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Előfizetési feltételek:
Egész évre . , . 6 ft. —
Fél évre : 3 ft —
Évnegyedre . . . . 1 ft. 50 kr.

Előfizetni lehet, csupán a kiadó hiva
talban B.-Gyarmaton.

E lap szellemi részére s a nyilttérre vo- 
natkozó minden közlemények a szerkesz- 

tőhöz küldendők. NÓGRÁDI LAPOK
Hirdetések 

dijja: Öt hasábos patis sor............... 5 kr.
Bélyeg minden beiktatásnál...............30 kr. 
Nyilt tér Gazdasági sora.....................20 kr.

Hirdetéseket felvesz a kiadó. Nagyszabá- sú többszöri 
hirdetések jutányosan közöltetnek. Előfizetési pénzek, reklamációk 

és hirde-
tések a kiadóban intézendők.

politikai, társadalmi és közgazdászati hetilap.
B.-Gyarmat 1873. január 1.

A felelős kormányrendszernek 
hazánkbani meghonisitása folytán 
elódázhatlan szükséggé vált a tör
vényhatóságoknak e rendszerrel meg
egyező újjászervezése.

E nagy horderejű kérdés az 1870. 
XLII. t. czkben nyeré rég ohájtott, 
de a kedvezőtlen politikai viszonyok 
által napjainkig késleltetett megoldá-. 
sát. E t cz. körvonalozva a törvény- 
hatóságoknak önkormányzati jogát, 
azok tevékenységének oly tért nyi
tott, melyen az önkormányzat min
den előnye elérhető a nélkül, hogy 
a miniszteri felelőség gyakorlati 
jelentősége csorbulást szenvedne,— 
mely elháritja a merev centralisatió 
átkos  következményeit, de a parti- 
cularismus túlvitt dédelgetésével az 
állami egységet kérdésessé nem teszi, 

A törvény azonban holt betü 
marad, s a legtökéletesebb rendszer 
sem képes a várt eredmények léte
sitésére, ha annak helyes alkalma
zása, a közönség éber érdeklődése, 
ebből eredő egészséges közszellem 
s az arra hivatott közegek odaadó 
tevékenysége nem lehel abba életet.

 A törvényhatósági s alig megkez
dett községi szervezésnek üdvös ke
resztülvitele azonban csak az ala
pot, a keretet adja meg, melyen és 
melyen belől a közügyeket vezérlő 
pártnak s annak élén álló férfiak
nak jutott magasztos, de annál ter
hesebb feladatává mind azon intéz
mények s tényezők létesitése, mely
ek lehetségesitik a magasabb kultu
rai követelményeknek megfelelő 
politikai, társadalmi s nemzetgazdá- 
szati állapotok teremtését.

És e feladat megoldása felette 
nehéz. Nehéz volna még akkor is, 
ha az ellentétes tényezők meg nem 
szünő | működése meg nem zsib- 
baztaná az erre hivatott és egye
dül képesitett pártnak munkás tevé
kenységét: mert nem egyedül a ro
hamos haladássali lépéstartás, de 
évtizedek s nemzedékek mulasztásá
nak nem halasztható helyrepótlása, 
egymást felváltó rendszerek által ej
tett sebek behegeztése, s minden té
ren nem a tatarozás, de az alapjábó 
li építés és ujraépítés nagy munká
ja vár az intéző párt s a vezérférfi- 
ak tevékenységére.

Ily körülmények között első biz
tositéka a sikernek, ha megyénknek 
különben is nagykisebbségben levő 
ellenzéke, felhagyva a negativ poli
tikának, eddig is a közügyekre ki- 
számithatlan kárral folytatott, Don 
Quijotte-harczával, erejének meg
felelő részt vesz a reorganisátio be
fejezésében; mert csak ez esetben

használhatja fel többségünk a kivi- 
vott alap védelmére forditott erejét 
is szégyenletes elmaradottságunk or
voslására s égető szükségeink ki
elégítésére.

E lap is, mint kizárólagosan 
megyei érdekek közlönye, a fennebb 
körvonalozott czélok kivitelének 
közvetítését s eszközlését irta zász

lajára, s ebből kiindulva, tolmácsa 
leend a közönség jogos és méltányos 

 kivánalmainak, őre a közegek tevé
kenységének, kiemelője az érdemnek 
s ostora, ha kell,- a nyegleségnek 
mulasztás-, vagy visszaélésnek; fel
tünteti a hiányokat s azok pótlásá- 
sának módozatait, megvitatja a fel
merülő kérdéseket, felkötni a még ke
vés téren észlelhető társasulás szüksé
gének érzetét s a párttusák által 
zilálttá tett társadalmi viszonyok ja- 
 vitását szoros kötelmei közé sorozza; 
és mit talán legelől kellett volna 
említenem, terjesztője leend a magyar 
nyelvnek megyénk más ajkú lako
sai között
 Az ilymódon megszilárdítandó 
belrend, átalánosabbá való jólét s a 

 társadalom minden rétegét átható 
magasabb műveltség mellett töltheti 
be méltóan megyénk azon helyet, 
melyet terjedelme, nagyszámú intol- 
ligentiája, kedvező fekvése egyaránt 
biztositanak részére a haza többi 
törvényhatóságai körében.

Harmos Gábor.

Utaink.
A kereskedelem, ipar és közforgalom 

érdekei sürgősen követelik a megyei és 
községi utaknak mielőbbi járhatóvá tételét

A jókarban lévő országutak jótékonyan 
hatnak ugyan az átmeneti kereskedésre, e- 
melik a kereskedelmi központok közti for
galmat s a mellettök fekvő községek gya
rapodását s emelkedését szemlátomást előse- 

 gitik, de a távolabb fekvő községek, melyek 
lakói feneketlen utaikon az országos úthá
lózatig eljutni sem képesek, vajmi csekély
 részben élvezik azok jótékonyságát

Vannak vidékeink, hol az év egy nagy 
 részében a teherszállitás teljes lehetetlen, má- 
sokon pedig csak a legnagyobb erőfeszítés
sel eszközölhető. Ily körülmények között 
a gazdaközönség vagy idő előtt kénytelen 
terményein tuladni, vagy ha ezt nem teszi, 
 az időjárás szeszélyéhez kell kötnie árui 
 értékesítésének idejét, s gyakran drága 
 kölcsönnel róni le polgári kötelmeit s ki
elégíteni szükségeit

Ily visszás körülmények bizonytalanná 
 teszik a kereskedelmi forgalmat s árak 
aránytalan ingadozását szülik, más részről 
a gazdaközönség érdekeit veszélyeztetik s 

  jövedelmének egy részét hasztalanul fel
emésztvén az amugyis kielégithetlen hitel- 
 igényeket tetemesen fokozzák.

Mit mondjak azon hátrányokról, melye- 
 ket a közigazgatás, törvénykezés s kulturai 
 érdekek szenvedni kénytelenek a közleke
dés nagymérvű akadályoztatása következ- 

  tében.

Kiszámithatlan azon nemzetgazdászati 
veszteség, mely közlekedésügyünk ki- 
mondhatlan elhanyagoltsága folytán egye
sekre ugy, mint a nagy egészre érezhetőleg 
nehezedik s megvallom, nem képzelek oly 
drágán épített utat, melynek költségei a 
szenvedett kár s elmaradt haszon roppant 
mennyiségét meghaladná.

Érdekes és tanulságos lenne azon sta- 
listikai kimutatás, mely megyénkben egy 
év leforgása alatt az utak roszasága miatt 
eltört kocsi, szerszám s tönkrement vonó- 
marha értékét feltüntetné. Megvagyok győ
ződve, elborzadnék az elveszett érték nagy- 
sága felett.

Mélyen érzi ezen állapot tarthatlansá- 
gát a nagy közönség s a megyei bizottmány 
gondolkozóbb része is. De a buzgalom, me
lyet ennek megváltoztatására kifejtett, nem 
áll arányban az ügy fontossága és sürgős 
voltával.

A deczember 17-én, majdnem kizárólag 
e czélból összeült megyei bizottmány is 
kénytelen volt az érdemleges intézkedést a 
jövő gyűlésre odábbozni. miután sem a 
szükséges adatok egybeállitva nem voltak, 
sem egyetlen tervezet, mely legalább kiin
dulási pontul szolgálhatott volna, nem állt 
rendelkezésére.

Egyedül Huszár István ur lépett fel egy, 
következményeiben messzeható inditvány- 
nyal, mely helyesen keresztülvive, közleke- 
dési ügyünket egyszerre kiemelné jelen pri
mitivnek sem mondható helyzetéből, de az 
e téreni teendők sokkal sürgősebbek, sem
hogy ily évek ntán eredményre juttató in
ditványt kizárólagosan elégségesnek tarta
nánk. Erről gondolkozzunk, vitatkozzunk, s 
tegyük azt népszerűvé, hogy annak idején 
ha jónak bizonyul, kivihető is lehessen, de 
addig gondoskodjunk eszközökről, mely a 
pillanatnyi szükségen segít, s oly helyzetbe 
hoz benünket, hogy a nagyobb szabású ter
vezetek kivitelén nyugodtan munkálkod
hassunk. 

Megyénkben 265 mérföld megyei és köz- 
ségi ut van, ebből 100 mértföld megyei, 
ugynevezett vicinál út; és e hosszú útvonal- 
nak alig említésre méltó része van jó kar
ban.

Ha e roppant munka erőt és kiadást i- 
génylő uthálózat járhatóvá tételét eszközöl
ni akarjuk, miután annak együttes s azon- 
nali munkába vételét körülményeink nem 
engedik, meg kell alapitani a helyes egy
másutánt s kijelölni azon utvonalakat, 
melyek rendbehozatala legégetőbb szükség; 
ismernünk kell az összeget és munkaerőt, 
mely ezekre nézve rendelkezésünkre áll s a 
többletnek mikénti előteremtésére alapot és 
módot kell kimutatnánk, — s az egészre 
nézve egybevágó s czélirányos tervezet 
kidolgozása képezi teendőink elsejét és leg- 
főbbikét.

Reméljük, hogy a kiküldött bizotmánv 
fontos feladatának a fennebbiek szerint fog 
megfelelni s a legközelebbi közgyűlés elé 
hasznavehető munkálatnak beterjesztését el 
nem adózható kötelmének tekinti.

Rendkívüli közgyűlés dec. 17-én.
A kisterem meglehetősen megtelt. A rosz 

utak daczára is számosan jelentek meg a 
bizottmányi tagok közül, mivel épen a rosz 
utak javitása volt a tanácskozás tárgya, ami 
elég közérdekű dolog. Gr. Gyürky Ábrahám 
tőispán ő méltósága megnyitván az ülés a 
mult hó 12-én tartott gyülés által a vicinál

Fölösszámú példányokat nyomatván, előfizetéseket még elfogadhatunk!

utak érdekében kiküldött bizottság, jelenté  
sét azon javaslattal terjesztette elő, hogy a 
vicinál és községi utaknál szükséges mun
kák teljesítésére a megye minden lakosa a 
zon mérvben köteleztessék, mennyiben a me
gyei kümunkát teljesiti, s hogy jövőre min- 
den járás a közmnakaerőből annyiban ré
szeltessék, a mennyiben hozzájárult.

Miután sem a közmunka teljesítésének 
módozatai s részletei, sem a vicinálutak 
hálózata, sem a községi utak csoportosítása, 
adatok hiányában, megalapítható nem volt, 
utasittatott a megyei főméruök, hogy az út- 
hálózatra és csoportosításra nézve tervet ké- 
szitsen

A közmnnkaváltság jövő 1873-ik évre 
egy igásnapszám ntán 2ft. 30 krra, kézi 
napszám után pedig 60 krra szabatott.

Egyik legérdekesebb s messzeható hord
erejű pontját képezte a gyűlésnek Huszár 
István abbeli indítványa, hogy a megyei 
rosz utak kiépitésére kölcsönhöz folyamod- 
jék a megye, mely kölcsön kamatainak s 
törlesztésének fedezésére első sorban a köz
munkaválság, s ezen felül a már kiépített 
utvonalakon felállitandó vámok jövedelme 
fordítassék; mely indítvány alkalmat szolgál- 
gáltatott Csemiczky Károlynak, hogy egy 
sensatióra számitott Ellenőri stílusú dikezió- 
 val elítélje, a saját felfogása szerint roszra 
 vezető magyar pénzügyi pollriksz, melyet 
említett kölcsön által kicsiben utánoznánk.

Melynek ellenében Huszár István tapin- 
tatosan megvagdosta a régi slendrian gon- 
dolkozásmódot. kimutatván, hogy a kölcsö
nöktől korán sem lehet visszariadni  azért, 
mert azok bizonyos válalatoknál nem kezel
tettek talán a legkivánatosabban annál ke- 
vésbbé, mivel a jelen század minden anyagi 
fejleménye csupán pénzműveletek mellett 
volt elérhető.

Az indítvány véleményes jelentéstétel 
végett kiadatott az állandó bizottmánynak.

Közigazgatás.
A képviselő testület a b-gyarmati járás 

összes községeiben meg van alakitva s a 
 községi elöljárók megválasztattak. A nyolcz 
 körjegyzőből azonban eddig csak kettő vá
lasztatott meg és pedig Busán Endrődy Já- 

  nos, Dejtáron Szabó László. A többiek janu
ár első napjaiban fognak megválasztatni.

B.-Gyarmaton deczember hó 27-én vá- 
  lasztatott s alakittatott meg a képviselőtes- 
tület, következő eredménynyel: virilisek: 
 Zichy Károly gr., Schvarz Samu, Takarék- 
pénztár, Kacskovics Károly, Forgách Antal 
gr., Baintner Fereucz, Berezeller Vilmos, 
Áninger testvérek, Reményfy Jósef. Jeszen- 
szky Danó, Feisztl Jósef, Bodnár István, 
Forgách Jósef gr., Streisinger Lipót, Hercz- 
feld Áron, Kohn Herman, Sipler testvérek, 
Szudy Henrik, Tiesénszky Miklós, Pajor Ist
ván. Póttagok: Iszákovics Mihály, Bérczy 
Lajos, Kohn Márk, Omazta Tóbiás örökösei.

Választottak, I. csoport: Lévay Pál, Sin- 
 kovics Samu, Elfer Ede, Kovacsik Jósef, 
Baintner Otto, Turcsan Pál Csesztven János 
Antali Samu, Jaulusz Adolf, Fabján Pál, 
 Póttagok; Manossy Alajos, Sipler Pál, Kövy 
 Tivadar. II. csoport: Gazdik Lajos, Némethy 
 Gyula, Mezey Ignácz, Elfer Ferencz, Tornyos 
Zsigmond, Opitz Károly, Makai Gáspár, Fáb- 

 ián János, Kék László, Déri Nándor; pótta- 
gok: Trajbjár János, Turcsán János dr.

Mint halljuk, több városi polgár a vá- 
lasztás megsemmisitéseért folyamodik, mi 
után a választás határnapját kitűző hirdet- 



mény, mely deczember 21-éről volt keltez-  
ve, pár nappal később lőn közzétéve, s így 
a törvényes 8 napi időköz nincs meg és so- 
kan, kik ezt nem tudva a városból az ün- 
nepekre eltávoztak, elestek választási joguk 
gyakorlásától.

Igen sajnálatra méltó dolog, ha az el- 
nök hibájából, kinek a törvényes formaságot 
szemelőtt kell tartani, a polgárok ujabb 
idővesztésnek lesznek kitéve.

Közrendészet.
Hogy a közönség a személy- és vagyon

biztonság állapotáról, erre vonatkozó intéz
kedésekről, s az erre hivatott közegek te- 
vékenységéről tájékozást nyerhessen, s az 
e téren felmerülő esetek ne a kószahir által 
elferditett alakban jussanak tndomására, a 
közrendészet ügyének állandó rovatot szen- 
telünk, adatainkat a leghitelesebb forrásból 
meritván.

November 27-én F. Sáp közrégéhez kö
zel Ferencz Mária meggyilkolva találtatott, 
s mintán férje, ottani földbirtokos Siateczky 
Turibins ur kocsisa, ez eset után a község
ből eltávozott, s a legerélyesebb nyomozá
sok után sem volt fellelhető, — a büntett 
gyanuja őt. terheli.

Deczember hó 11-én, gyanu lévén, hogy 
Streisinger Lipót helybeli lakos lovai orr- 
takárban hullottak el, alispán ur rendele
tére, nevezettnek lakása közelében levő is
tállója megvizsgáltatott s a rendőrségnek 
sikerült felderíteni, hogy Streizingernek két 
lova, az egyik mintegy nyolcz hét előtt, a 
másik pedig deczember hó 8-án, mint gyó
gyithatlan, a tulajdonos rendeletére agyon- 
veretett s a városon kivüli közlegelőn elása- 
tott. A felvett hullák megvizsgáltatván, az 
orvosi vélemény szerint a mondott gyanu 
igen valószinü, de teljesen megállapítható 
nem volt, mert a lovak agybaveretvén az orr- 
nyilásokat ellepett vér miatt ezt kétségen 
kívül helyezni nem lehetett. A szükséges 
óvintézkedések azonban megtétettek. Neve
zettnek a Balassa-vendéglőben elhelyezett 
lovai e betegségtől teljesen mentnek talál 
tattak.

Deczember 13-án több helyben elköve
tett tolvajlás jelentetvén be, főcsendbiztos, 
Szilassy Miklós ur erélyes nyomozása kö
vetkeztében sikerült öt no s két férfiből álló 
tolvajbandát kézrekeriteni Az érdemes tár
áság helyben s különösen vásárok alkal- 
mával  fedények, ágy és ruhanemüek •
apróbb háziállatok eltulajdonitása körül fej 
tette ki tevékenységét, s most az orgazdák
kal együtt várja tevékenységének megfelelő 
jutalmát.

NIEBELUNG0K HARCZA.
— NOVELLA. - 

Irta: MIKSZÁTH KÁLMÁN.

Régi történet már ez. 
Még az anyám is rövid ruhában járt 

 akkor, még akkor fel sem fedezték talán azt a 
puskaport amit Stofi bácsi fedezett fel 48-ban 
a német haderőnek; a híres szónok, Mády 
Károly még valahol az ábc-ét tanulta; Ákos 
bácsi pedig javában lovagolt azon a vessző 
paripán, mit a rege szerint felkapott egyszer 
alóla a forgószél s beültette valahová Zem- 
pléumegyebe. Azóta nagy erőteljes fa lett 
belőle. Az Andrássy verebeit is rajta költöt
te ki az anyjuk.

Egészen más idők voltak, egészen más 
alakok uralkodtak a tekintetes vármegyében.

Sramko fiskális tollút fosztott Trencsin- 
ben, még akkor Zsiga bácsi is csak az a- 
nyatejet kóstolgatta. Egyéb ital nem for
dult meg szájában. Legfelebb az ősz Kele
men bácsi emlékszik még vissza arra a bol
dog korra, mikor egy váltó garas volt a bor 
itczéje, mikor az volt a legjelesebb szónok, 
ki a legnagyobb bunkós bottal jött a me- 
gyegyülésre, az volt a legtekintélyesebb fér- 
fiu, kinek legkülönb tajtékpipa lógott szá
jában s az tartatott a legszabadelvűbb ha
zafinak , ki egy szuszra eltudta fütyülni a 
„rákóczi nótát.-

Nobilis idők voltak ezek.
 Prókátorok nem nyúzták a világot. Leg

feljebb az volt honoráriumok, hogy a ka- 
tholikus kliens ebédre invitálta meg ügyvéd- 
jét, a lutheránus azt mondta: „köszönömba

rátom uram, legyünk „per tu," míg a 
kálvinista egyszerűen ezzel a bíztatással rót
ta le a perköltségét: aztán "édes ur," ha 
szolgabiró akar lenni a restauráczión, csak 
nekem szóljon az ebadta! financz nem sza

golt a magyar ember dohányzacskójába, 
végrehajtó nem garázdálkodott tizgarasos 
"meghivásokkal.. A régi szolgabirák csak 
akkor hitták meg a nemes embert, ha ebé
det adtak.

Minden másféleképen volt.
Az ország összes irodalmát meglehetett 

olvasni nyolczgarason a kassai kalendérium- 
ból, már t. i. aki olyan bolond volt, hogy 
nemcsak megvette, hanem tetejébe rá még 
el is olvasta. A nemes vármegye hatalma
sabb volt mint az ország s annyira uem fért 
bőrébe, hogy a „karancskeszi vármegye" 
repedt ki belőle

A két kopott fejű oroszlán a megyehá
záról olyán méltósággal bámult le erre a 
komisz Európára, mintha azon gondolkoz- 
nék, hogy ugyan hány világrészt egyék meg 
früstökre.

Minden hirdette a tekintetes vármegye 
nagy hatalmát

A hajdú tarsolyára hímzett N. V. betű
től kezdve, egész a székváros közepén e- 
melkedő négy emeletes palotáig, melynek 
fedeléről egész sereg varju károg rémletesen, 
mintha az is a teens vármegye büntető ha
talmáról tartana tudós felolvasásokat 

A börtön, a deres és a mogyoró-pálcza 
jelvényei alatt öszpoutosult a világtársada- 
lom logikájának fenállása.

. . . Nem az emberekért van a mogyo- 
rófa-pálcza, hanem a mogyorófa-pálcza ked- 
veért vannk teremtve az emberek, hogy a 
szolgabirónak, nemes pasiója hevében, le
gyen kin kitölteni a mérgét.

Ez volt az uralkodó elv.
Külön büntető kódex volt minden egyes 

szolgabiró. Ha az emberfiára unalmában rá 
olvastatott huszonötöt, szamár ujságírók ki 
nem kürtölhették a lapokban. Először, mert 
nem is voltak ujságok, másodszor mert ha 
lettek volna, is ugy sem olvasta volna sen
ki, .. . Aztán statárium neki az akasztófá-

ra valónak, ha a vármegye dolgába merné 
magát bele ártani!

Könyv, tudomány nem háborgatta ál
lmainkat. Tudtunk mi mindent. Nem volt 
már a világon semmi megtanulni valónk. 
Mert vagy arról beszél a bolondos anglus 
ezer megírt könyvében, a mi úgyis benne 
van ay„Corpus Jurisban- és akkor felesle
ges, vagy- arról beszél, ami nincs benne és 
akkor ostobaság. Terium non datur. Ami 
pedig a tudományos embert illeti, ott van 
Széchényi Pista. Gondolkozik az mindnyá
junk helyett. Azzal tessék diskurálni!

Ezt a szót „haladás" kiküszöbölte a 
•„vis inertiac- a nemzet szótárából.

Ismeretlen pogány mondat volt az előt
tünk. —

Inkább neki támaszkodtunk az ellenke
zőnek. Még a „Hármas kistükör" bölcs ösz- 
sze csinálója is ezt irta fel oda ékes tudós 
karmenben:

„Nógrád vármegyében kell járni nagy 
sáron." —

, Még én is igy tanultam valaha. A tisz
teletre méltó sár, melybe belefúlnak a ha
szontalan uj eszmék, beleolvadt a czime 
rünkbe. Ugy néztük azt mint meg annyi a- 

i ranyat. Jó volt az nekünk. Nem kell közle
kedési ut; Mi az istennyilának ? Magunk 
csak kivontatjuk magunkat paraszt forspont- 
tal a szomszédfaluig, hol egy valamire va
ló tarokkkompánia  csak összetákolódik. 
Idegen vármegyéből való ember meg hadd 

  búsúljon rajta; mint jöjjön ide, ha nem 
lehet, —

Legalább nem akad ránk ebben az át
kozott sárban a német.

Az igaz hogy a német nem is akadt 
ránk akadt valami más, ami még nagyobb 
hatalom a németnél — a czivilizáczió.

Az is ugy jött ide csak, hogy előbb 
megtanult röpülni.

. . . Világot borító szárnyait összecsapta

felettünk, lehellete összevegyült az ország 
levegőjével, melyet aki magába szívott, el
kezdett beszélni, mint a mákonyivó, soha 
nem hallott, őrült, bolondos, képtelen eszme 
zagyvalékról, egyenlőségről, testvériségről.

Fojtott lett a levegő, hogy elkezdett tó
le köhögni a félország, mintha tüdővészben 
volna. —

Uj tüdő kellett ehhez a levegőhöz.
Magyarország kezdett kivedleni régi 

bőréből.
A megyeháza most is ott állott, ahol 

előbb, a zsinóros hajdú most is olyan be- 
gyesen lépkedett mint előbb, a szolgabiró 
dohányzacskójának sallangja most is olyan 
gavallérosan verdeste czombjait, mint előbb, 
a régi feneketlen sár is ott volt az utakon, 
a deres is ott állott a vármegyeház udvarán 
s a főjegyzői kalamárisban is ott álmodott 
a tintába beszáradt toll, azokról a gyülé
sekről, a melyekben azt határozták, hogy 
majd határozni fognak ... de a bolond idő 
megteremtett egy új erkölcsöt s mint mikor 
a földbe ültetett krumpli kitolja a rothadás- 
ba átment ősanyagot, az emberek kezdtek 

 egymással meg nem férni.
Ez a surlódás volt a Niobelungok harcza.
Az egyik embernek az volt a kifogása 

a másik ellen, hogy nem liberális.
Liberalismus!
Tudta is azt még akkor valaki mi az?
A Rákóczy tárogató utolsó hangjai ré- 

gen-régen hangzottak már el a Tisza part
 ján. Ki tudná már azt hogyan szóltak? A 
„libertas“ feliratú zászlókat már régen csó
kolta a hazai levegő. Az a torony is régen 
ledőlt már a melyiken lobogtak.

Liberté fraternité egalité,!
Bolondos, ostoba uj idea, világfelforgató 

emberek izgatott, örült álmainak szörnyszü 
  leleménye.

Küzdeni a féllvilág ellen lovagiasságból 
   haragból, becsületből, könyelműségből ki-

A múlt hóban megszökött Roits Miklós  
és Frankl Ármin rabok, az első Váczon, az 
utóbbi Ó-Budán elfogattak

Sniderics József, ki Tarjánban egyik 
legjobb barátját agyonszurván börtönbe ke
rült, tette fölötti bánatában börtöne ablak- 
rácsára magát felakasztá, s a rögtön alkal- 
m. zott orvosi segély daczára — meghalt.

Tanügy.
(—rm.—) Megyénk tanfelügyelője, ngos 

Frater Pál ur, a f. hó 18-án összeült iskola
tanács elött kimerítő jelentést adott a nép- 

 oktatás állapotáról, melyet tekintve ez ügy 
közérdekű fontosságát, s azon tájékozatlan- 

! ságot, mely ezen eddig kevésbbé méltatott 
, ügyben, majdnem átalános, lehető terjede
lemben fogunk megismertetni, kijelentvén, 
hogy a népoktatás ügye lapunk hasábjain, 
annak fontosságához mért figyelemben fog 
részesülni mindenkor.

Mielőtt azonban a jelentést főpontjaiban 
ide iktatnók, szükségesnek tartjuk a jelen- 

  tés mellé csatolt statistikai kimutatással ol
vasóinkat megismertetni, mert ezen adatok 

  ismerete hiányába nélkülöznők az alapot, a 
 később mondandókra nézve.

A nógrádmegyei tankerűletben van ösz- 
  szesen 280 község; ezek közül van iskola 
263 községben, a többi 17 más községek
kel egyesülten tart iskolát.

Iskola van 297, és pedig 6 községi, 2 
állami, 279 felekezeti, 5 társulati, 5 magán. 
Az iskolák száma ez idén 4-el szaporodott

Tanköteles van 6—12 éves 20.768, 
13—15 éves 8721. Összesen 29.479. A tan
kötelesek száma ez évben 2414-el több.

Ezek közül az elemi iskolába járt 9665 
  fiu s 9313 leány, vagyis összesen 18,978. A 
tavalinál 1707-el több. Ismétlő iskolába 
járt 2648 fiu s 2440 leány, összesen 5888. 
Ez évben ezek száma is 303-aI növekedett 
Magánintézetbe járt 59 fiu s 190 leány. A 
középtanodába járt 42 fiu.

Az iskolába járók főösszege 24.357. Az 
  évi szaporodáz 2010.

Iskolába nem jár 2479 fiu s 2643 le
ány, összesen 5122.

Az iskolába jártak közöl 17601 kath. 
1 gör. kath., 3 n. e. gör. 531 helvét, 5516 
ágostai hitvallásu s 702 mózesvallásu; 16508 
magyar, 380 német s 7469 tót.

Működő tanító van 335, s hiányzik 10, 
a tanitók közül 116 nem képesített.

A 335 tanítóra jut 18433 tanuló, de a 
335 tanterembe csak 14.531 tanuló fér be.

A tannyelv 147 iskolában magyar, 
2-ben német, 88-ban tót, a többiben vegyes.

Az iskolaépület tulajdona az iskolák 
fennebb közlött minőségi száma szerint osz
lik. meg, kivévén, hogy 9 felekezeti iskola
helyiség bérelt. Tanítólak van 296.

Van 232 faiskola, 253 kert s 15 test- 
gyakorlótér. 

Taneszközül szolgál 295 feketetábla 
255 olvasótábla, 246 térkép, 213 főldgőmb 
61 természettani eszköz, 176 természetrajzi 
eszköz, 30könyvtár, 3 testgyakorlati készlet.

Az iskolák évi jövedelme 
különféle fonásokból: 24663 frt 48 kr.

Az iskolák évi kiadása 28462 „ 10 „ 
Kántori jövedelmek ter

mények , párbér s 
egyebekben 61818 „ 48 „
Közöljük e rideg számokat, melyek 

megyénk népoktatási állapotáról elég vilá
gos, de csak csekély részben örvendeztető 
képet nyujtannak , egyelőre commentár uél- 
kül. A jelentés főbb pontjait, hely szűke 
miatt jövő számunkban adjuk.

Bálkrónika.
Az 52. honvédzászlóalj altisztjei január 

hó 11-én, az alapítandó b.-gyarmati gymná- 
zium javára, a megyeház nagy termében, 
tánczvigalmat rendeznek.

A nógrádmegyei ifjúság deczember hó 
16-án tartott értekezletén két tánczvigalom- 
nak s egy álarczos bálnak rendezését hatá
rozta, el. Az első január 18-án B.-Gyarma- 
ton az itteni kórház javára, a második 
február 1-én Losonczon, az ottani korház ja
vára, az álarczos bál pedig február 22-én 
a pesti népszinház javára fog megtartatni. 
A rendező bizottmány tagjaiul Baloghy De
zső, Baross Béla, Dessewffy Elek, Csonka 
Zsigmond, Harmos Gábor, Jankovich Otto, 
Kacskovics Iván ésJenő, Mikszáth Kálmán, 
Somogyi Zoltán, Szabó János, Poós Géza, 
Török Zoltán, Vancsó Béla, Veress Lajos, 
Világi Nándor urak választattak meg. 
A bizottmány gondoskodni fog, hogy a báli 
közönségnek álarczos öltözetek nagy válasz
tékban legyenek rendelkezésére. Az elsőre 
a meghívók a napokban küldettek szét, 
kik tehát nem kaptak s arra igényt tarta
nak, szivcskedjenek ez iránt a bizottmány 
bármely tagjához fordulni, miután jegyek 
csak meghivó előmutatása mellett lesznek 
kaphatók.

Igy tehát ez idén vig farsangnak né
zünk elébe s él bennünk a reméy, hogy ez 
jótékonyan fog visszahatni társaséletűnkre 
is miután megyénkben az ifjúsági tánczvi 
galmak a miveltebb, de különböző körök 
mindegyikét élénken érdeklik. E rovat, 
melyet a farsangon át állandósítunk, értesíti

olvasóinkat az e téren felmerülő miuden moz
zanatról s élénken fogja elcsevegnii a báli 
éleményeket. —

 
Törvénykezés.

Törvénykezésünk újjászervezésének jó- 
 tékony hatásáról már eddig meggyőző bizo- 

  nyitékokat tudunk felmutatni, de hozzá kö
tött reményeink teljesen nem valósultak. A 
hátralékok megdöbbentő tömege, melyet az 
uj személyzet elődeitől eredendő bűnként 
örökölt, s a személyzet létszámának a teen
dőkhöz mért aránytalansága {mind eddig 

  nem engedék, hogy a törvénykezés oly gyors 
és kifogástalan legyen, mint azt ohajtani sőt 

  kivánni lehet.
Más részről csak egy futó pillantást 

 kell vetnünk megyénk térképére, hogy meg- 
győződjünk a területi felosztás czélszerűt- 
lenségéről s melegen pártoljuk a megyei bi
zottmány által Forgách Antal gróf lelkes 
indítványára a miuisteriumhoz s képviselő
házhoz menesztett feliratot, melyben a me
gye egyik határától a másikig húzódó b.- 
gyarmati járásnak felosztását s egy uj já
rásbíróságnak Rétságon leendő felállítását 

  sürgeti. —
     A törvényszéki elnöknek nem lankadó 
erélye s egyes bíráknak majdnem tulfeszí
tett munkássága pótolja ugyan némileg a 
létszám csekély számát, de annak hátrányos 
 következményeit teljesen elhárítani nem ké 
  pss, s nem tudjuk megérteni, mi akadályoz- 
  za a rég üresedésben levő törvényszéki bi
rói állomásnak betöltését. —

Megyénk bizottmánya szivén hordva a 
törvénykezés fontos ögyének előmozdítását, 
még a novemberi gyűlésen egy feliratot in- 
tézbtt a ministeriumhoz s pártolását kérte 
a többi törvényhatóságoknak az iránt, hogy 
a községi biráskodás szélesebb alapra fek- 
tettessék s 60 forintig s kisebb rendőri ü- 
gyekben, ne csak mint egyeztető, de ér
demleges eljárásra is jogosított biróság mű
ködjék. — -

Teljesen méltányolható a megyei bi- 
zotmánynak ezen kivált a szegényebb sor
sú népre irányzott joakaratú gondoskodása 
s a feliratban kifejtett indokok valóban fi
gyelemre méltók, — de ennek gyakorlati 
keresztülvitele beleütközik törvénykezési 
eljárásunk szellemébe, s egész törvénykezés 
rendszerünkön átható elveknek per taugen- 
tem való megsértését eredményezné.

Törvénykezésünkben ugyanis alapélről 
szolgál az, hogy az igazságszolgáltatás a 
király nevében történik, ki ezen fenségjo
gát kinevezett biráival gyakorolja, — s most



a törvénykezési ügyek nagy részének eliu- 
tézését, választott községi biró kezébe teszi 
le, ki csak azok nevében szólhat, kik őt 
megválasztották.

Végre a mi a törvénykezési tisztvise
lők uiunkaképességet, szorgalmát és szak- 
értelmét illeti, erre nézve legelfogulatlanab- 
bul a számok beszélhetnek, melyek a tör- 
vényszéki elnök által felterjesztendő kimu 
tatásban szerepelnek s melyeket nem 
késünk olvasóinkkal közölni.

Vegyesek.
A kőzségi jegyzők nyugdíjazását czél- 

zó alapszabályokat dolgozott ki Nyitrame- 
gye, melyek fő pontjai kővetkezők: a köz
ségi jegyzők | nyugdijalaptőkéje fejében a 
megye összes községei adományképen 
egyszer-mindenkorra- 20 ezer forintot ad
nak, mely öszcg községi adó alakjában 10 
év alatt hajtatik be. Ez alaptőke gyarapi 
tásához a jegyzők rendes fizetéseikből já
rulnak, és pedig az eső évi fizetés 10 szá
zalékával és minden következő év 3 száza
lékával: valamint fizetési előléptetés esetén 
a fizetési különbözet 10 százalékával. Ugyan 
e czélra fordittatnak azon dijak is, melye
ket a szigorlatot tett jegyzők a képesitési 
okmány kiállításáért fizetni tartoznak. Az a- 
laptőkét a megyei házipénztár kezeli. Nyug
díjban, 10 évi szolgálat után, csak a szol
gálatra képtelenné vált jegyzők részesülnek. 
A nyugdijilletmények a hivataloskodási i- 
dő tartamához vannak arányitva; 36 é- 
ven felüli szolgálat után az egész rendes fi
zetés jár. Jegyzők özvegyei bizonyos, rész
letesen megállapított feltételek között, szin
tén nyugdijkézesek. A jegyzők kiskorú ár
vái fejenkiut évi 50 frt. nevelési pótlékot 
igényelhetnek. A teljesen árvánmaradt gyer- 
mekek, ha egy maradt az atyát megilletett 
nyugdíj egy harmada, ha ketten vannak, 
két harmad része ha kettőnél többen vannak, 
az egész összletet kapják segély fejében és 
pedig a fiúk 16. a leányok 14 éves korukig.

Gömör és Kishont megyében a cho- 
lera-járvány miatt további intézkedésig az 

  országos vásárok tartása betiltatott
Belügyminiszter ő nagy méltósága a 

főispánokhoz terjedelmes leiratot intézett, 
melyben a gyors és pontos közigazgatás 
szükséget h ngsúlyozva, annak feltételeit elő
sorolja s egyszersmind a terűletüköni szaka
datlan tartózkodást kötelességükké teszi

Ugyancsak a belügyminiszter az or
szág valamenyi törvényhatóságaihoz körren
deletét intézett, melyben kiemelte az árva- 
és gondnoksági intézménynek a családi és

rályné szép szemének felszáritott könycsep- 
jeért, királynak kimondott kevely szaváért 
annak van értelme, de az egyenlőségért 
testvériségért küzdeni, az őrület eszeveszetség.

(folytatjuk)

       B.-GYARMAT KÖZHELYEI
— TOLLRAJZOK. -

1. A „BALASSA."

Mióta a cholera uralkodik,azóta egész 
ségesebbek az emberek, rövidebbek az éj
szakák és hosszabbak a korcsmárosok áb- 
razatai — uti Mezei docet. Éjfélkor megje
lenik a cholerubizottság és elválasztja az em
ber szájától az „italt." A cholera maga még 
becsületes ember mert az mindössze csak 
egyszer öli meg a halandót, de a bizottsá
ga minden áldott héten hatszor öli meg ben
ne az egyéni szabadságot.

Már Zsiga bácsi csak annak a mondó 
ja, hogy ez megintelen semmi egyéb, mint 
a balpárt czélbavett mes erséges kipnsztitása 
az átkos „miuisztérjom" által. És hol hol 
kedve is szottyanna kidobni az ajtón a mu
latságot rontó goromba cholera-biztost csak 
hogy hát úgy sem érhetné el a tovább ott 
mutatási czélt, mivelépen ő maga az a cho- 
lera-biztos akit kidobna. Bizony furcsa hi
vatallal vexálták meg szegényt. Tell szívé 
nek tudom könnyebb feladat volt lelőni az 
almát fia fejéről mint neki haza kergetni 
tizenkéttőkor a mulató kompániát, melynek 
szétszéledését csak a jó Mezei bácsi nézi 
nálánál hazafiui bánattól sötétebb arczczal.

Hej de csak csendesen is megy már a 
világ „sorja." A „nagy hecz olyan ritka 
már mint a „kifogástalan zsirans. Csende

sen mulatnak az asztalok, kífogyott min
denünnen a "szusz", mit csak az „éjfélután" 
szokott önteni a nemes fiatalságba A ma
gyar ember mindig azzal a szándékkal tér 
be egy „pillanatra" a korcsmába,hogy egy 
„hétig" lesz ott; mit ér az ha most oda te  
szik elébe korlátnak a tizenkét órát?! Ke 
serű az itala tőle.

De azért ha csendes is a Balassa, régi 
ábrázatátát még sem vesztette el

A két kerek asztal körül most is ott 
ülnek a szokot törzsvendégek, Mezei bá
csi szeretett gyermekei, kik az ő kedveért, 
vannak teremtve az árnyékvilágra; hogy le
gyenek a kiket ő szerethessen és kiszolgál
hasson.

Mind az ő nevelése az egytől egyig már 
t. i. a fiatalabbja.

A melyik piros, pozsgás, az az ö rosté- 
jyosaitól lett ilyen, amelyik halavány, be- 
teteges az az ő borától lett olyan, amelyik' 
bele mer kotyanni „az fontos ország dol- 
gaiba„ az is ő tőle profitirozta a diplomi- 
tiai tapintatot a "jelös" "Ellenőr- révén, a 
„ki olyan ujság" hogy ha már egyéb 
nem tanúskodnék is mellette, untig elég „ab
bó" hogy Mezei bácsi két éve járatja egy 
kortyra — akarom mondani egy huzomra

Ebből szivja ő a sok tudományt s úgy 
adja odább ingyen salátául a szelet mellé 
vendégéinek.

Már persze csak a kályhamelletti asz
talnak, mert az ablaknál ülő kompánia rá 
tartós egykicsit. Azok a kaszinóból hozzák 
a bölcsességet és sehogvsem tisztelik a Mezey 
bácsi politikai kombináczióit, ami nagyon 
fáj neki, de azért nem mutatja, nem érezte
ti velök . . . isten neki  .. hadd járjának 
a rosz uton . . . neki  semmi köze hozzá 
Szegény elveszett fiatal emberek.

De bezzeg annál hálásabb publikum a 
másik, ahol Zsiga bácsi a nagy kophta, a- 
hol minden este szorgalmatoson feloszják

Európát a „potentátok"  között, kinek-kinek 
a maga érdeme szerint. Az oszták császár
nak a szerint tetmészetesen nem jutna több 
egy vármegyénél.

Néma áhítattal hallgatják Mezey bátyán
kat ilyenkor. A barna irnok fejbolintgatva 
hajtja fel hetedik halbszajtliját, és azt mondja 
„Világos"! A szőke jeggyakornok még e- 
lőbb felnéz a Zsiga bácsi ábrázatára, leol
vasandó, nincs-e valami kifogása a mondottak 
ellen, csak azután „zúga"rá egy helyeslő 
kiáltást, mig Mezei bácsi egyet csendit a 
zsebében szemtelenkedő Lónyai-hatosokon s 
aztán a hatás kedvéért mint a jó profeszor 
még egyszer röviden összefoglalja értekezés 
nek tartalmát:

„ — Egyszóval nagy kalefaktor a jobb 
oldal Utoljára is csak ágyú puska dönt itt!

A Pista kellner ki komoly mogorvaság
gal hallgatja gazdája hátamegett a nagy sta
tuspolitika griffjeit, ijedten kapja hátra fejét 
az ágyú szóra s mintán az Albert gyerek vé
letlenül arra viszi a czitronos theát a „teleg- 
rafos úrnak lehetetlen hogy ne a legroszabb 
eset történjék. már t. i. hogy a Pista kel- 
ner megtaszitja az Albert kellnert, az meg 
leejti a telegrafos ur bájitalát, mely dallamos 
torkát hivatva volt nekistimmelni a flótá- 
zás idylli művészetének.

Ez a tragikum aztán egészen megin
dítja Mezei bácsit s mint valami gőzsikló 
leszálitja a politika mezejéről, ugy hogy nem 
törődve sem a honboldogitással sem az örök 
béke eszméjével, beleponálja magát a statá
rium jogába s hadüzenő léptekkel ront ne 
ki a kétfelé szaladt „dienerschaft‘nak — s 
bizony nem tudom én hogy végződnék most 
mindjárt ez a „keleti kérdés" ha új vendég 
még pedig falusi „jó firma" nem lépne be 
az ajtón, kinek látására egyszerre mosolygó 
nyájasságba megy át a gazda vészes haragja.

Nem is lehet az máskép Idegenek előtt 
nem lehet a házi tűzhely lángjait élesztget-

ni. Aztán meg is érdemli, hogy némi figye- 
lemmel viseltessék iránta mert a vidéki ven- 
dég legalább fizet, mig ellenben a törzsven- 
dégek annyira divatba hozták az „anfrschhrei- 
bent-, hogy ha néha nagy ritkán akad az
tán a sok között egx lázitó excentrikus, aki 
el kiáltja magát hogy "záhlen" az egész
Ballassa Mezei bácsival együtt, valódi meg
botránkozással tekint a "szentségtörőre".

Az uj czimbora jöttére megélénkül a 
mulatság, kiki megtoldja még egy meszelyivel. 
Károly is megszagolja egy mérföldnyiről az 
idegienbűzt - s ott terem a banda.

Aztán kezdődik a mulatság. Az ember
nek eszébe jut a sorsa, a szeretője és a ki
fizetetlen váltója Mind a három szomorú 
dolog. És felhangzik hozzá a „Csiribiri csár- 
da- bánatteljes viharos áriája. Ezt megint 
mindenki megtoldja egy itczével.

. . Megtelík a sziv édes fájó gondola- 
tokkal. A leghazárdabb pasasier elpatant- 
ja az első pezsgődugót.

.............. És megkondul a tizenkét óra.
Megdöbbenve néznek egymásra a czim- 

borák mintha a világ vége volna Zsiga bá
csi nagy immel-ámmal magára erőlteti a 
boglyas Gbiczy -szürt.

Az előkerült Albert gyerek és Pista kell- 
nerr egyenkint kezdik eloltogatni a gyertyá
kat Mezei bácsi még egy pillantást vet a 
„Turini Jézus" falon függő arczképére mely- 
hez még egy fohászt látszik küldeni mielőtt 
a sötétség végkép elnyelné a mai napra: 
aztán csendes jó éjszakát kíván a távozó 
vendégeknek, kik elégedetlenül, tele fejjel 
és muzsikálás iránti simpathiák okaért üres 
zsebbel távoznak, hogy holnap ura kezdjék.

társadalmi életbe mélyen beható fontosságát,  
elrendeli, hogy az árvaügy országos rende- 
zése czéljából meginditandó  előunkálatok- 
ra szükséges adatokat, melyek a törvény- 
hatósági árvaügyi szabályrendeletekben meg-  
alapitvák s melyek ezen hatóság körébe eső 
ügyek iránt felmerült kérdésekre s a keze
lés részleteire vonatkoznak s melyek nem 
csak közigazgatási, de statistikaí fontosság-  
gal is birnak 1873-ik évi márczius végeig, 
hozzá felterjesszék.

Megyénk alispánja, miután a megyei  
szolgaszemélyzet ruházatának addig árlej - 
lés úrján eszközölt készíttetése czélszerűtlen-, 
nek bizonyult, mint értesülünk Gescheit  
Ármin b.-gyarmati és Vincze Pál szécsényi, 
ismert szabómesterek ajánlatát, — mint leg- 
jutányosabbat, — fogadá el, s igy remé- 
nyünk lehet, hogy ezentul a megyei hajdúk 
és pandurok, — nem mint eddig, — idején 
megkapják ruháikat s nem fognak azokból 
ezentul kiszabatni. A vállalkozók az eddigi
eknél jutányosabb feltételeket szabtak, miu
tán nem kellett nekik az árlejtéseknél szo
kásos elhallgatatási dijakat is beszámitani, 

Hirlapirodalmi statistika, Az egyesült 
Államokban 537 főre esík egy hirlap, Svajcz-| 
ban 6600-ra, Belgiumban 15,000-re Holland 
ban 16,000-re, N. Brittáániában 18,000-re, 
F'racziaországban 23,000-re, Poroszország
ban 26,000 re,  Olaszországban 29,000-re, 
a kis Finnországban 39,000-re, hazánkban 
41,143-ra, Törökországban 300000-re az 
orosz birodalomban 350,000 lélékre jó egy 
egy hirlap.

Ráth Mór kiadásában legujabban meg
jelent az Uj Kormány Kezdetén czimű röpi- 
ratot ajáljuk olvasóink figyelmébe.

          Gazdaszonyainknak. A Nők Munka- 
 köre czimű, havonkint kétszer megjelenő 
gonddal szerkesztett lap ajálja a Baerle és 
társa által feltalált s „Vizüveg készítmény" 

 (Wasserglas — Compositión) nevű szappant, 
  mely kovasav és szikson kívül még kevés 
 glyczeriut és hamuzsirt s még kevesebb csel-
 faggyú és olajsavakat tartalmaz s igy csak 
is jótékony hatással lehet a fehérruhára.
 100 réssz forró vízbe 2 rész víz üveg-

 szappan olvasztandó fel s a fehérnemű e ve- 
gyűlékbe teendő. 10 percznyi keverés után 
a ruha megtisztulván, langyos vízben meg- 
öblítendő.

Gyapot, selyem s valódi szinú pamut
szövetek tisztítására is alkalmasnak bizo- 
nyúlt e szer, — de csak hideg vízben öbli- 
 tendők ki.

Hírek.
Toruyos contra Tornyos. Deczember 

  hó 20-án tartatott meg a végtárgyalás Tor

nyos György adóellenőrnek Tornyos Vidor,  
marczali kisbirtokos elleni bűnperében, 
melyben a tényálladékot Tornyos Vidornak 
nevezett ellenőr ellen, adóvégrehajtás alkal 
mával elkövetett ellenállása a tettleges bán
talmazása képezte. A királyi ügyész hétne- 
gyed évi fogságot kért Tornyos Vidor ellen, 
s_a törvényszék 14 napi fogságra ítélte. Mind- 
két fél fellebezett. Az ítéletre nincs mit meg- 
jegyeznünk, megnyugszunk biráink függet
lensége s igazságérzetében s várjuk a 
másodbiróság ítéletet; de lehetetlen hogy leg
mélyebb megilletődésünket ne fejezzük ki az 
ily s rövid idő alatt már másodizben elő
forduló botrány felett, mely elszomorító cor- 
ruptio jele, s arról tanúskodik, hogy a tör- 
vények s azok végrehajtói iránti tisztelet 
még a polgáruk jogérzelütében nincs anyira 
begyökerezve, mint azt a közjó és szabadság 
érdeke kívánja.— 

Szent — Iványi Sándor úr Varbón, a 
mult hetekben egy ide tévedt csáazársast 
lőtt, mely kiterjesztett szárnyakkal a hat lá
bat meghaladta s igy a ritkább példányok 
közé tartozik. --

A megyei főorvosnak hivatalos jelen 
tése szerint Priboj Süllye, Szenna és Nede- 
listye községekben deczember hó középén e- 
lőfordulő öt betegségi eset a cholera minden 
symptomájával birt s három halállal végző- 
dött. Ezen szórványosan jelentkezett, s még 
a mondott községekben sem ismétlődött eset 
inkább a rendkívüli időjárásnak következ- 
méuye s járványosnak nem mondható, de a 
szükéges óvintézkedések ezentúl is oly szi
gortól tétessenek meg, mint ezt városunk
ban is örömmel tapasztaljuk.

A megyeilevéltár rendezése, mely har 
mincz évi hanyag kezelés után, valahára ügy- 
buzgó kezekbe került, gyorsan halad elő.

Hontmegyében a községek, kevés ki
vétellel, rendezve vannak. A megválasztott 
jegyzők jó részének képesitettségéről azon
ban nem a legnagyobb elismeréssel nyilat
koznak , s igy kivánatos, hogy az ugy is 
utolagosan tartandó jegyzői vizsgálatok, ne 
merő formaságból tartassanak meg.

Kacskovics Iván úr a marczali határ 
ban deczember hó 27-én erdei szalonkát lőtt 

(Ilymen.) Algöver Mihály úr e napok 
ban vezeti oltárhoz Pongrácz Miklós pribeli 

  közbirtokos bájos és fiatal leányát Máriát.
Gellény Endre, fiatal losonczi ügyvéd 

eljegyezte Wattay Gizella kisasszonyt P. 
Daróczról

Kérjük a megyei összes pénzintézeteket,
sziveskedjemek évi forgalmi kimutatásaikat
velünk közleni.

Kérjük t. előfizetőinket s irtartóinkat az 
előflzetési pénzek mielőbbi beküldésére.

Gabna árak
B. Gyarmaton decz. 30-án. Tiszta buza egy 
pozsonyi mérő 5 ft. 40 kr. 5 ft. 50. kr. Rozs 
5ft. 40. 3 ft. 50 kr. Árpa 2 ft. 40 kr. 2 ft 
50 kr. Zab 1ft. 80.  kr. 2 ft. - kr. Kuko- 
ricza 3 ft. 20 kr.

Szerkesztői üzenetek
S. I.-nek Szklabonyán. Közleményét jövő 

számunkban fogjuk felhasználni. Köszönjük.
N. Y. kisasszonynak. Miután csak igen 

sikerült költeményeket közölhetünk, ver- 
seménye pedig ilyennek — fájdalom! — nem 
válik be, a mély érzésről tanúskodó sorok 
a papirkosár fenekére kerültek, de hogy ud- 
variatlanoknak ne látszassunk, annak legsi- 
kerültebb két sorát ide igtatjuk:

„Mindketten szerettük a boglyas alakot, 
Ki az uriutczán — knál lakott. . .

T. levelezőinket s elrvbarátainkat fel- 
kérjük, hogy a vidéken s különösen a me- 
gye többi városaiban felmerülő minden moz- 
zanatról értesíteni szíveskedjenek

B. G. urnak Ipolyságon. A levelet és 
jegyzéket köszönöm az ígéretet elfogadom, 
annálinkább, mert a hontmegyei ügyek fi 
gyelemmel kisérése lapom feladatai kösé tar
tozik

Zr. urnak A beküldött czikk gyengesé- 
gét, a jó akarat nem pótolhatja. Apróbb köz- ’ 

lemények sikerültebbek lehetnek.
N. urnak Az ígéret szerint beküldött 

gazdászati czikk nem közölhető. Olvasóinkat 
ilyenekkel uem traktál juk, - mert inkább 
semmit, mint selejteset. Ezt annálinkább saj- 
náljuk, mert az első szám gazdászati rova- 
lába e czikket szántuk s most e rovatot jö
vő számunkban kell megkezdenünk.

B. A. urnak Sipeken. Az ígért czikkso- 
rozatot érdekeltséggel várjuk s kérjük. Fáj- 
dalom kevesen vannak, kik a gazdászat te
rén kellő elméleti képzettséggel bírnak, s így 
annálinkább indittatva vagyunk e kevesek 
becses közreműködését igénybe venni.

Nyilttér’
Deczember 28-án a Vadkert és B.-Gyar- 

mat közti utvonalon a kocsiból egy fehér 
fadoboz esett ki. a doboz tartalma nehány 
apróbb női kézimunkán kivül egy csomag 
levélből állott Ezen, minden absolut becs 
nélküli csomag nekem igen becses lévén, fel
kérem annak megtalálóját szíveskedjék azt 
XY posterestante B.-Gyarmat felirattal pós- 
tára adni, ha ugy tetszik 50 frt utánvétel-- 
lel. A levelek tartalmának titokbantartását, 
az azt elolvasó lovagiasságára bizom.

XY.

• E rovatban közlöttekért nem vállal felelősséget.a szerk.

Felelős szerkesztő:
Harmos Gábor.



Schönberger József
uri és hölgyruha üzletében B.-Gyarmaton,

a legelegánsabb kiállítású

uri- hölgy- fi- és leány öltönyök
disz- és utazó ruhák az őszi és téli idényre megérkeztek

Megrendelések mérték szerint azonnal készíttetnek, a becses megrendelésekre különös szorgalom 

fordittatik. Kelme minták, valamint árlajstrom kivánatra ingyen. — A ruhák csinos kiállítása, a kel

mék jósága s az áruk olcsóságáért kezeskedve, üzletét a n. é. közönség figyelmébe ajánlja.

Magyar, német, franczia és angol 

DISZMŰVEK 
ünnepi ajándékul.

Ifiusági iratok 
ÉS KÉPES KÖNYVEK 

gyermekek és nagykorúak számára.

Mindennem ű

NAPTÁRAK 
EMLÉNYEK, 

ZSEBKÖNYVEK 
ALBUMOK.

Rajz és szépírási minták. 

FALI TÉRKÉPEK, 
atlaszok, tervrajzok.

Dús raktára a kötött és kötetlen könyveknek 
a tudomány minden ágából minden nyelven.

Az irodalom legújabb termékei 
készén tartatnak s megtekintés végett házhoz küldetnek. 

SPITZER M.
KÖNYKERESKEDÉSE

B.-Gyarmaton, 
minden megrendelést vidékre gyorsan s pontosan teljesít 

KÖNYVJEGYEK 
irodalom kedvelőknek ingyen osztatik ki.

Más könyvárus által hirdetett könyvek 
általa gyorsan s ugyanazon áron szerezhetők meg. 

Előfizetések minden bel- és külföldi 
hírlapok- és folyóiratokra elfogadtatnak.

Az összes nemzetek 
REMEKÍRÓI 

olcsó és díszes 
zsebkiadásokban. 
Építészeti munkák.

IMA s AJTATOSSÁGI KÖNYVEK 
egyszerű, olcsó, ugyszinte pompás 

diszkötésekben.
FÖLD- és ÉGGOLYÓK 

legnagyobb választékban.
, MindenneműTANKÖNYVEK 
egyetemek, gymnasiumok , polgári, 

elemi és kereskedelmi tanodák s 
magánintézetek számára.

Szó és ismerettan minden nyelven.

BREISACH K.
Pest és bécsi nő- és férfiruha raktára

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

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

legszilárdabban és pontosan elkészít mindennemű nő- és férfi ruhaneműket.

A n. é. közönség számos látogatását kéri

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


