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NÓGRÁDI LAPOK
politikai, társadalmi és közgazdásztól hetilap.

| gyei tanácsokra, vagy állandó vá-| fosokat kell kinevezni, kik a közsó-, közgyűlés a hatáskörébe tartozó sza- 
. lasztmányokra bízni; mert a köz i geket ellenőrizzék, s az alispánnak bályreodoletoket meghozván, alispán 

igazgatás gyakran száraz munka, időnkint jelentést tegyenek. ur ezen égető kérdésben érdemie
méi)- csak a szakképzett osstályt ér- Ily módon a törvényhatóság a gcsen határozhasson.

A vízmosások elfojtásáról. |
A legközelebbi nógrádmegyei ... ■

közgyűlésen szőnyegre került a fo- 
kete-viz nevű kártékony patak sza- -
bályozása is. az állam L i. a b.-d®kh- A közgyűlés szükséges intóz- 
gyarmat-losoncai vonalon ezen pata- a választásokra, politikai nyi- 
kon keresztül uj hidat építtet; do;^"‘tokra. ellenőrzésre, stb. midőn 
nem a régi hid helyén: hanem az a na^ közönség az eredmény után 
alsó szűgThatártól az Ipolyba sza-'itó,bet’ 8 ös.tön.zerüleg helyesen, ha 

kadásig a patak szabályoztatai fogi» pártoskodás el nem vakítja: de a 
s elveszti azon természetellenes fo-!^01108 hangy» munkára nem való, 
lyását, hogy egyenes szögletet ké- UnJa 8 eIodázza a 8ziraz» de élotbe- 
pezve, a patvarczi malom fölött ve- vá«ó ^7‘kat, melyek őt közelebb- 
zettetett be az Ipolyba, bizonyosan érdekelnék, mint az országos 
azért, hogy a viz a i_____________
el ne vesszen. A malmon ‘alól fog 
levezettetni, és az alsó szügyi ha- —
tártól kezdve a beszakadásig 22 láb- u«b61 ’, a ^mérnökből
nyi esést kap, s ez. által a patak 
mentében fekvő posványos rétek visz- 
szanyerik termékenységüket, s a sza
bályozás haszna az egész fekete viz 
völgyére kiterjed. .

Szomorú tapasztalásból tudjuk 
azonban, hogy ezen várvavárt sza
bályozás csak mulékony örömet fog 
okozni, ha a völgyön fekvő számos , ,, - , . ................................
határok vízmosásai egyidejűleg elfőj- »rvényszéknél föltalálhatok; adjon 
tatai nem fognak; mert minél szé- réazl6t€3 tervet a vízmosások elfőj 
lesebb és mélyebb medret ásatunk ^&ra nézve; állapítsa meg az ártért; 
a pataknak: annál több s durvább dolgozza kr a költségvetést, és a kul- 
iszap fogja a völgyét betemetni. 
Könnyelműen irtattak ki a [ 
menti meredek erdőségek: és most 
összetett kezekkel nézzük, miként 
temetik el az elárkosodott hegyek a 
-völgyeket, s teszik tönkre a nehány 
évtized előtt virágzó rétségeket Vár
jak, mig a begyek lassankint majd 
elfogynak s lapályokká válnak a 
folytonos omlás folytán. A helyett 
hogy tennénk valamit a veszély el
hárítására: pusztítjuk egyre az erdő
ket, mintha utánunk uj nemzedékek 
nem is támadnának, melyek átkozni 
fogják az ősök gazdálkodását ; mert 
nem lesz tűzi, épületi és szerszám 
fájok, a minek égető szükségét érezi 
számtalan vidék már napjainkban is.

A mohorai közbirtokosság köz- 
tetszéssel fogadta az árkok elfojtá
sára vonatkozó javaslatomat, s meg
bízott, hogy a megyei gyűlésen tol
mácsa legyek. Én azt indítvány alak
jában be is terjesztettem : de utóbb 
egy űgybarát tanácsára, a mohorai 
közbirtokosság nevében szerkesztett 
kérvénynyel cseréltem föl; a minek térek s vizfogások legeltetés által, 
aztán következménye az lett, hogy vagy egyébként is rongálásoknak le- 
a lomtárba került; a mennyiben gyenek kitéve: mondassák ki, hogy 
azon küldöttséghez 
mely az elpusztított erdőterületek temleges felelősséggel tartoznak, fen 
befásitása tárgyában lett rég kiküldve, maradván viszkereseti joguk a ha
dé semmi életjelt nem ád, mig völ- nyag elöljáróság, vagy a közvetlen 
gyeink megdöbbentőleg pusztulnak.

Nekem ugy látszik, hogy a me
gyei közgyűlés a közigazgatásra al
kalmatlan. Sokkal jobb* Lesz azt me- a legérdekeltebb birtokosokból biz-

malomra nézve politika.
Az én javaslatom az volt, hogy 

u megye küldjön ki ogypár bi-

és az illető kerületi, szolgabiróból 
álló küldöttséget a fekete viz völ
gyének és ágazatainak megszemlélé
sére. Ezen küldöttség vegye számí
tásba az árkokat és befáaitandó terüle
teket; a mi nem lesz nehéz munka, 
miután a völgyi határok mind tago- 
sitva vannak, s a mérnöki munká
latok a megyei levéltárban és a kir.

maga körében az apró erők egyesi- J 
tóse által csodákat mivclhetne, s ugy 
az élő, valamint a következő nem
zedékeket hálára kötelezné. Újjá 
fogná teremteni a vidéket, mely 
kietlen pusztaságával oly leverőleg 
hat a gondolkozó emberre.

Ha azt kérdi valaki, van-o az 
alispánnak hatósága ezen intézkedé
sek megtételére? Annak én határo
zottan igennel felelek.

Az 1840 X: 10. törvény az 1871 X: 
39-ik törvény által lényeges módosí
tást szenvedett. Ezen utóbbi törvény 
a szabad társulási elvre van fektetve, 
melynélfogva a közhatóság csak köz-

• csőt, mely szerint sz érdekelt köz- 
natak- birtokosai a költséghöz hozzá

járulni kötelesek. Azután munkála
tát megbirálás végett terjessze be az 
alispán!-hivatalnak, s ha annak ha
tározata jégérvényre emelkedett; azon
nal vétessék foganatba.

Az ily árkok vagy oly birtoko
sok tagjában vannak, kik annak el
fojtására képesek, s arra vállalkoz
nak is: az ilyenek záros határidő 
alatt köteleztesscnek a tervezet fo 
ganatositására; ellenkező esetben a 
munkálat azok költségére hajtassék 
végre. A mennyiben az árkok tulaj
donosai azok elfojtására képtelenek: 
azok végrehajtására a kár térbe eső 
határok birtokosai köteleztestenek ugy 
azonban, hogy az ily befásitott terü
letek egykori jövedelme, az azokra 
fordított költségek födözésére fordit- 
tassék mind addig, mig azok kama
tostól megtérítve nem lesznek, ha 
csak a tulajdonos azokat előbb is 
meg nem fizeti.

Nehogy pedig az ily befásitott

lett utasítva, a károkért az illető községek egye

tettesek ellen.
Hogy pedig ezen intézkedés si

kere biztosítva legyen: vidékenkint

Megyei közgyűlés
október 15-én.

(Vége.)

A jövő évre szóló megyoi költségvetés 
ax állandó választmánynak általunk is kö
zölt előirányzata szerint fogadtatott el némi 
vita után, melyet Beniczky Gyulá
nak azon indítványa keltett, hogy a 600 
frtot haladó tiszti fizetések 20 °jo levonás 
alá essenek, miután a jelen nehéz visznsy ok 
között, midőn ax államnak minden egyes 
polgára érzi ax idők mostohaságát, s midőn 
ax állampolgárok legnagyobb része 20— 
25 olo-al szegényebb lett a közelebb múlt 

vetítő szerepre van utalva. A tör- években, a tisztviselők sem igényelhetik, 
vényhatóság és minisztérium által 
megerősített társulat maga készíti a 

műszaki tervezetet, a költségvetést, UrUUt g fenebbi

s annak kivetési kulcsát; de ha abban .... ..
valaki meg nem nyugszik: az idé
zett törvény 15-ik §-a értelmében az natkozó javallatát, 
alispán szükség esetén szemlét rendel 
ki a. helyszínére, melynek ő az el
nöke, és az ügyben érdemleges ha
tározatot hoz. A közigazgatási. utón 
hozett határozat ellen csak birtokon 
kívül, a a törvény rendes utján lehet 
a 17. §. szerint orvoslást keresni.

De különben is az 1870. 42 törv, 
58. §-a szerint az alispán vezeti a 
törvényhatóság nevében a közigaz
gatást minden ügyben, kivéve, a 
melyeket a törvény a közgyűlés 
hatásköréhöz utasít.

Nem is lehet jó közigazgatást kép
zelni állandó működés nélkül; pedig 
közgyűlés rendesen csak kétszer szo
kott tartatni egy évben.

A megye közgyűlésének föladata 
lett volna szabályrendeletet hozni 
a községek egyetem leges felelőssé
ge, a befáaitandó árkok területé
nek kényszerű átengedése, azok jö
vedelmének hová fordítása s. a t 
tárgyában, hogy az alispán! eljárás
nak biztos alapja legyen: de annak 
foganatosítása az alispán hatásköré
höz tartozik.

Ne mondja senki, hogy a megye 
ily értelmű szabályrendeletei tör
vénybe ütköznének, s a tulajdoni 
jogot megtámadnák. A meredek er
dők kipusztitása, a a tátongó árkok 
elhanyagolása támadja meg mások 
tulajdonát, nem pedig a veszély el
hárítását ezélzó intézkedések.

Kivánatos volna, hogy a befási- 
tás tárgyában kinevezett küldöttség 
ezen nézetek tekintetbo vételével 
munkálatát mielőbb befejezné, alis
pán ur pedig a szükséges előmun-

hogy a boldogabb időkben megállapított 
fizetéseket élvezzék. S egyebekben iá a le

hető legnagyobb takarékosság ^zem előtt

lőit magáévá teszi ax állandó választmány
nak a létszám és fizetés revideálására vo-

Ágost nem osztják Beniczky nézeteit, mi
ntán a tisztviselők jelenlegi fizetését nem 
tartják oly túlságosnak, hogy abból, bár
mily szükséges is a takarékosság, levonni 
lehessen s szériátok sokkal nagyobb bajok 
szármázhatnának, ha a még szegényebben 
fizetett tisztviselő fizetéséből meg nem élhetve, 
más módokhoz volna kényszerítve nyúlni 
a megélhetés feltó'elelnek megszerezhetése 
tekintetéből l’ulszky megczáfolja Beniez- 
kynek azon állítását, mely szerint a jövő 
évi költségvetés daczára annak, hogy szol
gák több ezer forintot igénylő Jóli ruházata 
ez évben a* költségvetésben elő nem fordul, 
mégis mintegy 4000 írttal haladja felül a 
tavalit, s kimutatja, hogy ezen emelkedés 
nagyrészt csak látszólagos, mintán a mér
nökök fizetése a jövő évben nem a köz- 
munkaváltsági alapot terhelvén, a rendes 
kiadások rovatéban szerepel s hogy a rend
kívüli kiadásokra mnlt évben előirányzott 
összeg csekélyebb vqlt a szükségletnél ■ 
igy ex évben az már e szükségletnek meg
felelő összegben vétetett fel atb.

Az állandó választmánynak javallata a 
megyeszervezeti munkálat azon részének, 
— mely a tisztviselők és szolgák létszá
mára s fizetésére vonatkozik — egy szakbi
zottság által leendő átvizsgálására vonatko
zólag elfogadtatván, a bizottság tagjaiul 
Forgách Antal gr., Kaoskovies Károly, Des- 
sewfly Ottó, Huszár István, Pulszky Ágost 
és Rcménffy József küldettek ki.

Az időközben helyettesített szolgabirői 
állomás betöltése tekintetéből a gyűlés fo
lyama alatt összeült kijelölő választmány 
a két jelentkezőt, névszerint Szőj ka Emilt 
s Horthy Gábort kijelölvén, a beadott 107 
szavazatból Szojka Emilre 72 esvén, a Szé
csényi járás szolgabirtjává jelentetett ki

A kékkői újonnan rendszeresített orvosi 
állomásra Blau Bódog mint a három pályázó 
közül legtöbb qualifieatióval bíró jelöltetett 
ki s választatott meg.

A jOvő évi ujonczoxás eszközlésére já- 
rasonkint a következőleg alakíttattak meg 

kólátokat megtétetné, hogy a tavaszi a bizottságok: a b.-gyarmaí,i járás



mati malom jelenleg is fennáll,; következő 
határozat hozatott: miután az Ipoly folyó 
szabályozására tervezőit társulás eszméje már 
c két megye érdekelt birtokosai állal múlt 
évteu tartolt értekezleten elejtetett, és me
gye területén lévő kártékony Ipolyi malmok 
megszüntetése iráut már intézkedés tétetett 
őzen intézkedés pedig óhajtott eredményhez 
csak ugy vezethet, ha a viz szabad folyá
sát tovább, o megye határán túl is gátló 
akadályok clhárit'utnak, Hontmegyc kö- 

iái megye bizottsági tagja alispán, mint elnök, Komjáthy Anselm fö- ,zönségéhez megkeresés intézendő a vég- 
i helyűkbe Mocsáry Béla, í jegyző, Pajor István tiszti ügyész, Pongrácz bői, hogy a viz szabad folyására nézve 

Plachy Zsigmond s Felscnburg .Mór vétes- i Károly árvaszéki elnök, Dcssewffy Oyuln és általunk kártékonynak ismert csalomiai és 
senek be, megerősittetett. IPiry János árvaszéki ülnökök, Detricli Zsig-; iuancsi malom zugoknak szakértői véle-

A kisorsolt megyebizottmányi tagok vá- ’ moud pénztárnok, Majcrszky Ferencz fő- mény szerint a ribai tnalom-zugo szabályo- 
lasztás utjáni pótlása tekintetéből a múlt számvevő, Elsztner Ferencz főmérnök, Dö- zásával együtt kellő leszállítása esetleg 
gyűlésen kitűzött deczcmbcr Iáét a minist- mők József közgyáiu, Zámpory István le-jlevágatása iránt, —- ezen inegueresvéuybe 
tér azon okból kifogásolván, mert ez eset- véltárnok, Baintucr Ferencz főorvos, GaáL foglalandó panasz folytán törvény értei
ben a netaláni választási panaszoknak elinté- Alajos állatorvos, a Lat szolgabirő.s loson- tnébcu intézkedjék, — elleneseiben a nm. 
zésére a törvény értelmében mcgkivántató.czi polgármester, Fráter Pál tanfelügyelő, magy. k. közmunka- s közlekedésügyi mi
egyhavi időköz ki nem telnék, — határnapul1 Balogh Antal és Madách Károly földbirto- uistcriuuiuál az 1849. X. t. ez. 8. §-a ér- 
-------------l.. l. ........ — A közmunka-'kosok, Remény fy József és Hannos Gábor'leimében orvoslást keresendők, s minthogy

b*ft: helyettes elnök: Komjáthy Anselm, Gábor, Niczky Pál, Piacby, Tamás, M^jerjtondó megyei mérnök, számvevő, mint hí- 
tagok: Sándor Károly, Kacskovica Károly Károly, Világby Nándor, Poaatóczky Jáuos,iratainknál fogva rendes tagokhoz még Chi- 
u Raményflj József, orvos: dr. Baintner Borby Imre, Podhorszky Pál, Sréter Alfréd,lkán .Mihály helybeli állami tanoda! vezér- 
Ferencz; a Szécsényi járásban: h. Pokorny Gusztáv, Felscnburg llcnricb, Hamu- tanító s Kcményfy József a Aniuger Károly 
elnök Szentiványi Feréncz, tagok: Balogh garten Autol, Farkas Károly, Jakabfalvay bizottmány! tagok választattak meg 
Antal, Veres Gyula, Szontagb Tivadar, or- Károly va Mocaáry (klön. A földmivelés, ipar, és kereskedelmi
voe: dr. Bach József: a losonczi já- Az igazoló választmány jelentése mely- ministerium az 1874. XXV. I. ez, értclmé- 
ráabsn; h. elnök: Szilassy Ferencz, tagok: lyel a legtöbb adót fizető bizottsági tagok ben fclbivái a megye közönségét, hogy 
Svigyártó Samu, Pokorny Gusztáv, Szent- névjegyzékét előterjesztő azon kiigazítással, i titottiáfl alakítson, e bizottság
Irányi Farkas, orvos; dr. Plichta Soma: hogy Stellcr Antal, mint vál. biz. tag Uttlik' tagjaiul, tekintettel a különböző foglalko- 
B fa laki járásban: h. elnök gr. Céh- Ákos, miut c megyéből elköltözött e Weisz táai ágakra, megválasztottuk: Veres Pál 
riázt László, tagok: Oroszi János, Jakab- Salamon, mint bihaimegye bizottsági tagja alispán, miut elnök, Komjáthy Anselm fő-; 
falvy Károly, Rubint Lajos, orvos: dr. Plichta hagyassanak ki s helyűkbe Mocsáry Béla,]; „ *, “ J ‘ '
Soma; a szirá ki járásban: h. elnök 
Niczky l*ál, tagok: Bozó Pál, Posztóezky 
János, Podhorszky l*ál, orvos: dr. F.hren- 
retek Lajos; a nógrádi járásban: 
h. elnök t Illáé Ödön, tagok: Hanzelly lAazló, 
Kosenbach Sándor, I-aszkáry Gyula, orvos: 
dr. BainUier Ferencz. Az állandó sorozáshoz 
pedig h. elnök: Szilassy Ferencz, tagok: 
Pokorny Gusztáv, Oroszy József, Szigyártó 
Sím Farksa Károly a dr. Pongrácz Károly, november 17-ke tűzetett ki. — . . , .

A jövedelmi adó kivetése és házadó ininistcrnekazon inlézvénye ellen melyszerint1 ügyvédek, Aniuger Károly, Weisz Salamon'az Ugy késedelem nélküli elintézést igényel,

Lasztottak a b.-gyarmati adók 
létben: Sándor Károly, Madách Károly,----------  , . . ...
póttagok • Szentiványi Peronra, Sréter Alfréd, közmunkák teljesítésére s előfogatok kiszól-'dár Viktor lelkészek, Deutach Dávid, izra- 
a Szécsény ibon: Balogh Antal, Bástby gáltatására nem kötelezhetők, — felirat in- elita rabbi. 
Barna,, póttagok: Veres Gyulá, Szontsgh téztetni határozatott, ugyancsak visszavétel Számos törvényhatósági körlevél tudo- 
Tivadar; S los önczi b a n: Szilassy Fe- ‘ ‘ " * “* -i—» «.
rencs, gr. Cébrián László, póttagok: Szi- 
gyártó Samu, Laszly István; a f ü l e k i • 
ben: Jakabfalvy Károly, Mocsáry Ödön, 
póttagok: Oroszy János, Rubint Uyos: a 
szirákiban: Niczky Pál, Posztoczky

megvá azon vállalkozók, kik a honvédségtől kincs- kereskedők, Gcscheit Ármin és .Molnár Jó- jelen végzés 
kerü- téri Invak tartásra veitek ki, mindaddig míg zsef iparosok, Chikán Mihály vezértanitó,;kedésekre ai

ezen lovakra tulajdoni jogot nem nyernek, i Bluskovics Ferencz, Imády Károly és Wla-

I Számos törvényhatósági körlevél tudo- 
végett felirat idéztetni hstároztatolt a ne- másul vétetett, ellenben Vcszprémmcgyénck 
vezeti ministernek hason tárgyú inlézvénye a tanfelügyelői intézmény eltörlése tárgyú- 
ellen, mely uz állami tisztviselőket és szol- bau irt körlevelét e pontban Nógrád nem 
gákat a megyei közmuukakötciezettség alól; pártolja, de a képviselőbázhoz feliratot in
felmentetni rendeli, miu'án a megyei köz-,téz a tanfelügyelői intézmények czélszerűbb 
mnnkafeletli intézkedés kizárói;-g a törvény-:s a népnevelés érdekeinek megfelelőbb szer- 

János, póttagok: Pongrácz Tivadar, Géczi hatóságokat illeti, a a miniszteri intézmény-,vezető iránt.
Déaes. A házadé felsaólamlási bizottsághoz nek alapul szolgáló helytartó tanácsi intéz-1 Hontmegyc átiratára vonatkozólag, — 
B.-Gyarmaton: Caemiczky Károly, Re- kedés még azon időben kelt, midőn a mo- melyben arról értesítik Nógrádot, hogy az 
méayffy József, Sándor Károly; Szó - gyei közmunkaerő is államilag kezeltetett s Ipoly folyóuak a Dunától felfelé eszközlcndő 
esónyben: Balás Antal, Balás Vilibald, mert ez a közteherviselés elvén alapulván lojtméréa alapján kellő szabályozását szűk- 
— . . . * -______L—A.k-i lAtíikk iiírvAn dr* fiiiiitÁn a linnt-

Ipoly folyónak a Danától felfelé eszközlendő

t értelmében kellő további intéz* 
az alispán felhatalmaztatik.

Kis-Oroszi község azon kérelmének, 
melyben a községi és megyei közmunkát a 
dnnaparti védvek felállítására kéri fordít
hatni, hely adatott.

A puszta-sápi malom gátjának Í8 liü 

velykkel történt alábbszállittaiását tárgyszó 
küldöttség! jelentés belybenbagyatott.

Losoncz város határozata a mérnöki 
hivatal betöltetlenül hagyása iránt belyben
bagyatott.

A vicinális 
több eszközlése 
erő okszerűbb 
járásonkint két tagból álló bizottság külde
tett ki, mely a járási állapotok figyelembe 
vétele mellett az alispán elnöklete alatt tar, 
tandó központi bizottságban erre nézve a 
legközelebbi gyűlésig javaslatot terjeax- 
tend be.

Többrendű küldöttség! jelentés után 
Elsztner Ferencz főmérnök jelentése, moly 
mely szerint a munkaerő összeírásának ki
vonata következő: két fogatú napszám 
30718, egy fogatú 1080, kézi napszám 
91313, a megváltási összeg pedig 88681 fi. 
s igy az cgyfogatu napszám ez évben 301- 
vei több, a két fogatn ellenben 4 202-vel, 
a kézi napszám 1033-al kevesebb mi okból 
jelentést tevő főmérnök ntasittatott, hogy 
az összeírásokat a múlt évivel egybehasou- 
litsa s a feltűnő kevesbedést mutató közsé
geket a kellő vizsgálatok eszközölbetése

nti munkálatok czélraveze 
s az erre fordított roppant 
felhasználása tekintetéből

ségesnek látják ugyan, de miután a bont- 
megyei érdekelt földbirtokosok a nógrádi 
érdekelt birtokosok bozzájáulása nélkül víz 

______,____________________  ___ , szabályozási társulatot alakítani nem baj- 
a beterjesztett községi községi költségvetési,landók s az előlcges munkálatok költségei- 
előirányzatok jóváhagyatván, a késedelmes nek fedezését a házi pénztár nem bírja, s 
nézsai és csengerbázai jegyzők elleni fe- mert c munkálatra az államtól segélypénzt 
gyeim! vizsgálat megqjtésérc, s a szinobá- remélnek az Ipoly medrének s gátjainak 
nyai előirányzat helyett beterjesztett nyilat-: megvizsgálására szükséges bizottság kikül- 
kozatban panaszolt viszály megvizsgálására dósét clhálasitották, — továbbá, hogy a sze
sz illető szolgabirák utasittattuk.__________ lestényi malmot ártalmatlannak találják, a

A méter-mértékek behozatala érdeké- nagy Csalomjai malom ellen pedig panasz nem

nos, Munkay János, Jókúthy Endre, Mészá- ben kelt ministeri intézmény folytán száraz- tétetett, végre kijelentik, hogy az ártalmasnak
ww Bávwior Kanta István, r. katb. lelkészek, mértékek, sulyok és folyadélunérő cszközö- bizonyulandó malmok ellen a törvény szigo-
_ Pa'vsr Lajos, Stmko Gusztáv, svehia két biteicaito hivatal 1873 re B.-Gyarmaton rát alkalmazandják, ha Nógrád is hasonló
Jgooe evang. lelkészek, — Veres Pál, Kom- 1876-ra azonban már l.osonczon is hordó- eljárást követesd, de kerülni fognak minden
játhy Anselm, Balogby Gyula, Beményfly Jó- hitelesítő hivatal pedig Sziták és l'encz oly elbamarkodást, mint milyet a kővári
r^tf Jeszenszky Danó, Szentiványi Ferencz, községekben hatátoztattak felállittatni.— o malom levágatásánál elkövetlek, midőn az o„_. _ ____ ..—t.
Pnséuaflj Ottó, Huszár László, Hannos mérték-hitelesítő hivatal személyzetét képe- ezzel szomszédos s még károsabb b.-gyar-1 czóljábói tüntesse ki.

Zadubán Ádám ;Loaonexon :’Okolicsányi 
Miksa, Sxilaasy Béla, Kosach Gyula; F 0 • 
lakta: Jakabfalvy Károly, Oroszy János, 
Rubint Lajos; Szirákoa: Niczky Pál, 
Bozó Pál, Podhorszky Pál A besztercze- 
bányai felszólamlás: bizottsághoz: Pokorny 
Gusztáv, Baratta Alajos.

Az 1868: XXXVIH. L ez. 123 fi. szerint 
I864-bn 5 évre megválasztott iskolatauá- 
csoaok működési ideje lejárván, a követ
hető öt évre iskola tanácsosoknak meg
választottak: Schlosserik József, balgó Já-

kivételt tenni annál kevésbé lehet, miután 
igy a községi közmunka alól még inkább 
felmentendők lennének.

A számvizsgáló bizottság jelentésével,

Vándor dal.
Vándor bot van kezemben, 
Vidám dal ^jkimon ...
Ki mondaná hogy halni, 
Hogy halni készt kínom?

Indül a dalos utas
Távol határokon, -- 
Szemközt a honi ormok, 
Kik vannak azokon?

Talán lengő kendővel
Feléje intenek, 
Ée könnyező szemekkel 
Ide tekintenek.

És a mi aajg szivükben 
Az mind, mind fáj nekem...
— — Büvösbájos, hazugság 
Az én vig énekem.

Gáspár Imre,

Nevetőm ...
Nevetem, a kicsinyek serege 
Hogy oszt egyásnsk óriás nevet, 
Horáczi él ott, itt Shakespeari hér 
As, ée ez már Petőfi társa lelt...

Csak egy panasz marad belőle ha 
A nagy dicséret végre elreked. 
Hogy a bor oly hamar felejti a 
Horiez, Petőfi, éa Sbakerpeareket 1

Gáspár Imre,

—
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, VII.
(Folytatás.)

Most Henriken voltasor hogy megijedjen. 
Megbánta, hogy minek is űzött ilyen veszélyes 
játékot.

1 — Jnlietto melyen meg volt hatva,
i — És te barátnőm? kérdő Cceiliet.

— Én vakon engedelmeskednék a jós
lat szavának válaszólá Cecilie

— Most pedig — mondá újra Julietle, 
ki még mindég azt gondolta, hogy Henrik 
ur még most sem tudja a beszéd titkát — 

;mo*t jiedig, hogy ne dicsekedhessek az az 
állat szeliditőnő, miszerint engem, mint pár- 

| ducit, vagy athletáját, megszeliditett; azért 
sem balgatok szavára. Sem uram sem anyám, 

<sem pedig barátnőm tanácsára nem figyelek. 
Nem engedelmeskedem a boszorkány akarat
jának. Henrik, győzedelmeskedő tekintettel 
téve hozzá:

— És az Isten megfogja azért jutal
mazni, ha többet ád reája éa szive zugai
méra, mint a titkos szemfény vesztésre.

Beanzee asszonyság örömmel fogadta I 
Julietc végső szilárd elhatározását és Henrik-1 
bez fordult ilyen szavak között:

— Ma estén fogom várni bátyja urát. 

Ezalatt olyan tekintetet vetett a emberre, 
mely nyíltan azt mondá:

Megértettelek. Remélj 1
Cecilie. Julietc füléhez hajolt éa ezt tugta:

— Mindennek daczára és mindenkinek 
ellenére kedvesem, én már csak az elsőt 
vettem volna férjemül-

VIII.
Míg ezek igy társalogtak, Hektor útban 

volt Senlis felé. De nem ment haza, hanem 
az egyik barátjához tért be, hol előadá, 
milyen keményen és méltatlanul bánt vele 
Ermenon ur és fölkérte, hogy tegye meg a 
kellő lépéseket.

A jó barát, minden áron meg akarta 
őt nyugtatni. De ez csak a külső nyugalom 
volt, mert a jó barát attól tartott, hogy a 
fegyver forgatásban járatlan Hektor, köoycu 
megjárhatná az ügyes nemes emberrel, kivel 
most olyan feszült viszonyban állott Hektár
nak az a megnynytatás nem volt elég, hanem 
ő nyíltan elégtételt kívánt.

A barátnak tehát elkelte fogadnia az 
ajánlatot. Hektor, az. ntán atyjához mont, 
kit fiúi szerettei ölelt meg. És az egész napon 

át folytonosan gondokba volt merülve.
Nem a bekövetkezendő párbajtól tartott ő 

— hisz ennek inkább örvendett. Hanem az 
a gondolat fájt neki, bogy Julictte Henriket 
fogja férjéül választáni. És ha nem vész is 

el a párbajban legalább sebbel tér meg, és a 
testi szenvedés elfogja feledtetni véle lelki 
szendéseit.

A jó atya belátta, hogy miért szouior- 
kodik fia és még az nap Volganccuse felé 
ment, hogy megkéijo fi* számára a leány 
kezét |

Négy órakor megjelent Hektor barátja. 
Ó egymás tanúval Ermenon Henrikhez ment 
és fblszólitá, hogy nyilatkozzék.

Henrik a nyilatkozatot fegyverrel kezé
ben Ígérte meg adni és a tanúkat, a nagybá
tyához utasította. Hektor tanúi előadák a 
nagybátyának, bogy miért jüttek. Gábriel 
udvariasan fogadta őket, készséggel adott 
helyet nekik azután nyájasan meghallgatva 
a tanúkat, igy válaszolt:

~ Beszéltek mar Henrikkel ?
— Igen, uram.
— Nem akar fötvilágositást adni?
— Nem.
— Unoka öcsém nogyon jó lövész. Hisz 

azt tudhatják ?
— Mindenki tudja.
— És az ön védencük?

— Az sem gyakorlatlan.
— Nem volnu-e jobb, ha kissé gondol

koznának, mert a két ellen erő nagyon is 
k II lön bűző?

-- Gondolkozni? Az. az ö dolga. 0 uou> 
enged semmit sein.

— Ő nagyon derék fiatal ember. Kár 

volna értté.
— Mindent felhoztunk — és semmi sem 

használt.
— Ugy azon kell lennünk — folytató 

halknu iiábriel — hogy a |>árbajt uo végez
zük halállal. .Mi majd kardot választunk. 
Nem fogártani az itju G randinek sem egy ilyen 
kis össze koccanás legalább kijózunul. De kár 
lenne értté ha eltalálna veszni. Mint véleked
nek erről?

— Megegyezünk.



Kacskovics Károly indítványa ■ az ál
landó választmány javaslata folytán határoz- 
tatott hogy jövőben * (tényleges szolgálat- 
bán lévő s vagy szolgálatban volt ■ állam
vizsgát a egy évi gyakorlatot kimutató egyé
neken kívül csak azok nyerhetnek megyei 
tissteéget kik a megyénél töltött két évi 
gyakorlatot a elméleti vizsgát állottak ki egy 
em nézve szervezendő bizottság előtt, s 
ennek szabályrendelet! alakba Öntésével n 
jövő gyűlésig a jegyzői hivatal bízatott meg.

Kellő intézkedés tétetett egy kO»|>outi 
szegényalapnsk létesítése érdekében, mely 
a községek által szegényalap czimén fizetett 
összeg égy Ötödéből, bitang marhák s gaz
dátlan tárgyak árából s bírságokból s jó
tékony hagyományokból fog elöteromtetui.

Utrendőri s egyéb fontos intézkedése
ket és szabályrendeleteket külön közöljük.

Ezeken kivtll még számos, kevésbbé ér
dekes s inkább magánérdekű ügy intéztetett

Végre főispán ur ő méltósága br. Roz
iiét Ervint és Krssák Fcrenczet t aljegy
zőkké, Müller Júliát t. szülésznővé nevez
vén, a gyűlést berekeszté.

Politikai szemle.
Az országgyűlés uj Ülésszaka oki. 24-én 

,ogja kezdetét venni, mely napra Perczel 
i'éla, a képviselőház elnöke már oct 17-én 
. zétküldtc a meghívót. — Az országgyűlés 
; sszeülése alkalmával három javaslat fog 
előterjesztetni. Ezek: a városi főispánok 
megszüntetése, a kisebb városok bekcbelc- 
::ése s a háziadó behozataláról szóló javas
latok. A városi főispánok jan. 1-ével szán
dékoltéinak mcgszünteltetni; a kisebb vá
rosok bekebelezése s a háziadó behozatala 
jul. 1-én menne végbe. Az állam minden1 
megyének évenkint egy változatlan összeget 
ad, a mely felét teszi a három utolsó évi 
közigazgatási költségek átlagának;* többit1 

adópőtlék ntján a törvény hatóság szénibe, 
adóleengedésnek pedig ninca helye. — A' 
felsőhöz reformjára is kész a törvényjavas
lat A kormány ezt már csak * trónbeszéd 
ígéretére való tekintetből is, minden cselre 
kellő időben szándékozik előterjesztetni, a

egyezni, 124,000 frt fizetésében megegye
zett s visszanyerő egész kaucióját E meg
állapodásokra vonatkozó szerződést az ér
dekelt budapesti bankok is jóváhagyták.

— A budapost-zimonyi vasút kiépítése 
tárgyában nagy mozgalom indult meg. Mig 
az osztrák államvasuttársulat Szerbiában 
mesterkedik, a Duna lial-partján lévőnovyohb 
községek és egyébb érdekeltek a felett ta
nakodunk, hogy mint biztosíthatná c c vonal 
kiépítését minden állami garancia nélkül. 
Az erro vonatkozó előmunkálatok már meg
lehetősen előrehaladtak, és o tárgyban a 
napokban Budapeaten nagy értekezlet tar
tatott, melyen számos község képviselteié 
magát. Az értekezletet Ivánka Imre bivta 
össze.

— Francziaországban oct. 19-én pót
képviselőválasztások voltak, melyek a Pás 
do Calais-kerüle'.bcn nem vezettek ered
ményre; AIpcs-Maritimcs-bcn Cbiris, Seinc- 
Oisc-ban Scnuard republikánusok választat
tak. — A* összes megyei bizottsági válasz
tások eredménye körülbelül következő: az 
1430 választott közül 673 köztársasági, 601 
monarkhista es 158 bouapartista; ez utób
biak több helyen fényes diadalt arattak. 
Egészben véve az eredmény azon szám
arányt. mely a megyei bizottságokban u 
politikai pártok közt előbb fennálutt, uem 
igen módosította. — A párizsi lapokat s az 
egész európai közvéleményt igen élénken 
foglalkoztatta a spanyol kormány egy em 
lékirata, mely a karlista lázadásra vonat
kozólag okt 8-án adatott át Decazcs her- 
ezegnek s később * több európai kabine
teknek is. Az ügy roppant szenzációt kel
tett, mert a spanyol kormány feltűnően ki
hívó módon lépett föl benne a frauezia ha
tárhatóságok ellen. Ez okból Decazea hg. a 
nemzetgyűlés állandó bizottságának egyik 
közelebbi ülésen felszólalt s előadta, hogy 
a jegyzék sértőt nem tartalmaz.

— A spanyol csatatéren e héten is foly
ton folynak a khebb nagyobb küzdelmek. 
Az utóbbi fairek szerint a lázadók körében 
nagy az elégedetlenség, s több helyen ko
molyabb zavargások fordultak elő. Don 
Carlos Elio és Mendiri tábornokokkal érte
kezletet tartott, s Panna herczegct az első

fölállítani, mindenütt az ellenzéki jelöltekre 
akarnak szavasul.

— Dániában az ellenzék hű marad az 
1870-M programúihoz, s Fornosbcch uj mi- 

'nisteriumát nein a szeműt Ítéli meg, hogy 
Imit tesz, hanem hogy mit mulasztott el 
tenni. A kormány által tekiutoibo vétetni 
kívánja a „többséget'1, mely az egyesült 

.ellenzékből All, s mely bizonyára érdemei 
annyi figyelmet, mint Pa születés, és a v* 
gyon“. Uorg képviselő még továbó tnegy s 

ta nemességet, uilndoa eltűrt és rendet el 
akar töröltetni.

— Az Argentiui konföderáció, moly már 
évek óta a legbékésebb fejlődésnek indult, 
most egy oly makacs forradalom kezei ki zó 
jutott, milyen a délamerikai szabad államok 
mozgalmas politikai életében is ritkáu for
dul elő. Ugyanis Sarmientó elnök helyébe 
még hivataloskodási idejének lefolyása előtt 
dr. Avellaneda választatott meg utódának, 
kinek oct bor 12-én kellett volna elfoglal
nia állását. Mitro tábornok azonban már 
államcsínyt követett cl az uj elnök ellen, s 
* katonassággal Buenos-Ayres ellen indult. 
A legújabb távirat azonban jelenti, hogy a 
lázadok megfutottak s Avellaneda elfoglalta 
tisztét.

- - i
Hirek.

Pályázat. Cscsztvén az evaug. kántor
tanítói állomás megüresedvén, arra ezennel 
pályázat nyitta ik. Pályázni óhajtók Bárány
ban alólirottnál, f. é. november l-ig, akár 
személyesen, akár lovelilcg,— előmnt jván 

[tanképességi oklevelüket, - jelentkezzenek. 

IPutz Lajos, szügyköri evang körlelkész.
A ImhoiicsI Anké.-yteu lAzo'tű-rav ti t 

éfc'bcléptctésére az első lépés megtörtént. 
Dr Plieht* Soma ur, a közegészség és 

I rendőrügyi szakbizottság elnöke ugyanis 
közelebb terjesztette e bizottság eló a léte-l 
sitendő ilynemű egylet szánjára általa ké
szített alap-zabály-tervezctet, s ugyan c 
tárgyban értekezletet is tartott.

Vasárnap, f. évi november hó 1-én a 
losonczi reform, templomban a reformutio 
emlék ünnepe fog megtartatni. Az ünnepélyes

* képviselőház munkarendjétől függ majd, karlista ezred ezredesévé, C ősért a grófot isteni tisztelet alkalmával az ottani dalárda 
vájjon a jelen országgyűlés utolsó Uléssza- tüzérezredessé, Bárdi és Bari grófokat lo- is közre fog működni. Énekelni fogja ugyan
kában tárgyalás alá veszi-e vagy nem, ezen vassági századosokká nevezte ki. is az „Isten dicsőségc“ czimü chorált Beet-
törvényjavaslatou ! — Olaszországban a közelgő választó- boventől, továbbá az „Erős várunk" • kéz-

— A határvidéki crdőüzlet felbontás* sokkal szemben az ellenzék nagyon tévé- detű éneket Meyorbeer zenéjével (a Hnge- 
inint a mnlt hét folytán hosszas alkudozások kény, különösen délen, Nápolyban és Szi- nották szerint.) <
folytán Zágrábban. A kiegyezés október ciliáb.n. Nem várt szövetségesekre is lett A méter-mértékek kinézetét s a régi 
15 én jött létre. Mollinary tábornok a kau- szert a klerikális sajtó ellenkező tanácsa mértékeknek méter-mértekrei átszámítását 
cióból mintegy 300,ÜÜO frtot engedett le; dacára, részt akarnak veuni a választások- mutató s igen gyakorlati hasznú táblázat 
Pollák, ki nem akart ax üzlet felbontásába han, s mivel saját jelölteket nem képesek jelent meg s kapható Kék Lászlónál ára ő kr.

ilolálozáaok. Paczolai Imrónó született 
llotsyi Mária o hó 22-ón koszai botegeskedés 
után elhunyt temetése mi len özflgybctj. 
Kontból pedig Kappol Frigyes nyugalmazott 
kapitány s megyebizotmáuyl tag haláláról 
értesítettek.

Vmlkcrteii múlt szombaton bét, szer
din pedig mintegy 80 épülőit a tűz marta
lékává. lett.

A l> -gyarmati knth. elemi iskolai* 

segéd tanítóul, a f. hó 18. án tartott liitfo- 
lekezeli gyű és B.dlcy Jánost választá, iskola
széki tagokul pedig: Frőlich Vilmos, Elba- 
niczky Flórls. Italoghy Gyula, Remény fi Jó-- 
zsef, Makay Gáspár, Kacskovies Károly, 
Kukta András, Karmos Gábor, Szerémy Gá
bor, Kácskovirs Lajos, Ticsinszky Miklós, 
Kék László s Áninger Károly választattak.

Szerkesztői üzenetek
StL. Budapest. Küldeménye nem 

közölhető. Lapunk iránya és szűk kötete 
ilynemű értekezések felvételét nem engedi 
Könnyebb olvasmányt kérnénk.'

B. Ipolyság Levelét megkaptak, 
do aláírásának csakis első betűjét vehettük, 
egyébként megnyugta ásul tudatja^, hogy 
a szerencsétlennek saját, hátrahagyott ira
tából merítettük a mondottakat, melyben 
az ön által felhozott körülmények is érintve 
voltak, de azokat az atya iránti figyelemből 
nem közlőttük, — do mit is használt volna 
már?

B Za. kisasszonynak. Bocsánat 
a hosszas hallgatásért, az első tárgyánál, a 
második terjedelménél fogva nem közölhető.

Irmának. A leveleket köszönöm a 
ha ozélja csak az volt, hogy azokat végig ol
vassam, — nzt elérte, közlésükre azonban 
nem lehetek (hajlandó, bármily érdekesek 
is. különben. Nem mindent lehet, a mit 
szabad.

L. E. Ha rósz verseket küld, legalább 
bérmentve tegye azt

Gabnaárak.
B.-Gyarmnfon 1874 évi október hó 

19-én tartott hetivásár alkalmával egy póza, 
mérő líszabuz* 4 frt. — kr., 4 frt. 20 kr. 
rozs 3 frt — kr., 3 frt. 20 kr. árpa 2 frt. 
20 kr., 2 frt SO kr. zab 1 frt. 40 kr., I 
(rt 50 kr. kukuricza 2 frt. — kr.

Felelős szerkesztő:
Hnrmofii Gábor.

— így hát uraim megegyeztünk a l — Fogadja meg becsület szavára, hogy 
karddal? ! Henrik igazán szereti Juliettet és, ha valami

— Megegyeztünk. baj fogja érni, nem okolja a lépését.
— De minden a legnagyobb titokban; — Csak azt montbatom — válaszúié

— Igen, mama.
— Jól meggondoltad c magadat ?
— Igen.
— És a boszorkáuynő, jóslataival?..

Gábriel — hogy, ha Juliettc nem adná neki 
ja kezét, ugy nem tudnám, mi lenne unoka

A ____ ______ : u-l—x. 1____ 1

— El van feledve.
Jnliette nem mondott igazat. Cecilic óvó

j — Tehát előre.
Pontormi körül senkit sem találtak. Né

hány pilanat múlva Henrik és két tanúja 
gyors léptekkel közeledők.

— Vonuljunk félre — mondá Hektor 
  . . w. i „ ha valami gondarm meglát ugv rögtön 
marquis lesz unokaöcsém má- öcsémből, ő ugy szereti kedvesét, hogy'figyelmeztetései, elhintették kcblibcn a két gyanút keltünk benne. Balra a nagy fáktól 
.. <_______________ • • .a _as * Qranrlín UrtlrtnW mfl kiliíttu niAr* YMAlvt Arrf4. VnrlAa mnwAt Aa Lnntia nov evAval Írásit malv fnoasaak

i Tis pere múlva a hat úr együtt állott 
— Grandin úr — szólitá meg Henrik

fog maradni?
— Természetesen
— C " ‘i __ _______ ____

sodik tanúja. Móricukaz időt és helyet kell JGraudin Hektort ma kilátta, mert vetélytársá-;kedés magvát és benne egy szózat kelt, mely fogunk várakozni.
meghatároznunk. Nem jó lenne o ha a Pon-^“ak gondolja. • lazt mondd: Nem jól cselekedell I Tis pere múlva a hat úr együtt állott

.» ..... . ..---------------. «... x——Az Istenért csak nem lesz ebből va-i —Édes leányom—mondá üncpélyeseu — Grandin úr — szólitá meg Henrik
ílátni komolyabb baj? 'Bcuzoe nszonyság — o pilauattól, tekintsd ellenfelét — azért jöttem, hogy tegnapi ha-

Gábriel restellő, hogy elárulta magát, ugy megadat, mintha Ermenon úr neje lenné), tározatomnt visszavonjam. Bocsáson meg és 
u kibékülés jeléül nyújtsa jobbját

— Mit jelentsen ez ? — kérdő megle
petve Hektón '

i — Nem sokára oltárhoz vezetem arámat

tarmó fasorok'alatt, holnap reggel hat órakor < 
végeznénk?

— Jól van. i
' A két tanú eltávozik.,Rektor barátja! j0® 

nak, légyottot adott. Ö holnap reggel magé-! ’ - - ------------------------------------- --------- -
nyosan akarta elhagyni a házat, nehogy (kereskedés az egész.
gyanúra szolgáltain okot Az első párbajt,' ~ fennek! mondja meg unoka 
inéga legbatrabb is, ha a párbsj sikerűiét-,késesének,ibáró ur.hogy leányomforón szereti 
lenül üt ki. Az egyiket atyjához, a másikat szivével kezét, neki a<(ja.
.lulliette-hez irta. f - hal* tens nszony

... . , , .... . . ! — Igytehát már most csak a házassági
E leveleken a legtisztább szeretet ragyo-' ,~ ., . . ... ... ..... u > szerződést kellene megkésziteni.-

gott végig.-Azután mindkettőit bcpecséfele- .. . ,
ül . .. — Nem a becsületes embert megkesen-

az jró asztalba helyezte és a kulcsot rnágá-,. . _ . , ... . . .
hoz vette ' t0D1’ naKJ’on ‘áJQa szivének,

ha azt nem a maga fia számár* Írná. így cl 
Eközben az Öreg Grandin megérkezett ■ fogadnA a 8IcrkcMtéít. Eor(1n(jon a saját 

a kastélyba. Beauzee aszonyság éppen Gáb | ;egylóiclieL 
riel úral értekezett, azért nem bocsátották be' 
hozzá. A jó öreg már-már elakart távozni, de! 
azért mégis állva maradt.

— Hisz tudhatja ön — mondá Beauzee ' vele 
aszonyság Gábriel urnák — hogy milyen 
fóron szeretem én a leányomat. Kétségbe 
esném ha boldogtalannak látnám.

— Megelőzött — gondolá magában az i 
öreg, és tovább balgatá az érdekes beszédet' non úr ? — kérdő az anya. 
Beauzee aszonyság folytaié: t — Tehát beleegyezel?

Még ma szeretnék vele beszélni.
— Rögtöu elfogom küldeni — mondotta 

nagybátya.
— Kérdés, honn-u találja?
Bizonyosan, hacsak nem jön utánam, és az iránta lángoló szerelmem tiltja, hogy 
Gábriel dicssugárzó arccal tért hazafelé, hogy életem kockára tegyem. Hoktornak el- 
Fél óra múlva Grandin is haza tartott, kellé fogadni a baráti kezet ’ 

szomorúan. : — Feledve van-e már minden?
Henrik Volganceuce-ben tartotta meg az — Semmi sincs feledve. Mintha miSvwn 

alkonyt. ' történt volna Ermenon úr.
A jó öreg, ki mitsem hallót a párbajról,! - A kibékülés jeléül jeleljen meg agy

mert tovább nem ment ballgatózni, almon- bekeléshnkön. ' 
dotta a záoák, hogy már későn jött.

Hektor tiszta szivére egy sötét gondolat ‘
— A mint tetszik. nebezedék. [ . .

Beauzee aszonyság csöngetett. ...Hátha meggyilkolnám őtl... sutogá vozni késztetlek.
— Küldje be káuyomat. Beszélnem kell neki a gonosz szellem. Éjféltájban mindketten A látszólagosan kibékült ellenfelek — eltá-

lefokvének. Hektor nem alha’ott. öt órakor vozának. í-j*-’
fölkelt és megcsókoló atyát, anélkül, hogy' Hektor hazajött és elégető leveleit' Le- 
fölkelsctte volna. < heteden leírni a szegény fiatal ember tzen-

— A kitűzött helyen metalálta két ba- védéseit Atyja egészen megsemmisülve ta
lálta őt.

— No tesék tartani sémitől. Csak ifjú

— Ezer hála tens uszony e sok kegyért.
— Igytehát már most csak a házassági de

— Szives ajánlatát vem fogadhatom el.
— Es miért Grandin úr?
— Fontos ügyeim néhány hónapra tá-

— Grandin úr várakozik kivül...
—• Rövididő múlva szívesen látom — 

válaszoló nyájasan. Julictte meg jelent.
— Ugy e tudod hogy miért jött Érme- rétjét

— Elkéstem-e? kórdó tőlük.
— Nem, hanem mi jöttünk korábban.

(Folytatjuk.)



Van szerencsém a t. közönséget értesi- 

siteni, miszerint

ügyvédi irodámat Ipolyságon 
(Bálhery Gábor-'*1* bubán)

megnyitottam, s a szakmámba vágó min
dennemű megbízatásoknak pontos és lelki
ismeretes elintézését Ígérvén, szives párt
fogás és bizalomért estiek.

Ipolyságh, 1874. évi október 15-én
Donáth szilárd, 

kői- én váltó-ügyvéd.

buiuuukuö jurz.öüUBb uiuu uöaittii 
birtokára, mely a legjobb takarmány
készlettel bőven el van látva 800—1000 
darabig feles birka kerestetik. Bővebb 
felvilágosítás szerezhető Csaláron.

Bérmentes levelekre is azonnal 
válaszoltatok.

Eladó birtokok:
Bakón 14 hold szántóföld;
Puszta-Berkiben mintegy 64 hold 1200 négyszög öles beltelek illetve rét. és szántóföld;
Horpáeson mintegy 90 hold beltelck illetőleg szántóföld szabad kézből minden órában eladó.

A venni szándékozók hozzám forduljanak.

B.-Gyarmat 1874. október 7-én.

- Némethy Kálmán.

öLl'VELVlcereelroclösöTDerx
B.-Gyarmaton,

megérkeztek nagy választékban a mostani idém 
hek megfelelő legújabb ruhakelmék, u. in.:

Vathmutok, téli kendők, 
úgyszintén

gyermek és női ciip«• rakIára 
b mindennemű DIVATOZIK KEIT; nemkülöi 
ben figyelmet érdemlő

nimburgi, hollandi, és sléziai vászon

gyári raktárát, 
kólönösen s

jutányos árak mellett
a n. é. közönség figyelmébe ajánlja.

Kiadó: Kék László. Nyomatott B.-Gyarmaton Kék Lászlónál 1874.


