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Lapunk — a „Nógrádi lapok és Monti Hír
adó* 1892. évi január elsején a huszadik évfo
lyamba lépett.

Előttünk már alig van öt oly régi politikai 
vidéki helyi lap, mely magasabb korral állhatna elő. 
Ez a hosszú pályafutás eléggé igazolja, hogy köz
érdekű lapunknak létjogosultsága van.

Valamint eddig, úgy a jövörö’ is elkövetünk 
minden lehetőt, hogy a megyei ügyekről s minden 
közérdekű dologról olvasó közönségünk megbízható 
értesülést nyerjen.

Mint eddig, úgy ezután is foglalkozni fog la
punk mindazon politikai és közgazdasági kérdésekkel, 
melyek vármegyénk anyagi érdekeit érintik s emellett 
felöleljük még Hontvármegye ügyeit is, melyek min
ket közelebbről érdekelnek. Kijelentjük egyszersmind, 
hogy lapunk szívesen enged tért bármely vélemény 
nyilvánításnak, ha az megfelel annak a mértéknek 
s hangja annak a komolyságnak, melyet ily kérdé
sek vitatása megkíván.

Iwsoncz-Tugár megszűnt létezni; ismét egy 
községgel kevesebbje Tan vármegyénknek, de annál 
nagyobb várost nyert a vármegye Losonuczal, mely 
Losoncz-Tugárral és a közeli pusztákkal megizmo
sodva, hathatósabban teljesítheti városi missióját 

Valamint nyílt ellenségei voltunk, vagyunk és 
leszünk valamely meglévő intézmény és históriai 
jog megrontására irányzott törekvéseknek; ép oly 
barátjai vagyunk az egészséges és jogos alapon 
nyugvó fejlődésnek. Ép ezért melegen és őszinte 
örömmel üdvözöljük azon tényt, mely deezember hó 
29-én befejezetté lón, hogy L i^oncz városa egye
sült Losoncz-Tugánal, s t közeli pasztákkal.

Ezen transakczióval Losonrz városának lakos
sága tetemesen növekedett, mert eltekintve a 74 5 
lélekszámra tett katonságtól, Lisonri 5683, Lisoncz- 
Tugár 1580, és L.-Kisfalu 180 lélekből áll. Az 
új Insoncz tehát összesen 7443 lakost számláland. 
(B.-Gyarmat lakossága, a katona és fegyenez lét
számtól eltekintve: 7512.)

Egy 7443 lakosból álló rendezett-tanácsú
Tárcza rovatunk mint eddig, úgy ezentúl is város, melynek oly nagyszerű cultur intézményei 

érdekes czikkeket hozand; szóval oda fogunk mű*, vannak, mint Losoncnak, a-felvidék oly hatalmas 
ködni, hogy huszadik évében lévő lapunk a közön- góczpontjává fejlődhetik, mMy nag} vidék lüktető 
ség igényeit kielégítse. ere leend..

Őszinte szívből kívánjuk, hogy ezen jóslatunk 
már rövid idő alatt beteljesedjék. Azok a százezrekre 
menő nagy áldozatok, melyeket a losonczi polgárság.

Bizalommal fordulunk tehát vármegyénk-közön
ségéhez 8 felkérjük, hogy lapunkat pártfogolni szí
veskedjék. Felkérjük végre azon előfizetőinket, kik 
a lapunkért járó dijakkal hátrálékban vannak, szí
veskedjenek azokat beküldeni.
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Kék Lásaló, Horváth Danó,
kiadó a Izptulgjdonoz felelős szerkesztő.

a szép és jő ideák által áthatva, n^inden nehézség 
nélkül megszavaz, búsan meg fogják hozni az ered
ményeket XI

Török Zoltán polgárme»tersége oly akcziókkal 
van összekötve, melyek Losonca város egykori 
monográfiájában méltó helyet foglalhatnak el. Igaz, 
hogy az'ö akcziói merészek és hogy a már nagy 
költségekkel megalkotott intézményeknek emberi 
gyarlóságok miatti elhanyagolása, vagy egyéb nem 
remélt véletlenségeknél fogva sok és nagy vesze
delmekbe ejthetnék Losoncz város pénzügyeit; de 
a történelem mégis azt bizonyítja, hogy a merész

HirSxtcMk dija: három hasábos petitsor 6 kr. — Nagyobb és 
többszöri hirdetések jutányosán sstkáiöltstask
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dolgok iegtóbbnyire sikerülnek, sikerülnek különösen 
akkor, ha azok élén erős és kitartó jellemek állanak.

Midőn vármegyénk új Losonoát údvíitóijúk, 
egyszersmind azon hő kívánalmainknak is adnak 
kifejezést hogy virágozzék és izmosodjék az áj 
város úgy anyagi mint szellemi tekintetben: — 
töltse be itt e felvidéken, még jobban mint eddig, 
hazafias hivatását; megizmosodva a maga erejével, 
ne legyen soha türelmetlen más városok és azok 
ősi intézményei iránt, hanem a maga intézményeit 
fenntartva, azokat fejlessze és erősítse, hogy ezáltal 
nemcsak vármegyénk de az egész ország tiszteletét 
teljes mértékben kiérdemelhesse.

Éljen az új Losoncz!

A  N.-V. Muzeum gyarapodása.
E.lapok legutóbbi szimlbzn a L tzerkeutöség az 

új ér alkalmával ékes szózatban már üdvözölte a L 
közönséget, reményre és türelemre buzdítva a hívókat. 
Én is 'üdvözlöm az én közönségemet, a N.-V. Mounts 
eddigi és ezutáni pártolóit egyetemben, kívánván, hogy 
adjon ax nr Isten Nekiek erőt, egészséget és maguk 
kívánta minden jót. ógr, hogv ezekkel megáldva, mint 
jó honfiak a múltról a jövőnek is gondoskodva, a 
leélt 1891. év után a kővetkező és következendő évek
ben is lankadatlan, sót folyvást növekvő buzgalmai Csjt- 
hessenek ki a Mnzeum szent ügye iránt Mert bizou 
mondom: elvé« az a nemtet mely múltját tárzietetbes 
nem tartja és annak iimsretéből öntudatot és erőt nem 
merit a jövendőre. Törekedjünk tehát arra, hogy intéze
tünk folyvást növekedjék, erősödjék és végre hogy mind 
szellemi mind anyagi tekintetben ingathaüan iltpeknn 
jövője ü bixtosiiássék. Szikrából tűz, cieppekből tenger 
támad, ne sajnáljuk tehát filléreinket és veszni induló 
ősi lomjainkat oda a X-V. Múzeum hajlékába beküldeni, 
és buzdítani azokat is, kiknek honfiúi énékét a keleti 
közöny kérge kezdi beborítani.

Örömmel jelenthetem különben, hogy Múzeumunk 
is részesült karácsonyi ajándékokban, bizonyságául annak, 
hogy vannak még főlyrítt vármegyénk értelmi*'goból, 
kiknél u élet komoly gondjai melleit is felesillánüik a 
hazafiul érzés tüze, öatöntöleg arra, hogy történelmi 
emlékeknek kezük ügcébe kerülése alkalmával mindenkor 
megemlékezzenek a vármegyei Múzeumról, mint olyanról.

TÁRCZA.
Új-évkor,

Mennyi báj van lm e dalban, 
Köttetett a hivatalban.

Jogerőre emelkedvén az új-évnek napja, 
HAlaimit zengedezzen, al-felperes ajka; 
Új évszámú iktatást nyer bajos beadványa, 
Ekés végzést bíró peruit, emigyen teája':

Jelen kérvény kérelmének, helyt adni nem lehetett, 
Folyamodó kérelmét elutasítói kelletett;
Perrendtartás rendeli így, mert, mivel, hogy, mégis 
Törvény beszél asztal mellöl, megértse a szék is.
Hét a megye? Lefelé így: utasítom főbírót. 
Intézkedjen 5 nap alatt, ne kíméljen távírót; 
Végrehajtson, pénzt behajtson, nagy a szükség iája, 
Rendelem mint következik, mert fegyelmi várja.

Felfelé meg: Hivatkozva kegyes rendeletére, 
Van szerencsém jelenteni, tiszteletnek teljével, 
Alázatos egy megjegyzést bátorkodván tenni. 
Miszerint sok teendőnktől nincs étvágyunk semmi.

Elég ebből kóstolónak. Majd máskép lesz, várjunk. 
Itt az új-év, nagyon biztat sokban restaurálunk. 
Javítgassunk bajainkon, kedvenez éh ünk regen, 
Stylus ósdi csak maradjon, kezdjjük fizetésen.

Don JUffUtl.

A tarka bokrétából Palojtaitól.
Ferencz József király.

Nagy teher a korona • te e terhet hordva crösblllst. 
Mint a hogy a pálmát cd no növeszti a súly.

Erzsébet királykisasszony.
Ösmagyar* és teuton vérnek vegy Ülése dicső hőig)-. 
Hogy magyar a hata most, érdemed ebben őrük!

Rezső trónörökös.
Hetet és koronAl Áldottál, mert koronánál 
8 életnél drágább volt neked a becsület,

Széchényi István*.
Mcgszerzé Árpád a hazát. de nagy Almaiból te 
Háziad fel, * adtál életet njra neki.

Gróf Almásy Kálmánné.
Gyöngyöe-I*á«ztöciak páratlan gyöngyszeme, grófnő.
Vájjon tested-e vagy lelked a szebb s nemesebb?

Kossuth Lajos.
-A haza nagy fia* vagy!... De hol c haza ? Ellene lettél
8 hajh, hogy a nagy jelzőt itt se enyésztheted el.

Trefort Ágoston.
Magaddal hordotád jő Trcfort a neved. 
Nagyon erős volt és nemes a jeüemed

Deák Ferenc.
Volt esiesebb tőled s bátrabb; sikerekbe' szerencséét. 
Am milljók kötepett senki nemest s igatabb.

Gróf Mikó Imre.
Erdély Széchenyije boldogtalan Miké 
Ki mint futó csillag talál oly elmúló; 
Hol u mód. ki majd méltón nyomodba lépi 
Oh hagyjuk ul, ily gyász két országnak elég!

Br. Eötvös József
Költő, szónok. író, kultúránk fáklyavivöie. 
Stép örökül maradott tóiéit e honra fiad

Vörösmarty Mihály.
Magyar költők királya légy töl»n> Üdvözölt. 
Kinek nerc e bonban dicső aérit jelölt. 
Nem tiUll hozzád hasonló bárdot még Hunnia.
8 ha már nem sitii, ekkor sincs oka pirulnia

Kisfaludy Sándor.
Srcrelem dalnoka KizC ludv Sándor, 
Mondhatja tőlem a világ akárhány szór 
Hogy te nem éred fel verseddel IVirarcát, 
l’gyán ki is hinné, hogy ö sitii Lilládnál 
A kit te mint Hébe Istennőt imádtál. 
Jobban sietette a sokgyeruickii l-aurát!

Gróf Teleki Jozsef.
írtad a kort, melyben Hunyadok kormánya uralgott; 
Erdélynek te valál újkori Hunyadija.

Az ellenzékek feladata.
Ellenzéknek szép feladat juta: róni a n«sut. 
Ámde a Jó ellen srállaui síkra merény.

Veres Pálné.
lYnkölt nemes lélek ihleti keble-lct. 
Méltó vagy reá, hogy felemcM nemedet

Baross és a hátratolt óra.
Szélűbe haliul, hogy riad a haag: lo^utzro
Rólad nemcsak a szírt, tűa, viz in egyre bénél: 
E* bog)- e nagy müveket mind meggy ózd. keile az órát 
Jöuncként intend, bog; ne siessen elő.

Egy politikai pesti napilap.
Jól uerkeaztett Ha lap, hanem igaztalan

* Abban, hogy a megyét gyalázaa tuttalaa ;
Nem lehet valaMt el temetni nkkép. 
Hogy be ne mocskoljuk drága becatUctét?

Egy másik fővárosi politikai napi lap.
Hát bizony ez se roeaz; e megvolna máskénen ; 
Vaakhogy mindig szálkát lát a más nemében, 
S a magáéban a gerendát sete látva 
Vég és uünetlenai 
Hég ügyetlenül
A szegény kaamáayt üti. csapja, vágja.

Egy ujabb lap a fővárosban.
A negyvenes évek daguerrotypjébea 
Jelsé Nagy Károly n lóversenyt ekképea: 
.lAfuttatás. kifuttatás-- Aztán egy nagy semmi, 
Terólad se lehet még hím a .noies--ba venni.

Csiky Gergely.
Római egyháznak diné egykor, maid a karénak 
1j> irodalmunknak volt java nine Ctókv.

Parlamenti kormányforrma.

$Jmélctben et a kormányzás forma a legjobb; 
lm a gyakorlatban véve a tegriharoeb.

Kétségkívül bír a zsidóság sok éanel;
Fel is vitte dolgát, van pénze, vagyona.
Hanem megverte öt te’.hetetleaaéggel
Nagy kaprsiságának okiért Jehova
Különlten. ugj llutik. hogy jó magyar vérrel 
Vegvitve et a f^j uebb Jóvmdöiér et

4567 1. szám.
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hová az enyészet és elkallödás elől mint legbiztosb helyre* 
kell, hogy a múltak emlékei beküldessenek.

Veres Ernő ur Berczellről kézirat-tárunkat 
• egy igen nagy érdekű, eredeti emlrk-okmánynyal gazda

gította. Ez Rudolf királynak 1584. aug. 14-én függő 
pecset alatt kelt és hártyára irt úijitó czímeres nemes 
levele, melylyel- a nevezett király- hadi érdemekért a 
már kihalt líerky e-alád ő»eit Berky Boldizsárt és Gá«- 

» párt adományozta meg. akiknek jogán örőkösödött a 
Veres család mint egyik ivadék a pusztaberki birtokban 
is. Ezen armálissal együtt beadatott a czímerkérő eredeti 
folyamodványa is. azonban már egér rágta, rongyolt 
állapotban. A? adományozó ur valóban követésre méltó 
példát mutatott ezen hazafias tettével.

Múzeumunk érem-gyűjteménye valóban örvendetes 
lendületet nyer a folyvást! adományozások által. így 
Feledi Fereucz ura helybeli Takarok és Hitel
intézet igazgatója nyolca darab érdekes,’ étmet, úgymint 
L Leopold királytól 1689. évi ezüst érmeiből 2 dl>ot, és 
Német, Dán, Schweiez. Oroszországi külföldi pénzeket 
adományozott tárlatunknak.

Lengyel F ü 1 ö p ur Tereskéről II l. Zsigmond 
lengyel királynak 1589. évi ezüst garasát küldte be 
hazafia« indulattal. Fogadjak az adományozók eleve is a 
társulat nevében is elismerő köszönetünket

Jelezhetem azt is, hogy W e i s z Salamon ur 
ígérete szerint Deák Ferencznek tulajdonosi igazolványnyal 
ellátott szivartárvzáját, mint kegyeletes reliquiát kívánja 
Múzeumunknak ajéndékozni, a mit igen szívesen fogunk 
venni.

Horpács, deczember 31. 1891.
Nagy Icán.

a Fereucz József-rond lot agkercszt jenek adományozása 
által. Országosan elismert szaktekintély volt 3 méhészet 
terén, bár az utóbbi időben, megtámadt egészsége ezen 
szenvedélyét is bénította.

Kiváló egyéni tulajdonai, magasabb állás betölté
sére is méltóvá tették volna, de nem tudott megbarát
kozni a gondolattal, hogyan váljon meg kies fekvésű fa
lujától . Betlehem*-jótól. Hol küzködött, meghalni is ott 
akart. Vágva teljesült, nyugodjék bekében! .V. .)Z.

Ormay Antal,
t. 1891. deczember 29.

Megilletődve fogadtuk a hirt, hogy Ormay Antal 
rétsági esperes-plebánoi. & Fereucz József-rend lovagke- 
restese, vármegyei bizottsági tag stb. hosszas szenvedés 
után jobblétre szenderült, s híveinek éti a vidék intelli- 
gentiájának nagy részvétele mellett, múlt ér deczember 
31-én Réteágon öröknyugalomra tétetett

Egyházának hú szolgáját, lángoló lelkű igaz haza
fit a közoktatás és közügyek terén páratlan tevékenység
gel működő önzetlen férfiút vesztettünk el benne.

Nyitravármegyében Szarvason született 1821-ben: 
tanulmányait Várton végezte, ugyanottan szenteltetett fel 
pappá i*. Közvetlen a szabadságharca lezajlása után, az 
1849. ér régével jött Rét-ágra, hol elhunytáig. megsza
kítón nélkül, híveinek gondos lelkipásztora maradt

.Megtenni azt, mit egy falusi pap. Istene, hazája 
« hírei javára megtehet* — volt jelszava; meg is ra- 
lóritotta mindenben. Rendbehozta papi javadalmainak 
elődjei által elhanyagolt állapotát fi ó kegy házának Tol
mácsnak díszes temploma alatta épült, iskoláit minta
szerűvé tette s tót ajkú rétsági fairéiből nyelvre is ma
gyarokat teremtett: szóval * templomának és hazaszerete
tének oltáránál egyaránt áldozott Nem elégedett meg. 
— mit legtöbb helyen sajnosán tapasztalnunk kell. — a 
korlátolt számú magyar nyelvű istent tisztelettel, hanem 
Balás Fereucz főszolgabíró lelkes támogatásával, rétsági 
egyházából örökre kiküszöbölte saját anyanyelvét a tótoL 
És íme, a község lakossága legtöbbjénél már a tűzhely 
is csak magyar szót hallat Szívesen és lelkiismeretesen 
teljesített a közügyek és közoktatás terén minden meg
bízatást, érdemei a legfelsőbb helyről is elismerve lőnek.

Az üzleti szellem fejlesztése.
Magyarország roppant nagyit- haladt az utóbbi 

években az államgazdaság terén. Ha Wekerlének sikerülni 
fog a valutát rendezni és a frankpénzlábat behozni, az 
ország állami bevételei egy milliard frankkal fognak 
szerepelni budgetünkben. De a vidéken a haladás az 
államgazdasági haladáshoz viszonyítva. elenyésróleg .cse
kély. A mi haladás a magángazdaság terén észlelhető, 
főrészben a fuvarosba s többi részében néhány vidéki 
nagyobb városra esik, egyebekben úgyszólván stagnatió 
van közgazdasági életűnkben. És ez nincs jól igy. A 
helyzetet meg kell változtatni. Elvégre is a nemzet .zöme 
e vidéken, a falvakban s azokban a kis vttrosokhan él. 
melyek a haladásnak csak nyomait is alig mutatják.

Hogy a főváros is néhány vidéki nagyobb város 
rohamosan emelkedik, az örvendetes jelenség. S nézetünk 
szerint 3 fejlődés ezután még sokkal nagyobb lehet e 
városokban, mert egy-egy nagy város oly előnyökkel bir 
a falvak és a kisebb városok felett, melyeket az életben 
majd csak ezután fogunk igazán észrevenni, de a melyekről 
fogalmat alkothatunk máris Budapest példáján, a hol 
előbb puszta térségek, néhány év alatt palotasorokkal 
lettek megrakva és e palotasorokban minden egyes négy
szögölnyi téren, évenkint százakra, sőt ezrekre menő 
jövedelmet csinálnak azok, a kiknek ama helyiségekben 
boltjuk, irodájuk vagy műhelyük. van.

- Hát milyen roppant nagy különbség van ezen állapot 
és az előbbeni parlag közt! Addig, inig az illető terület 
szántóföld, udvar vagy kert volt, a közvagyonosodáshoz 
nem járult úgyszólván semmivel, most, hogy ott minden 
8—10 négyszögölnyi boltban vagy műhelyben ezreket 
teremtenek a kereskedők, iparosok vagy mis professio- 
natmuk. e keresményéből az állam is megkapja a maga 
10 százalékát minima, mert ennyi az iparosok direkt 
adója, de az állom indirekt módon is nagy részét magához 
vonja az egyesek keresményének. És megjegyzendő, hogy 
ama keresetből az alkalmazott innak is jókora fizetés jut. 
Egy kereskedő például ezer foriuta ti többet fizet évenkint 
egy-egy segédjének. A bankok hivatalnok tin ik, mérnök

meny az lett, hogy a hetvenes, évek elején bekövetkezett 
a nagy krach, mely halomra döntötte alkotásaikat A 
közönség, mely ezen kalandorok rendelkezésére bocsátotta 
pénzét s azt nagy részben elvesztette. bizalmatlan lett 
minden vállalkozás iránt És igy az üzleti szellem úgy
szólván kihalt a nemzetből, ideje, hogy most már 
legalább tájékozzuk magunkat és megnézzük, hol mit 
lehet haszonnal csinálni. Mert az az örökös tétlenség és 
bizalmatlanság minden haladást ehetetlenné tesz..

Tény, hogy Lazánk külföldi iparterményekért még 
mindig sok száz millió írttal! adózik évenkint a küllőid
nek s igy maga helyett masokkal dolgoztat A vállalko
zási szellem felkeltése e helyzetet megváltoztatja. Hogy 
hol és mit kell csinálni, arra természetesen nem terjesz
kedhetünk itt ki. mert ez egészen a helyi körülményektől 
függ. De általánosságban megjegyezhetjük azt bogy' min
denütt lehet valamit csinálni, csak helyes számítással 
kell a terveket elkészíteni. És vannak egyes kiváltó helyek, 
a melyek akár az által, hogy nagy mennyiségű olcsó 
erőt szolgáltatnak, akár az által, hogy a közlekedés, 
nyers anyag, félgyártmány, kézierő, fogyasztó közönség 
stb. tekintetében igen kedvező helyzetben vannak, ipari 
vállalkozásra kitünően alkalmasak. Első sorban az ilyen 
helyeket kell a vállalkozási szellemnek felkeresni A válla
latok természete pedig megint csak a helyi viszonyok
tól függ.

Törökország.
Na<ybirü múltadnak szomorú emléke Törokhon.
Éned-e, bony holdad véjpletUnrae közel.

A szultán.
A padiaehah minden' S a nép? Ex semmi. — I*e 

vau mé< 
Egy legfőbb hatalom: hirrmi húrt kegye?

A czigány nép.
félig mexctJrn nép ott a faiuv.-grn. 
A kit a koldus is lenéz nagy kevélycn. 
Te egyedül vagy a valódilag szaba-t. 
Kinek elég a rongy • száraz kenyérdarab 
Kinek nincsen semmi vágyad, s a kit nem <r 
Semmi veszedelem másoknak biineér 
Te nem bánod akárhogy forog a világ. 
Neked boldogságot klcíiny.esaládod ád, 
« egy a vonOdboz nőtt gyönyörű kis madár. 
Mely két világrészben veled csicsert-gvc jár 
Ezt a boldogságot nem adod te másért. 
Akár az orosz czár világuralmáért, j

segédeknek stb. fizetései raem maraduik alaob s minden 
iparos munkás is megkapja hetenkint a maga 10 — 15 írtját, 
a mi egy évben 510—780 írtra rúg. Már pedig egy-egy 
nagyobb üzletben sokakra megy az alkalmazott ik száma 
» igy ha átlag csak 10 embert veszünk is egy-egy üzletre, 
5—7 ezer frt jut a keresményből a segédeknek. És az 
állam direkt és indirekt utón mindezek keresetéiről megint 
megkapja a maga re-zéL Itt tehát egy olyan- gépezet 
működik, mely örökösen csinálja a pénzt ac állam szá
mára. Míg faluhelyeö akkora területen, a mekkorát egy 
egész város elfoglal, az államnak gyakran annyi bevétele 
sincs évenkint, a mennyit a városban egyetlen egy na
gyobb üzlet a tulajdonos és alkalmazottjai által fizet

Mi okozza ezt a roppant nagy különbséget ? Az üzleti 
szellem. A hol ez futtám id, ott átalakul körülöttünk a 
világ. Szemlátomást megy végbe az átalakulás. A kopár 
térséget előbb parczellirozák. Aztán az egyes telkeket 
bekerítik, ax utakat járható karba helyezik. Aztán meg
indul az építkezés s ha utunk egy év múlva megint arra 
a tájra vezet már gyárkéményt látunk (üstöbVgui t a 
lakházaknak egész soraival találkozunk ott. hol előbb csak 
homokbuezkák voltak. A főváros perifériáján több ponton 
láthatunk ilyen átalakulást De miért ne láthatnánk a 
vidéken is? Nem kel bozxá más, esak üzleti szellem, — 
meg pénz, mondhatná egyik-másik olvasónk.

.SxefleiBÍ toeztrre vxry b» a -tarka bokréta- kötésnek. 
MefWrd a kritikát, tűim teve ttóihe atyánk.

Mert elfér egyntáxMl békén egy koszorúban 
Apponji éa llsxa ugy. mint ax Irányi neve?

i.
Nrm baj. b<>gr vagyonár riven knayoráija korraánnt 

(’eófabb. bofry n* ez itt még Mvatafba tevri

A szabadelvű. filcretten vagy nemz, ti pártBév 
SxOjátek. ha azok tettei nem ma»yar.»k'

Sok ártatlan vér toiyt » qní!»tin alatt:
De nem tftbb-e axólj. hópitó harerok miatt ?

Hont monografusa halálakor.
EThait Hőké layoe. zászló orm jelzi halálát

TartóMbb emlék Ifontrnfi müve Ie»z«n. —y.

A pénz igen nagy dolog, de arra, nézve hazánkban 
sok ferde- fogalom is uralkodik.még; Az emberek azt 
hiszik, a hol pénz nincs, ott nem is lehet csinálni. Van 
azonban a pénznél még egy nagyobb hatalom.s ez a hitel. 
A hitel megsokszorozza a létező pénzt s felhasználni 
engedi azt több helyen egyszerre, de csak azon feltétel 
alatt hogy ott magát reprodukálja, o feltétel nélkül csúf 
bukás következik be és a vállalkozás szédelgéssé fajul. 
Hogy ilyesmi ue következzék be, ezt megint csak az üzleti 
vzellem akadályozhatja meg. Az üzleti szellem olyan a 
gazdasági életben, mint a villamosság. Láthatatlan mint 
az istenség, de műveit csodálhatjuk. A mozgó erő az, 
mely ugyszóhán. a végtelenséggel határos. E mozgató 
erő hívja munkára az embereket s ad munkaeszközöket 
kezükbe, hogy üzleti helyiségeket csináljanak s aztán 
benépesíti azokat és ismét más munkaeszközöket ad a 
kezükbe, sőt gépeket állít rendelkezésükre, melylyel a 
csekély értékű anyagból, értékesebb javak készülnek. A 
pénz az üzleti szellem nélkül holt tőke, olyan mint az 
a znhatag, melynek ereje kárba vész; de ha az üzleti 
szellem járul hozzá, a zuhatagnik minden lóerejv terme
lésre használatik fel. Ha pénz üzleti szellemmel együtt 
van egyesek tulajd-máb.-ui, azok hamar csodálatos módon 
meggazdagodnak. De ha külön áll a kettő, előbb szövet
kezniük kell, hogy a bolt erő élővé váljék és .javakat 
teremtsen.

Magyarország most azon a fokon van, a mikor egy
felől a tőkegyűjtés ét másfelől az üzleti szellemet fel
tételező ismeretek nagyobb mértékben elterjedni kezdenek, 
A hatvanas években leginkább idegen kalandorok i<léz- 
tek elő Magyarországon a vállalkozási mozgalmakat. Ok 
kevéssé ismerték az országot s többre vállalkoztak, mint 
ismereteik alapján megengedhető lett volna. Az éreti-

A gyermekekért.
Szomorú statisztikai adatokon alapuló tény, hogy 

a gyermeknevelést nálunk Magyarországon a legnagyobb 
hanyagság veszi körül.

A szegényebb nép a mindennapi kenyérküzdelemben 
megfeledkezik családja apró tagjairól s ha dolgozik is, 
hogy azoknak kenyeret vigyen haza, de nem gondoskodik 
életük biztonságáról.

Valóságos gunynyá törpül az anyai szeretet. A 
szegényebb sorsú szülök önmaguk lesznek gyermekük 
angyalcsinálóivá, mert az orvosi tudományban nem hisz
nek. Es ha azután elviszi a láz a gyereket, azt mondják: 
a doktor sem segíthetett volna rajta; az Isten maga 
akarta igy. Ez az oka azután annak, hogy olyan végtelen 
lassan siaporodunk, a mit a többi népek szaporodásához 
hasonlítva, igazi nevén pusztulásnak nevezhetünk.

Mi a magyar most? — kérdezte keserűen a költő, 
mikor végigtekintett a hazán. A másik dalnok elmondta, 
hogy: -pusztulunk, veszünk, mint oldott kéve, hull szét 
nemzetünk!“

E pusztulás nem fikezió; ez megdöbbentő valóság; 
mert a természet rendje szerint való szaporodás nálunk 
nincs meg.

Pedig mi olyan kevesen vagyunk! Igazán, végtelen 
nagyra kell becsülnünk önerőnket, hogy eddig is meg
tudtunk maradni. De ez az önbecsülés ne tegyen bennün
ket elbizakodottakká. A jövő nagy fontosságú a népekre 
és reánk nézve.

A jövő 3 gyermekek villáin nyugszik. A nemzet 
csemetéit kell megoltalmazni, megvédeni minden körül
mények között Mert azt tapasztaljuk, bogy a mi gyen
geségünk a gyermekek feltűnő pusztulásában rejlik.

A statisztika pontos adatokat szolgáltat a gyermek
halandóságra nézve s ebben azt találjuk, hogy hazánk 
legnagyobb száminál ált a statisztikában a gyermekhalá
lozást illetőleg.

Ezer gyermek kü.ül nálunk átlag négyszázhuszon- 
négv elhal.

Tehát csak ötszázhetvenhat éri meg ifjúkorát.
Ez a megdöbbentő szám bennünk aggasztó gondo

latokat kelt !
A gyermekhalandóság oka egyedül abban rejlik, 

hogy a munkásosztályhoz tartozó szülök nem foglalkoz
hatnak gyermekeikkel elegendő módon a a gyermekek 
élete egy pillanatig sincs biztonságban.

A múlt évi népszámlálás adataiból Nógrádvármegye 
is levonhatja a tanulságot: oly csekély nálunk is a növe
kedés perezentje, hogy a nagy gyermekhalandóság élhá- 
ritása égető kérdéssé vált már vármegyénkben is.

Mi a védelem szempontjából szükségesnek véljük, 
hogy minden orvosi körben községek szerint elkülönitve, 
anyakönyvbe iktattassanak a gyermekek » úgy a szegény 
osztály gyermekei, mint a tón ény telének szoroz hatósági 
felügyelet alatt tartassanak.

Továbbá az óvodák frtallif ara vonatkozó törvényes 
rendelkezéseid halaslék nélkül xegtetszenek.

Csak í gy kis jé akara. ■ «rk«4y buzgalom nzok 
részéről, Ilik hivatva vannak a n. H vetetni » az ovodák 
felállítása által elvetett ki* mag mindenütt terebélyes 
fává növi ki magát.

Vaszary Kolos hercegprimás a Balassa
gyarmat város képviselőtestülete által hozzáintézett üd
vözlő feliratra Pannonhalmáról 1891. deczember 20-ki 
kelettel a Ráldvrnigy szívnom ességét minden szavával 
eláruló következő íála«zt küldötte:

,A mélyen tisztelt városi képi iselftestületnek 
Balassa-Gyarmaton.

Mélyen tisztelt uraim! ,
Hozzám intézett szíves üdvözletük, ha még oly kis 

helyről jött is, (mint mondani tetszett), szivemet a leg
bensőbb bálára és rokonszenvre hangolta kedves városuk 
irányában; mert bármely város és falubeli s bármily 
távolságra NŐ híveimnek ügye egyenlő szent' előttem, 
s rendkívül boldoggá tenne as a tudat, ha éltem fogytán 
elmondhatnám, hogy tőlem telhetőleg. valamennyiek 
óhaját kielégítettem s jogos érdekeiket előmozdítottam.

Szívből üdvözli mindnyájukat
szerető főpásztoruk,

Vaszary Kolos s. k.



á«l a kiadóhivatal minden egész éves előfizetőnek. ki 12 
frtot egyszerre küld be, egy 207 oldal. 70 kép. ara
nyozott díszes borítók é* jutalomképpel bíró . Itadaperit* 
nagy Hpea naptárt. Etenkivül egy 3színbennyo
matott dísze-* falinaptárt

Ih gy V n ad miuden fél éves előfizetőnek. ki 6 frtot 
egyszerre küld he. egy 207 oldal. 70 kép. aranyozott 
díszes böriték ésjnUlotnkeppel bint ,Bndaprat' nagy 
k é p e s np p.t á r á t

Ingyen ad trunden negyed éve* előfizetőnek. ki 
3 frtot egyszerre küld be. egy 130 oldal. 30 kép, 
aranyozott diaié? boríték és jatalomképpel bird „Hnda-

Nyilt-tér.'
Nagyrabeesült vendégei és jóakaróinak boldog 

újévet kivin
Himmler Ede, 
ka»e» ro

HOHVÁTH DANÓ,
felelős sxerkeutü

52 darab JÓ SZIV 
sorsjegy és

156 drb. értékesebb könyv 
eortoltatik ki evenként a , Budapest * humorisztikuv mellék - 
lapjának, u .Uj-Uudap-sr-nek a taláaymegfejtöi között

Tót lapokból.
A túrocz-szentmártoni ,Národnie Noviny* is meg

emlékezik inár az ez éri választásokról Uzikkéből a 
legnagyobb közömbösség szói a választások eredménye 
iránt s kiolvaxbatólag a ezikkszerint a tót nemzetiségiek 
a választásokban nem fognak aktív szerepre törekedni. 
A nevezett újság Szerint a tót kerületekre vonatkozólag 
leg, óbb volna, ha ez alkotmányos akció. Magyarország 
.áldása*, minél csendesebben vonulna át felettük, lehe
tőleg úgy, hogy azt senki észre se venné. A tót válasz
tónak csak akkor lehet érdekében beavatkozni a választás 
folyamába, mondja a ezikkiró, ha a tótaág esküdt ellen
sége óhajtana mandátumhoz jutni. Mert igy felkiált, 
hogy érdeklődünk mi a választások iránt, ha közömbösök 
irántuk még azok is, akik érdekében van minden kigon
dolva?

Gr. Zichy József trenesém fGispón beiktatá
sáról ugyané kp levelezője szimpatikusán ir. a mi 
annál feltűnőbb, mert hasonló ünnepségeket e lap rend
szerint elhallgat. A levelező kiemeli a főispán tartalmas 
beszédét, mely a tótokra is jelentős, amennyiben az új 
főispán .nemcsak a kardját csörtette a nemzetiségek 
ellen mint a többi felső magyarországi főispánok szoktak 
tenni*, hanem a nyelvi és vallási türelmességet és egyet
értést is' hangoztatta. A levelező szerint a főispán beszédét 
a közönség frenetikus lelkesedéssel fogadta.

Ugyané lapban egy tanító a tót tonitó-irúkat mint 
pádagogusokat arra kéri fel. hogy gyűljenek össze 
Turócz-Szent-Mártonban C o m e n i u s 3i O éves jubileu
mának megünneplésére és pedig ez évi márezius 22-én. 
A felhívó bátorításul kiemeli, hogy e jubileumot a 
magyar pedagógusok is készülnek megünnepelni s hogy 
azt megüli egész Európa. A felhívó a tót tanítók köte
lességévé teszi a megünneplést már csak azért is, mert 
Comcnius — Morvaországban született tót ember volt!

Belföldi román-lapszemle. A nugy-szebeni 
.Tribuna* nemzeti értekezlet megtartásának szükséges
ségéről vetérczikkezik. indokolásában art mondja, hogy 
az összes politikai pártok a legnagyobb tevékenységgel 
előkészítik a választásokat csupán a románok nem moz- 
galödnak, pedig nekik sem volna szabad továbbra is 
tétlenségig megmaradniuk, de folytatni a küzdelmet, a 
melynek eredményeként felemlíti: a) az európai sajtónak 
érdeklődését a román ügy iránt; b) a bukaresti román 
ifjúságnak emlékírót; és c) a román ligának megalakulását.

Ezen tevékenységgel szemben luegemliti Moesonyi 
Sándornak és Bahesiu Vinciének ellentevékeny súgót, a 
kik parazilálni akarták a román nemzeti pártnak üdvös ' 
működését Minthogy tehát ezen Wt áramlat közt az 
ellentét mindinkább kidomborodott, annak ideje elérkezett, ’ 
hogy az általános értekezlet kimondhassa rerdietjet a 1 
követelendő román politika felett és ezért szüksége?, 
hogy a pártnak értekezlete öaszebivassék.

bjl«dó múzeumunk u) tágjául )egk>'>zelctd> Hummer 
Nándor úr városunk tű, l<pe»ti r'>gymuáuuu.i tanár ■- s. 
• t István társulat, titkára is beiratVaott
 Losoncz r. t. város, Le--u- z-Tugar ••• Izroort- z- 

I htatain a h<*zzktart<>r pu-zukkol egyesült ♦ mayó ru.tr
'• y ’án>»t képez. A kófö t-riőtMlűlet ki«gáw»íí*i*e a deci. 

. h‘’ 22-en megejtett válaszú---k^álkalmával tőrtéiit meg. 
az alakuló k>'p» H>d»t< -túléli di-zgvubs pedig 'tói zcHjhet 
2M-én volt fix alkatomból . várú- üuuépf -tőrt ■It-tf 
A^ városházán, köz- és szarna- inagánépfiluteri a lu’tnreli 
stmü trikolor lengett. Heggel■ •> órakor a lv-«oczt váró** 
házáról zeneszóval a twsom.zi tűzoltói le-tfilrt, dalárda. 
*P-vr<»>-egylet (saját zászlója alatti kísérete mellett kivo
nulás tartatott L>s>mex-Tugar kötségfeir >*!••'. .hol a tugari 
és kisfalui volt kepviselűtóstűtotét l>ra-k->rzy bélé feíSOOC-Z 
'áros lejegyzője üdvözölte, miré Ilonka Zsigm-rwl tosonra- 
járási főszolgabíró va’aszolt. Erre a kei községi képviselö- 
testület a menethez csatlakozott s zeneszóval megtörtént 
az együttes felvonulás a losonexi városházához. KFúrakul 
a t'assino nagytermében kezdetet vette a di-zgyúle-. 
Csonk i Zsigmon 1 főszolgabíró üdvözl > beszéde után 
S*‘itóvszky János alispánért küldöttség uieueastótett- Az 
alispán harsány éltetése kőit a tosonczi dalárda hvmnu-i- 
éneke vette kezdetét. Ezután 3i alispán lendületes sza
vakban ecsetelte a mii közgyűlés nagy horderejű séget. 
Isten áldását kéri .tz egyesített L;>«on>'tra * ozgy tótatórt 
aratott beszé<iében ecseteli annak ithaiásái » az ülést 
megnyitja. Majd Török Zoltán. 1/w.jnez város polgár- 
mesteri* előleijeszti az egyesülésre vonatkozó iratok il. 
mire a losoncii dalárli uigy precxizitissal elénekelt egy 
ez alkalomra szerzett s u.igv tetszést aratott éneket 
Majd Török Zoltán polgármester szónoki hévvel ehudott 
beszélőben körvonalákbűi ecseteli Lisoncz múltját El

mondja. mint emelkedett föl e város romiaiból a muszka 
dulivok után; 18ű7-ben már 4«kM lakosa volt, ma 
pedig már több mint Wkk) lakóinak a -zárna. M*jd jelzi 
az egyesülés előnyeit, felsorolja a feladztókat, mik e 
városra várnak, feltárva a váró- dictó mattját, » mind
inkább feh irágozását és tuladi&t s antu. nagy jövőjét 
h.ingoztatjx Végül jelenti, hogy az egyesülés folytán 
szükségessé vált választások szabályszerűen megejtettek. 
Draskóczy Ede főjegyző felolvasta a váU-ztási jegytó- 
kőnyvet; "a kiegészített kepviselötestület tagjainak név
sorát. mire elnöklő alispán a kepviselőtestúletet megala
kulunk jelenti ki. Kovács Fnreucz indítványára elhalá- 
ruztatott, hogy a mai ülés jegyzőkönyvébe Settótsaky 
János alispán és Török Zoltán polgármester mai beszédei 
egész terjedelmükben, szószerint felvétetnek Végül az 
alispánnak megjelenéséért jég zökönyvi köszönet szavaz
tatván A dalárda a Stóza+ot elénekelte, s ezután ;« ülés 
feloszlott Délután két órakor a vigadóban duziakoina 
tartatott, melyen több mint kétszázan vettek részt 
Az alispánon s több mtgyar notabílitá«on kívül jelen 
volt gróf Gyürky Ábrahám oraággvüléú képviselő is. 
A lakoma tgen vidám hangulatban folyt le, s számos 
poharköszöntó tartatott.

A kir. járásbiróságoknál. mint, átalán minden 
biróságnil. felettébb gyakori eset, hogy első haragjukban 
panaszra mennek oda a felek, mit aztán később, midőn 
lehűlt a vérűk, rendszerint megbánnak. Főleg becsület
sértési eseteknél fordul ez elé, ámbár esküvel eldöntendő 
bagatel ügyekben is sokszor előfordul, bogy a felek et- 
restelik apróságokért az Istenre hivatkozni és valamely 
jótékony czélra jutlandó összeg felajánlásával szívesen el
állások a pertől. Ezen tapasztala- indította városunk Lí
ráját arra, hogy a helybeli kir. járásbíróságot a hideg 
idők beáltával felkérje, miszerint a városi szegények ni- 
mára szolgáló két gyűjtő-perselyt helyezhessen el ily 
önkéntes adományok ezéljából hivatalaikban; s hogy nem 
rosszul számított, kitűnik abból.- mert alig pár héti idő 
múltán, deez. 24-én felnyittatván a perselyek, a Zeke 
Kálmán kir. járásbiró úréban 7 frt 12 kr., a Köröm 
László kir. aljbiró úréban pedig 7 frt adomány fog
laltatott Éppen jó volt ez ö«zeg a szegények tűzifájára 
Az elöljá óság pedig lapunk utján »-«•<! köszönetét a 
nemesin gondolkozó derék járásbiraknak.

Az iskolába járók száma Bvlas-a-Gyaranton 
deezember közepén I3r>2-öt tótt ki. mely tekintélyes szím 
ekkép osszlik 'fel: A polgári iskolába beíratott 2rt* fiú 
és 88 leány, az állami elemi fiúiskolába 1<V|. a rom. 
kath. elemi fiúiskolába 185, az a?, evang. népiskolába 
132 tiu és leánv, az ízr. hitfelek, elemi isk<dába 276 fiú 
és leány, a paníai n. Vinciéről nevezett apa<ták veze
tése alatti 6 oszt, leányiskolába 249, végül az iparos 
tanoncz iskolába 148.

Karácsony és újév körül, a -zeretót ez ünne
pein, minden érző szí’ .'emlékszik a szájfényekről; ép 
azért eszközli a legtöbb j«i.4.,u, egylet : -i időtájt a 
gyermekek felruházását; de oly nagy az al» ihb népség 
között az ínség és u» •morú-ág. hogy valóban szükséges 
a nemesen gondolkozó jobbmöjuzkhoz többnör fordulni 
kérő szavainkkal, mi-zenni ne elégedjenek l*e azzal, hogy 
például az újévi üdvözletek ra*g»á!t*-a oilmen egy vagy 
két forintot aláírták: de Vt^-sék tói újból és újtó’d ön
kéntes adományaikkal ss vgy!?t-k é« hatóságokat. Mily 
jól esnek elérni például azt, hogy a téli ;vas[ alatt he
tenként lehetne kiúsztam a szegények közt tűzifát. A 
jótékonyság gyakorlására van azinu a jelen idő, melyet 
ha kellőkép lM>tóItünk. .•..’Után jobban tóg e-ni ■ kínál
kozó mindeutóle mulat-a,* i-.

Időjárásunk télire vált, karácsonykor w-g pw- 
zott. vasárnap (27-éu» pedK az eW tólytón <vznfcmt. így 
hétfőn is; keddeu azonktá kiderült es fagv.«tt; r éjfél 
tájt'új .szélirány meghozta a havazást, mely r sutórtókön 
is tartott üteg, úgy hogy immár mindenfelé sűrű hólepel 
borítja a földeket.

A IrjgkőM'Irbbi t»rszázo< vásár lhl.i<»a-G«ar- 
malon holnap és holnapután jan. 4 és 5-én fog meg
tartatni.

Olvasóinkhoz. A midőn az újév alkalmából la
punkat t olvasóinknak tórihbra is szives figyelmébe 
es nagybecsű tómogatAdk> ajánljuk, tisztelettel kérjük

Hírek és különfélék.
Eljegyzés. Tarnovszky Géza uradalmi intéző, múlt 

decz. hó 27-én eljegyezte Tót-I*ronai és Blatniczai l*rőnay 
Péter nógrád-bt'rrzeli nagybirtokos kedves és szeretetre
méltó leányát, Jankát

Kinevezés. Oékány Mihály, a rózsahegyi kir. 
törvényszék egyik aljegyzője a túleki kir. járisbirosághoz 
helyeztetett át aljegyzőnek. ,

Muzeum egyleti új tag. őrömmel jelenük, hogy

Ipolyság, decz. 27.

Tisztelt Szerkesztő úr!

A .Nógrádi Lapok* ál -zaiu.ib.in Hontmegy.-köz
gyűléséről szóló újdonságban Nagy Jíundor ehtar-finkról 
azon téves hir közőltetett. mintha tóa közigazgatási bi
zottságba a beutmegyei clleuzi k akarata és sz.iv.sr.ni 
ellenére választatott volua.be és e miatt ó-e párt
ból kilépve a szabadelvű pártba szándékozik átlépni.

Minthogy ezen téves hir czáfohtára úgy a houtme- 
gyei ellenzéki párt eluöks.ge, mint Nagy Sándor t. ba
rátom által megbizist nyertem, kérem szíveskedjék e 
bÍrben foglalt tévedés helyreigazítására becses lapjában 
a következőket közölni:

Igaz az, hogy Nagy Sándort a hontmegyeí ellenzék 
tagját a szabadelvű járt jelölte a közigazgatá-i bizottság 
egyik tagjául — aminthogy annak eddig is tagja volt — 
igá’ az is, bogy az ellenzéki megyebizottaági tagok által 
benyújtott szavazó jegyeken az ő neve törölve volt, de 
nem való az. mintha ez szándékosan történt volna.

Az egésznek egy kis tévedés volt az oka.
Az ellenzéki bizottsági tagok ugyant* a szabadelvű 

párt által osztogatott litogratirozott névsort egyszerűen 
törölték és ugyanazon szavazatlapon irounal ő iná- egyénre 
adtak szavazatukat — azért, mert nem vették észre azt. 
hogy a litogratirozott szavazó lapon már egy ellenzéki 
jelölt — Nagy Sándor — neve is bent foglaltatik.

Ezen sajnos tévedésnek lett eredménye, hogy Nagy
sándor az ellenzéki szavazatok nélkül lett a közigazgatási 
bizottságba beválasztva.

Miről Nagy Sándor meggyőződvén, mosolyogva nyu
godott meg, azon a mai paktumom világban nem ritka 
sorsban, hogy a kormánypárti szavazatuk utján, de mégis 
csak mint ellenzéki lett beválasztva abba a bizottságba.

Az pedig, hogy e miatt elveihez hűtlen legyen <*s 
átlépjen a szabadelvű pártba, — eszébe sincsen,

1- ször mert elveit nem árulja,
2- or mert személyes hiusaga sokkal kisebb el vb ősé

génél és igy marad a nemzetijtártnak bű tagja. *
Teljes tisztelettel

Dr. Rácz Imre,
a hontmegyei egyesült ellenzéki 

part Jegyzője

a ^rö r’icl-dizet^f dti szives
üttii tólkrrtük azon I. e« ktsasegri etótjá-
róit. kik «/ nmuli ereiül » mnf
b-n> natraicUíkat j -tatóntóita’al kiadó fenaUlaak- 
nak tó-koMem *z£r-->ke<’’W*

Újévi   üdvözlés tóvspánt. az
ali-páu á tt-ztikar nejében tarirata »ú’ űdiAtfttte- A 
nreJv . (MiiUra^ -ás* tégtfrtéa twrtelgMét

'mo-f • oi a!»puml A IT
tiaavi Ferenc* fejegytó *z ottatoasmal azt m,
hugt 4 vármegy' <’<• mtawaény, mrtymrt *>• *»» 
kerett nem lehet óly k uuyra knagn» anélkül, tósgy M- 
frebe az alk<«tminy bzzto*tt*öra taég etwvobb intetromy 
ne alkottatnék. ltósz«k ntan n ahspant, aki « bestótra 
meghatottan. minden pohtikui «•njtiatattasA 
vábszoh. tólkesen m.gcijeneztók Elutaz. Fthanyi tójegy- 
Juliul, titaj.l l’ougrá * árvaszeki «-lnö|j»el tisztólgett a 
tisztikar testtUrtlleg. H -Gyanúul város kepuseto testű- 
4eteo.A újévi gratuUzi-ját a varo»bir0 tólmacwlta több 
képviselő jelenletebea. ... .. .... , .

Az országgyülés feloszlatása. Mindkét ház. 
holn ij.. jan. 4-en tartja utobó űle*et. Jan. 5-én a király 
tróubesze-ldé) berekeszti az oz-ziggvölest. A választások 
jan 2H-án kezdődnek e- február t>-ig tartanak. Az ÚJ 
.■.--.ta.-^vui'-t ofrl^g,- tóbruar Ifs-aa nnl.-a znsg

Dr. Kemény Ignácz 1 -.>n«ri orvort a m kir. 
Curia hami- bizonyítvány ktalh-a-anak vádja alól fel
mentette

<»Orosz hymnusz magyar templomban- Egy 
olvasónk. írja a lt. H . netirtüfe* leleplezést közöl arról, 
hogy h.igvaa ünnepeltek a karácsonyt Nógradvarmegyében, 
a gácafeluri r. kát. tómplomhau Ebben a templomban 
a kará* >onvi lelet azzal kezdődött, hagy a kántor
a parasztság nagy épülésére eljátszotta az orgoaán az 
orosz h mniívzi, azutw polig valami tan.-zitarabflak is 
beillő szláv melódiát. A község plébánosa a koronás 
arany érdemkereszt viselője a mig.arosita- teron szerzett 
éntómekért. nem értjük tehát, hogy kinek a befolyására 
csempésztok be a ezán bymnmot a gácafalusi templomba.

Gyászhir. Eberzky Emil kir. tanácsos, Nógrád- 
vármesve nyugalmazott kir. tanfelügyelője Budapesten 
74 éves korában deezember 22-én jobblétre szenderült. 
Ebeczkv Emil egykor Gömórvannegyéüek volt tanfelü- 
gvet'je, * ottani megferhetleníége miatt ide helyezték 
át; azonban itt alig 3 évig viselte e fontos hivatalt: 
több iranvaiió férfiúval örökös eolliúólpin élt A közigaz- 
gatá-i birottsagi üléseknek valóságos stiehblattja volt, 
a törzskönyvek miatt örökösen perseguilták és interpel
láltak. Végre is 1880-ban nyugdíjba helyezték a közvetlen 
utó<la, a most már n.ugdijbon lévő Komjáthy Anselm 
kir. tanácsos úr lett. Nyugodjék békében!

Halálozás. Stiller Samu. Stiller Jónás b -gyarmati 
kereskedő fia, élete 27-ik érében B.-Gyarmaton elhunyt. 
— Ugyancsak B.-Gyarmaton Hraskó lojosné, idevaló ke
reskedő fiatal neje január 1-én reggel hirtelen elhunyt

Ilv páratlan kedvezménrokben részesíti t olvasóit a 

raimn

341,000 példányban 
megjelenő képe* politikai napilap,

«je|y immár XVI. évfolyamát fntja. s mely érröl- 
évre nagyobb elterjedésnek örvend M< már anavi pél
dányban jelenik meg. bogy It r o t a < z i ó s-g é p e n 
nyomják. A .RmlajM-rt' e szokatlan elterjedését egy
részt határozott nemzetié* független irányá
nak •• « kitűnő t n 4 ó u i t á i n a k. másreszt pedig 
eredeti rajzok után készült képeines 
köszönheti A .BadapftSt*. nem e-inaha kétku- 
laisii- pohtikat. mint az mainapság már nemcsak a köz- 
cletlven, d-- a hirlaorro.tal <iuhui i- -zokáso-. — nyíltan 
é*i kitartóan --a prr#o*alte nnió alapján, Ma- 
Kvnrorstáp telje?- állami fiíKgetleusépe és önál- 
1 óm a jca mellett küzd. $ e törekvésében politikai köz
életünknek. az ar«. függetlenségi év 48-a- pártnak számos 
kitűnősége tani ugatja, kiktől ismételten hozott már a 
.BUDAPEST' nagyérdekú közleményeket, s kiknek igé-

* E rovatban hözMuekért nem viltal frWúanöget a

N Ó G R Á D I LAPOK.

volua.be


N Ö 0 |{ Á D I L A P 0 K.

rétét bírja a sxerke<atóscg. hogy a lapot szellemileg to
vábbra is támogatni forrták.

De a .BUDAPEST* nyíltan bevallott politikai irá
nyának szilárd és következeiéit megtartása mellett arra is 
kiváló gondot fordít, hogy olvasói úgy a hazai, mint a 
külföldi nevezetesebb eM-ményekrvI gyors és megbízható 
értesülést nyeljenek. E végből olyan levelezői kart szer
vezett, a minő egy lapnak sincs. t'sak itt az országban 
357 rendes levelezője vau n .BUDAPEST*-nek. 
Emellett állandó tudósítókat tart Becsben, Belgrádbau, 
Bukarestben, Berlinben. Konstantinápolyban, 1‘ári-ban, 
Pétervárott, Bómában. Szófiában. Zágrábban és New- 
Yorkban. Az illusitraciókra. — melyek legtőbbnyire napi
eseményekre vonatkoznak különösen kiváló gondot 
fordít a .BUDAPEST*. A nevezetesebb eseményeket 
kiküldött rajzolóival helyszíni felvételek'által eszközli.

A szórakoztató olvasmányokra szintén nagy súlyt 
helyez a .BUDAPEST*. Tárcza-rovata élénk és változatos; 
a mit eléggé igazol az is, hogy a közelmúltban irodal
munk majd mindegyik jelese felkereste dolgozataival a 
.BUDAPESTÜL

Regényeire h*sonlókép mindig kiváló gondot fordít 
a .BUDAPEST*; arra törekedvén, hogy ne csak érdek- 
feszitők, hanem irodalmi színvonalon állók is legyenek.

Folyvást két regényt közöl egyszerre, 
sőt midőn közlendőinek anyaga megengedi három re
gényt ii hoz.

Ezeken kívül .UJ-BUDAPEST' < zim alatt, rasár- 
uponkint hutuoristikus heti melléklet csatolUtík a 
főlaphoz egészen ingyen. E humorisztíkus mellék
let kifigurázza a politikai és társadalmi élet ferdeségeiL 

• hoz jóízű adomákat, tréfás megjegyzéseket; végül pedig 
minden héten egy-egy talányt közöl, a melynek megfejtői 
között újévtől kezdve h e t e n k i n t egy-egy ..lÓMzi V* 
sor aj egyek továbbá értékes jutalomkőny veket sorsol 

tkL Ha még tudjuk, hogy o lap .Kis Gazda* rovata úgy

Egy évre
Kél évre

a meiögudaoágrx mint az iparügyekre kiváló guudot for
dít, s a köigatda.-ág<4, — a többi lapoktól elténMeg — 
akként kezeli, hogy az bárki által könnyen mtygértnssék, 
úgy bátran elmondhatjuk, hogy a .Budapest* - melv 
tényleg a legolcsóbb lap bazinkltan — nimden tekintet
ben alkalmatos arra, hogy minden magyar c-alád állandó 
látogatója, házibarátja legyezi.

Elötiietrsi árak vidékre:
frt 12.— Negyedévre — írt 3.— 
. it.— Egy hóra — —• , 1.—

— K31 tkvi PAÁIU.
Árverési hirdetményi kivonat.

A li-gvAruuti kir- törvényszék mint tlkvi hatóság köz
hírré teszi. hogy Weist Ibitölia b -gyarmati lakot Schonbcrgcr 
Jóik-í » b-gyarmati rakarék|H'nztar mini cMtlakoiMt vég- 
rrbajtatóku.vk. fciMUczkv Vitália Mária végrehajtást szenvedő 
elleni tW •> e irtot tokekitvvtelvs ét Járulekai iránti végre
hajtási ügyében a b gvanu.it* kir, törvényszék területén levő 
11-tlyannatou fekvő következő ingatlanr.i az árterét elrendel
tetett, ugyanis a b-gy armati fül. tjkvi I 72. helyrajzi 49-ik 
ué|>M>rsxámá házból és bdtelekből egy harmad részben B. 1. 
rsz. alatt Kosaczky Vitális Márta nevére irt jutalékra a csa
tolt a>h>bic<>nyitváuy tu-rim Mii frtnyí kikiáltási arbau. hogy
ha Wcisz Rozalia az árvetést meg nem tartaná ax .Schönber
ger József jelzálogos hitelező 197 irt |í> kr • járulékainak 
vagy a b-cyannati takarékpénztár képvivdöjének kivánatara 
2»?JÍ Irt • járulékainak kiclégilytv végett megtartandó év hogy 
a íctiuebh lurxieio't ingatlan az 1-92 évi Január It it napján 
<1 e. 10órakor a b-gyarmvti kir tonényszék telekkönvvi per- 
tarában megtartandó nyilvános árverésen a megállapított ki
kiáltási. áron alul is vladalui fon

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanos beeaáfá- 
u»k VI százalékát vagyis sís* Irt v'l krt készpénzben vagy 
ax 1*81. LX. t.-cr. 4Jdik í-ában Jelzett áríölyamtutl szá
mított «'•» az |sat. évi november hó 1-én 3333 -z. a. kelt igaz- 
ugügyminiszteri rendelet 8. » ában kijelölt ovadékképes értók- 
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881, évi I.X.

Ve*. 17<> f-a értelmében » bánatpénznek a biróiágual előlegei 
rlbelyczé.ér... kiállított • zabáit «xeru elivmi-rvéuj t atizolgaltitni.

Keit ll iiy.irui.iti kit törvény szék. mint tik á hatóság
nál Is.ti évi november hó 27-éu

Itt az alkalom 
csak rövid ideig. 

Kapható még olcsó czipti, olcsó kalap, ing, 
gallér, esernyő, harisnya, nyakkendő. 
SZOLLÁS JÓZSEFNÉL

'.Vánuház épület.)

Tokaji-gyógyszer-Cognac.
Az első Toiaji Coim/artól Tulajban 

orvosi tekintélyektől megvizsgálva, főleg gyo
morban tál inak ellen folühuulhatlannak találtatott 
csak akkor valódi ba Tokaj város czimenivel 
vau ellátva.

Kapható:

KANITZ ÖDÖN
Magyar koronához" czimzett gyógyaaertáiában
5 Balaasa-Gyannaton

B A K A C Z K L E K V Á R.

CcHT ZlP^
Hevünk alatt mindennemű csekélyebb minőségű áruk lesznek 

[. forgalomba hozva.
Ezen a nagyérdemű közönséget károsító eljárás elkerülése ezél- 

! jábóL minden darab gyázaínkból kikerülő árút fenti törvényesen beik
tatott védjegyünkkel látjuk el, mi tehát csak oly árúkat ismerünk el 
táját készítményünknek.

valódi szepességinek, 
melyek ezen védjegygyei bélyegezve vannak. Csak tiszta lenfolyadéklvól 
készült vászon- és damaszkneműink kizárólag gyepen fehéritvék a kár
pátok alján, igy azok jóságára és tartósságra felülmúlhatatlanok.

Valódi Hzepe.H*égi rászól és damaszkáruink kaphatók: 
' kizárólag Bala.ssa-Gvarmnton

HIMMLER BERTALAN,
dlvmárü kereskedésében.

S— ti Wein Károly ra tároal KFJOMÁMK.

Araoy ereo!

Baraczk 
lekvár.

Kapható B.-Gyanuatoii a fűszerkereskedésekben 40—45 és SO —85
di'kiis üvegekben. Egy kilo 1 frt 20 kr.

Ezen kívül megrendelhető

FÖRDŐS DEZSŐ,
f<ik<»ny velőnél

B.-Gyartnaton. (Népbank épület)

4-io Egy 5 kilós posta szállitinány bórnieiitve <> frt.

* B A R A (' Z K LEK V A 1L

27&YIKH. tkvi sx.
Árverési hirdetményi.

A m. kin. kincstár képviseletében Nöcrádinepye tiszti tlgyésiséc végrehajtatónak, Ba)A» 
József nagy-géexi Izkov végrehajtást szenvedett elleni Vterrhajtási Ügyében a kérelem kö
vetkeztében a végrehajtáti árverés 7t frt «2*|, kr. tőkekövetelés és ennek a kiclégitéslg 
járó t»-, kvtnatai 4 frt G5 kr. végrehajtási, már uifgállapitott. valamint jelenlegi 9 frt 95 kr. 
és a még felmerülengö költségeknek kielégítővé végett az 1BSI LX t -ex. 141. J. alapján és a 

f. értelmiben ab -gyarmati kir. törvényszék, a szécsényi kir. járásbíróság területén lévő 
Nagy-Géez község határában fekvő a nvgy-géezi 74. sz, tjkvbeu A. f. 1 soroz, alattira 4 frt 
a t " -1 sorsa, alattira l-i frt, a t- 3 sorsi, alattira 410 frt, a f. 4. soroz, alattira 18 frt, a f. 
5. sorsi, alattira 10 frt, az ugyanazon számé tjkvben t- I- soroz, alattira 4i írt, a f. 1 som. 
alatti ozöllöre 51 írtban ezennel megállapított kikiáltási árban’elrendeltetik.

Az árverés megtartására határidőm 1892. évi január hó Jó ik napjának délelőtt 10 órája 
Nagy-lvért község házához tűzetik ki.

Árverezni szándékozók tartoznak ax ingatlanok becsárának 5*/. készpénzben, vagy az 
1881. LX tórv.-cx 12. í-ában’jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november hó 1-öa 
3333. az. alatt kelt igaxságilgyminisztert rendelet 8 f ában kijelölt ovadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi LX. t.-cx. 170. f-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előlegez elhelyezéséről kiállított szabály szervi elismervényt átszolgáltatnl.

Vevő köteles a vételárt három egyettló részletben és pedig ax elsőt az árverés jogerőa- 
sege napjától számítandó 30 alatt, a másodikat ugyanazon naptól számítandó 60 nap alatt, 
a harmadik részletet pedig ugyanazon naptól számítandó 90 nap alatt, minden egyes vétel ári 
részlet után az árverés napjától számítva kamatokkal ezgyütt az 188L évi deczcmber
hó fi án 3H15 I. M szám alatt kelt rendeletben előirt módon a u.-gyarmati kir. adóhivatalnál 
mint bírói letéti pénztárnál lefizetni-

A bánatpénz ax utolsó részletbe fog beszámíttatni Az ezen árverési hirdetmény kibo
csátásával egyidejűleg megállapított árverési feltételek a hivatalos órák alatt exen kir. bíróság 
mint telekkönyvi hatóságnál Szécsénybsn és Nigy-líécz község elöljáróságánál tekinthetők meg,^_ 

Kelt Szóc-n^nyben a kir. járávbiróság mint tkkőnyvi hatóságnál 1891. évi novem. 13-án <
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Isten ajialjil 31 Ext^z.sós!
A köhögJt, r-kolts-í^ és elnyálltá-io Hz 

szomorú köv«tk*zménjb*it51 c-tk egy szer óv 
meg teljes bitto<«i(’i’al:

E«er (líjjutnlttinzott 
mellpBMztilléls

Stlmttlan bálairat tiuú*koljk erről és 
senki el ns tnttlmzz iiejekoran ezek hvtná- 
lísát KaphiM 25 és 50. krot <1 v'tatokbin

KKNITZ Ö1IÖX
„■agyar knrsnabsr- ezimzett gyógy«z,-rrárában 

3—10 Bal sím-Gyarmatos
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Valódi

BOROVICSKA
a legjobb lesreirészMéírtscbh Ital.

A budapesti orozágo*- é*ta losenczi gazdasági 

kiállitAs alkalmával arany érruekh'l kitüntetett legfl- 

nnntahb valódi borovicska 5 literenként, vág. nagyobb 

mennyiségben kapható;

TIIVBL Iz íttZLÓ VÍ Iá
Lónynbányún. (Nógrtdvánnegye.)

•5 liter hordócskával együtt 3 frt. Megrende

lések pont->san és gyorsan teljesítetnek, ,

A lefizeted választAsiik alkalmá
ból a losonczl

zászló-gyár 
nilnilenmtxysátfii díszes választás! 
zászlókat ös jelvényeket a legol
csóbb gyári áron ájánl. A meglevő 
készlet a lejimmasabb líénveket Is 
kiehtelthctl.

Megrendelések KIKNEK JÓZSEF 
kereskedeliiii képvlselóhfiz hitézen- 
tlök Losonczra.

Nyomatott a kiadö-tulajdonoi Kék László gyoras^tóján B.-Gyannaton, 1892.


