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NÓGRÁDI LAPOK
politikai, társadalmi és közgazdászati hetilap.

B.-Gyarmat január 25.

Azon rohamos átalakulás, melyen 
a leélt két évtized alatt politikai, 
társadalmi s közgazdászati viszonya
ink keresztülmentek, érezhető befo
lyást gyakorolt ezen időszakban fel- 
serdült nemzedékre országszerte, de 
kevés vidékén a hazának volt e be
folyás következményeiben oly káros, 
mint megyénkben.

Sajátságos viszonyainkban nyeri 
e kedvezőtlen körülmény magyará
zatát, mit azonban fejtegetni ez ut
tal nem szándékom.

Tény az, hogy e két évtized alatt 
felserdült nemzedék kevés kivétellel 
— különösen megyénkben, — nem 
képes megfelelni hivatásának s nem 
tudja betölteni azon helyet, melyet 
előzői után a természet rendje szerint 
örökölni s elfoglalni hivatva lenne.

Hasznavehető embereink bármely 
téren és irányban, a [közélet bajno
kai, a közigazgatás és törvénykezés 
képviselői vagy a 48-ki időt mege
lőző, vagy a legujabb kor gyerme
kei. Számtalan példát tudnék felhoz
ni, de feleslegesnek látom, aki pél
dát akar, nézzen körül.

Hogy ezen, egy egész nemzedék 
hiányából keletkezett űr nem egé 
szen betöltetlen, azt a haladottabb 
koruak szivós kitartásának s az ujabb 
nemzedék méltánylást érdemlő törek
vésének kell köszönnünk.

Közelg azonban az idő, midőn az 
egész teher az ujabb nemzedék vál- 
laira fog nehezedni. A régi gárda 
sorai kezdenek ritkulni. Gondoskod
ni kell, hogy az ifiu vállak mege
rősödjenek a teher elviselésére.

A törvénykezés terén az ujabb 
nemzedék már [is hatalmas hódítást 
tett, ő a helyzet ura. A központon a 
kormányhivataloknál, s egyéb tár
sulatoknál színto feltünő azon arány, 
melyet az ujabb nemzedék, nem vé
ve ki a magasabb állásokat sem, ma
gának kivivott

Megyénkben épen az ellenkező 
tapasztalható. Képviselve is alig van 
a megyei tisztikar soraiban a fiatal
ság. Eddig érthető volt, ma már nem. 
Évről évre többen kerülnek ki a fen- 
sőbb tanintézetből ifiak, kik szivesen 
felajálnák szolgálatukat, s kiket a 

   megyének saját érdekében is öröm
mel kellene üdvözölni. De az uralgó 
téves nézetek ezt nem engedik. Me
gyénkben egy ősz haj nagyobb ér
dem két diplománál, és még sokan 
vannak, kik a fiatal emberről felsem 
tételezik, hogy tudhasson valamit.

Innen van, hogy a legképzetteb
bek a központon maradnak, vagy 
más megyékben foglalnak állást, hol

ismereteiket a munkaképességüket in
kább méltányolják, akit pedig visz- 
sza vonz a szülőföldhözi ragaszko
dás, tétlenül fecsérli el idejét, vagy 
tivornyákban keres pezsgő vérének 
kielégítést

A közérdek követeli, hogy e vi- 
szás s a jövőt veszélyeztető helyzet 
tarthatlanságát beismerve, azon vál
toztatni teljes erőnkből törekedjünk.

Rajta legyünk, hogy a megyei 
bizottmányba az eddiginél nagyobb 
számmal jussanak be ifiaink, s a ben
levőket is az állandó s egyéb bi
zottságokba osztva, költsükfel ben
nök a közügyek iránti érdekeltséget, 
s szolgáltassunk alkalmat tevékeny
ségük kifejtésére, s ez által hárítsuk 
el magunkról a felelősséget a jövőre 
nézve, melyet aláásni bűn, a lehető 
ségig biztositani kötelesség.

A B.-Gyarmat és Szirák közti , 
utvonal

(— rm. —) A B.-Gyarmat és Szi- 
rák közti megyei utvonal mielőbbi  
kiépitése legsürgősebb teendőink so- 
rába tartozik. Ez nemcsak a megye 
egyik leggazdagabb negyedének köz
forgalmi, kereskedelmi és gazdásza- 
ti érdeke, de a közigazgatás, tör-, 
vénykezés követelménye is. Nem csu
pán a távolabb fekvő Szirák, Pest
tel határos vidékét, de a közelebb 
eső falvakat is elzárja az ut járhat- 
lansága az itteni országos és heti vá
sároktól, kereskedelmünk nem kis 
kárára.

Azonban a megye által 1867-ik 
évben a ministeriumhoz beterjeszte- 
tett s az által jóváhagyot utháló
zati kimutatásban, a kérdésben levő 
utvonal tervezett vezetése a lehető 
legczélszerűtlenebb.

E tervezett szerint ezen utvonal 
Szügy, Mohora, K. és N. Haláp, Te- 
rény s Béren át vezetne Szirákra 
s hossza 19,100 ölet tenne.

Tehát ez majdnem leghosszabb a 
B.-Gyarmat és Szirák közt épithető u- 
tak közt.

Ugyanis, ha ezen utvonal Szügy, 
Mohora, Nándor, Kelecsény p.,Becs
ke, Berczol s Vanyarczon át huzód
nék 17, 500 öl hosszú lenne, tehát 
majd 2000 öllel rövidebb az előbi- 
nél.

Ha pedig Berczelről nem Va- 
nyarcznak, de Bérnek vitetnék ez ut, 
hossza 20,800 ölet tenne.

Mi természetesebb tehát , mint 
hogy a megye eltérve a 67-iki ter
vezettől, a legrövidebbet válassza a 
három utvonal közül s a tervezet e 
megmásitását a ministeriumnak be
jelentse.

Ezt tanácsolná a józan ész még

akkor is , ha egyéb fontos és mel- 
lőzhetlen érvek nem harczolnának 
ezen legrövidebb utvonal mellett.

Első és döntő érv az általam a- 
jált legrövidebb utvonal mellett azon 
körülmény, hogy mig a tervezet sze
rinti kevés, jelentéktelen s szegényebb 
községeket érint, addig amaz a vidék 
legnépesebb s leggazdagabb községe
it és vidékét, milyen Nándor, Ber
czel, Vanyarcz kötné össze s hozná 
közelebb a központhoz. A becskei 
kőszéntelep maga elégséges okul szol
gálhatna a régi tervezet megváltozta
tására. Figyelemre méltó okot szolgá
tatnak arra a berczli és becskei gőz 
malom, s a vanyarczi mész-bányák.

Felette fontos azon körülmény is 
hogy a Vanyarcz és Szirák közti 
3600 ölnyi ut amugy is a megyei 
utak sorába van felvéve s igy kü 
lön is kiépítendő lenne, egyetlen ere 
lévén ezen utvonal a Vácz és Szán
tó közti nem csekély közlekedésnek. 
Itt tehát 3600 ölnyi út épitési költ
ségeit takaritanók meg.

Ezen kivül a tervezett útvonal 
kiépítése sokkal több költségbe is 
kerülne, eltekintve hosszaságát, miu
tán a részben mélyen főkvő terényi 
határ a vizöntésnek felette ki van 
téve, ez valamint a Kér és Bér mel
leti meredek lejtők nagy költségbe 
kerülő munkálatokat igényelnek, 
számos hid és zsilip segélyével le
hetne ezen utvonalat biztosítani a 
vizárak ellen, mig a másik hidat a
lig, zsilipet is kevés számút és kissze
rűt igényel, de ezen kivül, a Becs
kei meredeket kivéve, a munkálat 
technikai nehézségekbe seholsem üt
közik, mérsékelt dombokkal változó 
sikon futván keresztül.
 Az útépítéshez szükséges kő itt is 
csak oly közel és nagy mennyiségben 
lelhető mind amott.

Végre őzen utvonal hozza a leg- 
rövidebb összekötetésbe megyénket a 
szomszéd Pesttel, illetve Aszóddal, a 
magyar északi vasútvonal egyik na
gyobb állomásával.

   Ennyi és ily döntő érvek követe
lik a sziráki utvonal tervezetett irá
nyának megváltoztatását. Idő, költség 
munkakimélés, kereskedelmi és nem- 
zetgazdászati érdekek s több nagy 
község java harczol a mellett, hogy 
a B.-Gyarmat és Szirák közti utvonal 
Szügy, Mohora, Nándor, P. Kelecsény 
Becske, Berczel és Vanyarczon vites
sék keresztül.

Tanügy.
(Folytatás.)

Ami pedig az iskolák anyagi állapo- 
 tát illeti, az állam mai kedvezőtlen pénz- 
 viszonyai mellett a községek s vallásfeleke 
 zetek ugy szólván saját erejükre vannak u-

talva. Ámde a községekben s hitközségek
ben az apró erők okszerű egyesítése által 
bámulandó erő rejlik. Ezt ekkorig alig é- 
rezhettük; mert községeink rendezve nem 
valának. Azt hisszük, hogy a községi ren- 
dezés uj életet ád a népnevelésnek is; 
mert valószinű, hogy a községek átalában 
értelmes elöljárósággal fognak ellátatni, s 
a törvény azon intézkedése, — hogy az or
szág törvényeit s a törvényhatóságok rende
letéit a községi elöljáróság személyes fele
lősség mellett fogja végrehajtani, s a megye 
közege a szolgabiró nem lesz ezentul köz
vetlen végrehajtó, hanem csak rendelkező s 
ellenőrző közeg, — ki egyedül akkor telje
síti és pedig a hanyag községi elöljáró 
költségére a végrehajtást, midőn azt elmu
lasztotta, — megfogja teremni a kiránt gyü
mölcsöt, s az iskolai tanácsnak a megye ál- 
tal helybenhagyott intézkedései nem fognak 
maradni papiroson. —

A mit tehát a községek és vallásfele
kezetek megtenni képesek lesznek, azt az 
illetékes megyei közegek ildomos közbenjá
ráa folytán, kellő fölvilágositás mellett meg 
fogják tenni.

Az iskolatanács az iskolai látogatások 
alkalmával fog intézkedései sikeréről meg
győződni, s a mulasztókat szigorú felelős
ségre vonatja az illetékes hatóságok utján.

A jövedelmi forrásokhoz tartozik a bír
ságolás is. A tanijtó bírság terhe alatt kö- 
teleztessék hetenklnt beterjeszteni a közsé
gi elöljáróságnak a mulasztók névsorát, a 
község bírája pedig felelősség alatt késede

lem nélkül hajtsa be a birságot, és szolgál
tassa be az iskolai pénztárba; ellenkező e- 
setben a szolgabiró az ő költségére fogana- 
tositsa a végrehajtást. Ilyen intézkedés mel
lett nem sokára megszűnik a bírságolás jö
vedelmi forrás lenni, a mi kívánatos is.

Miután a jegyzőségek a tanitói hivatal
tól külön választattak, s igy sok tanitó jö
vedelme nevezetes részétől elesett: elkerül-
hetlen szükséggé vált a tandíjak behozata
la, a miről a törvény 32. §-ban is van em
lités. Ezen tandíjak mennyisége a heiyi kö
rülményektől függ. Legczélszerűbb lenne 
azokat az iskolatanácsosok és szolgabirák 
közbejöttével a néppel egyetértőleg a hely
szinén megállapitni. Ezen intézkedés által 
ugyan a hitfelekezetek autonom jogát sér
teni nem lehet, s a beavatkozás csak bele
egyezésükkel történhetik meg: de lehetetlen 
azt mellőzniük ha iskoláik felekezeti jelle
gét fentartani óhajtják s más jövedelmi for
rással nem rendelkeznek; mert az állam a 
törvényben megszabott oktatáshoz, s iskolai - 
fölszereléshez ragazkodhatik; s ha a tör
vénynek elég téve nincs, közös községi is
kolát követelhet. Magában értetődik, hogy 
a szegény gyermekek oktatása ingyenes, 
sőt az iskolai hatóságok által könyvekkel s 
más szerekkel is elkel láttatniok.

A tanítóknak szigoruan meg kell hagy
ni, hogy az oktatást octóber 1-sö napján 
kezdjék meg, és falukon legalább május vé
geig, városokban pedig legalább junius vé
geig folytassák, kivételnek az 53 §. értel
mében csak a 10 éven felüli gyermekeknél 
van helye, kiket földmiveléssel foglalkozó 
községekben az iskolaszék (vagy a hitköz
ségi hatóság) a szünidőn kivül is héthavi 
tartamra a rendes iskolai járástól fölment
het de ugy. hogy ez idő alatt is vasárnapi 
iskolába járjanak.

Faiskolákról a létre jött tagosítások al
kalmával vagy aon kívül is mindenütt 
gondoskodva van, bogy az ujabb nemzedék 
az annyira hasznos és kedves gyümölcsfa



tenyésztéssel megismerkedjék: de sajnosan 
tapasztaljuk, hogy csekély különbséggel 
mindenütt el vannak hanyagolva, s a taní
tók által magán használat alá véve A köz- 
ségek elöljárói az illetékes szolgabirák által 
részletes tudósitás beadására köteleztessenek 
hogy az iskolatanács ez érdekben is Intéz- 
kedhessék. Az eredményt ismét csak isko
lalátogatás alkalmával lelhetne egész bizo
nyossággal kipuhatolni

Az általános hadkötelezettségről szólló 
nagy horderejű törvény megkívánja;, hogy 
a fiu gyermekek ugy a rendes valamint a 
vasárnapi iskolában test gyakorlatokat te
gyenek, s magukat a katonai gyakorlatokra 
előre képezzék, hogy ez által mind rövídeb- 
re lehessen szabad a fegyver alatti rendes 
szolgálatot, hogy a gazdászat ipar s keres
kedelem ne legyen kénytelen a munkás e- 
rőt kelletén tul nélkülözni. A testgyakorla- 
tokra szükséges fölszerelvényt tehát minden- 
ütt föl kell állíttatni, s intézkedni, hogy az 
állam intézetében kiképzett egyének mint 
járó kelő tanítók az iskolatanitokat beok-tassák.

Községi könyvtárak alakítására, föleg 
pedig a népnevelést tárgyazó folyóiratok 
hordátására a községek elöljárói buzditan- 
dók sőt kötelezendők.

A vizsgákat legalább egy hónappal e- 
lőbb szükséges a tanfelügyelőségnek beje 
lenteni, hogy azokon részint személyesen, 
részint az iskolatanácsosok által megjelen 
hessen, s igy az iskolai hatóságnak az e- 
redményről biztos tudomása legyen A tani 
tók köteleztessenek a vizsgát a legnagyobb 
nyilvánossággal megtartani, s arról a köz
ségek elöljáróit, az iskolaszék elnökét hiva
talosan értesitni, s a szülőket is meghívni; 
mert csak ily (módon lehet a népnevelés 
iránt közszellemet ébreszteni.

Az iskola-köteles gyermekek és pedig 
ugy a községben szültek valamint a beván
doroltak is az egyházi jegyzőkönyvek alap
ján puhatoltassanak ki, hogy a tanulástól 
senki el ne vonassék.

A szükséges egyformaság végett az is
kolai jegyzőkönyvek mintái a tanács által 
volnának megállapitandók; mert az köny- 
nyitené az iskolai látogatásokat

       Az iskolai fölszerelvények leltárba vé
tessenek, melynek egy példánya a tanitónál 
a másika pedig a község s illetőleg egyház 
község elöljáróságánál őriztessék.

A vasárnapi iskolába járók nyilvános 
vizsgára köteleztessenek, sőt a házasságra 

    lépés, a fölszabadulás addig meg ne enged
tessék], mig ezen kötelezettségöknek eleget 

nem tettek.
Ámbár a törvény 35 §. a községi isko

lákra az egyenes adónak 5 száztólijáig 
engedi csak az illetőket megadóztatni! de 
ez nem zárja ki a lehetőséget, hogy a me
gye közbejöttével a kormány helyes indo
kokból a további adóztatást is meg ne en- 
gegje. Ezen elvet a felekezetekre is lehet 
alkalmazni, melyeknek a törvény különben 
som szab korlátot Ezen pont annyiból ér- 
demel megfontolást, mert ez időszerint ál
lam segélyt csak csekély mértékben lehet 
remélnünk, a népnevelést pedig semmi kö
rülmények közt nem szabad elhanyagolni.

Az iskolatanács gondjai közzé tartozik 
a 145 §. megszabott nyugdíj alap ellenőrzé
se is, tartozván a községi tanitók évi fize
téseik 2 százalékát a tanácsnak beszolgál- 
tatni, mely azt az oktatástügyi minister ke
zelése alá bocsájtja, kivánatos volna a fe
lekezeti tanitókat is a közérdekbe bevonni.

Hasonló tekintet alá esik a törvény 39 
§-ban megrendelt iskolai alap is, mely ta 
gositások alkalmával a közös osztatlan tes
tületnek legalább egy--század részből áll. 
Ez iránt a községek elöljárói a szolgabirák 
állal kimentő tudósítás adásra fölhivandók; 
ezen alap jövedelmének eddigi hová fordi
tása igazolandó; jövőre nézve pedig ezen 
alapokat szigorú ellenőrzés alá kell helyez
ni, hogy a netalán (keletkezendő [közös os
kolának alapjai maradjanak, és gyarapit- 
tassanak. —

A tankerület uj fölosztása elkertühetlen 

szükséggé vált, nem csak azért, mert a köz- 
ségek rendezése s a körjegyzőségek miatt a 
községi csoportosulás megtörtént, s a fölosz
tásnak ahhoz kell alkalmaztatni: de né
mely megválasztott tanácstagok időközben 
gátolva is lettek tisztökben eljárni; pedig 
az iskola látogatás lesz a mozgató erő mely 
a népnevelésnek uj életet ád. Ezt csak ar
ra lehet bízni, ki tisztének megfelelni ké
pes, sőt a látogatóknak a tanmódszerek s 
az iskolai könyvekkel szükség megismer
kedniök, hogy a tanítást ellenőrizhessék.

       Végre miután kellő alap nélkül az el
hanyagolt népnevelésen segitni nem lehet, 

ambár a megyei bizottság a népnevelés ér
dekében az egyes tagok által tett indítvá
nyokat eddigelé figyelembe nem vette, de 
miután a megyei iskolatanács, mint a me
gyei bizottság állal megválasztott megyei kö- 
zeg ez érdemben hivatalos fölterjesztést még 
nem rett: azon kérelem beterjesztését hoz 
zuk javaslatba, hogy ez idő szerint a me-' 

gye valamely rendelkezése alatti alapból 
legalább 500 frtot bocsásson a tanács ren
delkezése alá, jövőre nézve pedig minden 
adó szerint után vessen ki 1 krt. népneve
lési czélokra.

Közigazgatás.
A b.-gyarmati képviselő testület megvá

lasztása alkalmával történt szabálytalansá 
gok következtében számos aláírással bea
dott panasz folytán a választást az igazoló 
választmány megsemmisítette. Az uj válasz
tás eszközlése tekintetéből szügséges előle- 
ges intézkedések megtörténvén, az uj 
határnap kitűzését a napokban várjuk.

Ki a megsemmisített választás alkalmá
val összeállított képviselőtestület egyéneit 
csak távolról ismeri, s a város java és ha
ladása iránt némi érdekeltséggel viseltetik: 
örülhet e megsemmisitésnek: mert a válasz
tottak egy része oly egyénekből áll, kik a 
város érdekeit nemcsak képviselni, elöse- 
segélni, de még felfogni, megérteni sem ké
pesek. ily képviselőtestületet csak a leg 
elfogultabb pártszenvedély szülte szűkkeblü- 
ség állíthatott össze, kizárva pártérdekből 
mindazokat, kiknek befolyása, szakismerete 
a város elöhaladását és felvirágzását ered
ményezhetné.

Ideje már, hogy B.-Gyarmat polgárai 
felszabadítsák magukat azon igazán nevct- 
séges befolyás alól, melyet reájok Tornyos 
Zsigmond, Ticsénszky Miklós s még nehány 
hason minőségű tehetségtelen, de annál el
fogultabb ember minden igaz ok nélkül, 
de a közjó rovására gyakorol.

Reméljük, hogy megyénk székvárosa 

meg fogja ragadni az alkalmat oly képvi-' 
selő-testület megalkotására, mely a város 
érdekeit nemcsak szemelőtt tartani, a pol- 
gárság ohajait, a közönség igényeit nemcsak 
megérteni, de buzgalma, szakavatottsága s 
befolyásával azokat érvényesíteni is képés 
leszen. — 

Ne kicsinyes érdekek, pajtáskodás és 
egyes érdemetlenek pressiója, de a közjó 
iránti érdekeltség vezessen minden polgárt 
a választáshoz.

A losonczi és füleki járásban a közsé
gek rendezése befejeztetett s a jegyzők is 

megválasztvák, és pedig a losonczi járásban: 
Divinben: Pirsák Ferencz, Lónyabányán Vi- 
tális József, Losoncz-Tugáron: Draskóczy; 
Soma, Vilkén: Horváth Kálmán, A. Sztre- 
gován: Goldberger József, Turopolyán Fáb- 
ry Ferdinand, Abelován: Goldberger Kál
mán, Gácson: Podhorszky János;

a fülcki járásban: Füleken: Fábry 
György, S. Tarjánban: Papp János, Málna 
patakán : Honéczy László, Rapon: Gazdik  
József, Galsán: Váczy Gábor, Pinczen Her- 
mann Sándor, Poltáron: Doleschal István, 
Rónyán : Poniczky János, Szinobányán Göl-  
ner Mátyás, Ragyolczon: György József ,

Homok-Terennén ; Borbás György, Lapuj
tőn : Bella Ferencz, Zagyván: Dossinszky 
János. — 

A sziráki járás összes községeiben 
ugy a képviselő-testület, mint az elöljáróság 

megválasztása e hó 19-én véget ért, — az 
eddig megválasztott körjegyzők :

Szőőlősön Borbás János, Kállón Fekete 
István, Szirák mint nagy község eddigi jegy- 
zőjét Unghváry Józsefet tartotta meg.

Bálkrónika.
A megyei ifiuság 18-iki tánczvigalma 

egyike volt a legsikerültebbeknek, melyeket 
a megye termeiben évek óta láttunk. Né
pesebb bál volt nem egy, de nem emlék
szünk egyre sem, mely egyöntetűbb s kifo- 
gástalanabb lett volna mint a 18-iki. Cot- 

teriák, — a nógrádi bálok eme lidérczei,— 
ez alkalommal nem voltak, innen a feszte
lenség s azon általános jó kedv és kedé
lyesség, mely ezen mulatságot jellemzé.

Néhány magasabb állású tisztviselő s 
egypár dilettans kivételével, kiknek jelenlé
tét ily alkalmakkor ritkán kell nélkülöz
nünk, a közönség nagy részét Terpsychore 
tisztelői képezték. Kevéssel 9 után kezdő
dött a táncz, mely lankadást nem ismerő 
animóval reggelig tartott. A tűzértáncz, So
mogyi Zoltán ügyes rendezése mellett, a 
bál fénypontját képezte. A különféle figurák, 
öltönyök, jelvények, virágcsokrok tarka vál
tozatossága bő alkalmat szolgáltatott a kym- 
pathiák kifejezésére, s az udvarias viszon
zásokra. Kosár, papucs, lepke, horgony, szív 
s ezer jelvénye az érzelmek, gondolatok és 
vágyaknak kinálkozott tolmácsuk

Azon néhány család kivételével, mely 
a farsangot Pesten tölti, majdnem teljes 
számmal voltak jelen a város és vidék elő
kelőbb családai.

A női öltözékek uralgó szine a febér_ 
volt, utánna a rózsaszín, sárga, kék sora
koztak, elvétve zöld és lila, míg a fiatalabb 
férjezett nők legtöbbje lilaszin selyem ruhá
ban jelent meg.

Niczky Gizella, Horváthy Ilka, Pod- 
horszky Gizella, Veress Katicza és Janka, 
Bérczy nővérek, Jeszenszky Margit, Ebeczky 
Aranka, Tersztyánczky Laura, Fölkel Ma
riska, Alberger Ida, Bolgár Ilona, Balden- 
vég Mari, Mocsáry Helén, Malatinszky 
nővérek, Thomka Malvin, Lestár Margit, 
Nyitránszky Bella, Ticsénszky Aranka: to
vábbá Farkas Ferenczné, Baintner Ottóné, 
Balczár Rezsőne, Havas Gyuláné stb. voltak 
a bál kiválóbb díszei. 

A férfiak fekete frakkot viseltek, csak 
két sárga gombos zöld frakk tett kivételt

NIEBELUNGOK HARGZA.
— NOVELLA - -

Irta: MIKSZÁTH KÁLMÁN.

 Folytatás.

Nem maga küldte el, mert a régi jó 
világban még nem volt divatban hogy va
laki egy hajadon leányzóval levelezzen, sér
tette volna a közerkölcsiséget, melyre a mai 
kor olyan fátyolt borított hogy azon keresztül 
még a kantánt is pirulás nélkül nézi; hanem 
volt Erzsikének egy helybeli barátnéja, a 
kit Makkfői ur rávett, hogy bocsátkozzék 
Erzsikével egy kis ártatlan levelezésbe és 
engedje meg hogy a leveleket ő dictálja 
neki: egy kis jux akar kerekedni belőle a 
melynek majd olyan jóizün fognak nevetni 
a végén mint annak a rendje.

            Azok a levelek azután beszéltek a Mak- 
fői diadalairól, az imádott nagy hazafi eget 
verő népszerüségéről, az ezer meg ezer lo- 

  bogó zászlóról melyen az a név leng mit a 
tulajdonosa olyan szívesen osztana meg 

Erzsikével.
      Erzsike mindenikre felelt nehány sem

mit mondó sort, a mint már ez a lányok le
velében szokásos; benne volt hogy „én há
la istennek egészséges vagyok" tegnap a 
nagy nénémnél voltam vizitbe, holnap ide 
vagy oda készülünk . . . sietek mert na
gyon sok dolgom van sat. hanem az ilye
neken kívül soha sémmi egyéb. A nagy 
hazafiról soha egyetlen egy betű sem.

Azonban egyszer mégis volt .az egyik

levélben valami, amire kimosolyodott a fis
kális arcza, mint a napfénytől a zúzmarás 
vidék. —

A levél alatt ez az aláírás álott „Elíz" 
Tehát már nem „Erzsike“ többé.
Azt az édes azt a kedves nevet, azt a 

bűbájos tündér, két szótagot melyet az édes 
anya ajka rebegett először, midőn a bölcső
nél megcsókolta édes melég csókjával, me
lyet aszerelmes ifjú suttogott, mikor lege
lőször volt szabad megszólitania azon az i- 
gézetesen gyönyörű néven: Erzsike, azt a 
nevet melyet olyan sokszor visszazengett a 
szülői ház, melyet olyan nagyon megszokott 
 a fül melyhez hozzá tapadt minden minden 
a boldog gyermekkorból, megkergetett pilan- 
gó. . . elfeledett játszótárs, borzalmas tün
dérmese. — azt a nevet melyet az apa resz- 
keteg vonásokkal jegyzett be a nagy pené
szes bibliába, azt a nevet eldobni egy toll
vonással, az mindenesetre jelentett valamit

A prókátor jól tudta mit jelentett.
Irt is azonnal két levelet: az egyiket 

Eliznek, a másikat Kalap uramnak mind a 
 kettőnek az volt a tárgya, hogy Erzsikét sze- 

I retné nőül venni.
Egy hét alatt megkapta a választ mind 

 a kettőre.

Erzsike azt irta neki: .„Elmegyek önhöz 
ha követ lesz," Kalap uram pedig azt fele
ié vissza: „megkapja leányomat ha megszű
nik pecsovics lenni"

Ugye nevetséges válasz*?
A mai korban már ezt nem érti senki- 
Közönséges emberek lettünk.
Letettük a fegyvert és nem harczolunk

többé mintha már taán nem is lenne 
„miért."

Mintha már nem lennénk többé gyer
mekek , kiknek még folytonosan ott kell 
csüggui az anya emlőjén. Mintha már elvá
lasztottak volna benünket.

Emanczipáltuk magunkat Megszégye- 
neltük hogy mig a világ egyéb társadalma 
már mind szakálas, edzett ember, aki önál
lóan jár magas czéjai érdekében, addig ne
künk gyermeknek oda kellet simulni édes 
anyánk szoknyájához, felkellett kapaszkod- 
 ni a karjaira, megmelegedni kebelénél. . .

Pedig abba volt ami „erönku
Mindenütt, mindenben a szegény elha

gyott haza.
És érte nem volt szégyen harczolni sem

miféle fegyverrel.

 (Folytatjuk.)

B.-GYARMAT KÖZHELYEI
, - TOLLRAJZOK. -•

III. A „Zichy"

A Zichy fogadóról mindig eszembe jut 
a Zsedényi Eduárd inggallérja, a Zsedényi 
inggallérjáról eszembe jut a Csernátony stí
lusa, a Csernátony stylusáról pedig a suezi 
kanális. A suezi kanális felöli elmélkedésem
ben meg lehetetlen meg nem emlékeznem a 
Sramko bácsi torkáról. Mig Lindley meg nem 
csinálta a pesti vizvezetéket, addig ez volt 
a tekintetben a legjelesebb species. Sok

borral vegyített viz vezettetett le e derék al- 
kotványon keresztül egy félszázad óta,

A Zichy fogadónak leírásában ő olyan 
alapkő, olyan kiindulási "afa,“ mint a Na
poleon elhanyatlásának történetében annak 
kedves felesége.

Sramko bácsinak is valódi hites társa 
a Zichy. Megesküdött és hű hozzá. Tulhaj
tott erényesség. De a Zichy már azt úgy 
érdemli meg.- Mert a Zichy hires és neveze
tes hely. Nem azért jár pedig oda Sramko 
bácsi mert nevezetes hely, hanem azért 
nevezetes hely mert odajár. És az nagy 

külömbség.
Azután én istenem csak kell az ember

nek járni valahova enni.. Nem élhet leve- 
gőből, kivált ha a levegő tele van veszett 
pörök hirével. S ha már egyszer eszik innia 
is dukál, mert meg van irva a régi tudós 
könyvekben hogy „Trencsiny országban„ 
egyszer a ludak ettek és nem ittak hát 
mind kidöglöttek. Hiába az ember fut a 
szomorú sors elöl. Ez már az önfentartási 
ösztönhöz tartozik.

És ha néha néha, teszem azt szórako
zottságból túlságosan talál bevenni a "jó- 
 bol„ neki az mind megjárja, mert Kinek 
 három van diplomája, háromszer tőbet 
ihatja mint holmi közönségezs ember.

           És Ilyen értelemben hasznátveszi dip- 
  lornáinak.

Egyszóval szolid ember, minélfogva a 
Zichy is szolid hely. Az öreg urak és az át
utazók vendéglője

A nagyvilági politika ritkán képezi a 
beszélgetés tárgyát .Az a néhány „burger" a



A közönség a kellemesen átvirasztott 
éj nem egyhamar muló emlékévei 7 és 8 

óra közölt oszlott sztL „Viszonlátásig a lo
sonczi bálon volt a majdnem kivétel nél
küli bucsúszó.

Vegyesek.
•

Aa árváknak kertészmunkásokká 
leendő kiképeztetése. A borsomegyei 
gazdasági egyesület a földmivelés-. ipar és 
kereskedelmi ministeriumhoz Intézett emlék
iratában előadván, mikép a kerti ipar .ér
telmes, avatott egyének hiányában oly mun
kásokra lévén utalva, kik a legegyszerűbb 

munkában is járatlanok, a kik a földnek 
Iegkezdetlegesebb műveletét sem értik, és a 
kik értelmetlenségök által a - legjobb Igye
kezetü gazda törekvését is lehangolják', — 
a gazdászat ezen ágának emelése érdeké
ben kertészmunkások kiképeztetése szüksé
gesnek mutatkozik s ily munkásokká azon 
vagyontalan árvákat ajánlja kiképeztetni, 
kiknek neveltetéséről és arról, hogy kézi
munkákra tanitassanak és eképen kereset- 
képessé tetessenek a község tartozik gon
doskodni— ezen javaslatot a földmívelés,- 
ipar- és kereskedelmi miniszterium a bel- 
ügyministerrel közölvén, egyuttal arról'ér- 

  tesitette, hogy az árváknak kertészmunká- 
sokká leendő kiképeztetése iránt felmerült 
javaslat már huzamosabb idő óta foglalkoz
tatja s miután az elhagyott gyermekek szá
mára Balaton-Fürednn alapított „szeretet- 
ház" nevezetü hason czélú intézet helyes 
irányáról és eredményt igérő működéséről 
meggyőződött, az említett javaslatot tárgyal
ni kivánja. Miután a vagyontalan árváknak 
kertészmunkásokká kiképeztetése nemcsak 
nemzetgazdasági, de erkölcsi tekintetben is 
kivánatos a belügyministerium felhivta a 
törvényaatóságokat, hogy a község költsé
gén felnevelt és kertészmunkásokká leendő 
kiképeztetésre alkalmas, vagyontalan árvák 

számáról , és arrólvajlon ,a községek hajlan
dók-e a jelzett osztályba- eső vagyontalan 

árvák kiképeztetési költségeihez járulni és 
mily összeggel: mielőbb jelentést tegyenek.

A Buda-Pesten keletkező „Magyar
szövetség" e hó 19-én a tornacsarnokban 
Szentkirályi Mór elnöklete alatt tartotta a- 
lakuló gyűlését. Ezen szövetség egy központi 
szövetségtanács s helyi egyletekből áll, e 
zen kivül egyes küldöttek által is működik. 
Czélja a magyar nemzetiségi érdekek meg 

óvása és a nemzeti közművelődés emelése, 
különös tekintettel a tanügyre, népszerű fel- 
olvasások, népkönyvtárak shumanistikus

egyletek alakítására, politikai és vallási vi- 
ták kizárásával. — Üdvözöljük ezen követ- 
kezményiben áldásosnak igérkező társa- 

dalmi mozgalmat, melynek helyes irány ba
ni vezetésére nézve biztosítékul szolgál azon 
körülmény, hogy élén országos hírnevű s 
ismert tevékenységű férfiak állanak. Az a- 
lapszabályok megerősités végett felterjesz 
tettek, annak idején nem késünk azokat 
bőebben megismertetni.

Az első nógrádi földmivelés-, ipar-, 
s kereskedelmi hitelintézet forgalmi 
kimutatása 1872 évi octóber 1-sőtől 

1873 évi január 1-ig. 
 Bevétel

befizetett részvény töke 1873. 
január 1-ig 25450 ft — xr

felek betéteiei .... 17013,. 02 „ 
visszafizetett váltótőke .  8470*,  

elő|eg-tőke . 2750 „ — „
kamat-, váltó- s előleg tőke u. 867 „ 75 „ 
különféle dijak .... 28 „ 55. „

  késedelmi kamat . . , . 1 „ 03 „
 Két db. elesett részv. u. a

tartalék tőke javára . . 10 „ — -
 160 db. részv. u. beirási djj 160  —-
  8200 ft. elhelyezése u. bejött

kamat az üzletmegnyitásig 55 „ 63 „ 
összesen 54814 ft 98 xr

Kiadás: 

felek visszafizetett betételei  6930 ft 67 xr 
 kifizetett folyó kamat . . 27 „ 49 „
kölcsön váltókra . . -. . 36866 » 50 «

„ előlegekre . . . 8350 „ 50 „
  felszerelési költségekre . 1825 „ 69 „
tisztifizetés s szorgalmazódija 424 „ 97 „ 
házbér 4 hóra . . . 80

házi szükségre .... 44 „ 87 ,
készpénz maradvány 1873 

    évi január. 1-sőrei . . / ;- -264 „ 29 „ 

 összesen 54814 ft 98.xr

Azon kérdéses mamutcsontok, me
lyek a, mult évben városunk határában ta

 találtattak s Weisz Samu tulajdonát képezik, 
jelenleg a megye levéltárnokának őrizete 
alatt állanak. A csontok nagyobb része szét- 
málásnak indult, vannak köztük azomban 
még egyes kiválóbb darabok, igy egy 1 3/4. 

  láb hosszú a 1/2 láb átmérőjű agyar, mely 
azonban a kiásatás alkalmával majd még 
egyszer oly hosszú volt két, darab ép örlő;
fog 7 hüvely hosszú, 3 hüvely széles, a ko
ponyából 10 db. kisebb nagyobb csont, 2 

lapoczkacsont 2 láb hosszá 1 1/2 láb széles, 
 ezen kívül számos csigola stb. csont, melyek 
 azonban mind szétmálló állapotban vannak

elanyira, hogy a Pestre szállítás nem lát
szik érdemesnek. Kubinyi Ágoston 100 frt. 
ígért e csontokért, de nem gondolhatta ily 
rosz karban levőknek.

Alkalmat veszünk magunknak ez uttal 
felhívni a közfigyelmet az építkezések, ása
tok stb. alkalmakkor előforduló leletekre. 
A történelem, régészet szóval a tudomány 
érdekei követelik az ily esetekben lehető 
figyelmet és gondosságot. A tudatlanság és 
barbarismus eddig is soik kincstől megfosz- 
lott, annál inkább igyekeznünk kell a még 
fentmaradtakat a jelen és jövő részére biz
tosítani, Sok esetben, különösen a régi sí
roknál fontos a váz s egyes tárgyak fekvé
sének iránya s elhelyezése, mert gyakran 
csak ezek folytán lehet megállapítani a kort 
és nemzetiséget. Ez tehát minden esetben 
pontosan feljegyzendő; hogy a tárgyak ép
ségének megőrzése első feladat, mondanunk 
sem kell. 

Hírek.
Völgyi György ismert szintársula

ta mely most Kecskeméten működik; ju- - 
nius-szeptember hóra városunkba jő. Az 
engedélyt már meg is nyerte.

Sport. Huszár István f. hó 16—17 én 
hontmegyei birtokán vadászatot adott, me 
lyen több képviselő s notabilitás vett részt.. 
Öt őz esett. Vadászat után vidám lakomára 
gyűltek egybe a v. mikolai kastélyban.

Mult számunkban Lajtos Géza h. fő- 
hadnagy nösüléséről szóló hír téves értesü
lésen alapult, Keller Mária kisasszonyt pedig 
nem Okolicsányi Gyula, de Berko István 
gyógyszerész jegyezte el — Kérjük t. tu
dósítóinkat hogy az ily, mindig kényes ter
mészetű dolgokban lehető ovatossággal-jár-, 
janak el.

Közép és Kis-Túron Hontmegyében a 
főorvosi kimutatás szerint 21 cholera eset 

fordult elő, meghalt 8, felgyógyult 10; gyógy
kezelés alatt van 3.

Hymen. Való János orvos tegnap ve
zette oltárhoz Morgrett Friderika kisasz- 
szonyt.

Hontmegyében az ujonczozás e hó 27. 
veszi kezdetét s február 24-íg tart bezárólag. 

A megye ad 289 ujonczot, s 29 póttartalé- 
kost, a többi alkalmas hadkötelezett a hon
védséghez osztatik be. Ezzel kapcsolatosan 
megemlítjük hogy a magyar korona orszá
gai ez idén 39829 ujonczot s 3983 póttar- 
talékost szolgáltatnak a közös hadseregbe

         Személyi hírek. Megyénk főispánja az 
országgyülés tartama alatt Pesten Europa szál
lodában tartja lakását. — Fráter Pál tanfel- 
ügyelő Pestre költözött s a Vas utczában la
kik  Ottlik Ákos Pestről visszaérkezett.

A b.-gyarmati gőzmalmot Ebeczky Im
re vette át s azon már 'is tetemes javitáso-kat eszközölt.

Öngyilkosság Györgyövics Sándor a 
Menyország korcsmárosa, anyósával össze- 
tüzvénn, vendégei eltlt agyonlőtte magát. 
Ennek következtében a tegnapra ugyanott 
rendezni szándékolt bál elmaradt a cseléd- 
világ bosszúságára.

      Rendőri hirek. Szécsényben a mult hé
ten Szojka Emil úr vinczellérjének neje hir- 
lelen meghalt, — az orvosi bonczolás foly
tán kitűnt, hogy erőszakos halállal mult ki  
A gyanu vele lakott férjét terheli. 

— Deczember 31-én a kozárdi határ
ban egy agyon ütött  ember hullája találtatott  
meg Két kozárdi lakos gyanu alapján elfo
gatván, tettöket bevallván, a fenyitő törvény
széknek adattak át.

— Lindenbaum Adolf, kit anyósa meg
gyilkolása miatt a legfőbb itélőszék négy 
 évi börtönre itélte, de ki szabad lábon le-
  vén az  ítélet kihirdetésre meg nem jelent 

s már a külföldre szökés gyanujában ál
lott, a napokban önként jelentkezett bünte
tése kiállása végett.

Az altiszti iskolába behivott honvédek 
közül már többen, engedelem nélkül haza 
mentek. A zászlóalj-parancsnokság elbatá- 
 rozta, hogy az ilyeneket szökevényekként 
pandurok által saját költségükre hozatja 
vissza.

Mult napokban egy vadkerti szár
mazású s Buda-Pesten foglalkozásban levő 
 kereskedő segéd laktársa óráját lánczostól s 
 fehér ruháját meglopva megszökött A pesti 
  főkapitányság távsürgönyözése folytán, bár 
szülei fiok honlétét tagadták, a főcsendbiz
tosnak siketült a tettest Domonyban kézre 
 keríteni s Budapestre vitetni. 

Gabna árak
B. Gyarmaton jan.20 án. Tiszta buza egy 

pozsonyi mérő 5 ft. .30 kr. 5 fr. 50. kr. Rozs 
3 fr. .30. 3 ft. 50 kr. Árpa 2 ft. 30 kr. 2 ft 
50 k. Zab 1 ft.  90 kr. 2 ft. -kr. Kuko- 
ricza .3 ft. — kr.

Felelős szerkeztő:Harmos Gábor

ki néha,néha betéved egy „jó napot" csi
nálni magának „esténkint,” nyugodtan issza 
meg feketéjét' vagy a megrendelt drapá-, 
kot- s még a vén Napóleon’halálára is csak an 
nyit mond: . : isten nyugoszza meg sze- 
gényt! .... hanem bezzeg annál többet 
beszél a Sramko biróvá választásáról. . . a 
mi Sramko bácsinak olyan érzékeny sziv- 
lágyitó théma, miszerint sokszor árra a csúf- 
ságra vetemedik tőle, hogy egy czilinder 
bort ereszt meg a szépen megszaporodott jó
akaróknak. Mert hát a népszerűség sem jön 
ingyen. Igy is sokkal olcsóbb mintha Teller 
árulná a „speisz-czetlin“ és a Géza kelllpér 
számítaná fel az árát.

Hanem aztán hetivásárkor. megélénkűl 
az élet á solid pecsovics jellegű, Zichy ben. 
Nemzetes Hont-Vármegye „nagyságos", 'kö- 
zönségétől hemzsegnek az asztalok. S ha 
itt ott hegyesre kifent bajuszával kitarkal- 
lik közűlök egy egy nógrádmegyei atyafi 
kilyukasztja lelkét a tengernyi büszkeség 
melyet, liberális volta miatt az ügyefogyot- 
tabbakkal szemben érez s belevágja bölcses
ségének bicsakját a politika czipójába s o- 
lyan karajokat szeldel a szegény jámbor 
hontiaknak, hogy egészen belepirulnak et- 

    töl a megromlott rebellis nógrádi levegőtől. 

Jól esik lelkünknek (már mint nekünk 
pecsovicsoknak) hogy mi is elmondhatjuk 
valakinek azokat a mérges epithetonokat mik
kel a baloldal minket prezentel meg; mert 
hát hiába a csizmánál is sárosabb a „Kalucs- 
ni ha az van felül, — és a felső kabátot 
is jobban éri az eső mint a „lajblit.- ha 
be van gombolva.

Hanem erre a hasonlatra nyomban meg 
is mozdul a másik asztalnál Hecks, aki- oly 
elválhatlan kísérője Sramkonak mint Mi
nervának a bagoly s ki a félvármegyét ru
házza kontóra.

Isten után neki köszönhetjük leginkább 
formánkat-  

Némán ül ott, mintha azon gondolkoz
nék milyen- lesz a jövő század divatja, pe
dig azon gondolkozik hogy mivel hibázta 
el tegnap a „Calabriást" mikor „terezbé- 
lára“ bukott, aztán nagyot hajlongva köszön 

  egy( egy bejövő vagy távozó.vendégnek,. áhí. 
   tatos arczczal nézve utána, mintha az járna 
  eszében, hogy milyen érdemes derék férfiu 
  az, mennyire tiszteli, becsüli ő azt, pedig 
   az jár eszében hogy ugyan miből fizeti ki a, 

felszaporodott ruhaadósságot ? Aztán megisz- 
sza félmeszelyét, felhúzza riska kabátját me
lyért ugy fáj a szive hogy önmagának kell 
elnyúzni.  , és elindul a Bkörbe" hogy, 

   ott is bevégezze „nyilvántartási .szemléjét*  

| hitelezői felett.

A hetivásárokat leszámítva a Zichy csak 
akkor veszti el monoton jellegét ha az nE; 
dos gyerek" vetődik idé falujából.

  És az elég gyakran megesik 

Hires paripáján mely a braziliai csá
szár istálójából került ki s útközben átúszta 
a földközi tengert, ezelőtt tiz perczczel in
dult el otthonról, ami közönséges lónak és 
embernek, félnapi járó föld, -No de jo is 
hogy ily sebesen jött, mert már annyira szá
raz volt a torka, hogy amint a Zichy ka
pujában kicsabolt kováján egy szikra tor

kára pattant egyszerre lánggal kezdett ég
ni — hanem, jó szerencse. ... épen akkor 
vitték arra a város vizipuskáját s ugy agyon 
lőtték vízzel Edos pajtásunkat hogy zicher 
belehalt volna — már amennyire tudniillik 

egy huszár meghalhat — ha a hauszknecht 
hnmarjába be nem tesz szájába egy csomó 
bagót, amitől a huszár halottaiból is egy
szerre feltámad. . 

Siet is magáról lehányni a felső ruhát  
mely az emlitett kaland következtében per 
sze lucskos volna, ha a folyosón véletlenül 
nem néz rá olyan tüzessen a szőke szoba
lány, hogy nyomban megszáradt. '

Hanem most azután kárpótolja is ma 
gát a kiállott viszontagságokért; egész ar- 
rnádia palaczkot állítat maga elé s a mint 
Muki czukrász elmésen megjegyzi: huszáros 

san egy egy kortyra issza ki a bort minden 
a Zichyben található üvegből: kirevén a 
Flóris bácsi szemén levő szemüvegből. De 
ebből is csak azért nem mert nincs benne.

Busulva vigadoz mellette a jó Béla gye
rek is: kifogyhatatlan leleményessége épen 
most szüli meg az "Ötvenedik inditványt" 

hogy „ igyunk meg még egy meszely vö
röset" s ha restelni látszik is szégyen 

tő súlyát annak a gondolatnak hogy ő csak 
baka volt önkéntes korában, mégis jól esik 
elbeszélnie, hogy mikor egy ízben Ő felsé 

ge előtt glédába kiállott a felséges király 
elbámulva mondá:

„Ilyen szép domború mellkast még nem 

láttam*'

Isznak is aztán király ő felsége egész
ségéért nagyokat a bajtársak kik a komisz 
cibil ruhában is érzik katonás voltukat.

A Béla gyerek belekezd egy "ezer rő- 
fös toasztba" mit Edos öcsénk vigyorgva 
hallgat, fejét jobb kezére támasztván mint
ha Senyeyt akarná utánozni, hol hol egy 
nagyot bólintva, mintha Están bácsi parla
mentáris modorát venné fel és közbe pipa
szárával üti velős szavaihoz a taktust, mintha 
Deák Ferencz örökmozgású plajbászát vette 
volna tanulmánya tárgyául . . . ,

Egyszerre lehanyatlik a kéz és fej, a 
nagybojtú taj pipa, melyet mint „guter Rei- 

  ter kapott generálisától emlékbe, kifordul 
  kezéből a huszár lelke lerészegedik a nagy 
 tengernyi dicsőségtől mely multját terheli, 
mert a bor az bagatell csak . . . mely meg 

sem kottyan vasfejének, melyet pusztán a 
  nagy tettek ólomsúlya nyom te — és 
felhangzik ajkán egy egy reguláris hortyan- 

  tás, melyre tihanyi ekhóként felel vissza a 
másik asztalnál elaludt Géza kellner elfoj- 
 tott mély szuszogása.

....................A toasztirozó szónok körülnéz.
 A teremben nincs egyetlen lélek sem . . . 
csak az üres palaczkok, a tövig égett gyer
tyák és a méla csend. Egyet sólhajt, és azu

tán - folytatja toasztját ott ahol elhagyta, 
hatalmas bor ízű hangon fenyegetve a nem
zetet . . . mely sehogy sem akar jobb utra 
térni. . . .



cs. kir. szabadalmazott s az orvosi testület által megvizsgált és jónak talált patkány, házi 
és mezei egér-vakond és svábbogár pusztító

a r k á n u m
melyet sokféleképen utánoznak, valódi minőségben

Liebermann H. kereskedésében ugyszintén fiók üzletében Szécsényben
kapható 1 nagy bádog 1 frt. kisbádog 80 kr. Egyes bádog megrendelése is utánvétel mellett gyorsan teljesittetik.
Ugyanott kapható czitrom-kenőcs, egyedüli szer a fagyhólyagok és tyúkszem ellen, 1 tégely 50 kr.

Ismét egy kivonata a sokfelől érkező tudósításoknak:
Miután az Öntől kapott cs. kir. szab. egér és patkány pusztitó arkánum kitűnő szolgálatot tett, legyen szi

ves még egy nagy adagot küldeni posta utánvétellel. Battyányiné. 2-24.

ÉLET-ITAL,
kitűnő háziszer

váltó- és mocsárláz, bél- és gyomorgörcs, epeinger, hányás, tengeri betegség, vizeletszorulás, álmat
lanság, stb. ellen. 

Ára egy nagy üvegnek 65 kr., kisebb 50 kr.

Sós borszesz
mint háziszer

Mr. William Leo utasitása szerint. Gyors hatást eszközöl: rheuma, csúz, szaggatás, fagyás, fog-, 
fej- és fülfájdalmak, szemgyulladás, rákfekély, bénulások stb. ellen; sőt fogtisztitó szerül is igen 
ajánlható, mennyiben a fogak fényét elősegíti, a foghust erősbiti, és a száj tiszta szagtalan izt nyer 

a szesz elpárolgása után.
Ára egy nagy üvegnek 80 kr., kisebb 40 kr.

Használati utasitásmagyar vagy német nyelven, jelentékeny orvosi s egyéb elismerő bizonyítvá
nyokkal, valamint bizományosaink névsorával, minden üveghez mellékeltetik.

WERTHER és BRÁZAY.

 Főraktár: B.-Gyarmaton Gazdik Lajosnál.

BREISACH K.
Pest és bécsi nő- és férfiruha raktára 

B.-Gyarmaton Rosenbaum Fülöp házában.
Ajánlja a legcsinosabban, a legujabb divat szerint téli és nyári idényre jól berendezett

nö- s ferfi ruha raktárát
Nemkülönben megrendelésekre, mérték szerint a legjutányosabb árak mellett 24 óra alatt a 

legszilárdabban és pontosan elkészit mindennemű nő- és férfi ruhanemüket.

A n. é. közönség számos látogatását kéri

Breisach K.
Kiadó Kék László. Nyomatott B.-Gyarmaton Kék Lászlónál


