók abuolnt többsége folytán többek, nevezetesen Mandl László 
nem jelent meg az urnánál. . és Pap János ellenzése daczára 1 frt. bűn-

— A bécsi rTsgblatt“-nak jelentik Pé- tétéit vett meg egy szegény tót munkáson, 
térvárról, hogy egy, a ezár élete ellen imivel ünnepnapon boeskorát megfoltozá.— 
irányzott merénylet még idején megakadá- Ily apró bábáskodások megakadályozásának 
lyoztatott E merényletben számos rsszees- legbiztosabb eszköze a nyilvánosság, azért 
küvő vett volna részt, kik egész Oroszor- i az ily panaszoknak készséggel helyt adunk, 
szágban el vannak terjedve es többnyire lj zeneművek jelentek meg ismét 
fiatal emberek, közöttük magasabb méltó- Táborszky és Psrech zenemű kereskedésében 
ságbeliek fiai is. Az összeesküvés ezélja!Budapesten és pedig: Hogyha nékem olyan! 
volt társadalmi forradalmat előidézni, egy rózsám volna. Ez az ntcza végig sáros. < 
önállóKis-Orottországotbelyreálliuni,Orosz- Hová csikós? Csárdás Zongorára szerzé: ! 
ország többi részeiből pedig köztársaságot Kende Pál. Ára 60 kr. - A holt költő sze- 
alkotní jrclme. IrU Jókay Mór, melodrámai zenéjét

jcs emancipatio kérdésében. — lij-York ál
lamban 40,000 (őre megy a demokrata vá
lasztók többsége s igy bár a Urtomáuy kor
mányzója a republikánus Fildcu lett is, 
de a többi állambivatalokra mind demok
raták választatuk. Massaliusettben bal re
publikánus és öt demokrata, Kentucki éa 
Tezaa államokban mind demokrata,-lllinis- 
ban 8 republikánus, Uj-York államban 22 
demokrata és 13 republikánus, Missouriu- 
ban >1 demokrata 8 2 republikánus kong- 
ressusi képviselő válaszutott — E rendkí
vüli eredményt nagyban elősegítette a re
publikánus párt tncgb .sonlása . melynek 
egyik része teljesen visszavonult a válasz
tásoktól, raig másik része egyencseu a de
mokratákkal fogott kezet. Ily körülmények 
között Grant tábornok harmadízben leendő 
megválasztása több mint kétes.

risbau nagy föltünést okozott a következő 
escs. A külváros egyikében élt egy jő csa
lád, mely a 70 éves atyából, az anyából és 

■ a 25 éves leányból állott. A leány elhatá
rozta magában, hogy soka ucm megy férj
hez, mert ideg bán túlinak bán szenvedeti, « 

| a miatt már több kérőt is visszautasított. 
‘ Az utolsó kérő sem kerülte cl a többiek 

j sorsát. De e pillanattól kezdve a szép leány 
mindenütt találkozott Barment úrral, az el
utasított kérővel. A fiatal ember kijelenté 

!u nőnek, hogy ha nem megy hozzá nőül, 
megöli magát. A leány a kijelentésre ott
hagyta a szerencsétlen csengőt és haza 
szaladt; de otthon utolérték idegbántnlmui 
8 az egész éjen át fantáziáit. Képzeletében 
a űaial embert látta, amint ki akarja ol-

Hirek.

szülök aggódni kezdőnek s keresésére in
dultak. Nemsokára meg is találták a bon- 
lognei erdőben; c gy fa alatt Ült, ölóbon 
tartva egy holttestet melynek nyakán kőtél 
volt. A bulla az utolsó kérőé volt, ki sza
vát nicgUrtá és megölte magat, amint r.. 
leány képzelgésében lattá is. A leány foly
tonosan simogatta és simogatta és csókol
gatta a holtat, s e pillanattól kezdve Örült - 
volt. Nem beszélj egyébről, mint a szegény 
Ilarment házasságáról; tébolya oly nagy
fokot öltött, hogy a ssegény leányt téboly
dába kellett vinni.

mai vettek részt * szavazásban, hogy az Mari kisasszonyt 
eredménytelen maradt Az olasz választó

Kiadó: Kék László.

Felelős szerkesztő:
HnrmoH Gábor.

HIRDETÉSEK.

R
étsághon a nagy vendégfogadó 

folyó évi december 5 én jövő 
Sz.-György napjától 3 évrre ár
verés utján ki fog adatni.

A közbirtokosság.

| bírnia kell. Elnöknek a legnehezebb, Sir 
_ - . . _..... .... iWillard Perkins választatott, ki még csak
T-lbwr.sag. Sebjáo Lajos méltó meg-!2., é>,ej g nem felfe)6 haDem 9xéjjo|l nfl 
voiaa! nannzvnlia h/>rvt» I Anvonánws ,

mert magassága csak 5' 4 . Az ezen czélra! 
külön készített elnöki székre ez idő szerint 
369 font upbezgdik. Az elnökhöz súlyra leg
közelebb áll egy bustömeg, melynek súlya ( 
351 font; két más tag 312—3015 fontot 
nyom. A többiek alig számbavebetö 2—300 
fontnyi súlyú pelyhek. 4

A roncsoló toroklob a múlt héten 
Pauncz szakai! lakosnak három nap alatt hat 
gyermekét vitte sírba. i

lledőrl hír. Válóczi Pál 19 éves subancz 
c hó 21-én a város határában egy nagy 
boglya sarját felgyújtott s a járásbirónál 
tettét önmaga jelenté fel. Egy mosonőmmás 
közben az Ipolyba bukott 8 bélfalt.

Tersztyánszky Pál.

varsány közelében fekvő 8 
mintegy 65 hold legjobb minő
ségű szántóföld, rét, luc.ernós, 
szól lő s legelőből álló Alsó-Túbi 
pusztai részbirtokomat lakóház, 
gazdasági épületek és őszi ve
tésekkel, valamint bor és hus- 
mérési joggal egyetemben több 
évekre bérbe adni szándékozom 
bővebb értesítéssel szolgálhatok 
Tábi lakásomon.

Nyomatott B.-Gyarmaton Kék Lászlónál 1874.


