
9. kötet 

 

1881. február 22.(I., rendes) [1-3. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Grószberger Adolf, Kádas István, Löllbach 

Gusztáv, Okolicsányi Lajos, Zemlinszky Rezső az SKB Rt, és a Salgótarjáni Takarékpénztár 

képviselője, Gerczer Ferenc másodbíró, pénztárnok, Herczeg János tanácsnok, Langár Ferenc 

tanácsnok, Simon József tanácsnok, Dr. Vajda Ferenc községi orvos, Pap János jegyző 

 

1. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [1. p.] 

2. Az 1880. évi községi pénztári számadások és vagyoni leltár megvizsgálása. – (Jóváhagyták 

a számvizsgáló bizottság jelentését, és az utalványozó községi bírónak, valamint a községi 

pénztárosnak a felmentést megadták.) [1-2. p.] 

3. Az 1880. évi községi ügyforgalmi kimutatás előterjesztése. – (Tudomásul vették.) [2. p.] 

4. A házadó ellen beadott folyamodványra vonatkozó felsőbb intézkedés előterjesztése. – 

(Tudomásul vették a balassagyarmati adófelügyelő átiratát, melyben közölte, hogy a megyei 

közigazgatási bizottság elfogadta a község fellebbezését, és 270 forint 40 krajcár 

házosztályadót leírt.) [2. p.] 

5. A Füleki járási főszolgabírói hivatal 1505/1880. számú átirata előterjesztése, horvát és 

szlavon társországok részére adomány gyűjtése iránt – (A községi elöljáróságot bízták meg.)  

[2-3. p.] 

Napirenden kívül:  

6. Községi bíró jelenti, hogy a népszámlálást Salgótarjánban befejezték, összesen 6465 főt írtak 

össze. Indítványozza, hogy amennyiben a népszámlálás végrehajtásáról a községnek kell 

gondoskodni, a közreműködőknek tiszteletdíjat szavazzanak meg. – (A következő közgyűlés 

napirendjére vették.) [3. p.] 

 

1881. május 1. (II., rendes) [3-7. p.] 

Jelen vannak: Kádas István, Löllbach Gusztáv, Markovits Márton, Müller János, Okolicsányi 

Lajos, Porázik György, Szilárdy Ödön, Unger Gusztáv a Salgótarjáni Vasfinomító Társulat 

élelmezési egylete képviselője, Zemlinszky Rezső az SKB Rt, és a Salgótarjáni Takarékpénztár 

képviselője, Dokupil Vilmos tb. rendőrbíró, Fülep István tanácsnok, Gerczer Ferenc másodbíró, 

pénztáros, Herczeg János tanácsnok, Simon József tanácsnok, Dr. Vajda Ferenc községi orvos, 

Pap János jegyző 

 

6. (téves számozás!) A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [4. p.] 

7. Rudolf trónörökös és Stefánia főhercegnő nászünnepélye alkalmára intézkedés. – (Az esküvőt 

Bécsben 10-én, Budapesten 18-án tartják, ezért Salgótarjánban is az utóbbi időpontban 

szerveznek ünnepi istentiszteleteket, illetve fáklyás felvonulást. Ennek szervezésére az 

elöljáróság mellett felkérték Dokupil Vilmost és Porázik Györgyöt, a kiadásokat pedig a községi 

pénztárból fizetik.) [4-5. p.] 

8. Erzsébet királyné védelme alatt álló Magyar Országos Segélyező Egylet segélyezése. – (A 

község, mint alapító tag, 20 forint befizetésével belépett.) [5. p.] 

9. Az országos vásárok határnapjai megváltoztatása iránti intézkedés. – (Mivel a vállalatoknál 

minden hó 15-ik napját követő vasárnapon van bérfizetés, kérik a Földmívelés-, ipar- és 

kereskedelemügyi Minisztériumot, hogy a január 14-15., május 20-21., július 20-21., és október 

14-15. napokra engedélyezett országos vásárok időpontját tegye át ugyanazon hónapok 

harmadik hétfőjére és keddjére.) [5. p.] 

10. Az iskolafenntartókra kiszabott tanítói nyugdíjalap javára beszedendő hátralékos díjak 

fedezésére intézkedés. – (Salgótarján nagyközség terhére 1875-től három tanító után 216 forint 

hátralékot mutatott ki a Vallás- és közoktatásügyi Minisztérium, ugyanakkor a község nem 



tartott fenn közös községi iskolát, csak a hitfelekezetek, a társulati iskolák pedig más rovatban 

szerepeltek. Zemlinszky Rezső indítványozta, hogy hívják fel a hitfelekezetek vezetőségét a 

hátralék kifizetésére. Markovits Márton ezzel szemben azt javasolta, hogy a községi elöljáróság 

a hitfelekezeti tagoktól egyenként szedje be az összeget. A szavazás eredményeként Zemlinszky 

Rezső indítványát fogadták el, azzal a kiegészítéssel, hogy a hátralékokat a községi elöljáróság 

hajtsa be kényszerrel.) [5-6. p.] 

11. A Nógrád Megyei Gazdasági Egyesület alapszabályai előterjesztése, s az egyesületbe 

belépés. – (A belépést elvileg kimondták, a tagsági díj mértékére javaslattételre felkérték 

Szilárdy Ödönt, Zemlinszky Rezsőt, Borbély Lajost, Markovits Mártont és Simon Józsefet.) [6. 

p.] 

12. A népszámláló összeírók díjazásáról intézkedés. – (Az összeírást végrehajtó Gönczöl 

Jánosnak, Porázik Györgynek, Kablay Istvánnak, Nikolinyi Gézának, Percz Józsefnek és Gazdy 

Lászlónak jegyzőkönyvi elismerés mellett egyenként 25 forint tiszteletdíjat szavaztak meg.) [6-

7. p.] 

13. A vicinális utaknak 1881. év folyamán leendő építéséről intézkedés. – (Elhatározták a 

kazári út, a Kis utca, valamint a vasgyár telepen átvezető út javítását, továbbépítését, a hidak 

javítását. Az építési tervek készítésével megbízták Pfaff Gusztávot, Gerczer Ferencet és 

Bergfeszt Gézát.) [7. p.] 

 

1881. július 11. (III., rendes) [8-12. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Grószberger Adolf, Huszár Sándor, 

Okolicsányi Lajos, Szilárdy Ödön, Gerczer Ferenc másodbíró, pénztárnok, Simon József 

tanácsnok, Pap János jegyző 

 

14. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [9. p.] 

15. Az országos vásárok határnapjai megváltoztatása iránt beadandó kérvény aláírása. – 

(Jóváhagyták.) [9. p.] 

16. A Nógrád Megyei Gazdasági Egyesületbe lépés módozata céljából kiküldött bizottság 

jelentése. – (A község 100 forint tagdíjjal alapító tagként lépett be.) [9. p.] 

17. A vicinális útépítési bizottság tervezetének előterjesztése. – (Jóváhagyták a kazári út, a Kis 

utca, a vásártér melletti csatorna építését, és a Karancsaljai út javítását.) [9. p.] 

18. A cukor, kávé és sör fogyasztási adó megváltásáról tett eljárás bejelentése. – (Mivel az 

elöljáróságon kívül csak egy képviselő jelent meg a határnap előttre hirdetett közgyűlésen, az 

elöljáróság 2500 forintot ajánlott a kincstári képviselő által előirányzott 3665 forint 12 krajcár 

helyett.) [10. p.] 

19. A folyó évi adótárgyalásokra az 1876. évi XV. törvénycikk 20.§-a értelmében bizalmi 

férfiak megválasztása. – (Megválasztották Okolicsányi Lajost és Grószberger Adolfot.) [10. p.] 

20. A vásártér bővítéséről. – (Bizottságot jelöltek ki annak megvizsgálására, hogy a vásártér 

bővítése bérlet vagy vétel útján történjen; tagjai: Zemlinszky Rezső, Szilárdy Ödön, Borbély 

Lajos, Simon József, Grószberger Adolf, Huszár Sándor és Seidner Mór.) [10. p.] 

21. Link Bernát vásárjog bérlő és Deutschberger Mór kereskedő kérvényei a kereskedői állandó 

sátorok meghagyása iránt. – (Helyt adtak a beadványnak, mivel az eltávolítás nem vonatkozott 

a csak heti és országos vásárok alkalmával használt sátrakra.) [10-11. p.] 

22. Veisz Lázár zöldségárus folyamodványa egy jobb árusító hely kijelölése iránt. – 

(Utasították Gerczer Ferenc másodbírót, hogy vizsgálja felül a Kispiacon a zöldségárusító 

helyek elosztását, ugyanakkor határozottan megtiltották az utcán való árusítást.) [11. p.] 

23. A vasúti áteresz megvizsgálása végett kiküldendő bizottság előtt a község képviseletére egy 

küldöttség megválasztása. – (Tagjai: Szilárdy Ödön, Zemlinszky Rezső, Grószberger Adolf, 

Huszár Sándor, Szalay István.) [11. p.] 

Napirenden kívül:  



24. Községi jegyző bemutatja a napirend megállapítása és a közgyűlés kitűzése után érkezett 

megyei Hivatalos Értesítő 23. számát, melyben azon megyei törvényhatósági bizottsági 

közgyűlési határozat foglaltatik, hogy 1881. évtől kezdve a szegényalapra községenként az 

összes kiadások 5%-kal kivetendő összeg egészben a megyei betegápolási alap javára 

fizettessék be. – (A községre nézve sérelmesnek találták, és fellebbeztek ellene.) [11-12. p.] 

 

1881. július 30. (IV., rendkívüli) [12-15. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Grószberger Adolf, Korsós József, 

Okolicsányi Lajos, Seidner Mór, Zemlinszky Rezső az SKB Rt, és a Salgótarjáni 

Takarékpénztár képviselője, Gerczer Ferenc másodbíró, pénztárnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, 

Simon József tanácsnok, Pap János jegyző 

 

25. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése. – (Jóváhagyták.) [13. p.] 

26. A cukor, kávé és sör fogyasztási adó a községre ráutaltatván, erről intézkedés. – (A 

községnek 1881. április 1.–december 31. közötti időre 2748 forint 84 krajcár fogyasztási adót 

állapított meg a Pénzügyigazgatóság, melyet nagyon magasnak tartottak, és ellene 

folyamodvánnyal éltek. A tárgyalásra bizalmi férfiként Grószberger Adolfot és Okolicsányi 

Lajost jelölték.) [13. p.] 

27. A bor és hús fogyasztási adó folyó évi állapotáról jelentés. – (Mivel ebből a községnek fél 

év alatt 637 forint 50 krajcár vesztesége keletkezett, az 1882. évre felmondták a beszedési 

szerződést.) [13. p.] 

28. A pénztárkezelésről kiadott szabályrendelet-tervezet előterjesztése. – (A helyi viszonyokra 

alkalmazással a számvizsgáló bizottságot bízták meg.) [14. p.] 

29. A tűzrendőrség szervezetéről intézkedés. – (Utasították az elöljáróságot, hogy a helyi 

viszonyoknak megfelelő szabályrendeletet készítsen, addig pedig a bíró gondoskodjon arról, 

hogy két fogat mindig készen álljon vízhordásra, minden háznál legyen létra, horog és vízzel 

telt hordó, a patakokban pedig vízfogó helyek. Tűz esetén az elöljáróság minden tagja jelenjen 

meg a helyszínen, és szervezze az oltást.) [14. p.] 

30. Tűzoltószerek beszerzéséről intézkedés. – (Egy hordozható kézifecskendő, egy vízhordó 

kocsi, csövek és vedrek beszerzése szükséges.) [14. p.] 

31. A vicinális közmunkáról kiadott megyei szabályrendelet előterjesztése. – (Tudomásul 

vették.) [14. p.] 

32. Az iskolai és népkönyvtárakról kiadott megyei szabályrendelet előterjesztése. – (Felkérték 

a salgótarjáni tanítókat a helyi szabályrendelet kidolgozására.) [14-15. p.] 

33. A megye alispánja 4538. számú felhívása előterjesztése Nagylóc község tűzkárosultjai 

részére adomány gyűjtéséről. – (A község 10 forintot ajánlott fel.) [15. p.] 

Napirenden kívül:  

34. A marhavágás, utcák, udvarok, közterek és patakok tisztántartásáról. – (Utasították a 

községi elöljáróságot és a rendőrbírót, hogy bírságolás útján is szerezzen érvényt a 

szabályrendeleteknek és határozatoknak.) [15. p.] 

 

1881. augusztus 30. (V., rendes) [16-22. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Grószberger Adolf, Huszár Sándor, Korsós 

József, Markovits Márton, Porázik György, Seidner Mór, Szalay István, Unger Gusztáv a 

Salgótarjáni Vasfinomító Társulat élelmezési egylete képviselője, Herczeg János tanácsnok, 

Jancsik Gyula rendőrbíró, Dr. Vajda Ferenc községi orvos, Pap János jegyző 

 

35. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése. – (Jóváhagyták.) [16. p.] 



36. Az 1882. évi költségvetési előirányzat tárgyalása. – (Bevétel 3404 forint 42 krajcár, kiadás 

10385 forint 43 krajcár, 16%-os  pótadóval fedezendő 6981 forint 01 krajcár.) [részletes 

indoklás] [16-19. p.] 

37. Az 1881. évre kivetendő pótadókulcs megállapítása. – (Kivetési alap 43879 forint 32 

krajcár, ez után 16%-os pótadót vetettek ki.) [részletes indoklás] [19-21. p.] 

38. A községi földek újbóli bérbeadására augusztus 31-re kitűzött árveréshez bizalmi férfiak 

megválasztása. – (Markovits Mártont, Herczeg Jánost és Grószberger Adolfot választották.) 

[21. p.] 

39. Seidner Mór által az állandó kereskedői sátrak áthelyezése iránt beadott kérvény tárgyalása. 

– (Kiadták a szépészeti és a közegészségügyi bizottságnak.) [21-22. p.] 

40. A község területén összegyűlt szemét és hulladék eltávolításához szükséges terület 

kijelöléséről intézkedés. – (A községi faiskola felső részéhez csatlakozó területet jelölték ki.) 

[22. p.] 

Napirenden kívül:  

41. Községi bíró bemutatja járási főszolgabíró időközben érkezett 1386. számú rendeletét, mely 

szerint a vasúti pályafelügyelőség részéről a Baglyasaljai-patak által a vasúttestben okozott 

károk megvizsgálása, illetve a patak szabályozása iránt beadott kérvénynek a helyszíni 

tárgyalását szeptember 6-ra tűzte ki. Amennyiben a község, mint ott birtokos testület is érdekelt, 

kéri a község képviselésére egy bizottság kiküldését. – (Kovács József községi bírót, Simon 

József és Herczeg János tanácsnokokat bízták meg a község képviseletével.) [22. p.] 

 

1881. november 3. (VI., rendes) [23-28. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Gazdy László ifj., Okolicsányi Lajos, Porázik 

György, Unger Gusztáv a Salgótarjáni Vasfinomító Társulat élelmezési egylete képviselője, 

Fülep István tanácsnok, Gerczer Ferenc másodbíró, pénztárnok, Herczeg János tanácsnok, 

Jancsik Gyula rendőrbíró, Langár Ferenc tanácsnok, Dr. Vajda Ferenc községi orvos, Pap János 

jegyző, Gajdóczky János tanító, Gönczöl János tanító, Kablay István tanító, Koháry János 

tanító, Perné Ferenc tanító 

 

42. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése. – (Jóváhagyták.) [24. p.] 

43. A községi választók összeírása, illetve a meglévő névsor kijavításáról intézkedés. – (A 

választásra jogosultak összeírására az elöljáróság mellé választottak egy 9 tagú bizottságot, 

melyet felkértek, hogy még a következő évi tisztújítás előtt végezze el az összeírást.) [24. p.] 

44. Az 1871. évi XVIII. törvénycikk értelmében igazoló választmány kiküldése. – (Rendes 

tagnak Szilárdy Ödönt és Zemlinszky Rezsőt, póttagnak Unger Gusztávot és Löllbach Gusztávot 

választották.) [24. p.] 

45. A folyó évi 20. számú közgyűlési határozattal a vásártér szerzése céljából kiküldött 

bizottság jelentésének előterjesztése. – (A jelen lévő képviselők csekély száma miatt a következő 

közgyűlés napirendjei közé vették fel.) [24-25. p.] 

46. A községi földek újbóli bérbeadására vonatkozó árverési jegyzőkönyv jóváhagyása. – 

(Jóváhagyták évenként 99 forint 50 krajcár bérleti díj fizetésével.) [25. p.] 

47. A vásárbódék áthelyezése tárgyában a 39. számú közgyűlési határozattal kiküldött bizottság 

jelentése. – (A vásárbódékat közegészségügyi és közerkölcsi szempontból is a vásártér közepére 

célszerű helyezni.) [részletes indoklás] [25-26. p.] 

48. Az iskolai és népkönyvtárak felállítása céljából a 32. közgyűlési határozattal kiküldött 

bizottság jelentése. – (A jelen lévő képviselők csekély száma miatt a következő közgyűlés 

napirendjei közé vették fel.) [26. p.] 

49. Jelentés a bor és hús fogyasztási adó újbóli megváltásáról. – (A községi elöljáróság a 

korábbinál 800 forinttal kevesebbet, 4200 forintot ajánlott meg, melyet a képviselők 

jóváhagytak.) [27. p.] 



50. Községi bíró, mint elnök jelenti, hogy néhai Pokorny Sándor, a Ferenc József rend lovagja, 

Losonc város volt polgármestere temetése szeptember 20-án délután 4 órakor volt, a 

gyászjelentés azonban a postáról csak a temetés napján délelőtt ½ 11 órakor érkezett. Ezért úgy 

intézkedett, hogy Salgótarján nagyközség képviseletében a temetésen, Losoncon, a községi 

jegyzővel együtt jelent meg. – (Tudomásul vették, a napidíj és utazási költség utalványozását 

engedélyezték.) [27. p.] 

51. Bemutatja Losonc város tanácsülésének szeptember 14-i 173. számú határozatát, melyben 

a részvétért Salgótarján nagyközségnek is köszönet mondtak. – (Tudomásul vették.) [27. p.] 

52. A megye közigazgatási bizottságának a község által kérelmezett vasúti áteresz megnyitására 

beadott kérvényre hozott 1048/1881. számú határozata. – (Tudomásul vették.) [27. p.] 

53. Községi jegyző jelenti, hogy Koháry János tanító a létesítendő iskolai és népkönyvtárnak 

különféle könyveket adományozott, s azokat tényleg be is küldte. – (Megköszönték.) [27. p.] 

 

1881. november 24. (VII., rendes) [28-33. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Korsós József, Löllbach Gusztáv, Lővinger 

Rezső, Markovits Márton, Okolicsányi Lajos, Porázik György, Szilárdy Ödön, Unger Gusztáv 

a Salgótarjáni Vasfinomító Társulat élelmezési egylete képviselője, Zemlinszky Rezső az SKB 

Rt, és a Salgótarjáni Takarékpénztár képviselője, Fülep István tanácsnok, Gerczer Ferenc 

másodbíró, pénztárnok, Herczeg János tanácsnok, Langár Ferenc tanácsnok, Simon József 

tanácsnok, Dr. Vajda Ferenc községi orvos, Pap János jegyző, Gajdóczky János tanító, Gönczöl 

János tanító, Koháry János tanító, Szakoczay Nándor a könyvtári bizottság tagjai 

 

54. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [29. p.] 

55. Olvastatott a folyó évi 20. számú közgyűlési határozattal a vásártér szerzése céljából 

kiküldött bizottság jelentése. – (A meglévő vásártér szűk, s ennek következtében tartani lehetett, 

hogy csökken a vásárjogból eredő bevétel; a nagyobbításához a csatlakozó területeket kellett 

megvásárolni 6000 forintért, de a kölcsönt úgy kellett felvenni, hogy a jelenlegi vásártér után 

tartozásban lévő 5400 forintot is ki lehessen fizetni, így a 11400 forintos kölcsön törlesztésének 

fedezete a vásárjogból származó bevétel lehetett.) [részletes indoklás] [29-31. p.] 

56. Az iskolai és népkönyvtár létesítése céljából kiküldött bizottság jelentése. – (Elvben 

elfogadták, és szabályrendelet készítésével bízták meg a bizottságot.) [32. p.] 

57. A bor és hús fogyasztási adó 1882-1884. évekre leendő megváltása tárgyában kiadott, a 

Besztercebányai Pénzügyigazgatóság 36992 számú átirata. – (Mivel a bánya- és a vasgyári 

munkások száma is emelkedik, a 4700 forint kikiáltási árért Zemlinszky Rezső javaslatára 

elfogadták a megváltást.) [32. p.] 

58. Indítvány: Zemlinszky Rezső községi képviselő a községi rendőrbíró tapasztalt mulasztásait 

megvizsgáltatni, és hanyagság, illetve mulasztás megállapítása esetén, ellene a vizsgálatot 

elrendelni indítványozza. – (A következő közgyűlés napirendjére vették.) [32. p.] 

59. Indítvány: Markovits Márton községi képviselő felszólamlása alapján a szépítő bizottság 

eljárási módjának szabályozása. – (Utasították a szépészeti bizottságot, hogy egy 

szabályrendelet-tervezetet dolgozzon ki, valamint a vásártér fásítására készítsen tervet. Az 

elöljáróságot pedig utasították, hogy a szabályrendelet elfogadásáig ne fogadjon el építésre 

vonatkozó bejelentést.) [32-33. p.] 

 

1881. december 30. (VIII., rendes) [33-36. p.] 

Jelen vannak: Kovács József elnök, községi bíró, Gazdy László ifj., Huszár Sándor, Korsós 

József, Szilárdy Ödön, Fülep István tanácsnok, Gerczer Ferenc másodbíró, pénztárnok, Herczeg 

János tanácsnok, Jancsik Gyula rendőrbíró, Langár Ferenc tanácsnok, Simon József tanácsnok, 

Pap János jegyző 

 



60. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. – (Jóváhagyták.) [34. p.] 

61. A bor és hús fogyasztási adó kezeléséről intézkedés. – (Kiadták a fogyasztási adóügyi 

bizottságnak.) [34. p.] 

62. Olvastatott a Földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi Minisztérium leirata a salgótarjáni 

országos vásárok határideje megváltoztatásáról. – (A januári, májusi és októberi vásárt a 

harmadik hét hétfőjén és keddjén engedélyezték, a júliusit viszont nem, mert ütközhetett a 

szécsényi vásárral.) [34-35. p.] 

63. Olvastatott Gömöry Sándor községi képviselő levele, mely szerint a községből elköltözvén 

községi képviselői állásáról lemond. – (Tudomásul vették.) [35. p.] 

64. Olvastatott az 58. számú közgyűlési határozat, mely szerint a községi rendőrbíró ellen 

észlelt mulasztásai miatt vizsgálat megindítandó. – (A közeli tisztújítás miatt mellőzték.) [35. p.] 

65. Az 1881. évi XVIII. törvénycikk értelmében a községi választott képviselők sorából ez 

alkalommal kilépő képviselők névsora megállapítása. – (Az 1876-ban választott Dr. Vajda 

Ignác, Hochberger József, Unger Gusztáv, Fülep János, Alk Antal, Thomásch János, Pfaff 

Gusztáv, Löllbach Gusztáv, Lépes Miksa, Allender József és Porázik György rendes, az 1879. 

évben választott Korsós József, Müller János, Jungmann Mihály, Schiller Károly, Seyman Antal 

póttagok – 11 rendes és 5 póttag volna kijelölendő, de Csathó Károly elhalálozása miatt még 

egy rendes tag, az 1876. évben választott rendes tagok közül pedig kettő elköltözött – összesen 

10 rendes és 5 póttag választandó.) [35. p.] 

Napirenden kívül:  

66. Községi jegyző bemutatja a Nógrád Megyei Tantestület elnöke, Müller János helybeli 

bányatársulati tanító által átküldött, gr. Zichy Jenő által a népnevelési egyletek tárgyában 

kiadott indítvány és tervjavaslat egy példányát tárgyalás végett. – (A tanügyi bizottságnak 

tárgyalásra kiadták.) [35-36. p.] 


