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NÓGRÁDI LAPOK
és HONTI HÍRADÓ.

Politikai, társadalmi s közgazdászati hetilap.

B.-Gyarmat augusztus 28-
A svindli lábra kapott. Ez aztán rákfe

néje mindennek. A fiuk türelmetlenek az apai 
vagy anyai Örökség iránt, perük a szülőt, hogy 
örökségét adják ki, azért, hogy nagyra vágyá
suknak eleget lőhessenek, hogy svindűzhesse- 
neki Mit törődnek ők a családi kötelékekről? 
Csak pénzük legyen, az a fődolog. A nagyra* 
vágyás, Önteltség, hiúság, urhatnámság, a a

• nagyzás hóbortja tartja megszállva a társa
dalom jelentékeny részét. A hazai sajtó alig

'veszi észre e veszedelmes rákfenét, mert a 
szabadság ügye mellett az alkotmányos jogo
kat védi sfőtőrekvése abban nyilvánul, hogy 
műveltté a a külfölddel versenyképessé tegye 

. az- országot.
Nem szabad azonban e magasztos hiva

tás mellett teendőink legfőbbikéről, a társa
dalomnak egészségessé tételéről sem megfe
ledkeznünk.

Uton-utfélen ugyanis a társadalom bete
ges tüneteire bukkanunk. A zilált vagyoni 
körülményeket, ha komolyan megvizsgáljuk a 
dolgok miben létét, leginkább a többnek lát
szani akarás idézi eló, mely ellen legbiztosabb 
óvó szer a szerény háziasság. Sok család ment 
tönkre az utóbbi évtizedben .1 még több van a * 
végpusztulás lejtőjén. A nemez is emelte föl 
boszuló karját s a hydra jár vele karöltve. 
Herkulesre várakoznak o szörnyetegek ....

Az anyagi bukást az erkölcsi hanyatlás 
követi, mely a legszebb jellemet is befeketíti. 
A jellem télén ség szülöanyja a demoralizá- 
cziónak.

Évekkel ezelőtt még kis felhőcske volt a 
demoralizáczió a immár a társadalomban mind
inkább rohamosan terjed az; A könnyű szer
rel való meggazdagodási mohó vágy lábra 
kapott, a munkátlanság gyökeret vert a beteges 
hiúságon a henczegö nagyravágyáson alapuló 
„urhatnámság1* polgárjogot nyeit. ••

A családapák keresegve szólnak a mos
tani piperés időkről, de nincs elég erkölcsi 
erejük ellentállani a kóros állapotnak, mert 
attól tartanak, hogy megkövezik őket, holott 
jól tudják, hogy a. költekezés a családi ela
dósodás mébét rejti magában, de egyúttal a 
házi özivodás- ördöge in megszállja leiköket.. 
Ha a társadalmi tényezők idejekorán meg
szüntetik a családok boldogságát bénitó s meg
mételyező undok nagyravágyást és az ezzel 
karöltve járó urhatnámságot, akkor rövid idő 
alatt szomorúan tapasztalhatjuk, de egyúttal 
fájlalhatjuk is a legveszedelmesebb hatást, me
ly01 a „gyászlovagok “ előidéztek. Eddig csak 
fekete kávé mellett észlelhettük a közhangu
latban megütközést keltett társadalmi zavarok 
kútfejé*., de orvoslása felcdókenységbe látszik 
menni a nagy politika mellett. Bíztunk abban, 
hogy a közvéleményen át desztillálódnak az 
egészséges eszmék s hogy az éjiérzéküek ko-

• moly hadat indítanak a társadalmat fenyegető 
nagyzási hóbort ellen.

Nem szűkkeblűig vezeti toliunkat, ha
nem a gyakoii életből téptünk ki egy levelet. 
Mostanában ugyan a legszentebb eszmék is 
feledésbe mennek, mert a napi, főleg pedig

Helyes iskoláztatás.
Nebáoy nip választ el mindössze a beiratkozá

soktól. a szUlóknek van még alkalmak gyermekok he
lyes iskoláztatása felöt goduolkodni j a gyermeknek 
van ideje h jlamai és tehetségei felöl meggyőzni nagy
reményű szülőit — Az atolsó órák szoktak rendesen 
dönteni különösen ott, a hol hosszabbra nyúlik az el
határozás.

A tizenkettedik órában szükségesnek is, megkö 
telességnek is tárta ok elmondani egyet mást a helyes 
iskoláztatásról.

A helyes iskoláztatás jelöli meg minden ember 
jövőjét és boldogsigát napjainkban, midőn elvégre is 
a műveltség előnyeit föléje helyezik a származás vé 
letlen szerencséjének.

Tehetséget a helyes iskoláztass nem adhat. De 
kifejleszthet s fokozhat, míg a parlagon veszteglő te
hetség nem egysxcr elkallódik, vagy helytelen irány
ban fajúi él.

• A helyes iskoláztatás viszonyba hozza a szülők 
anyagi helyzetét a gyermek tehetségével s a tehetné 
get a jövő számára értékesíti.

Szegény ember, a ki a mindennapi élet*gondjail 
alig bírja legyőzni, oe álmadozzék gyermeke magas 
iskoláztatásáról, Inért keserű sorsot vesz vállára s bi
zonytalan jövőnek teszi ki gyermekét.

As ipar és kereskedelem pályája napjainkban 
már a legtisztességesebbek közé kezd tartozni.

Nem gúnyolja ezt már az elszegényedett génit/, 
de szerencsét keres rajta a nem kicsinyíti a nem min
dennapi műveltségű ember, hanem siet általa bol
doguló!

Művelt iparos és művelt kereskedő olyan nem
zetiét! tényező, mely előtt mindenki kalapot emel.

Hói kezdődik a helyee iskoláztatás?
A hol a helyesen gondolkodó apa kezdődik. A 

mint a gyermek tanköteles éveibe lép, Írassa be azon
nal az elemi iskolába.

l»t nyeri a szellem legelső benyomásait, itt tanai 
meg a képesség járni.

Innen az ut a középiskolákba nyílik.
A helyes iskoláztatás elve nem fog zavarba jönri 

az utak megválasztásában
" A gymnssiam bevezet tudományos pályára, a 

reáliskola az élet gyakorlati ösvényeire. Ott a felső 
iskoláz'aiáa a végső czél, itt a végső ezé!, itt a k< 
reskedelem és ipar régióinak művelt elemekkel való 
ellátása és gyarapítása.

A helyes iskoláztatás a jeles tehetségű fint, ba 
jó mód is kerül hozzá, tudományos pályára lépteti.

De számba veszi egyúttal a fin képességeit, a prak
tikus életpályák szerencséjét és a tudományos pályák 
tultömöttoégét is.

És ilyen körültekintés után következik a döntő 
lépés.

Döntő azért, mert a helyes iskoláztatás utjai ha
tározottak, a ki elkezdte az egyiket, az csak nagy 
rázkód tatások kai folytathatja a másikon.

Néhány nap választja el még a szülőket a he
lyes iskoláztatás fontos eszméjének megvalósításában.

A gyermek jövőjéért aggódó szülői szív megdob
ban, az elhatározás óriási fontosságát átértő apa küzd 
magával, de a század szelleme is hozzászól a hazánk 
művelődési körülményei szintén szavaznak. .

Vajba mennél többen eltalálnák a helyes iskoláz
tatás boldogító ösvényét 1

Az ügyvéd-kérdés.
Nem időszerűtlen talán a prókátor-kérdéssel egy 

kissé foglalkoznunk. Hiszen nincsen a nagy politikán 
kívül amúgy sem kedvesebb themája a magyar ' em
bernek, mint, szidni a prókátort, mint szidni a judi- 
katarál.

‘ Hanem aztán valljuk meg őszintén, nagyon sok
szor nem .igazság nélkül cselokszi ezt

Mert a mi az igazságszolgáltatását különösen en
nek módnélküli drágaságát no meg azt a sokehereze 
burczát, a melynek bála a szóbeliségnek az éj homá
lyában való késedelmesésének — ki van téve' mind
azon szerencsétlen halandó, ki az igazság kimérésére szo
rul, mondom amiezeket illeti, a panasz feltétlenüldgaz.

Semmi sem jellemzi igazságügyi állapotunkat 
jobban, mint épen az igazságügymioiszter egyik tudós 
professzor kollegájának élete, a melylyel talán aka 
ratlanuf is a legkitűnőbben jellemző az általános igaz 
aágfigyi viszonyokat.

A tudós professzor ur az ügy védi.vizagál^hjaott-— 
Ságnak is tagja volt egykoron. Leket, hogy most ia 
az. Egy ilyen vizsgálat alkalmával egy’konkrtt dogé 
setet, mint Ő mondá saját esetét, adta föl ax izzadó 
kandidátusnak. 1

Én egyszer egy könyvet adtam'kölcsöne^'/ba
rátomnak, mondja a profeszor ur, — s az a mífiheu- 

röm történt, hogy e barátom ellen végrehajtást vjjzet* 
vén egyik hitelezője, az én könyvem is foglalás^ alá 
került. Ha er Önnel történik tisztelt atnice,' mondja 
mit csinált volna könyvének usstaszeriósére.

A jámbórkandidátus elmondotta, bogy*)gy és igy 
felszerelt igény keresetet adóit volna be, mnlybon tár
gyalás kitűzését, a lefoglalt könyv iránti Ituláj^cnjo- 
gának megitélését és annak a zár alól leendő ^tol
dását kérelmezte volna. Elmond K szó tál •peóra az 

egész legényper lefolyását, s már várta az ur 
'helyeslését, a mikor az helyeslés bélyott'azt 'pjqndta:

Ügyetlen prókátor lesz magából*“amic4u7Qasa 
én okosabban cselekedtem. Megtudtam''miko/jfaa a 
licitáciö, elmentem oda, s megvettem tulajdon könyve 
inét. S bigyje meg sokkal olcsóbba került, á^sdk^ fá
radságot nem is számítom, mintha az igény'pert ypeg- 
hiditottam volna. ' . •

A mi magyarán mondva annyit jelent, bogy ha 
valamely jogod vitássá vi.lt, mondj le róla, mert bi- 
Sony kevesebbet vesztesz e lemondás által, “mint a 
mennyibe e jogod érvényesítése kerül.

De a mikor megengedjük, sőt nytitán elismerjük 
igazságszolgáltatásuuk gyarlóságait, épen ezen beis
merésünk. állal -véljük leginkább megvilágíts inak an
nak a másik vádaskodásnak igaztahinsá^á^’ melylysl 
nagy közönségünk a prókátorokat ílfeti.'

Nem czélank és Magyarország ügyvédjei nam is 
szorulnak arra, hogy mi védelmükre kéjünk, e túl
zásokba sem akarunk esni, azért tobtiyteJ.beu hl el
ismerjük, hogy e különben tiszteletre ajfjtő is 
vannak épen úgy mint minden más ' tcá^lptaek' mél
tatlan tagjai, — de mikor ezt elismorjf|khAa|iky<^ki- 
mondhatjuk azt is. hogy Magyarország 
akár tudományos képletleég, akár jellem dqjgábau 
mindenkor kiállja a hason liláét Európa igen sok‘ mű

politikai események torlfdása foglalta cl az 
embereket.

Maga az ifjúság nagy része az ördög pár
náján heverész s szégyen! i a keresettel járó 
munkát, de nem átalja a szegény szülőket 
pénzért zsarolni. A „nagy pipáju, de kevés 
dohányu“ apa pedig, a helyeit, hogy az üres 
léhaság után kapkodó „svihákot** rendre uta
sítaná, kifizeti számláit s dédelgeti egész a „non 
pl us ultra** rang fokozatáig.

De hát hol vannak a jobb érzésnek? Mi
ért nem emeli föl szavát a nemesebb rész ? 
Tán nem érkezett cl még ideje ? .

Bizony jő volna, ha az erkölcsi hányát 
lás ellen szövetkeznék az állam, társadalom; 
tapintatos dolog volna az iskolákban is az 
érzék javítására dolgozni. — Hogy ily fekete 
szemüvegen át vizsgáljuk a társadalmat, azon 
ne ütközzék meg senki sem, hiszen nem más
ért rettegünk, mint a magyar társadalomért, 
mely az államnak képezi alapját

Le a svindli vei, egészséges társadalmat 
akarunk ’. Audaces fortuna juvafc. D-
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NÓGRÁDI lapok.

A nógrádmegyei tantestület közgyűlése.
A tantezlütet ez éti közgyűIMét aug asztal bó 

964b tartó meg Verőczén, bol az összes lakot xág ál 
tál szívós fogadtatásban részesült. Verőczs községe 16(0 
latossággal Wr, a lakosrág folytonos mivelődését és 
suporodteát tekintve valóbrn igényt tu bát arra, hogy 
nagyközséggé alakiussék.

A tanítók ünnepélyes fogadtatásáról, eluálláso 
Hitről és élHtVtaól egy Orotzi Jenő ref. lelkész úr 

, slaökteSe alatt Állá bizottság gondolkodott, melyben 
Joó SándW -Aörjsgyzö úr mint rsndeiő és síire* há
zigazda tsiMWf idill volt.

A közgyűlés Zelenka János elnöklete atett folyt 
Is, ki minő fellépésekor igen sok jelét adta as elnök i 
kipisstgkik és tapintatosságnak. Ez kilűn’k abból is, 
bogy egy Snef János losoncii képexdei tanár Által 
beadott ódként indítványt tn’ndeo kÖrstkeixuényeiben 
megelőzött s a napirendre térítette a mesterségesen 
felzaklatott kedélyeket. Ugyanis tndvslevő dolog, bogy 
még 1883 ik érben egy köiigaigaHii birottsági ölé 
tan Remén) fy József kf lig. bitóitugi tag ar a tanító 
gyűlésekről agy nyilatkotolt, minibe ssok orakis ma- 
latsági né lóknak (sárga földig raló írásnak) szolgál- 
•Alak alkalmai. Ei ellen még ugyanazon évben 
Miller János volt elnök nyilatkozott a tantestület ne 
vében és Remény íy Jótaef arat a jelzett kifej élésekért 
tendentiom rágalmazónak nyilvánitá. Hogy mily célja 
volt öten nyilatkozatnak, arról lapunkban annak ide 
jéa megemlékeztünk. Ai ügy azóta teljesen elaludt, 
míg most egészen váratlanul ele ven illetett fel Sneff 
János által, ki ngy látszik ezzel bizonyos kedvezőtlen 
áramlatnak akart szolgálatot tenni. A tantestület a 
frázisok hatása alatt már majdnem megszavazta Sneff 
azon indítványát bogy Roméoyfynez két év előtti (!) 
eljárása rosetal’cmék és bogy Komjáthy A őseim (ki a 
gy&lésea részt nem vett) tanfelügyelő ur felkéressék 
oda hatni, bogy Reményfy Jósof mint ősidő nsriot 
BXlyarmat városának isko’tstéki elnöke ezen állásé 
lói elmozditsssék. (Ezt ugyan nehéz lett volna keress 
tülvioni! (Sterk.)

A közgyűlés, az elnök által bigadtabb gondolko
zásra előkészítve, Hadecz Mikra ésSzondy tanár urak 
érvdús felszólalásai után napirendre tért.

Kilőnek Ojala kte-marnsl Holló ogy igen tiki 
rtlt előadást tartotta természettannak kezel*léből a 
népiek. V. és VI. oszt és egy gonddal kidolgozott ér
tekezést Budapesten PeT'.lovzy nevelés elveinek ősz 
mbasoalH áráról

Zelenka Jáaoe elnök jelentésének főbb pontjai, 

bogy a tsóitól árvabázra a gyűjtés megindult s maga 
B Gyarmat tanítósága 200 frtot gyűjtött e czélra. A 
kezelő bízolUágba Kemény G. elnöklete mellett Ereit 
M. Vilim J. Debreczeoi M. Bodrogi M ésTomeekoN. 
lettek megválasztva. A földrajzi kérdő pontok közül 
a be nem érkezettek tanfelügyelői intézkedés alapján 
lesznek beezedendők.

A beérkezett között 60 olyan mű van, moly a 
tantest, méltó dicséretére válik. A fuvar és napi dij 
iránt hozott közigazgatási biz. ismert végzés ellenében 
as egylet fclfolyamodáseal él.

Makkéi Sándor verőczei ref. tanitó Verőcze tan
ügyi történetét tetszéssel adta elő.

A Zelenka által indítványozóit megyei tanszer
múzeum felállitárz iránti elterjesztésére, annak léte 
sitéso kilett mondva a szervező bizottságban. A támo
gatásra a megye megkereslstik.

Zolenka elő. mellett Tomesko N. Wagner I. Há 
bor S. Kemény G. Debroczeoy M. Vilim J. Molnár P. 
és Jauluzt F. lett megválasztva.

A könyvtár áll 240 drbból 333 kötet és 136 
füzettől.

A könyvtár 3—3 év alatt fog ambnHIoi az 5 ta 
nitói körben.

A jövő évben tartandó országos tanitó gyűlésre 
képviselőiül megválasztattak: Zolenka János és Po 
rázik György.

Igen érdekes előadmány volt a Hábor Sándoré, 
melyet sz 1876. 32 tanítói nyugdíj törvény rsvisiója 
tárgyában tartott. Az általa tett és bizottságilag ki
dolgozott javaslatok elfogadtattak.

Ezzel a tárgysorozat kimerittotett, I mondanunk 
som kell, bogy a közgyűlést Krompach vendéglőjében 
bankét követte, melyen I írtért 10 tál ételt és bort 
Ehetett kapni, a toasztok* sorát Zelenka János elnök 
nyitotta meg, kiö felségét!családját éltette. Kossutb La
josnak üdvözlő távirat menesztetett nevenapja alkal
mából, éltették az elnököt, Trefort közoktatási minist 
tért, a megyei újtól stb.

Gyűlés után Füssy Pál kanonok nr kalauzo
lása mellett Visegrádra történt kirándulás. Ekkor a 
hajón Wagner István érdekes felolvasást tartott a vár 
történetéről. *

A nap szép programmját képezte végül azon 
hangverseny és táocsesiély, molyét a verőczei derék 
bizottrág rendezett A hangversenyen közreműködtek 
a tantestület dalár tagjai, Oroezy Jenő, és Srzcevay 
Sándor urak, az első Poa Edgár hollóját, a másik 
Arany Pázmány lovagját költői felfogással szavalván. 
A táncxmulataág igen kedélyesen folyt • 18 pár tán 
czolta a négyeeekettA mu'atságban récztvottek: Joó Sán
doré é, Sxaeavay Sándorné, Sónnérné, Szabó Sándorné 
Frivaldszkyné, Vas Sándorné, Bellcs Béláné, Thuróoy 
Gáboroé, Haydtm Gergelyéé, Makkay Sándorné, Valcs 
Jóeefné űrből gyek, továbbá Gifflog Ide, Békéi Rózsa, 
Rajnai Ilka, Szabó Margit és Maliid, Fábián Irma, 
Szabaner Anna, Kflrthy Emma, Kraun Ilka és Valós 
Borbála kisasszonyok.

Gazdászattan viszonya a népiskolához
A társadalom alapművelete a aépoevelés ée tere 

a népiskola Itt készül az alap, melyre az egész állam 
szerkezete nehezül, — itt vettetik azon mag, mely a 
nemzeteket anyagi ée szellem! erőben bslalmessá tenni 
képéé.

De éppan mivel ily fontos-szerep jutott osztály 
részül, mind a hozzá való anyag megválanztáea, mind- 
pedig a munka kivitele a l'gnsgyobb figyelmet ér
demli Itt a reményt kOszvalónak, a lehetőséget blso 
nyosnak tartani nem szabad. Itt biztos és kijelölőit 
utón kell ba'edni; mert ingadozó léptek bizonytalan 
örvényen,* czélboz sohasem vezetnek, de nem is ve
zettek.

De szóljunk mindsnek előtt magáról as anyag
ról, melynek vtezonyittzát a népiskolához tűztem ki 
ezen értekezésem tárgyául.

Hazánk földmivelő ország, melyben összes népes 
légének 32 százlólija — tehát mintegy 6 millió em 
bér foglalkozik földműveléssel, öt millió ember mun
kálja drága véren szerzett hutánk földjét, hogy meg 
teremje mindennapi kenyerünket. Mig más nemzetek
nél a fejlődött, a virágzó kereskedelem, a magasabb 
fokn értelmiség mint hatalmas ténytlök működnek 
össze, — addig nálunk kizárólagosan a földművelésre 
koll támaszkodnunk, mert ez azon egyedüli forrás, 
mely képes szükségleteinket fedezni. Mindennek, do 
mindennek a földből kell előkerülnie, úgy bogy na
gyon is való vson állilát, bogy: ,A földművelés és ál
lattenyésztés azon anya* emlők, melyekből az egén 
állam lápHIkozik."

Ezen igazságokkal szemben, mégis be kell ismer
nünk, bogy a gazdászat érdekeivel igen keveset, (a 
ker.éazet még pedig e megyében a községi faiskola 
kertekkel) épen sem törődünk-

A szakismeret fejlesztése nálunk még másodrendű 
dolog, pedig biáayoe gazdasági rendszerünk maholnap, 
kiható erejénél fogva, az egész államszerkezetet sülyo- 
dés és leapadás de larthailanság képében támadja meg, 
tej és mézzel folyó kánnán országúub t oda juttatja, 
bora jutott Olaszország hajdan gazdag éléstára . . . , 
Sziczilia.

A tényáliadék ezen kérielhetlen logikája vezette 
be a gazdászattani a népiskolába s tán egy ily rémes 
kép kalauzolta törvényhozó atyáinkat azon tudatra, 
bogy az 1868. évi 38. U ez. tl-ik § a g) pontjának a 
többi tantárgyakkal együtt a népiskolákban illetékes 
bolyé van s bogy ez lehet tán azon nagy reformátor, 
mely gazdasági rendssnr vagy jobban rendszerUlonné 
gürkst rendes kerékvágésbn bozxa, a föld termő ere
jét és hozományát emeli s megmenti a neki indult 
elszegényedéstől.

Hogy ez egészséges nézel volt, tagadni nem le
het, mert örök igazság marad, hogyha drága basánk
ban ssgiteni akarunk; as egyes honpolgárok anyagi 
jobblétét kell biztosi tanunk. Ezen biztosító bank pedig 
minálunk n föld, mely azonban föltétlenül megkívánja 
a fejlesztett szakértelmet, ki’trtó vas szorgalmat és 
okszerű munkásságot

Példa erre nyugoti szomszédaink eljárásai; hol 
az elvetett mag 16—20 szemet terem, mig nálunk a 
föld alig ötszörözi meg az elvetett mennyiséget; —• 
pedig éghajlatuk a mienknél kedvezőtlenebb, több az 
akadály és nehezitőbb a körülmény; de a sah a ter
mészet ez irányban megtagadott, azt a szakértelem, 
munka ée szorgalom által iparkodnak pótolni.

Már korán bevésik a gyermekek szivébe bogy*. 
nMunkásság és ész, a szerencse csalétke, ebbe előbb 
utóbb oelekap; abrakoli benyeségbe ellenben eeak vak
szerencse botlik meg.**

De bogy a gazdászalUonak a népiskolában ille
tékes helye van, kitűnik már ama nevelészeti alap
elvből : „Hogy tanitsunk as éleinek* ez pedig máskép 
nem msgyarázbató, mint hsa tanoncs arra tanittatik, 
a. mire ez életben iegtöbbezör szüksége van és Issz; s 
ki vonná kétségbe azt, bogy a legtöbb falusi népis
kola tanulói földművesekké lesznek s igy jelenlegi ál
láspontunknál érintett neveléezeti alapelvnek ellenke
zőjét tesszük ; mórt midőn a gyermek az iskolából ki 
lép, azon részi észre magát hogy mint jövendőbeli gazda 
gazdászattani nem tanulván, azt nem is tudja, nem érti.

Nem szükség a gazdászattani a többi előirt tan- 
-tárgyak rovására kiemslni, de igen is szívből óhaj- 
* tandó, hogy a falusi népiskolában elfoglalja azon he
lyet, melyet számára a gyakorlati élet k(jslölt s ál
lam fontosságánál fogra mogérdsmel, bogy igy agyér- 
msk fsjlentett értelmiségének a gazdászat okszerű el
vei által tápanyag nyújtanék, vagyis ha*megtanítot
tuk a gyermekeket kellően gondolkoz&i, adjunk nekik 
ily szellemi anyagod a melynél gondolkozásukat pá 
lyájuknál fogva érvényesithstik.

Nods most mára rendoakerékvágásban vagyunk, 
fogja tán ogy vagy másik mondani, hisz a gazdászat- 
tan tanitáaa a népiskolában elrendelve van • igy nem 
kel) rggódaa tokinteaünk a jövőbe.

Erre nem lehet kedvezőbb feleletünk, mint bol
dog öoosalódás: mert bogy abból a népiskolai törvény
ből mennyi van az életbe átültetve ée mennyi maradt 
még papiroson, azt mindsu néptanító jól tudja, nőt 
igen nők esetben — fájdalom — érzi te.

A gazdászatlan is több elrendelt tantárgygyal, 
még legtöbb helyen sóvárogva várja hajnalát a vár
hatni fogja még soká, ha a végrehajtás mostani álla
potában továbbra is megmarad; bitjük as ígéret föl
dét írásban; vsgy ha jobban tetszik, egy más kifeje
zéstől : írott maisul még senkit sem üdvözített meg.

(FelyUtiu kOrrtkMik.)

Hírek.
Hymen. Ipoly-Páeztón (Honim.) Pintér György e 

napokban tartotta esküvőjét Doly Etelka kisasszony
nyal Dely János földbirtokos nép és művelt leányá
val. Koezorűleányok voltak: Nagy Ilonka, Patay Er
zsiké, Turcsányi Etelka, Dely Rózsiké, Pintér Katicza 
és Stefkovico Ilonka. Násznagyok : Szabadhegyi Gésa 
és Kádár Kálmán urak. As esküvő nagy fénnyel ment 
végbe. —• Scbőoberger Fttlöp ang. bó 26 án kelt egybe 
B.-Qyannaton Grünbanm Malvin kisanszouyuyal, dr. 
Grttnbaum Jakab kedves és noretetre méltó leányá
val. — Pólya Lajos nagyöl védi (Barom.) ref. lelkész, 
s lapunk munkatársa ang. 7 én vezette oltárhoz a bá
jos Halán Terézia kisasszonyt. — Goldberg Igaácz, 
váczi fakereskedő aug. 30 án tartja esküvőjét a köz- 
tintelatben álló Kóbn Márk helybeli gabnakeretkedé 
úr szépmiveltségfi leányával, Szidónia kiaauszonynyal.

A nógrádmegyni 52-lk honvédxáeilóaljbol 4 ssá 
zad legénység aug, 26-án indult el Nyitrára a nagy 
gyakorlatra, mely 21 napig fog tartani A legénység 
élén Györgypál Ferencz őrnagy úrral, vígan indult útnak.

veit államának basooanemü testületéivel épen úgy, 
— mint édes b«tánk bárminemű egyéb korporá
ciójával.

A ki például a fővárosi ügyvédi kart általában 
épen agy, tóiét annak egyeseit ismeri,tehetetlen, hogy 
egyes, bizonyára as ügyvédi kar által legjobban sej 
páll acanoe catebre4 ek dácsára, a milysnnsk a aajtó 
egy biionyos ré»u szereti felfogni minden egyes pró
kátornak inkorrekt viselkedését, — mondom Ishstet- 
lan, bogy szék deciára a legnagyobb tisztelettel ne 
viseltessék irányában. •

Honnan hát mégis, hogy a magyar ember olyan 
előszeretettel szidja a prókátort ?

Megmondom azt is. Az igazságszolgáltatás a mint 
mondám drága is, rósz in.

Nőm akarok ezzel vádat emelni az általam igen 
tisztelt bírói kar elten. A hiba nem bennünk, hanem 
as intézményekben keresendő, s épen azért erős meg
győződésem, hogy az igazságszolgáltatás nem fog ja- 
válni az intézmények gyökeres reformálása, szóbeliség 
bebofitala • a felebbvitel egyszerüsitéss, a közvetlen 
közvetleaség behozatala nélkül még akkor som, ha a 
Curia elnökétől az utolsó falusi bíróig csupa: Daru- 
váryak, V^jkayak, Karapok a bírói karunk egyéb ki- 
tünóeégei kezelnék is az igazságszolgáltatást. Ezt a 
drága és rost igazságszolgáltatást a nagy közönséggel 
szemben a prókátor képviseli, ö mint mondani szokás, 
a per első bírája ö a közvetítő, ő as érintkezési pont 
a közönség és a — Jndikatnra közölt. Az ő keséhez 
fizeti a közönség előbb a perköltséget, vulgo előlege
ket, melyei aznt n as a Moloch már t. i. a Judiks- 
tnrát értem, elnyel; a prókátor kezéhez koll fizetnie a 
vesztes félnek idővel tartozását, valamint ettől várja 
jogainak érvényesítését magyarán mondva pénzének 
behajtását a másik, • midőn hetek, hónapok néha évek 
mnlaak el anélkŐI, nogy e várakozása teljssüfoo, pedig 
mindezekben a prókátor nem hibás, mégis ő az, kit 
pénzzel nem győznek, ö az, a ki semmit sem tesz az 
ügyben, a ki felei érdekeit (mintha bizony azok nem 
aaiő érdekei is lennének) elhanyagolja.

Legyünk azért hát igazságosak. Kövessünk sl 
mindont ígnsaáguolgáltetásunk mizériáinak megszün
tetésére. P. L.



Halálozás özv Tnmka Károly né, rá romok köz 
tiszteletben álló polgár oöjs, aug. 28 án reggeli 5 óra
kor hosszas szenvedés n’áo jobb lóira szeoderűlt. A 
eoktagu tekiutélyes család gyászából részét kivett! a 

•.boldogaltnak tflndeo jó barátja éa ismerőse A család 
álul kiadót gyászjelentés igy hangzik: Tbomkabáii 
és falkusfalvi Tbomka Vilmos cs. kir. botár ezredes, 
aaját és neje valamint leánya ; továbbá nővérei: Laura 
férjeiéit Baka Albérlőé,- saját, fórja éa gyermekei : 
Heroin, fórjaiéit Gazdik Lajoaoó, saját, (érje és gyer
mekei valamint unokái: Malvin, férjeiéit Szabó Já
nossá saját, férje és gyermekei; Irén, fórjaiéit Kacs- 
kovics Fereoctné saját, férje és gyermekei, valamint 
Oooda Károly mint unoka nevében, mély fájdalommal 
jelentik a axcrelett anyának, illetve napának, nagy s 
síép anyának bőid. Tbomkabáii és Faikusfa|vi Tbomka 
Károly Özvegyének Báró Vilmának élete 66-ik évébe, 
a végső szentségek ajtatos felvétele uUn 1885. évi 
augusztus hó 28-án reggeli 5 órakor rövid szenvedés 
után történt gyászos elbujylát. A boldogult hűlt tete
mei 1885. évi augusitne bó 29 én d. u. 4 órakor fog 
nak a róm. kath szertartás szerint B.-Gyarmaton a 
családi sírboltba öröknyugalomra helyeztetni Az en
gesztelő szentmise áldozat 1885. évi augusztus bó 31-én 
reggeli 8 órakor fog B.-Gyarmalon a Mindenhatónak 
bemutattatni. Áldott legyen emléke!

Ráth Margit, Ráth László b. gyarmati lakos 14 
éves kedves leánya bosszú szenvedés után aug. bó 
21-én este 8 órakor elhalálozott. — Az annyi szenve
dést átélt szép fiatal leányka temetése aug. 23 án (a 
múlt vasárnap) nagy részvét mellett ment végbe. — 
Csendes legyen nyugvóbelye!

Pokomy Jenő loeonczi illetőségű b.-pesti lakos, 
saját éa kiskorú gyermekei: Kornél, Teréz, Margit és 
Károly vezeték nevét: Pogányra magyarositól a.

A megyei vasúti aláírások B. Gyarmaton javában 
folynak, a vidéki aláírások azonban nehezen jönnek 

. be. Eddig alig számba vehető kötelező nyilatkozat ér
kezett be. Felkérjük ezutal is a vidéki érdekeltséget, 
hogy ne késsék az aláírásokkal, mert a vasúti bizott
ság addig, míg megfelelő részvényekkel nem rendel
kezik, semmiféle aclióbz nem léphet. Az idő drága!

Végtárgyalás. A b.-gyarmati kir. törvényszék bün
tető osztálya Juhász György marczali lakos emberölési 
bűnügyében aug, bó 21-én UrtotU meg a végtárgya- 

• lást. Az eset az, hogy Juhász György Kis István mar- 
czali lakossal f. évi april 12-én a m a rezsi i korcsmá 
bán keményen összeveszett s összeverekedett valami 
birtok por végett. — Kis István a veszekedést Juhász 
György házánál is folytatni akarU, s a ház becsukott 
kapuját kezdte döngetni. Ekkor Juhász György, ki 
épen akkor ebédnél ült, felugrott, felkapott egy nagy 
kést, kiszaladt, felnyitó la a kaput a Kis Istvánt űzőbe 
votU Kis István szahdás közben elesett, s e pillanat
ban Juhász György a nagy kést kétszer döfte az el 
esett Kis István bétába, minek folytán Kis István belső 
elvérzés következtében néhány perez múlva kiadu lel
két — A bíróság 4 ée fél órai tárgyalás és 18 tanú 
kihallgatása után Juhász Györgyöt egy és fél évi bör
tönre, 16 frt temetési éa 200 frt tartási költségekre 

.Ítélte el. A kir ügyész folebbezetL
Műkedvelői társulatunk szept. hó elsőjén a „Pry 

Pál" czimű jeles színdarabot fogja játszani, molyban 
a ezim szerepet Szerény Zoltán úr* jeles komikusunk, 
fogja előadni.

A b-gyarmati műkedvelői társulat f. ó. aug. hó 
15-én tartott előadásának bnételo 123 frt 90 kr Kia
dás 46 frt 55 kr, tiszta jövedelem 77 frt 35 krennek 
fele, vagyis 38 frt 67 ée fél kr, a b. gyarmati nemzeti 
iskola alapítványa javára főt, Holtovinszky Károly ur 
kezéhez álszolgáltatott

A r. kath. elemi fiú iskolában az 1885—6 tan
évre a beiratások f. évi szept. 1—8 ig tartanak. A ren
des taohás 9 én kezdődik. Évi tandíj 3 frt, beiratás 
dij 30 kr, moly összeg a beiratáznál lefizetendő. Sze
génységüket igazoló tanulók a tandíj alól felmentetnek.

A pániul azt. Vinczérő) nevezett irgalmas nővérek 
vezetése alatt levő róm. kalb. leányiskolában, az 1885 6 
tanévre, a beiratások aug. 30 án veszik kezdőtöket, ée 
tartanak bezárólag szept. 8-áig. Az igazgatóság.

A b-gyar.ratl izraelita elemi iskolában a beira
tások f augusztus bó 30 án veszik kezdőtöket.

A losoncit m kir. áll. fogymnáslumban az 1885 6 
tanévre a tanulók szabályszerű fölvétele f. augusztus 
hó 29, 30 (csak délelőtt és 31 én d. e. 9—12 és d. 
n. 3—5 óra közti időben fog megtörténni. E napokban 
túl jelentkező tanulók, csak igazolásukra szolgáló fon
tos okok folytán vétethetnek föl a felsőbb Un hatóság 
állal. Az intézetbe először (elveendő tanuló, köteles 
múlt évi iskolai bizonyítványát kívül még keresztié 
veiét (születési bizonyítványát) is begyújtani, mivel a 
nélkül semmi esetre sem fog felvéte.ni. Minden tanuló 
fizet 2 frt fölvételi dijat, I frtot az ifjúsági könytárra 
és 50 krt az értesítő nyomalására; összesen tehát 3 
frt 60 krt, melynek lefizetése alól senki sem menthető 

fel. Különösen kell még fizetői 18 frt tandíjat, 9 frtoo 
félévi előlegez részletekben. A magán-; pótló- éa ja
vító* vizsgálatok, a be iraté sí napokon, eset'eg kéíöb 
ben is fognak megtartatni.

A b -gyarmati polgári iskolában az 1*85 5-ik tan 
évre szóló bo írat ások szop lem bot bo I. 2. 3-án fog
nak megtartatni; ée pedig délelőtt 9 tői a fiú- s dél
után 2 kor a leánytanulók részére. Szeptember 4 én 
tartatnak a fölvételi a 5 én a pót a javító vizsgák.

Az országos ügyvédi congressus f. bó 27-én 
kezdte meg Ülésezését Az érdeklődés úgylátszik nem 
nagy, mert a kamarailag bejegyzett mintegy 50S0 ügy 
véd közűi csak körülbelül 400 au jelentek meg. A cong 
resvus elnökévé Ilodossy Imre, budapesti ügyvédi ka
mara elnöke, alelnökökűl Ritoók Zeigmond nagyvá 
radi éa Kövy Tivadar, b gyarmati ügyvédi kamara 
elnöke év közazeretetben álló tagja, választattak meg.

Hógrádmegyel közigazgatási bizottság f é. szept 
2 án tartja ülését.

Városunk közönségét f. hó 25 én ugyancsak felől
tette egy „Maczalok Kálmán" nevezetű szédelgő, ki 
mint utazó „fénytani előadó" a nevezett nap estéjére 
a színkörbe „nagy fénytani előadást", a ködfátyolké 
pék 40 változatát, hirdette egy terjedelmes programúi
ban, s midőn a közönség a színkört megtöltötte, oly 
mutatványokban részesítette, milyeneknél gyermekeknek 
még a dajka is kúlömbeket állít elő ujjaival gyertya
világ mellett. Volt is fűtyty, bosrankodás elég mig 
végre a közönség a „művészt" ott hagyta előadásának 
befejezte elölt. A „fénytani előadó", ki minden szerek 
nélkül jött a városba, — az előadás végeztével ugyan
csak gyalog oldott kereket, igy látták őt futni esti 11 
órakor a Szécsényi-utczán. — Igen aján’juk rendőri 
hatóságunknak, hogy az „előadási engedélyek" kiadá
sánál szigorúbb legyen e az ily bobizonyult szédelgő
ket „fénytani előadásuk" után nyomban lolouczoz- 
tsssa ki. •>

Dr. Feledi Ferencz járási orvos ur a múlt héten 
a nógrádi járásban tett körutazást, meglátogatván a 
koedi kört, hol szigorú egészségügyi intézkedéseket 
tett a községekben. El kellene ez másutt is !

Pályázati jelentés, a „Magyar Uáziasszony" szer
kesztősége álul f. é. május 24 én elbeszélésre hirde
tett pályázatra beérkezett összesen 142 pályamunka, 
a mi tényez Unujele annak, mily széleskörű elterjedt 
ségnek örvend e közkedveltaégű lap. E pályaművek 
közűi a pályabirák 41 et Ítéltek kitüntetésre méltónak 
s ezek közűi az eieö dijat (3 cs. kir. arany) Síkor 
Margit: „A szerelemről" czlmű műve nyerte el. A má
sodik díjra két munka ajánlUtott a pályabirák álul 
mint olyan, mely méltó a jutalomra. Mind a két mű 
nek ismételt felolvasása után a „Magyar Háziasszony" 
kiadója arra b itározU el magát, hogy a pályadijakat 
egy további aranynyal megtoldja, úgy hogy már most 
mind a két munka.második díjban részesíthető. A má 
sodik dijat nyert munkák» 1. „Sopbie." Szerzője Far
kas Mihály né sz. Kenessey Gizella. 2. „Kádár Gazsi." 
Szerzője Újlaki Antal. A pályanyertes művek közlése 
a „Magyar Házirsszony" októberi számaiban fog meg
kezdem! s e lap olvasónöi már is feszülten várják azok 
megjelenését. E

Apróságok.
- Olcsó orvos. — Mit tart ön X. orvosról?
— Nagyon birse ember, de vaa egy talajdoesága 

amely miatt nem bízom magamat rá.
— Melyik az?
-- Nem fogad el fizetést betegjeitől.
— Hát ez is hiba?
— Igen, mert csak azért nem fogad el. mivel a 

beteg örökösei által fizetteti magát!

Szemrehányások. Feleség: — Látod, te 
roMi ember, éo a lefolyt hóban naplót vezettem ée ab
ból az tűnik ki, hogy te 27-szar jöttél éjfél után haza 
és csak háromszor maradtál itthon.

Férj: — Borzasztó! Igazán magam te szemrehá
nyást teszek magamnak: három szép estét igy olpré- 
dá’nL

•
Akaratlan vallomás. „Te Friezi, ignejaz, 

hogy Jóska a nagy lutriét megnyerte ?“ - - Igaz biz 
azt nála is bebizonyosodott a példabeszéd, hogy „a 
szamárnak szerencséje van I* — „Te mi kattan le ve
hetnénk magunknak egy sorsjegyet"

Mért nem megy férjhez. Andor: Váljon 
férjhez megy e valamikor ez a Gabriella, aki igen 
szellemes, de még sokkal inkább — szerelmes? Sán
dor : Bizonyosan nem, mert ő sohasem lesz | olyan bo
lond, hogy nőül menjen agy olyan férfiúhoz, aki elég 
bolond, hogy öt nőül kérje.

•
Nincsenek gy ara ekek. Alá-ár: — Mama 

adj egy kis darab cukrotI Mama: Nem kapsz, sem 
gyermeknek való, elromlanák a fogaid. (Aladár eddig 
Sir, mig anyja egy darab cukorral el nem halgatta0a.) 
Aladár : Látod mama, mégis adtál, pedig vagy mind
járt adtál volna, vagy nem kellett volna most már ad
nod, ba még úgy sirok is, mert nem szép a -tAö 
vetkezetlenség.

•
Mi a nevezetes dolog Peres.köklé- 

gében? A megyei tanító egylet földrajzi adatokat 
gyűjt, s e czélból minden tanítóhoz felhívást intézett, 
melyben a k/rdő pontok is bentfoglalvák. Perse köz
ség tanítója azon kérdésre, hogy mi nevezetesség van 
a községben ? következőket irta a kérdő pont után: 
„Porse községében az a nevezetes dolog, hogy ott a 
világ teremtése óU se zsidó se czígány nem lakott.

a bázaaélet fokmérője. A házasMot va
lódi fokmérőjeként'lehet tekinteni azokat a fektető
ké’, melyekkel a férj kedves oldalbordája kőriseit 
szokta elutasítani. — A mézes betekben Így: „Kedves 
angyalom, valóban kétségbe vagyok esve, hogy nem 
tehetek eleget kívánságodnak. Esküszöm, mindent el
követnék kedvedért, de ittfájdalom, hatalmam véget 
ér!" Hat bó múlva: „Legyen eszed Ella, ne kiválj 
olyasmit, a mit nem adhatok. Tudod, hogy vannak 
határok!" — Másfél év maival: „Tedd meg axtasxi- 
veeséget ée ne bomolj mindig elérhetlen dolgok után I* 
öt múlva: „Egyéb bajod nincs,? Tisztelem az esze
det !" Tíz év múlva: „Majd ha fagy l"J.-

Mi a nő élete? Erre a kérdésre így felel egy 
szellemes író: Tizennyolca éves korától 25-ig hétéves 
háború a naiv ée ész között; 25-ik évtől 55-ig: har
minca éves háborúja a természetnek a szabóval; ason- 
tul pedig egy régi fellegvárnak makacs védelme az 
évek rohama ellen

Az ártatlan Egy hidőn menők át Edilh éo 
Károly; midőn át érnek r^jta, Károly nagy mérájasn 
azt, mondja: Edilh, Önnek mag kell fizetni a vámot 
azért, hogy e hidon átjött „Milyen legyen az a vám?" 
kérdé Edilh ártatlanul. Károly azó nélkül 
Editb elpirul, de nem esői eemmit, pér peron múlva 
azonban megjegyzi: „Talán újra átmeheUénk asoa a 
hídon !•

S aj ná Íja piócákat M. iszik, mint a ke
fekötő.

Egyezer súlyosan megbetegszik. Az orvosok elha
tározzák, hogy piócát raknak testére.

„Sohee fáradozzanak, — mondá mosolyogva a 
agy Mm volna haszna: amint testemhez érnek 

a piócák, már is boltréezagok I

Felelős szerkesztő: Horváth Danó

NÓGRÁDI LAPOK.

Gondolatok.
(A nökról ■ a nőknek)

A szerelem az egyetlen szenvedély, mely nem tö
rődik, se múlttal, se jövővel datao.

Egy ház, melyben sok leány van, olyan mint 
egy könyvkereskedés, oda jönnek az emberek, meg
nézik a könyveket, elolvassák a czimlapot, lapoznak 
is egy kissé, de ritkán vesznek könyvet, — ritkán 
visz valaki egyel is htza magával. Saphir.

A szerelem vagy mindent megbocsát, vagy sem
mit se. Bal rác.

•
Mulatságokon láthatunk hölgyeket, kik úgy ül

nek, mint az öreg tengerészek a tenger partján — 
nézve az árral küzdő fiatal matrózokat. Balzac.

Oly nők, kik mulatság alkalmával sohee Q’nck, 
igazán otthon maradnak. Hang.

Nőt elkísérni többféle okból lehel Tiszteletből 
kisérni egy nőt szép, udvariasságból nemes, de bizton
ság szempontjából veszélyes. Noriac.

•
A liázasélelben a férfi mindent bizonyít, de sem

mit se bizonyít e mindent kivisz. La vie parisienne.

A nő mérlegén eob'eo nyom sunyit a négy jóté
konyság, mint egy kis sértés. Stabl.

A nő hivatása az okos embert elbolonditani 
Marivaux.

A nők álbatatoeabbak a gyűlölésbeu, mint aszó 
retemben. Goldoun.

(Folyt. kóv.)

Szerkesztői üzenetek-
L oio a ti T. Mi hb utreljZk. U valaki kirótta aélkSI 

okoekodik, a nladaa libán kanál, ndnt aa a bisoayM patikáriw; 
handn attit aá ily ttla aaibtrakat roaa hoaorirtftaa várnál el 
nem lehet riatatzrí!

Haóeeóny, EL E. SavsiAlyoakvdtaiek nem eajvdfiak ttrv
Rt>«4nyfy J. urnák, á fdelde nerkeaxiő tttvIUte nd- 

atl eautttl nem ktaóltelhetetu
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Egy tanuló 
azonnal felvétetett 

Hummer Mihály, 
fűaxerkereskedósében, B.-Gyarmaton.

.Ajrxreröal » • * 
NógrAdtaegyo árvmékések 908—885 u vég* 

gége folytán, oébai Siontagb Tivadar örököseit talaj* 
dón jogilag illető, • * doUoyi 28 és 29 ax Islekjsgy- 
töktayrbea foglalt, a 669 magyar hold 871 Q ni ki 
Urjedétú fold, rét, legelő a erdőből álló diedmi ingat- 
Laaai folyó 1885 évi azeptembor bő 17 én d e. 9 óra
kor Dclányban tNőgrádmegyo a p. Szécaóoy) önkény 
tea árraréaen 65000 fel becs és kikiáltási ár mellett, 
elfognak adatni.

i ‘ Báaatpéozal tartozik a vevő a ba.-sdr tiz száz 

toliját készpénzben, vagy ovadékképea értékpapírok 
bao eltenni.

A vételár fele az árvaszék jóváhagyó végzéaésé 
nek vétele atáo 15 lap alatt, másik tele ugyanattól 
45 nap alatt az árvaazékhez beterjesztendő. Amennyi
ben ezen ingatlanokon a jelzálog hitelbanknak as idő 
közi törlesztések ide nem számításával 33000 frt be 
kebelszalt követelése vau, s abadságában áll a vevő 
nek a nevezett pénzintézettel ezen követelés átvállalása 
iránt egyezségre lépni a ennek engedélyes szabályazerfl 
nyilatkozatával a vetelári részletet törleszteni.

Vevő az ingatlanságnak 1885 évi deczembcr 30. 
lép birtokáhi, azonban az őszi vetések iránt az árve 
rés napja után intézkedni jogosítva van.

Ugyanott f é. október 17 én d o. 10 órakor 
folytatólag ezen ingatlanságboz tartozó ö azes gazda 
sági felszerdvények, úgymint szarvasmarhák, jnbok s 
egyébb gazdasági Ingóságok készpénz fizetés mellett 
elfognak érvereztetni.

Az összes átiratáéi százaléki és bélyeg költségek 
a vevőt terhelik.

Kelt B Gyarmaton 1885. augusztus 4 én. 
Steller Antal Horváth Danó

főügyész : megyei árvaszéki Olnök.

103C-M5. aaám. árverési hirdstmseyl kívánat
A aaáesáayi kir. járáabiróaág mint telekkönyvi hatóság 

kfishinó teszi. hagy a Takarék áa hitelintézet végrahajtatóuk. 
Rimán Jánoa karaaeakani lakói végrehajtást szenvedő elleni 430 
frt tókekö vetélés és járulékai iránti végrehajtási igyibaa a k-gyar
mati kir törvényszék illetve sxécsényi kir. járaabiróaá< terfiletéa 
lérő Karancakeisi kunságéban, fekvő, é« rtaa kóaség 30 a. tljkrl 
Írtba A. f. 1—5. aorax. alatt foglalt nezuoai birtokra az árve
rést 2*)5D írtban ezennel megállapított kikiáltási árban, alrendelte. 
ás hogy a fennebb megjelelt Ingatlanok az 1835 évi S ráfit ah*r 
hé 44k napján d. e. 10 órakor Karancsksaii községében a körjegy- 
zói irodában megtartandó nyíl ránca árveréses a magáliap.tott 
kikiáltási áron alul is aladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az igaüaaok boeaáráaik 
tizazáatóliját vagyis az annak megfelelő óuzaget készpénzben 
vagy 188l-ik értLX. tea.42. f-baa jelzett árfolyammal számított 
ás az 1&81. évi norembar hó t-én 3333. szám alatt kait igazság- 
Sgyminisztcri rendelőt 8-1 ában kijelölt oradékképea értékpapír
ban a kiküldött keséhez letani, avagy az 1831. VX. 170. f-a 
értelmében a bánatpénznek a birságnál előlegez elhelyezésáréi 
kiállított szabályszaró ellsmerrényátsnolgáltataí.

Kelt Sséesényben a kir. járásbíróság mint tik rí hatóság 
lb83 éri május hó 13-an. 3—3

Árverési birdclnéay.
Mely álul közzé tétetik, hogy báró Máj- 

tbényi László ur leazenyei iulmérési jog* * 
folyó év szeptember hó 8-án megejtendő ár 
verésen ez évi november 1 tői kezdőleg ha
szonbérbe lesz adandó.

Feltételek : 525 frt évi bérlet, negyedévi 
haszonbérnek előre való lefizetése, végül pe 
dig, hogy a ház és a járadék adó bérlőt ter
helendő.

Leszenye, 1885. augusztus 16-án.
-Fekete Béla,

2—3 . tiaxtartó.

Közlés.
A Daniek Károlyné asszony nevén álló, s a ragyolezi 1. sz. 

tjkvben A. 1. sor 602. hrzi szám alatt felvett s ragyolez község ha
tárában fekvő szántóföld, rót és erdőből álló s 5888 frtra becsült 
ingatlanság, vb. Suda János csődtömege mint végrehajUtó részéről 
f. év szeptember hó 15-én délelőtt 9 órakor Rogyok* község há
zánál fug nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek esetleg fenti 
becsáron alul is eladatni.

Deszkáss Gusztáv, ügyvéd,
mist * végrehajtató csődtömeg gondnok.

4145 — 1885. 1*. árverést hirdrtméayl kivonat.
A b.-gvarmátl kir. tormák mini tlkvi bitóiig közhírré leül, hogy Hudecs Za^moad 

ügyvéd Kulcsár József örökösei érdekében, mint Arviixéki megbízott a beke'Ulezctt követelések 
kielégítése végett kért önkéntes árverési ügyében a b.-gvamaii kir. tzzék tertletén lévő Balaasa- 
Gyar.anion fekvő, a b.-gyarmall 491-ik Ujkvben L 636 hm. a irt ceosualis hitből a belietekből 
felében Kulcair Józsefet illető jutalékra u önkéntes árvertst 1090 foritayi kikiáltási árban el
rendelte azon hozzáadással, hogy az a jelzálogot bi telezők irányában végrtbsjtasi árverés jog
hatályával bírjon; és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1W5. évi október bő 14-én d. •- 
10 ómkor a b.-ryarmati kir. törvényszék telekkönyvi pertáriban megtartandó nyilvános árveréses 
a megálapltott kikiáltási áron alól is eladatni fog.
.oo. . ^rve vzoi szándékozók ta-toznak az IngaÜanvk becsárának 10%-jai készpénzben, vagy az 
1B81. LX. I a 41 l-ában jelzett árfolyammal ssámitoU és az IMI. évi november bó 1-éa 3331 
w alatt kelt igázaagfigymiuhiteri rendelet 8. hban jelzett oradékképea értékpapírban a kikftldött ke
zéhezletenni avagy as 18H. LX L ez. 170. f-a értelmében a bánatpénznek a birúsarnil eWJe- 
get elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervénvt átaxolgthatni.

Kell D.-Gyarmaton a kir. törvényszéknek 1SS1 évi julitu hó 29-én tartott éléséből.

imou -nai az. Árverési hirdetőién?! kivonná.
A b -gyannatl kir. uzék mint tlkvi hatóság közhírré leül, 

hogy Zsnbriezky István végrthajtalónak, ét a oatlakosott bitele- 
; Jksek Fehér István végrehajtást szenvedő elleni 50) frt tőkekö
vetelés és járulékai Iránti vég’xhkjlási QgyéUn az árverést a b - 
gyarmati kir. tolvéayszék területén lévő Fenesen és Keszegen f.kvő

I) a keszegi 30. tlkvben F»hét István nevére irt I. I. 2. 
nr 36 és 136. hm háxra^béliéitkre éa kertre Sű frt kikiáltási 

irhás, .
tf) a pencsi 348. tlkvben Fehér István nevére irt f. 2. sor 

1 fi* hrv. alatti dézsmál ssMáre frtoyl kikiáltási árban el- 
z -odellr, olyUp, hogy a cssUakantt hitelezők, ha a végrehajtó 
at árverést megtartani nem kívánná, ót pedig Fehér András ét

társai xj Irt 41 \ kr., ét Golka György 35 frt 75 kr > járnlé- 
'W* »nct*rthntiák, t lk»gv a fennebb meg- 

jelölt ingatlanok az Ibtt. évi szeptember bő 21 ík napján d. e. 10 
mc?höuég házánál, ét txeptember 22-én d. e. H) óm- 

nylivánot árvertsen a 
mrgiuatntottkikiáltási áron alulit eladatol fogtuk. «

zz. ITüí! tartoznak az ingatlanok becaáráoak
t«»™ i TM! IMI. évi LX. 42. fl Un Jeliett árfo-
lyannal számított éa az IMI. évi november Lö l ón 8333 u 

r*ndrfet 8 -HUn kijelölt ovadékké-’ 
pet átékpapirUn a Mköldött kezéhez letenni, vagy as 1881. LX. t 
«. 17ü (-a értelmében a bánatpénznek bíróságnál előleget elhe
lyezéséről kiállított szabálysterő elismervényt átszolgtliatní
Sí. u™,‘iiíáu?'10”' •'“'•We‘w i»li« M

Árvtrési hlrdstmőny.

MarcsaU kötbirtokoaság tulajdonát séptaö italai áriái joga 
inni tartom őpülettol 1886 Ariján, l-öl saAmitandó 3 Avrt. Vajda 
Miklós rvgalt fellgytlunál Patvsrcson sasptembar bó 274n tar
tandó nyilvAnyoa Arvvráa utján haason^bárbe adatik, a hol i» • 

rénletes fdtétrlrk bármikor megtudhatók.
Kikiáltási ár 330 frt o. A Árverezni taándékorók tartót

nak a asokáaea 10-toljál bánatpáait slólag láthatni.

l Vajda Miklós 
1“ • mint kösbirt. rvgale ftlkgysl*-

Nyomatott a kiadó kiadó tulajdonos Kék Lászlónál B. Gyamaton, 1885.


