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politikai, társadalmi és közgazdászati hetilap.
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Minden intézmény czélszerüségé- 
ben birja létének biztosítékát, mert 
ha czélszerűsége kérdésessé válik, 
vagy épen czélszerűtlennek bizonyul, 
fentarthatja egy ideig azon intéz-- 
ményt a megszokás conservativ e- 
reje, osztály- és pártérdek , de lé
te időkérdéssé válik s az első ked
vező alkalom romba dönti s újat ál
lít helyébe.

A megyei intézmény czélszerű- 
ségét kezdik kétségbe vonni azok, 
kik a gyors és pontos közigazgatás 
s egészséges közrendészet hiányát 
ezen intézmény természetes követ
kezménye l tekintik, s már is kez
denek a centralisatió eszméjével 
megbarátkozni, s azt mint a rend, 
pontosság, gyors ügymenet szülőany- 
ját visszakivánni.

Mi a megyei autonómiának föltét
len hivei vagyunk, mert a megyei 
autonomia egyedüli óvszer a merev 
centralisatio, annak szülötte a lélek- 
nélküli boureaukratia s ennek elma- 
radhatlan következménye a hiva
talnoki proletariatus rákfenéje ellen; 
a megyei autonomia fentartója a köz
ügyek iránti érdeklődés s ebből szár
mazó közszellemnek, mely a sza
badság legnagyobb biztosítéka.

Kötelességünk tehát tiltakozni a 
fenebbi feltevés ellen. Elesmerjük, 
hogy közigazgatásunk nem áll a nyu
gati államok administratiójának szin
vonalán, elismerjük, hogy avval a- 
lig lehet egybehasonlitani, de tagad
juk, hogy ez a megyei intézmény 
természetes következménye volna, 
hogy annak hibájául róható fel s 
hogy ebből czélszerűtlenségét lehet
ne kimagyarázni.

Megyei intézményünk csak a köz
ségek szervezésének befejezése után 
lesz teljesen kikerekitve. Rendezett 
községek, tevékeny jegyzői kar te
szik lehetségessé a jó közigazgatást.

Nem vagyunk-barátai az álmok 
hüvelyezésének. Tudjuk jól, hogy a 
jegyzők nem mindegyike mintaképe 
a jó jegyzőnek. De a jó akarat, a 
felelőség és kötelesség érzete fogja 
némileg pótolni a hiányokat. A szi
gorú felügyelet, a hanyagság és mu
lasztások fenyítése megadja a többit, 
A jegyzői hivatal nem sinecura, nem 
mellékes foglalkozás, de a jegyző e- 
gész idejét s tevékenységét igénybe
vevő fontos állás, mely hivatva var 
egy, sőt több község lakóinak nyu
galmát megadni s ezer bajnak és költ
ségnek elejét venni,

Eddig a jegyzők a falu pióczái 
voltak, most kell hogy áldása legye- 
nck azoknak.

De a legjobban rendezett közsé

gek mellet sem lehetséges a jó köz
igazgatás, ha annak magassabb kö
zegei nem birnak kellő képzetséggel, 
ha ezentúl is a bizalom lesz a me
gyei tisztviselő egyetlen szükséges 
qualificatiója, s bizalmunkkal nem 
olyanokat tisztelünk meg, kik nem 
kényszerűségből, de megelőző tanul
mányaik s tevékenységükből szárma
zó hivatásból kivánnak a megye szol- 
gálatába jutni.

Jogában áll a megyének a vá
lasztásokat bizonyos qualifitatióhoz 
kötni, s önmaga iránt tartozó kö-_ 
telme, hogy ezt meg is tegye.

A Cincinátusok kora lejárt, régen 
volt hogy Minerva tetőtől talpig föl- 
fegyverkezve jött a világra. — Nap
jainkban hosszas és tüzetes tanulást 
igényel minden pálya, — mely nél
kül legjobb esetben sem lehet senki 
egyéb jó akaratú dilettansnál.

Mi pedig ilyenekkel meg nem e- 
légedhetünk !

Hang a pusztában.
A statistika csak napjainkban fej

lődött önálló tudománynyá s máris 
oly rendkívüli | eredményeket mutat 
föl, melyek nemcsak megragadók, de 
megdöbbentők is. Azon következe
tesség, melyet a statistikai adatok, 
az ember szabadakaratától vagy a 
véletlen játékától függőnek hitt dol
gokban is feltüntetnek, megingatják 
az emberi akarat szabadsága iránt 
ápolt hitünket Midőn a statistika 
több évről gyűjtött adatai, mint ki
vétel nélküli szabályt tüntetik elő, 

 hogy minden 100 leányszülöttre 106 
fiu szülött esik, midőn az öngyilko
sok ugyanazon százalékát látjuk az 
 egyes szabadon választott halálne- 
meknél évről évre szerepelni, midőn 
országról országra kiszámitva és é- 
vek során át igazolva látjuk, hogy 
100 közül menyi halmeg ezen és meny
nyi azon korban s hogy többet ne em
litsek, midőn a czim nélkül feladott 
levelek is a nép véralkata szerint 
változó, de évről évre országonként 
alig emelkedő vagy fogyó arányt 
mutatnak föl: majdnem azon meg
győződésre kell jutnunk, hogy az e- 
semények bizonyos, általunk nem is
mert rendszer logikájának hódolnak 
s hogy az emberi cselekmények sem 
emancipálhatták magukat ezen hata
lom alól, mintha csak az arányt meg
alkotó számok kedvéért létesülnének.

De más részről ma már alig tud
juk megérteni, miként lehetett statis- 
tika nélkül jól kormányozni s mi 
magyarokul is sok hibát követtünk el 
statistikánk hiányossága s annak a- 
dataiból vonható irányelvek nélkü
lözése következtében.

 Fölösszámú példányokat nyomatván, előfizetőket még elfogadhatunk!

Kormányunk még most sincs a
zon helyzetben ,hogy a termelés,  
belfogyasztás és kivitel közli arány-  
ról, bár mely ágát tekintve a javak-  
nak, hiteles képet tudna nyujtani, s  
így hazánk tulajdonképeni szükség-  
Ietét egyes javakat illetőleg s igy a  
váratlanul beállható szükség esetén a 
behozandó mennyiséget megállapita-  
ni nem volna képes, pedig kormá-  
nyunk fennállása első időszakától ki- 
váló figyelemben részesité a statisti- 
kát, csakhogy az adatok, melyeket  
a politikai tisztviselők s más köze
gek összeállitottak, -részint a népnél 
még ki nem irtott előitéletek, részint 
a gyűjtők gondatlansága s hanyag
sága következtében felette hiányosak.

A gyüjtők legtöbbje sokkal kor
látoltabb látkörü, semhogy ezen ada
tok roppant fontosságát csak sejteni 
is képes lett volna és mint fölösle
ges haszontalanságot csak félválról 
végezte s mint mondani szokás, has
ból készité azt, mit gonddal és figye
lemmel kellendett összeállítani.

Mai napság a nemzetek műveltsé
ge gazdagsága, erkölcsi és anyagi. 
állapotának hű tükre a statistika, a 
hitelessen egybeállitott adatok érvek, 
melyek ellen harczolni nevetséges 
hiábavalóság.

Már e tekintetből is hazafiui kö
telesség a statistikai adatok gyűjtése 
s összeállitásánál a lehető legnagyob 
pontosság és lelkiismeretességgel el- 
járni. — .

Kellő mérvű pontosság és hite- 
tesség azonban az eddig követett rend
szer mellett soha sem leend elérhető 
s minaddig, mig megyénként nem 
lesz egy állandó hivatal mely a po
litikai, egyházi stb. közegek által 
egybegyüjtött adatokat revideálja-sőt 
magát az adatok gyűjtését ellenőriz
ze s vezesse, addig még csak meg
közelitő statistikai hitelességre sem 
számolhatunk.

De ha a gyüjtött adatok a leghi-  
telessebbek lennének is, a megye u- 
gyan annak épen semmi hasznát sem 
veheti, a roppant adat halmazt föl
dolgozzák a központon országos érde
kek, országos tekintetek szempontjá
ból, — de a megye specilis érdekei 
és szempontjai természetesen tekin
tetbe sem jöhetnek, a megyének pe
dig nincs állandó hivatala, mely a 
beszerzett adatokat feldolgozva, a 
megye népesedési, tanügyi, ipar, ke
reskedelmi s gazdászti állapotáról év
ről évre statistikai kimutatást adna, 
mely kimutatás irányadóul szolgál
hatna nemcsak a megyei bizotmány 
de az egyes tisztviselők, sőt magá
nosok tevékenységénél is, mely ha
ladást feltüntetve buzditó, hátraesés 
esetén serkentő hatással birna.

Ekkor lehetne munkásságunkat 
tervszerülcg intézni, s azt mindig a 
legkivánatosabb irányban érvényesi
teni, enélkül működésünk a tervsze
rűtlen kapkodás és határozatlanság 
jellegével bir és soha sem tudjuk 
igazán, hányadán vagyunk. 

Állítsunk fel, Kecskemét város 
példájára, megyei statistikai hivatalt 
melynek áldásairól ha a priori meg 
nem vagyunk győződve', igen rövid 
idő alatt meggyőződünk annak szük
ségen sőt nélkülözhetlen voltáról.

Dixi

Tanügy.
A nógrádmegyei iskolatanács által ki

küldött bizotságnak a deczember 17-iki 
gyűlésen előterjesztett javaslatát mely Bod
nár István tanácsjegyző ur tollából folyt, 
egész terjedelmében közöljük:

Tisztelt Iskolatanács!
Alólirottak az iskolatanácsnak folyó 

1872-ik évi február 22-én tartott üléséből 
oly javaslat elkészítésére küldetvén ki, mely 
magában foglalná azon módozatokat, me
lyek által a népnevelésnek a létező tény

körülmények közt is nagyobb lendületet le
hetne adni: Van szerencsénk ez érdemben 
javaslatunkat a kővetkezőkben előterjeszteni,

Mi előtt a módozatokat elősorolnók, 
szükségesnek véltük az 1868. 38-ik törvény 
némely főmozzanatait megérinteni, hogy 
ugy a tanfelügyelő, valamint a mellé ren
delt iskolatanács, nem különben a megyei 
törvényhatóság és a községi helyhatóság 
jogköre iránt tisztában legyünk.

A népiskolai törvény a legszabadelvübb 
alapokon nyugszik, tiszteletben tartván ugy 
az egyének, valamint a testületek jogait. 
Az iskolák alapitása s fentartása a vallás- 
fe.ekezetek, társulatok sőt egyeseknek is 
megengedtetik, és csak ott rendel a törvény 
községi vagy esetleg állami iskolát, hol a 
felekezetek a törvénynek eleget tenni nem 
akarnak vagy nem képesek: de mind ezen 
iskolákat a törvény az állam fenhatósága s 
felügyelete alá rendeli a tanfelügyelő köz
vetítése mellett, ki arra ügyelni tartozik, 
hogy a törvény mindenütt végrehajtassék, 

 s arról a kormánynak évenkint részletes 
jelentést tenni köteles. (128. §.)

E szerint habár a hitfelekezetek isko- 
i lai ügyeit maguk intézik is; de az iskola
tanács jogosítva van a tanügyi kerület ösz- 
ves viszonyai fölött, s igy a felekezeti is
kolák állapota fölött is tanácskozni, s a 
mennyiben a hiányokon nem segíthet, a 
megye közbejöttével a kormányhoz intéz 
fölterjesztést. (130 §.) A törvény kiszabja a 
határt, mely közt a hitfelekezetek mozog
hatnak , megszabja a minimumot, a mit tő- 
lök elengedhetlenül megkövetel; de ha a 
törvény követelményének eleget nem tesz
nek, közös községi iskolává alakitja a fe
lekezeti intézetet. Minthogy e szerint a hit 
felekezetek nem csak jogokkal ruháztattak 
föl, de azoknak megfelelő kötelesség is sza- 
batott rájuk s az ellenőrzés joga az államot 
illeti: a tanfelügyelő s a mellé rendelt tes
tület hatásköre minden, a megye területén 
létező bár mily természetű népiskolákra 
kiterjed. A törvénynek nagy hiánya, begy 
a 11 §. szerint a hitfelekezetek az eddigi 
szokás szerint adóztathatják meg a hiveket,



s igy az egyenes adó 8 százaléka a feleke-
zeti iskolák számára nem biztosittatott, s 
igy mig a tanítók az új módszer szerint 
kötelesek tanítni: javadalmazásuk a tör- 
vény által nem biztosíttatott. Ez érdemben 
a közoktatásí minister urhoz fölterjesztést 
inditványozunk.

Továbbá a törvény behozta a kötelező 
oktatást, tartozván minden gyermek 6 éves 
korától 12 éves koráig rendes elemi isko- 
lába, azontul pedig 15 éves koráig ismétlő, 
vagy is vasárnapi iskolába járni (48 §) 

Meg van ugyan engedve a magán ok- 
tatás : de a magán tanulók évenkint köte
lesek valamely nyilvános intézetben vizsgát 
tenni, s legalább is oly oktatásban részesi-' 
tendők, a minőt a törvény az elemi isko
lákra nézve kiszállott. (6 §.)

A mely szülők vagy gyámok kötelesé- 
göket nem teljesítik : első ízben 50 kr, má
sodízben 1 ft. harmadizben 2 ft negyedíz
ben 4 ft. birságban marasztalandók; és ha 
ekkor sem engedelmeskednek ; a gyermek 
részére külön gyám rendelendő. (4 §.)

A közös községi iskolákban a község 
elöljárói tartoznak a könyveket és szereket 
évenkint beszerezni, és számadás mellett a 
tanítónak átadni. Ezen könyvek és tansze
rek vételára a tandíjjal együtt szedetik 
be. (32 §.)  

Ezen szabályt a felekezeti iskolákra is 
ki lehet terjeszteni azon módosítással, hogy 
a községi elöljáróság, tisztét az egyház-köz- 
ség elöljárói teljesitnék.

Az egymástól fél mértföldnyi távolság
ban fekvő szegényebb községek közös isko 
lát állíthatnak. (46 §.) 

Az egymástól távol fekvő tanyai isko 

Iák járó kelő tanitók által láttatnak el (47§) 
 Ezen ambulans tanitást a szegényebb 

községekben is gyakorlatba lehet hozni leg
alább a téli zordon időben, midőn a gyer
mekeket veszély nélkül más faluba küldeni 
nem lehet.

A nagy majorsági birtokok; melyek kü
lön iskolával ellátva nincsenek, a szomszéd 
község iskolai terheihöz járulni kötelesek. 
(37-ik §.)

A törvény ezen intézkedése alkalmaz
ható a felekezeti iskolákra is, ha az illető 
birtokos azon felekezethez tartozik.

A nem okleveles tanítók, kik képessé- 
göket az iskolákat vizsgáló főhatóság előtt 
nem igazolták: a legközelebbi képezdében 

  póttanulásra köteleztetnek (133 §.)
Ámbár a község mint közigazgatási tes- 

tület csak a közös iskola terheiben köteles 
részt venni: de a felekezeti iskola költsé 
geihez is járulhat, de ugy, hogy aránylag 
mindenik hitfelekezetet segélyezze (25 §.)

NIEBELUNGOK HARCZA.
 -NOVELLA.

                         Irta: MIKSZÁTH KÁLMÁN

                             Folytatás.

Ekkor tehát legelőször is felveszi elmé
jében a "tényálladékot", a kis szöke leány 
zó egyetlen gyermek, az apja szorgalmatos 
hentesmester, jo sokat gazdálkodhatott már 
a Peterfia-utszában meglehetős háza van, 
aztán ő maga, is ér még valamit ötven éve 
daczára is .... legény még a gáton . . 
van egy pár száz forintocskája, csinos kli- 
entexiája és egetrontó politikai nimbusa. - 
két vagyonka összetéve meglehetös „fundust* 
képezne a jövő számára. — minélfogva el
határozza megtenni a kellő lépéseket.

Egy egész proczessus ez is. Csakhogy 
nagyon furcsa proczessus.

       Az ember itt is megírja az „alázatos 
kérelmet". csakhogy magát kéri benne el- 
marasztaltatni; a bájos alperes által, dohogó 
szivvel lesi a „választ" s minél udvariasab
ban szerkezti meg rá a „viszonválaszt": a 
goromba „tagadtatik" szó elő sem fordul 

benne, az alperest a világ kincseért sem 
czáfolja meg sehol, beösmeri minden állitá- 
sát, igér mennyet, földet - Egyszóval ez 
egy egész megfordíto t pör melyet minden
áron el kell veszíteni. Az embernek egészen 
ki kell vetkőzni természetéből, nyájasnak 
előzékenynek odaadónak lenni.. Az pedig 
nagy megerőltetés egy prókátornak.

Ha nincs valami nagyon infámis „ellen- 
irat," gyorsan utána következik a „végirat"

melyben kitüzetik az esküvő napja az indu
lási, megérkezési programm s egyéb bolond
ság. - l

Csakhogy ez nem ment olyan könnyen.
Makkfői fiskális ur és Kalap Erzsébet 

leányasszony között egy egész tenger feküdött
S ez a nagy tenger Feri bátyánk volt 

azaz akkor még Feri öcsénk.
Mind a három között pedig feküdött 

még egy nagyobb átlábolhatlan átvitorláz- 
hatatlan tenger — az öreg Kalap István u 
ram — a ki megesküdött rá, hogy soha 
sem adja lányát pecsovicsnak. ha mindjárt 
a fönséges nádorispán kéretné is.

Amit pedig egy debreczeni czivis meg
mond — az nem üres levegő puszta beszéd 
mint valami nagy ur szava,— az megvan 
mondva, és — punktum — többé soha sen
ki sem változtathat rajta.

Feri öcsénk es Makkfői fiskális még 
mikor Debreczenben voltak valami osztályos 
pörben, korán észrevették egymáson a kiü- 

  tögető simptómákat és kezdték gyanús szem- 
  mel nézni egymást

Hosszú volna elbeszélni egy húzomban 
mint jutottak a Kalap uram házához, mint 
hódította meg finom maneuvre jeivel 2 heti 
ott mulatásuk alatt csintalan Örzsike mind 
a kettőt, ezer semmit mondó de mégis ér
dekes haszontalanság egész lánczolatát.

A dolog komoly része ott kezdődött, 
mikor a két alak míndenike méregette elő
nyeit és hátrányait a másikkal szemben.

Feri öcsénk csinos legény, volt 28 év
vel, élénk barna szemekkel tulipiros magya
ros arczczal a kezdődő pálya küszöbön egy 
szép jövő kilátásával a háta mögött. Makk
fői fiskális pedig nem volt ugyan fiatal sem 
szép, hanem volt egy nagy előnye a mi al- 
kalmasint rózsaszínűvé fogja festeni ripacsos 
fekete arczát, koromfeketévé őszülni kezdő

haját, délczeggé hajladozó termetét a szép 
Erzsiké szemeiben : — fel volt léptetve a pe- 
csovicsok által országgyűlési követjelöltnék.

Ha csak egy parányi nagyravágyás van 
is az Erzsike szivében akkor megfogja tud
ni mérlegelni mi az ha „nagyságos asszony" 
lehet valaki.

Ennek bizott Makkfői, s vlt gondja rá 
hogy 'mindenféle tüntetéseket elkövetessen 
korteseivel kiket gróf Czelédy fizetett. Min
den kornak vannak bolondjai. Gróf Czelé- 
dynek is az a bizar ötlete támadt, hogy ő 
most eredeti sportképen részt vesz a közü
gyekben vékonyabb mulatság ugya t a róka 
vadászatnál; a lóversenynél, de azért eleg 
elegáns egy mágnásnak mert sokba kerül.

Ő maga ugyan közvetlen nem avatko
zik, az ország dolgaiba, a felsőházi székét 
is ott hagyja űresen, mert az megint nem 
urnak való passzió, hogy mint az iskolás 
gyerek odajárjon vagy leczkézní vagy lecz- 
kéztetni magát a pozsonyi országházba ha
nem odaküldi az alsó házba az uradalmi 
fiskálisát olyan kődarabnak a melyik majd 
zicher befogja törni a Nagy Pál uram fejét

Pénz van a mennyi kell. És azt olyan 
jól esik látni, hogy meglehet venni rajta 
mindent, észt, tudományt, meggyőződést és 
hazafiságot.

Szomorú időket éltünk..................
Csakhogy Makkfőinek tetszettek ezek a 

szomorú idők. Szerelmes volt beléjök.
Arany álmákra feküdött arany való

ságra kelt.
A liberálisok vesztessége egészen bizo

nyosnak látszott. A bocskoros nemesség 
nagy része egészen felvolt izgatva azon vad 
 eszme iránt mely az urat egyenlővé fogja 
tenni a paraszttal. Az izgatottság és a gróf 
Czelédi által fejenkint igért egy arany láza 
egészen népszerűvé tette Makkfői nevét a

vármegyében. Az éljen kiáltás bejárta a le
vegőt. A kortes nóta hangzott mindenütt; a 
főur termében, az arató lányok ajkán ; a 
nebuló kis diák is ezt karmolta fel a há
zak falára:

Nem kell nekünk Kabalay
Panaszt pártoló szavai 
Utat töltést nem csinálunk . . .  
Makkfői a követ nálunk . . .

Makkfői pedig még azt a bolondságot 
is megtette hogy fogott magának valahol 1 
vándor piktort, aki lerajzolta becses fizo- 
nomiáját vagy husz példányban , azt osztán 
kiosztogatta a korteseknek is volt gondja rá 
hogy egy példányt elküldjön belőle a szép 
Erzsikének is. (folytatjuk)

B.-GYARMAT KÖZHELYEI
— TOLLRAJZOK. -

II. A DEUTSCH-kávéház.

Az ember körülnéz előbb az utczán ha 
  nem látja e valami becsületes ember bemeni, 
s aztán félve surran be a Deutsch-kávéház- 
ba, hol az elválasztott siami ikrek himnemü 
fele az elhízott Deutsch papa székel bekerí
tett trónnsán, mely körül van rakva ani- 
sett, maraszkinó, rhum- szilvórium és vaníli
ával, mik megalapítják Deutsch papa kirá
lyi tekintélyét, lévén mindeniknek egyen- 
kint annyi rabszolgája hogy Deutscb-papa 
soha sem kénytelen szenvedni a magány u- 
nalmasságát hanem az éjszakán által is foly
tonosan guberniálhat környezetén.

A különféle nemzetek bőven vannak 
képviselve az örömek e birodalmában.

A törvény 117. §. ugyan csak a közös 
iskolákra nézve állítja föl az iskola-széket 
népiskolai hatóság gyanánt: de azokat a fe. 
lekezeli iskolákban is föl kell állitani.

'  -—
A törvény ezen intézkedése mellett, a 

létezö viszonyok tekintetbe vételével vizsgál
juk meg mi által lehetne 'az elhanyagolt 
népnevelésnek lendületet adni.

A törvény 130 § megszabja az iskola- 
tanács hatáskörét. Nem részletez ugyan sem 
mit, de a 4-ik-pontban rendeli, miként a 
tanács tanácskozik a tanügyi kerület tan
ügyi viszonyairól, s a mi hiányokon maga 
nem segithet, azokról jelentést s illetőleg 
javaslatot intéz a megyéhez, a mely a köz
oktatási ministerhez tesz fölterjesztést.

A 131 §. szerint a tanácsnak mindeu 
negyed évben össze kell ülni, és a 132. §. 
értelmében működéséről s a tanügy állásá
ról évenkint jelentést teszen a megyei bi
zottság elé, s ezen évi jelentés a bizottság 
által a közoktatási miniszterhez lenne föl
terjesztendő.

E szerint az iskola tanács hivatása nem 
az, hogy a tanfelügyelői jelentést csupán 
meghallgassa, de hogy azt mint egyik ta
nulságos adatot a tanügy elintézése alkal
mával fölhasználja. Az iskolatanács a me
gye által megyei közegként van megválaszt
va a népnevelési ügy előmozdítására.

Az iskolatanács hatásköréhöz tartozik 
a népiskolák szellemi és anyagi állapotáról 
gondoskodni. Hogy pedig ezen föladatának 
megfelelhessen, mindenek előtt minden e- 
gyes iskola szellemi és anyagi körülményeit 
ismernünk kell; még pedig nem a legtöb- 
nyíre hiányos községi vagy egyházi előljá- 
rósági tudósitásokból, hanem a helyszinén 
szerzett tapasztalásokból; a mit egyedül is
kolai látogatások által lehet megszerezni; 

   ’
mert Ily alkalommal ismerkedünk meg a 
tanítóval, észleljük annak képzettségét, szor
galmát, ildomosán kipuhatoljuk erkölcsi ma
gaviseletét, megvizsgáljuk jegyzőkönyveit, 
ki tudjuk, valjon az iskola köteles gyerme
kek számba vétettek-e, járnak-e iskolába, 
a mulasztások feljelentetnek s birságoltat- 
nak-e. Megismerkedünk az iskola helyiségé
vel, fölszerelésével, a tanitó anyagi helyze
tével. Az ily látogatások éberségben tartják 
a tanítót, iskolaszéket vagy egyházi felü
gyelőséget, s a gyermekek s a felnőttek ha
ladását folytonos figyelemmel lehet kisérni. 
Az iskolalátogatás az egyedüli módja a biz
tos statistikai adatok beszerzésének.

Ám de ezen terhes tisztet a tanfelügye- 
lő nem képes teljesitni. A fő felügyelet kép- 
zelhetetlen ezen közvetlen munka mellett. 
Ez okból igen helyes a nógrádmegyei isko-

latanács azon intézkedése, hogy a kerületet 
30 alkerületre föl sztotta, s az iskoIai láto- 
gatással a tanácstagokat megbízta: ám de 
ezen czélszerű intézkedésnek níncs kívánt 
sikere; mert a tanács nem rendelkezik oly 
pénzalappal, melyből a tanácstagok utikölt- 
ségeit födőzhetné, s igy a látogatásokat csak 
egyes módosabb tagok teljesíthetik, mig a 
szegényebb s talán Iegszakértöbb tagok el
hanyagolni kénytelenek.

Ez érdemben történtek fölszólalások a 
megye közgyűlésén, különösen a költségve
tés tárgyalásakor inditványoztatván, hogy 
a költségeket a megye födözze, de arra nem 
volt hajlandó, miután a törvény a népiskó- 
lákat az ország gondjára bízta, s igy nem 
marad egyébb hátra mint ez érdemben a 
nagyméltóságú közoktatási minister urhoz 
fölterjesztést tenni. Ezen látogatás nélkül a 
népnevelést előbbre vinni lehetetÍen.

Ha a bajt fölismertük, annak orvoslá
sáról is fogunk a lehetőségik gondoskodni.

Mindenek előtt szakértő tanítókkal kell 
az iskolákat ellátni. Meg kell vizsgál
ni a tanítók jogositványait, s a kellő kép- 
zettséggel nem birókat egész szigorral pót 
tanulásra kell kényszritni. Az állam napi 
dijakkal látja el az ily póthallgatókat s igy 
alig van elfogadható mentség. —

(folytatjuk.)

Törvénykezés.
A b. gyarmati kir. törvényszéknél pol

gári szám 1871. évről hátrálékban maradt: 
2530, 1872-ben érkezett 9986, ebből per 
tári kezelés után itélet alá terjesztetett 
207, folyamatban van 206 egyesség kötte
  tett 32, örökösödési űgy bevégeztetett 566, 
folyamatban maradt 717, befejeztetett 3 
csődügy, folyamatban maradt 44. Felleb- 
vitetett 291, helybenhagyatott 184, megmá- 
sitatott 85 még pedig 32 a semmisitőszék 
által. 
        Ebből Kacskovics Lajos előadó által 
ki egyszersmind telekkönyvi előadó elinté-, 
zést nyert 137, Básthy Miklós által 3154. 
Malatinszky József által 2580. Tóth István 
5042. Jeszenszky Samu által 202. Domján 
Pál által, ki telekönyvi előadó is 18.

1871 évről hátrálékban maradt 252 
bűnügyi szám, 1872 ben érkezett 1870. ös-, 
szesen 2122. Ebből Kacskovics Lajos 'elin
tézett 189-et, Básthy Miklós 370-et, Mala-' 

tinszky Jósef 549-et, Tóth István 734-et, 
Dómján Pál 267-et Elintézetlen maradt 13.

Az 1872-ik évben a törvényszékhez ér- 
kezett 700 urbéri beadvány, ebből Malatin- 
szky József által elintézést nyert 670, hát-’ 

ralékban maradt 30.

   1872-ik évben Tóth István által elinté
zést nyert váltókereset, 86 per, ebből 66ma- 
kacsságilag, 50 végrehajtás 14 czégbejegy- 
zés, 2 czégkitörlés. Föllebbeztett 4. meg 
másittatott 2. Ülések száma 120. tárgyalá
soké 86. tanuhallgatás volt 4.

Bálkrónika.
A honvéd altisztek tánczvigalma szo

moruan folyt le. A nyolcz tánczosnő sokat 
tánczolt s talán jól is mulatott. Tánczolni 
vágyó s néző közönség is csekély számmal 
volt. Hangos volt mind a két terem s négy 
óra tájban véget ért a mulatság.

Éleményekről szó sem igen lehetett, — 
azon egyetlen tánczosnő, ki figyelemre mél
tó jelensége volt a mulatságnak, de kinek 
nevét lesz alkalmunk sikerültebb mulatsá
gokkal egybekötve megsugni, — valóságos 
ostromnak volt kitéve, mindenki vele akart 
beszélni, vele tánczolni, egyszerű ötnek hat
nak kellett válaszolnia A férfiak az ét
teremben kerestek kielégitést, s részben lel
tek is —

Mire e sorok megjelennek a 18-iki bál 
zaja is elhangzik.

Hogy lehető jól fog sikerülni, azt előre 
megmondhatjuk. A többit elcsevegjük jövő 
számunkban, most csak annyit jegyzünk meg, 
hogy a pestről megérkezett cotilion jegyek 
és figurák, valamint a virágcsokrok is igen 
izletesek. 

A megyei fiatalságnak február 1-én Lo
sonczon rendezendő tánczvigalmára folynak 
az előkészületek. A meghivók a napokban 
küldetnek szét: ismét lesz a póstabivatalok- 
nak mit a sutba dobni. —

Igen kár, hogy a losoncz bállal össze
esik a honti kaszinó tánczvigalma, melynek 
 háziassonyául a rendezőség Blaskovics Pál 
 honvéd alezredes nejétl szül. Sárközy Johan
na ő nagyságát volt szerencsés megnyerni. 
S igy Nográdból vajmi kevesen fognak részt- 

  venni a honti kaszinó tánczestélyén.

Rendőri hirek.
F. hó 7-én Balga János zaborai lakost 

a vásárról hazamentében, több b-gyarmati 
lakos a hidnál levő czédula asztalnál meg
ragadta, az ut árkába dobta, s ott egyikök 
annyira bántalmazta, hogy félholtan tették 
kocsira s haza érve meg is halt. A tettesek 
a kir. járásbiróságnak adattak át.

Meliherszky György kőszénbányászt kür
tösön a bányában a beszakadt föld agyon 
 nyomta. Szerencsétlenségének önmaga volt 
oka, mert a vállán bevitt támaszfával meg-



fordulva kiütötte helyéből az elébb beillesz- 
tett támaszfát, miáltal szabad utat nyitott a 
földomlásnak. A rögtön alkalmazott segély 
nem használt. Özvegyet s két árvát hagyott 
maga után.

       Lukács István fegyencz, ki a mült nyá
ron a b.-gyarmati fogház udvarkeritésén át
ugorva megszökött, megunva a folytonos ül
döztetést a gyakori koplalást, e  napokban 
önként jelentette magát fogságát folytatandó.

Hasonlatosságszülte kellemetlenség. A 
napokban a föcsenbiztosi hivatalhoz Váczról 
távsürgöny érkezett, egy tetemes pénzzel 
állítólag B. Gyarmatra menekült Jóska nevű 
pinczér elfogatása iránt. Egy Jóska nevű 
pinczér meg is érkezett s a személy leirás 
után, az ugyanazonosságáról nem lehetvén 
kétség Váczra fedezett mellett visszakisérte
tett. A váczi csendbiztos tudósításából ki
tűnt hogy ezen Jóska nem volt a keresett, 
Bizonyosan a rendőrség tévútra vezetését czé- 
lozta az igazi Jóska, midőn elszökése elött 
b.-gyarmati utjáról beszélt. —

Vegyesek.
Időjárásunk, még mindig nem akar a j 

rendes kerékvágásba térni, ide oda már tél 
közepén vagyunk s fagyot még alig, — 
havat pedig épen nem is láttunk — Lég- 
mérsékletünk, mely kedvezöleg annyira a 
mennyire a hét elején alá szállt, a hét 
közepén ép oly gyorsan emelkedett, úgy
hogy a növényzet rendkivüli fejlődésétől 
kell tartanunk. Vetéseink állása — videki 
levelezőink szerint — egyébbiránt majd 
mindenül kielégítő sőt a megye több részén 
igen jónak mondható.

Beküldetett. B.-Gyarmat ha egyébben 
nem is, de kutyákban bátran versenyezhet 
Konstantinnápoly- s Kairoval. — A b. -gyar
mati polgárok fő szenvedélye a legkiválóbb 
faju s jellegű ebkitűnőségek tenyész ésében 
rejlik; van is alkalmunk gyönyörködni a 
fajok külömbféleségében | amint con amore 
sétálnak gazdáikkal vagy a nélkül. Nincs 
közhely, hol egy vagy két vigkedélyű pincs- 
csel ne találkoznánk, — nincs utsza, hol a 
kutyák kergelődzit ne játszanának, — a 
végre hogy egynémely ösmerős kutyáról ne 
következtetnénk, hogy most ez vagy amaz 
ebtulajdonos ur érkezik; egyszóval égész 
ebstátus: képeznek már nálunk a kutyák 
De ez még semmi, a valódi a komoly ku- 
tyáskodási időszak csak este szokott bekö- 
vetkezni (midőn a katonai takarodóra a kon 
trázást befejezték), a mikor aztán e városi 
élethez szokott állatok letevén a napközben 
szinlelt szerénységet, kezdik az embereket

Ott van Izrael „szétszórt,, népe „össze 
gyűjtve. A mineatour „ich gebe" ich neh
me hangzavar csendet harmoniába olvad, 
a .„posztócsillagos" hadfiak magyaros károm
kodásába, kik a hátulsó asztalnál disznó
módon ülik, — nem a burkust, — hanem a: 
filkót egészen addig a studiumig még összes 
pénz készletük belevándorol a kártyapénzt 
gyűj ő pohárba A legvégén mindig azzal a 
tapasztalattal kelnek fel hogy mindenikök 
vesztett. Ostobaság biz a kártya kevés pén
zel! Hanem azért másnap megint csak kár
tyán adatik át a közforgalomnak a „lénucg" 
Pharao hírhedt nemzetsége is azt a vallást 
követi amit a vitéz urak. A kimuzsikált ban
kót ők sem adják „interesre". Az ember
nek nem az a hivatása hogy „takarék pénz
tárrá" váljék. Ha az ur azért muzsikáltat, 
hogy mulasson, a czigány is azért muzsiká', 
hogy mulasson utána. Elég baj már az is 
hogy mikor az urak mulatnak ők muzsikál
nak nekik, mikor meg már ők mulatnának 
akkorra egy úr sem látható, hogy hadd ő 
muzsikálna nekik. Hej de csak ebben is 
megröviditette őket „azs a aranyhajú csi- 
gányra fondorkodó Úristen"!

De ők azért nem irigyelnek a világtól: 
semmit. Hadd bomoljon ha kedve tartja, s 
ha néha néha megcsillanik is szemökben va
lami elfojtott apedő vágy, az sem vonatko
zik ötemeletes házra, elegáns fogatra, ezer 
holdas pusztára, akkor is csak az jár eszök
ben, hogy ezeken a fránya honvédeken mi 

 lyen „delikátus" milyen fölséges szép s-„ve- 
rezs nadrág.............

Persze hogy a tekintetes vármegye is 
képviselve van a különféle válfajok közt. 
A hosszú.,„ssőke irnokról" leri a megyehá- 
zi szag. Ő itt az arisztokratiát képviseli s 
Deutsch papa sokat helyez bele. Már tud
niillik bizalmat is szilvóriumot is. No de az 
rendén is van. A szőke irnok elvégre is o 
lyan perszona aki már többször közelről be

szélt a viczispánnal, aki ott jár kél a me
gyeház méltóságos folyosóin, olyan bizton- 
sággal mint más emberfia otthon, a ki éle
tet kifejezést és „alakot* ad azoknak a hatal* 
mas rendeleteknek mikre Deutsch papát 

  elő fogja néha néha a „holnap nekem" spu- 
 riusza. Mert hát Deutsch papa két~dolog- 
túl fél a világon legjobban: a Deutsch 
mamától és a törvény „birságos* kezétől.

A Deutsch mamától már sikerűlt meg
szabadulnia, de a törveny pallosa még ott 
lebeg feje felett minden pillanatban lecsap
ni kész élével a kisvárosi roulete közé 

A szőke írnok rangjához méltó, várme
gyei stílusban természetesen a „zöld asztal
nál" van elemében, hol a billiárd sima me
zején lelegel minden babért becsületet sze
rez és emlékeztet „mopszaival" a „permopsz* 
keletkezett tisztikarra, „dupla buzeró"ival 
megmagyarázza a községrendezés kérdésé 
nek megindulását', „karamboljaival bebizo
nyítja, mint gátoltatik meg egyenes haladá
sában az egyik golyó — a jobb oldal, ha 
beleütközik a másik golyó — a baloldal. 
Az isten bűnül ne vegye neki! Már t. i- a 

  golyónak. —
Mikor aztán jóllakott dicsősséggel dia

dallal példának okáért ő is megereszt egy 
kis nemzeti „fárblit,* hol egészen „anstan
dig" viseli magát s hova szinte átviszi az 
ékes megyei stilust. Három nyolczas ellen 
„három szolgabirót* vág ki, „vótumra* kí
vánja bocsáttatni, ha felmerül a kérdések 
kérdése, hogy szabad e az utólsónak is 
„beszerelni", a „tourmaczlit" nem fogadja 
el mert az kórlátozza a viziadás „autono
miáját," s ha valaki „bicska* helyett „ki- 
rikárit* talál neki osztani, vagy a „kasszát* 
bezárja mikor „flusz" mosolyog tollmozgató 
kezében, elveszti előtte minden népszerűsé
gét s addig addig keresi holmi diplomatiai 
jegyzékváltogatással az okot mig elkiálthat 
ja hogy „actiót neki! “

Az actio reactiót szül. A szőke irnok 
csurgóra lelógó kalapját még beljebb húzza 
piros ábrázatjába. . Egyet káromkodik. Az 
osztó kezéből kiesik a kártya. Mindenki o- 
danéz. A két ellenséges tél összeütközik. 
Kezdődik a mohácsi csata. A küzdők körül 
pártok képződnek. Mig nem Deutsch papa 
leszállván Jupiteri székhelyéről szét nem 
huzgá|ia a haragvó hősöket.

Ujra elcsendesül minden s ujra megin
dul a fárbli A többi asztaloknál megélenkül: 
a „diskúrsus." A kis patikárius műértö arcz- 
czal kérődzi el még egyszer a verekedés le
folyását Sajnálja rettentőn hogy vége lett 
Az igaz hogy nem rajta múlt a folytatása. 
Ö eleget heczczelte őket .A méregkeverő.

De már azt megint Muki czukrász nem  
hagha'ja ugy, hogy a patikáriusnak ne 
kontradikáljon, ő már különben is született 
ellensége minden pa'ikáriusnak. Tűz és víz. 
Az ő fakkja az „édes" az övék a „keserű." 
S ha királyutszai Török János hogy rá czé- 
lozzon hirdette szanaszét a lapokban, hogy 
„nincs többé kopaszfej" ő is fog
ta magát s a kanikulában mikor Török Já
nos uram legjobban iizzadott a balassa gyar
mati „Times" hasábjan úgy hirdette a ge- 
frorenest hogy: „nincs többé melegség."

Képzelem mennyire megijedhettett ettől 
valami pesti prémárus.

A többi asztaloknál együtt és szerteszét 
Bemáth Gazsi haláláról  beszél a tudós pub
likum. Dávid doktor júl ismerte a hires 
„Bhernáth" bácsit is resteli hogy izraelita 
létére a lipótvárosi katholische templomra 
hagyta összes követeléseit és nem az izrae 
lit anyaszentegybázra.

A fekete végrehajtó kihörpenti limoná
déját és huszonharnadikszor kel fel, hogy 
— ugymond - hazamenjen erről a „sznasz 
hely" ről, hová minden este véletlenül ke
rül be. Most is egy hitelező elől akart fel
szökni a kaszinóba, de eltévesztette az eme-

letet Meg aztán .. . mi tagadás benne ... 
egy kis sport-hajlam.... a szép felszolgá- 
lőné, a melegkezű fr. Betty... Olyan a sze
me mint a tinta ... olyan korall ajka van 
mint a spanyol viasz, az arcza olyan fehér 
mint a velinpapiros . .. Egy szóval a vég
rehajtó ur szeretné ma este felvenni az „e- 
lőleges biztosítási jegyzőkönyvet," csakhogy 
még egy kicsit félénk bátortalan hozzá, 
mert hát hiába „béka van -a gyomrában." 
Aztán az is -könnyen megeshetnék, hogy a 
kis Betty a milyen gonosz teremtés egysze
rűen azt kérdezné válaszul ömlengő szerel
mi nyilatkozatára: — Hallotta már ön a 
„Ninive történetét*?

Bezzeg jobban értené ezt a mesterséget 
az a torzonborz barna alak aki a leghátulsó 
asztalnál szoktatja magát a „magányhoz" 
t. i. a mi Stofi bátyánk, amint a tizenhar
madik csésze gyászkávé szürcsölése közben 
nagyot hunyorgatva néz, hol a piruló vég
rehajtóra . . hol a kokettirozó nymphára, 
hol arra a fekete rámájú képre melynek 
következő feliratán tűnődik nagy hümmög- 
ve- „Ven die jugeud vüste ven das alte 
könnte"

A másik képről a jó Petőfi Sándor néz 
le némán hidegen az éjszakákat átdorbézoló 
csemetéire az ujkorszaknak. A pislogó lám
pák rezgő világa kísérteties fényt vet a köl
tő szilaj arczára mely meglevenedni lát
szik .... a toll megmozdul kezében . . . 
Lelkem előtt mint egy visio, mint egy meg- 
magyarázhatlan phantom domborodik ki élő 
alakká, ... és felmenydörög ajkán a haza 
szentföldjét megmozgató nagy szemrehányás:

Lesz-e gyümölcs a fán melynek nincs virága? 
Avagy virág vagy te hazám ifjusága?

.... Már az igaz hogy furcsa dolgo
kat irt az a Petőfi. Ugye Deutsch papa?

....

kevésbbé respectálni, a néha egész hajtóva- 
dászatot tartanak a járókelő közönségre.

Azt hisszük, hogy kutyák között élni, 
tőlük üldöztetni, ép az időben midőn veszett- 
ségekról .kezdenek hiressé válni, nem tar
tozik a legmulatságosabb élvezetek közé
ezért tisztelettel kérjük az illetékes közege
ket sziveskedjenek ezen lábra kapott ku- 
lyamánián segíteni s azt a lehető legszű
kebb korlátok közé szorítani, Tudtunkkal 
két hatható óvszert lelt fel az emberi talá
lékonyság : egyik a szájkosár — másik en
nél is gyökeresebb: a gyepmesteri intéz
mény. Jó lenne ezek valamelyikét ugy hir- 
telenében alkalmazásba venni.

Krasznamegye közönsége a természet
ben való közmunka szolgálat megszüntetése 
tárgyában feliratot intézett a közlekedési 
ministerhez, melyet pártolás végett az ösz- 
szes hatóságoknak megküldött E felirat 
többek közt előadja, hogy a tudomány va
lamint a tapasztalás által elitélt természet
beni kőzmunkaszolgálat rendszere semmi 
tekintetben sem védelmezhető és tarthatat
lansága egyátalában kétség tárgya sem le
hetvén. annak eltörlése, mely nélkül az ut
építési mód javítása és czélszerü kezelése 
nagyobb mérvben lehetetlen, a jó és helyes 
utépítésnek alapfelvétele. Az utmunkának ter 
rnészetbeni leszolgálásának megszűntetése ma 
már hazánkban is közohajtás, az előre hala
dott külállamokban pedig tényleg érvénye
sitve van A természetbeni közmunka szol- 
gálmány a helyes s jó utkészités czéljának meg 
nemfelel, mert az építés s u*munkálat czélsze- 
rüen csak ahhoz értők által hajtathatlk vég- 
re, másfelől igazságtalan, a mennyiben a- 
ránytalanul terhel egyeseket és költséges az 
azzal járó ellenőrzés és felügyelet mellett. 
Nem osztja a megye közönsége azon elvet, 
hogy a közmunka-tartozás az országos alap
ból fedeztessék, melyre nézve kulcsúl ne 
gyedes adó jelöltetett ki; mert ebben ujból 

; igazságtalanságot lát, ellenben azt tartja 
i igazságosnak, hogy ezen teherhez mindenki 
! a használat mérvében járuljon.

Hirek.
Tűrhetetlen a póstahivatalok hanyag

sága és gondatlansága. A legközelebbi he
lyekre küldött több példány elveszett Ipoly- 

ságról s több helyről érkeztek hozzánk pa- 
naszok. Fel is kérjük t. előfizetőinket, hogy  
lapunk elmarádását velünk rögtön tudatni 

   sziveskedjenek, hogy alkalmunk legyen az 
   illető póstahivatalokat a kellő pontosság- a 
   lelkismeretességre szoktatni.

Az ifjúsági báli meghívók egy része 
szintén a póstahivalalok hanyagságának lett  
áldozata, elannylra, hogy biztosság okáért 
nem egy helyre két meghívót is menesztet
tek. Reméli azonban a bizottmány, hogy ily 
általa megnema adályozható formahiba sen-  
kit sem fog visszatartani a mégjelenéstől. 

Zólyomvárosa a germanisató kiválóbb 
fészkel közé tartozik. ujabban ismét eggyel 
szaporitotta e részbeni erdemeit. A most ke
letkezett takarékpénztár ügykezelési nyel
veül a németet választották, mert valami 
Zivcsák nevű bádogos az igazgatóságot csak 
ezen feltétel alatt fogadá el.

A chuoera megyénkben szünetel, vagy 
végkép elmaradt. Több nap óta semmi hir 
sem érkezett.  |

Hymen Laitos Géza 62 sz. ipolysági 
honvéd zászlóaljbeli főhadnagy, eljegyezte 
Matuska Adolf ipolysági ügyvéd fiatal leá
nyát Matuska Gizella kisaszonyt.

Murányi Ödön darázsi, hontmegyei bir
tokos pedig Steféczy Mária kisaszonnyal vál
tott jegyet.

Mérgezés. Bátorfalu községében Pilich 
ottani földbirtokos úrnál tartózkodó Reisz 
Paulin kisaszony f. ho 12-én magát eddig 
ismeretlen ok miatt gyufáról leszedett villó
val megmérgezte, daczára az orvosi segély
nek a következő napon kimult.

Hontmegyében Felső-Túr helységében 
a cholera kiütött s a mutatkozott 4 eset kö 
zűl kettő halállal végződött a két beteg pe
dig gyógykezelés alatt áll. A szükséges óv- 
intézkedések megtétettek a járvány további  
fejlődésének meggátlasára.

Blaskovlcs Pál lukanyényei birtokán  
 4 láb vas agságú kőszéntelepre bukkan ak,. 

mely minőségére nézve azonos a s. tarjáni-! 
val. A tulajdonos egy vállalkozóval lépet 
alkuba a telep bérbeadása iránt

Az államrendőrség szervezésének e 
lőkészi.ése tekintetéből belügyminiszter az 
összes törvényhatóságokhoz körrendeletet bo 
csáto't ki, melyben fölhívja a megyék kö
zönségét hogy 14 nap alatt közöljék vele a 

 rendezett tanácsú városok s a nagy közsé- 

  gek által a személy — és vagyonbiztonság 
  föntartása czéljából községi erővel föntartott 
  rendőri személyzet számának s föntartási 

 kölcségeinek kimutatását.

Lovarda. Mint halljuk a napokban egy 
27 lóval rendelkező lovárdatársulat érkezik 
városunkba.

Csitárban. Csikány János választatott 
jegyzővé.

Szügyben Arnó Jenő választatott meg 
jegyzőnek egyhangulak.

Szécsényi Járásban jegyzékül válasz
tattak. Szécsényben Balás Miklós, Ludány- 
ban Krudy Bertalan, Endrefalván Mátyásy 
Andor. K.keszin Horváth Edmund, K. rság
on Szabó Miklós Megyeren Gonda János, 
Varsánybann Vintze Ferenciz.

A magyar zene külföldön mindinkáb 
ismeretessebbé lesz. Legalább népzenészeink 
egy idő óta nagyon rajta vannak, hogy a 
magyar dalok sűrűben legyenek bemutatva 
a külföldiek elött Horváth Marczi most  
haza a scandináv szigetekrő, s a b-gy  
mati zenészek primása, Balogh Károly  
is kedvet kapot hasonló, vagy még nagyob 
körútra Evégből Oroszi Antallal szövetkezett 
kinek vezetése alatt Amerikát fogja felke
resni, onnét pedig Ausztráliát látogatja meg.

Kérjük tisztelt előfizetőinket s irtartóin-- 

kat az előfizetési pénzek mielőbbi  beküldésére.

Gabna árak
B. Gyarmaton jan. 8-án. Tiszta buza egy 

pozsonyi mérő 5 ft. 40 kr. 5 fr. 30. kr. Rozs 
3 fr. 40 3 ft. 30 kr. Árpa 2 ft. 40 kr. 2 ft 
 30 kr. Zab 1 fr. 90. kr. 2 ft — kr. Kuko
ricza 3 ft. 20 kr.

Szerkesztői üzenetek.
Ott Ának. Betegségem akadályoz a kül

dött novella átnézésében. Egy ideig ugy sem 
 közölhetem. De majd reá kerül a sor. Ad- 
 dig egyéb apróbb dolgozatokat kérek, azok- 
 nak előbb jut hely.

B. G. nek I. Ság. Neked is, a kászínó- 
 nak is sőt másoknak is küldtem a 2. szá
mot, mindenesetre a póstán tévedt el. Kö
szönöm a hireket s kérem további közre
működésedet. A honti golgokról szeretnék 
egyet-mást írni,— de senki sem tudósit, 
senki sem ir onnan egy betűt sem. Lehet 
félni, hogy az egész vármegye elalszik. --

Felelős szerkesztő:

Harmos Gábor.



cs. kir. szabadalmazott s az orvosi testület által megvizsgált és jónak talált patkány, házi 
és mezei egér-vakond és svábbogár pusztító

arkánum
melyet sokféleképen utánoznák, valódi minőségben

Liebermann H. kereskedésében ugyszintén fiók üzletében Szécsényben
kapható 1 nagy bádog 1 Irt. kisbádog 80 kr. Egyes, bádog megrendelése is utánvétel mellett gyorsan teljesittetik.
Ugvanott kapható czitrom kenőcs\egyedüli szer a fagyhólyagok és tyúkszem ellen, 1 tégely 50 kr.
 Ismét egy kivonata a sokfelől érkező tudósitásoknak :

Miután az öntől kapott cs. kjr. szab, egér és patkány pusztító arkánum kitűnő szolgálatot tett, legyen szi 
ves még egy nagy adagot küldeni posta utánvétellel. Battyanyiné.

ÉLET-ITAL,
kitűnő háziszer

váltó- és mocsárláz, bél- és gyomorgörcs, epeinger, hányás, tengeri betegség, vizeletszorulás, álmat

lanság, stb. ellen.
Ára egy nagy üvegnek 65 kr., kisebb 50 kr.

Sós borszesz
mint háziszer

Mr. William Leo utasitása szerint. Gyors hatást eszközöl: rheuma, csúz, szaggatás, fagyás, fog-, 
fej- és fülfájdalmak, szemgyulladás, rákfekély, bénulások stb. ellen; sőt fogtisztitó szerül is igen 

ajánlható, mennyiben a fogak fényét elősegíti, a foghust erösbiti, és a száj tiszta szagtalan izt nyer 
a szesz elpárolgása után.

Ára egy nagy üvegnek 80 kr., kisebb 40 kr.
Használati utasitásmagyar vagy német nyelven, jelentékeny orvosi s egyéb elismerő bizonyitvá

nyokkal, valamint bizományosaink névsorával, minden üveghez mellékeltetik.
WERTHEK és BRÁZAY.

Főraktár: B.-Gyarmaton Gazdik Lajosnál.

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 ferfi 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 L.ászlónál


