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porezekig nagy volt az érdek
lődés Az egyhangúlag kijelöltek is attól tar
tottak, hogy az utolsó órákban ellen jelölttől 
kell meg mérkőzniük. „Egy nyílt szemmel 
alvó nyúl — oroszlán, egy megijesztett kép 
viselő jelölthöz kóposC — mondaná rá Stcl- 
ler Tóni bátyánk. Ennek tulajdoníthat > az, 
hogy a végrehajtó bizottságok folytonosan ré
sen állottak; s ez magyarázza meg azon in
tézkedéseket, hogy minden kerületbe a netán 
felbomolhaló remi helyreállitisára nagyobb 
számú katonaság volt rendelve. Megérett al
kotmányos érzületünkre vall, ho/y a katonai 
karhatalom közbelépésére nem volt sehol s ük- 
ség, még a sziráki kerületben sem, hol a sza
badelvű pirt és a mérsékelt ellenzék erős 
küzdelmet fejtett ki egymás ellen. Mimién a 
legszebb rendben folyt le. alkotmányos jogait 
minden megyebeli választó — saját belátása 
szerint gyakorolhatta.

Választásról csupán a sziráki kerületben 
lehet szó, hol Htnzély László kormánypárti 
és Bcrzeviczy Béla mérsékelt ellenzéki jelöl
tek álltak egymással szemben. Mimikét párt 
becsülettel mérkőzött össze, s mii tikét jelölt 
mellett tekintélyei! egyének álltak sorompóba, 
illés volt a küzdelem, élesebb mint gondol
tuk. A sajtó is kijött a sodrából. Nem tagad
juk és őszintén bevalljuk, hogy lapunk egyik 
pártállást foglaló czikke kínos hatást kel
tett; mire természetesen az ellenzék sem ma
radt adós; az Egyetértésben, Pesti Naplóban 
jöttek a nyilatkozatok, s egy személyeskedő 
pamphlett, mely egy jól ismert és kipróbált 
b. gyarmati hegyes toll mu> kaja volt, bete
tőzte a sajténak pártszenvedély okozta meg 
dühüdését.

A választás eredményével meg lehel min
denki elégedve. Képviselve van megyénkből 
a tudomány, nagy birtok, tőkepénz. Ha sorba 
vesszük korszerint képviselőinket, egy Huszár, 
egy Szakáll, egy lianzély, egy Beniezky,egy 
Török és egy liozner soha som fognak szé
gyenünkre válni s méltó helyei fognak elfog
lalni a magyar parlamentben.

Volt képviselőink közül Szontagh Pál és 
Plachy Tamás mandátumot elfogadni nem 
akartak, s kiérdemelt nyugalomba vonulnak. 
Hisszük, azonban, hogy kitűnő tehetségeiket 
megyénk javára fogják foidilani. Sajnálattal 
vehetjük, hogy |)r. l ulszky A megyénk egyik 
legjelesebbje,‘mintegy szakítva saját otthoná
val, nemis reillectált nógrádi mandátumra, 
hanem messze tőlünk Overbászon lépett tel, 
hol mégis választották.

Meg kell vallanunk, hogy nem kevés ener
giát és tehetséget fedeztünk fel az egyedüli 
ellenjelölt (mert hisz Sréter és Kaszay ideje
korán minden actiótol visszaléptek) Berzevi- 
ezy Bélában. Ezen föllépés által Berzevii-zy 
ne n pusztán hangzatos és népszerű nevet szer
zett magának, hanem bizonyos mérvű „nagy- 
ságra“ is emelkedett s így ha el is bukott, 
erkölcsi és szellemi tekintetben mindenesetre 

• sokat nyert. Berzevic-zy bukása olyan mint a 
gummi labdáé, minél erősebben ütötték a föld
höz, annál magasabbra repült.

A választásoknak vége lévén, a megsér
tett hiúság, aspiratio, cun-pirátió, s emberi 
egyéb gyarlóságainknak természetesen és mes
terkélten felvert hibái szálljanak messze- ló
lünk, s czikkünket nem fejezhetjük be mél
tóbban, mint azon óhajunkkal, hogy mcgvá-. 
lasztott képviselőink az 5 évi hosszú ciklus 
alatt többször szerencséltessék választó kerü
leteiket, ismerjék ki saját speciális ügyeinket 
és bajainkat is, s nemcsak névleg de tényleg 

is képviseljék a haza legszentebb érdekei után 
ami elhanyagolt érdekeinket.

• •

A választásokról következő részletes tudósítás-* 
kát kózölbe'jtlk :

I. I b.-oyttrmilli krril/rtbni elleujolólt nclklll IS 
ioposaus volt a választás a választók, jelesen a b 
gyarmatiak, továbbá Srúgy, Csesztve, Bakó, Mobora, 
i'atvarcz, Vadkár', Bejtár, Patak. Sztráczin, Lest, F. 
cs A -Esztcrgály, Sz Péter községekből beérkezettek, 
már reggelt 7 orakor gyűltek össze a gaboa piaca ut 
czában. A többi községek az elöljárók által voltak 
képviselve Az e'öiorolt községet külöu zászló alatt 
vonultak tel 8 óraidé a sátaté.b-z. Legpontosabban 
érkeztek oda Szügy, Mohira. Bakó, Caesztve és Pet
rarca községek válasz úi, Wtadsr Vjctor ev.lelaészés 
a!c«pere« vezetése *la«. A b gyarmatiak két arany 
szegélyű disxzászló életvitele zene c« fnvóhaogsaereK 
mellett sorakoztak u sétatérnél, melyet a Losouczrol 
érkezett közös hadseregbeli katonaság két sorfala el 
zárt. A diszzásztó egyikét Beniezky Árpád édesanyja 
küldte. anyai szeretető ’plílll, a másikat a b. gyarmati 
íitggctlensegi párt ajándékozta képv s-jlő jelöltjének.

A választ tsi elnök: Madách Karoly, továbbá Ha 
lás József helyettes elnök, F.iy Árpád küldöttség* el 
nők h Mohár.- Gyula lislyetlcs k. elnök, valamint Van 
n iy Iguáea, Hzva* Gyu'a, llu leez Zsigmo d és To 
tuesko Nándor jegyzői illetve helyette* jegyzők már 
8 ura előtt jóitok össze a sétatér nyaralójáb in.

Pontban 8 órakor Madách Károly a választást 
m-gnyitván, felhívta a válaszodat. hogy a törvényes 
felórai batáridő alatt országgyü'ési képviselőt jelölje 
nuk ki. Ezen lelhivás filytáu bead a ott többek alá 
Írásával eg» ív, m:ly>e:i Beniezky Árpid ajánlunk 
képviselőnek. A felórai kitároló 'etetvén, anélkül, hogy 
Heu.czky Árpádon kivit, más ajiulla'O'.l volna, a vá
lasztási elnök — a törvény értelmében Beniezky Ár 
pidnt a b. gyarmati kerület megválasztott or.zaggyü 
lési képviselőjének nyilatkoztatja ki, és Gazdik L»j >s 
eluökictc alalLüx:'czeti b>zo.t«ágot (elkéri, hogy a 
választás eredményét Beuiczky Árpádnak látomására 
hozván, ölet a mandz'um átvételére kérjék fal. Míg 
a küldöttség lisz'ébe-J .eljárt, a mintegy l'i'Jtl választó 
harsány húgon éltette Bemczkyt, még nagyobb volt 
azonban az „éljenzés* mikor Beniezky a választók *UrU 
falai kö. t megjelent s a mandátumot az elnök kezéből 
átvette.

Beniezky a tn gbizó levél átvétele utáu meleg 
hangú köszönetét fejezte ki a választóknak igerte, 
hogy lelke egész erejével érdemessé akarja magát 
tenni ezen nem várt nagy bizalomra. Ígérte, hogy 
minden törekvésével közre fog hatni hogy az ország 
válságos helyzete és pénzügyi viszonyai a48 *s alapon 
reudeztessenek ; ígérte kütluösou, hogy a választó ke
rület érdekeit is mindig szeme előtt togja tartani, a 
jól sikerült rövid beszédet le.k:a éljenzés követte In- 
pouus látvány tárult ezután s/.em elé, mikor is a va 
lasztók roppant tömege étin, száz meg száz zászló lo 
bogása melleit Beniezky Árpád lakására (Horváth 
Lászlóhoz) kisértetett.

A választók ezután áldomásra térlek. A vendég
lők, sorházak, s ezeken kívül mintegy 12 Korcsma telve 
volt vidéki választókkal.

a b.-gyarmati cs vidéki választók intelligens ré
sze mintegy 2i>U-aa diszebedre hivatlak meg Beniezky 
Árpid megválasztott képviselő által. A disz ebéd a 
„Balassa* togidó emeleti termeiben tartatott meg s d. 
ti 2 órakor vette kezdetét s tartott msjd-iem 5 
óráig emelkedett és tokozott jo hangulat mellett. A 
diszebéden résztvett Scitovszky J ino* vármegyénk igen 
tisztelt alispánja, továbbá .Madacb Karoly választást el
nök. "Hálás JózaSÍ Keményt Károly varos bíró, Sréter 
A fn'd ott láttuk Reményfy Józsefet is, a független
ségi ptrt itteni fejét. Cseimczky Károly és Ede. W la
ti ír Viktor, Siinko Frigyes, Frcnyo Gyula, Sárkány 
Emil. Kovácsi Kálmán ev. é< Nedies János görög ke 
leti lelkészeket, a losonczi*' ezred Kiküldött őrnagyját 
és a közös hadseregnek B Gyarmaton jelenvolt fts.ac* 
tisztjeit, a honvédség is képviselve volt, Kb»ács t->had- 
nagy és Gásplr hadnagy által, megjelent llaseublasz 
Karoly csend Víönök, és Adorján Lőrinci cseudórlVibad- 
nagy; ezeken kivltl j.-le'ivoluk a biroi katbö. I jbelyl 
Boldizsár, Tamaskovics Gyula és Zsko Kálmán, a kos 
igazgatási tiszlvi-eíók közül fólomlilbetj'tk Steller An 
la', Halser János, Horváth Bánó árvaszékt illőnket, 
Sa-rémy Gábor fbirót, Baloghy Dezső levéltárunk, 
Gotd* Károly nlj-gyzőt, Horváth László alszámvevől, 
mint a megválasztott képviselő tisztelő jó bar.itjatt, ott 
volt Havas Gyula tisztelt gyógyazorésztuk, DcsacWlfy 
E'ek. Gazdik Lajos, ifj. és <>r Sulcz Lsj >*, Hwzteré- 
nyi János, Kovácsi József, Iteizer Fllhip mint a Híg 
getlcnségi párt erős hívni az Ügyvédi karból; lludecz 
Zsiginond, Szabó János, dr. Bérezel Henriket, a polgári 
osztályból Kvmtnerell Gyiila, Szalay, Fábry, Sickovica, 
Fillér, Mzgzsbtzy, Vácty »’.b polgártársainkat, a vidék
ről : Soóky László tisztelt barátunkat, Kubányi Lajost, 
Hanulay Jánost, Balás Dezsőt, több körjegyzői és elöl 
járósági tagoka'. Szóval képviselve volt itt minden ősz

Uly vallás és rangkUlóubség nélkül annak bizonyéi 
gául h >gyba a megválasztott képviselő politikai bit 
vallásával mindnyájan nemis értünk egyet, de egyé 
niséget, férliat jellemét, mindnyájan tiszteljük és be- 
cstt'jük.

A toasztok sorát Scitovszky János alispán kezdte 
meg fsokölt szellemű beszéddel éllelte a legelső ma
gyar embert, a királyt. A szép toasztot háromszoros 
„éljen* követte Igen szép és hatásos toasztot mondott 
ez után Beniezky Árpád, melyben adott programmja 
alapj in kinyilatkoztatta, hogy ezen kerületnek lánto- 
ritbsllao híve lesz, érd-keit mindig szem előtt fogj* 
tarta n. Éttette Kossuth Ltjost. — Wladár Viktor Be
niezky Árpád képviselőt éltette, tőle megszokott-mag 
vas o.-a ióval; majd H irrátb Bánó, * választást fé
nyes cs.ilvőbtz liasonlitváu, melyben a vőlegény: Be- 
niczky Árpád a menyasszony : a b.-gyarmati kerület, 
ezen feeyes esküvő papjáért a választási elnök: Ma- 
<Uc!» Ktrolyért ttríte'.t prbarat, kívánva, hogy ily za
vartalan frigye: sokszor kössön össze.

Figyelmet érdemel Bs'.áe József loasztja, aki sze
retett itlisp inunkért (elbevUll; Sréter Alfréd pndíg egész 
program u'uszídz: m >nd >tt el. melyben a szabzdelvii 
pártnak a fógzetleuségi párthoz való jó viszonyát 
emelt-] ki. s éltette a függetlenségi pártot és annak 
most >n;gváUvzp>:t képviselőjét, ezt a boto: Beniezky 
Árpád is vitess adta éltetve a szabadelvű pártot, és 
•Sréter Alfréd::; a ssk toavzt közül Ki kel! emelnünk, 
főleg Rrminyi Károly városbiránk toasztjét. aki aj- 
tiól eltette a képviselőt, mint aki mű köd isit nemes 
ssivüséggel és jótékonysággal kezdte meg, ugyanis B. 
Gyar-nit városaik jótékony ezéiokra ó'» frtot adoma 
nyozott. K emeljlk továbbá: Simko Frigyes toasztját, 

' aKi a közös lisdsnreg itteni képviselőiért Ürített pobs 
rat, minta kikre legdrágább kincseinket, gyermekein
ket bizzus bigy a basát migvédjék. Heszterényi Já 
nos ékes és nagy p át kossal elmondott toasztjában ki- 
emelte, hogy a b. gyarmati kerület a hat kerület kö
zül extrától húzóit a választási urnából azáltal, hogy 
Beniczkyt választotta meg képviselőjének, kinek ki 
vá-ija, hogy minél hamarabb szerezzen oldala mellé 
egy szép menyasszonyt, aki életét még boldoggabbá 
t'agjt tenni. (áVie dér Sebeim . . .) Éltetve lettek to 
vábbá a bíróság és közigazgatási kar, Bemínyfy Jó 
zsef, Gazdik Lajos, Su cz Lajos, Heszterényi János, 
majd Balás József Szabó János által, aki azt kivánta 
Balástól, hogy legyen oly erős híve a függetlenségi 
pártnak, mint a kormány p írtnak. A hivatalos ebéd, 
mint fentebb jeleztük csak öt felé ért véget, de a nem 
hivatalos majdnem éjiéiig tartott, azon megszakitással. 
hogy igen sok au elmenjek a színházba, bot Kövesei 
igazgató díszelőadást rendezett Beniezky Árpád tiszte 
letére. Beniezky 100 frt ára jegyet vett a színtársulat
tól. s azonkívül szép bokrétát rendelt * primadonná 
nak. Szóval e nap valóságos ünnep nap volt, melyen 
mindenkiről és mindenről a legfényesebben és legga- 
vallcrusabban gondoskolva volt Erőt manifesztátiója 
ez a pártok kibékülésének, s * szeretet és tisztelet 
ö«sipjntosi'ásának oly fértiúbau. aki fiatal korával a 
hazáért hőn dobogó szivet, és szeplőtlen jellemet visz 
a magyar p>rlamentbe

Nem tudhatjuk említés nélkül a ro'zonszenv és 
ragaszkodás azon kifejszéseit sem, melyek Beniezky 
Árpád képviselőt haza utaztában kisérték. B.-Gyarmat 
ról uiá'unp 7 erősen fellobogózott kocsi kísérte lázii 
birtokaira Beniezky Árpádot. A kíséretben részt vet
tek : DessewlTy F.lek Fay Áqüd, Gazdik Lsjos, Salcz 
Lajos, Szabó János és Vilmos, Baloghy Dezső, Horváth 
László, Detricb Elek, Manőssy Alajos, Marnó János és 
Liehitbkl Károly urak. Egész diadal út volt ex, melyet 
a losoncaiak fogadtatásá Darócinál még fényesebbé 
tett. Ugyanis Darócinál disz küldöttség várta Benicx- 
kyt, s Török Zoltán beszéddel fogadta a képviselőt. A 
losignexi küldöttségben ott voltak : Pongrácz György, 
Szakáll Antal. Croaka Zsigmond, Bástby Béla, Gelléo 
Endre, Kacbler Ferenci Ambrus Mór, Néhrer László. 
Oroszi Gyula, Beniezky Kálmán, Fábján Gyula, Bástby 
Sáeduc, Nádowy Gyula. Innen a tényes menet rövid idő 
alatt Láxiba ért, hol a uomszédközségek elöljárói tisz
tel-gtek az uj képviselőnél. Este Budi bandája mellett 
pompás mi vacsora s reggelig tartó kedélyes mulatság 
fejez'e be a függetlenségi esrmékuek diadalát.

.1 ttiniki lirrdlribrn a szavazás 2 küldöttség előtt 
reggeli x órától este 7 óra 45 peresig folyt — Han- 
zély László és Berzevieay Béla köz itt A választási 
elnök gr. Dcgbnfeld Lajos bizottsága elölt Hanzély 
Liszló 512, Berzevieay Béla mérsékelt ellenzéki 207 
szavazatot nyert, a küldóttségi elnök : Fosztóczky Iván 
előtt pedig llauzély L. SCO. Berzevieay B 535 szava
zatot. így az összes PJ44 szavazatból Haozéiy László 
összesen: 120.*, Berzeviczy 742 szavazatot kapott. F. 
szerint lianzély László 4i‘>0 szavazat többséggel meg 
választatott képviselőnek.

A válasktáshox huszár és gyalog katonaság lett 
k rendelve és mintegy 40 csendőr. Ezekre azonban nsm 
volt szükség, mivel a választás a legpHdásabb rend 
ben folyt le Kasszay Zsigmood kur. biró jelölt úr a 
választás előtt 4 nappal lemondott.

Balass-Gyarmat 1887. junius 26. 26. szám. XV-ik évfolyam.

NÓGRÁDI LAPOK 
és HONTI HÍRADÓ.

Politikai, társadalmi s közgazdászati hetilap.



NÓGRÁDI LAPOK.

.4 ttrriruyi krrúlrlbrn br. ftazncr Ervin kuriuánjr 
jiárli jílölt egyhangúlag luegválavz'atotl.

.4 lotonrti krrulrtbút leghamarabb étkeiéit a kőa
ljaiba aiun trveniletea távirat, bugy Tőrök Zultáu 
kormánypárti jelölt egyhangúlag tsegválaazlatoft. l'n 
rök nép programmbanéd-t m tudott as egyhangú bi- 
(alomért.

.4 fWrki krrulrlbru SzakálH'erencz kormánypárti 
jelölt egyhangúlag megválaeitatutt.

.4 n<>gr»i/« krrüMbrn a mértekeit ellenzéki Hu
llát látván szintén egyhangúlag képviselőnek válási 
tatott; ■ noha elleujtlölije nem volt — & válaaitáí — 
mint nekünk Írják, inpoeani volt. Már korra reggel a 
kerületi köuégok felvonulása lö>ko«i->ruioll zászlóikkal 
a a vidám zeucazó a válasitó köáöneíget nagy lelke 
vedéire ragadta. A megválasitolt képviselő meghalni 
tan köaiTute meg a már 2.’ év óta benne helyezett 
bizalmat. El alkalommal — a mandátumnak nem örül 
bet úgymond, mert komor jövőnek nézünk elébe, de 
ha akkor, midén reményteljes jövőt várhattunk, cieu 
inegilsiielA megbiiást elfogadta, most a ncbéi helyist 
elől visuavunulni gyávaság volna, (.ehet — úgymond, 
hogy a keiembe adott zászlóval elbukom, de beiuocs 
kölni nem fogom s oly lisiián, amint kaptam, vissza 
boiandom Isten engem úgy Megéljen !

B.-Gyarmat, junius 24-én.
Vannak kérdések melyek helyes és időszerű meg 

oldása közubajt kepei. Szerintünk ilyen a regalc ügy 
melynek megoldása nem sak a j<>g<Mult ik de a köte 
leteltek érdekében is közkívánatom tárgyát képezi.

1848. óta olyat fordult a világ rendje, a minőhöz 
hasonlót a történelem nem látott soha. — A jobbágy 
keze művelte a földet és ez tagsdballaaul legolcsóbb 
módszer az urakra, birtokosokra nézve. Ez a korszak 
letűnt és a változásokkal rázkódások szoktak járni. 
A rázkódásuk itt is beálltak és képezték az első baj'.

A gazdák, bir okososziály képtelen volt a viszo
nyokkal számolni Költőt*, mint azelőtt és termelt mint 
a hogy apái szokták.

Jöttek a nehéz napok, melyeket felülről cs kívül 
ről idéztek fel a gaidák nyakára — felülről a kor
mány, kívülről a világverseny.

A kormány felemelte az adukat fokozatosan cd 
dig nem ismert útin is képzelt m.ga.uágra A földbir
tok legjobban megérezte, mert már auelkül is nehezen 
léleklelt a munkáskezek kiáoya, a munkabérek nagy
sága és az ujgaidasági vívmányok nem ismerése miatt.

A kormány pedig képtelen volt elállni az adok 
emelésétől. Szorította Bitmark láogeszénok legveszedel- 
meeobb, a nemietek szabid fejlődésére legátkosabb mű
ve: a mai militarismus, a nagy hadseregekkel járó költ 
ségek, a külügyi helyzet (élelme miatt baladványszerü 
lég megnőtt hadi budget

Ekkor aztán következett a uemictgazdaságtan, té 
telelnek lábbal tiprása. Biemark megmutatta, hogy da 
czára lloscbernek, d.czára az egyetemek tudományos 
dorgálásainak. védvám->kat állít fel Felállította ésak 
kor is azt mordta, hogy .mit neki Dekába", iszkbogy 
szebben. Kijelentét i hogy szereti a magyarosat, akii
nek búzáját a vámokkal kirekeszti, de az inge köze
lebb áll hozzá rniut a me lénye. Ez a mellénye 
nem volt nekbok valami erős vigasztalás.

Egy bolond tiázat csinál, de egy okos embernek 
ezer a követője A vámok gomba módra teremtek A 
szabad kereskedelem jebzava megbukott jó időre. Be 
csukták búzánk előtt a nyugat ajtaját és a kapupénz 
oly magas, hogy ba hollandjuk ■ termelési és szállí
tási költségeket, kisül, hogy nem volt érdemes — vesz 
leségre dolgozni Amerika u'csóbbau terme), olcsóbban 
is azatlit, ő megbirja a vámot, már pedig a ki birja, 
az marja*.

A Budapesten összegyűlt gatda'aongresszus nem 
is bestéi már erről a hévégiéit tényről. Veszeti fejszé
nek a nyele után kapkod, midőn kívánta, hogy mi is 
zárjuk be a kaput a keleti tartományok behozatalával 
axemben. — Erre csakugyan szükség is van s nagy 
politikai tévedésnek tartanuk, ba míg egyrészről min 
két elzártak piacúinktól, eddig mi saját hazánkban is 
véd vám nélkül versenyeznénk a keleti államuk termény 
és állatbshotatalával

Ez azonban nem orvoslása gazdának a*, ő bajaira, 
csak egy jövő veszedelem mcggá'lása, egy nj romlási 
ok lehetőségének kizárása.

Orvoslás volna, ba a gazdaköiöiség olcsóbban 
térni Iné, ha könyebbeu jutna hitelhez, hsa vasúti vi
telbérek leezallitatnának és így a szállítás olcsóbb le
hetne Orvvilás volna, ba a malomipar fellendülne is 
métha újabb termelési ágak vonalúénak a működési 
keretbe. Orvoslás volna, ba az állattenyésztést nagyobb 
mérvben vennék munkába, rniut eddig. Minderre azon 
bán kilátás ez idő szerint nincs.

Tőkebez juthatni volna egy mód. Megváltani a re 
gálét. A'királyi jogokat, melyek nemesi tulajdont ké
peztek a múltban, melyeknek az állam által való meg
váltása a földbirtokos osztály keiébe egy nagy tőke 
összeget fognak juttatni.

Ezt sürgető legerélyesebbcn a gazdák googrcsszuea 
ie.— Ezt tartjuk mi egyik clkerülbetlcn, legteljebb ha
lasztó állami feladatnak.

És kétségtelen e mellett, hogy gazdáink okvetlen 
tekintetbe veendő érdeke azt kívánja, li ;gy ezen feladat 
a szeszmooopolium esetleges behozatala előtt oldassék 
meg Világos. A gazdák a regálékban egy tőket bír
nak, melynek értéke tetemesen leszáll, ba e szeszmo 
nopolium feláll'ittatik. A menyiben pedig leszáll így a 
regálék értéke, annyi vagyon vételikéi arcgála jogok 
tulajdonosaitól. — Ez más szóval fosztogatás volna ál 
Izmi erőszakkal az állam egy osztályának róváeára. 
Ezt egy szabadelvű kormány nem akarbvja* amint nem 
támogathatná egy szabadelvű szavazó Ezért hisszük 
mi, hogy a ezeszmonopolintn mint állatni- segélyforrás 
megpenditéee közelebb fogja hozni, a gazdákat ama rég 
várt pereihez, amelyben a regálék uiegvállatnak.

Az állam pénzügyi bajai sürgetik a szeszmooopolf, 
de előbb legalább kieérletet kell tenni a gazdák bajai 
nak orvoslására

Magyarosodási ügyünk. ~
(FolytatMa üiri •

Jól mondják a magyarosítás zászlóvivői, hogy a 
magyarosodásnak lő feltételei; az oskola éa templom. 
E szavak iegfókép az egyházfőknek, lelkészeknek szol
nak, kiktől mindenki megvárja, megköveteli, hogy ne 
csak vallásuknak, hanem a magyar ügynök is bú apos
tolai legyenek 111 ők nem. teszik azt, mit a bszatiui 
kötelesség ő rájuk is ró, bizony nem tudom, mikor 
lesz M-gyarorsrág magyar. Az ő okos tapintatos uszá
lyuk buégóságuk nélkül, minden más eszköz, csak pa- 
szív eredményeket szül. Czéljaink — elérőién —vall
juk inig őszintén — nem sokat érnék a tanfelügyelő, 
isko’alátugató, közigazgatás. Ezek valamennyien nem 
érnek annyit, mintegy tevékeny a okosan szigorú pia 
pök. A váczi megye jele* derék főpáeztura leplezel 
lenül kimondá liodolattevóinek, „a ki Magyarországban 
lakik, magyar kenyeret eszik, annak magyarnak 
kell lenni, úgy szivével, mint ajkával * Minden fő púp
nak ezt kellene elvül eltagadni, és vállalni A világiak 
tebelősbbjei mért nem követik a uötincai é« budonyi 
oskolák derék Mecénásainak szép példáját ?

Többet lehetne írni arról, bogy mi és hogyan 
történik idegen ajkú iskolátokban, • hogy mikép kel
lene történni, én azonban csak azt hozom fel, hogy 
például: N községnek az iskolája már egyazon magyar, 
benne tót szót nem hallani, a a gyónó ifjúságot mégis 
tótul gyóntatja a lelkész, „a vallás jól felfogott érdé 
kénen.'' Egy másik Iskolában a káté, biblia és egy
házi szertartás mind a hat osztályban szintén „a val
lás érdekében- tótul adattak elő Mért teszik ezt? hi
szen a felsőbb osztályokban levők -kvetlen bírják már 
annyira a magyar nyelvet, hogy azzal la sikert érné 
nek. Nekünk Isten ments szólni, mert akkor mindjárt 
intoleran.-.ok vagyunk.

Ha már sehogy sein akar egyik másik kcdvcncz 
tót nyelvéről lemondani, inkább a többi tantárgyat 
taníttatná tótul, de ama tárgyakat, melyek folyton szí 
vére, szellemére hatnak a népnek, s úgy ébren, mint 
álmában lelkét azon töltik be, mindenesetben honi 
nyelvünkön kellene előadni

így vagyunk az istenitisztclctek tartásával is. 
Majdnem epukális dolog ba valahol, a vegyes ajkú köz 
•igékben a magyarok kedvéért, második vagy ucgye 
d k vasárnapon magyarul énekelnek.

Már most, ba ez igy van nálunk, a hol csak szór
ványosan fordulnak elő i iegeu aj<.ú községek, mi tör 
ténik északon, keleten, délen, a hol nagy tömegekben 
laknak idegen elemek ? Lehetünk mi századokig szaba
dok, maguok urai, a Magyarország még rém lesz tel 
jesen magyar, hacsak más, hathatósabb eszközök után 
nem nézünk.-

A magyarosodásnak egyik kifejezése az idegen 
hangzású családneveknek, magvar hangzásúval való 
felcstréléan is Mondhatjuk, hogy ez in telette lassan 
roegyeu. E'tekintve a hízz fiút érzés kényszerítő befo
lyásától nem tudom, mi gyönyörűsége lehet némelyik- 
uck a Vlk, Hrk, Konyces, Patvlpck átb névben. Nem 
mondom, hogy az ily ncvOek ne lehetnének jó ma
gyarok, derék honpolgárok, de már biz az kérem úgy 
leuue aiép, ba a magyar nem csak tánczával, zencje- 
vcl. öltözetével, de nevével és czimtáb'.ájával is kite 
jezne magyar . ültál

A névmagyarósitás tekintetében a kormányt ie 
megilleti egy kis szemrehányás. Már kilátott olyat, 
hogy én Magyarországban csak bizonyos költségek 
árán lehessek külsőleg te magyar? Sok szegény sorsú 
ember vau, kinek ölvén krajezárj* sincs bélyegre Mi
lyen egyaterüvé lehetne tenni a do'gol az által, bogy 
a névmagyarosilók számára minden községben könyv 
nyittatnék, » onnét történnék a felterjesztés időnként 
hivatalos in az illetők mindennemű terbeltctése nélkül 

Hiszem ba már meg lenne a várva várt „örök 
béke" lassú haladással is czélt élhetnénk, dia be 
lyett inkább várhatjuk az örök baiczot, mely után 
ba még leszünk, akár újból kérdhetjük do'gu.ikat. 
Nem e jobb lenne ba annak bekövetkezte előtt már 
készen lennénk a teljes megalakulással?

Tolmáctuu lbb7. junius hava
/teremi (labor.

Vasút ügy.
Mrfhiró.

Az ipolyság Balassa gyarmati vasútvonal letevőére 
érdekében f. évi július bo 6 ik napján d e. 10 órakor 
Balassa Gyarmaton a megyeház termében t-rlatdó ér
dekeltségi értekezletre van szereccvénk a nógrádi ?e 
honfi érdekeltség tisztelt tagjait meghívni, annak tisr- 
teletteljes kicmehlaével, bogy meg nem jelenés eseté 
ben szíveskedjék magát mindenki megh ilalmatott ál
tal képviseltetni annál is inkább, mivel az ügy vég
leges elintézése és a befizetések módozata lesz megál
lapítandó.

Budapesten |áH7 junius hó 24 dikén 
llm riilh llanó. Xichg \an.l«r <rr,

s n»cráilm«ryei érát- a n«xra-lm*xyri érdekelt,
kellete ]««»**> *'t elnöke

l< Gyarmat jun. 23.

II Gyarmat v.iros képv testületének f. hó ll-én 
tartott ülésében a .Gabvlla* ügy tárgyalása ulkalmá 
val oly tények állítattak, melyeknek bebizonyítása az 
tllotő felszólaló uraknak vajmi nebíz volna, de m*lyü 
két, nehogy beismerésnek tűnhessék fel, hallgatással 
mellőzni nem lehet és nem szabad

Nem kívánok a t-közgyűlés batározatarnak lé ' 

nyegéra rctlsctáloi, mert bogy nincs igazolva azon ál 
liiás, miszerint helyben a zsidók okozzák a drága bús 
arakat, az ueru csak a legközelebbi időben ki fog de
rülni, hanem azt már a múlt évek tapasztalai ie meg 
czáfolták kllöjbjo mist e lapok t, tudósilója ie be 
ismert, ez ügy i'gartsággal tárgyaltatott és tgy a ha
tározat bozataluál is izgatottság uralkodhatott a bedé 
lyekeo; a mi felszólalni késztet az It. J úrnak azon - 
meg nem bocsájtbatlau (ba nem is szoka'lac; kikelése, 
melynek tb -oriaja nem egyéb mint „( »d a Zsidót,* 
mert bogy a zsidó azért lepi el a helybeli iskolákat, 
mivel felekezeti iskolájára áldozni nem akar, azt ta 
Ián a tisztelt képviselő úr maga sem hiszi és bugy 
ama iskolák alkotása és fontartásáboz a helybeli tar. 
lakosút te kellő arányban bozzajáru'tak és járulnak 
azt meg éppen ő tudhatja legjobban, vagy ba nem 
tudná, vau alkalmi róla meggyőződül.

Hogy a zsidóság fejleszti az antisemitíemust, avval 
mar sok igazságtalanság szépi'.Ulett és ez nem ie új, 
da annyi bizonyos, bogy a helybeli izr. hitközség elől 
jarósága o en vádat legkevésbé sem érdsnlt meg. Eo 
gadja tek szerkesztő ur nagyrabecsülésem és tisztele
tem kifejezését. Ia>rixgrr Jontf,

az tar bilkóaaif

A -Nógrádi Ellenzék* személyeskedéseire, a kö
zönség tájékoztatása végett, jónak látom, röviden meg 
jegyezni, bogy varosunk kivilágítása az eddigi gya 
kurtát szeriül szünetei a nyári hónapokban, midőn a 
nap világa csaknem esti IU óráig tart. Hogy ezen az 
állapoton nem j ívitbatuti az a 3.5 farint, melyet a 
farsacgidcny matt nem kis faradságommal rendezett 
bkl tisztán jóveJelmeze. as igen természetes ; mert e 
pénz uj lámpások beszerzésére s regiek javítására iőn 
fordítva ; miként arról a városi számadások mindenkit 
megg> őzbetnek. Városnak forgalmát, társadalmi hely
zetet s különösen vagyont körülményeit tekintve, az 
elöljáróság és a képviselő testület évi költségvetései 
ben eddig nem látta szükségét annak, bogy nyáron is 
világítson ; költségfedezet nélkül p dig a czikkiró sem 
kívánhatja, bogy — talán a saját zsebemből világit 
lássák. Ha tehát e helyzeten változtatni akar, teaaék 
a közgyűlésen, annak idején tenni meg az indítványt; 
én azt részemről pártolni fogom — okkal móddal. — 
A fiakker pinaszokat illetőleg pedig, általános hírlapi 
nyilatkozatokra nincs mit tennünk; de mihelyt kon
krét panasszal fonf előállni bárki annak, szabályszerű 
elintézését az elöljáróság köteleeegszerüleg készséggel 
tagja teljesíteni.

Balassa Gyarmat, 1887. jnniue 23.
Hemenfi Karóigf 

vároahiró

SzlaeBZ't. "*o«áb<lon, janiul lM-áa A csarargu*. Veit ét 
Hald •peretujét tuutultik b« «lrr« k waétuiak. A novec eU< nu- 
laltald • érdekrt ; dr nem mondható Ugyanéi a aenérut » A1»U- 
adaj minden tektalrtbcn kielégít* volt Kkl«*aA«en teUS'-tu*k 
•ok tap«ut kaptak KoitM«y <l»ao . Kovica Grrjor , Tapokcat 
^lUdian , K«»*^«áynr Ojrraa . Antal (Otoip . ■mindenek felett Ka t

— Vatarnap. ax ifaifatá jataimaul. Kakuai Jmu enekra 
•xiBOJtivr. Budavár megvétele keifilt aa»nre. halat l*iker.»it. bar 
kM k.i4uD«»r rlútt. melyre a darabban elufurdulu Laxahaa Jeitxa- 
rak nrm tevraxtettik rí batyukat. í>omLayt» eszményi axep Hed> 
vt< volt, ■ txavailata r«upa aene é« kőlté«*et. Brra k a a pro* 
logot drámái bérrel adta elő. Tapokaai ur túlerőt louktokkai karn- 
kiroxta a mámoron vallon tiaxtrt. A nem volt ugyan mejjutaiairBva. 
»le a kuxúntég nem panaaxkodbatott; mert a mit látott éa hal
lott mind igen axrp volt é« fyunyurkudirtrtt. kivave aat Lofy ax 
ifaxfatű úrnak caak patkajri kis sxerepe v«4t a hocy a J--k fel 
vaunál nxgyun tarovi lre sxabták annyira. h”gy a kasonsep najty 
résxe méj folytatást várt. — llétfvn ismét uj’oasaf volt: a .vi- 
lá;btru* ILkádú, wj»uot sokká! kisebb kút >uoúg előtt, aunt axt 
Sallivaa ry 'oyóru xenéj'* ax operetté laki de érdekes meaaje 
érderehék volna. Vaiubaa jogosult ai a na^ry hir, aminek a Mi* 
ka>ló urtetil; mert seuéjr rgúMca eredeti, •ajataxerü, mely nél- 
kni »n mioden remiuisc»-nt«at. a nemCtak dallamáé de jrllemsu iá. 
telve keht e« motívumokkal. Ktlőanorn uyu ywn a matod.“k fel
rónia jcuattetieje. mehet Uávx. Kovetaraa, l*o«tai E«la és Fény 
réti mürr«aile|f énekeitek. Aa <-lt->xekek újak é« csisoaak voltak : 
a japáni I* ;yrt<>kkel ucycten bántak Anna! inkább feltűnt a dűl
jetek liiaaya. Ax rUadaa ••■ueváfv. pyori tolt. A fentebb említet
teken kitui Kuveaay (Ko-k»> . Tapolcxai (l*ah-l*a). Korúra MikadA 
és* Héra Paula Kaitaa járulták IioksA a aik»rbe&. — Kedden.aa 
nj kepvitelu, BenMxky Arpa>l űr ti«xtr!e**re Karcxar Kia mamaiít 
e« Vrrconsia kicsi de bvr-o< bob<'iatat Ide Mcd »r-< adtak elv, Be. 
bedrk tlynla •<. a népex-uhai jeles bunvtv ni jaaak kóxremuk*>* 
desével Benedek úr rcadkiv;tl megnyerő alakú, tlénk fesztelen já- 
trkx •x*Kr«t. ki a mellett. ’ ogy Hmr k nayuverusec kellemesen 
(teng” litnfcjxwal a mélyebb erxelmekrt is axepea lulruácsa^ja. A 
sikert. h< nem is wlna oly jeles saitásx. miül a milym. a már 
rukoQst'Uves rgyvntaOfe és hehizelgó muJura altul is kivívhatna 
Maitó társai voltak: Héra k. a. ás Tapvl«xai úr. k. iámét megmu
tatta. bflfty ha mint komikus sem rost uxyan. de társalgási va<y 
■aerelors szerepekben mex is -**ak sokkal jobb. — Szerdán Üli* 
umht adtak t-It Lat adott, hala II-nedűk urnák, de ktUéntKea Sar> 
rtmy Zoltánnak a hajlam kedbencs inukcdáeU'Rek. k» most azon
ban mar mu»e*x stamba mrfv. A rokonok, barátok és ismerősük 
mind eljöttek, hogy haiadasaban cyűnyvrkv.’.j-Uek annak, k. mar 
elsu felléptekor. 3 előtt, mint Phrenolac annyira feltout. Sas- 
réaiy Zoltán úr nagyút haladt ex id*» óta a most egyike a saint 
tanoda azon növendékéinek kiknek a tanárok siáp j ;vől Ígérnek 
a aalnm'iyéaai téren. Igaa ttjyan bngy SaelUmt nem nann al k. 
moly sxerémv ur múvéaii egyénieegeben teljesen illenék, mert ne. 
ki inkább ax* » jbáai-lrle jeilemtátervpearr v«n hivatása d* naért 
mint >x«U>*mn is megmutatta, bu^y játékát nemesek kátncu iskola 
de kiválj érlek® jé Lslos e»trt* Mondanunk sem kell hufy 
élénk tetszésben részesült ■ sokat tapsolták. K<ményljúk. hapy e 
nyáron m« ( lato: f i<juk a satupadon' lUa- drk ur mint Ltbomti. 
eíecans könnyedséggel jutatott, s m*pie oly virtuoadaat fojtott ki 
ax aprdbh vonások •átnézésében hogy a kva>am^et valóban el
ragadta. Ktásessyne ipvn kedves Er« layolraai élénk és h*dyea 
Gyuri '©It lenyvru ur t I jat.a»tt d* mavakia nem tolt ekpró 
Hun íui arcaa najyon is fiatal volt. — < sütött -koa ünnepünk volt 
*|or *k Sándor útnak ax áhalánsmaa lisatvh és narretett .Sándor 
báe*i*-nak egyik fjsbb •< nmusrt K£y nabob kejutaaa«at adtak 
el . Valódi ünnep \o>t ■« at est* Vnurplrte a mind-n •■•■p tájá
ért ur>k*tfjú aaioel l'ILesule «mb rnek a maxyar »«iw»sxek Mae- 
vénásénak, mukedvok tarodat erdemon elnökének Aa élénk tol
náé* mcd'tt véfaedotl el»«» «r|v»*á* wtan ekmentatto erővel tel- 
z .taps eiharra »U‘<»*4lt •«inp«.l n * tár-ulat-telje* aa’-uátly* 
nsv i ;• i*-h u .ii .. ......... tea • * b **■'• M r ’
bérk -X áT »t • Ko.vsay úr a •amtat . -«t nevében pompás \»ráá

kr < ny ijlvtlak át .•» *r ra .n*k r m-I l *a* I k;»rr*tob*n Min
den fv’vnnas után rt r •» ’Z • *1 * l-tk»szl’ s aa érdekes darab 
• Irs eUada* alt ált ,hton Un. dd’na ’art »t ka usó« tapsa 
A •ain» t«ek k»H • •■•'rg Votvnal l-tu -HaK l> sa.‘ ‘bar k»vatc»t irora 
valló sainvmt *l-b «**<»*• .'re emelték a-.nak mkerált Alakjait.



NÓGRÁDI LAPOK.

Hírek.
Lapuik nyuadsi ikt-lályuk taxit kó«u <1, .» mi‘rt l>»- 

(•inaint tarlók •(•naóiaktól

Főúri esküvő. Gr Zichy Tivadar párisi kövolségi 
tzuácso*, s gr. Zcliy Ferenci seniorunk uacy reményű 
lia. legközelebb Urlá esküvőjét WimptTiu .Máris gróf 
ki»a»szoüuysl, l882-*beu végzetes haíalli i kimúlt gr 
Wimplfen llódog volt párisi nagykövetünk leányával 
Zavartalan bddo í'*K koronán* ez*n szép frigyet*..

Személyi hírek. Gr Gyürky A. fóispáuuok a 
nyílra! vkl t-u.i»i>k ullu jun. hó 19 én , j Itt megyénk 
nzékvárosábi, hol a választások befajeztiig maradi. 
Innen Kis Terunnére utazott Scitovasky Já 
n <> a alispánunk több fontra tlgybsu jun. 22*én B. 
p.-stro távoz »»t, s onuét vasárnap érkezett vissza.

Benictky Árpád ur országjyü'ési képviselőnk, 
megválasziá.a unpjkr, Re-néoyi Karoly v roabiro úr
bot intézeti I vele szerint MK) forint alapítványt telt 
inko'ai éa bumanitáriua czélokra. Az ily neme* eljárás 
uciu szorul >•< vebb dicséretre.

H nz.ly László bír. tanácsos urat, mint 'árosunk 
volt Iskolát, országgyűlési képviselővé történt rnegvá 
laiztáia alkalmából b. gyarmati számos tisztelője Ud 
vözölta Szügy ben.

A balassa-gyarmati Ipolyfürdü és urzodá felállí
tása iránti kérvényét • napokban nyújtotta be Korá
nyi József, úr a városi elöljáróság utján annak kép 
viselőtestületébez. amely Irhát l-gkörclebb már foglal
kozhatni fog o közegészség ügyi kérdéssel. Sajnos, bogy 
a szükségelt nagyobb mérvű intézkedések a az előha- 
Iádul idő miatt ez üdvös esnus megtestesülést már 
csakis 18'M dik évbeu nyerhet

Az iskolai évzáró vizsgák er d arányéról, miután 
a befejező ünnepélyek csakis most vasárnap tartat 
tak meg, lapunk jövő számában fogunk együttesen 
referálni.

A zséiyi pinezéket, holmi szzbadalmszotlgonosz- 
tévők évek óta egymés után feltörögetik, igy történt 
a Nagy Mihály urékéval két ízben, igy a kiiebb gaz 
dákéval s a múlt héten a Reményi Károly úréval is. 
pedig ugyancsak erős ajtó és augol lakat volt rajta ; 
de bál a gonosz'évők azon a v.d'ken nagy biztonság 
bán dolgozhatnak ily romboló munkáikkal, nincs aki 
őket akadályozná, avagy fölfedezni kötelességének is 
merné. Ugyanazért a gazdik sorban ott is hagyják 
védtelen pioczéiket.

Halálozás. Komjáthy Anselm kir. tanácsos urat s 
megyénk érdemes tanfelügyelőjét megrendítő csap is 
érte. Ugyanit forrón szeretett neje, Balogby Berta úr- 
bölgy, kivel a legboldogabb házasságban el*, Szécsény 
ben e hó 20 áh reggel 7 órakor 5*> évei korában jobb
létre Honderűit. Az elhunyt a legpildásabb uszonyok 
egyike volt, ■ mint jó anya s kedvei rokon halála ál
tal mély gyászba Ölté a családot és rokonokat. A meg 
boldogult juuiui 2-t dikén a római katbvlikus hit
vallás iiertartáiai szerint kisértelett a szécséoyi sir- 
kertbe. A temetésen, igazi részvétüknek kifejezést adun 
dó, megjelentek a b. gyarmati polgári iskola és állami 
elemi iskola tantestülete, i a losonczi tantestület távi
rati utón fejezte ki a részvét enybitő szavait. Nyűgöd 
jék a kedves szeretett halott békében, sörök világos 
aág fécyéskedjék neki!

A b-gyarmati vásárján. 20. és 2 lén elég jón,«k 
mnodbitó. A válaiztások miatt ugyan külön rendsza
bályok tétettek — a sátrak Iciállitására nézve, de ez 
káro< hatással nem igen volt sem az eladókri sem a 
vevőkre. A praktikus választók, kik a választásra bo

jöttek, a'jurakor befejezett választás után egy füst alatt 
minden szükségleteiket a vásáron beszerezhették A 
marhavásárra behajtatott lűtíl szarvasmarha, • ló és 
1011 birka

Az atlanti eleti iskola záriingái jun b<> ;*3. £• 
24 ön teja/ieOek be ki'üuő cfedménuycl Mind a4 ősz 
lály blmuhtra ragadó eredményes vizsgát tett lesrak 
értő f.ufisk előtt A arán kar ragjai. kik közül Z.) 
leuka János az első o.ztályt. Itábor Sándor 2 ik ősz 
tálvt, Wagner István a 3 osztályt és Kemeoy Gábor 
igazgató tanitó a 4 osztályt tanította, mindannyi «u 
.megfeleltek a várakozásnak Esen kitűnő tanerők va
lóban megérdemlik az elismerést éa a szülök Itália 
köszönetét, s a jól berendezett állami iskola megér
demli, hogy minta iskolának neveztessék cl.

Tisztelt slvi'Olnk tiUoauyal Vsam eltek lapunk hátuljá
in • rraniais c> artmsny hirilrUsst. melyet mindra ■lobhn.t a>. 
hátánál. — t. I l.«- llnutdon •xiraika papírt, — Csvley It-ury 
pariti eyárusvkt-d Eteu szivarka papír a torra l'ohl. butiig E , 
Llppmann bácsi ryyrtrmi In fúrok a.ial vr<yrlrraratrtrlt. ayilvá- 
no.ao bizony itatott é* ehein-rt-t-lt. annak relütnntúatatt.-n. lel- 
jorn ti-zta »« uiimlrn az rjéia-ecn-k ártalmai anyaguktól n-nt 
arinósáft. Aaárt ajánlhatjuk i elvae4ie»sak es«n pep.rost és egss.- 
a*iti aarmpontból tanacaolhaljuk hogy szivar ka élvrzet-.él más 
gyárt-aányt ne haianáljanak

A helybeli po'giri iskola oAveodékei f. bó 29 éo 
(szenBo) este 7 árakor jólékooyciélú; feleréaxben az 
orszt£os tanítói arvaház, felerészben az ifjuaigi köcyv- 
tir jivAra azioi. ének «* sróooklaii estélyt rendeznek.

50 000 írtra fúu a KincA<nj->i'r«jáftk í .nyrr»*rr. ny*. c*clj • 
n»-k Mrg carnkivtd 4*74 ny-rrBt^nrr • rx alul r*n<lkivcl 
k«*4ve*ó iíkMrméay-kilátxU nyiijt. Miért i« nem Malaeathatjak 
t. olvawtok b«c««a rixyrlurt r ■ur<jaUktA kíli notrn ídhhaí

A .Niflfádl Elleniek* cxim«i lapnak jun. I ca k l’raett 
• j'lD. H». rx SJ-ÍO mrgjel-t.t •xatua r|ty r> piratet aduit ki. tnvljf 
« lap»k xiarkaaztújét c« Han>ly Liazió urat mattat la nal. arra- 
tclruul éa isaxtalauu! tímadla m< g — Mint ín r rfi mia'»ai1hr«kn 
or• tamatla«t me^lorláá nélkül nem* Uadhatjuk, rlkataroxtak. I>nry 
a < sikk alja* Íróját ki íefjuk puhatuin*. bojrj' aclr aBar itíaban. 
akár mai uta » rlUánhasiunk

Hivatalos hirdetmény.
A vízjogi törvény IKS5. évi XXlll. t ez. IBI £ ■* 

értelmében felhívom N>>drádvármegy« icrhle'cn lé'ezű 
azon viz<müvek a vizb isznsla'i jogosítványok tulajdo 
nnsiit, kik a jogositvát yukra vonatkozó engedélyt s il
letve a 20 évi háborúit illan gyakorlat igazolását a m. 
évi 1745—sz. a. kibocsátott hirdetmény folytán fo 
lyó évi jinuár bó I éig nálam he nem jele.-tették, bogy 
ti hóuap alatt vagyis IHS7. évi november 30áig (be
zárólag) az engedélyért folyamodjanak, különben jogo
sítványuk elenyészeitnek tekintetik s vizimüveik felett 
a hatóság rendelkezik.

.M-gjegycrtetik. bogy az engedély elnyerése czél 
jából benyújtandó beadványok és egyéb iratok a vir- 
{ogi törvény 191. § nak második bekezdése értelmiben 

lélyeg és illetékmentesek.
A folyamodás! kötelezettség mindé t hatósági en 

gedélyre szorélo vizimunkálat tulajdonosára ktterjed, 
tehát öntözési, lecsap-tlási, ármrntcadéai, ipari vállala 
tokra, további nyilvános és magán vízvezetékedre, 
nyilvános és ntagán csstornikra. védgátakra és zaili 
pekre cgyeránt érvényes.

Jelen hirdetmény a hivatalos lapban, megyei hí 
vato>os értesítőben, „Nógrádi Lapokban** bán, r Lovon ez 
és Vidéke4 czimtl lapban háromszor közzétetetni és a 
megye összes községeiben kifiiggcsztetni és közhírré 
tétetni rendeltetik

Kelt B. Gyarmaton IM57 évi junius bó I én.
.SritorizKy Jhhoi • k., 
Nógrádvára*fy« alicpaaja.

Nyilttér,*)

• E fotxlbaa fuflaitxkért. netu vílal íeieló«*xf»€ asxxik

Horváth Danó,
felelős szerkesztő.

Kíszárosolt ügyeimébe!
Aíulirt bitk. előijárórósága köztudomásra hozza, 

mi-zenut zs kóser hús nrulhatáni jogoeitvánj t ezen
túl b rmely mészárosnak megadja, ki ezt szorgalmazni 
kívánja é» » rabioátus valamint a hitközség által eleve 
megálLpi'ott feltételeket elfogadni késznek nyilatkozik 
Bévebb Iclvllágosi’átokkal a hitközség sziveaen szolgál

— B -Gyarmaton, 1887. junius bő’ IC án

Á b.-fyarMati iar. bitk. clűljáró«á<a atvíbea:

Weiaz Salamon,
rlnok.

Zneresi hirdetményi kivonat.
A ony o.'i kir :»biiou; tninf !• Irakvc «i Lat L<>?«

ií re Ih’u xt h Alkáli »itn Lajtaiénak. byrÍMf í r-
• »kx'é;rrhajia*r divat .% » irt tőke fcuvrtdH ;ant-
r,ai iránti réjsrvha **«*.>*0*1 kir jknUbirÍMf te* 
i.’rtrn levő Sxés’Arnt merók aru^xlun í«-k»‘‘. a sráWau 6M. aa. 

t rbrn A t ! »»»r Lr*<. alatt foglalt iacatfeanxA GjebsAr
r'errncxrt 1! eV*» jutalékára a/ árvrst .V»» írtban rxenar* mer- 
4ÍU;ít»tt kikialtá*! úrban r|*ro*lelr, c» bojt a fentebb megjelelt 
ingatlan ai l®1'* c’i juha* lf> Z.* ik napjanak J. r. 10 is akar rxen 
it irkkunMi hatóvAiina! ui<*ctartau*L> nMlvan<»« arrerrxti a mefál* 
bpitutt kikiáltás áron ahd m rU4at*i fognak

Árverezni x/audekn/vk lartiunak ax inrat'aa bevMianak 10 
* .'/.úti i,At krt/pe rrUu *a*j IMII. é%i I.X. törvény ca 
SXf-alun írlr.clt arfohaiamai M4tnil« tl<» az !'>’*!. m tw»»rtnlwr 
...» i-vu XM.1 »x. a. krli i<ao»gib<%»uit<teri utédcÍRt fr. ( abaa 
tirrhiit nv tirkképc* értikpipirl an a kiku ú»>tl krrihet letenni. 
uKtf* 1/ IsX. t. ex. !•»» 5 a crtrln-rU-n a b^ca?jrurtek a 
L.rt *.ift a! elérje* rlhehrzwétvl kiáll.tűit traValiaarri 
kéajt *»>rálfáhatni-

Kelt S/éctmyWn. a kir. jLnwva^ tiki 1 hatói »*ual én 
aprhii LA i* én

löki f»>a. »xam.
Árverési hirdetményi kivonat.

\ k-ejana-ti kir. tiírk tatot tkti LaUtaf kvibirré V*at 
K<«*su Ármin irfrrhajtat.»uak Kohn Mór H Elfér Fa&i«s»g4 

rrha.-tiit *z»t:r»J*k rikiii UEtvhajaM a fi Műm b (paimati kir. 
Vs.tuxrk t*tulrts’ö !<•».’• B -isiarmabm íefc«e\ a b -f)<rn.atj i5l ax- 
tlksb u Kuhn Armiu. K<«hn Mwr és Eltet I 4hűi restikre irt I 
V.Ks l> <•» 113 nt|»<s»r*xamu eensualii haxta * britetekre, rjrvábvn 
ar >r*vrv*t 2lt« trtnsi kikiáltási arhaa eí»vtnbilr. azzal. koc> 
az a t al «*/» Kvhn M tr»a Mii. »r a LaMvarltrxrti je<a 
u -m ciiile*tk. ci h •» a fen e «h toetjefoll ingatlan ax |**7 ei» 

h» I- ik n»p 4 e i«» urakur a b >»sarmli ka táréra?- 
vea tini |» •ttaralsau w» í*. s*t«nslí ntthansn atsen^ea a.m«xal- 
Ixpilssü ktataltan a:»n t* rU4aíat t**#

\>s <X*KI '*•“ »b■kor* k taiU'xtuk ax it CAl'aa beoarjtak ln 
t..sAdUjt* • »l * '• •< t kt'vzpvn. b<iu sa4» az ’H L\ t c* 

l’ a.-ah )• !/• tt M s‘ iQi.Urtt r» az KS síik e*i a*>-
is-m'M-r h» ••a tkit »< « kelt xgat'aankfl rrttddet X

l <»tat as«»:s a "V'i IA t <z. tMk ertrtmrbá-n a ba»atjtttt>- 
ö« k a. bu trittttMl txabáhMeru el*-
hivrssuit atMs’ka

B Gtar «sV”« a lm tk'i u <kn«k l^s. wmrcaMti hs> 
»an Urtnii utakból.



NÓGRÁDI LAPOK

“TGÁCSI POSZTÓGYÁR.«
Van szerencsém a nugyénlemú közön- 

tégnek becses tudomására. adni, hogy a 
gácsi posztógyár termel vényeinek rak
tárát átvettem, óa hogy jóhirnévnek ör
vendő, minden színű és különféle minő
ségű szöveteit, úgymint egyes ruhákra, 
béröltözékekre való kabát- és nadrág
kelméit, kendőgyártmányait az eddigi 
áraknál jóval leszállítva Losonozon 
üzleti helyiségemben (főtér) árusi 
tóm.

Tisztelettel:

VANKOVITS DANÓ.

Hirdetmény!
Aa V-ik líincfeciii-gorsjáték kfaor- 

NOlÚSll a Nagyniéltóságú magyar királyi pénziigymi- 
nisterium engedélyével

f. év július hó 22-érc halosztatott el.’ 
A magyar lovaregylet sorsjegy-irodája.

Eladó házi "’W
11 -Gyarmaton a Szügyi utczában I’renotzil fél" ház mely áll 5 szoba, 
2 konyha, speiz, pincze, istálló, kocsiszín s elég tágas udvaron kívül 
mintegy félholdnyi kertből, örökáron eladó. Bővebb értesülés szerezhető 
rI?mit<>se»y ikiuiil iiuy vednél 1 <.-< ■ yiirmntoii.

Hirdeti! '
Van szerencsém a né közönség szives lud-tuasira b'toi, h-gy a 

>linryt»r kirólyi oi*mziíi*'oi*s központi mi>iti«pin<*x<* 
ign zga t ósii t ól

B.Gyarmat és vidéke területére az általa kezűt és lebvegett borokból a ..kitáró 
képviselettel megbiZA tam, nálam c borok nagy választ-kban a központi igargat--»ág 
által megszabott eredeti árakon kaphatni.

A mennyiben e bárok már megérkeztek a szétküldés tuár mai naptól történik.
Szives pártfogásuk kérve maradok lettes tisztelettel:

Feledi Ignác,
a m*^y. ktr oru. tnintaptncae luú* rforoititi ktj«vi**lrtr ft.-ís

Nyomatott a kiadó tulajdonos Kék Lászlónál, B.-Gyarmaton 1887.


