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NÓGRÁDI LAPOK
politikai, társadalmi és közgazdászati hetilap.

Megyei rendkívüli közgyűlés
deczember 17-én.

Gróf Gyttrky Abrahám főispán 
10 órakor éljenzés költ foglalta, el u el
nöki széket: Van szerencsém — ugy mond, 
üdzözölni a tisztelt bizottmányt tagokat. Ó 
nagyméltóaéga a bolügyminister kötelessé
gemmé telte, hogy e hó 15—22iko kőit 
rendkívüli gyűlést, hívjak egybe, a szenté- 
sitett választási törvény 17, 18 és 20 g-ai 
értelmében alakítandó. központi választmány 
megválasztása végett, ezt megelőzőleg a tör
vény szövége fel fog olvastatni Az illető 
g-ok felolvasása után a szavaiatszedő küb 
döttaég tagjaiul Qr. Forgách Antal, Niczky 
Pál, Fráter Pál, Plachy Tamás s Beniczky 
Gyula jelöltettek ki. A megejtett szavazás 
folytán a központi bizottmány tagjaivá lőnek: 
Komjáthy Anselm, Pongrácz Károly, Gróf 
Forgách Antal, Pulszky Ágost, Huszár Isi: 
ván, Dessewffy Ottó, Kacakovica Lajos, 
Blaskovits Ferencz, Niciky Pál, Fráter Pál, 
Reményfy József, Pajor István, Huszár László, 
Zadubán Adám, Plachy Tamás, Falsén- 
burg Henrik, Beniczky Gyula, Dettrich 
Zsigmond, Tersztyánszky István, Angyal La
jos, Balog Antal, Vitális István, Velding 
Péter, Jakabfalvy Károly, Mocsáry Ödön, 
Podhocszky Pál, Luka Gusztáv, Siatoczky 
Tnribius, B. Andrsiassky Gábor, Pokorny 
Gusztáv. Verse Pál alispán a központi bi
zottmány jelenlévő tagjait felbivá, hogy az 
eskütétel és szükséges intézkedések tekin
tetéből szíveskedjenek együtt maradni, el
nöklő főispán ur a gyűlést befejezte.

Központi választmányi ülés.
1874-ik évi dec. hó 17-ik napján 

B.-Gyarmatön, Veres Pál kir. taná
csos, alispán úr elnöklete alatt, Pong
rácz Károly ., Gróf Forgách [Antal, 
Pulszky Ágost, Huszár István, Kacs- 
kovics Lajos, Blaskovics Ferencz, 
Niczky Pál, Fráter Pál, Reményfy 
József, Pajor István, Plachy Tamás, 
Beniczky Gyula, Tersztyánszky Ist
ván, Siateczky Turibiusz, Pokorny 
Gusztáv, Zadubán Adám és Komjáthy 
Anselm jelenlétükben tartotta első 
ülését

Elnök alispán úr felhívására az 
1874. XXX ITT, t ez. 21. §-ban elő
irt esküt minden jelen volt s fentebb 
megnevezett választmányi tag letévén, 
— a távollevők oda utasitattak, hogy 
azt ezen választmány közelebbi ülé
sén, az összeírásokhoz választandó ta
gok pedig az összeíró küldöttség előtt 
eljárásukat megelőzőleg tegyék le s 
hogy ez megtörtént, a küldöttség! el
járásról teendő jelentésbe foglalva 
igazolandó. Ezen intézkedés után a 
választmány megalakulván, a jegyzői 
tollvitelével s ezzel kapcsolatos te
endőkkel Komjáthy Anselm [megyei 
főjegyző bízatott meg. Ez után ol
vastatott a m. kir. belUgyministcrnek 
f. hó 9-ről 50611. sz. a. kelt kör
rendeleté — melyben a központi vá
lasztmány arra hivatik fel, hogy a vá
lasztók névjegyzékének összeállítása 
tekintetéből az 1874. XXXIII. Lcz. 
116. § a értelmében haladéktalanul 
s akként intézkedjék, hogy az jövő 
január hó végéig befejeztessék s az 
erre vonatkozó jegyzőkönyvet lehető 
legrövidebb idő alatt terjessze be. A

képviselőválasztásra jogosítottak Ösz- 
szeirására f. évi dec. hó 28-ik nap
jától kezdve jövő január hó utólsó 
napja akként tűzetik ki, hogy addig 
mind a 6 választó kerületben össze
állítandó névjegyzékek küldessenek 
be; — összeíró küldöttségek tagjaikul 
megválasztattak: A b.-gyarmati vá- 
tantó [kerületben B.-Gyarmat nagy 
községére — a csitári és sz.-kovácsi 
körjegyzőségekre nézve: Kacskovies 
Lajos elnöklete alatt: Blaskovics Fe
rencz és Szilassy Béla. A busái, szkla- 
bonyaí, kékkői és sz. péteri körjegy
zőségekre nézve: Ivánka György 
elnökletealatt: Nagy Mihály és Mar- 
tinecz József. Vadkert nagyközségére, 
dejtári és szügyi körjegyzőségekre 
nézve: Szilárd János elnöklete alatt: 
Mészáros Sándor és Físcher József. 
A nógrádi válantó kerületben Kösd 
nagyközségére,(penczi, verőczei, nóg
rádi, diósjenei, alsópetényi és felső
sápi körjegyzőségekre nézve: Siatecz
ky Turibius elnöklete alatt: Somogyi 
Zoltán és Rozgonyi Gábor. N. Oroszi 
nagyközségre, tereskei, nőtincsi, rom- 
hányí, a.-bodonyi és rétsági körjegy
zőségekre nézve: Báró Andreánszky 
Gábor elnöklete alatt: Harmos Gá
bor és Potóczky Sándor. Aezéctényi 
válantó kerületben Szécsény nagy
községre — varsányi, endrefalvai és 
alsó-ludányi körjegyzőségekre nézve: 
Szigethy Ferencz elnöklete alatt: Szí- 
monídesz János és Dubraviczky Adám. 
A megyeri, k. sági és k. teszi kör
jegyzőségekre nézve: Tersztyánszky 
István elnöklete alatt’: Pintér Sándor 
és Bugát János. A lotonni válantó 
kerületben Losoncz nagyközségre — 

los. tugári és vilkei körjegyzőségek
re nézve: Szilassy Ferencz elnöklete 
alatt: Croszy József és Horváth Já
nos. A divényi és lónyabányai kör
jegyzőségekre nézve: Novák Miklós 
elnöklete alatt: Géduly Elek és Krsák 
Ferencz. A gácsi, abelovai és felső 
tiBzovnyiki körjegyzőségekre nézve: 
Alk György elnökletealatt: Halászy 
Ferencz és Velding Péter. Az alsó 
sztregovai és nagy libarcsei köriegy- 
zűségekne nézve: Lutter János elnök
lete alatt: Henriczy Ágost és Bory 
Sándor. A niráki válantó kerületben 
a herédi, lőrinczi, jobbágyi és bujáki 
körjegyzőségekre nézve: Fráter Pál 
elnöklete alatt: Posztóczky János és 
Borhy Imre. Csécso nagyközségre,— 
káliói, palotást és ccsegi körjegyző
ségekre nézve: Niczky Pál elnöklete 
alatt: Világhy Nándor és Pósva La
jos. Szőllős, Szirák nagyközségekre, 
berczeli, vanyarczi, sámsonházi, to- 
rényiés szentiványi körjegyzőségekre 
nézve: Podhorszky Pál elnöklete alatt 
Moháry Gyula és Schmidt József. A 
faleki válantó kerületben Fülek és S. 
Tarján nagyközségekre, — galsai, 
rappi, kis-terennei, ragyolezi és la- 
pujtői körjegyzőségekre nézve: Zem- 
linszky Rezső elnöklete alatt: Jakab
falvy Károly és Borbás György. A 
homok-terennei , czeredi és pinczi 
körjegyzőségekre nézve: Bohus Ábel 
elnöklete alatt: Mocsáry Ödön és 
Bella Ferencz. Málnapataka nagy
községre, poltári, rónyai, szinobányai 
és zagyvái körjegyzőségekre nézve: 

Hermann Imre elnöklete alatt: Pas- 
súth Mihály, Honéczy János. Miről 
a választott küldöttség! tagok kellő 
alkalmazás végett ezennel értesit- 
tetnek.

Az országgyűlési képviselők,vá
lasztására jogosultak összeírásánál kö
vetendő eljárásra nézve, a választási 
törvény 4. 34t és 107. §§-ai alapján 
határoztatott: 1-ör. Hogy amennyi
ben némely körjegyzőségi csoportba 
más választókerűletbeli es más szbi- 
rói járáshoz tartozó községek ván- 
nak beosztva, ezekre nézve a 2 ik 
számú határozattal megbízott Össze
író küldöttségek — tekintet nélkül 
arra, hogy a község mely választó 
kerülethez vagy szbirósághoz tarto
zik, — névjegyzéket elkészíteni kö
telesek. 2-or. Az összeírások megkez
dése előtt minden községre nézve 
meghatározandó, s a névjegyzékre 

is felirandó a küldöttség által azon 
egyenes államadó Összege, mely a 
legkovésbbé megrótt egynegyed úr
béri telek után helyben, vagy a helyi 
viszonyoknál fogva hasonló (szom
széd) községben fizettetik. 3-or. Az 
adózási tekintetben bizonyos község
hez csatolt puszták birtokosai adó
zási tekintetben illetékes községükhöz 
tartozóknak tekintendők. 4. Ameny- 
nyiben némely községben urbériség 
nem létezett, ezekhez a törvény 107. 
§-a értelmében hasonló szomszéd köz
ségeknek tekintendők: A b,-gyarmati 
vál. kerületben.
Bakó községre nézve Csesztve
K. és N. Kér pusztára Varbó
Kis Kürtös községre N.-Kürtös
Pető pusztára Sz.-Kovácsi

A nógrádi vál. kerületben.
Berki pusztára nézve Horpács 
F.-Bodony községére jA.-Bodony 
Pencz „ Keszeg
Szántó pusztára Tolmács
A. -Szátok „ F.-Szátok

A ndetényi vál. kerületben.
Dolány pusztára nézve Endréfalva
Géczekre „ Megyer J
Kis Halápra „ N.-Haláp
Hollókő pusztára „ Lócz
Pőstény „ „ Halászi
P.-Tercs „ „ Sz.-Tercs

A niráki vál. kerületben.
Csengerháza pusztára Verebély
Csontfalu „ Szőllős
Garáb „ A.-Told
Sz.-Ivány községére A.-Told

A lotonni vál. kerületben.
Bzova községére D.-Oroszi
B. -Huta „ F.-Tiszovnyik
Gács „ Maskova
L. -Tugár „ Miksi

A füleki vál. kerületben. 
Romhány pusztára Rapp
Mucsiny „ „
Kcresztur „ Pincz
Somoskő „ S.-Ujfalu

Az állami egyenes adóbefizetésé
nek igazolása tekintetéből — jelesen: 
Azokra nézve kik közvetlenül vala
mely kir. adóhivatalnál fizetik adó
jukat, e megyebeli m. kir. adóhiva
talokhoz megkeresés intézendő a vég
ből, hogy az adót közvetlenül oda 
fizetők -- adótartozásaik kimutatását 
tartalmazandó — névjegyzékét alisr 
pán urnák mint ezen választmány 

olnökénekjhaladék nélkül küldjék meg, 
és alispán ur azokat az illető összo- 
iróknak adja ki. — A községi pénz
táraknál fizetőkre nézve pedig a 
községi .elöljáróknak kötelességévé té
tetik , hogy az egyenes államadók 
községi főkönyvét (B. .tabellát) ugy 
az adók egyéni mennyiségére, mint 
az adók befizetésére nézvo teljesen 
kitöltvén, személyes felelősségük ter
he alatt oly rendbe hozzák, hogy 
összeírások idején az minden egyes 
adózóra nézve világos kimutatásul 
szolgáljon.

A választási törvény 33-ík §-nak 
a. és d. pontjai szerint összeírásoknál 
szükséges adatok és okmányok kiada
tása iránt kellő intézkedések megtéte
lével elnök alispán ur bízatott meg.

Mindezen intézkedésekről a válasz
tó közönség Hív. Értesítő utján, a vá
lasztmányi és küldöttség! tagok pe
dig ezen jegyzőkönyvbe foglalt hatá
rozatok közlésével érteaíttetni, és ezen 
jegyzőkönyv egy példányban a nagy- 
méltóságu m. kir. belügymínístcrium- 
hoz felterjeszteni, egy példányb.an 
pedig levéltárba tétetni rendeltetett.

A nógrádmegyei iskolatanács
f. hó 17-én tartotta alakuló közgyűlését a 
megyeház kis termében. A tagok csekély 
számmal jelentek meg daczára az azt megelőző 
napon tartott cvang. espereségi s az ugyanaz
nap tartott megyei közgyűlésnek, különösen 
feltűnt, hogy epeikén urak a szó szoros értel
mében csak képviselve voltak. — A megye 
által következő öt évi tartamra megválasz
tott iskolatanácsosok névjegyzéket már volt 
alkalmunk közölni, ezeken kívül az érdekel t 
bárom kath. egyházmegye részéröl, a követ
kező öt évre ismét Blaskovics Ferencz varból 
esperes és czimzetes kanonok a helyvét hitval
lása egyház részéről dr. Pongrácz Mihály, 
az cvang. egyház részéről Vladár Viktor 
jelöltetett ki az uj cyclusra iskolatanácsosnak 
Az izraeliták, minthogy az ortbodoxok és 
neologok külön s így két egyént választottak 
holott a törvény minden felokezetoknek csak 
egyre ad jogot, uj választás eszközlésére uta- 
■ittattak. A tanítók kebeléből történt válasz
tás, mint hogy azt nem egyedül az erre tör
vény által feljogosított községi tanítók 
eszközölték szintén feloldatott.—Az alakulási 
kérdések tiztázása után jegyzékül Harmos 
Gábor és Baloghy Gyula választattak meg. 
Két időközben megválasztatott tanítónak 
megerősítése kerülvén szőnyegre, a beter
jesztett okmányok hiányosaknak találtatván 
utasításul adatni határoztetatott, hogyjövöro 
minden ily választásnál a jegyzőkönyvbe a 
pályázati hirdetés megtörténte, a jelentkezők 
száma és a fizetés menyisége is beiktatandó 
lészen. A B.-Gyarmaton tervezett polgári 
iskola fellállitásának érdekében működendő 
szakaizottság tagjaival Reményfy József, 
Baloghy Gyula, Vladár Viktor, Felsenburg 
Henrik választattak meg, ugyanezek bízattak 
meg, hogy a községeket az iskolalátogatás 
tekintetéből az iskolatanácsosok közt osszák 
fél a távolságnak mérnöki kimutatás alapján! 
kimutatásával, hogy a kocsibérek meghatá
rozásánál zsinór mértékül szolgáljon. Végre 
elnöklő Fráter Pál tanfelügyelő közölve az 
iskolák jelenlegi állapotáról készített statis- 
tikai kimutatás som máza tát, búcsút vett ez 
iskolatanácstól, mintán á tanfelttevelöl álláA*



Ml .ogváland a. igy aa isk öli tan ács elnök- 
ef*ez utal utoljára vetette.

7/' -----

Honti flszhang
Zubovyta Fodor nógrádi touaztjáya.

Mattal S«ium coiqae.

Zubovyta Fedor aa ismert honvéd hu 
szár hadnagy még alig értetett meg Pántba 
róla már is Honiban (nov. 12 én) egy ttn-e- 
pélycs föiapáni ebéd alkalmával nyilvános 
felköazöntóaben dícsicljcs megemlékezés tör
tént, mint Houtmegye oly Mülöt(jérő), ki a 
magyar névnek a külföldön becsületet és 
hirt sertett.

Annál feltűnőbb volt megértenünk a 
. „Nógrádi Lapok** mait Mámából Znbovyts 

Fodornak a tiutcletére adott b.-gyarmati 
banquetta alkalmával ismételve tett abbeli 
nyilatkozatát: „miszerint Nógrád megy ét tart
ja nevelőjének szülőföldjének, mintán ő 
Honiból örökre kiköltözött s meguakitott 
minden köteléket, mely öt valaha Honihoz 
köté.” stb.

Ebből mi hontiak megértjak ugyan okát 
annak, hogy most egy hétig ÍL-Gyanuaton 
történt mutatása után a bátor és k tartó 
lovas nem méltatott a tőszomszéd Houtba 
legalább egy-két órára elszágnldani. — Do 
azt sehogy sem érthetjük meg, hogy miként 
egyeztetheti össze ezen nyilatkozatát Zabo 
vyta ur akár az egyszerit igazsággal, akár 
a tények logikájával, akár a rokoni és gyér 
meki pietással, akár végre a civilizált Pá
riában látott, észlelt courtoisievel ?. mintán 
ö Hontmegyében Felső-Taron (1846. évben) 
született, miután bontiak voltak keresztüli- 
lei és lakik Montban — Ipolyságon.—máig- 
lan élő édes anyja és laknak a nógrádiaknál 
számosabban anyai és apai rokonai, miután 
Hontmegyében játszott mint gyermek s ta
nulta először a lovat megölni és csak édes 
atyjának — Hontmegye 1848. előtti alpénz- 
lá rackának — hivatalvállalása után költö
zött az 50 es években B.-Gyarmatra, hon 
nan azonban gyakran eljárt Montba anyai 
birtokukra atyjával, ki szintén itt balt el; 
(186t-ben) s eltemetve itt nyugszik. ... i 

r S csak ennyit és nem többet kívántunk 1 
megjegyezni Znbovyts Fedor úr érintett nyi-; 
latkozaiára, mely hogy az iránta való ro- 

í konszenvet lelohasztá, ő maga is természe-: 
tesnek fogja találni. Habár más részről 
higyje el, hogy mindennek daczára mi bon- j 
tiak benne nem Hont, nem Nógrád szülött 
jét, hanem — mig magát magyarnak fogja 
tartani — azon egyént fogjak magasztalni, 
ki inzert lovaglást tényének szerencsés si-

Politikai szemle.
E héten a bizottságoknak kisebb szerep 

jutott — bár a pénzügyi, a közigazgatási stb. 
bizottság az idő alatt is üléseztek --s a parla
menti tevékenység súlya a kópviselöháx ttlé 
tűire esett, hol decz. 9- ás IO-dikén a pénzügyi 
meghatalmazásról szóló törvényjavaslat fölött 
folyt az átalános vita. A képviselők ritka nagy 
számmal jelentek meg s a karzatokon szo
rongott a közönség. Az ellenzék erősen küz
dött a javaslat elfogadása ellen s támadáséi 
czélpontjául Gbyczy péuzügyinisztcrt vá
lasztó. Móricz Pál és Tisza K. a balközép, 
Madarász és Németh Albert a szélsőbal s 
Domabidy a középpárt részéről mindannyian 
pálezát törtek első nap a pénzügymi aisztér 
eljárás fölött, ki a két napi vita alatt több 
itbcu fölszólalt javaslata s pénzügyi poli
tikája védelmére. A második napon vala
mivel mérsékeltebben ..vibarzott a parlamentj 
barcz. az ellenzék erősen megéljenzó b. Pc 
rényi Zsigmoudot, u ki deákpárti létére u 
javaslat ellen beszélt. A jobboldal részéről 
Éber Nándor beszélt hatásosan a javaslat 
mellet, melyet a többség 230 szavazatta! 128 
ellenében elfogadott.

Adeez. 11-diki ülésben részletossen is 
meg vitatta a ház a pénzügyi meghatal
mazásról szóló javaslatot Ezenkívül ez ülés 
ben több törvényjavaslatot szavazott meg a 
ház jelentéktelen vita után, igy a közösügyi 
pótbitelről, az ujonczozásról sa városi főis- 
pánság megszüntetéséről Móló javaslatokat. 
Az udók meghosszabitására vonatkozó ja
vaslat tárgyalásánál a szélsőbal fölvetette 
a bizalmi kérdést, a középbal azonban ama 
nézetben volt, hogy itt nem foroghat fönn 
bizalmi kérdés s a jobboldallal együt a ja
vaslatra szavazott.

A decz. 12-diki ülésben Stoll Károly 
hátározatai javaslata a földadó ügyében idé
zett elő hoszszabb vitát*. A pénzügyminiszter 
a javaslat elfogadását ellenző, s a balközép 
részéről maga Tisza Kálmán is ellene szólt. 
A ház vísszautasitá a javaslatot, ellenben cl- 

számokban felmatathatnám, de van egy hi- gazdászat gyámolitását ösmerné? Vannak-cielhatározó, hogy a kormány földadó-javas- 
teles adat kezemnél, melyből az egészre le- elegendő számmal gazdasági egye-'latét a szerdai ülésben tárgyalás alá veMi. 
bet következtetést levonni: Az alföldön Szén- s U 1 o t e i, melyek a mezőgazdászat ezer-t A főrendi ház is tartott e héten két ülést, 
tes mezőváros határa mintegy 70,000 ca-fféle bajait idejekorán felösmerve, azok or- A decz. 12-diki ülésnek, mely alig tartott 
tasralis holdat Icm b ezen nagy tcrülctbóL voslására módokat keresőének s annak a egy óráig, nem volt jelentékeny tárgya, hu 
1836-ig esak mintegy 5000 hold volt eke- (Öldmivelésiministcrnek tanácscsal és tettel,csak Cziráky János gróf különös infcrpellá. 
mivelés alatt és most mintegy 55,000 hold kezére dolgoznának?! — Fájdalom! mind- czióju nem, bozák be újra a hirlap-bélyega- 
van ekemivelés alá fogva, n baromtényész- ezek csak sokszor hangoztatott kegyes dót? —decz. 14-diki ülésben a förendi- 
tés pedig azon arányban szorittatott szükebbj óhajtások ! ház kiadta b. Reviczky Józsefet, miután a
határok közé, a mint a térés tegelők szán-' (Vége következik.) mentclmibizottsag meggyőződött, hogy ellene

üroizy Niklói. csalási bűntény gyannja forog fönn. Követ
kezett azután a bizottsági jelentés az össze- 
férbetlenségi tvjavaalat tárgyában. A ház el- 

_ fogata 27 szavazattal 23 ellenében a kép-

kere által a .magyar’ és „honvéd- névnek. 15 és fél száztólival; j uh 18 és fél száz- 
becsüleiot és dicsőséget Merzett, ] télivel; s o r t é s 60 száztólival, ugy hogy

Ipolyságon, december 16-án 1874. j 1869 ben már ló, szarvasmarba juh és ser-
Mederváry Antal. tés együtt csak 35,779 darab volt és igy

I két katastralis bold fölre jut egy trágya
termelő gazdasági állat. Pedig nagy tévedés 

Tájékozás mezógazdászatunk felett lenne azt hinni, hogy az alföldi talaj kimé- 
m ritbctetlou és nem kívánna trágyát.

183 i-b*n az úrbéri . legelöelkjüönttési ’ Hogy Nógrádmegyében is apadóban vau 
törvények meghozatván, az óta a l^előföl- « aWa
dek nagyrészint feltörettek, ekemivelés alá ügyből is kttün.k, hogy a megye. főmér 
vétették; na erdők kiirtatnak s földjeik g.-!«^ "Mr4nt- ~
bouatermclésrc használtatnak, . a termelti^ber iMn tartott megye, közgyűlésre 
gabonamennyiség nagyrészo az országot bo-l beterjesztett, - a kétfog.tú napszám ez év- 
hllózó vasutakon külföldre szállittalik, mo- ben 4202-vel kevesebb, mint a múlt évben 
lyekért a termelő sokszor kevesebb árt kap, volt. Fájdalom, o.zágszcrto ezen hanyatlás 
mint a mennyiben jól felszámítva magának tapasztalható 
vau, mert a mint szaporodott az ekemivelés Mindezeknek terméMCtes következése 
alá' vett holdak száma, azon arányban nálunk sím lobot más, mint a inezőgazdá- 
cmclkedett a napszám, s nagyobbodott a azat általános hanyatlása, mórt n termÖMCt 
termelési költség. változhatatlan törvényei szerént: hasonló

Mindezcknck természetes következése

_ léa'i kölw’b" változhatatlan törvényei szerént: hasonló
Hiteles slatisticai kimutatás szeréut okok mindig hasonló eredményeket szülnek 

1864-től 1867-ig és igy csak 3 év alatt fo- Magyarország földmivelő ország, nálunk 
gyott a legelők száma 264,829 calastralis aI ipar és kereskedelem sorsa is a mező 
holddal, s ugyanezen 3 év alatt kiirtatottgazdászat virágzásától vagy hanyatlásától 
I39,G86 hold erdő. — llát azelőtt és azóta függ. Ha bő termés van s a gabonaárak 
mennyivel fogyott és fogy naponként ? ! kedvezők, akkor az ipar és kereskedelem is

A haromtenyésztés pedig évről évre ki- lendületet nyer, ellenkező esetben az is siny- 
sebb számra apad. Szarvasmarha esett Ma- tik mindkettő.
gyarvrszjlgban minden négyszögmérlfóldrc Az állam óriási terhei is nagyrészben a 
1840-l-en 12a2 darab; 1850-bcu 1126 darab;, mciögazdászatru nehezülnek s mégis mit 
1870-ben már csak 889 darab, tehát .10 év ütünk? most az egymást követő mostoha 
alatt 29 száztólival fogyott a szarvasmarha ^vck 8U|ya alatt a szerfelett megterhelt ál
létszám. (Lásd Gyakori mezőgazda 1873. ianaliajó sülyedczni kezd, a pénzügyminister 
407. lap.) többrendbeli adótörvényjavoslatokkal igyek-

Do hogy egyéb gazdasági állataink is'szik megmenteni az elegyedéstől s imo ko- 
ÖLsonló arányban fogytak, a következő bi- reskcdelmi s ipiros egyletek, ügyvédek or- 
tcles adat eléggé igazolja:

A gazdasági állatoknak két hiteles ösz- 
szcirását ösmerjük, u. m. az egyik I8á7-bcu 
a másik 1869-ben a kormány közegei által 
hitelesen hajtatott végro. Nem vagyok azon 
helyzetben, hogy az egész ország területé 
röl a két összeírás eredményét egymás mel
lé állíthatnám s a kettő közti kúlömbséget riuma, mely egyedüli feladatán! a mező

vosok stb rcmoustrálnak cllnne, csak a me
zőgazda hallgat a aggódva bár, de 
megadással néz a sötét bizonytalan 
elébe.

Ezen kizárólag mezőgazdászaira 
országnak van-o a mire legnagyobb 
sége leanc? f ö Id m 1 vo 1 ési ministe-

néma 
jövő

utalt 
sztlk-

totóldekké változtak. Már az 1857-dik évi 
összeírásig is tetemesen leapadt a gazdasági 
állatok létszáma 18 ’ 7-től 1869-ig pedig fo
gyott a ló 6 száztólival; szarvasmarha)

TouristtHÍ u ti kn.i*ozol£
Becstől Majlandig és vissza.

(Még Najland, Como, Lecco, La dame aux 
roees, Brescia, Velencze, Triest)

V.
Este (20-ikán) Minielőadást is akarván 

Ütni, elmentünk a Dal Verme operabázba, 
hol Armida dalművet és balettet adták, oly 
fényes kiállítással, s a változatok és plas- 
tikai evolntiók oly bámulatos cerrektsége 
és elegantiájával, hogy ennél tündériesebb 
káprázatosabb látványt talán esak a 67-iki 
magyar koronázási menet nyújtott. A játszó 
személjrzet meghaladta a 150-et, s minthogy 
a príma ballerinának épen jatélomjátéka 
.volt, látszott hogy minden egyes kOzremű 
ködő kiakart magáért tenni. — A belépet 
nem volt drága, egy támlás szék a föld- 
BÍnten 2 líra (80 kr.), csakhogy ebei já
rni aztán az „ingresso-, melylyel már a 
veronai arénában ismerkedőnk meg, s mely 
annyit jelent, hogy ha lefizeted te a jegy 
árát és bilétet kapsz, még ezzel nem me
hetsz be a színházba, hanem ráfizetsz 
•- belépti díjhoz aránylag bizonyos zu- 
sehlagot; itt ezen pótfizetmény 1 és fél 
lírát (60 krt) tett, a témlásszék ára tehát 
Ifit 40 krba került; s mivel a szinlap 
tanulmányozásából rájöttünk, hogy ^gy 
ftldáziiitf páholy ára épen 10 és fél lira, 
vagy is annyi, mintha külön vennénk egy- 
ty támlás széket hárman; vettünk tehát 

öten egy páholyt a legjobb helyen, s 
yelipes és nagyban elvező nézői valánk

-

az előttünk lefolyó páratlan fényű jelene
teknek — A közönség bár „szép számmal" 
való, de - ezen meleg évszakban — nem 
töké tneg egészen a színházat;s ami ismét 
szokatlan látványul szolgált, az, hogy itt 
előadás alatt és közben a férfiközönség föld 
szint, páholyokban és karzatokon minden 
géné nélkül füstölte erős Virginiáit. Mjt mon
danának nálunk az ilyen kihágáshoz ? S ha 
jól főlvcsMÜk a dolgot, nem is érdcinci ez 
más nevezetet, mert azonkívül hogy tűzve- 
szélylyel fenyege', gyöngébb idegzetű nők 
ellenében ez valóságos barbár hadüzenet. 
Elgondoltuk, btgyha mi most ott ami pá- 
bolyzárkánkbau kisasszonyok volnánk, (No, 
szép három kisasszony lett volna belőlünk!) 
mennyire kísérteibe jöhetnénk azon két- 
három gavallért egy jó adag aqna frescával 
uyakon önteni, akik oly füstölést követtek 
el szagló műszereink alatt, hogy tourista 
létünkre is alig bírtuk kiáltani prünkölés 
nélkül, nemis említve, hogy a színpadi lát
ványok ragyogványait mintegy ködlepellcl 
boríték el szemeink elöl. De hát amennyi 
ház annyi Mókás. — S ez még csak hagy- 
ján! de ba arra a kosztra gondolunk, amely- 
lyel a signorik élnek, s amelylyel természe
tesen nekünk is kellett táplálkoznunk, Tóni 
barátom szelíd ember, de hiszem, hogy még 
most is dühbe jön az erre való megemlé
kezésnél. Ki is látta azt, hogy midőn mi a 
piazza dél Duomo legelegánsabb sörcsarno
kába a Birraria Nazionáléba nyitunk l>e, 
hogy ott „fűr unser gutcs Gcld- jól ebédel 
jünk, hát terítetten ssztalra, alig egy kicsit 
fejérlő cserépedényekben, pakfongarnitnrá.

val, hoznak először oly zuppát, amilyennél 
ami népkonyhakosztosaink 2 krajezárért 
sokkal jobbat esznek; kér aztán Tóni „con 
piselli t, hát hoznak neki ismét levest fő- 
vctlen borsóval; erre midőn kijőve sodrából 
erős hangon parancsolja, hogy „portatemi 
carne, Sacr...“ (ami alatt Tóni jóféle itt
honi marhahúst értett) a garzoné öt perez 
múlva nagy gratiával tálal ki elébe egy 
csupasz busdarabot, melyet ő manzonak ne
vezett, szegény barátunk pedig nem tud 
vele mit csinálni, mintán ő I.-Ságon még 
soha sem evett marhahúst mártalék nélkül. 
Az efölötti méltó indignatiót pedig a kcllner 
u,* nem képes fölfogni. Nem maradt 
egyéb hátra mint szépen elkölteni a mán- 
zot, és újra érintkezésbe bocsájtkozni a meg
ijedt pinczérrcl, aki egyszersmind élő étlap, 
akinek szóbeli clöhadarúsából lehet csak 
sejteni az ajánlott készlet tartalmát; mert 
halld és csndáld öli barbár magyar ember, 
nemcsak a te szcgénylegénycs csárdáidban, 
de a fénye* Mnjlanban sincs étlap, még 
pedig nem csak a birrariák, de az első
rangú locandák és trattoriákban sem. így 
aztán könnyű a „bottegának** kijönni a 
számlán! —

Megemlítendő a bella Italia különle
gességei közt, hogy itt megehető, azaz illőn 
dagasztott, keleMtett és sült kenyér, zsemle, 
kifli vagy lisztből készült bánni alakú sü
temény Crösns minden kincséért sem talál
ható, a Majlandban csak éj» oly sülctlen, 
sajtalan, izetlen vakarcs félével kell, beérned, 
mint a legutolsó falusi állomáson: a sor- 
bettoboz (fagylalthoz) csak ép oly gynradó-

kot hoznak mint a foghagymás rostélyoshoz, 
s a Gallcria Vittorio Emmanuele biborbár- 
sonyos kávéházában nem jobbat mint a leg
utolsó borgo (külváros) bármely csapszékc 
bon. Maudoletti és egyéb émelygős csemege 
van ugyan o helyett bőven, de mégegyszor 
ismétlem és kiáltom: hogy becsületes ma
gyar gyomorba való kenyér-féle nincs egész 
Lombardiában.

Mielőtt Majlandból távoznánk, vissza 
kell térnem a múlt számbeli közleményben, 
várakozáson fölüli szép számig felszaporo
dott sajtóhibákra, melyek ugyan igy is ér
dekesek lehetnek, de hát csak maradjunk 
az eredeti igazság mellett, mely azt kívánja, 
hogy az első hasábon regények helyett re 
mények, tisztes helyett tisztelt; a második 
hasábon intpnált helyett intonált, Sinder 
Terézia helyett Singer Tcrozina; a barma 
dik hasábon percentek helyeit prezentek; 
a negyedik hasábon dü penetes helyett Dii 
Pcnatcs, kifestett helyett kifent; a túloldal 
első hasábján Anna helyett Aréna, azután 
helyett azaz......................(mert az Aréna és
Amphitheatr. egy és ugyanaz) a Corso alla 
porta romnna helyett C. di p. romana, Bau 
ter-félo helyett Jtcichmnnn-féle, (mert az 
előbbi Vclenczébcn von); a harmadik hasá
bon piacra helyett piazza stb. olvastassanak 
és értessenek u nyájas olvasó által; és 
készséggel megjegyezvén, hogy az elsorolt 
s egynémely cinem sorolt sajtóhibáknak 
nem annyira a betűszedő, mint saját magam 
valók akaratlan oka, amennyiben nagyon 
röptiben kellett a mómoicret megírnom,.a 
tintám infámis fehér; a toliam csak ugy



viselöház szövegezését a így a javaslat szen- 
tdtitén alá terjeszthető. 4 pénxügyifölbatal- 
túszáéról,az adók mcghosszabbitásáror, az 
ujonczoxáaról a a városi főispáuság eltörlésé
ről axóló javallatok ea ülésben egyhagulag 
elfogadtattak.

Hirek.
Felkérem mindazokat, kik a rNóg

rádi Lapok* irányában hirdetési dij, 
vagy előfizetési tartozaaban vannak, — 
hogy a hátrálckoH öaHxegekcl hozzám 
mielőbb beküldeni nziveakcdjenek.

KÉK LÁSZLÓ, kiadó.
KOnyvtármegnyitáa. A nógrádi Boák- 

kór könyvtára mint Örömmel értesttlüuk, a

I l'j zenemű. Táborszky és Paracíi ze 
uemú kereskedésében legiyabbau megjelent: 
100 instructivo zweiebkndige üebungs- 
Sitteké fúr den Clavicr Uulcrricht von l.uuis 
Köblén Az első fűzet ára l frt. 30 kr.

Halálosa*. Kobzán István Ügyvéd c 
hó 14-én hosszas beteges kedés után elhunyt 
Szécsényben.

A választók ösnacirnsa a megye terű 
létén o bó 28 án veszi kezdetét s 29 én és 
.10 án is folytatatní fog s igy az országban 
bizonyára Nógridmegyo lesz az első, mely 
az uj törvény értelmében a választók Össze- 
írását megkezdi s mely az 1874. XXXlll 
t. ex. 108 és 118 § iban foglalt átmeneti 
kedvezményt igénybe venni siet.............

nyilvánosságnak átadatott, a feltételek kö- 
vcikezők: Mindenki, ki a kölcsönköuyvtár 
könyveit igénybe venni óbajija, köteles biz- 
tositékképen egyszer mindenkorra öt o. é. 
fiot a könyvtárnok elismervén) e mellett le
fizetni, moly összeg egy helybeli pénzin'é- 
zetuél elhelyezve, mindaddig visszatartsak, 
inig azt az illető a könyvtár olvasó tagjai 
közül kilépve, vissza nem követeli. A biz
tosíték lefizetése után, senki egyszerre több 
könyvet két kötetnél nem kaphat, melynek 
v isszahozatalával ismét csak'két kötetet cső 
rélhct be, úgy hogy egy egy biztosítékot I 
nyújtott olvasónál soha két kötetnél több 
kint nem lehet. Minden külön álló egy kö
tet könyvért 14 napig, naponként egy, 14 
napon túl pedig naponként 2 kr. fizetendő. 
Azokra nézve, kik a napidij helyett inkább 
havi dijat kívánnak fizetni, a havonként elő- 
legesen fizetendő dij 40 krban állapittatik 
meg. Az olvasás végett kivett könyveket 30 
napóntúl senkinek magánál visszatartani 
nem lehet, melyek ha a kOnyvtámok ebbéli 
felhívásától számított 8 nap alatt sem hozat
nának be, mint elveszettek lesznek tekin
tendők s a lelett biztosítékból fognak besze
reztetni. A könyvek gondatlan beszennyezése 
szét tépése s használatlanná tétele, vagy

HIVATALOS! GSAR8QK,
KözlgazgatAsl:

A nmlgu m. kin bclUgyministoriumnak 
évi nov. 29-én 49251 sz. a. intézményef. ___________

nyomán Nógrádmegyc alispánt hivatala által 
ezcnucl tözbirré tétetik, hogy Szlaninka .Mi
hály b -gyarmati illetőségű jelenleg váczi 
lakosok vezeték nevének Bodonyira kért át 
változtatása a hivatkozott intézmény érlel 
méhen mcgcngcdtctctt.

Nógrádi járás valamennyi közs. s kör
jegyzőségének. — Számtalan eset adja elő 
magát, hogy a törv. távollévő katona kötő 
lezettek, szökevény katonák, más község 
vagy törvényhatóság területéről különféle ok 
miatt eltávozott egyének némely községben 
anélkül hogy figyelembe méltatnának, tar
tózkodnak és telepednek le anélkül, hogy 
igazoló okmányaikat bemutatnák, vagy annak 
elömutatása kövoleltctnék az elöljáróság 
által. Tapasztaltatott továbbá az is, hogy a 
körözéseknél csak az emlékező tehetség vé
tetik igénybe, a pnhatolódxás s nyomozás el
marad. Utasittasittatik körjegyző ur, hogy 
jogköréhez tartozó minden községre nyisson 
egy külön rovatolt ivet, melybe mindenki, 
ki nem azon községi születésű s legalább 
4 év óta a községben nem lakik felvétessék.

, ... - - .A fölcb rovatok: 1. Folyó szám. 2. Az
elveszéséért, mindig a kivevő lévén felelős, idegen neve. 3. Kora. 4. Állapota (nős vagy 
azokért a könyvtára ik teljes kárpótlással nőtlen). 5. Honnan költözött be (község, 
tartozik, kölcsön könyvtár javára Baloghy j^s, megyc)6. Mikor érkezett a községbe. 
Gyula egyleti könyvtárnok saját könyv- J Mily foglalkozású 8. Igazo ó okmányai 

./ . . , * „ . J 9. JcgyxcL Exen rovatott kimutatás a kjegyzö
tárát is szives volt az olvaso közönég ren nr helyén legyen mindig bevezetésével 
dclkezésére bocsájtawi. -

Meghívás. A nógrádmegyei tanitótes 
tűlct szirákjáráai köre f. évi dec. 30-án d.
e. 10 órakor Szirákon az ág. h. cr. isko
laépület nagyobbik tantermében közgyűlést 
tartand, melyre az illető t ez. tanító arakat 
és érdeklő tanügybarátokat van szerencsém 
tisztelettel meghívni. Vanyarcz 1874. évi

a változásoknak, készen s minden év január 
8-án és julins 8-án a hivatalhoz láttamozás 
végett beküldendő. Hogy ezen összeírás pon
tosan készül* legyen, minden egyes ház sor
rend szerint veendő fel. Ezen összeírás kez
detét veszi l»7ó. évi január 6 én.

1875. év január l-től tcrcskci körjegy
zői csoport czimmel, uj körjegyzői állomás 

_ . „ ... .... rendszeresittetvén, s ahoz Tereske, Szátok
dec. 10-én. Osztroska Lajos, idcigle- (Alsó-Szátokkal) Puszta Berki és Horpács 
nes körelnök. községek osztattak be. Felbivatnak mind-

azok, kik ezen 400 frt. évi fizetés, 100 frt. 
hkpénz s 50 frt. irodai s utazási átalány- 
nyal díjazott állomást elnyerni óhajtják, 
hogy képességi bizonyítvánnyal felszerelt 
folyamodványaikat, a járás szolga bírói hiva
talánál f. hó 27 ig, a vagy a választási lény ■ 
kedést megelőzőleg, mely f. bó 28-án d. e. 
10 órákor Tercskén ejtetik meg, nyújtsák 
illetve mutassák be.

Közadóbátrálókok fejében az alább meg' 
nevezett községekben lefoglalt tárgyak nyil
vános árverésen elfognak adatni úgymint: 
— Karaucskcszibeu 340 mázsa széna I. ár
verésen Karancskesziben f. évi deo. 21-éu, 
II. árverésen Szécsénylien f. évi deci. 22-én 
reggeli 11 órakor. — Varsánybau marha, 
gabona s ágynemű I. árverésen a bolysziiiéu 
f. évi doa. 21-én, II. árverésen .Szécsényben 
f. évi dec. 22-éu. — Szécsény mvárosábau 
ló, tehén, széna, bútor, gabona, zongora, 
ruha és ágyncmilck I. árverésen a helyszínén 
f évi dec. 28. 29 és 30-án, II. árvcréacu 
B.-Gyarmaton f. évi dec. 31-én reggeli 9 
órakor.

Nógrádmegyc t. árvaszékének 7194— 
1874. szánni végzésével elrendelt, Rcincr 
Jakab hagyatékához tartozó Mátra-Novákon 
lévő háromnegyed úrbéri teleknek elárve
rezésére vonatkozólag ezennel közhírré téte
tik, miszerint az árverés batáridejéül f. évi 
dec. 23-ikának reggeli Bórája Mátra-Novák 
község házához kitüzetik. A venni kívánók 
az árverésre azon kijelentéssel hivatnak meg. 
hogy az árverési feltételek a füleki szíriről 
hivatalnál bármikor, az árverés napján pedig 
a helyszínén megtekinthetők.

Galábocs községben f. évi október hó 
folyamában közadó hátrálékok fejében le
foglalt tárgyák úgymint: 2 ökör, 2 ttszó, 2 
ló, 1 csikó, egy sertés, 3 tehén, 2 kila 
árpa, 17 kiin búza, 7 kila kukoricás, 72 
mázsa széna, 24 mázsa sarju, 3 szekér szalma, 
20 öl tüzelő fa és többrendbeli ágynemű I. 
árverésen B. Gyarmaton az úgynevezett város 
majorban f. évi dec. 21—23-án, 1L árveré
sen ugyanott 1875. évi január 18—20-án d. 
e. 9 órakor el fognak adatni. — Száraz-Brezó 
községben f évi november hó folyamában 
közadóhátrálékok fejében lefoglalt tárgyak 
úgymint: 9 kila rozs, 8 kila zab, 21 kilo 
árpa, 53 db. anyajuh, 2 sertés s többrend
beli ágynemű I. árverésen B. Gyarmaton az 
úgynevezett város majorban f. évi dec. 22 
—24-én, II. árverésen ugyanott 1875. évi 
január 11—13 án d. e. 9 órakor el fognak 
adatni.

A L megyei árvaszéknek 2324 számú 
végzése folytán néhai Maday András és neje 
hagyatékát képező ház bcltelckkel és egy 
darab szőllő f. évi november 24-éro kitűzött 
határnapon árverezők hiányában cladatbatók 
nem leven, ujabbi árverési batáridőül f. évi 
dec. 30-ának d. e. 10 órája tűzetik kiSzirák 
tnrárosában, miről u venni szándékozók 
ezennel értcsittctnck.

A megyei t. árvaszéknek 3760—1873. 
sz. alatti végzése alapján Varga Vincze bn-

iáki hagyatékához tartozó szőllők A'-cmxök 
hiányában a f. évi nov. Lő 26-ra *‘MzUtt 
határnapon clárvcrezbotők nem lévén, nja«,t 
eladási határidőül f. évi deczember 29-éuca 
d. c. 10 órája tűzetik ki Buják községében, 
amikorra a venui szándékozók ezennw meg
hivatnak.

Néhai Fauszt Antal jvalotáai hagyatéká
hoz tartozó butorncmúck s cgyébb ingóságok, 
valamint a palotási határban fekvő egy 
darab szőllő f. é. dec. 28-án d. c. 10 órakor 

j Palotáson nyilvános árverés utján elfognak 
adatni, mire a venni kivánkozók mcgliivatnak.

Tekintetes megyei árvaszéknek f. évi 
6315 sz. végzése folytán Urbanesok Antal 
kiskorút illető a F.-Toldi 13 ^jkvbon fog
lalt ingatlanok I. évi dec. bó 31 nck d. e. 
órákban F.-Tohl községében nyilvános ár- 
yorés utján elfognak adatni, mire a venni 
szándékozók ezennel megbivatnak.

Néhai Mogyoródi András hagyatékát 
képező ingatlanok eladása rendeltetvén el 
a 6312 1874. számú árvaszéki végzéssel. 
Ezen árverés batáridejéül 1875. évi január 
2 ának d. c 9 órája tűzetik ki Nagy-Oroszi 
mezőváros házához. Árverés alá bocaájtatik.: 
A nagyoroszi 310 sz. tjkvbcn 1 rsz. 300 
hrsz. a. ház és bcltelck melynek becsértéko 
300 frt, továbbá ugyanezen tjkvbcn 2—6 
s 8—13 soroz alatt bevezetett kétnegyed 
külsőség kivételével a 7 soroz, a. parczellá- 
uak, mely még az örökhagyó által lett 
eladva, kikiáltási ár 1500 frt., végül ugyan
ezen tjkvben 1 sor 2457 hrsz. a. szőllő, 
mely 100 írtra bccsültelctt. Felbivatnak a 
venni szándékozók, hogy magukat a 10 
száztól! bánatpénzzel ellátva a mondott idő
ben megjelenjenek. Az árverés egyéb felté
telei a rétsági szbirói hivatalnál bármikor 
megtekinthetők.

Adó és egyéb kincstári tartozások fede
zésére nx alábbnevezett községekben lefoglalt 
tárgyak nyilvános árverés utján készpénz 
fizetés mellett elfognak adatni úgymint: — 
Galsa községben 16 kila busa, 1 tinó, 2 
tehén, 10 ló, 2 ökör, 2 borjú, 7 sertés, 4 
vasabroncsos hordó, 1 kila kukoricza, 1 
boglya sarnyu, 1 sxúr, 5 ráukus, 1 nyoszo- 
lya, 1 láda, I asztal, 6 dunna, 1875. évi 
január bő 5-én Losonczon, nemsikerüléa 
esetén 1875. évi január 7-én ugyanott mint 
második árverésen. — Fülekkcíecsény köz
ségben 1 dunna, 10 juh, 5 tehén 18<5. évi 
január hó 2 án mint első árverésen Loson
czon, nemsikerülés esetén 1875. évi január 
hó 7-én ugyanott mint másod árverésen. — 
Pcrse községben 2 kila búza 1875. évi január 
hó 2-án Losonczon, nemsikerülés esetén 1875. 
évi január hó 7-én ugyanott mint másod 
árverésen. — Ipolynyitra községben 8 drb. 
juh, 2 dunna, 1 vánkus, 1 derekally, 4 ló 
és két kocsi 1875. január 2-án Losoncz n, 
nemsikerülés esetén ugyanott mint másod 
árverésen. Az 50 frton felül becsült tárgyak, 
ha azoknak kétharmad értéke nem tgér- 
tetnék, az első árverésnél le nem ültetnek.

fog ha akar, s n kézirat épen a lap szét
küldése előtti napon vándorolt a nyomdába. 
— Most persze ez mind máskép van, azért 
jutalm4t tűzök ki annak, aki a jelen köz
leményben kevesebbet, akarám mondani: 
többet fog felfedezni hat sajtóhibánál.

Hogy Majlandból visszajövet a bires 
Comot, a két Plinius és Volta szűletésbelyét, 
az ő pompás lávával, melyet már Virgil is 
mcgénekelt (Lacus Larius nevezet alatt) 
meg ne látogassuk, ez ami aesthetikai ér
zékünk előtt erkölcsi lehetetlenségnek tűnt 
elő. A városból ugyan, a tóparthoz szállító 
diligence belsejéből az ódon tornyokon és 
tekervényes szűk utczákon kivűl egyebet 
nem igen láthatónk, do nem is vala nekünk 
most czélunk a földön járni-keloi, hanem 
egyenesen és mielőbb a lágyan ringató ha
bok hátára szállani, s elvezni aj és „tete
mesen javitott s bővitelt* kiadásban azt, 
amit már a gmandeni taron élvezőnk. A 
tó hossza több mint hat, átlagos szélessége 
több mint fél mértföld. Bellagionál (tündér 
fekvésű szigetváros) a tó két ágra szakad, 
s a mappán ugy néz ki,mintegy s. v. pan 
talon; do a valóságban'. . . No, mondha
tom, hogy ha hal volnék, ilyen vízben ke
resnék magamnak lakást. A partok fölött 
mindkét oldalról kimagasló begy-keblezet 
le a tó szinéig, gesztenye, dió és olaj ber
kekkel és kiesnél kiesebb, s fény, ízlés, re- 
gényesség tekintetében egymással verse
nyező villák, disskertek, szállodák, és kicsi 
falvak hossza lánczolata egész Lecco-ig, 
mely ismét gyönyörű fekvésű tóparti város 
nz Adda folyónak az itt végződő tóból való 
kiszakadásánál.

. A kicsiny do élénk városban egymást messzeségben elterjedő eperfa, szőlő és tengeri 
érik a fogadók, jeléül annak, hogy e vi-lultctményck zöldjét is mcgeléglé a szem, igen 
lágbirű helyeket folyvást számtalan kéjutazó jól esik a touristáuak, ha a vagonban vé-
és természetbarát látogatja, kik a dómok 
és magas paloták tornyai mellett a locan- 
dák füstölő kéményeinek szemflgyro vételét 
is programmjukban hordják. — .Mi a Croce 
di Máltába szálltunk, és midőn olasz kony
hához képest tűrhetően megeliédelénk s a 
fogadós kocsiján az indőházhoz szállittatók 
magunkat, valóságos vitézeiül lettünk avatva 
a jeles máltai kereszt rendnek, amennyiben 

i táskáink mindegyikén cgy-cgy jól kifejlett 
tányérrózsa nagyságú máltai ordókat lát
tunk felragasztva, hihetőleg azon gyengéd 
indokból, hogy ha majd ismét erre jövünk, 
('.) olno feledjük a czimzett fogadó vendé
gedé lenni; amiből következtethető, hogy 

'a pincér urak megvoltak velünk elégedve, 
; vagy ha nem, tehát jövőben kívánták ma
gukat regressirozni.

Leccotól aznapi utunk végpontja Brcs- 
■cia vala, a hová esti 9 órakor érkezvén 
meg, annyival kevésbé volt szándéknak 

, innen tovább utazni, mert Brcscia egyike 
Lombardia legszebb és legnevezetesebb ipa
ros városainak. Már fekvése az alpok lábá
nál messze elterülő síkságon igen meglepő. 
Népességének száma meghaladja a 40cze-

! letlenlll olyan utazóra akad, aki kész az 
i idő unalmának megölésében segélyére jönni. 
I Ilyenkor nagyon még csak nem is váloga
tnak, s vigasztaljak magunkat azzal, amit 
a franczia fantc de mienx-vol szokott kife 
jezni.

Hát ha az a valaki véletlenül még ér
dekes személyiség is, és pétiig abból a nem
ből amelyhez mi nem tartozunk! nz ily 
lelet valóságos teroo a gőzkocsin, s ilyen 
ternóra bukkantunk mi az érdcklctt hosz- 
szo útvonal egyik állomásán, ahol is egy 
elegáns fiatal delnő lépett be majla .di és 

|leccoi számlákon töprenkedö rideg férfi-kö- 
j rönkbe, hozván magával szép ajkain egy 
{kecsesen üdvözlő mosolyt, egyik karján 
| pedig egy jókora virágkosarat, tele a leg
szebben viruló ccntifoliákkal. — Lajos és 
Tóni láthatólag felvillanyozódtak s Injában 
tagadnák, hogy titokban biz ők irigyelték 
is tőlem a bájos vizavit, miután azonban 
Tóni barátom a legszorongóbb aggodalmuk 
közt volt Majlandban vett vagy 20 darab 
két krajezáros legyezője miatt, melyeket ő 
haza prezcntckül szánt, s melyeknek m^jd 
a vámon darabonkint talán a vételár két-

hogy a minket nyájasan üdvözölt, s most 
általunk bal Igatagsággal mellőzni látszott 
delnővel én kezdjek discuronst, akinek sem 
félteni való legyezőim, sem megsiratni való 
topánjaim nem valának. Igen, de hogyan 
kezdjük? Hát csak ugy amint szokás, L L 
bocsánat-kéréssel, hogy nem születtünkItalia 
bájos oge alatt, „poicbé női siamo ungbe- 
resi“ vetőm hozzá az amulottszerú mon
datot. Ob, mond a hölgy, ön csak tet
teti hogy nem tud olaszul, hiszen már a be
vezetés is igen jól megy; csak tessék bát
ran, s ezzel nehány kérdést intéző hozzám, 
mikre én ijedtemben alkalmasint helyesen 
feleltem meg, mert az állomás végéig (hála 
a csak egy hóval ezelőtt itt közelben (Pá- 
duában) megtartott s nekem ép apropóé 
anyagot nyújtó Petrarca-Unnepélynek) a 
disenrsus cérnája el nem szakadt; sőt hogy 
olaszságommal a címzett nrhölgy talán meg 
mégis volt elégedve, onnan merem gyaní
tani, hogy midőn tőlünk búcsút vön, három 
szép centifoliát vett ki a kosárból, és — 
No do kérem Tóni Lajosékat, nehogy ext 
valamikép kibirleljék Nagy Hontvármegyé- 
ben. — —

Csalomjai

rét, s innen is látható hogy Singer Terezi-i szercgével leendő racgbirságoltatásátől tár
nának, akit ily tekintélyes város közönsége ;tott, L^jos barátunkat pedig szorította a
primadonnáján! ismert el, nem közönséges 
orgánum fölött kellett rendelkeznie.

Ha az ember ugy 4—5 óra hosszat ül a 
vagonban mint mi ezúttal is Leccotól Brcsci- 
áig, s mintán a vasút mindkét felén végtelen

csizma, azaz hogy a csizmára való gondo
lat, mely most bizonyosan más boldog em
ber tyúkszemét szabályozza Majland tro- 
toirján, imént tisztelt két barátom ezen szó
rakozottsága lovagion kötelességemmé tövé,



tadrág, kékposzló mellény, pár paraszt' 
aizma, vászon fehér ruha, váazonytaruznya. <

’ 1
Deutsch Sándor félté nyéki születésű , 

52 számá bonvedsászlóaljbcli tyoncz f. évi | 
jktóber 3 án történt beidézésnok 42 nap 
klstt meg nem jelunvéo, az 1873. évben kelt 
iái oln. sxámu ministcri rendelet folytán ' 
szökevénynek nyilváníttatott.

Zsarolással és csalással vádolt Kupraibt 
János rom catb. vallása, nőtlen, szülotett 
1839. évi május 16-án Hodrus-Bányán Ilont- 
megyében, négy gymn. osztályt végtett Sel- 
mcczbányán tanító volt egy évig llnszton. 7 
évig nevelöeködött Remetén, 1872. évbeu ta
nítói póttanfolyainot hallgatott Zilabon, sala
ién Ztlah városánál dijnok lett később a sí- 
labi m. k. adóhivatalnál mint adóbcszámoló 
alkalmaxást nyert, beszél németül, mada
rai, oroszul, tótul, rácsul, olábul, mindeniket 
tótos kiejtéssel, közép termete, czigány sző
ke, kék szemű, szakáin és hossza bajusza 
vau. legutóbbi.állásából a vádolt bűnök el
követése után megszökött

Folyó évi 3-án esti 5 órakor f.-bodonyi ’■ 
lakos Váczról hazajövet a Szendehely s P.-j 
Katalin közötti hídnál három ismeretlen 
egyén által fentartóxtatván, az itt megnevezett 
tárgyakból fosztatott illetve raboltatotott 
meg.: Az „Anker biztosító társulattól 1000 
ftról Mólló életbiztosító kötvény melyre ll.: 
évtől a részletek fizettettek, egy aj börkézi 
táska két zárra, ebben levő egy vég kánavász, 
ezerna atb bolti szerek, egy pár uj női czipő, 
bárom dr uj téli kendő, egy zsákban vakaró 
kefe és élelmi szer s egy dr. női ing Fel
hivatnak a községek elöljárói, hogy az itt- 
leirt tárgyakat nyomozván, feltalálásuk ese
tében a rétsági szolgabirói hivatalnál jelen
tést tegyenek.

A zilahi kir. bűntenyitő törvényszék ré
széről közhírré tétetik, miszerint többrendbeli 
tolv^jlásért vád alá helyezett Tolnai István 
kezén egy fekete szőrű, balog körmű, tör- 
zsökös serényé, bélyegtelen közepes termeté 
koros kanczaló találtatván, melynek jóhi
szemű szerzésére nézve magát igazolni nem 
képes; károsait tulajdonjoga begyőzéso vé
gett a máté-azalkai járás szolgabirói hiva
talához utasittatik.

Rihay János Jonő 1849. évben nyitra- 
megyei Nemespann községben született véd- 
köteles eme kötelezettségének megnem felel
vén, tartózkodási helye ismeretlen.

Töx-véxxy leesném!:
ilojdel Vlkan Sosaooa és Goldbcrger 

József alperesektől lezárolt s a gutái 129. 
sz. tjkvbeo foglalt 8'1 frtra becsült I. 22 
sz. ház, beltelek -j-. 716. a. hrszám alatti 
10 frtra becsült szőllő, é« a gu|*i 141 szu. 
tjkvbeo I. 1—21 sorsz. alatti 874 frt 50 
krra becsült egynegyed telek végrehajtás 
utoui elárvereztetése, Gota község házához 
1874. évi doc. IC., szükség esetén 1875. é»’i 
január 20 ikának d. e. 10 órája tűzetik ki.

lleksch Sámueltól többnemű követelések 
fedezésére lefoglalt összes ingóságoknak, 
melyek 7962 o. é. frtra becsült s illetőleg 
felvett kész férfiruhancműek, szobabútorok 
és számlakövetelésekből állanak, készpénz 
fizetés melleti elárverezésére 1874. évi doc. 
29., szükség esetén következő napjai min
denkor d. e. 9 órája alperes Heksch Sámuel 
házához tűzetik ki, hová a venni kívánók 
ezennel meghivatnak.

Özvegy Virzsinger Máriától 35 frt. költ
ség végett lefoglalt s 113 frtra becsült bu 
torok nyilvános árverésen Szendehely köz
ségében 1874. évi dec. 28 ikának d. e. 10 
óráján el fognak adatni.

Sebján Sámueltól 17 frt. 50 kr. köve
teién végett lefoglalt s 196 frt. 50 krra be
csült marha és gazdasági eszközök nyilvá
nos árverés utján Szügy községében 1874. 
évi dec. 31-ikónekd.e. 10 óráján cladatnak.

•Sebján Sámueltól 82 frt. követelés vé
gett lefoglalt s 196 frt 50 krra becsült 
marha és gazdasági eszközök nyilvános ár
verés Utján Szügy községébe 1874- évi dec. 
3l-ikének d. e. 10 óráján eladatnak.

Künsztler Mórtól 2300 frt körstalás vé
gett lefoglalt s 2177 frt 90 krra becsült 
bútor, konyha- ■ gazdasági eszköz, marha, 
takarmány és gépek nyilvános árverésen 
Heréden 1874. évi dec. 29-ikének d. e. 11 
óráján el fognak adatni.

Szita Gábortól 400 frt követelés végett 
lefoglalt s 135 frtra becsült széna, gabona, 
* többféle nyilvános árverés utján 1875. évi 
január 124kének d. e. 11 óráján eladatnak.

Laczo Fábiántól, lezáróit s n pataki

A uncatár részére adó t* tuate- u 
kékre s alább megnevezett tárgyak e
ciadr4**- '■©•bt: — Bujákon 4 tehén. 
( őrié*, 9 kila rozs, árpa, liszt, 47 s fél 
xla kukoricás, 4 hidas. 2 boglya széna, f

- 9 kocái, 34 dunna, Ül vánkua, 70 és fél akóia < 
való hordók, 17 láda, 16 asztal, 2 szekrény, • 
10 szék, 6 kád, 1 éa fél öl fa f. évi decz. ' 
9. 10. ll és 12 én Szirákon, szükség'esetén ’ 
f. évi dec. 28 án és következő napokon 
ugyanott. — Bokron l mérő tiszta búza, 17 ■ 
küa rozs, 48 kila kukoricás, 4 dunna, 12 
vánkos, 2 csikó, 1 láda, 1 asztal f. évi dec. ■ 
14-én Sxirákon, szükség esetén C évi dec. i 
28-án ugyanott. — Kutaasón 2 boglya széna, < 
16 és léi kila kukoricás, 3 dunna, 2 kila ' 
árpa, 2 ökör f. évi dec. 15 én Szitákon, ] 
szükség esetén f. évi dec. 28 án ugyanott. ' 
—- Sz. Irányban 8 tehén, 3 ló. 3 üsző, l > 
bornyn, 91 db. juh, 3 sertés, 8 kila tiszta- ' 
búza, 58 kila rozs, 5 kila árpa, 3 kila krumpli, 1 
57 és fél kila kukoricás, 1 zsák rozsliszt, 

* 26 akó bor, 5 kasznyi, 3 sifon, 1 nyoszolya,
4 asztal, 1 szószék, 4 láda, 2 boglya széna, 
1 hidas, 1 dupla csövű puska, 3 szekér.
1 szűr. 43 dunna, 76 vánkos f. évi dec 1 <F 
17. 18 éa 19-én Szirákon, szükség esetén 
f. évi dec. 28-án éa következő napokon 
ugyanott — Alaó-Toldou 3 tehén L évi dec. 
19-én Szirákon. - Kálién 4 tehén, 1 ttxsö, 
3 csikó, 3 ló, 16 sertés, 4 kila tisztabuza, 
1 és fél kila rozs, 3 és fél kila árpa, 4 és 
fél kila kukoricza, 4 akó bor, 2 láda, I kád, 
13 akó. pálinka, l nyoszolya, 2 szék, 1 vég 
vászon, I kocsi, 2 kasznyi, 4 boglya széna, 
26 dunna, 64 vánkos f. évi dec. 21. 22. 23 
és 14-én Szirákon, szükség esetén ugyanott 
f. évi dec -28-án és kővetkező napokon. — 
Szirákon szarvasmarhák, juhok, sertések 
gabonán emúek, bútorok stb. f. évi dec. 28-án 

. és következő napokon. — Kozárdou 1 tehén,
6 szamár, 4 sertés, 2 kila tiutahoxa, 3 kila 
rozs, 2 kila árpa, 1 kocsi, 1 taliga, 7 asz
tal, 2 és fél kila kukoricza, 6 szószék, I 
kád, 18 dunna, 5 láda, 52 vánkos, 2 szék 
C évi dec. 15 és 16-án Szirákon, szükség 
esetén ugyanott f. évi dec 28-án. — Ber- 

- csalién 6 tehén, 48 birka, 60 kila rozs, 24 
akó bor, 1 akó pálinka, 1 kocsi, I öl fa, 
3 asztal, 1 szék, 2 pamlag, 2 sifon, I láda, 
8 nyoszolya, 6 dunna, 16 vánkos, 2 csikó t. 
évi decz. 17. 18. 19.20.21.22. 23 és 24-én 
Szirákon. szükség esetén f. évi dec. 28-án 
éa következő napokon ugyanott — Vanyar- 
ezon 4 tehén, 5 üsző, 6 ló, 23 juh, 25 ser
tés, több malacz, 15 kila tisztabuza, 18 akó 
bor, 14 dunna, 20 vánkos, 1 és fél kila 
rozs, 2 kocsi, 1 taliga f. évi dec. 18. 19.20. 
21 és 22-én Szirákon, szükség esetén ugyanott 
L évi dec. 28-án. — Erdő-Kürtön 2 tehén, 
1 üsző, 2 ló, 5 sertés, 2 malacz, 1 mérő 
tisztabuza, 4 mérő rozs, 3 mérő árpa, 2 mérő 
zab, 1 kasznyi, l asztal, 1 kocsi, 18 vánkos, 
6 dunna f. évi dee. 23 és 24 én Szirákon, 
szükség esetén f. évi dec. 28-án ugyanott 
— Becákén 10 tehén, 2 üsző, 1 bika, 6 ló, 
1 ökör, 64 birka, 5 szamár, 8 sertés, 2 

J; kocsi 4 taliga, 1 akó törköly pálinka, 1
kazal sanu, 229 akóra való hordók, 60 akó 
bor, 2 kád, 18 fejel, 9 dunna f óvidse. 28. 
29. 30 és 3.1-én Szirákon, szükség esetén 
ugyanott 1875. évi január 2 án és köve- 
kezd napokon.

A m. kir. honvédelmi ministerium 43489 
■ráma intézménye folytán nehogy az előfo
gatok a katonaság részéről magány czélokra 

■ követcltessenek és használtassanak, a had 
parancsnoksági 113 számú parancsára! f. 
évi június 2l-én 54.33 sz. a. kelt körrende 
letéve! az illető parancsnokságot utasítván, 
hogy előfogntok a katonaság által csak azoa 
esetekben köretei lessenek éa szolgáltassa
nak ki, ha az illetők magukat hiteles hiva
talos okmánynyal a jogosultság felöl iga
zobi képesek. Miről a közönség ezennel ér- 

■ téríttetik. '
A Dnnafóldvár mellett f. évi nov. 2 án 

elkövetett gyilkosság és postarablás tettesei, 
nérszerint Balogh István, Gyulai János, 
Horváth István és Domonyik Imre duna- 
földrári lakosok már kézrokerittettek- A 
vizsgálat folyamán kitűnt, hogy a merény
letét nem négy, hanem öt egyén követte el, 

, az ötödik azonban nérszerint Ilosvai István 
szinte dunai öld vári lakos megszökött

Tabu Mihály, (Merő Sándor, M. Cajda 
József, Kardos Péter, Balog Ferencz, Mező 

ofstván és Nyúl József torontálmcgyei getjenl 
lakosok által a község nevében templomépi- 
tésro kiállított 3000 frtos kötierél elveszvén.

A tusnádi kir. járásbíróság fogházában 
sértés tolrajlásért rizs, fogságban volt ilosvai 
illetőségű Marosán Jnon fegyencz, f. évi 
május 17-én megszökvén. Semélyleirása. 18 
éves, középerős testalkatú, arcra kerekded, 
artzszino barna, haja fekete, homloka kes
keny, szemöldöke vékony fekete, szeme sárga, 

sandaa IVansal ánab h«UMa*snforra lapos, szája rendes, fogai épek, baj ásza 12-ík száma tjkvbeo foglalt I. 1—8 sorai, 
alig serkedezó barna, álla rendes, különös!egynegyed telek s legeié, a II 1—9 som. 
ismertető jelei nincsenek. Ruházata kerek!egynegyed telek s legeié illstartny egésibsn 
kalap, barna guba, szürke szúrnjjas, fehér'a 12 tűri 11. 1—10 sorsa, kétnagys I felek-

bél • legnlöMi +. 14 *or^ írtvány^ból f. éyl 8^^b*r 8Q-iUn*k. d, o, 9 óráján
és + 1- 2 rszámn szóllökböl, továbbá a elfognak adatni.

V ‘Tau.Í* •°,ry °rb?'’' piV< Ferencitől 72 frt. követelés erejéig
X * L8 r>'^foglalt s 173 frtra becsült 2 ló, 1 tehén, 

uu r.^*4 Fábián jutaléknél | borjú és 1 uokér nyilvános árverésen
utóbbi tjkvben 613G—1872 szám alatt tel- Szakai község házánál f. évi dec. Sí nek 
jegyzett elsőbbség fenlartisával a 446 tkvl <j. e. 9 örAjÁu el fognak adatni, 
I. soros, zsclléroég egészben és a 410 tkvl 
I. 1—8 soroz, egynegyed telek s legelő 
illetmény egészben végrehajtás utóul eláx- 
vureztetése Patak község h’ázáhut 1875. évi 

24-ikénck d. 0 IO"órája tűzetik ki. A ki
kiáltási ár összesen 9712 frtnyi becsár.

Dola Ferencz, Csór! Pál, Farkas Ist
ván es Bencze Ferencztöl 315 frt. követelés 
végett lefoglalt s 252 frtra becsült 5 ló 
szerszámostul, 15 akó bor, 1 kocsi nyilvá
nos árverés utján Caalár község házánál

vureztetéM Patak község házához 1875. évi Ü.-Gyartuaton 1874 évi december hó 
január 13., szükség esetén 1875. évi febr. 14-én tartott hetivásár alkalmával egy póza, 

.i ~ in a-aí- a i.t tűért tiszabuza 4 frt. 20 kr., 4 frt 30 kr.
rozs 3 frt 20 kr., 3 frt 30 kr. árpa 2 frt. 
40 kr., 2 frt UO kr. zab 1 frt. 60 kr.. f 
frt. 70 kr. kok. 2 frt 60 kr. 2 frt 80 kr.

Felelő* szerkesztő:
HarmoB Gábor^

Hirdetmény.
Gömürmcgycbeli Guszona köz.; 

sógbon 147 holdat tevő tagoaitptt bir
tok, 20 hold boltelek, lakház a m<-l- 
lék-ópUlotokkel szabad kézből eladó. 
Bővebben értekezhetni B.-Gyarmaton

Jeszenszky Józsefnél.

Kiadó: Kék László. Nyomatott B.-Gyarmaton Kék Lászlónál 1874.


