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NÓGRÁDI LAPOK
politikai, társadalmi és közgazdászati hetilap.

Válasz Bodnár István ur levelére.
Előre bocsájtva azt, hogy ón 

a jó elemi iskolák létrehozását bár
hol is, de különösen hazánkban, — 
ha alkotmányunkra, nemzetiségünkre 
s a népre tekintünk, a különböző 
érdekek tekintetbe vétele mellett — 
mindig első ■ legfontosabb teendőink 
közé soroltam; mert ha a nép hely
zetéhez mért nevelésben továbbá sem 
részesül, — a hirlapi rövid ezikk 
keretéhez mérten szólva — nem lesz 
biztos alapja hazánknak.

Hogy tehát B.-Gyarmaton a Un- 
köteles gyermekek számára a tör
vény értelmében elegendő helyiség 
legyen, egy tanteremre 80-at szá
mítva, legalább is 12 tanteremre van 
szükség. Ennek előállítására fordí
tottam minden figyelmemet, s végre 
sikerült is; mert a város által adott 
egy épület az ág. evangélikusok és 
az izraeliták összes tantermeik s a 
rom. katholikusok iskolája elégséges 
helyiséget szolgáltattak volna, miután 
ezek átalakítására a vall, és közok
tatásügyi minister ur 5965 irt. 66 
kr. készpénzbeli kiadást engedélye
zett. Azonban amidőn ennek végre
hajtását eszközölni akartam, ugy az 
evangélikusok, mint az izraeliták 
minden ok nélkül visszaléptek, s így 
a b.-gyarmati elemi iskolák ügye 
ismét több évre visszaesett, míg e 
bajon a vallás és közoktatásügyi mi- 
nisterium a most már létező állami 
népiskola felállítása által nem se
gített.

Ha most uraságod terve szerint 
a létesített állami elemi iskolaépület 
polgári Iskolának adatnék át, miután 
a város az iskolának felajánlott épü
letét eladta, az evangélikusok isko
lája pádig a fennebb jelzett terv 
szerint meg nem nagyobbitathatik, 
a tankötelesek befogadására kellő 
helyiségekben még nagyobb hiányt 
szenvednénk, mint eddig.

Kérdem most már tisztelt bará
tomat, azon elvekkel és elhatározás
sal melyekkel én birok, magát hely
zetembe téve, koczkáztatná-e s ki- 
tenné-e továbbra is az elemi okta
tást a véletlennek? Hiszem, hogy 
nemmel felelne.

Egyébiránt a polgári iskolát a 
város állítja fel, annak kivitelére 
teljhatalommal felruházott bizottság 
egyik érdemes tagja tisztelt barátom 
is. Méltóztassék tervét ott részletezve 
s biztos alapra fektetve előadni és 
keresztülvinni ugy, hogy az 1100 — 
1200 közt váltakozó tanköteles ta- 
nonczok számára a jó elemi ok
tatás biztosítva és életbe léptetve 
legyen, akkor én az állami elemi 
iskola-épületnek a polgári iskola 
czéljára leendő fordítását minden 

tehetségemmel elősegítem, mert mind- 
a kettőt a törvény rendeli s mind a 
kettőre égető szüksége van B.-Gyar- 
matnak s vidékének.

Végre még megjegyzem, haje-j 
lenleg az állami iskola meg nem l 
telt is, oka a késő megnyitásban rej- | 
lik, de azért ma is nagy hasznáral 
válik a közönségnek, s elvárom ai 
város elöljáróságától, kogy a törvé
nyen alapuló jogaival élve, a még 
iskolába nem járó tanonczokkal annak ' 
termeit bétől tendi, mert a b.-gyar-, 
mati iskolák Összes termei még most 
is alig elegendők a létező tanköte
lesek befogadására.

Fráter Pál.
i

A megyei közmunka kérdéséhez.;
Nógrádmegye bizottmányánál^’m.i 

hó 10-én tartott közgyűlésen s kivált 
az azt megelőzött állandó válásáé-- 
mányi ülésekben a községi közmunka; 
erőnek az eddiginél czól- és okszerűbb ' 
felhasználása felette kívánatosnak 
mondatván ki, — mint olvasóink oJ 
gyűlésről hozott tudósításunkból em-- 
lékezni fognak, — e czélból járáson- 
kint bizottságok is küldettek ki, me
lyeknek munkálata alapján, a járási ■ 
bizottságoknak majdan a központon) 
tartandó tanácskozmányán egy, az 
egész megye területére kiható terve
zet fog javallatba hozatni.

Mint őrömmel értesülünk a nóg
rádi járási bizottság o kiküldetésben 
már el is járt a f. hó 10-én Kesze
gen tartott értekezletén, melyen a 
kiküldött Húszér István, Prónay Ist
ván, és Illés Ödön bizottmány! tago
kon kívül a járás egyes csoportjai- j 
nak képviselői s a járási szolgabiró 
Scitovszky János is jelen volt, ugyan
csak Huszár István urnák javas
lata folytán a következő megállapo
dások jutott: és pedig

a kezeiéit illetőleg. I. Minden járásban 
egy elnök, szolgabiró, s öt bizottmányt tag
ból álló járási- és ezen hat bizottságból az 
alispán elnöklete alatt egy központi bízott-' 
ság alakitassék, mely számadás és felelős
ség terhe alatt a közgyűlésben megái lapí
tott tervek és módozatok szerint rondelke 1 
zik a közmunka erővel. 2. Az eddig alkal-, 
mázott utibiztcsok mellőzésével minden já 
rásban 800-1000 forint évi fizetés és 200 
ft úti átalány mellett egy szakértő techni
kus mérnök alkalmaztassák, kivel a járási 
bizottmány rendelkezik s kit az alispán jó.’ 
váhagyása mellett szerződtet s bocsájt el-, 
3. A járási bizottság által meghatározott 
időben és utasítás szerint a hözségi bírák 
5—25 ftig terjedhető birság terhe alatt, a 
váltságot beszedni s a közmunka erőt ki 
rendelni tartoznak,Imig a közmunkának terv
szerű kiviteléért a községi elöljáróság egye- 
temleg felelős. II. A közmunka teljetllitél 
Illetőleg. 1. A viezinális közmunka — bele 
értve a községit is, mimden személy és iga
vonó után b megyeivel (egyenlőnek, a vált- 
■ágot illetőleg egy gyalog nap után 40 kr. 

egy iga vonó után pedig 2 it 40 kr bán ál 
lapittatik meg, s mindenkor május hó 1-ig 
teljesen kifizetendő. 2. Viezinális közmunka 
összeírását a járási szolgabiró a megyével 
egyidejűleg teljesiti s azt két példányban 
állítja ki. 3. Az összeírások minden község
ben a megváltási ajánlatok bejelentbetése 
végett a község birájánál 8 napra letétet
nek, mely idő alatt az illetők nyilatkozni 
tartoznak. 4. A járhatatlan rósz helyek és 
községi utak kiigazításához szükségelt sze
keres és gyalog napszám, a járási bizottság 
által a községek meghallgatásával — min
den községre külön. a szükséghez képest 
lesz meghatározandó; ily czólra azonban a 
viezinális közmunka erőnek rendkívüli ese
teket kivéve, legfeljebb czak egy negyed 
része használható fel, három negyed rsszben 
minden esetben a megyei közgyűlés által 
meghatározandó viezinális vonalakon lévén 
leszolgálandó. 5. A munkaerőt egyik járás
ból a másikba a közgyűlés határozata nélkül 
nem lehet átvinni.

6.A mérnöki fizetés és építkezéshez szűk
égés költségek fedezée czéjjaból a viczi 

hális közmunkának 1 negyed részét minden 
község aránylagosan a megye által megba
tározott árban megváltani köteles, — felénél 
többet azonban ^megváltani nem lehet ’s 
fele minden esetre természetben lesz ledol
gozandó, azon esetre pedig, ha egy negyed 
résznél kevesebb, vagy felénél többre rúg
nának a megváltási ajánlatok, a felmentés 
vsgy leszállítás arányát a körülmények, 
szükség és czélszerúséghez képest, a csopor
tok aránya szerint a járási bizottság a szol- 
gabiróval egyetértőleg alapítja meg. 7. A 
munkaerő leszolgálása mindenkor a mérnök 
által a helyi viszonyok tekintetbe vétele 
mellett készítendő munkakulcs alapján át- 
lagzmunkában lesz teljesítendő.

A IH-ik pontot a vicinális vo
nalak megállapítása képezte, melyet 
terjedelménél fogva ez úttal nem 
közlünk, a fennebbiekot pedig a mun
kálatok egyszerűsítése s egyöntetűsége 
tekintetéből ajánlsuk a többi járási 
bizottságok figynlmóbe.

Nyírt levél
Bodnár István úrhoz.

E lapok 45-ik számában nyílt-levele 
intéz tekintetességed Fráter Pál tanfelűgyell 
úrhoz, a közös s felsőbb polgári iskola ér 
lekében. Én szivemből obsjtom s kívánón 
népnevelési ügyünk felvirágzását; de neu 
■seretek légvárakat építeni. Tekintctességeé 
nyiltlevelében a kérdéses ügyet, mint fail 
zcomplit látja, pedig ez mé'g messze, igei 
messze távolban van. Felhozza a többi közt 
rogy o lapok hasábjain felhívást intézeti 
ÍVeisz Salamon úrhoz, az izraelita hit 
cözség elöljárójához, hogy nagy befolyásé 
ral hitsorsosait bírná reá, iskolaépületüknek 
íz állam részére leendő átengedésére. A 
megnevezett elöljáró — folytatja tovább — 
Ölszóllitott az épület és telek megszemlélő 
lére, s miután annak czélszerflségéről mind 
tetten meggyőződtünk, tanácskozásra hí vts 
Issza a döntő befolyású tagokat, s ai 
itán értésemre adá, hogy az épület hasz 
rálafának átengedése akadályra nem fog 
áléiul, sőt a hitközség kész azt teljesen 
lelyrehozni stb. Alább a magyarosodás, i 
l magyar nemzetiség érdekében fekvésénél 
ogva a zsidó s ismét csakis a zsidó isko

lát látja felekezetnólkflli állami iskolává 
alakíthatónak.

Midőn én o nyilt levelet olvasám, elő
ször is Saphier híres hazánkfia ja tott esze be. 
Egy valaki kérdezte tőle, mi a kűtymL * ; 
izraelita s zsidó közt; „barátom — Ma . 
felelet — ha zsidótól valamit kérünk, akkor 
izraelita, ha megkaptuk, akkor zsidó." —. 
De térjünk a dolog velejére. Az izraelita 
el. főiskola, épülete s telke részben a hit* 
község, részben a temetkezési-egylet tulaj
dona, s Így csakis ezek közgyűlései hatá
rozhatnak illetékesen e kérdésben, pedig 
közgyűlés — a kitközségi s a temetkezési 
egylet — közgyűlése egybehiva nem volt, 
miután az érintett egybehivás, a községi 
szolga által, a tárgy kitűzésének mellőzé
sével történt. A meghívásra megjelent egész
ben s mindösszesen 19, szóval tízen ki leset 
tagja az izr. hitközségnek, kiket nem tudom 
kinek kegyessége avanciroztaiott „döntő 
befolyású" tagokká. A döntő befolyása ta
gok gyűlésében Weisz Salamon! hitközségi 
elnök előadta ugyan a szőnyegen forgó tár 
gyet, de indítványa ■ elejtetett Laka Míg 
véleménye ellenében, melyszerint a hitköz
ség csakis az illetékes hatóság felhívására 
felelhet De különben is hogy honnan venné 
a hitközség az iskola helyrehozására szük
séges összeget, arra felelni nehéz. A községi 
tagok fognak-e e czélból áldozatot hozni, 
e kérdésre nemmel felelek, mintán a közö
nyösség igen elharapódzott A hitközség ma 
is 2—3000 forintnyi deficittel kűzd,mály 
isten s a jó szellemek eegitségéVái tskévben 
talán esek 50 -al fog emelkedni. Azt is 
csodálom, hogy midőn az épület s telek 
czélszertségéről mindketten meggyőződ
tek, meg nem döbbentek as noj nteza* 
csakugyan keleti állapotától, mely nekem 
mindig a „Snezic analisM juttatja eszembe. 
— Jövőre folytatom. -J<' í. -

Reiser -FHöpr

Az írói tulajdonról.
Irta: ..... tű.

A megjelent művekben találtató esz
mék közkincscsé válnak, nem fognak tehát 
hiányozni, miután ez meg van engedve, kik 
azokat elsajátítják, átdolgozzák, egyénileg 
kifejtik, s ezen eltérő idom, s talán nagyobb 
tökélyben közzéteszik, természetűk lévén a 
gondolatoknak, hogy minél szélesebb kö
rökben terjednek, annál inkább tisztulhat
nak ás nyerhetnek intensivitásban. A-kö
zönségnek lesz tehát más;'és a concurren- 
fiánál fogva olcsóbb forrásain, melyből me
rítsen. mi az előbbi kiadót is árának mér
séklésére fogja kényszeríteni.

Mind o mellett azonban, hogy igazság
talan volna a szerzői jogtulajdonnak idő
határt szabni, vannak mégis esetek, midőn 
az megszűnik. Ez történik a) midőn vagy 
a szerző vagy annak jogutódai arról a kö
zönség javára lemondanak, b) ha már sem 
a szerző, sem jogutódai nincsenek többé az 
élők sorában. Azon kérdésre elenyészhetik c 
ezen jog tartós nem használás által, azt 
válaszoljuk, hogy mig a szerzőt illeti, vagy 
midőn minden (Öltét nélkül, vagy ab intés- 
tató rubáztatik át, mint tulajdon el nem 
évülhet A tulajdonnal való szabad rendel
kezés *t is magában foglalja, hogy ez tet
szés szerinti időben történhetik. Ba tehát 
a tulajdonos bizonyos idő alatt nem intéz
kedik is, még nem szabad azt következtet
nünk, miszerint azt utóbb nem fogja csele-





a szakértők, mely fényesen megoldatván; 
hivatva van arra, hogy a lóidomitás törté
netében, mint kiváló esemény jegyeztessék 
fel, Znbovyts legfőbb cxélja volt megmutatni 
mily képességre és kitartásra lobét egy arra 
való lovat idomítani. Egy létra sióló lovag
lás napi 9 és fél mérteiddel volt a legne
vezetesebb kísérlet néhány évvel, ez előtt i 
most ö tizennégy napig, najwnkinl 14 mért-

elméje által c akhoaar. kitűnt, do másrész
ről heves nyugtalan véralkata közte és. ta
nárai közt nem egyszer keltett egyenetlen
ségül, a talán ez volt egyik oka, hogy 1859 
ben könyveit karddal cserélte falsai akkor 
szerveseit önkénytea buszáruk közé' állott. 
Vállalkozó.szellőmé innen csakhamar Gari
baldi táborába üsté őt, a Marsalánál vitéz
ségéért Garibaldi személyes kitüntetését ér
demié ki Majd az éjszak amerikai háború-1 földet futott be. A merész lovas Mécsből 
bán, majd a slcivig-holsteinban vonta ma- október 26-én indult « a megállapított pro 
gára mint híres lovas a figyelmet s ez utób-1 gramm szerint f. bo 9-én a kitűzött időn 
biban mint táborkari galoppin lényeges belül 6 pereseid érkezett meg a párisi 
szolgálatokat tett. A következő évskbeu be-1 Barriere du Trónéhoz, hol őt a bírák és 
utazta Európa nagy részét, majd gróf Wll- nagyszámú közönség éljenzésekkel fogadták 
ezekkel az éjszaksarki expeditió mocccná-,s köztük Euefstein osztrák-magyar követaégi 
sávul a Nílus vidékét járta be Lasánsaky | titkár, mint a bécsi lovaregylet egyik tagja, 
társaságában.-—A honvédség szervezésekor — *—------1—**'
a közös hagsoreglről az elsők közt lépett 
át s mint ilyen ismerkedett meg Berlinben 
Sofar pasával (gr. Kocbielszky lengyel me 
nukült,) Egyptom grouvernenrjével kinek 
bizalmát megnyerve, véle Egyptomban több 
időt töltött, majd .ennek. Stájerországi vár
ta káb n, Bertholdatciban, közel Gleicbcn- 
bergbus, mint eouok teljhataloMZOitji
utolsó időkig lakott, a vártak roppant költ-1 ur miocén díj nélkül engedclt át Znbovyts- 
séggel eszközölt ; berendezését vezetve, a hol | nak. Az ezen alkalomból tett pro et contra 
a többi közt hat, az Lkrania pusztáin uö-,fogadások összege hárommillió francra rúg. 
tekedett vadmént hihetetlenül rövid idő alatt: Nevezetesen egy consortium 250,000 franc 
orosz hármas fogatba trainirozolt, miről szak- erejéig fogadott, melyből 100,000 frankot a 
értők bevallják, hogy ez a „training4 egyik 1 konsortium Zubovytsnuk ajánl fel, — u igy 
mester müve volt, Bertholdstein csak ham r a, ha ehhez vesszük a strasburgi kellő időben 
vidéki sportamanek keresett helye lön, holjtörtént megérkezés folytán nyert 15,000 fo- 
a pasa istállói kiválló fénynyel és ízléssel rintot, a hogy ő Felsége 600 db aranynyal 
vannak-berendezve, mint ezt két helybeli ijutalmazandja a vállalkozót, anyagi lek in, 
ismerősünk, kik őt ott felkeresték, beszélik, tétben sem megvetendő az eredmény. Meny- 
A-.lovak háta mögötti tér igen széles, mely.nyiben lehet hitelt adni a lapok azon hirő 
két pompás csillárral, török divánnalsaczél- nek , hogy Znbovyts Páriából egyenesen 
tükrökkel van el látva s Zubovytsnak sport- i Egyptomba megy hol egy nagy kereskedő- 
geni-jét igazolván. Meg kell említenünk,' háznál igen előnyös alkalmazást nyerne, 
hogy ö már 1872-től nem végez tettleges egyelőre meg nem határozhatjuk,— 
szolgálatot a honvédségnél, mintán láb- és tünk nem látszik valóezinúnék.— F 
bordatörése s több merész lovaglásokban 
kapott sérülései folytán tiszti rangjának 
megtartása mellett távozni kényszerült Még
mint tettleges állománybeli bonvédtiszt vitte_________ Wtr_ ________________
azonban ő végbe nagy részét azon monstre- tiszteletére.
bravúroknak, melyekről annak idejében a ---------
lapok annyit írtak s a Sz. Gellérthegy mel- . Manvar Államiban olvassuk 
lett lakó budai polgárok csodálattal eml» ' ** »*"a9ya oltani afl OlVaSSUK 
keinek* kik rémülve látták őt patkolatlan a következő sorokat, melyekre ncmjkésünk 
lóval a sáros fürdő hátalsó oldaláról menni megjegyzéseinket az alábbiakban meg
tel a Gellérthegyre. Számos, a hihetetlen- tenni. B.-Gyarmaton minden bitfelekezetuek 
sésgel határos, ilyetén .stikli4 jét Írhatnék megvolt saját népiskolája s megvan még 
le olvasóinknak, ha terünk szűke nem siet- jelenben is. A közösködő atyafiak évek óta 
tetne a múlt -napokban viselt dolgairól ,a izgulták, ámították a népet, gyűléseket tar- 
Bécsbőt Páriába tett lovaglásáról ide igtatni tottak, hogy az egyes bitfelckezeteket a 
a napi lapok hasábjain közölt adatokat, mely- a közös iskolának megnyerjék, de min- 
ről már mint oly érdemes kísérletről szólnak den erőlködésük csütörtököt

mondott Midőn igy nem boldogulhattak/ Igazgatója, mint mondtuk, a volt .toll
árrá n gondolatra jöttük, hogy a katholi-' nők 0 h 1 k á n y Mihály ur. Egyik tanítója 
kosok iskolaépületét elorozzák, s igy'Steiuer N. zsidó, ki a közös iskola mel- 
kényszerítsék őket a közös iskola olfogadá-“lőtt a dicsdalokat zengte. En Így kő
sóra. A város egy szép reggelen azzal lepi [vetkezik a többi.

ax „Ausztria1* egylet részéről Bolxani elnök, 
s a franezia Jokey-klub két tagja. Zubo- 
vyts arcza bálvány volt, de sem rajta, sem 
lován, a fáradság nagyobb jelei nem voltak 
észlelhetők. A „Grand-Hotel'-bc szállott E 
sikerben nagy része van derék „Cadaroc*- 
Jának, melyhez hasonló erélyű ló alig van 

: más osztrák vagy magyar sportaman tulaj
ai “donában, molyét tulajdonosa Báucrlo Adolf

meg a katolikusokat, bog}- az iskolaépület 
uz ő birtoka; ti katbulikusok védik tulaj
donukat! iskolaépületük, törvényes és 
olidegenithotlou tulajdonuk, 
por tárgya lösz, a rablás! szán
déknak akad védője, do az igazság 
győzedelmeskedik, s az iskotaépUlul legfel
sőbb helyen is a katholikusok tulajdonának 
uyilvániltatik. Mind hasztalan, a népbolou- 
ditóknak mégis közös iskola kell'. Újra 
dolgozzák a népet, újra gyűléseinek, kicsi 
nyitik ócsárolják a katholikusok tanítóit, 
gondoskodnak egy-két zsidó firkász- 
r ó 1 kik az „Ipoly4 hasábjain is dicsszoza- 
tokát hallatnak a közös iskola mellett, a 
nép eszét látszik veszteni,örül, 
ha már iskoláról beszélni som 
hall, csak egyben állhata tos, hogy iskolai 
felekezoti egységéről som le nem mond'. 
Ámde ex som baszna), az ördög nem nyug 
szik, mig áldozatra nőm t >Iáit, ugy dulnak- 
tulnak a közösködő atyafiak is nyíltan és 
titokban, mórt nekik csak közös iskola kell! 
Végre hát fölállítják a krupp-ágyukat; 
a mi nekik nem sikerült, gondolják maguk
ban, majd sikerül Fráter Pál tanfelü
gyelő ur ő nagyságúnak, és tudós tollnoka 
Chikány Mihály urnák. A tollnok ur 
igy okoskodik: bizony nem is rósz gondolat 
B.-Gyarmaton egy közös iskola felállítása.

■ de clőt- 
.---------------------- ------------------- Parisban
megérkezése óla a legkiválóbb kitünteté
sekben részesül, & magasabb körök részé
ről, Mac-Machon is meghívta magához s ax 
osztrák magyar egylet lakomát rendezett

igaz, hogy az adófizető népnek bele kerül 
vagy 25—30,000 forintjába, do hát ezt leg 
kevésbbéaxén zsebom érzenii, az i g a z - 
gatő-tanitői szók pedig a léte
sítendő közös iskolában sichor 
az enyém, sex felér egy turné
val. Rajta! a közös iskolának meg kel) 
lennie, ezt írjuk meg a cnltus-ministcruck 
js, s az iskola meg lesz. A tollnoksá- 
gotugyis már meguntam, itt 
azideje, — bogya tollnoksá- 
got dircctorság kövesse. Fráter 
Pál ur pedig (a simplex tanfelügyelő) imigy 
hullatja ráncxolt homloka szellemsxiporkáit: 
„Hol nincs közös iskola (Nógrádmegyében 
összesen 13 van), ott a tanfelügyelő nulla, 
nem ur, nem tekintély, nem be
folyás, — s ép azért ha egyebütt nem, 
legalább a megye központjában keli, hogy 
mint olyan ur s tekintély legyen: 
orgoaközös iskolának megkell 
lennie.4 A tanfelügyelő i r, a miniatűr rá 
mondja uz a m c n t. a nép zsebéből kiveszik 
az ezreket: B.-Gyarmatnak most már 
von közös iskolája.

Hát a felekczotck?
Afelokczetek megtartották 

(Iskoláikat, s a közös iskoláról 
tudói lem akarnak.

Kinek épült hát B. Gyarmaton a közös 
iskola? A zaidók Mámára. Ezek ugyanis 
mindaddig, mig a közös iskola fel nem épült, 
felekezeti iskoláik mellett kardoskodtak, 
mikor pedig a közös iskola tényleg felépült 
és mcgnyittalott, iskolájukat bezár
ták, tanítóikat elküldölték, s most a 
közös iskolának — úgyszólván — ők egye
düli élvezői.

Kérdjük már most:
1. Ily eljárás mutat-o gazdálko

dásra?
2. Így kell-o a nép által keserve

ién befizetett adóval elbánni?/
3. Volt-e B.-Gyeraiaton szűkéég kö

zös iskolára, mintán minden hitfe 
lekezelnek volt saját tano 
dája?

4. A nép. mely a kormány által. <y 
lelketlenül szórt, pénzpazarlást Látja, tofeu 
jövőre készséggel adózni?

5. így segíti a kormány az országot a 
pénznyomorból kiragadni?

6. Csoda-e bát, ha cubus-mlnisterttnk a 
kiadásokban nem tud a jövőben mogta- 
hárítást előmutatni ?

8 most mit hallunk legújabban ismét? 
Azt, hogy a kormány polgári fi- s leány
tanodát szándékozik B.-Gyarmaton felállí
tani.

.Megégjük hát, hogy B.-Gyansatoa több 
lesz az iskola, mint a gyermek.

Mi pedig axt ajánljuk cultüérmWler 
ur őoxjának, hogy a mostani közös 
iskolát szüntesse be,, s annak he
lyébe állítsa fel a polgári fi- s leánytaaodát. 
Mert ex utóbbira igenis van szükség B.
Gyarmaton, de közös iskolára nincs.

Fráter Pál tanfelügyelő, urat pedig 
bölcs clőtcrjesztvényeiért nyugalmazta*** 
— de fizetés nélkül. x. y

Nem akarunk a fentebbi sorok tüzetes 
ezáfolatába ereszkedni, mintán azok legna- 

| gyobb részben a kicsinyes gáncsoskodás, elfo
gult ieiekezetieMégsczélra|nemvezető szemé
lyeskedés idétlen szüleményei, de szó nélkül 
sem hagyhatjuk, miután ez csak foknvná 
azon már-már ax izgatásig, menő törekvése
ket, melyeket az állami elemi, iskolának 
felállítása óta fájdalom, a tehetetlenség

Enyhülőtől hoznak, s jórészben szüntetik a Balján a napi sarcz terhét, s a számlati 
bajt 1 táblát

Diesvágyban szenvedsz ? mondd cl bárom- Persze, mivel ha ^négyszázhoz még öt hat 
szór a szent könyv ' ezer kell,

Bűvös igéit, s megkönnyebbül lelked azonnal. Légy bár bölcs, igaz es szónok, s szeplő\- 
Végre: irigy, haragos, henye, kéjenez avvagy. telen éltú:

juráit na -Pór leszesz. A gyerekek meglészik azonbá 
Légy bár, nincs oly kór, melytől menekedni • királynak

ne bírnál ' Azt a ki jobb s ügyesebb. S im ez \ tör- 
Hogyha okaim akarsz, s elméd művelni tő- betlen erősség:

rak szel Tiszta önérzett, és minden folt nélküli jellem. 
A bűntől óvakodni magában erény, s aI Kérdem most, vájjon mi helyosb: a Roscia 

okosság törvény,
Ott kezdődik bol nincs hóbort - íme, mi k & gyermekdal, mely megkoronázza 

"PP"* í a jókat,
Küzdelmedbe kerül, hogy szert tégy, — a(g mel e)gó dnIa ToI| g Cami|jok g Corin. 

m,t nx ékt soknak?
legfőbb czélja gyanánt ösmersz, híva- követendőbb-é aki sürget, hogy vagyo- 

talra, vagyonra. ( noggi
Nyugtalan’ igy siet a föld végpontjáig a . Légy mielőbb, ba lehet becsülettel, vagy mi 

kalmár utón bár,
Oyüjteni kincseket, és tüz-viz nem tartja. Mert Puppins szomorú múzsáját néxni kö- 

fel útját, télről
Balgatag a ki felejti, hogy azt amit ugy 

nyomot és bajt,
Nélkülözhet né, ba figyelne szarára az észnek.
Tán a bírok hős, az, ki ax útfélén öklözi 

társát
Nem fogná az olympi babért megtörni fején, ha 
Edijt ugy könnyű szerrel sikerülne elérni?1 
Első kincs az erény, több minden aranytól 

ezüsttől.
Unt.tai-jl haitik ’ina« pia-zárul a jelszó: 
Polgárt csuk, pi'í z a fő, m.-llékes a többi! 
Ei- ugyanez? ÍMU-tli at agg, és ifjú, czipelvén

így jogosulsz csak; vagy: ki tanit meg
vetni a sorsnak

Változatos kegyeit, s el nem csüggedni a 
rostban? . .

Arra pedig, hogy mért nem járok a római 
. néppel

Elvben is egy ntoo, ugy, mint járok a por- 
ticusokban,

8 nem követem, kerülöm, mit a nép szeret 
és gyűlöl, én is?

Válaszom az, mit a kór arszlánnak a róka 
, adott, hogy:

Visszariasztanak a nyomok, amik mind be 
a barlang 

Gyomra felé vannak, de ki onnan nem 
vezet egy sem. 

Százfejű szörny a nép, indulni ki tudjon 
utána.'.

Törjek e, mint oly sok, közbérlö lenni ? .. 
a fősvény 

özvegynők kegyeit hajbásszam-e? avvagy 
elaggott 

Nőtleneket szedjek ketreezbe, nyerészeti 
czélból?

Vagy legyek ó uzsorás? . . Hiszen én nem 
bánom, akárhogy ' 

Töltse is a kedvét, s Beíveljen bármit akárki, 
Ámde ki áll jót, hogy perezben nem válto

zik o kedv ?
„Nincsen a föld korokén kiesebb hely a 

Bajae öbölnél4, 
Mondja a dús; s rögtön tenger s tó érzi 

kegyét a 
Fényes Gazdának; — de im egy Ötletre: 

Teanum
Holnap a választott hely már; ide borda 

tik össze 
Minden anyag, melyből leszen nj nyaralója.

—• Ila_nőt vett, 
A nőtlenséget dicslrl; ba nőtlen: irigyli 
A férjek sorsát, mert ők csak a boldogak, 

ngymond.
E Protenst vájjon lehet é megkötni, hogy 

álljon? . .
S tán a szegény ördög jobb? Ó nem; nála 

is egyro 
Változik ágy, fürdő, borbély és konyha; 

s azonkép'

Unja bérladikqt, mint büszke hajóit a gazdag
Furcsa, ugy-e, ba bírjam nincs, nyirva sza

bályosai), és ha
Uj s finom a tunikám, dp kopott ing rejtve 

alatta?
Vagy, ha a tógámat kontár kéz szabta 

reám? . . No s,
Hátha agyam jő Ily visszás helyzetbe ma

gával?
Elveti amit kért, s kívánja mit elvető imént, 
Ingadozik s egyebet sem tesz, mint bontja 

a rendet;
Most dal, m^jd alkot, s bogarat tücsköt 

kever össze?
Erre csak axt véled, hogy : ez igy volt 

minden időben;
És sem az orvost nem hivatod, sem gyám

nevezést nem'
Látsz szükégesnek; ki különben elannyira 

óvod
Kedves egyetlen hű pajtásod, kogy ha a 

körme
Nincs jól vágva talán, már ex maga bosz- 

szura indít. —
Szóval, a bölcstől csak Jupiter több; mert 

szabad ő, és
Tisztelt, dús, és axép; a királyok földi ki

rálya,
S szörnyen egészséges; no — ha csak nem 

bánija a nátha.
Csalomjai.



gyára erőlködéseiként nem tgy Ízben és 
alkalommal kellett tapasztalnunk.

gÉs o mérési föllépés annál boazantóbb s 
nevetségesebb minél hálásabb elismeréssel 
fogadta városunk minden értelmes polgára 
tanfelügyelő urnák ezen iskola felállítása 
érdekében kifejtett s tevékenységet Van 
ugyan B.-Gyarmaton három felexezetti is
kola, de ezek együttvéve sem képesek ter
meikben az 1100 1200 főre rugó tanköteles 
tanooczot, befője más részről az evangélikusuk 
felekezeti iskolája miután tulnyomőlag tót a 
tannyelv, dekttlömbeu ísoly primitív álapot- 
ban teng, hogy alig nevezhető iskolának, a 
katholikusok elemi iskolája nép épületiéi 
haeonlithatlanul jobb taneszközökkel dicsek
szik, de a méltányos igényeknek essem képes 
megfelelmi s a kath iskolanék csak most 
reméli hogy a prímás a már tett ígérethez 
képest az iskolának teljes felszereléséről s 
oly karba helyezéséről fog gondoskodni hogy 
a verseny az állami iskolával is kiállha- 
tandja de ezt még ma nem mondhatjuk s 
ha mondhattók i« a termek akkor sem lenné
nek a tanonezok befogadására elégségesek 
a a felekizetiesség nem engedné, hogy az 
evangélikus és izraelita tanonezok idejárhat
nának a zsidók iskolája szintén a fenebbi 
kifogások alá esvén városunkra nézve való 
Ságot áldásként kell üdvözölünk az állami 
tanodát s felette örülhetünk azon, hogy izra
elita polgártársaink, kik eléggé okosak arra- 
hogy a felekezetieaség mellőzésével azon 
iskolába küldjék gyenneiket, melyet legjobb 
nak tartanak,— tömegesebben járatják gyer- 
meiket oda, miután csak így lehet remélnünk 
kogy a magyar nyelv köztük teljesen ott
honosok lesz, s hogy a hazafiaág érzetét, 
majdan az iskolából viszik magukkal az 
életbe Ily körülmények közt, még 'azoknál 
is méltó megbotránkozást szül a fenebbi 
handabanda, kik mint e sorok írója, öröm
mel lá(ja ax elemi oktatást a felekezetek 
kezében s csak sajnálatát fejezheti ki, hogy 
a felekezeti iskolák, különösen pedig a kellő 
épülettel bíró teljesen magyar tannyelvű 
kath. iskola nem áll azon színvonalon, hogy 
az álami elemi iskolát feleslegesé tegye, sa 
fenebbi sorok írója bizonyára hasznosabb 
szolgálatot tenne a közügynek, ha az lile 
tőket a kath. elemi iskolának tökéletes kar
ba bozatára sokalnlá,) mintha elfogultságá
ban azt is lerontani igyekszik, ami jó ami

Politikai szemle.
— A képviselőház a múlt héten tartott 

öléaeiben a főrendek által több törvényjavas
laton tett módosítással foglalkozott, s elég 
gyorsan végzett azokkal. A ráJarz/ari főr- 

nyitotta meg a sort s itt tökép 
ax a módosítás foglalkoztatta a képviselőket 
(főkép pedig ax erdélyieket,) mit a főrendek 
ax erdélyi ezenzus fölemelésére tettek. Ezt 
azonban nem fogadta el a többség, mely 
tárnát, • a korábbi megállapodásban kimon* 
dott alacsonyabb ezenzus mellet szavazott 
maga a belügyminiszter is. E kérdésnek at>n 
bán még aligha van vége, mert az erdélyi 
képviselők s a magok a főrendek is nagyon 
hangoztatják as erdélyi ezenzus fölemelését. 
■ alkalmasint előlegesen megegyezés is jön 
létre, hogy ha a törvénjavaslat megint a fő
rendek elé kerül, ott a vitás pont bizonyos 
közvetítő megoldást nyerjen, s ugy kerüljön inoni jelent meg. A javaslat a magyar kir. 
vissza megint a képviselőházba. iguMágügyi mmisterium ált&l és &Dn&lc dc-

A választási törvé úja vaslat bán jelenté- ^ben van közzétéve. Czimc: „A magyar 
kény módosítás még az, a mit Simonyi Ernő büntető törvénykönyv a bűntettekről és a 
indítványára fogadtak el egypár szótöbbség- vétségekről.* 
gél, hogy L L az is választó lehet, ki a vá- — A strassburgi hivatalos njság, Vilmos 
laxztási elnöknél útólag igazolja, hogy adóját császárnak Bismarkhoz intézett rendeletét 
megfizette. Ez a pont alkalmasint áthall a közli, melyben Elzász-Loshringia kerületi 
főrendek rostáján s a képviselőház többsége gyűlésiéből egy tartományi választmány ala
tt rajta lesz, hogy aztán bele ne kerüljön kitását rendeli ol, oly ezélból, bogy ez vé- 
ismét Azt mondják, bogy ily módon majd leményét nyilvánítsa oly törvényjavaslatok- 
kényelmesen lehetne vesztegetni, az adóhát- nál, melyek Elzász-Lotbringiát illetik s az 
ralék kifizetésével. alkotmány által nincsenek fenntartva a bi-

Következtek azután az itnefér/nilén- rodalmi központi törvényhozásnak. — Némi 
tifrU s a AőrfsryeésévráZ szóló törvényjavas- alkotmányos testület lesz az, mely semmi 
latokra tett főrendi |módositások. Az össze- döntő befolyással nem bir ugyan, de mégis 
férbetienségi javaslaton a főrendek által tett alkalmas arra, bogy az önkormányzat mézes 
enyhítéseket a képviselőház meghagyta, kép- kötelékének színében tűnjék fel s ez által 
viselőség jogosultságát most sem terjesztette szorosabban a német birodalomhoz fűzze a 
ki. Elég sok felszólást keltett azonban a kör- két hódított tartomány lakóit.

jegyzőkről szóló javaslatnál a főrendek azon 
módosítása, mely a magyar nyelvet emeli 
hiteles értékű ügykezelési nyelvvé. Merültek 
itt föl nemzetiségi szempotok, jogi szempótuk, 
szabadelvúségi szempótok, s «z eredmény az 
lett, hogy a főrendek módosítását nem fo
gadták cl.

így belybehagyatváu a függőben levő 
törvényjavaslatok, azokat ismét átküldték a 
főrendeknek, kik azok átvételére nov. 2-án 
tartottak nehány pereiig tartó ülést.

A képriselőháxban gr. Szaj>áry belügy
miniszter benyitotta e városi főispánok meg
szüntetéséről szóló törvényjavaslatot, mely 
kimondja, bogy a városi hatóságok ',fölötti 
ellenőrzés a megyei főispánéit hatáskörébe 
fog tartozni. Volt egy kis kellemetlen jele 
octo is a belügyministernek azjutolsó ülésben, 
Simonyi Esnének a baromegyei föispány föl
mentésére vonatkozó kérdésekre a felelősség 
elvét oly módon magyarázván, mely azután 
utólagosan helyreigazítást tett szükségesé, 
a minek értékét Zsedényi egy maliczióxus 
megjegyzéssel sietett jelezni.

Most vagy 7—8 napig aligha lesz nyíl- 1 
vános ülés, mert az osztályok és bizottságok 1 
tárgyalják a nagy halmaz mindaféle pénz- I 
ügyi és adójavaslatokat. I

Az uj büntetőtörvény könyv javaslatban * franczia határ közelében fnly az ellcnsé- raUek Hudecz Zsigmond, Jeszenszky 
már készen van sa ház elébe van terjesztve.Igczkcdés. A karlisták atrónkövető névnap- 'Sándor, Menczel János, Milovan János, Uréter 
A javaslat főbb elvei egészen egyeznek az'”- * - - • . ........................... Aiz-aam A 1 “ *• «—
1843-iki nevezetes büntető javaslattal, fel
osztása hármas: tárgyalja a bűntetteket és 
vétségeket, de a kihágásokat pár esetet ki
véve, a 43-iki javaslattól eltérőleg, külön 
törvénynek tartja fenn. Nem tárgyalja azon 
büntetendő cselekményeket sem, melyek 
speczialis üzleti törvények ellen követtetnek 
el. Tartalmassá a sajtó utján elkövetett bűn
tetteket és vétségeket s azok büntetését. A 
börtönrendszerre vonatkozólag mindaz, mi 
a végrehajtás körébe tartozik, külön tör
vényre tartatik fenn, csak annyi vétetett 
itt. (ÖL a mennyi szükséges annak határa 
zott jelzésére, bogy egyes konkrét esetekben 
a szenvedésnek mily mértéke felel meg a 
törvényhozó akaratának. A börtönrendszerek 
közül a progressiv rendszer van elfogadva. 
A büntetések a következők: halálbüntetés 
a király személyének meggyilkolása által 
elkövetett felségsertés és a gyilkosság ese
teiben; továbbá szabadságbüntetés öt foko
zatban, úgymint: fegyház, mely élethosszig 
s illetőleg 2—lő évig tart; államfogház 1 
naptól 15 évig; börtön 1—10 évig, fogház 
3 hótól 5 évig; elzárás 24 órától egy évig. 
A határozott idő.e szóló szabadságbüntetés 
legmagasabb tartama 15 év. Végre pénz
büntetés, melynek legmagasabb összege 4000 
forint. Együttjaró büntetésként kiszabható 
még a hivatalvesztés, bizonyos minősitvé-

— A franczia közvélemény a nemzet
gyűlés összoüléaét várja. Miniszterválsági 
bírok keringenek; azt beszélik, hogy Beca- 
zcs és Audíffrett herezegek fognak uj kor
mány alakításával megbizatui, melybe Du- 
faurs (Thiers volt minisztere) is belépem!. 
Azt beszélik, hogy Broglio hcrczeg emlék* 
iratot intézett Mac-Mahon tábornagyhoz, s 
kifejté, hogy csak akkor lehet uj és birtos 
kamra többséget alakítani, ha a tábornagy 
maga kezébe veszi a dolgot s a ház összes 
elemeiből, a szélsőbal és szélsőjobb kivéte
lével, iparkodik majoritást szervezni. — 
Nov. 4 én Mao Mabon elnöklete alatt minis- 
tertauáca tartatott, a melyben elhatározta
tott, hogy elnöki üzenet intéztossék a kama
rához, mely ecsetelni fogja a benyomásokat 
melyeket a tábornagy északon és nyugaton 
tett kőrútjai alatt tapasztalt, s különösen 
hangsúlyozni fogja, hogy ax ország lakosai 
békét, rendet és az alkotmánytörvények 
mielőbbi megszavazását kívánják. A minis 
toriam maga ragadja meg a kezdeménye
zést a javaslatokat foga nemzetgyűléseiébe 
terjeszteni a tábornagy hatalmának szervo- utóbbi következőkép ejtctelt megi.ElnökJett: 
zése és egy második kamara fölállítása tár- Jeszenszky Danó, — pénztárnok: Tornyos 
gyában. György; — titkár: Horváth Danó, — vá-

A spanyol hareztéren jelenleg közvetlen l*«zmányi tagok: Chikán Mihály, ‘Dvo-

követnek, letarolni. Fohászkodunk az Isten
hez, hogy ez az ön iratának sikerüljön s 
az isteni mulaszt és a mi különös jó aka
ratunk zálogául küldjük önnek s egyház
megyéjének szivünk mélyéből apostoli áldá
sunkat — Kelt Sz.-i*éternél Rómában 1874. 
október JV-ikén, föpáutorkodásuuk huszou- 
kilcnczcdik évében. IX. Fiús pápa.

Hirek.
Kiueveaés. A király ő felsége a nóg 

rádmegyei 52-ik honvéd zászlóaljhoz Decker 
Tódortj ómagygyá kegyeskedett kinevezni.

Tűz. F. hó 5-én este Lónyabányán tűz 
Ütött ki s hat ház melléképületeivel, a nyá
ron át betakarított gabna s takarmányne- 
múckkol bamvadt ol.

A b.-gyarmati dalegylet szervezkedő 
közgyűlést f. hó 10 én tartotta az állami 
elemi iskola egyik teremében. A átszervezés 
tárgyát képezték a régi alapszabályok mó
dosítása, s tisztviselők megválastása*; az
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ján Irun határvárost kezdték bombázni, a Alfréd Tapolcsányi Ferencz.—A legxözelebbi 
az ostromió sereget maga Don Karlos ve- közgyűlés az elnök úr által holnap í. hó 16. 
zetto. A karlisták rogpant előkészületeket ‘ órakor ugyancsak a fentebb említett 
tettek o fontos stratégiai pont birtokba ke-; helyiségben fog megtartatni, melyen az igaz- 
ritésére; tüzérségük igen jelentékeny. De a £»lli választmány — a módosított alapsza- 
védelem is erélyesen foly; a köztársaságiak bályokat be fogja mutatni, s a működő tagok 
tekintélyes erősbitést is várnak. Loma tá- össze fognak Íratni. Az igazgató választmány 
bornok jelentékeny segédcsapatokkal már-'«« alkalommal egy „Dalverseny4 (a helybeli 
meg is érkezett a köztársaságiak segélyére* losonczi és váczi dalárdák közölt) rendezése 
Egy legújabb keletű (nov. 7.) párisi távirat felelti indítvánnyal fog fellépni.
jelenti, hogy irun republikánus helyőrsége Hendöri hír. Etcseu, tánca alkalmával 
kirohanást intézett a karlisták ellen, kik aiegy nem falubeli legényt;-a mulató czim- 
franczia határra szorittattak. bórák — ugy halantékba ütöttek, hogy az
. _ Megemlítjük üt azt is, bogy 
vetelő fivére, Don Alfonso, nejével együtt 
elhagyta Spanyolországot, miután láborno 
kaival nem tudott megférni, ezek pedig in 
kább bírták Con Karlos kegyét, mint ő.

— Olaszország. Múlt számunkban Du- 
panloup orlcansi püspök röpiratára vonat
kozó közleményünk kiegészítése s illetve 
kiigazítása tekintetéből pápa ő szentségének 
a nevezett püspökhöz irt levelét egész ter-j 
jedelmében közöljük:

IX. l’ius pápa. Tisztelendő testvér, üdv 
és ajtóstól! áldás. Noha a hallatlan szemte 
lenség, melylyel azon férfiak, kik Olaszot- 
szágot kormányozzák, a legszentebb köte
lességeket napról- ncpra vakmerőbb lábbal 
tapossák, már gyakran minden becsüietes

trónkö- rögtön szörgyét halt. -A- valódi tettes még 
eddig felfedezhető nem volt, mivel az em
bertelen jelenet épen akkor történt, midőn 
a szél a gyertyát elojtá.

As Ipolyságon e hóban megnyílt ál
lami polg. leánytanodát f. hó 12-én a me
gyei főispán és számos megyebizottmányi 

Itagok kíséretében látogatásával megörven
deztette, hol Libcr József tanfelügyelő sa 

. tanítónők által tiszteletteljesen fogadtatott 
< és Odvözöltetett Ó méltósága a helyiségek
nek megszemlélése s több késdéseire nyert 
feleletek után teljes elismerését nyilváni- 
tóttá a látott és tapasztalt úgyszólván rög
tönzött leánytanodának berendezése felett 
— Ugyanaz napon tartott megyei közgyű- 
lesen a nevezett tanfelügyelőnek érdemei
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nyék, mint ügyvédség stb., elvesztése, végre lapok rosszalását ét panaszát is (fölidézte, 
a politikai jogokból való kizárás. A mini- mindemellett azt hisszük, hogy ön tiszte- 

hNntalAasaU a évim. ____ - • «

ember, sőt néha a vallás iránt ellenséges-^^^^^Vj««nökö“yvileg_ k£uö-
- .... • nmet szavazott. r. I.

Kiadó: Kék László.

malii büntetések a 43-iki javallattól élté- 
rőleg megállapitvák. Viszonyok a szabad- 
ságbüntetéseknél: 1—5 év, 5—10 év, 10— 
15 év stb. A visszaesés elméletéből a spé
ciiéül visszaesés elve van elfogadva s ke- 
resztűlvire. Az indokolás felette terjedelmes 
és kimerítő, de a részletes indokolás csak 
a javaslat 1—125 §§-aira, illetőleg az álta
lános részre vonatkozólag van közzétéve. A 
javaslat második része mellett, mely a bön
tettek és vétségek kűiön nemeiről s azok 
büntetéséről szól, a részletes indokolás még 
nem jelent meg. A javaslat

A kisorsolt megyebizottmányi tagok 
helyébe f. hó 17-én eszközlendő választ- 
tások kevés zajt keltenek, mintán a párt 
emberek sehol állítják élére a kérdést. Vá
rosunkban is remélhető, hogy az eddigiek
nél kevesebb izgatással s nagyobb egyet
értéssel megy végbe a választás, miután 
az e czélból tartott értekezlet által kijelölt 
bárom egyén: Jeszenszky Danó, Somos- 
keöy János és Felsenbnrg Henrik, kiket 
ma nagyszámú aláírók falragaszokon ajánl- 
nak, oly mérvben birják pártszinezet nél
kül a közönség bizalmát, hogy azon töredék 
pártoskodó izgatásaira, kik más jelöltekkel 
akarják a békés egyetértést megzavarni, 
az értelmesebb választók közül bizonnyára 
kevesen fognak hajlani.

- lendő testvér fölötte időszerű és hasznos 
munkát végezett, midőn a legünnepélyesebb 
Ígéretek bosszú sorát főltűntette, melyeket 
ugyan e férfiak tettek, hogy a népet elá- 
mitsák s a külhatalmak megbotránkozását 
lecsöndesitsék és midőn ön velük szembe- 
állilá ama tényeket, melyek minden Ígéret 
flagrans megsértését bizonyítják. Ez mint 
találóan maga jegyezte, ezen hitetlen em
berek vakmerőségének bizonyára nem fog 
határt szabni s azokat sem fogja tehetet
lenségükből tölkelteni, a kik ezen igazság
talanságot büntetlenül nézik s ezzel saját 
romlásukét előkészítik; de olyan rendben 
összeállítva, mint az iratában történt, a té
nyek minden olvasót meghatnak s benne, 
hacsak minden erkölcsi érzéke el nem ve
szett, fölébresztik ennyi szégyen és szem- j 
telenség kárhoztatását. Üdvözöljük tehát' 
önt, hogy a tehetség, szorgalom és ékesszó- (|él felé kapván csak”jövöre“köíölhíriük7dő 
lás fényes adományait, melyekkel az isten akkor mindenesetre.
megáldotta, arra forditá, bogy ez emberek -----------
homlokáról leszakítsa a „törvényesség4 ál- - . ,
arcát, mellyel minden uj gonosztettflket el- aaDnaárak.
takarni iparkodnak. B.-Gyarmaton 1874 évi november hó

Valóban nem csekély sebet Ötünk a ® irtott hetivásár alkalmával egy póza, 
gonoszságon, ha gyalázatosságát nyilvánosan ~
napfényre hozzuk. Az ön irata mindenesetre 20 kr., 2 frt. 40 kr. zab 1 frt. 40 kr. 1 
alkalmas sokaknak, a kik eddig tévúton frt 60 kr. knkuricza 2 frt. 10 kr. ’ 
jártak, szemét megnyitni, talán nem egy ————————————
ellenségünkben üdvös szeméremérzetet köl 

'leni s őket a hamis és bűnös útról, melyet
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