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Előfizetési felhívás
A *

„NÓGRÁDI LAPOK"
és „Honti Híradó"

politikai, társadalmi és közgaszdászati hetilapra

Nógrádmegye újjászervezése.
(folytatás)

Tekintve, hogy a tisztviselői áta
lányok szabályozása is több tekin
tetből szükséges, a tisztviselők és 
szolgák létszámát, fizetését és átalá
nyát, az 1878-ik évi költségvetést 
kővetkező kimutatásban foglaljuk 
össze:

A.) Kiadás

.. I Czim.

Tisztviselők és segédeik fizetése
1 Alispán 1600 frt
1 Főjegyző 1400 frt
1 Tiaxti főügyész 1200 frt
1 Tiszti alügyéas 800 frt
1 Árvaszéki elnök 1400 frt
3 „ ülnök 1600 frt
1 I-eő Aljegyxö lOOOfrt
1 Il-od „ 800 frt
1 Árvaszéki jegyző 800 frt
1 Pénztárnok 800 frt
1 Főszámvevő 800 frt
1 Alszámvevő 700 frt
I Levéltárnok 700 frt
1 Főorvos 600 frt
2 Alorvos 1000 frt
3 Állatorvos 750 frt
1 Várnagy 600 frt
6 Főszolgabíró 6000 frt

10 Alszolrabiró 8000 frt
4 Csendbixtoe 2400 frt

Segédszemél y zet
1 Alispánt iktató * 700 frt
1 „ kiadó 700 frt
3 „ írnok 1500 frt
1 „ dijuok 400 frt
1 Közigazgatási bizottsági Írnok 500 frt
1 Árvaszéki iktató és kiadó 700 frt
2 „ írnok 1000 frt
2 „ dijnok 800 frt
1 ügyészi írnok 500 frt
1 Pénztárnoki Írnek 500 frt
1 Számvevői „ 500 frt
5 Főszolgabírói „ ____________ 2400 frt

Összesen 43050 frt

II. Czim.

Tisztviselők s segédszemélyzetük mellékjárulékai
1 Alispán 400 frt
I Főjegyző 200 frt
1 Tiszti főügyész 200 frt
1 Tiszti alügyész 200 frt
1 Árvaszéki elnök 200 frt
3 „ ülnök 400 frt
1 I-aó aljegyző 200 frt
1 II od aljegyző 160 frt
1 Árvaszéki jegyző 150 írt

Közigazgatási ülés,
(okt 11-én)

Sréter Alfréd és dr. fiaintner Fe- 
rencz igazolt elmaradásán kívül jelen voltak 
a bizottság összes tagjai.

Gr. Gyürky Ábrahám főispán nr 
ő méltósága pont 10 órakor megnyitván az 
ülést, — felolvastatott az alispáni jelentés, 
melyet egész terjedelmében lejebb közlünk.

A katonai elbocsátások és nősülési en
gedélyek tárgyában előadott alispáni intéz
kedések jóváhagyattak.

Madách Károly alispán előadja, hogy 
dr. Baintner Ferenez főorvos betegsége foly
tán meg nem jelenhetvén, — jelentését be
küldte. Tudomásul vétetett.

Árvaügy. Beadatott 0192 ügydarab, fel
dolgoztatott 5439, elintézetlen 753. A letéti 
Eénztár 255046 frt 62 krból áll. Az árva 

önyvek készen vannak, s rendszerint ke
zeltetnek.

Főjegyző beterjeszti a községek orvosi 
körökbe sorozásának és a körorvorok fize
tésénél tapasztalt aránytalanság szabályozá
sáról szóló küldöttség! javaslatot. B e- 
niczkv Gyula a tuleki csoport közsé
geinek helytelen beosztása ellen felszólal. 
F 0 r g á c h gróf a javaslatot pártolja, mert 
a küldöttségnek a körjegyzői köröket is 
tekintetbe kellett venni, s a különben is 
szétszaggatoU közigazgatási kerületeket még 
inkább szétszaggatni sem egyesek, sem a 
községek érdeke nem lehet. A javaslat 
mellett Komjáthy Anzelm is felszólal, kime
rítően indokolván a beosztás helyességét.

Alispáni jelentés.
.(1877. október 11-iki közig. biz. ülésen)

Tekintetes közigazgatási bizottság! Múlt 
szeptemberhó 6-án tartott legutóbbi közigaz
gatási bizottsági Ülés alkalmával azon óhaj 
nyilváníttatott, hogy a bizottság működésé
nek kellő világlatban tartása végett czél- 
irányoa lenne, ha a közigazgatási bizottság 
határozatairól egy nyilvántartási jegyzék 
vezettetnék, s habár ez határozattá nem is 
emelkedett, a bizottság ezen ezélzatának 
tehetségemhez képest eleget tenni kívánván, 
az összes jegyzőkönyvekből egy jegyzéket 
készítettem, mely szerint az eddig hozott ha
tározatok közül még tízre a kívánt jelen
tések be nem érkeztek; ezek közül még 
hátrálékban vannak: a kiküldött bizottságok 
3-ra, a kir. tanfelügyelő 3 ra, a posta és 
távírda előadója 2-re, a tiszti főorvos l-re, 
melyeknek mielőbbi beterjesztéséi megsür
getni, ugyszinte ezen nyilvántartási jegyzé
ket továbbra is vezetni kötelességemnek 
ismerendem.

A posta és távírda előadójának azon 
hivatalos jelentése folytán, mely szerint a 
megye területén még számos oly község van, 
melyek az illetékes posUhivatalokkil ál
landó és szakadatlan portai összeköttetést 
fel nem állítottak, a közigazgatási bizou-

Előfizetési feltételek:
Fél évre...........................3 frt
Évnegyedre .... 1 F 50 kr.
Egy nőnapra. . — s 50 kr.

Az előfizetési pénzek egyedül a kiadó
hoz ezimazve, — legezélazerúbben pósta- 
utal ványnyal — a nyomatandó példányok 
s pontos szétküldés tekintetéből, mielőbb 
beküldendők.

Azon t előfizetőket, kik hátrálékaikat 
eddig be nem küldötték, tisztelettel felkér
jük azok rövid Idő alatti beküldésére, nehogy 
a kiadóhivatalnál fennakadás történjék.

V-dik évfolyam. 1877. 40-ik szám. B.-Gyarmat, Vasárnap október 14.

NÓGRÁDI  LAPOK
és HONTI HIRADÓ.

Politikai, társadalmi s közgazdászati hetilap.

I Pénztárnok 200 Irt
1 Főszámvevő 100 írt
1 Alszámvevö 100 frt
1 Levéltárnok 100 Irt
1 Főorvos 100 frt
2 Alorvos 200 frt
3 Állatorvos 300 frt
1 Várnagy 100 frt .
6 Főszolgabiró úti átalánya 1200 frt
5 « lakbére 1000 írt

10 Alszolgabiró úti átalánya 2000 frt
4 Csendbiztos lótápja 480 frt
2 „ lakbére 200 frt

Segédszemélyzet 
1 Alispáai kiadó 100 frt 4
1 „ iktató 100 frt .
3 „ ir. ok 300 frt 1
1 Közigazgatási bizottsági írnok 100 frt 4
1 Arvaszéki iktató ée kiadó 100 frt
2 Árvaszéki írnok 200 frt
1 Ügyészi Írnok 100 frt
1 Péoztárnoki Írnok 100 frt
1 Számvevői írnok • 100 frt

Összesen 9330 frt

III Czim.

Közbiztonsági és szolga-személyzet fizetése
12 Lovas pandúr rendes fizetése 

216 írtjával és 120 írt lótáppal 4032 frt 
42 Gyalogpandur 216 frt évi fize

téssel 9072 frt
1 Főispán! huszár 180 frt
1 Alispáni huszár . 180 frt
1 „ hivatalszolga 180 frt '
1 Főjegyzői hajdú 180 frt
1 Főügyészi hajdú 180 frt
1 Számvevői és pénztárnoki szolga 180 frt
1 Árvaszéki szolga 180 frt
6 Főszolgabírói hajdú 144 frt

évi fizetéssel 864 frt
1 Tizedes 236 frt
6 Kapuőr 216 frt évi fizetéssel 1296 frt
4 Mindenes 180 frt évi-fizetéssel 720 frt
1 Kőuyomdai szolga 236 frt évi

fizetéssel és ruhapénzben il
letménnyel 58 fi 16 kr. 294 frt 

összesen 17774 frt

IV. Czim.

A közbiztonsági szolgaszemélyzet mellékjárulékai
A tinti hajdúk, huszárok és 

hivatalszolgák ruházatának 
beszerzésére 1760 frt

A pandúrok ruházatának be
szerzésére 4624 frt

összesen 6284 frt

V. czim.

Hivatali helyiségek bérletére.
A panduri lakok és toloncz- 

száUitási helyiségek bérletére 600 frt 
összesen 600 frt

VL Czim.

Irodai szükségletekre.
Hivatali helyiségekhez szük

séges bútorok fenntartására 
és beszerzésére 300 frt

Hivatali helyiségek fűtésére 
szükséges 140 köbméter tűzi
fa, és pedig 70 négyköbméter 
14 frt, és 70 négyköbméter 
12 frt 90 krjával számítva 
szerződés szerint 1883 frt

Hivatali helyiségek kivilágítá
sára szükséges olaj és egyéb 
csikkekért 300 Irt

Panduri laktanyák fűtésére 300 frt
Papír és egyéb irodai csikkekért 1400 frt
Könyvkötői munkákért 300 frt
Kőnyomdai szükségletekre 180 frt
Nyomdász szerződés szerinti 

fizetése 1100 frt
6 Főszolgabíró irodai átalánya 

t 30 írtjával 180 frt
; 10 Alszolgabiró irodai átalánya 
; 15 forintjával 150 frt

1 Főorvos irodai átalánya 20 frt
t 2 Alorvos ., „
l 15 forintjával 30 frt
l 3 Állatorvos irodai átalánya 
t 10 forintjával 30 frt

4 Csendbiztos irodai átalánya 
1$ forintjával 60 frt

Hivatalos táviratokért 100 frt
összesen 6533 frt

Vll Czim.

Utiköltségek és napidijakra.
kiküldött tisztviselők uapidijaik 

fedezésére 500 írt
összesen 500 frt 

Vili Czim.

Épületek fenntartási költségeire.
Lz épületek lúzkármentesi- 

téseért 137 írt 10 kr.
kémények tisztításáért 240 frt —
\ megyei székház fenntar

tására 1009 frt —
összesen 1377 frt 10kr.

IX. Czim.

Vegyes kiadásokra.
A bnjáki megyei ingatlan vagyon 

után adó 20 frt
Megyei szolgák gyógyítási költségeire 100 frt 
Megyeház udrar tisztántartására 100 frt 

összesen 220 frt

X. Czim.

Előre nem látható kiadásokra.
Előre nem látható kiadásokra 800 frt

Összesen 800 frt

B) Bevétel
A törvénykezési hatóság 

kőnyomáéi munkákért azer- 
ződés szerint fizet évenként 350 frt —

Ugyanaz a megyeház! épület 
részek külfenntartási költ
ségére .......... 800 frt —

A helybeli királyi ügyészség 
a megyei magtárépület 

. alsó részéért.......................JOOfrt —
Hivatalos értesítő dijaiból 807 frt —
Államkincstári javadalmazás 84461 frt 26 kr. 

összesen 86518 frt 26 kr.

összehasonlítás:
A) Kiadás 86518 frt 26 kr.
B) Bevétel 86518 frt 26 kr.

Kiadta:
Komjáthy Annim, 

föjtgyxó.
(Folyt, köv.)

A fizetésre nézve három osztály alapit- - 
atott meg, a iéiekazám alapján; — az 
slaőben 700, a másodikban 600, a harma- 
likban 400 frt alapituioti meg, melyhez 
minden községi lakos 8 krral járul.

A javaslat hosszabb vitára adott alkal
mat, végül gr. Forgács Antal indit- 
r anyára még egyszer visszaküldőiéit a kül
lő tuc ;hez, mit Scitovszky János, 
Huszár István és Reményiy Jó
zsef pártolnak.

Kösd község feljebbezése — a hűsmé- 
rési ügyben — el vettetett, s az alispáni 
határozat, mely Porluaz Jónásnak a húsvá- 
jási jogot megalapítja — elfogadtatott.

Huszár István és Roméoyfy József viza- 
tálalót kért azon okból, mert Porluaz Jónás 
feljebbezésébeu állitutik, hogy egy beteg 
marha levágatásánál a körorvoo is részi
vett, s azt nem akadályozta.

T a n 0 g y. Az izraeliU. zugiskolákra 
vonatkozó javaslat elfogadtatott.

Az ecaegi községi iskola Unitó meg
választásának megerősítésére Bozó Pál kül
detett ki.

Melicber interpellálja a Un fel ügy elő aé
get, van e tudomása arról, hogy a b. gyar
mati állami elemi iskolában a róm. kath. 
vallásnak hitoktatásban nem részesülnek.

A helyettes tanfelügyelő jelenti, hogy 
Ebeczky Emil e hó 20 áa foglalja el hiva- 
Ulát.

Adóügy. Szeptember havi befizetés: 
145,804 frt 65 kr„ több mint m. é. szent hóban 
50,132 frt 92 kr. Ezen relatív kedvező be
fizetés mellett mégis 759,745 frt 86 kroyi 
hátralék marad még a folyó, őv 3 hóaapjá- 
ban beszedendőnek, ez csak akkor remél
hető, ha az adóbehajtásra hivatott minden 
egyes közeg ebbeli kötelezettségének egész 
terjedelmében megfelelend, hogy erre a 
közigazg. bizottság számot tarthasson, figyel
meztette az egyes szolgabirákai és kör
jegyzőket, miszerint adóbehajtási ügyekben 
úgy intézkedjenek, hogy a roppant adóhát
ralékuk okvetlenül még a Jövő hó üléséig 
hajtassanak be, mert ellenkező esetben a 
törvényben megállapított felelősség fogna 
rájuk kimondatni.

Más fontosabb tárgy, egyes felfolyamo
dásokon, kívül, elő nem furaalt.

Reményfy József indítványára küldött
ség (Reményfy József, Komjáthy Anzelm és 
Grummich Géza) küldetett ki az iránt, hogy 
oly adók elengedése iránt, melyek tagoez 
tályi állapotból fennmaradtak, feliratot ezer 
keaazeaek.

Börtönügy. Szeptember havában 
201 volt a fegyenczek száma, keresőtök 
436 írt

Topscber Győző állammérnök jelentése 
tudomásul vétetett

A jövő ülés november 7-én fog meg
ürülni.



tágnak 506. száma határozata által el let* 
tóm utasítva, hogy minden községnek reo- 

’ des állandó, legalább hoteukéoti kétszeres 
póstai összeköttetése iránt inlézkcdjeuj, ex 
o tárgyban kibocsátott rendé lelem folytán, 
as eddig beérkezett uolgabirói ielentések 
szerint van szerencsém jelenteni, nagy min* 
den körjegyzői székhely állandó, szakadat
lan, többnyire mindennapos, de legalább 
hetenkénti kétszeres póstai összeköttetést 
már régibb idd óta fenntart, a többi kisebb 
községek postai összeköttetne iránt is. erő
tök és tehetségükhöz képest a kellő intéz
kedések megtétettek.

As akadálytalan szabad közlekedés, 
valamint az nt fenntartási érdekei tekinte
téből a közigazgatási bizottságnak 364. sz. 
alatti határozatával elntasittattam az ut- 
rendőri szabályok újabbi közzétételére, mely 
atrendőri szabályok kellő számban többszö- 
rösiUetvén, azok közzétéiettek, úgy a köz
ségek házán, mint a korcsmákon kifttggess- 
telni elrendeltettek.

A „Balassa** nevű fogadó előtti vízve
zetéknek közrendőri és egészségi szempont
ból szükségessé lett szélesbitése és az ál
lamat közepének alább szállítása iránt B.- 
Gyarmat városa által beadott kérvény foly
tán a közigazgatási bizottságnak 866. sz. 
a. határozata által az állammérnöki hiva
tal ezen kérvény szerint sflrgctőlng szőkéé 
ges teendők iránt úgy a kérelmezett víz
vezeték és utazabályozás tervének és költ
ségvetésének az alispáni hivatalhoz leendő 
beterjesztésére utasittatott, hogy ezen elké
szített tervezet és költségvetés a közmunka 
és közlekedési minifzteriumbox mielőbb fel- 
teijesztessék; mely munkálat a mérnökség 
által elkészíttetvén, az felhatalmazásomhoz 
képest, kellő intézkedés végett, a közmunka- 
és közlekedési minisztériumhoz ajánlóiig 
rögtön felterjeazteteU.

Az 1876. évi V. t. ez. 27. §-a értelmé
ben van szerencsém jelenteni, hogy Leder- 
mayer Vincze nógrádi körjegyző, az ellene 
elrendelt fegyelmi vizsgálat alapján, az ál
lamadó jogtalan letartása miatt 50 írttal, a 
bíró megsértéséért 10 írttal, s így összesen 
60 írttal birságoltatott meg a nógrádi sze
gényalap javára; — a közigazratás terén 
egyébiránt semmi egyéb megemlítésre méltó 
mozzanat elő nem fordulván, minden tiszt
viselő igyekezett feladatát teljesíteni.

A közbiztonsági állapot az elmúlt hó
ban is általában véve kielégítőnek mond
ható, mennyiben bűnfenyitő utón megtar
tandó vétség alig, rendőri kihágás is csak 
kisebb mértékben fordult elő; a legköze
lebb műit napokban Diós-Jenön báró Pírét 
lakán végbevitt tol vaj lás elkövetőit a lég
ére. Ívesebb után látás mellett sem sikerült 
eddig kideríteni.

; Az őszies, ■ igy esősebb időjárás foly
tán e hóban tüzeset alig fordult elő*, a múlt 
havi tiszti jelentésemben jelzett szőllősi tűz
vész által ínségre jutott lakosok felsegélé- 
sére a nm. belügyminisztériumnál országos 
könyöradományok gyűjtésének elrendelését 
kérelmezvén, az a nm. belügyminisztérium 
által azon indokból, minthogy az ily gyűj
tések kedvező eredményre rendszerint nem

Tiszti ügyészi jelentés.
(1877. okUb«r ll-üű köd*, biz SMsea.)

Tekintetes közigazgatási bizottság! 
Augusztus hóban szabadságidőm igénybe 
vétele miatt lévén akadályozva a tekintetes 
közigazgatási bizottság elésében részt ve
hetni, jelen előterjesztésemet úgy a közelebb 
mull szeptember, mint az ezt megelőzött 
hóra is vonatkozólag van szerencsém rövi
den megtenni.

A mondott időből, vagyis augusztus ele
jétől október 10-éig áttétetett hivatalomhoz 
és irtaiéba lett vezetve összesen 294 Ogy- 
darab, melyek közöl gyámi és gondnoksági 
137, alispáni 39, kincstári 37, törvényszéki 
16, telekbatósági 33, járásbirósági 18, a 
többi vegyes, nevezetesen kin ügyészségtől, 
szolgabirák, közgyámok és körjegyzőktől 
14; s elintézve lelt összesen 252, függőben 
maradt, illetve a fen forró körülmények 
avagy akadályok miatt eodig foganatosít
ható nem volt 42 darab.

Mint nevezetes téuymozzanatot kell 
felemlítenem, miszerint az 1877. XV1I1. t. 
ez. 1 ső § ához képest a közidóknak az 
1876. XV. t, ez értelmében végrehajtás ut
ján történő behajtásánál előforduló igény
ét elsőbbségi perekben, valamint az ingat
lanokra vezetendő biztosítási és kielégítési 
végrehajtásoknál az adók és illetékeknek a 
csődtömeg elleni bejelentése és érvényesítő 
sével a kir. adófelügyelői, ennek megkere
sésére, a khxtörvéuybatősági tiszti Ügyészek 
lévén hivatva képviselni, s az aIIuiu köve
teléseinek az illetékes bíróságok előtt ér
vényt szerezni, miután a nm. pénzUgymiuisz- 
terium rendeletéhez képest a jelzett köte
lezettségek teljesítésének batárideje szep
tember ekéjével állott be, alulirtc részbeni 
működését u helybeli kir. adófel ügyclőség 
által hozz1, szeptember 2án és időközben 
áttett kincstári ügyekben tényleg megkezdte 
és folytatja.

Figyelemreméltóbb jogesetek, főleg biz- 
tositári, illetve zárlati és számoltatási tár 
gyaknál fordultak elő.

Jankovics Ilona aiszonynak 300 forint 
tőkeösszeget tévő tartozása biztosításául le- 
foglaltattak árpa-, takarmány és szöllőbeli 
függő termései; a takarmány, vagyis széna 
és furjutermés azonban, melyet a zárlati 
gondnok a foglalást megelőzőleg Nagy La- 
jcw b.-jyaruiatl lakos részére eladottnak iga 
tolt, benyujiott kérelmére, általam az igény 
perrel okozandó költségek elhárítása tekin
tetéből, a zár alól feloldandónak vélemé
nyeztetett.

0. P, volt tiszti ügyész ellen gyám 
gondnoki és megyei pénzek be nem számo
lása miatt, közigazgatási bizottsági balaro 
zat alapján zárlat eszközlésbe vétele rendel 
telvén, miután a kir. törvényszék, as alis
páni meghagyáshoz képit, alulirt és a fő
számvevő által telt felszámítások melleit 
kérelmezett biztosításnak helyét ucm találta, 
nehogy bármi’y késedelem jöjjön közbe, 
alulirt a zárlati biztosítást a nevezett volt 
tiszti ügyész ellen, kétrendbeli, már élőbb
ről biróilag megállapított speciális marasz
talás alapján a kir. járásbíróságnál kérel
mező, moly kérvénynek hely adatván, a 
biztosítási eljárás a kiküldött végrehajtó ál
tal teljesítve lön

Ugyancsak 0 P. volt tiszti ügyész, az 
árvaszék és alulirt által hozzáintézott hiva
talos fclszóllitások folytán, a szorgalmazása 
alatt állott gyámgondnoki ügyiratokat, szám
adása és visszkövelelései kíséretében beter
jesztvén, ezek megvizsgálása, az árvaszék- 
töl kikért egyik előadó tag közbejöttével, 
alulirt által lesz legközelebb eszközlcndő; 
valamint jelzi azt is, hogy szintén 0. P. 
magtári ügyekbeni számadásos kimutatását, 
felnivatása és megsürgettetése folytán, az 
alispáni hivatalhoz benyujtá.

Egyik különleges esetet képez a Koós 
Béla mint Guta kUzscg volt bírája ellen, 
számadási biáoylatok megvétele védett a 
helybeli kir. törvényszék előtt, alispánt meg 
hagyás alapján, a tiszti ügyészség állal in 
ditott felhívási kereset, melyben a kir. tör
vényszék felperest keresetével elutasitá, és 
perköltségekben marasztalá, a nm. Curia 
mint semmitőszék pedig alulirt panaszára 
a törvényszék Ítéletét megsemmisítvén, az 
ügyet első sorban leendő elbírálás végett a 
közigazgatási bizottsághoz utasitá. Megjegy
zem, hogy miután az 1871. évi községi tör
vény 130 § a megengedi, miszerint a köz
ség követelései a számadó ellen a vizsgá
lati tárgyalás minden fokozatán biztosítha
tók legyenek, kötelességemnek ismerém 
Guta községnek, a már élőbbről biztosított 
800 frton felül, Koós Béla clleu újabban 
kideritett s a fcnucbb említet korcsét tár
gyét képezett 585 írt 48 kr. és járulékai 
erejéig is, alispáni 794. - 1876. sz végzés 
kapcsáu, telekkönyvi előjegyzés általi bizto
sítóit kérelmezni, amely a törvényszék te
lekkönyvi osztályának 400. 1877. számú 
végzése által megadatván, nevezett község 
kétrendbeli összes követelése jelzálogilag 
biztosítva van.

Hasonlóul bíziositandók Valinak a he
réd i volt közgyám számadásaira vonatkozó
lag fclmerttlteknck bejelentett letemesb öaz- 
szegű biáoylatok; s minthogy a kir. tör
vényszék a tinti ügyészség o részbeni kér 
vénjét elutasitandónak találta, ezen eluta- 
siló végzés ellen kénytelen valók szintén 
semmiségi panasszal élni, melynek folytán 
a kir. Curu a törvényszék eme végzését 
jnegsemmisilé, és azt újabb határozat hoza
talára utasitá.

A közkórházakban gyógykezelt megyei 
illetőségű ápoltak elleni követelések lekin- 
tetébeu, aluliét kötelességének tartja leg

szigorúbban ügyelni arra; egyrészt, hory a 
megyei községek valamelyikének kötelékébe 
tanulóságát kellően igazolni nem tudó gyógy- 
krzeltekért a költségek a megyétől elbái ik
tassanak, másrészt, hogy a törvényhatóság 
pénztárából fedezett összegek a volt ápon 
ezok saját vagyonából lehetőleg megtéríttes
senek. így egy cselben visazaulaailám a 
gyöngyösi közkórház igazolatlan követeié 
sét, egy mis esetben a költsége*, a törvény 
értelmében, az állam által viselendőnek in 
dítványozám. Az ápolási költségek behaj
tása azonban a dolog természete, és az ezen 
osztályú egyének vagyoni helyzeténél fogva 
mindig csak per és végrehajtás utján érvé
nyesíthető. — Jelenleg két ily peres eset 
vau függőben; az egyik Klein Nelli ué- 
csényi illetőségű ápolt nőé? akiért az 1875. 
III. í. ez. értelmében atyja, Losoncion lakó 
Braun Náthán tartozván fizetni, ezzel bírói 
peregyezséget kötöttem, ki azonban tarto
zásából csak két részletet róván le, a le
járt hátralékokra nézve végrehajtás alatt 
áll; a másik eset Argai János kórházi tar
tozása, aki megpereltetvéo, elmarasztaltatott, 
de minthogy az általam időköziié; is ingat
lanára vezetni kérelmezett jelzálógi bizto
sítást a kir. törvényszék telekkönyvi osz
tálya megtagadta, kénytelen yalék ez ellen 
a felsőbb bíróságnál keresni orvoslást, mely 
lépésem eredményét közelebbre várom.

A megyei magtári és egyéb pénztára
kat cselckvőleg illető követelések behajtá
sának szorgalmazása folytonos gondjaim 
tárgyát képezvén, úgy ezeknek, valamint az 
árvalárak és egyes árvák • gondnokoltak 
iráuyábani tartozásoknak behajtását, cse
kély kivétellel, bírósági utón vagyuk kény
telen érvényesíteni. Magtári tartozását vég
legesen lerótta újabban Való János megyei 
orvos; behajtattak és az árvaszékhez be ti
zet tettek a néhai Trajilor Mihály kiskorú 
kél árvája javára a szügyi birtok eladásá
tól folmaradt inaradékvállsági hátrálékok 
egészen; a vadkerti közgyám<ágalá tarozó 
számosb árvák adósai megpereltctvéo. tar
tozásaikat többnyire bírói egyezség folytán, 
kiegyenlítők; a folyó hó végéig pedig mintegy 
20 kereset, ezek közül 12 , a sziráki, 3 a 
szécsényi kir. járásbíróság előtt lesz általam 
letárgyalandó. Magtári, illetve inaégügyi tar
tozásaik lefizetésére halasztást nyertek, az 
általuk bonyqjtolt kérvények alapján, Mi- 
csinay József, Horváth Gyula, Godó Meny
hért és Barta László.

Jelentem végre, miszerint u megyének 
néhai Sallai Islváu volt szoígabiró clleu I 
inségi pénzek hiányos beszámolása folytán 
felmerült 68 trt. iránti követelésére nézve 
a nevezett tartozásban lévő ellen, mólt év
ben a helybeli kir. törvényszék előtt felhí
vási keresetet indítván, alperes elmarasztal* 
tatott; mivel azonban az ítéletet esak rög
tön bekövetkezett halála utáu vettem, a ki
elégítés iránti eljárás foganatosítható nem 
volt; s tekintve, hogy bitolea kézből vett 
értesüléseim szerint, az elhunyt után semmi 
cselekvő érték nem maradt, jóuak láttam 
a megyének vissza nem térülhető költségek
től leendő mcgkiiuélése indokából, a tekin
tetes alispán úrhoz c részben beterjesztett

tÁrcza.
Fortuna istenasszony.

(Francziából)

Ha a töröködnek hinni lehel, Fortuna 
sem öreg, sem .fiatal; alig lát annyit, hogy 
vezető nélkül járhasson, a mellett sánta és 
mankóra támaszkodik. De azért örökéltig 
kóborog; ám ha kissé elfárad, megállapodik 
bármely ajtó előtt és kopogtat mankójával. 
Ha megnyitják előtte, letelepedik és ottho
nosan érzi magát Maid tovább biczeg és 
más háznál kopogtat be.

Gyakran éppen alszís vagy ebédel az 
ember, néha pedig as is megtörténik, hogy 
munkájával van elfoglalva,és az ajtózárra 
marad. Ilyenkor Fortuna tovább sántikál s 
a szomszédban keres szállást. Ritkán fordul 
vissza, hogy még egyszer ugyanazt az ajtót 
megkopogtassa, mert sérti a figyelmetlenség.

A szállásokban nem igen válogatós; 
mindegy neki, kunyhó, póriak, omladozó 
csárda, avagy pásztorviskó; sorba veszi va
lamennyit

Fortuna sem büszke, sem haragos, sem 
szeszélyes, sem makacs.

A törökök igy rajzolják azt, amit mi 
szerencsének nevezünk. Ha a törökök iga- 
nt mondanak, hiábavaló erőlködés utána 
futni. Nem kell ő szerintük egyebet tenni, 
mint ajtót nyitni, midőn kopogtat hajlé
kunknál, s ennélfogva vigyáznunk kell 
jöttére.

Bezzeg a régiek nem ilyennek ismerték 
Fortunát Akkor még hagyon szép leány 
volt, s a napsugár enyelgett homlokán. 
Helye a római pantheonban volt « * világ 
első városa több templomot emelt neki, mint 
Jupiternek, az istenes fejének.

A középkorban kevesebb kegyeletet ta
núsítottak Fortuna iránt, amennyiben még 
olykor ki is nevették. így látjuk Este vá* 
.awibau Fortunát strueczmadáron lovagolni,

mi által azt akarták az emberek jelezni, 
hogy az ostobaságot fogadta szövetséges 
társául. Az űjkoríak Fortunát széllel töltött 
gömbön mutatják be.

Nos, ezekkel szembe tekintve a törökö
ket, nem mondhatnék, hogy éppen ők len
nének a legegyügyüebbek. Az ő Fortunáink 
táutörgó és majdnem világtalan, állhatatlan, 
igénytelen és vele könnyen összeférhető ió 
■5. Ha ő ajtótokon kopogtat., nyissátok tel 
azt neki, de ne tartóztassátok sokáig vissza.

Horácz az ó korban. Rousseau J. B. 
p.*dig az újabb időben diesénekoket irt For
tunának; az erkölcsészek elmélkedtek mély 
rejtélyei fölött, s minden nagy emberben 
pártolóra talált.

De tulajdonképpen mi is az a szerencse ?
- Esetlegesség? . . . Nem!

Végzet? . . . Nem!
Esetlegesség és végzet keresztet vetnek 

fzámitásaintra, megsemmisítik terveinket, 
mig a szerencse istennője bizonyos fokig elő
segíti azokat

La Bruyére azt mondja, ho^y bizonyos 
szellemmel kell annak bírnia, ki szerencsét 
akar tenni; beszél ennek szeszélyeiről, s ezt 
teszi hozzá: „Ha mit sem feledtél el, ami 
szerencsédhez szükséges, mily munkádba 
került as! És ha a legcsekélyebbet is elmu- 
lasztád, mennyi bánkódás a következményi

1.A Rocbefoueauld sokat tanulmányozta 
a szerencse istennőjét s különösen két mon
data az, mi előttünk leginkább föltűnik, je
lesen: „A szerencse istennője az, ki eré
nyeinket és hibáinkat megvilágítja, épúgy, 
mint a világosság a tárgyakat!1*, és: aA 
szerencse soha sem jelen meg vakon, csu
pán azok előtt, kikkel jót tenni nem akar!1*

PauLLouis Courier, ki nem igen dicse
kedhetett Fortunának kegyével, szintén azt 
állítja, hogy az istenség nem vak, mert — 
úgymond — ha nem látna, választásai nem 
tanúsítanák gonosz jellemét; ö Fortunát 
pajkos, vidám tündérnek tartja, ki rová

sunkra mulatja magát, midőn a járó kelők
nek orréhoz csapkodja koczkáit.

Napjainkban keveset írnak Fortunáról, 
olykor beszélnek felőle, de szünet nélkül 
gondolnak rá. Egyébiránt nem is az ő többé, 
aki egykor volt. Hajdanában egy gascognei 
hadapród, bizonyos Lauzon vagy u'Éperuou 
került az udvarhoz; megtetszett a király
nak vagy Montpensier berczcgoőoek, és 
egyike lett a fölai nagyságoknak.

Most már nincs ez többé igy; jövőre 
Fortuna odabagyja az udvart a városért.

Hitclgés vagy irigység sokkal távolabb 
van tőlünk, semhogy erről a Fortunáról beszél
gessünk. Szorítkozzunk mi csupáu a régire.

A szegény irók reszketve, dideregve a 
hidegtől homályos hajlékukban, a fölöttel 
mélkedtek, mikép lehet szerencséhez jnlni? 
Minden valamirevaló tanár a XVII. és XVIII. 
században értekezést tartott Kortana fölött. 
Kijelölt tanítványa előtt ama ravaszságo 
kát, melyekhez folyamodni szokott, aki tál
dögölni akar.

Talán mi sem fest) bivebben ama kor
nak erkölcsét, mint azok az ármány osságra 
tanító leexkék. melyeket a vén plebéjusok 
adtak az ifjú nemességnek, kik egymás kö
zött, bizalmas órákban végre is jóízűen ka- 
czagtak az eszközök és a végeredmény felett.

Ezek a tanító urak szellemdus férfiak 
voltak, és ennek igazolásául csupán lecz- 
kéiket kell példa gyanánt Idéznünk. Nos, 
ők Hyelénkép szólották növendékeikhez:

— Lovag nr, nem a Seneca iskolája 
az. mely élni tanit, hanem az udvar. Ez az 
a boly, ahol Fortuna honol’ Szívélyes, nyá
jas delnő ez, ki nagyon szereti az iQu lo
vagokat, de kedvét kell keresni s jó ke
délyben tartani. Emlékezték meg e jelmon
dat felől, lovag un „8onder la fortüne et 
scs forces avaut de s'etubarqwer dánt ancune 
entrepise.u (Megvizsgálandó a szerencse és 
annak hatálya, mielőtt az ember valamely 
vállalatba ereszkednék).

— Ez is szem Jött tartandó még, lovag 
ur: „Ismerni kell a szerencsétlen napokat, 
mintán vannak oly napok, melyekben ml 
sem sikerül.14 Ha tizerencscjátékot első Ízben 
kíséri meg. c kísérlet uem lesz sikertelen, 
de Őrizkedjék a második kísérlettől. Hogy 
az ember boldogulhasson, a kedvező napo
kat kell megválasztani! Egy obonynyi ize 
rencse többel ér ötazöraunyi érdemnél és 
bölcsességnél Ha a szerencse kapóra jő, 
egyetlen alkalmas pillanatot sem szabad el
veszíteni, és ha egyszer az ember üstökös 
ragadhatja, csak arra vigyázzon, hogy el 
ne szalassza.

— Machiavell, ami fő fötnesterünk azt 
tartja, hogy Fortuna azért hagyja el az em
bert, mert a kor változtával az ember ne □ 
idomul át a viszonyok szerint a legjobb 
időben, hanem vág)- igen későn, vágj na
gyon is korán. Csak az időt tudja, lovag ur, 
megválasztani, s akkor Fortuna ne u válik 
önhöz hűtlenné.

— Biztosíthatom önt, lovag ur, hogy 
Fortuna folyvást tenyerében hordja az em
bert Csak éppen bölcseknek kell leonünk 
s tudni kell magunkat szerencsénkben mer 
lékelni. A tengeren mindig ólálkodik egy- 
egy kalóz, ki arra leselkedik, mig valamay 
haló meg van rakva, hogy azt azután meg
rabolhassa. Igyekezzék ön ilyenkor, hogy 
mielébb ismét kikötőt érhessen, s ekkéf 
tulajdonát biztosíthassa.

— Nem kell szeleskedui és hirtelea- 
kedni soha, ez a bizonyitéka annak, hogy 
a szív jő rendben áll. Azt, ki magán ural
kodni kénes, nem sokára mások fogják 
uralni. A hallgatagságot és elhatározottsá
got kellő időben kell egyesíteni. Az idő 
mankója hatalmasabb munkát visz végbe, 
mint Herkules dorongja. „Az idő és én váll
vetve kétannyit érünk,*4 mondá gyakrai 
II Fülön spanyol király.

— Emlékezzék meg ön emez aLpelf* 
ről: „Alkalmazkodnunk kell az emberek bet!*

vezetnek, nem engedélyezett ugyan, de as 
euililolt község ínségre jutott tikosainak 
nyomorán némileg könnyíteni óhajtván, az 
inségi könyöradományi alapból 250 frtut 
ulalványoztatoi kegyeskedett, mely összeg 
az ínségre iutott szűkölködők első szükség
leteinek fedezése czéljából a járási szolga- 
birúnak kiküldetett.

B.-Gyarmat, 1877. október 10.
Madách Károly, 

alispán.



lázak folytán vizeiyős vértjvé lett, midőn 
a kis beteg alléé te ax ottani szervek nagy 
fokú ezen vöd őse folytán egy nagy hólyag 
külemét mutatja, és midőn eme kis beteg 
anyja nem rendelkezik egy pohár tej, vagy 
egy kis leves megszerzésére pár krajczárral, 
nemhogy a gyógykezelés — melyet aug 
tudunk hol kezelni — költségeit fedezhesse. 
— Vagy pedig midőn egy hagymásból láb- 
badozó beteg, az étrend kiszabása alkal
mával a dunna alól egy tál apró, éretlen, 
hideg krumplit vesz elő, s azt mondja: 
„nincs egyebem**. Mindez kérem tapasztalt 
dolog, még pedig igen, igen sokszor.

Hogy ily elterjedt szegénységgel szem
ben akar-e vagy képese valamit tenni az 
aki, vagy akik bivatvák a cselekvésre, 
nem tudom. Én, mint orvos, tekintetű) a 
szegény-osztály vagyoni és egészségi viszo
nyaira, addig is, mig Angolország mintájára 
a „szegény adót** be nem hozzák, azt aján
lanám, hogy a „ezegényalap** ot jóval na
gyobb azázalékkal dotáljuk, melyből lenne 
aztán fedezendő az abaolut szegények — 
kiknek száma maholnap 10, néhol 25 szá
zalékot is leend — gyógyszerszükséglete, 
vagy esetleg a legszükségesebb tápszer.

Sokat kellene, vagy tudnék még írni, 
de nem teszem. Tudom, hogy az igazság 
olyan csemege, melyet csak ezukorrai éde
sítve lenne szabad nyújtani, de ebhez nem 
értvén, inkább hallgatok.

Tolmácson, 1877. október 5.
Perény Gábor, 

körorvos

Felelős szerkesztő

Horváth Danó

Egészségügy.
A közegészségügyi törvények, s a velük 

kapcsolatos körorvosi intézmény, hogy mi 
jót hozott az orvosi karra, arról hallgatok, 
s csak röviden annyit jegyzek meg, hogy 
ezen intézmény képes ugyan bizonyos fel
tételek alatt az eddig elhanyagolt közegész
ségügyön lendíteni, de nem az orvos hely
zetén, aki szintén boa és vérből lévén al
kotva, neki épugy mint bármely más ha
landónak, szüksége van — mint egy derék 
ügyfelem mondja — szivarra, rabára, ke* 
nyárra stb.

Én megkísérlem — ha lehel — azon 
feltételeket, melyek mellett a körorvosi in
tézménynek értelme és haszna is-Jöhet, rö
viden elemezni.

? Hogy mi orvosok sikerre) működhettünk, 
kell, hogy a nép, melynek czéljaira rsu- 
deltetónk, birjon némi értelemmel és va
gyonnak — Népünk értelmi fokozatát mér
legelve, elég rámutatnunk a még mindig 
virágzó babooaságra, a mód nélküli pálinka- 
ivásra, melyet még jóformán bölcsőjében 
szokik meg. Valami az, midőn egy 800 lé
lekből álló községben évenként 60—100 
akó szeszt vegyit el a zsidó viszel, hogy 
aztán kimérjcu 2 — 300 unó pálinkát, hogy 
vele a nép szervezetileg, szellemileg ós va
gyon ilag tönkre menjen. Tudok nem mesz
ese tőlem egy magyar mezővárost, hol ép 
gyermek vagy egy vagyonos ház v^jmi nagy 
ritkaság. Népünk nagy része sejtelemmel 
sem bir az ölet közvetlenül érdeklő, és be
folyásoló természetűéi hátrányokról, ő épen 
úgy alu«szaáta mezőn azoktóberi, mint júliusi 
éjjelt, egy ing és gatyában. Nem tudja, hogy 
u 8—10, sőt cseléd házakban néha 18 egyén 
által — köztük gyakran 4—6 kicsikora — 
lakott szobát szellőztetni is kellene. Midőn 
a járványos vérbasban sinlődő, hogy aél- 
ját — a trágyadombot — előbb elérje, a 
fészer alatt készíttet ágyat. Számtalan eset
ben nem tudja, hogy hová van bcalkotva 
a szive, a gyomra. Nem képes felfüggi, 
hogy érvágás, hánytaló és hashajtó nélkül 
is lehetséges a gyógyítás.

Első és legaarkalatosabb teendőnk lenne 
népünknek értelmi fokozatát emelni Ennek 
egyik módja lenne, ha a népiskolákb .n 
rendes tantárgygyá tétetnék a „népszerű

Nyilttár.*)
Egy b.-gyarmati jónevű, rendezett ve

gyes kereskedésbe — tanuló kerestetik. A 
föltételek iránt a szerkesztőség ad bővebb 
felvilágosítást.

•) E rovat alatt kamatukért Bta fablóa a nark.

latrán, K^cskovics Ferenci, Mocsáry Béla, 
Boné Gyula, Klein Barnát, Toldy István, 
Lasziy Albert, Vincze Károly, Blaskovics 
Ferencz, Bán Béla, Fáy Albert, Korudinyi 
Lajos, öimonyi Kálmán, Licazkóvszky (hun
táv.

A megyei bizottságból folyó 1877; év 
végével kilépendő tagok névjegyzéke.

I. B -Gyarmati kertiéiben :
_ Felsőn bunt Ferencz, Fafaján János, 

Figlcr József, Tillman Károly, Péter Vincze, 
Mihalik János, Nagy Mihály, Imády Károly, 
Ebeczk v IZrincx, Kalmár Ezecbiol, Zaáry 
János, Piry János, Patak y János, Koch László, 
Králik Sámuel, Mescha András, Tornyos 
Zsigmond.

II. Nógrádi kertiéiben :
Koós Béla, Vimmer Ferencz, Háncs 

Péter, Kuffart Károly, Marich Ágoston, Ma- 
xsáry Lajos, Maier Iván, Várhadmy József, 
Perémy Gábor, Makray János, Prónay István.

ML Szécartyi kertjeiben:
Horthy Gábor, Tersztyánszky István, 

Gonda János. Piliár Lázár. GlatzPál, Nagy 
József, Blaskovics Ferencz, Boda Gábor, 
Keszler László, Bugát János, Bániba Mihály, 
Barmot Albert, Deutsch Károly, Szerény 
Gábor.

IV. Losoncai kerületben.
Illés Károly, Cserenby István, Slsller 

AnUl Szabados István, Hartvich Ferencz, 
Slosserik József, Kováit Ignácz, Terray 
Károly, Svcchla András, Melts Vincze. Vo- 
zarik István, Körmétdy György, Rali Pál, 
Sz tan esik Pál, Laczják Mihály, Kréták Fe
renci, Kuchinka Lipót, Krizák Mátyás, - 
Daniek Károly, Szlávy Lajos, RakitUy Ber
talan, Szonlagh Sámuel, Tresztyénszky Fe
rencz.

V. Szlráki Kerületben.
Fekete István, Ungby József, Molnár 

István, Hásenfeld Benjámin, Ambrus Mihály, 
Bodeő Illés, Bicbler László, Podhorszky Pál, 
Hekscb Gábor, Beiner Salamon, Veres Lajos, 
Siraky Lajos Korodinyi Károly.

VI. Fülek! kerületben z
Koczéry István, Tóth Imre, Rubint La

jos, Szabó Mihály, Alk Antal, Bábel Ferencz, 
Kellet Antal, Papp Károly, Varga János, 
Nagy József, Völgyi János, Gáli László, Bo
ré ez István, Ve karács Pál. PlichU Soma, 
Bermann Imre, Okolicsányi Mihály, Horváth 
Kálmán, Mocsáry Ödön, Bella Ferencz.

teleülésemhez képest egyelőre arra szorít
kozni, hogy a törvényhatóság követelését 
a hagyaték tárgyalására hivatott ftilcki kir. 

járásbíróságnál bqole□ lém.
B.-Gyarmat, 1877. október 10-én.

Pajor István 
tiszti főügyész

Nem mindenki irányában kell egyenlően 
ügyeskedni, hogy kedvét megnyerjük, a no 
fotditsunk több erőt és szellemet arra, mint 
amennyit a viszonyok parancsolnak. A jó 
sólymáét nem vet ki több csalétket a vad
nak, mint amennyivel azt hatalmába kerít
heti őrizkedjék ön a kérkedéstől, mert 
csakhamar elveszti csodáiéit. Arra kell tö
rekednie, hogy mindennap újnak láaaék, ez 
a legjobb mód arra, hogy az ember fen- 
tarUa hitelét t hovatovább több több bámu
ló! szerezzen magának, egyszersmind arra 
is ügyelvén, hogy tehetségének korláUit 
soha észre ne vétesse

— Szükséges mindenekelőtt, lovag úr, 
hogy az emberek felől magas eszméi ne 
legyenek, mert különben bátortalanná vá
lik az ember velük szemközt Egy szemernyi 
vakmerőség nagy ügyességgel fölér. Néme
lyek nagy jelentőséget tudnak maguknak 
kölcsönözni, s feszes, büszke modorukkal s 
feunbangu társalgásukkal nagyon tartózko
dóvá teszik az embert; de mutasson csak 
velük szemben egy szemernyi merészséget, 
azonnal a magukhoz hasonlót tekintik önben.

— íme, lovag ur, ezek a legfontosabb 
tényezők. Soha se fogja a fegyvert élénél, 
ha önt megtámadják, mert saját magát sebzi 
azzal meg; mindig a markolatot igyekezzék 
megragadni.

— Valamennyi fegyver között az irigy
ség a legrettenetesebb fegyver. Oda kell 
törekednünk, hogy ellenségeinket is meg
nyerjük részünkre. A tehetséges emberekre 
közülük époly szükségünk van, mint a jó 
barátokra. A legfőbb dolog az, hogy ők 
éberekké, óvatosakká tesznek minket. De 
ne kicsinyeljuk egyik ellenségünket jem, a 
leghitványabbak époly veszélyesekké vál
hatnak, mint a legtekintélyesebbek, sőt 
még gyakran veszélyesebbekké, mivel ke
vesebb figyelem irányul feléjük.

— Idézhetnék en, lovag ur, Plinius VI. 
könyvének 23-ik szakaszából egy levelet,

melyből szóról-szóra ez olvasható le: „Nequo 
enim . . .** de beszéljünk anyanyelvűnkön: 
„Vaunak egyének, kiknek eleimén annyi 
eszük és szerencséjük van, hogy azt érté
kesítvén, előhaladhatnak, kivált ha mé^ 
tárgy és alkalom kínálkozik, s pártfogó, ki 
hitelét megalapítja.** önnek van pártfogója, 
lovag ur. Igyekezzék ezt javára felhasználni. 
Fogalmazza meg ön ama leveleket, melyek
ben önt dicséri és ajánlja, és ön öt nagyon 
lekötelezi ez által. A nélkül, hogy a párt 
fogó csak sejtené is, már önnek rabszol
gájává lelt.

— Ba ön, lovag ur, utólérte szerencsé
jét s a birodalomban tekintélyes állást fog
lalnod el, emlékezzék vissza egy történet
kére, mit Önnek ezennel elmondok:

— Volt egykor egy kitűnő jellemű ve
zér. izemére vetették, hogy nem eléggé szi
lárd és kemény férfin. „Az—szólt a vezér 
— csak abban a jellemben rejlik, melyet 
én annak ax állásnak kölcsönzők, melyet 
elfoglalok és amely által magamat uramnak 
szüreteiében fentartom. Hatvanhét év, mióta 
e világon élek; fogaim, melyek aczélosak 
voltak, csaknem mind nagy fájdalommal 
hullottak ki, mig nyelvem, mely lágyan volt, 
épen maradt és én vigasztalást lelek abban, 
ba aszal a sorbelet nyelhetem és önökkel 
társaloghatok. “

— Hátra volna még, hogy valamit a 
nőkről is beszéljek, kik csaknem mindnyá
jan jólábon állanak Fortuna istennővel. Do 
jellemem tiltja, hogy e tárgyról beszéljek. 
Csupán Popé nak- a híres angol költőnek 
egy mondatára akarok szorítkozni: „A nő 
épen úgy vonzza az embert maga felé, mint 
az ügyes sakk játszó szokta az ő pionjaval; 
6 nem ragaszkodik annyira egyhez, hogy 
szemet hunyjon a másik előtt, ki neki na
gyobb előnyöket biztosíthat.**

-- Igyekezzék, lovag ur, hogy ön le
gyen ex a másik pion. F. M.

egészségtan** tanítása, melyben rövid kör- I 
vonalakban meg lenne érintve a boneztan. i 
Tanítaná az egészség és betegség fogalmát, 
a tisztaság, hideg, meleg, jó s rósz levegő 
lefolyását a szervezetre, aczélszorű és nem i 
czélsxerú tápszerek, lakás és ruházat bírá
latát, a mértékletesség és mértékletlenség 
hasznát és kárát Ha az ismétlő iskolák a 
legnagyobb szigor ls rendszerességgel fenn
tartatnak. Ha minden miveltebb ember, de 
főleg a lelkészek és tanítók, felebaráti és 
honfiúi kötelességükből eredő missiójukoak 
tartják a náluknál kevésbbé miveltet uton- 
utféloni érintkezésükben fáradhatlan buz- 
gósággal oktatni, vele megkedv eltolni a szé
pet, jót és baunosl.

Másik nagy akadálya működésünk ered
ményes voltának az alsó osztály nagy sze
génysége.

Nem hozzám tartozik ezen szegénység 
okait kutatni. Tudja azt minden gondolkozó 
fő, hogy már itt nemcsak értelmetlenség, 
hanem az erkölcstelenség is szerepel, még 
pedig nem csupán lent, közöttünk.

Tény az, hogy most már drága hazánk 
lakosságának a főanyaga, a nép, nagyrész
ben koldus. N^ncs már az úgynevezett jó
módú úrbéres osztály, nincs meg mir a haj
dani munkakedvelő, munkabíró zsellérosz
tály. Ái előbbi koldus csekély kivétellel, 
az utóbbi nsgyobb koldus. Maholnap nem 
lessx, aki mezeinket miveli. Szomorúan ta
pasztaljuk, hogy eme osztályokban a jár
ványok hiánya daezára, a népesedés nem 
emelkedik, hanem apad. A nem elég mé
lyen gondolkozók azt mondják: „hiszen van 
kereset, vau jó napszám**. — Az a szegény 
zsellér, akinek keresetével oly nagjra va
gyunk, leszámítva a vasár , ünnep- és mun
kára nem alkalmas napokat, dolgozik bér
be vagy löO na.iot, molyért kap talán 70 
frtot, ebből kell fedeznie rubaszükségletét, 
kell néha egy kis húsra, sóra, világításra, 
fára, vagy tízféle adója fizetésére, s miután 
most már cséppel nem keres, hanem csakis 
aratással, a kapott néhány kila gabnábói 
kielégítvén papját, kántorját, harangozöját 
stb. — ha mégis kielégíti, — marad any- 
nyija, amennyi a tél elejéig elég, s most 
már kenyeret is pénzen kellene vennie, ha 
jutna reá. Eszik tehát burgonyát, és kop
lal. az anya, hugy csecsemője ében no vesz- 
szen, 2, 2 és fél évig is szoptat, tönkre 
tévén magát, tönkre juttatván .gyermekét. 
S nekünk körorvosoknak itt van vagy lenne 
működési terűnk, de mily .eredménnyel, 
könnyű kitalálni. Hogy mily leverő az, mi
dőn az érzéssel és szivvel bíró orvos elébe 
hoznak egy kis gyermeket, ki a hosszas

Nógrádmegye legtöbb adót fizető 
bizottsági tagjainak névjegyzéke, 

(1878-ik évben).
Gróf Forgách Antal, Pailler Antal, 

Pulszky Ferencz, gróf Gyürky Ábrahám, 
Plachy Timis, Gyűrky Béla. Báró Piré Béla, 
Szentiványi Sándor, Torkos László, Világby 
Mihály, Világby Nándor, Dessewffy Ottó, 
Hozó Pál, Gróf Vilesek Ede, Gróf Berthold 
Ricbard, Baumgárten Antal, Gróf Berthold 
Artbúr, Báró Podmaniczky László, Beniczky 
Gyula, Muzalay Sándor, Scitóvszky János, 
Szilárdy Ödön, Grót Ccbríán László, Ku
chinka Géza, ifi. Madách Aladár, Vóhl Her
mán, Veres Pál/ Szonlagh Pál, Báró And- 
reánszky Gábor, Prónay Elek, Kasskovics 
Károly, Poszlóczky János, Gróf Dégenfeld 
Lajos, Srétcr Alfréd, Báró Baratta Alajos, 
Baintner Ferencz, Fajnor Sándor, Veres 
József, Szentiványi Ferencz, Hanzély László, 
Szentiványi Farkas, Szilaásy Béla, Halász 
Mózes, Gróf Crouy Frigyes, Balázs Vilibald, 
Horczíeld Atoj, Jankovicb Miklós, Báró 
Nyáry Sándor, lJLxár Mór, Bérezeller Vilmos, 
Streixinger Lipót, Prónay Péter, Dessewffy 
Ödön, Huszár László, Madách Károly, Illés 
Ödön, Károlyi Miksa, Laszkáry Gyula, Pró
nay Pál, Huszár Károly, Zemhonky Rezső, 
Szakai! Ferencz, Bucbvalder Jónás, Khón 
Hermán, Beke Gábor, Báró Rozner Ervin, 
Cscmiczky Károly, Károlyi János, Kacskovics 
Gyula, Bugát Lajos, Kovács Ferencz, Jánoesy 
Rezső, Való János, Luka Gusztáv, Nedeczky 
Géza, Maier Károly, Reményfy József, 
Deutsch Adolf, Pokorny Gusztáv, Scbvarcx 
Sámuel, Újhelyi Boldizsár, Kozáky Dániel, 
Kovács Sándor, Horkovics József, Strísz Fe
rencz, Balázs A utal. Veres János, Siateczky 
Turíbiusz, Mibajlovics Lajos, Báró Marschal 
Adolf, Borby Imre, Kálmán Zsigmond, Sán
dor Károly, Rubint Károly, Szigyártó Sá
muel, Horváth Móricz, Báró Podmaniczky 
Géza, 'Viktor József, Grimm Lajos, Sebasti- 
ány József, Gáher Gusxtávr Khón Márk, 
Pongráci Mihály, Fclsenburg Mór, Szabó 
János, Balázs József, Hajós Zsigmond, Brflll 
Izsák, Alk György, PasútlTMihály, Unger 
Sándor, Jakabfalvy Károly, Bogdán Tivadar, 
Szúdy Henrik, Bdsbak Ádám, Petlyko Imre, 
Marnó János, Gynrcsánszky József, Fischer 
József, Tessedik Imre, Komjáthy Anzelm, 
Pokorny Pál, Pongrácz Károly, Schöneigner 
Frigyes, Placby János, Krista János. Gazdik 
Lajos, Szabó Sándor, Okolicsányi Miksa, 
Rátb László, Fclzenbnrg Tivadar, Szmrecsá- 
nyi Emii, Kovács Pál, Veisz Jakab, Krívácsi 
Antal, Pokorny Ede, Némethy Kálmán, Ben- 
cze György, Beke Albert, Zadnbán Ádám, 
Ivánka Imre, Ambróxy Tamás, Klein Sala 
mon, DettrichZsigmnnd Tamaskovics Gyultej 
Gellén Lajos, Tornyos Vidor, Kanta István, 
Gróf Crouy Vilmos, Gríttner János, Domiáu 
Pál, Rózenbach Sándor, Báró Butiler Henrik, 
Jókútby Endre, Dubraviczky Ádám, Pajot 
István, Dömők József, Csemiczky Ede, Rády 
János, Pósva Lajos, Sípos Imre, Ondrejovia 
László, Oroszy József, Oroszy Miklós, PlichU 
Lajos, Bodnár István, Farkas Károly, Petbef 
Imre, Ormay Antal, Kanda István, Kladsivi 
Jóisef, Grünbaum Jakab, Oroszy Ferenci 
Sxigethy Ferenci, Pintér Sándor, Stíllel 
Jónás, Nagy Andor, Frídeoky Lajos, Kék

Hírek.
II) mén. F. hó 6-án vezette oltárhoz 

Várady Kornél vorebélyi földbirtokos. Várady 
Hon kisasszonyt. — Kohn Hermin, váro
sunk egyik szépségének esküvője Reiser 
Béla vácxi fiatal ügyvéddel f. hó 10 én tar
tatott meg igen fényesen. A családi ünne
pélyen az izraelita elit s többen a keresz
tények közül vettek részt. A szertartás d. u. 
Tél 3 órakor vette kezdetét Kohn -Márkus 
úr, ax örömapa házában. Koszorúleányok 
voltak: Háy Regina, Janlusz Róza, Kóbn 
Belén és Rosembanm Hermin. A szertartást 
fényes lakoma követte, melyei több jő toasxt 
s 42 távsürgöny fűszereseit A boldog há
zaspár másnap Vácira utazott

Halálozás. Osztroluczky Mihály ág. 
bilv. evang. lelkész s volt föesperes t. hó 
8-kán temettetett el, 74 éves korában, Föl
tárom Egyike volt a hazafias érzelmű pro
testáns lelkészeknek. Béke kamvaira'.z

A megyei köxgytUés nov. hó 8-án 
fog megtartatni.

Kinevezés. A b.-gyarmati királyi já
rásbírósághoz albiróvá Zeke Kálmán szat
márnémeti pénz ügy igazgatósági fogalmazó 
neveztetett ki.

Aranylakodalom. Robelly Antal asz
talos mester f. hő 7én tartotta a róm. cath. 
szentegyházban aranylakadalmát.

A török nyelvtan második kiadására 
megrendelési felhívást intéz Dr. ErödyBéla « 
tanár. A nyelvtan Dr. Ahn F. módszere 
szerint Íratott. A török nyelv tanulása iránt 
napról napra növekedő érdeklődésből jósol
hatjuk, hogy e kiadás is hamar el fog fogyni. 
Ajánljuk t olvasóink figyelmébe! A füzet 
ára 1 írt, megrendelhető Budapesten, Grimm 
és Borovicz társttxletében (Ferencziek-ters 
2. szám alatt).

A canonlca vlsltatiók a euperinten- 
dens hirtelen roszulléte miatt nem fognak 
megtartatni ez évben.



HIRDETÉSEK

WALSER FERENCZ 
első magyar gép- és tüzoltószer-gyára, harang- és ércz-öntődéje.

Ajánlja ar*hadalwavntt uj szerkezetű fecskendőit, cséplőgépekhez szükségelt kis gépfecskendőit 60 forinttól feljebb, 
tűzoltó-egyletek legénységi felsserelvényeit. Vállalkozik kutak, szivattyúk és harangok készítésére, 

jótállás mellett, a legjutányosabb árakon.
Különös figyelmébe ajánlja a nagyérdemű gaxdakőzőnségnek sajktkészitményű és transatlantia szivattyús hutait, 

ŐS gyárának ^vízvezetékek teljes felszerelhetésére nagy figyelemmel külön felállított vízmű vészeli osztályát.

Mintaszerelések, képes árlapok, kívánatra rendelkezésre állanak.

Fiókulip Eriéi? ét Románia rénért: KOLOZSVARTT, BtltŐmonottor-uUóa. _____________ (10- 3)
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A szegedi országos kiállításon érdsaér—unel és a lll-dik országos tfaolto-gyülésen Aradon a nagy arany- és ezüst-éremmel kitüntetve.

"NB^agyméltóságú Stainlein grófnö- 
nek Nógrádmegye Kar.-Apát

falva községében találtató korcamálta- 
tási joga, 50 hold erdei legelő és 8 hold 
rét használatával, 1878. évi január hó 
1-től három évre haszonbérbe fog ki
adatni. — Értekezhetni Endrefalván 

Szabó Károly
(S—3) kuuink

Egy jó házból való fiú , 

kedvező feltételek mellett' 
tanulónak felvétetik ' 
Áninger testvérek < 

vaskereskedésébe. • I

Földbirtok eladás.
Szécsény közelében 100 hold első osztályú 
föld és rét, szőllő, jé karban levő lakháx 
és gazdasági épületekkel szabadkézből el- 
adatik; bővebb felvilágosítást adhat e 

lapok kiadóhivatala.
(3-n_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Szabad kézből eladó
Nógrádmegye, Felső-Sáp községében egy 

hold kiterjedésű beltelek, azon lévő lakház 
cseréppel takarva, istálló, kocsi fészer és pajta. 
Ugyan e község határában egy négy hold 
kiterjedésű, jó karban lévő szőllő, borház, 
benne lévő szőllősajtolóval. A tulajdonos lakik 
Szűgyben, gazdatiszt Hanzely László urnái.

Sztebel Mihály,  

íi-n

FISCHER S. 
elhelyez# intézete

BUDAPESTEN, .
Bgyé-itai 1 sx. 1.

f

Kihelyez minden szakmában lévő ntotláktl és nsrs- 
Unóktt, frannia és angol gyermekápolónőket, valamint ját
szótársakat kóavttlen Schwrinból, — társalgónöket, gazdasz- 
szonyokat, komornákat s házfelügyelőnőket; — úgyszintén 
gazdatiszteket, ispánokat, s mindennemű férfiszemélyzetet, 

lista Begkois pulssai esxWtóllelik s leveleire uoual vita adatik.
(<-«)

Hirdetmény.
Mellyel közhírré tétetik, 

hogy a nagy-kürtösi közbir
tokosságot illető korcsma
épületek a hozzá tartozó le • 
gelő és puszta szöllövel s a 
korcsmái látási joggal, úgy 
a malomépületek a hozzá 
tartozó réttel és birka-uszta- 
tóval 8 malomjoggal, Örök 
áron eladatnak.

Felvilágosítást adnak: N. 
Kürtösön a közbirtokossági 
felügyelő, — B.-Gyarmaton 
Ben de Gyula ügyvéd.

'(3-2)

Nyomatott a kiadó-tulajdonos Kék Lászlónál B.-Oyarmaton 1877.


