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V e s s z ő p a r i p á k . 

A boldi "uh Breg Saelepcsényi prí
más, egyike volt azon j,'> lelkit, derék, 
munkás hazafiaknak, kiknek fajtája mai 
napság mái-teljesen kihaló félben van. 
Ifég misézést- alatt is Folyton n hasa 
sorsú val tépelődött. 

Egy ily alkalommal történt inog vele, 
hogy nagyon is tutiszóval gondolkozott, 
mire niinis/.tráló inasa visszuválas/.olt: 
„Bizony Kegyelmes Uram! mondha
ssa kutyául vagyunk." „S/.aniár, ki 
bizta rád az ország dolgát" — nérnitá el 
a jó öreg az avatatlanba koty ny eleskeilő 
inast. Erre az elnémító szavakra gon
dolunk mi is mindannyiszor, valahány
szor csak kis és nagy lapjainkban ol
vassuk, azon tüntető garral irt vezér-
Bzikkeket, melyek szüntelenül hangoz
tatják, liogy Amerika ós India hatal
mas termónyversenye, az európai fo
gyasztó államok rendkívül magas be
viteli gabonaváinjai a magyar mező
gazdaságot végromlásba sodorják és 
iv. elkerülhetetlen tönk szélére juttat
ják, Magyarországot tehát minden áron 
iparállammá kell átalakítanunk, csak 
•z ipar és kereskedelem menthet meg 
bennünket a teljes sülyedóstől, rajta 
teli lennünk, hogy minél előbb és 
nentől nagyobb számban malmokat, 
iizlahlákat és szeszgyárakat állítsunk. 
Ezek fogják azután Mózes vesszejével 
a kopár kősziklákból hazánkban a dit
ta u csergedező pénzforrásokat előva
rázsolni. Ezen BS ilyléie vessző-pari
pákon nyargalnak nálunk ma 11 kérész-
iletü kis és nagy államiéinak egész 
Csoportja és • gondolkodni épen nem 

szerető, sőt. nem óhajtó nagy közönség I 
tapsol a hangzatos frázisuknak és ki
gyúlt agyuk fölhevített képzeleteikben 
már könyOkig vájkálnak azon gazdag 
pénzforrásokban, melyekéi a nagy 
mondásokban duskálkodó vadonosa-

ínk esodavcss/.őikkel clővarázslanak. 

Azt persze a számításokkal bajfko-
hiihii épen nem szerető zsurnalisztáiiik 
szives-örömest elszalaszt jak szemeik 
elől, hogy a malmok, hizlalók és szesz 
gyárak felállításához első vonalban is 
pénz szükségeltetik. De avval sem so
kat látnának törődni, hogy ez a pénz, 
a melyet mi ipari ezélokru szeretnénk 
befektetni, bizony fölötte nagyon drága. 
Tessék csak hozzáfogni, hogy n mi 
pénzintézeink 7—10"„-os tőkéivel mal
mokat, hizlaldákat, és szeszgyárakat 
alakítsunk, akkor, mikor fennálló mal
maink, ugy szólván teljesen osztalék 
nélkfilhagyják esedékes szelvényeiket, 
szeszgyáraink pedig oly kényszer hely
zetbe jutottak, hogy kénytelenek üze
meiket s lehető legnagyobb mérvben 
megszoritani. Ami pedig a hizlaldákat 
illeti, nem-e tudjuk, hogy hizlalóink 
közül igen számosai, kénytelenek vol
tak a hizlalással felhagyni, mivel üz
letük a befizetett saját tőkéjüknek 
nemcsak semminemű ",,-iít meg nem 
hozta, hanem igen sok esetben maga 
as üzleti tőke is összegéhen nagyon ér 
zékeny vereségeket szenvedett?! 

Kár tehát nagyérdemű derék honfi
társaink azokat a vessző paripákat oly 
nagyon felkantárosni, mert ka talál 
akadni oly -lőre ós balgatag, ki az 
adott korul,,,. ,,vekkM nem számolva 

az önök vessző paripáját megnyergeli; 
arról biztosra vehetjük, hogy akkorát 
fog a nyeregből puffanni, miszerint soha 
teljes él,-tó-ben ki nem heverheti. 

Evvel azonban minden tiszteletre 
méltó derék polgártársaink, önökkel 
szemben korántsem azt akarjuk han
goztatni, hogy maradjon minden B ré
giben, teapedésftnket folytassuk addig, 
míglen a gyékényt pokróczostól együtt 
kirántják alólunk. Bizony senki ná- 1 

Inuknál jobban nem tudja, hogy az or
szágnak nagy kötelezettségei vannak, 
ennek fizetéseit pedig a nagy harangra 
nem bizhatjuk, épen azért nagyon is 
meg vagyunk győződve, hogy nehéz 
és súlyos adókat kell viselnünk, (te 
azt az egyet sehogy sem vagyunk ké
pesek belátni, miért kell ezen adóbe
hajtásának, magánál az adónál is igen 
.sok esetben terhesebbnek, súlyosabb 
és elviselhetetlenebbnek lennie ? 

Avagy a sorsaink fölött aggódó böl
csek nagy serege közül egy sem talál
kozik, ki tt tapasztillat, téren arról 
szerzett volna magának biztos tudo- 1 

mást. hogy fölötte számosan vannak 
elszegényedett, tönkrement kisebb ! 
gazdáink és iparosaink közül olyanok, 
kik iiz adób. hajtás ellenőrizetlen mó
dozatainak legszerencsétlenebb áldo
zatai lettek, s nélkül, hogy legtöbb 
esetben maga az állam az adójához 
hozzá juthatott volna ?! 

Ma midőn száz meg szá'. csekély 
birtokú falusi gazdáink háza és földje 
fölött megütik a végpus/.tiilásl hirdető 
árverési dobot, nagyon józanul csele
kednének az adósé polgárok sorsát! in-

tózö körök, ha vizsgálat, nyomozás és 
honczolat tárgyúvá tennék: hogy mi
ként lehetséges, hogy ily apró és kis 
gazdáknak kincstári hátralékai 200 -
300 forintra felszaporodnak ! 

No de modica no etirat. prnetor. 
K i vesződnék, törődnék nálunk ily 

kicsinyes dolgokkal? Veszünk, hullunk, 
pusztulunk, mint az oldott kéve, rá
fogjuk: hogy a mostoha viszonyok, a 
rosz időjárás, a mezőgazdasági válság 
az oka és a szajkók óriási serege, utá 
nunk rebegi, hogy ugy van! A valódi, 
az igazi okok után senki nem kutat, 
annak orvoslására senki nem hederit. 
I'edig a mint. százai, ezrei semmisül
nek, enyésznek az apróbb gazdáknak, 
ugy hal, vesz, apad, szárad utánuk az 
iparnak termőképessége. A kifosztott, 
az elszegényedett Mngy urország azután 
szolgáltatja felszániithatlan contingeii-
aét a legutálatosabb bűnöknek. Mert 
csakugyan való a közmondás: „l'au-
pertas maxima meretur." 

Megdermednek iijjiiink midőn leír
juk, hogy egy mindenikünk által jól 
ismert és teljesen szavahihető polgár
társunk értesítése nyomán magának 
Triesztnek ö2 bordélyháza magyar 
elemekből népesül. 

De nincs szükségünk egyetlen egy 
ember szavahihetőségére támaszkod
nunk. Az ország összes lapjai hirdetik, 
hogy a székelységböl kivándorló) s/.ol-
giílatkereső leányok ezrei, mint végzik 
szégyen és .lyonioruság teljes életüket 
a bukaresti kórházuk falai között 

Még alig félszázad előtt pelei,górre 
állították. iiiegsziilinakoszoriizláK azt a 

A „ V á c z i H í r l a p 4 1 t árczá ja . 

V a r i á n s o k . 
Küzdött,111 élteit, hogy feléljek lioz/.ilil, -
Amit nyertein: — vérző s,l,ek | 
Lelkem sötét, mint mmhadölt inrnyorSSSg 
,Siijl a/, átok. mert szerettelek" 
A kedves arcs mén olt lelieg elé,,,, „, 
Mintha most is ragyogna szemed; 
oh! •Inna most is itt .ölnél kirittsn 

S ha nmjana, — ahova már régen vágyom 
Meghalok, feledni légeiét. — 
Még otlan sem lesz |,iiha. cienib s ágyam : 
.Siron túl is érted szenvedek". — 

Ma,,,,,, 

K i r á n d u l á s B o d o n y b a . 

Ha az ember Váezról a fővárosba utazik, 
niml n vasút, mind a gőzhajó állomás 
Bellett válogatott úri fogatokat talál, a 
•elyek tulajdonosai, kivált hétfőn reggel: 
)iós-.Tei,öről, Tolmácsról, Tereskéröl. Szé-
aénykéböl, Vácz-llartyánhól stb. sietnek 
párosunkon keresztül. 

Kvekkel az előtt, mikor még a pest lo 
lonczi vasút nem existiilt. nehéz társzeke 
«k tarkitották ezt az országutat, a mely 
lalassa-Gyaimiattúlkigyúdzikjalőrinczipusz-
ára, majd ismét Kókostól a N'iszál nyugati 
ildalán keresztül Váczra. Képten nyomon 
r̂áczi fiakerrel" találkozott az ember; 

Sámos ló tartó gazda élt akkui fuvarozás 

bél köztünk. Szabott ára volt az első. 
Illeg a hátulsó ülésnek s boldog volt. mikor 
a .(..uria-* .Szarvas* vagy a „Fehér hajó" 
pompás ágyneműi közt nyugalomra haj
totta lejét, vagy ha boldog 1 , is. de 
legalább is úr; mert ezen Vendégfogadók 
mindegyike különb volt. mint a hires „Ve 
res ökör" Pesten a első rangú hotelnek 
tűnt fel a halassá gyarmati „Zichy" vagy 
.Halassá'' szállókhoz képest. 

Szent Isten ! hányszor tettem meg ezt 
az utat. Egyszer tudom, hálásra Tereskére 
vitt be fuvarosom, nem látta el magát 
elegendő szénával, gyönyörű augusztusi 
éjjel ott hálatott a szérüs kertjében Vasas 
szent Péter napkor; mert hát akkor e 
napon veté le a diák az iskola kényelmet 
len bilincseit, a mikor a naptárban a nagy 
apostol kezeire rakták volt azokat fel. 

Szép csillagos éjszaka volt, alkalmam 
nyílott a tejút, csillag miria,Íjában gy,", 
nyörködni ; de a vacatiőra haza induló 
gyerek törődik is az ég csillagaival, mikor 
azok ott vannak a gymnasiumi értesítőjé
ben, s fáradt tagjai illatos széna kupaezon 
pihentek, s az az egy pár étkes Bucephalus 
ivadék, a melyen ide repülénk, majd a 
vászontarisznyiíból. majd pedig a leeresz
tett saraglyábéd olyan félelmes közel ba 
rapta élelmét, kogy nz ember minden perez 
ben attól félt. hogy meg találja a ló cső. 

Sötét, éjjel volt. mikor érkeztünk; sötétlő 
hajnal mikor belőle indultunk. Faragott 

11 égy szögű kövek bál rakott apátsági teaap 
loméból nem is láttam semmit, jobban 
mondva nem is figyelmeztetett senki, hogy 
itt Hunyadi .Mátyás idejében benedietiiiu 
sok laktak s csak később olvastam Moesáry 
Antal kitiné monograpbiájából. különben 
ki se mozdulok, ha tudom minő érdekes 
helyek itt jobb kézre Romhány. balkézre 
Vadkert, előttünk Alsó Petény, majd 
emitt a két Bndony. 

Hajdan az ember, ha Váezról ltom hányba 
ment. a kocsi rudját Kosd felé irányozta; 
ma jobban kíméljük a szegény párát, a 
lovat, s nem gyalogolunk a koesi vendég 
oldala mellett, ott ahol az ut meredek, 
vagy pláne s.-mlyékes ; hanem ki hintón, 
ki bricskán repül Ité-tság felé, esak egy 
gondolat s mint a mesebeli Fortunát lia, 
hipp hopp a vasút "nélkül is ott teremhet 
a hol akarja. 

Tüzes sárkányon alig három órányira 
fekszik ide Hodony. a mai váezi Hakkeres 
öt óra alatt se visz el. no de „a mit el 
vészit az ember a réven, megnyeri a vá 
inon-, mint mondani szokás, s több ideje 
marad tágult tüdővel szívni a pompás le 
VSgőt s szemlélni a vidék nagyszerű pa 
110rá máját! 

A mint az ember Hátságon felül az 
országútról letér. Bánk falut éri. liégi 
község ez nagyon, emlegetik, hogy népét 
a nngiádi sandsák egészen kiölte, s , sak 
a múlt század elején népesült újra meg. 
holmi felső vidéki tóitokkal, a kiknek első 

prediMitora l l r d i n a András a Kuth-r 
valiá-tételet követte s cinek a vallásnak 
buzgó, követői a bankiak ina is. 

A falu a mellette elterül.. .Tengerszem
ről hires. A köznép azt állítja, ho.-y en 
nek a mélysége megmérhetetlen, miután 
a tengerrel áll szoros ossz -köttetési, •„, s 
a lenekét bár számtalanszor m •gprób.ilták. 
ki nem tudta puhatolni senki i!i A v ,z sa 
hosszas esőzés, se felhőszakadás következ-
tében soha ki nem árad, sőt habjait a 
patakesa se növeli; egyenlő mindig, akár 
esős idő jár, akár szárazság uralkodjék. 
Küldés ura csakugyan gondoskodhatnék 
egyszer valami jöhirü hiivárról. a ki bu 
várliarangban szabhatna bele. s vagy a 
mélyében rejlő csigákból, vagy a köviile 
tekből hozna felszínre egyet,,lá-t ; m-rt 
bár a nép száján ismeretes mesék is sze 
pek, de hát mikor azokat se írja fel K aki 
Mondbatom, kedves tájkép, különbet in, 
iánknak Bvajcabaa sem kívánhatnánk! 

ltom hány is gyorsan keresztül ko 
eaikástank akár a kartka-csspáa 

A földje ennek a tahinak jó. délkeleti 
oldalát a Kókos vize mossa, a mely oly 
kor kiárad, de egyéb kárt ritkán tesz, 
mint hogy máz<.is köveket h.impölyget 
az ár. a miket aztán a nép szé| haza 
hord s i-..falai épít. KI is voltak az SBBS 
tőségre készülve a romhánviak s egy ha 
talinas kőhidat építettek reá, a melynek 
falusi művészettel kifaragott s szépen piu 
gált nepiimuki szent dánosa mutatja, hogy 
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hajadont Magyarországon, ki hüteli-n 
ííre volt erkölcsi tisztaságának. Ks ma 
mit látunk Odcssától — Buenos-Ayre-
sig, Európál)ati, Afrikában, Ameriká
ban, a földközi és nagy világtenger ki
kötő városaiban a prostitutio passiv 
anyagát Magyarország szolgáltatja. 
Arczába kell liogy szökjék a vér min
den becsületes embernek, ha erre gon
dol. Ennek megszüntetésén kell min
den becsületes hazafinak törekedni; itt 
pedig az elsíi kezdet: „Tiszta adókeze-
lés és harapnivaló a nép számára!" 

L e v e l e k a szerkesztőhöz. 

Tisztelt Szerkesztő Ur! Augusztus hó 
első napjaiban kopogtatott be szerény tűz
helyemhez egy kis lapocska .Kalauz" nzim 
alatt, melyet Sclierer István ur ad ki ás 
szerkeszt a siketnémák oktatása ás neve 
lése érdekében. Őszintén mondva nagyon 
megörültem, hogy hazai tanügyünknek 
egyik derék és lelkes itju bajnoka, ezen 
nagyon is életre való ügynek meghozta 
azon minden elismerésre méltó áldozatot, 
hogy népnevelésünk egyik rég kiáltó szűk 
ségletén egy jól indult szaklap meginditá 
sával iparkodott gondoskodni. Ilyes dolgot 
mi már rég óta, de mindeddig hasztalanul 
vártunk a váczi m. kii. siketnéma intézet 
tanítóitól, mert ők vannak első sorban 
arra hivatva, hogy télöleljék és vezessék 
mindazon mozgalmakat és intézkedéseket, 
melyek a siket némák tanítását és nevelé
sét hazánkban czélozzák. — Midőn tehát 
Scherer István a régiek mulasztásait oly 
nagy buzgalommal iparkodik helyre pótolni, 
férfias munkát végez elhanyagolt közmű 
vetődésünk ezen mezején és a tanügy min
den igaz barátainak nemcsak elismerésére, 
de buzgó támogatására is joggal számithat. 
Fekete Károly ur a siketnémák országos 
intézetének lelkes és ügybuzgó igazgatója 
e lapban közzétett talpraesett ezikkével 
megadja a legkövetendöhh példát az inté 
zet minden tanítójának, hogy dolgozataik
kal e szerény igények alatt megindult lap 
nak buzgó munkásai legyenek, és mi e 
tekintetben figyelemmel lógjuk kisérni mun 
kásságukat, el is várjuk, hogy nem fogják 
szabad idejüket meddői és hasztalan téren 
elforgácsolni, hanem megkettőztetett buz 
galommal dolgozva az irodalmi téren ké
pesek lesznek a nemzet figyelmét kiérde
melni s felhívni, hogy e szereuoeéthnaek 
oktatására legalább is annyit tegyen, meny
nyit más cultui nemzetek megtesznek. — Azt 
SZ egyet azonban a szerkesztő dolgozatai 
ban nem hagyhatjuk megjegyzés nélkül, 
hogy őa siket némáknak ipari képzését az 

intézetben nem helyesli. Már pedig ez a 
legszükségesebb és legégetőbb, mert ha az 
intézet falai között merőheti csak elméleti 
képzést fog nyerni a szerencsét |,.„ növen 
dák, akkor az életbe kilépve teljesen el 
fog zülíeni. azért az intései tanárainak 
testtel és lélekkel rajta kell I , i . hogy 
az intézet falai között eltöltött évek fo 
lyama alatt az ipari oktatásban is legalább 
annyi készültséget elsajátíthassanak meny 
nyivel az életf, -: 11 a r t á s h n z. szükséges min 
denuapi kenyeret kiérdemelni kénesek lesz 
nek. Valiiban nagyon fájdalmas irányzata 
SS máskülönben is népm-v .-leszel i oktat á 
suliknak, hogy gyermekeink B—8 évet el 
töltenek az. iskolák falai között, a nélkül 
hogy a praktikus, a harapnivaló megszerzé 
aére irányaié tudománynak, a megélhetés 
gyakorlati módjának első elemeit is elaajá 
titanák. Hagyjuk az. elméleti fejtegeté 
seket a mi német tud.is sógorainknak, üres 
jelszavak által ne hagyjuk magú lkat el 
ámittatni, úgyis el vagyunk már árasztva 

berekkel. *itt az. ideje tehát a gyakorlati 
ismereteknek kútfejét megnyitni, a régi 
theorelicus rendszerre pedig Horatiással ki 
altunk: Claudite rivo.s pu-n. sat iam prata 
bibére. 

Többiben őszinte nagyra beeettléesel ma 
radtam tisztelője . . . . / ' . 

V á e z r. t. v á r o s szabályrendele te 
a g y á m h a t ó s á g i e l járásró l éa 

pénzkezelésről . 

22. | Az aljegyző a jegyző felügyelete 
alatt az árvaszéki iktató kiadó könyveket, 
a sKrgetési naplót vezeti és az irattárt 
kezeli, az ügyviteli szabályok öl. öl. 7U, 
114. !IÖ. és |h"7. SSaiban előirt módon, és 
közvetlen felügyel az árvaszékh-z beosztott 
irodai személyzet működésére. 

28 | A közgyám. 
I Végzi az H77. XX. t. ezikk 170, Sá

bán előirt teendőket, s pedig a hivatott S-
3 ik pontjában előírtakat, ha boltosak!: 
esetekben a leltározásnál való közreműkö
désre a városi ügyész kirendeltetik, — ez
zel együtt. 

8. A jelen szabályrendelet pénzkezelési 
része értelmében könyvelője és ellenőre aa 
árvapénztái nak. 

3. Vezeti az ügyrend 108. 109. éa 110. 

koltak. u ;y a ki-koiáik „agy koi á-ági ide 
jenek nyilvántartását ss ügyrend fenti 
szakaszaiban foglalt rovatol; szerinti jegy 
zél ,i (gyámügyi törv. 882-988 ftj . aa 
azokhoz szükség.-, betűrendes jegyzékkel. 

•1. Rendes nyilvántartót illetve lejárati 
könyvet vezet, az árvák vagyona .>-. tar 
teáé és aa árvaszéki jelzáloggal terhelt 
épületek tűzkár biztosításáról, s aa árva 
tárba teljesítendő fizetések esedék isségéröl, 
,s felügyel • tűzkár biztosítási kötelezett 

fi. Mimb-ii ké végé,, bejelenti aa árva 

széknek azon gyámoltak nevét, kik a kö
vetkező harmadik hónapban 24 éviiket el
érik. 

Nagyobb készpénz, kiűzetést igénylő gyá 
moháknak nagykoriisági idejük azonban, a 
kielégítésükre szükséges pénzkészlet iránti 
Intézkedés okáért, már fel évv.-l előbb be
jelentendő. Ila a gyámság vagy gondnok
ság időközben bármi más okból megszüli 
in'-h. vagy a gyám, vagy gondnok meghalna, 
általa haladéktalanul szintén jelentés te
endő. Jelentésében a vonatkozó árvaszéki 
iratok száma mindig kiteendő. (L. 99— 
101. |-t), 

li. A gyám,ikra, gondnokokra közvetít-

lésére felügyeletei gyakorol, S minden mu
lasztásról az. árva-z-kie-k sürgős esetekben 

7. Kikészíti a városi pénztárnok, mint 
gyámpénztárnokkal együtl minden év ti-h 
mát hava végéig B • . á aipén/.tári szám-

8. Külön jegyzék m-ll,-tt Irattári lag ke 
zeli a hozzá érk-zett árvaszéki végzéseket 
és ataaitásokat, oly módon, hogy minden 
gyámo'lra vagy gouduokollra vonatkozó 
okmányok közös esuaiőbau kezeltessenek. 

II. Minden hónak végén különbeni felelőség 
terhe alatt behajtás okáért köteles az árva 
székn. k h,j,-lent,-ai a hátralékosok neveit, 
ugy szintén köteles a haszonbéri szetzö 
• b-sek lejáratát legalább két hóval eh.hb 
további intézkedés végett bejelenteni, (li. 
a pénzkezelési rész 49. fát és S0. fát). 

1". <i loskodik a teljesen vagyontalan 
árvák mikénti elhelyezéséről és élelmezésé
ről éa e részi az. árvasséknek előterjess 
lést t.SZ. 

A közgyám minden jelentését az árva 
széki iktatóba külön átvételi könyv mel 
let. köteles bemül at ni. 

24. S- A közgyám, mint egyúttal gyám-
pénztári könyvel, I és ellenőr (88, g. 2. 
ponti működési idejére IlUKI fit óvadékot 
köteles letenni 

A közgyám kivévén a törvényes éa vég
rendeleti gyaluséig cset.-it, más alkalmasabb 
gyám hiányában csak is szegényeknél ren
delhető ki gyámnak vagy gondnoknak és 
nem bizható i.-á olyan vagyon gondnoki 
vagy gyámi kezelése, mely a tán az árva-
székkel számadási viszonyban állana. 

25. | . A városi közpénstárnok, mint 
gyámpénziáriiok, teendőit a jelen szabály 
rendeletnek, pénzkezelésre vonatkozó sza
kaszai szabályozzák. 

2ö. 8. A városi sz.émvevö az árvaszéki 
számadásokat évenként át vizsgál j-i és ész
revételeivel a váiosi közgyűléshez min,b-n 
év április hó 1 ig bet.-rje.lZti. 

Eljárás és o yeb intézkedések. 
27. | . \ városi képviselő testület hatás

kör- B gyámügyi törvény értemében. 
1. Szükség esetén elnö, helyett est Ilevi-Z 

ss árvssséb részére (s terv. 1*2. g.» 
2. Mind.-,, év január havának l só köz

gyűlésén saját kebeléből 4 kiküldött üluü 
köt választ in törv. I7S. i . ) 

'.'>. I'gv aii.i/o i közgyűlésen névszerinti 
szavazással i,ij-|,iii azon pénzintézetet, 
melyben a l-t.'-ti .-. ána pénztári készpénz 
elhelyezendő (891 | i ugy szinté,, hason 

eljárással meghatározza azon biztosító tát 

- salatot is. melynél az árvák vagyona vad 
a jelzálogos ingatlanok biztosítandó],-. 

4. Határoz az árva pénztár számadása. 
I felett (800, I.) 
i fi. Intézkedik az árva pénztár és ár,a 

széki l.-lügyeleti kötelességéből és fele,,, 
- ségéböl kifolyólag az ügy menetnek koron 

ként tagjai által történő küldöttség! „„._, 
, vizsgálásáról. az elnöki pénztár vizsgálat 

ban való részvételre évenként két állani,' 
i kiküldöttet választ, kik a vizsgálat hoz ej 

nökileg meghívandók, de meg nem j-1.• 11é 
sük annak foganatosítását nem gátolja. 

li. Az árva pénztár rovanesolásának'ereil . 
menyéi-,,I részére mindég részletes j-lenté," 

- teendő. (L. 186-187. §.) 
í 7. Minden év január havában az árva 
• szék által a közgyüb'-s eleibe részletes j, 

I,-iilés terjesztendő az árvaszék működésé 
t iiil. a pénztár állásról, kezelési eredményé 

ről, az. árvák létszámáról, az árvatári tő 
kék, tartab'-k tőke, és kölcsönök mennyué 
géről és azok mikénti elhelyezéséről. 

2si. g. Az árvaszéki ülések határoza 
képességét a törvény 187. | s , eljárását 

i puligyiz ügy,, n,l .... -70. gg ai szabály,iz 

Érdemleges és pénz k. utalványozási ba 
• tarosatok mindég Ülésben hozandók 

21). S- Konlo-abh határozatok, különös,-:, 
, árvatári kölcsönök adási • a törvény , 

szabályrendelet végrehajt fisára vonat kozé 
, elvi megáll lások telj.-s ülésben tárgya 

himlők; ugv ii,ott terjeszt,-tulok eh", a tél 
Bőbb r.-nde.,-tek és utasítások. Kölesönök 
megszavazásához az árvaszék összes tagja: 
beleértve a közgyám és péuztái nokot s a 
kiküldött ülnöküket meghívandók; de sza
vazattal a közgyám és pénztárnok nem 
bírnak, a városi képviselő testület álta 
tagjaiból az árvaszékhez, választott tagok 
közül pedig a sorrend szerint csak annyi, 
a hány árvaszéki ülnök az ülésben jelen 
van. A kiküldött Ülnökök elmaradása, ha 
máskülönben meghivattak, az ülés megtar 
tását nem gátolja. 

3(1. S- Az elintézett darabokat kiadás vé 
g.-tt a jegyző veszi át .elintézési könyv" 
mellett, melynek rovatai : 

a) Az előadó neve. 
b) Az elintézés napja. 
c) Az elintézett számok, annak megjegy

zésével, hogy ülésben vagy ülésen kívül 
intéztetett-e el. 

d) A jegy/.,", átvételi el isméi-vénye a tör 
vény IKti. ga és az ügyrend 55. 8 a értei 
méhen, ülésen kivül elintézett darabok 
ugyan ide vezettetnek és az iktat,! könyvh
áz elintézés napja, ugyan innen jegyezte
tik he. 

31. g- A hagyatéknak közjegyzőileg vagy 
árvaszékileg történő tárgyalása iránt a 
törvény élteimében az. árvaszék intézkedik. 
(Qy. f. 245. a,) 

88. | Az árvaszéki kSseg által teljesí
tendő leltározásért járandó dijak és költsé
gek követ kezöképen szabályoztalnak. 

A városbani vagy a város kerületén tel 
jesített leltározásért, a bélyeg, az esetlegei 
posta költség megtérítésén felül. Belessé 
mitva a má-olások diját is. a hagyaték 
leltári érté-kéhez képest külön, miniulen 
egyet hagyaték után következő átalány 

di'"! forinton felül B00 Ittuvi értékig 1 
frt .'.II kr. ..mi irton felül lliÍKI Irinyi ér 

itt már rém. kath. hivek közé érkeztünk. 
- Bodony liilajdonkép llomhány határ 
szélén kezdődik', a pusztája legalább ott 
nyúlik el a patak mentében egy tágas 
park közepén. Az utas alig hagyja el jobb 
kézre a bibit! Horvátok családi sírhelyét 
már ia ihar és terebélyes akáczfák s pom 
pásan megrakott gyümölcsfák közölt eléri 
a kastélyt, a melyet nem gazdasági spe 
culátió kedveért. mint inkább az ősök 
iránt való kegyeletből tart fenn birtokosa 
„a/ én urambátyám" Móricz. 

A parkot az árnyas Iák és süni cserjék 
vadonszerüeii lepik | nem egy törzs van 
repkénynyel hetolyva, s a hoz.it közt kii 
lötiféle gombák mutogatják mindenféle színű 
kalapjukat; még a csalogány édes húson 
gása s a vad galamb szerelmes bugása is 
hallatszik; — ez úttal a sárga rigók • 
néhány szai ka rendeztek sik.-iült kom-zeitet. 

A Hotváthok tagja leginkább az. úgy
nevezett „Rákóczy-domb" miatt hires. 
1710 ben maga II. Rákóezy l-Vn-nez me
nekült ide. midőn a trenceényt iltköaetből 
Vadkertig hátrált és a hol eleje a föld 
bástyákkal körül árkolt császári seregben 
nagy akadályra talált, melyet K r v a éa 
Czirkin vezérek intéztek, s n kiknek erős 
fellépését c«ak nagy ügygyei hajjal tudták 
elhárítani a l.-ngy.-lek. akiknek élén maga 
Rákóczy lovagolt 

A lehunyó nap vörös sngirai szomotn.in 
törtek meg a vértől ázott síkon, I a l - l 
kelő hold világánál megható volt raka-,,ti 

feküdve látni a magy.u sereg színét ja 
vát. ott veszett ei Babóosy is, • kit • 
Bánk felé Vezető kasz.á,ó felé nyomtak a 
esássári lovasok ás e ki önmagáról rrőeen 
állította, liogy .teatél se golyó 10111 éri. 
se kard éta nem fogja' — Meghalt, úgy 
üté a német agyon : botokkal, mini SS 
ehet szokták. Bercsényi, a kinek szellős 
sátora a l.éikos viz,- mellet! agy izép aail 
vafa alatt v,,|t kiponyváavamegkönnyezte 
a vak ré. hadvezér elestét, a kinek bul
láját eltakarítani innen Zemplén megyébe 
a sztopkiii családi sírboltba vitték. 

A szerencsétlenül elesett magyarok te 
temeil egy nagy halomi a. a „Rákóczy 
halmára-' hiiiczolák ; a katonaság sisakjá
ban hordta reájuk a földet, a Mely kegy 
gyá sét! s ma hármas tekervényes ut ve 
zet a sugár magas fák közt. a melynek 
ormán a bibiti llorváthok emeletes piheni", 
helye jelöl ; egy kicsit rézsntt. p,-dig alatta 
egy kis „Wulhalla" a melynek hainvved 
rein ilyenforma feliratokat sylubizáltam 
kii BAKAII, majd ismét BZAMORODNI 
és újra egy másikon KlíM Kl.i.l-IK. I több 
ell'-l-. Tudom, a kulcsot fogtam, mig ki 
szellőztették. 

Magát P. Hodony! félküib-n magas he 
gyek- üvedzik, oly sajátsa iü -n. hagy ssek 
a kilátást uiiml-n oldalról elfogják.' Finom 
tábori látcsövei felfagy verkeeve nézegettem 
Tereké és lí „nbány l'-lé. de egymást ke, 
getö kósza felbök,",,, kivül egyebet ne.ll 
láttam. Az ég egyik karimáján sötétzöld 

halmokra borult le az. 
Szeletté,n volna utamat Alsé. IVtényig 

folytatni, bogy egyaser már én is lerójjam 
a kegyelet adóját B tudé.s Werbőczy 
Istvánnak, akinek hamvai mint mondják 
itt vannak eltemetve. I a sirhantokat-me 
latin verssel örökítette meg a hálás utókor: 

l.eü.-s lei- P.cii.,,- s,ri|i»,l Verl,.'..-zhis ..Ion 

111- tealb it , M inlkai ,,..-v 

III üsazerakja az. ember a két utolsósor 
megfelelő betűiből a római saámobal: 1791 
jön bel,,!,- k i ; s iuneit tudjuk meg. hogy 
három lezajlóit század a l a t t ez az 
bs egyetlen emlék, amelyet a meg. 
feledkezett li a z a s Nógrád vármegye 
törvénytadósai helyett egy lelkes 
honleány özvegy (i y u re s á ny i Ignáezné 
szül. lílaskovics T.-iéz emelt a halbatat 
Isn jnrietának, a „Tripartitam* ssersójéaekl 

Nógrád dél) és délkeleti része tekét tör 
téii.-ti emlékekben épeneéggel nem ál! bát
rabb, a mi váio-unknál. Váeznál; s a fő-
város kiráttdalási helyeknek edd igeié Ibi 
kapott:,', baknak tartja Pénzelt, tiödöllőt, 
Tatát . gond,, juk meg, hogy divat ez is. i 
s a baj leginkább abban rejlik, miszerint 

teaségei iráni B nagyvárosiak érzékei: ne 
künk magunknak kell {elkölteniük : fáj 
dalom, n.-m egyszer mesterséges utón, 
minthogy az a miénknél kevéshbé |ög.-kony, 
lankadt, közömbös azaz „tinnmiilt" 

Hogy mennyire vendégszerető I' -Hodony, 
Matatja, hogy egésa idő alatt .tyúkkal 
lutláeseaal* traktált, laoej borából nem 
egy áldomást üriténk a hazáért, a nem 
Betért sth. a én különösen a labancz Bo 
donyi Kajtatok jelenleg élő derék kurnez 
ivadékától a népszínház kitűnő művészéről 
emlékeztem meg Vidor Pálról, a ki mind
nyájunknak annyi kellemesen eltöltött es 
tét szerzett s a kinek .Veres sapka" ezimü 
szindarahja az irodalomban dicsőséget biz 
tositott. 

Adjon Isten Bodnnynnk sok ilyen jeles 
hazalit, irót és művészt, mint Vidor! 

/. 

A d a l é k o k a z 1 8 4 - k i f ü g g e t 
lenségi h a r o z történelméhez*) 

I. 
Pest megyének 1849. június 984a Pesten 

tartott hizotmányl ülése. 
Olvastatott a nemzet kormányának f. 

évi június 27 ikről a közlöny 143-ik szá 
inában megjelent a néphez intézeti felhi 
vá-' l illetőleg rendelete 3. a. t. 

Vegz. -s: AS ide mellékelt kormány 

'in i: i.iaii ., h t .,. lertéaetlnVmsk í*z.-rk. 
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Váez. 1887. V Á C Z I H Í R L A P . Augusztus hó 28. 
• ií i ií terjed,, hagyaték után 2 ti t : minden 
iválibi megkezdett 1000 lítnyi érték után 
I kr. ; mely asaban ö írtnál tSbb m-m 
bet, 
A szenvedő állapot levonása nélkül h i 

.m-záz lí.it.m aluli hagyatékok L-ltáioz.á 
áit. ugy szinté-,, bármely más hagyaték' 
tk árvaszékileg történő tárgyalásáért dij 
nn jár A királyi közjegyző eljárását áa 
jait a törvény szabály.././.a s itt külön 
téakedi i alá nem vétetik. 
88. | A l-ltár..zás vagy a hagyatéki 
jáiá- során az árvasséki kiküldött által 
vett készpénz vagy pénzérték 21 óra 
att leteti..- helyesendö, ha esak aa ár 
iszáki kiküldő végzés más utasítást nem 

114. 3 A kiskora érdekéhen történő min 
•n más eljárás és kiküld tés díjmentesen 
gsemlA. A város belterületén kivii l vagy 
vni..s határán kivttli eljárás után azon 

n az áivaszék kiküldött jét a városi szer-
izési szabályiéiul.'bt ben megbatározott 

l 'agveital . iu vai'V szeg-nvebb kiskornak 
leneben a/, nbaii díj n-in számit haté. A z 
vaszék különben jogosítva van a dijakat 
inak terbéie is ine •állapitani. a ki :.z 
járásra illetve kiküldetés kot szolgál 
tott. s a dij az eljárásban a kiskornak 
I közös •nlekelt nagy komákra osztály 
szül; arányban szintén kivet bet... 
B&. tj. A z árvaszék kezelése ála első 
nzt vagy értéket aa árvaszéki ügyésznek 
ük megbízatása kénében és ekkor' is an 
k 24 óra alatti letéti..- helyezése m.l 
t, az árvaszék többi tagjainak pedig 
per nem szabad átvenni. Kzen intézke 
s a lelek részére tnd ás okáért az ár 
sz, ki helyiségekben állandó kitiig-sztés 
ián közzé" teendő. 
A postai érték küldemények pénz vagy 
miérteket tartalmasé beadványok mi 
nti átvételét a jelen .szabályrendelet 51, 

k.'iv. £ ni szabályozzák. A z árvaszéki 
vol.Hitt mennyibe ii van. pénz vagy péns-
lék átvételére kiküldetése körében jog., 
va, minden egyes esetben a kiküld i 
gzésbeii határozandó meg. i (gy r vad lö. §. , 

(Folytatjuk | 

A p r ó s á g o k . 

Kíváncsi vagyok mi okból ? 
Nem «• volna Nagyságod házában ki-

midéi szállás V 
- De bizony volna. Hanem őszintén 
.va. házamban nagy esendesaég ural 
I k, esak valami rendes lakót óhajtanék 
fogadni. 
- A vii,asztás teljesen NagyságO* a-z 
111 V téli függ. 
- Mennyibe,, -
- II. rí az elszállásolandó 90 egyén kö 
I teljesen szabadon választhat, ima itt 

-- Olvassa fel kélem a neveik-t. mert 
sva11va az igazat a aévhsngsásárs na 
in sokat a.b.k. 
- Az elsőt L.d.leiii'rostnik hívják. 

— No ez m-m tetszik I Nagyon hideg és 
báj hangzású, hallatára még nyáron is 
megfagy aa ember tálé, Kérem tovább. 

- Horváth. 

- Ments [atenl E* fenekéétől fordítaná 
fel házamat. 

- Veingruher. 
F. meg épe,, borízű. 

- Bognár. 
- Hjahl F.z vajmi stereinberes' 

Kz. meg már teljesen kiállhatatlan. 
- Kard! lő. 
— \o még ez kellene, tud gy darab 

- Iliertasz.l. ' 

bordókkal. ' 1 

— Szent il.may. 

név. a mellett maradok. 
Szentilonay úr a szerencsés választás után 

bebelyezkedék aa elegáns Lakásba. A bér 
b-t leteltével azután, egy esőméi adósság 
bátrahagyásával elpárolgott, mig a kifogá 
sóit nevek tulajdonosai az Utolsó kia ezárig 
mindent pontosan kielégítettek. 

- Olvastam a fiumei útra vonatkozó 
apróságot. 

Nem lehetek eléggé szerencsés az 
Ön nevére az előfizetők névsorában visz 
szaeinlékezhetni I 

— Hát Ön csupán aa előfizetők számára 
fabrikálja apróságait ? 

Nagyon természetes, hogy tollamat 
az előfizetek esz.járásához szoktam be 
gy.-zni. 

— En azt hiszem, hogy a kaputos em 
her. csak kaputos ember, és megérti azt a 
mit olvas. 

— Csakhogy a mai világban a kaput 
már nagyon öles,'., sa ember meg nagyon 
is ritka a kapuiban. 

— Éa pedig i.agyon meg vagyok gyö 

tetszett irni. hogy a lium.-i po.b-stának vitt 
borban a bogarak úszkáltak. 

— No ez.-k a bogarak édes lelkem Dsakis 
a maga fejében u-zkálha*nak é-s innen tet 

Pénztáros' ||„gy követhette elÖn azt 
az. aljasságot, hogy a városi pénztárból 
100 ez.-r litát sikaeztott, megfontoltáé, 
hogy mily gyalázatott ejtett ezáltal Kun'.;.a 
előtt, a un derék városunkon Novin? 

- Klnök ui! Kikérem .-dorgál... megrovó 
hangot, előtt-m a kutya sem ugatta még 

Novit, mig most alkalmat nyújtottam neki, 
hogy világhirü várossá b-gyen. 

— Hogyhogy? 
— Ig.-nis, ha a tisztelt esküdtszék engem, 

tettemért egyhangúlag fel fog menteni, 
akkor- az ör világrészben bámulatos hirre 
fog N'ovi városa szert tenni. 

— Igaza van neki. Mi esküdtek egyhan 
gnlag felmentjük öt, hogy a világ megbá
mulhasson bennünket és városunkat. 

' — Ugyan barátom megtudnád e nekem 
mondani, ki az első, legnagyobb lantos 
költ,, jelenleg !'. uló|)ábail ? 

Az bizonyosan Martiniéin, novii pénz 
t.ir.w lesz. ki egy csapásra 100 ezer lírát (lan
tot i b.pott, és azt szeteneséseii el is költötte. 

— Kutya gyerek lehetett az a portugál! 
képviselő is. ki a pénzügyminisztert pofon 
legyintette. 

— No de meg is lakolt érte, inert a 
törvényszék négy havi börtönre Ítélte. 

— Hanem hallod furcsa egy mértéke 
lehet annak az igazságszolgáltatásnak! 

Bia' annak nagyon is fura lehet, mert 
azt a szegé;,\ , ml,eit is -1 hónapra Ítéltek 
el. aki a feleségének az orrát leharapta. 

— Hgy látszik, hogy a minisztert pofon 
ütni. vagy az ember feleségének az orrát 
leharapni egészen egy kutya. 

Dehogy egy kutya, dehogy egy ku
tya Nagyon is két különböző kutya, mert 
ha a Bodri kutya nem ugatott volna a 
Vargáéi; kertje mellett, az a bizonyos em
ber sokkal többet kapott volna az orr le 

Hát ebben az esetben az a kutya 
ugatás enyhítő körülményként szerepel. 

— Igen esakbngy nem az a.-szonyra, ha-

— Mit szólsz te Kalotaszeginé asszony 
választékos öltözetéhezV 

— Ugy hiszem teljesen szerenesésen vá
lasztott az utezáinkat ellepő por és sze 
inétözönhöz. 

— Hallottam Nagysád, hogy nagy rán-
gásu szivgi'.ie-öket okozott Gyomi-os bará-

— Alig hiszem, hogy alaposan éltesült 
volna V 

II • a legalaposabban. 
— Hiátt mereszti ennyi vakmerőséggel 

állítani -
— Mert saját füleimmel győződtem meg 

róla Látja-e Nagysád mily hatalmas fii 
lein vannak? 

— Igazán szép példányok! Valóban nagy 

Mi volna az a nagy kár, ha szabad 

— Hogy a „Segítség- ünnepén nem ren 
de/.tek fülversenyt is. 

— Talán Nagysád Ítélete első díjra mél 

Minden bizonnyal. 
Akkor kölcsönösen kell vigasztalód 

nunk. 
— Köszönöm a bókot. 
— Oh egészen más térre értettem. 
— N-in lenne szíves teljes öszintesség-

gel szólni ? 
— Nagysád mezőny ,- a begyes nyel vecske 

lett volna. 
— Kzen a téren is egy lótejjel legyő 

nettem volna! 

Pista barátom miért csücsörit ja ala
nyira össze száját ez a liumei podesta V 

— Talán csiicsn, jetkib i harapott. 
Nenr hiszem, nem terem az a karszti 

mészhegyaégekben, annak hazája az éjszaki 
Kárpátok. 

— Akkor hát hivatalból cselekszi. 
— Mennyiben! 
— Fiúménak legnagyobl, ellensége a 

Hóra. azért hegyezi oly fúvóra száját, hogy 
elf&ja Fiume határából. 

— Ta'áu ciputziner tetszik?! 
— Kpen „em. 
— Hát mivel lehetek szolgalatjára? 
— Csak azt akarom jelezni, hogy fdette 

veszedelmes állapot, hogy ez a csapóajtó 
innen a kávéházból nyilik. 

l ' ra iu! Tetszik emlékezni bogy a költő 
is azt énekelte; A szerelem sötét verem. 

— Igen! de mi köze ennek a csapóaj 

— Hát a ki nálam a szerelem vermébe 
be nem esik, eltörheti lál.át a pincze gö 
dürbe. 

— Nini ez a Szemetes nem ia pirul ha 

— NVm is neki kell és il l ik pirulni. 
Ö már rég titl van azon. 
— Hát kinek-
— Azoknak, kik még érzés dolgában 

ugyan magasabban vannak, de azéit néha 
néha nem átall mai; Vele egy követ fúni. 

— A liiim.-í lapok azt írták, hogy a 
tiumeiek l á z a s m o h ó s á g g a l dolgoztak 
a magyar tűzoltók illő fogadtatására. 

— Nos? 
— Minket mégis, majd a Krisztus hidege 

vett meg közöttük. 
— Hjahl Tudnod illenék kedv.s hará 

tom, hogy minden lázas állapotot óriás fokú 
lehangoltság követ. 

Mégis esak nagyot fordult a világ, 
— Hogy bogy ? 

• lelete értelmében meg! :, n . , t ik Iliin.!- II 
s ulszolgabiiáknak esküdteknek, hogy 

ii rendeletei 2 pont értelmében minden 
klómban a lelkészek által a minden 
•ég pia.zán harang húzás mellett az 
Kiöljárók- által kihirdetessék a egy pél 
lybiin a templomnak ajtaja,a ki ragasz 
<ák s egyszersmind atasitsák minden 
ség lelkészeit, hogy beszédjeik) a 
-t az igazság,,s ügy gvozeluie iránti 
il i a haz.t sz-nl ügyének vádelmére 
ditják. Továbbá: 
i'öteb-s-égökké tétetik lő és alszolgabiló 
l különben esküdt uraknak, hogy min 
községben a nép előtt magok is lel 

Itő beszédet tart vén, a rendelet értei-
len rendezendő aépgyUléeeket mindenütt 
[tartassák önmagok nevezendvén meg 
,1 ervéneket. kik a népgyűlésben a 
hoz hesz.é-det tartanak, mi ba valamely 

nék a helybeli papnak s jegyzőnek el 

tinók folytában még a következők is 
ssitondok. 
ör. Minden ép fegyv.rt fogható félti a 
lé-g.-k Elöljáróinak küzbenjöttév.d össze 
(.ék külön a lovon menők Külön agya 
a»ok, küIonosén igvekasseiiek a Hant 
lé, inal; azt eszközölni, hogy minél 
I lovas álljon ki. 
asor, Az Basáéira*, után az Beszeiráa 
foglaltaknak tegyél Wtekseégökké a 
íelet értelmében, hogy -IS óra alatt 

ringókat valamely fegyverrel -Hassák, ki 
aek lőfegyvere nincs, aa hosszé nyelt! baltát 
pallost lándzsát vagy Vaavillát szerezzen 

8-or. Szinte az összeírásban foglaltak 
az összeírástól számit ,„dó 48 óra alatt az 
Elöljáróság által kitizendett helyen és 
idoli.-,, tartoznak m-gvá is/.t.mi százado
saikat, tizedeseiket, kiknél; felügyelete s 
ügyelnie alatt, leend a község keresztes 
hada nzounal mihelyt a nép a községből 
kimozdittatik. Kzen századosok és tizede 
sok felelősökké tétetnek a kirándulástól 
kezdve minden parancsnokságok a att áiló 
felkelők által elkövetendő kihágásáért és 
rendetlenségért, a felkelő nép ön válasz 
tolta tisztjei vezérlete alatt a kirendelt 
helyre elérvén tovább is ezen tisztek pl 
ranesa alatt fog állani, de ez.-,, tisztek a 
kormánytól kiaeVesendő főbb tisztek alá 
fog rendeltetni. 

4 er. Minden község Klöljárói köteleztet 
nek a kimozdulandó lakosság élelmi sze
lének jó előre elkészítéséről gondoskodni, 
a liszt beoTTetést. szénát é-s a megkiván 
taté, zabmennyiséget a község minden la 
kosai között birtok aránylag mindenkire 
egyarányt kivetni úgy hogy bármily perez 
ben rendeltessék el a lakosság kiinditása 
a lé,keh, nép kenyérrel, hús tekintetéből 
marhával, a lovasok szénával, zabbal, az 
élelem béliek vitelére annyi szekérrel el 
legyenek látva a mennyi szükséges 

ó ör. Mindaddig p.-.lig még a szükség 
eh. „em áll, s kiindulásra a községek bj 

kói f.-l nem bi witnak, addig mindenki nyu 
g.nltan. de kétszerezett szorgalommal tel 
jesitse foglalkozásait, mert a kormány örkö 
dik a nép felett s nem késik azt elég ko
rán értesíteni a közéig, ellenségről. 

A ki hónát, a in.igyarn tk mindenét, a 
felhívásra védtelen hagyná, ki az általa 
nos fölkeléstől gyáván elvonná magát, le 
gyen neve becstelen polgártársai, legyen 
emlékezete átkozott BS utódok előtt. K i 
adta: Moravcsik (íyörgy. aljegyző. 

II. 
ÜHipHril UrUtü a >•„•;, ftl»6J irda Unéfi 

ilnljihóihoe. 
K i k . június 215 1X49. 

Veress Zsigmond sz. bírótól. 
Szükséges tudomás és hozzá alkalmazás 

I ör. Szeles Lajos 2 od ulispány urnák 
f- é. janisa 18-áa költ abbéli körlevelet, 
hogy minden község l K 4 ' B i k évi adöbeli 
tartozását folyó évi .lulius hő utolsó nap 
jáig okvetlenül róvja le. Minélfogva leg 
szigorúbb terhe alatt meghagyom minden 
egyes község Elöljárójának, hogy tekint 
vé„ a haza mostani körülményét e rész 
ben a legnagyobb buzgalommal járjanak 
el. a hátra lévé. adót szorgalmazzák s a 
lehető legrövidebb idő alatt hajtsák be. 
M . i t midőn a közszabadság s a haza ve 
szélyhen forog, a haza az Klöljáróktöl. de 
inin.le,, egyesektől is kétszeresen és mél 
tán igényelheti, hogy Polgári kötelesség*. 
kot pontosan séWsasiéggel teljesítsék. Az 

l * l : „ hátra maradt adónak lögtöni 
behajtása p.-dig annál szükségesebb, mivel 
a p •iizügytniiiister ST által megrendelt sza 
bályok szerint az 1848 ik évi nov. és okt. 
hónapokra ugy folyó 1*4!! ik évre az uj 
ndó minden rang s személy válogatás nél
kül ki fog vettetni s ekképen a köza,biztatás 
ra egy egészen nj a mostanival kapcsolatba 
nem hozható adózási szak ve.-ndi kezdetét. 

Ö or. Meghagyom önöknek, hogy minden 
községben az előfogatokat név- és házszám 
szerint két példányban s figyelemmel levén 
azon földbirtokos s elöl'ogatokkal tartóz, 
polgárokra is, kik marhát nem tartván 
helyettük má- polgártársaik viselik a ter 
bet rögtön összeírják s mind a két pél 
.lányt küldjék be. miután ezt az elöfogatok 
kiszolgáltatásában a kellő rend m -gtai lása 
és hogy egyik polgár a másik felelt ne 
terheltessék szorgosan igényli 

It. Az.. . , községek Klöljárói - k i k . gye. 
polgáraik által akár p-d g az osztién, Hsai 
seregnek t.-tt eleinte termé-ny. vagy bár 
mily rendű k:szolgáltat ások it a közeleb >i 
számtet.I alkalmával be nem mutatják 
ezeket egymástól külön elválasztva, oly 
módon Írják lögtiin össze, hogy n nyiig 
tatvány m-ll-tt kiszolgáltatások külön, 
a nyugtat vii,,y nélküliek szinte külön, még 
pedig ezek az általam végre megbízott 
köz—gi j-gyzök által hit letétel mellett 
rnegbeesiiltessenek. s írassanak ISSSS, nzu 
tán legrövidebb idő alatt Hozzám átkül 
d.ndök K Szilágy június 24 *4!f 
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— Lásd nz.-lött n nógrádiak u legszebb 
négyeseken vágtattak be Váczra. 

— Most meg. még Fiúméba is velo.-ipé 
den verejtékeznek. 

— Hjali. mikor nem kér zaliol ! 

Ú J D O N S Á G O K . 

* A k i vesz annak lesz! mondja a 
magyar közmondás. M i nem mondjuk de 
levett kalappal kérjük; vegyen mindenki. 
Igy hangzik a magyar irók és művészek, 
mint a .Segítség" kiadói, télhivása. Nem 
függesztünk hozzá semmit ; elég ékcsszöló 
Eperjes, Nagy Károly és Toroezkó nyo 
mora. — A Segitség példányai lleutseh 
Mór urnái kaphatók, ki azok darusítását 
a jótékonyezélra való tekintettel díjtalanul 
vállalta el. 

* 30 városi képviselő. A küszöbön 
levő jegyző és tanácsúid,választás alkui 
mával 30 városi képviselőnek azon nagyon 
praktikus gondolata támadt, hogy az ügy 
nek tüzetes megbeszélése ezéijábéd egy 
nagy értekezlet.-t fognak tuitani, melyre 

hivuTáz értekeztél h.-l'yi ül a „CuriS" 
vendéglő disztei inét. halál napjául pedig I'. 
évi aug. 21 ét tűzték ki. Mi az eljárást 
egészben véve helyeseljük, amennyiben mái 
eddigelé is több pályázó jelentkezett, köz 
tük olyanok, kik minden t.-kint. tb.n meg 
ütik a" mértéket, és kikről jogosan lehet 
fel tenni, hogy nemcsak képzett munkaerők, 
hanem egyszersmind szivükön lógják úgy 
a város, mint a polgárság érdekeit viselni. 
Ideje tehát minden városi képviselőnek a 
választás tekintetében állást foglalni, ne
hogy majd számos ismeretlen jelentkezők 
által ostromoltatva, r szavazatok széttör 
gácsoltassauak, mert csak is ismert és min 
den tekintetben uiegbizhutó egyénekkel len 
dithetünk városunk összegyülekezett bajain. 

* A nagy értekezlet. A városi kép
viselők 30 tagja által folyó hó 21. délután 
3 órára a .Cur ia" vendéglő dísztermébe 
összehitt értekezletre liö en jelentek meg. 
A z egybegyűltek közfelkiáltás utján Dr 
K i s s József urat kérték fel az értekezlet 
megnyitására és vezetésére, ki is a benne 
helyezett bizalom előtt őszinte köszönet 
nyilvánítása mellett hajolván meg. az. elnöki 
asztalt elfoglalta és az értekezletet nn-g 
nyittottnak nyilvánította. Kziitán az el 
nök meleg szavakkal emlékezett meg a 
nyugalomba lépett volt főjegyző li.-geh-
Károly kitartó. szívós és "ernyedetlen 
munkásságai ól, ki több mint negyven év 
sors és idövá.tozatnibau a városnak min 
denkor buzgó, hivatalnoka, a polgárság 
jogainak és igazainak mindig éhet- és m-g 
veszteget bet h-n őre, a népnek igaz barátja, 
hü és lelkiismeretes tanáe-adója v ,,lt. mire 
a volt főjegyzőt oly lelkesen és oly zajo 
san megéljenezték." mint 40 évee műkő 
dése alatt soha. Kzután az elnök a jeb-n 
volt képviselők lelkére ipa, kod,.in beszéli,, 
tígyelmeztette őket, hogy a kő obön levő 
választásoknál szavazatukat ,.y egyénre 
iparkodjanak adni. ki minden tekinteti,-n 
a volt főjegyzőnek méltó utódja leend 
Erre a terem minden zugában Gajá ry 
Géza t. szolgabíró neve hangzott fel 
egyhangú felkiáltás folytán az. elnök l i a 
j á r y Géza ui.it |.,|.-gvz,.j, ötül kiáltotta 
ki . és 3 tagu bizottságot küldött el, hegy 
Gajá i v (i,-/:i urat a teri mbe meghívják. 
A küldöttség t l a j á r yt csakhamai elhozta 
a terembe. az. elnök á.tai lelsz.óllita 

lése folytán ellogadja e a jelöltséget, és 
megválasztatása esetén mily buzgalommal 
fog a beléje helyzeti reményeknek eleget 
tenniV Mire G a j á r y a kővetkező szép 
beszéddel válaszolt: Mélyen tisztelt érte 
kezleti elnök BTI és igeii tiszte,t \áiosi 
képviselő urak ! Midőn Önök között meg
jelenni szerenesés vagyok, mindenekelőtt 
engedjék megköszönnöm uagyrabeesült hi 
zabunkat, ni i v i v d nn-giijámlékozni szive 
aek voltak, egyiiangulag aagem jelölvén 
ki a városi főjegyzői állásra. Kzen egy
hangúlag irányomba nyilatkozó bizalom 
az. a niely.-l parancsul "tekintve, itt ünne
pélyesen kijelentem, miszerint a lejegyzői 
állást, ha uagyrabeesült bizalmuk to> áiibra 
IS igénytelen személyiségemben üszponto 
sulaiol. örömmel fogom elvállalni. A tör
vény által a rendezett tanácsú városi fő 
jegyzői állásra pályázótól kivánt általain 
birtokolt elinéb-ti káneeitvényen kivül bá
rom évi, a kö/.igasgatás terén szerzett gya 
korlatom ad némi gara.itiát arra nézve, 
hogy a városi főjegyzői állást, melyr- az 
Önök egyhangú bizalmi hív. a jogos kivá 
nalmakiuik nn-gfelelöb-g I,,- fogom tölteni, 
de a legnagyobb garantia ,-nv nézve é-p.-n 
az Önöknek belém helyezett, általam eddig 
még ki nem éidetnlt egyhangú bizalmi SBa 
vazata. melyet erkölcs, pressiéval párosult 
Utasításnak veendők ar, a h....y ne .-i-'-ged 
jem meg nz eddig elsajátitottai, ka :. h meni 
hogy magamat a napi.il nap , . I . 
kor igényeivel megtelel g folyt lőre 
képezve, az ekként ajból • MJatiiottakat 
érvéiiy.-sii-eiii. s az. Onük támogatása és 
közi.-működésükkel javáia indítsam az,,,. 

városnak, melylyel. főjegyzővé in-gválasz 
tatásom által örökös kapl.es t'uz.-n.l ossz-; 
mely város jó hiriievén'd is rtté tenni, 
mely város minden polgárának mindenkor, 
minden jogos kívánalmában eleget tenni 
szivem bő vágva, sziláid akaratom. Tart 
sanak meg, kérem, továbbra is s/ives jó 
ind u lat uk ban. uagyrabeesült barátságuk
ban, tartsanak nn-g akként, a mint én is 
önöknek, mélyen tisztelt városi képviselő 
urak. mindig változatlan, őszinte, igaz ba 
rétjük akarok és lógok maradni.- A köz-
helyesléssel fogadott szép beszéd után az. 
elnök figyelmeztette a megjelent választó 
képviselő urakat, hogy nem volnának e 
hajlandók ez alkalommal egyúttal a tanács 
noki jelölt megállapodásába i« beleboeaál 
kőzni", min- dr. Miltényi (iyula és rdvardy 
Mihály, városi képviselő urak igen talpra 

ség.'-t, hogy az üresedésben levő tanács 
noki állomás jelöltje iránt is gáilapo 
dásra jussanak. Miután az, elnök -la 
tálta azt, hogy a jelenlegi képviselők köz 
akarattal szándékoznak a tanácsnoki ki 
jelölésbe hil.sátkozili. kijelentette hogy 
eddigelé ezen állásra két pályázó jelent 
kesetl és pedig: dr. Frauyú István, járás 
biió.-ági joggyakornok és lmrey István, 
uradalmi pénztárnok urak, felhívta tehát 
nyilatkozattételre, hogy a kettő közül ki 
nek a saeméiyébeii állapodnak meg. A je
lenlevő képvisel,, inak erre dr. Frun.yó 
Istvánt kezdték éltetni és miután néhány 
képvisel,, aggályait fejezte ki a fölött, vaj 
jon dr. F i anyó István nem fog e egyúttal 
a főjegyzői állás elnyerés,- iránt is pá!váz 
ui ; kimondatott, hogy dr. Franyó István 
ur az esetben, ha a főjegyzői jelöltségtől 
visszalép, a jelenlevő képviselők által egy
hangúlag tanácsnoki jelültül kikiállatik. 
Elnök ez.-n megállapodáshoz mérten dr. 
Frauyó Istvánt mondotta ki jelöltül egy
úttal két képviselő urat kért lei. hogy a 
jelöltet, ki jelenleg vidéken van, a képvi
selők megállapodá-áról értesítsék, mire 
lldvardy Mihály ur meleg szavakban inon 
dőlt köszönetet az elnöknek az értekezlet 
tapintatos vezetéséért és a képviselők az, 
elnök éltetésével szétoszoltak. 

* A a első fecske. Derék önkéntes tüz 
ollónk közül, kik a 8-dik országos tűzoltó 
kongresszus alkalmára Fiúméba utaztak, 
az egyik : Milbnann Qéss szeretett polgár-
társunk a legjobb egészségben és kitűnő 
jó szinben. m.íi vasárnap este köiünkbe 
megérkezett. A mini elbeszéli, s váczi tüa 
oltók ig.-n jé, és irigyelt hiriu-vet érdemel 
tsk ki inainknak, a többi országos küblid 
tek között, bárhol is megjelentek többi tát 
saik tömegében, mindenütt közügyei, mb •:, 
részesüllek, minek oka jelentékeny részben 
annak la tudható volt, hogy Harcainak 
minden tekintetben j-b-s bandáját maguk
kal vitték, kik va,áz.-i,ege,iü|,,kkel nem 

tarosakban i , nagyon ». aratási tartottak. 
Szívből Sl vendünk a szép siketnek, és vá 
rosunk részéről teljes elismerés illeti MiII 
mann Géza urat. kinek első sorban lehet 
köszönnünk, hogy költnégelőlegexé' állal 
lehetővé tette Matezi bandájának i Fin 
inéba való lerán.lul.ist. 

* A z óriáa itthon. A ki as óriások 
versenyén legkönnyebben nyerhetett volna: 
S z e k e r e s István ur. kinek kolosszális 
méreteit bizonyosan Fiúméban is számo
san megbámulták, a tin í eoagtuesaasrél, 
Triesztet, Mii imarel és Stemrbont útjába 
ejtve. I. bé 23 áii a legjobb egészs.-gben 
családja körébe, mindnyájunk beainte örö
mére megéik-zett. H i r . i alapján a hált a 
maradottak mindnyájan, kivétel nélkül 
sziláid egészségnek örvendenek. - ..(' ittaro" 
gözössel szelték át a t-llgell . h-igv a len
ge k királynéját, aa idegenekei m g 
mindig annyi' varáasssal magához bájoló 
Velencéét meglátogassák, A tengerre szál 
lóknak erős Hérájuk is volt. mi a tenger 
hullámait viharos mozgásba hozta, nagyobb 
szerencsétb, -égtől nincs ugyan legkisebbet 
is tartannak, de as elmaradhatlan tengeri 
betegségen , 111 egy pol gál t á Isiink fog ke 
resztül esni. no de annál t i s z t á b b lesz. 
a viszontlátás Öröme. 

* A tűzoltók pároaan. Fiaméba ráa 
dilit tűzoltóink közül a k.-ddi lölya^ 

Kristofori és l'é.th urak. szintén jé, egész 
ségbe,, és szinte öröm őket hallgat,,',, amint 
dúdolgatják: ..Messze jártam, másutt is 
volt jó dolgom, H-j ! de szivein csak azt 
mondja: jobb otthon." Szombaton estére 
fognak megérkezni a többi, még dmara 
dolt tűzoltóink és itthon azon tapasztalai 
tal lesznek gazdagabbak, hogy annyi sze 
leletre a világon sehol sem fogna!; találni 
és oly ole-ón élvezni, mint zaját tűzhelyük 
Bél. 'Vajha ez.,-„ bölcs tapa-zta.at a mi'sze 
r-tett agglegény barátainkai a Rymen ró 
Beás jármába hajtaná I ! 

'Tűzoltóink aug 27 én reggeli sse 
mélyvonattal érkeztek vissza. N - lylkffb 
azonban már napokkal előbb hazatért. So 
kat láttak, halottak tapasztaltak Ks mind 
ezekből csak anól gy.,z,„lt.-k meg. hogy : 
„extra Snagariám neaest vita Magvai 
o, szagon kivül nincs éb-t. i 

' Éretlen dinnyék Az utóbbi hűvös 

augusztusi napokban igen .számos hetegü 
b'-si esetek földúltak elő dinnyeevés követ 
keztéb.-n. Knnéifogva kötelességünknek is
merjük, ligyebneztetni a rendőrséget, hogy 
erélyesen utána lásson a dolognak, nehogy 
a közeli falvakból helybeli piaoznnkra 
rosszul éreti dinnyék bosassanak be és 
minden kilelhet üt megtegyen az iránt, 
hogy az éretlen idény gyümölcsök elkoboz 
lássanak, de l.v formáé, hogy azokat 
magának tartsa meg, hanem i Danába 
dobassa bele 

* Fura állapotok. A folyó hé íöán 
tartott hetivá-ár alkalmával a bogdányiak 
temérdek sertéseket váaárlottak ossz.-. Az 
igy összevett sertéseket azután kisebb na
gyobb csoportokban hajtották le a révhez. 
hol a danaparti sétányban helyezték el, 
nagyobbá ra a sétány fáihoz, kötözgetve 
okét. Itt azután ezudar egy munkát vittek 
véghez, feltúrták a sétány-fövényét, Bea-
sze rondították az egész ilnnapartot, meg-
harapdálták a fákat. A világ kincseéri 
nem találkozott -gy szál rendőr - cn . ki .-
féktelen gazdálkodásnak végett vetett vol
na. Elmondhatjuk hogv nincs az a disznóól, 
mely ro„,la-.',:.,a„ és piszokban a mi du 

l-mételte!. úján'jnVt'.-hál ii' rendőrség ligy.-l 
méhe e minden józan vidékit komolyan 
meghotránkoatató állapotokat. Csak hal 
lottáb volna a lányfalusi nyaralókat, kik 
|, 'ut.-ki In-: ív á- át unkát meglátogatlak, mint 
nyilatkoztak a n-n.lenség hanyagságáról. 
Valóban épen nem felel meg a rendőrség 
hivatásának, ha ,- sok szennyet és ronda 
ságot csupán ,lt a kari ia ' ja ha egyúttal, ele-

ros keilö köz.ep.'-n '..- ismétlődjenek. 
' A mi nem fér a fejűnkbe. Kedden 

r.-gg.-l a városháza udvarán a gazdasági 
bizottság kiküldött tagjai árverést tartót 
tak azon l i . . . lomok fölött, melyek évek fo 
lyamán keresztül a város kamaráiban ősz 
aaehalmozódtak. Ke ea rendén van. De ez 
alkalommal árverésre kitet-tett 3 vagy 4 
zsák teljesen romlott liszt. is. melyet ve 
asedelmes volta miatt a rendőrség még 10 
év előtt elkobozott, oly uiidorgerjesztő ki 
nézés.- volt ei I; a lisztnek, hogy jé. gyom
rú embernek m-'-g az étvágya is rögtön el 
romlott, ba reá tekintett. .V-m értjük- tehát, 
kinek a meghatalmazásából éa mlelosaége 
mell.tt ütötték meg a dobot ea undok por
téka fölött, hisz ezt még a llunába som 
szabad dobni, mert szemmel látható vesz-
delines tartalma folytán még a Duna ha
laira nézve is dögvésat hozna. De más 
küb'üib.-n is átkozott logika, hogy az. mit 
l l l év előtt, mint egészségtelent a keres
kedőktől konliskiiltak, ugyanazt 10év után 
a városház udvarán nyilvános árverésen 
elárastteák. 

' Vaaárnap eate körülbelül !) óra táj 
ban a város keleti o dalát hirtelen vila 
g,,s-:ig borította el, kimond kat laa nyugta 
oinságot keltve a még sétáló városi "közön 
•égben, mely azt hitte, bogy s köz-ii vá
rosi tanyák" között ütött ki valahol a tüz, 
a rémület tei inészetes.-n annyival fokozot
tabb lón, iniv.-l d-iék tűzoltóink kitűnő 
v.-z.éi :éi ti-u mind a liumei ot-zágos kon 
gresssaara távoztak, tehát a tüz erélyes 
lllcgfekczé-ére SOm igSB lehetett gollollli. 
Azonban szerencsénkre a vészes világossá 
g, ,.-á ,c ,,,,,/,', tüz ii- ui a mi valósunk 
batáráb in dünöug.'.lt. iiaii-iu mint miis 
nap regg.-l értesültünk a távoli 
Bottyán falában, bol tudtunkkal rövid idő 
közükben egy. ugyanazon gazdánál ez mái 
második eset, erélyesen ajánljak az ille 
te,. •- ixolgabiróaág lelkiismerete* ügyel 
méhe, bogy asigora ayemoaáal tartson a 
tl.Z VII. ód, 'okának felderítés- ilállt. 

* Halált okoabaté lélyoe testi sértési 

fsdl ingi dános i.ltbi két bgény I" Mólnál 
dános, fóthj lako-on. miért is a tettesek 
letartóztat ván. a vá'-zi kir. járásbírósághoz 

' Iparos tanoneaok. F évi mentem bei 
h. i 1 lélatán 5 érakor fognak mindazon 
iparos tanalók, kik az eiiuuit iskola évben 
már jáitak tanórákra, de még i d nem sza 
badu.lak össz.-ir.itni, melybe tartozni fog
nak, valamint ladtakrs adatik azon nap 
i«, melyen h. lenkit az. iskolát látogatni 
kötelesek. Az. újonnan -z.erz. „lt.-t.-tt tanon 
ezok belratá-a pedig szeptember első felé 
I I'g inegl öi léiiiii. Vegyék mindezt nz 
ipilos gazdák Iliihez, tartás végett szives 
tudomásul, es rajta legyenek, liogy a ta 
nuíók kellő dobon a ín-íratás végett je 
lellkeZZell.-k. HZ igazgató papneveldéi la 
kásán, magukkal hozva egyúttal a szük
séges s | ,. r z o d é s .- k e t is. 

* Uj könyv. K a p á s | , „ j . „ Aurél ki 
sebh elbeszéléseit és rajzait . I-'.ibeemílések" 
czim alatt adja ki. Az. eb.lizetési felhívás 
sz-rint e könyvecske f. é. október bó ele|én 
jebnik BMg. A miié eMra is felhívjuk ol 
vasóink becs Mg, ,.|,„ét. 

' Krenedita Matild b-ány nevelő in 
tés ítébea a beírások -z.epi. I. és I án tar 
tatnak m-g Az -1,,adások sz.-pt. 3 án kez-
detliek. 

Ntnca többe fogfájás. I fcatajáekas MOe 
"•• '»•• .1 ii- .-i.l-K.-hil fagja M il l.-iiy, 
kom .1, f . 1 n . Ivar i l » « . t , . » I n , 
e- - . . . 11,, i erveié esereisak, b t l e s i 

• „ ieáj * i. • ,i k .. 11 a ii il ,• li a | z n á I » l a. 

- z . a I i. K I a j a s li a k. il .- in m i s s z u n . i .. | , 
II z t K szerek llllll.h II ̂ i!V,,lí.Vs-e, Ilii,.111 k„|,|, ,,,,,, . 

E G Y L E T E K és T Á R S U L A T O K 
* A ..Vácz-egyházmegyei tanitó-

egyeaület'-pállandó bízott-..,. i,,,y,, 

í tó egyesület líivédnok." megengedte a táp 
intézet-t a szemináriumban a „Gasparik-
iit.-za-' felöli két ..agy tágas teremben fel. 
állíthatni. A oizottság számot vetve az. 
egylet pénz erejével elhatározta, hogy a 

tápintézetet aaeptember hé elsején g 
nyitja és ez évre | l i növendéket vesz f,.| 
részint díjtalanul, részint csekély dij 
tés mellett. Az. élelmezés egy gyermek után 
az egyletnek 12 Írtjába fog ke. ülni a -z-
ininárium konyhájáról és tápiutézetj nő 
vendékek oly étkezésben fognak részeettlni, 
mint a kispapok; a gyer k-k kellő fel 
ügyeb-t alatt lesznek és naponkint csali 
egy lilára fognak ilu,-toruk vezetése mellett 
kisétálni. Lakásuk tágas, egészséges é, 
tiszta leeiul. de egyszerű, . belső béren 
d-zéssd l'dvardi Mihály bizottsági tag van 
megbízva. Tervbe van' vév,- a gyermekek 
nek egyenruliázata is. A felvételre az idén 
k-i áu pályáztak, kik közül díjtalanul lei 
vét-lt.-k: Ii-siivovszky (lyula erdő tárcsa,. 
Pappertb <í : i taksonyi kántor tanító öz
vegyének és S/.alay György uj-h.trtyáui 
kántor tauitőiiak a fia. 7l) forint évi dij Hz-
tés mellett fel lett véve: Bsssé Flórián 
mogyoródi, Szvoho.la Ignáez gödöllői és 
Koma Antal inonori tanitéu.ak a lia. 13(1 
forint évi dij üzetésre fel lett véve: Mu 
horay Klek uj szászi, Bazsó (labor b'.rinczi 
llaáb Gallé Kornélia tanitó.iöaek és Bá 
lint Mihály ezegléili tanítónak a fia. A 
felvett növendékek ruházatról, könyvekről 
és iskolaszerekről maguk tartoznak gou 
dóskodni. A tápiutézet m i még cseiié-lv 
alappal bir. noha mélt. Xeszveda Istvá. 
fé.l.-zentelt püspök ur maga ö(MM) forint,.: 

; és Pósva Lajos lőriuezi plébános ur 2(MH 
forintos alapítványt tettek, mégis az abi| 
alig rag SIM.MI frtra ; de van remény. hog\ 
jövőre nézve már a jólelkű adakozók szám 
szaporodni fog. mit mutat azon körűiméin 
is. hogy lovag .Somhegyi József praelatu 
ur közli a bizottsággal, hogy a napokbai 
a tápintéz-t javára 210 Irtot gyűjtött, ne 
Vezetésen a gyűjtő maga Öt) fltot l l l l o l 
Hekl-r Kb-k budapesti ügy. -d 50 forin' ,.i 
gróf Károlyi Sándor 100 irtot és Hekl-i 
Károly 10 frlot adományozott. A szive, 
adakozóknak becses adományaikat köszön, 
levélben határozta gköszöuni a bizottság 
Ugyan-zen a gyűlésen vette ürömmel 'il 
domásul a bizottság mélt. Kovács Pál ka 
nok u nak a tanítók irányába., nemes szív. 
sugallatát követ,.-tt nagylelkű adakozását 
mely szel int már másod ízben 10 ezer fo 
rintot tett le alapítvány képen a szegé 
nyebfa sorsú tanítók javára. A bizottsái 
lelkesült örömmel fogadta ez ürvendete 
bírt éa a lökezii adakozóit az egyesül-
disztagjává javulta megválasztani. A táp 
intézet eszméje és megtestcsitése kölül evei 
óta kitárté, buzgalommal és odaadással et 
..védetlenül küzdött Usávolszky József ka 
nonok ur, ki ma önelégülten tekinthet s. 
ketdés munkájára, m-ly által sok BSegénj 
sorsú tanitó gyermekének adatik meg ai 
alkalom magát a tudományos pályára k--
p-zhetni. Adja Isten, hogy e hasznos, jó 
téteméiiyü intézmény min.b-n évben gya 
rapodj.-k és létesítőjének nevét hosszú ével 
során át hirdethesse. Végül elnökié, Csá 
volszky Józsel kanonok bemutatja a hozzi 
érkezett kerületi gyűlési jeg VZ,'. kő II V Ve k-t 
liely.-khol kitűnt: hogy legtöbb szavazatta 
bizottsági tagul a magyarországi latin >'•• 
görög szert. kath. tanítók segély alapja közp 
bizottságának folyó bó 2ö Budapesten tar 
tan.lé. gyűlésébe i'selényi .lé.zs.-f főtlu kán 
tor tanító választatott meg.*) 

• K.en kéziemen) nea! I,|iiiiik nnét számal.a kul 
.leteli l.e .1,. I„ly s/uke 111,.,11 „, l hunarailt. s 
e-ak ,z alkal,,......al k,,/.,,lli,ljilk ; 

Szerkesztő i üzenetek. 
Marlaonak. Kw tt.-l v.-uuk ,1-rek k„h--

árulja iigvan v,,i/„j,-l ,1,,1-nrk ,|.. iu,l„i |,!t.,, I >.. 
I...«y a s/.erk.-./.tőséir névt.1. i, k.i/.l.-iiiéuy.-k.-i .--..I 
kivételes,.., lelliai nt a nyilv.iii,,ss.ii:ii.ik. a bixalea 
•1 e.-.es,. in.iralis pres r- nézve Int k.-t i 
|.,v,,li,.. ««eni.-l)i-i'-L'e K-1,.1 k gli-n nem l.acvni. 
Oab . . . . r. M.r.s/ KMii.li.lat v„li (im.íl k,,b. 

.l'-'ne l.'!,.,lj!' ', I 'l.'.'-v '•« |,.Ii...'a.i' minlíen" Í"o,'Íim.s,-.-
"vetve.'.'Iijno k.!!iUiat!u'l'.iíi 'Viizli'e'\|,,'l',ui'k"'" 

N Y I L T - T E R . 

Kgy helybeli család, melynek lá.s.ilgás 
nyelve kizárólag német, a tanév kezdetével 
I 2 hány gyermeket óhajt elfogadni teljef 
ellátására. (Vámét a szerkesztőségben meg 
tudhatni. 

D r . C s á n y i János 
felel,,- HirtllSII és kméé Inplnlajdono-. 
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