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

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

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

tőhöz küldendők. NÓGRÁDI LAPOK Hirdetések dijja:
Öt hasábos petit sor .... 5 kr.
Bélyeg minden beiktatásnál    . . 30 kr.
Nyilt tér G rmond sora .     20 kr.

Hirdetéseket felvesz a kiadó. Nagyobb
és többszöri hirdetések jutányosan esz-

közöltetnek.
Előfizetési pénzek, reklamációk és hirde-

tések a kiadóban intézendők.

politikai, társadalmi és közgazdászati hetilap.
B.-Gyarmat január 11. 

Művelt és vagyonos közép osz-  
tály a modern állam legerősebb tá-  
masza. Ez tartja fenn a politikai és  
társadalmi egyensúlyt kiegyenlitve és 
ellensúlyozva a cosmopolitismusra  
hajló nagy vagyont s a communisti-  
cus törekvésű proletarismust.

Hazánkban ezen ujabb értelem-  
ben vett középosztály most kezd ki-  
fejlődni, mert a közép és kis birtokú ré-  
gi nemesség ennek tulajdonképon csak 
surrogatuma, mely azonban hivatva 
van arra, hogy az alakuló középosz-  
tálynak magvát képezze s mindad
dig, mig ezen átalakulási folyamat 
végbe nem megy, azt helyettesitse.

És ezen átalakulás, viszonyaink 
között, a megyék területéhez kötött 
s csak is a megyék közvetítésével vi
hető keresztül. Nagyobb városokban 
kifejlesztik azt az élet és a viszonyok, 
de a megyékben azt öntudatosan fej
leszteni s fejlődésében elősegélni kell, 
mert itt az elemek, melyek egybeol
vadása képezi az átalakulás alapját, 
nem azonos természetüek nem rokonok.

Megyénk e tekintetben, hazánk 
többi törvényhatóságaival szemben, 
lehet mondani, kedvező helyzetben 
van, mért mig más helyeken a kö
zép és kisbirtokos nemesség gyér, s 
ahol nagyobb számú, ott többnyire 
nem eléggé müvelt s nem eléggé, 
vagyonos, addig nálunk tekintélyes 
száma mellett műveltségben túlha
ladja, — tapasztalásból mondom, - • 
a legtöbb megye nemességét s va- 
gyonilag is kielégitő helyzetben van.

De az alakuló középosztály má
sik eleme a polgárság, már kedve
zőtlenebb képet nyujt. —

Nem szólok a polgárság alsóbb 
elemeiről, ezek még számitásba sem 
jöhetnek, mert a legjobb móduak 
sem egyebek meggazdagodott parasz
toknál, felette csekély műveltséggel, 
még kevesebb, önérzettel, nélkülözve 
minden nemesebb iránti érzéket, e- 
gyedül az életföntartás s alsóbb ren
dű élvezetek biztositása s megszerzé 
se képezi életrendét s föladatát s ez 
is csak bizonyos határig képes őt 
tevékenységre serkenteni, mert ha egy 
igen igénytelen s tisztességnek is a- 
lig mondható élétmódnak feltételeit 
megszerezte, átadja magát az édes 
semmittevésnek s elhanyagolja vagy 
sok esetben abban hagyja üzletét. 
És ez általános szabály, mely csakis 
kivételeknek enged helyet. —

De értem azon részét a polgár
ságnak, mely kedvezőbb, sőt gyakran 
igen előnyös anyagi viszonyoknak 
örvend, mely a nemesebb élvek s 
finomabb életmód iránt érzékkel bir 
s mely arrogálja magának a maga

sabb műveltséget, s annak atributu- 
mait is, — fájdalom azonban csak  
arrogálja, de nem birja, s műveltsé-  
ge  nem egyéb, jól-roszul ellesett
s elsajátított külmáznál.   

Innen van, hogy a közügyek i- 
ránt csak annyiban érdeklődik, ame- 
nyiben azok anyagi viszonyait érin
tik, a közjóra csak hiúságból s aból 
is vajmi ritkán hoz áldozatot, iro
dalom, művészet benne nem lel pár
tolóra, mert annak terményeit élvez
ni képtelen, eszmékért hevülni még 
csak- negélyzésből sem tud ; polgári  
jogait is csak a városi restaumtiókor 
gyakorolja s azt is csupán azért, hogy 
a saját embereit tolhassa be, mit sem 
törődve azzal, hogy képesek lesznek- 
e azok a város érdekeit előmozdita
ni. Innen van, hogy a kisebb váro
sok képviselőtestülete s tisztikara, 
legtöbnyire oly egyénekből áll, aki
ket közmegegyezéssel, a város jól 
fel, fogott érdekében, mindenből ki  
kellett volna hagyni.

Midőn az alakuló középosztály 
másik alkateleméről legjobb lelkis- 
merettel sem mondhatunk egyebet,  
csak a messze jövőtől várhatjuk ezen 
átalakulás befejezését, hogy a birto
kos osztály, melynek nagy része ki
elégitő műveltséggel bír, a közjóért 
áldozni kész, a közügyekben örömest 
részt vesz, eszmékért lelkesülni tud, 
irodalom, művészet, közintézetek is- 
tápolását hazafiúi kötelmének tartja, 
felfogja egyszersmind ezen átalaku
lás szükségét, s annak keresztülvite
lére mindent el fog követni, nincs 
kétség benne; de ha a polgárság ma
gát magassabb miveltségrei törekvés 
által annyira fejleszteni nem igyek
szik, hogy a két elem közti különb
ség megszünjön, az ige testté nem 
válhatik, — mert csak rokon elemek 
egyesülése lehetséges, s nincs erősebb 
s áthághatlanabb válaszfal ember 
és ember között, mint a műveltségi 
fokozat különbsége.

   Gazdászatunk érdékében.
Talán nincs egyetlen tér, melyen 

annyi volna az érdeksugallta teen
dő s melyen önerőnkből, saját javunk
ra annyit tehetnénk, mint a gazdá- 
szat terén.

Megyénk a természet mostohasá- 
gáról nem panaszkodhatik, mert 
nemcsak égalji viszonyai, talajának 
minősége, kedvezők, de a haszon
nal üzhető gazdászati ágak sokféle
sége is nem mindenütt föllelhető e- 
lőnyére szolgál.

E mellett a kis és nagy birto
kok előnyös váltakozása, hazánk sok 
vidékéhez mérve elég sürü népessé
ge, s a középbirtokú osztály kielé-

Fölösszámú példányokat nyomatván, előfizetéseket még elfogadhatunk!

gitő képzettsége, mindmegannyi meg
levő föltétele a virágzó gazdászati 
állapotoknak.

De kevés az, mivel megyénk gaz- 
daközönsége a természet áldásainak 
hatványozásához, s felhasználásához 
járul.

A már-már hasznosan gyümöl
csöző gazdaságai egyletek politikai 
viszonyaink jobbra fordultával meg
szűntek. Tagjai elszéledtek, lett be
lőlük képviselő, tisztviselő, kortes. 
Itt szerzett érdemeikért a közpályán 

ikeresték és részben lelték is jutal
mukat. A többiek, megritkulva lát
ván soraikat visszavonultak.

Hazánk ujjászervezésének nagy 
munkája szerencsésen közelg befe
jezéséhez, a közjogi viták lezajlot
tak, meg van az alap, meg vannak 
a föltételek, elháritvák az akadályok, 
a többit a haza gyermekeinek élet
revaló munkássága adhatja meg. De 
az elszéledtek nem jönnek össze, a 
megkezdett munkát megujitani sen
ki sem siet. Könnyű megmondani  
miért. Az ellenzék még mindig har- 
czolni akar, megakarja semmisiteni a 
kiküzdött alapot s a politikai gue- 
rillaharcz inkább kielégíti ambiti- 
óját, mint a gyümölcsözőbb, de a 
szereplési viszketegnek kevesebb tá-| 
 pot nyujtó csendes munkálkodás. A 
megye többségének pedig eddig nem 
volt ideje, mert a reoganisatio nehéz 
munkája kizárólagosan az ő tettere- 
jére nehezedett, s e mellett még,  
mint hajdan Mózes népe, csak egyik 
kezével épithetett, a másikkal véde
ni kellett magát s az épitést.

Pedig csak társulás utján adha
 tunk gazdászatunknak lendület. Me
gyénk számos helyén kitűnő borok 
 teremnek, melyek bátran versenyez
hetnek bármely vidék jobb boraival, 

  de azoknak nevet szerezni nem tu- 
' dunk, készitése és kezelése annyiféle, 
  ahány a gazda, s így nagyobb me

nyiségű egy qualitású bort előállí
tani nem tudunk, pedig ez a bor ér
tékesitésének legnagyobb akadálya.- 

Mezőgazdaságunk egyes ágai tel
jesen elhanyagoltak, másokban a 

. slendrianismus állja útját az előhala- 

. dásnak, soknál pedig, mint az erdé- 

. szetnél, valóságos cynismussal tesszük 
elébe a -mát a holnapnak.

Ki tudná felszámitni azon hasz- 
   not, melyet e téren társasulás utján 
   egyeseknek, úgy mint a nagy közön- 
. ségnek nyujtani lehetne.
.  Nagy átalánosságban kivántam e- 
. zeket felhozni, azon reményben, hogy 

ez által szakavatottabbak tüzetesebb 
. fejtegetéseire alkalmat adok.

A rozsdáról Dáni József jószágfelűgye 
   lő Orosházáról a következüket írja „Sz.H"- 
   ban. A mult év utolsó felében nem ok nél-

kül jajdult fel gazdaközönségünk- a buza-, 
különösen a korai buzavetéseken mutatkozó 
rozsda miatt; többen e bajt az elvetett rozs
dás vetőmagnak tulajdonítják, mig mások, a 
tulságos kedvező időjárás folytán, a növény- 
zet bujaságából származtatják. Az elsőre néz
ve megjegyzem, hogy minden gazda főgond- 
ja közé sorozza ugyan a lehető legjobb mi
nőségű vetőmagot használni, mert általáno- 
san elfogadott vélemény, hogy csakis jó, e- 
gészséges mag után várhatunk hozzá hason
ló termést; — ezen véleményt azonban a 
tapasztalás megczáfolta; mert a legjobb ve- 
tőmag után, a reákövetkező nedves, ködös 
időjárás folytán rozsdás buzatermés lett, míg 
viszont, az elvetett szorult rozsdás magután 
kedvező időjárással jó minőségű buzát arat
tunk; Sokkal több valószínűség harczol te
hát amellett, hogy a buzavetéseken az ősz 
folytán támadt rozsda a növényzet tulbuja 
fejlődéséből ered, kivált oly szélnélküli idő 
járással, milyen az alföldön mult ősszel u- 
ralkodott, a midőn a nedves föld kipárol
gása szelek hiányában a vetésekre rakódott 
le. — Azonban, ha gazdáink figyelemmel 
kísérték, tapasztalniok kellett, hogy ezen 
 baj más években is, különösen az alföldön 
az ugynevezett árva-buzáknál — hol a mag 
 már julius, aug. hóban kikelt a késő őszig 
tulságosan növekedett, — előfordulni szo- 
 kott; — szerény véleményem tehát az, hogy 
a rozsda őszi hónapokban csakis a tul buja 
vetéseken fordul elő, s ezt meggátolni, mi- 
után e tekintetben a kedvező időjárás a fő- 
tenyező, emberi erő nem képes. Hogy azon
ban az el nem hárítható bajon lehetőleg se- 
gítsünk; miután a mult őszszel mutatkozó 
 rozsda, legalább e vidékbeli buzák gyöke
reit még nem támadta meg s csakis a nö-

   vény levelein mutatkozik, oda kell főtörek- 
vésünket irányoznunk, hogy ezen ártalmas

   rozsdás levelek mielőbb legeltetés által meg- 
   semmisitessenek; s miután a jelen fagyos 

napok a buza legeltetésére igen kedvezők, 
ennek fölhasználását gazda közönségünk fi- 
gyelmébe ajánlom. Az ily rozsda által meg
lepett növények mindenesetre fölötte igény-

    lik, hogy az éltető levegő és nap minél job-
- ban gyökereikre hasson; ezt leginkább el 
£ fogjuk érni, ha kora tavasszal buzaföldjein

ket vasfogú boronákkal jól megporhanyitjuk.

Tanügy.
Első számunkban e rovatban közlött 

statistikai kimutatást ismerve, áttérhetünk a 
tanfelügyelői jelentés érdemleges részére, 
mely nehány, tanügyi állapotunkra vonatko
zó általános megjegyzés után e téren felme
rült figyelemre méltóbb mozzanatokat követ
ezőkben sorolja elő.

Hogy a tanitók az ujabb paedagogiai 
elvek ismeretét s azok gyakorlati alkalma
zásának módját elsajátitsák, a közoktatás
ügyi m’nister ez 'évben is hat heti póttan- 

 folyamat rendelt Losonczon, mely alatt a 
 tanítók 60 kr napidijban részesültek s havi 
10 frtért a tanitóképezdében közös étkezést 
élvezhettek. Ezen tanfolyam, — három 
rendes tanár vezetése alatt, — a legszebb 
eredményt szülte.

Ezen kivűl Csécsén Gáll János és Dej
táron Wittinger Antal képesitett tornászok 
vezetése alatt két heti tornászati tanfolyam 
nyittatott, ott 10-en, itt? vettek részt, s a 
megtartott vizsgálaton képesitettségüknek 
kiváló jeleit adták. Az e tanfolyamon részt
vevő tanitók 15 frt havi segélyben része- 
sültek. —



A nógrádi központi tanitóegylet ajánla- 
tára Steiner Gábor 300 frt segélylyel kül-

   földre,  Pcrgcr János pataki tanitó pedig 
40 o. é. segélylyel Keszthelyre küldetett egv 
havi gazdászati tanfolyamra.

42 néptanító 40—100 frtig terjedő ju- 
talomban részesült, ezenkívül a marczali 
tanitó leánya a pozsonyi állam tanitónőké- 
pezdébe ingyen vétetett fel.

A felnőttek oktatását czélzó iutézkcdé- 
sek ez évben sem eredményeztek kellő si- 
kert, pedig a népre ,'ruházott jogok és kö
telességek egyenlően követelik, hogy lega- 
lább az irás, olvasás és számolás első fokú 
ismeretét minden honpolgár magáévá tegye. 
E téren kellene tehát minden községben la- 
kó, mivelt embernek, különösen a lelkészek-  
nek feladatul tekinteni, hogy a népnél ezen 
reájuk nézve életszükségü tanulást felka
rolják. —

  A jelen évben 340-en részesültek a fel
nőttek oktatásában, tehát 112 egyénnel több, 
mint a mult évben. Ez az államnak 990 
frtjába került.

Ezután áttérve az iskolatanácsra, feltün- 
teti annak mulasztásait, s felhivja hogy ezen
tul legalább a törvény követelményének te
gyenek eleget.

Kifejti végre, hogy a 7—8 havi szor
galmi időközben 297 iskolát a tanfelügyclő- 
nek évenkint csak egyszer is meglátogatni, 
s ezen kivül az állami tanitó-képezdében a 
képesitési vizsgálatokon jelenlenni, 16 es-- 
peresi és 6 szbirói hivatallal levelezni, a mi- 
nisteriumhoz jelentéseket tenni s cgyéb fo- 
lyó ügyeket intézni egy tanfelügyelőnek egy 
tollnokkal -- lehetetlen. -- 

Legvégül előadja, hogy az iskolatanács 
kérelmező felterjesztése mellett, a megye ál-  
tal , végzés folytán elrendelendők:

Szigorú rendelet a szolgabirák utján a  
községekhez, hogy szeptember havában a  
6-12, valamint a 13—15 éves tankötele-  
seknek a lelkészek közreműködése melletti 
pontos összeirása a tanfelügyelőhöz beter- 
jesztessék. 

Az iskolának október elsején történendő 
megnyitásakor a rendes és ismétlő iskolá
soknak az iskolába való berendelése.

              A tan- és felvételi dijak behajtása.
Az iskoláknak a törvény értelmébeni 

bővitése vagy ujboli építése s azoknak tan
szerekkel való felszerelése s a tanköteles 
gyermekeknek tankönyvekkel még pedig a 
szegény gyermekeknek ingyen ellátása i- 
ránti intézkedés.

A fáskertek bekerítése és mivelése, s 
akönyvtárak és kismuzeumok felállítása s a 

tornahelyiségek és ahoz megkivántató esz-

A KOSZORÚK A RÉGIEKNÉL.
Korunk számitó ridegsége,- melyet in

kább kielégit a legsivárabb való, mint a 
költői zománczczal ékitett mysticismns, hi
deg kérlelhetlenséggel adja át a feledékeny- 
ségnek a régiek gyermekded kedélyességé
nek mint azon jelenségeit, melyekkel az é- 
let egyformaságát enyhiteni törekedtek, — 
s ha néha kegyelmez is a szokás a mysti- 
kus kor némely maradványainknak, alig e- 
gyebek azok, jelentőségnélküli külsőségek
nél. —

Igy ruházta fel a régiek költői felfo
gása a koszorúk ezer német mind meganyi 
bensőbb és mélyebb jellntőséggel a kör és 
magán élet majd minden mozzanatánál.

A koszorúk használata egykorú a po
gány hitrege első alakjaival s a legrégibb irók 
Hachust említik azok első feltalálójául, ki 
Indiában nyert első győzelme után, maga 
tette fejére e borostyán koszorút.

Nem titok, hogy a legrégibb korban 
Bachusnak ép ugy voltak tisztelői, mint nap
jainkban s igy nem csoda, hogy adataink 
a lakmározókat tüntetik fel a nagy mester 
első követőiül, kik a mámoros fők enyhi é- 
sére használták az első galykoszorúkat, me
lyek közé ilatos növényeket elegyitének. 
Igy jött szokásba a lakodalmaknál hol azon- 
bant, nem mint napjainkban, a vőlegény is 
viselt mátkájától nyert myrtus koszorút, 
mely kiválólag Venusnak volt szentelve. 
Sőt még a menyasszonyi ágy is koszorúk 
kal volt diszitve.

Ezektől külömbözött a szüzi koszorú 
fenyűből, mely az érintetlenség jelvénye 

volt, kik azonban e koszozút szivesen vál
tattak volna fel a menyasszonyival, ezek 
myrtusból viselték, innen Clytemnestra En- 
ripidesnél igy szóllítja fel Achillest: hozzád 

vezetem szülöttemet Iphigéniát, megkoszrúz- 
va a ferjhezmenetelre.

Ezzel rokon volt a szerelmi koszorú, 
melyet egymásnak a szerelmesek küldének, 
sőt a férfiak vonzalmuk jeléül a nők ajtajá
ra tűztek. Ezek többnyire rózsából készültek 
(innen corona veneris, melynek azonban 
napjainkban más jelentősége van.) E koszo
rú tat nem egyszer emliti tréfásan a pajkos 
Ovid sikamlós verseiben, részint mert a ró
zsa Venusnak volt szentelve, de a hallgatá- 
ságnak s jelvénye volt, min'egy jelezve a 
a szerelmesek titkolódzását, innen 'e mondás 
sub rosa dictum, mely mai nap is fentartá 
magát.

Ezekkel ellentétben a gyalázat koszo
rúját szalma, - gyapjú vagy csalánból készi
tették. A későbbi századokban papirosól is 
igy tudjuk, hogy a máglyára vezetett Husz 
János ördögi alakokkal czifrázott papirko- 
szorút viselt.

Az istentiszteleteknél is szerepelnek a 
koszorúk, hol a papok, oltárok, s áldozato
kat disziték és pedig minden istennek más 
és más, neki szentelt növényből, igy Bachus- 
nak szőllő,- Herkulesnek borostyán és nyár
fa,- Ceresnek tövis, és tölgykoszorúkkal ál
doztak. S a négy évszakonkint megkoszo
rúztak a satyrákat és házi isteneket is.

Szintoly divatban voltak a halotti ko
szorúk. Tudjuk, hogy a megölt Pelopidás 
testét kosszorúkkal boriták be. Likurgus 

 rendelete folytán Spártában e koszorúkat 
olaj ágból késziték, később azonban borostyán 
 ból is. A rómaiaknál a vagyon nélkül elhalt 
Scipio Afrikánus volt az első, kit közköltsé
gen eltemetve koszorúkkal halmozának. 
 Nagy Sándorról irja a történelem, hogy 
 Achilles sirját megkoszorúzta, s hogy Hani- 

bal Marcellus hamvedrét aranykoszorúval 
diszité. Különös hogy az első keresztények- 

  nél a halotti koszorúk nem dívtak; — ta- 
lán épen mert a pogányoknál annyira hasz

nálatban voltak. Ünepélyes alkalmakkor 
szintén elmaradhatlanok voltak a koszoruk, 
különösen pedig Görögországban. A lace- 
demoniak Lysander vezérlete alatt koszo
rukkal ékítetten rombolták le az atheneiek 
bástyáit s égettek fel hajóikat. E koszorúk 
a Herculesnek szentelt nyárfagalyból készül
tek. A görögök a négy nyilvános játéknál 
koszorúkkal disziték az ünnepelteket. A 
pyithiaiak cser és borostyán, a nemaeiek o- 
lajág-. az isthmusiak tölgyből készültek. De 
legnagyobb becsben állottak az olympi já
tékoknál nyert koszorúk, igy Plinius emli- 
til hogy egy atya, midőn meghallá, hogy 
fia koszorút nyert, örömében szörnyet halt.

De a lelki vagy testi erőben kitüntek 
is koszorúval jutalmaztatának. A lyrikus 
költőket boros yán, a hóköltőket tölgy, a sa 
tyra irókat csalánkoszorúkkal tüntették ki. 
Az ékes szóllás jutalma babérkoszorú volt.

A költőket pávatollakból készült koszo
rúkkal is ékesíték mely szokásnak azon ba 
bonás hit szolgált alapul, hogy Pythagorás- 
ba egy páva lelke szállott, belőle Homérba 
Homérból Enniusba; borostyánnal pedig a
zért koszorúzták a költőket, mert a rege sze
rint a villám nem érinti a borostyánt, mint 
egy jelezve, hogy az erő és hatalom nem 
félemliti meg a költőket.

Külön faját képezték a koszoruknak az 
ugynevezett hadikoszorúk, melyek eleinte 
oly egyszerűek voltak, mint az előbbiek, ke
sőbb azonban, a rómaiak fényűző korában 
igen is értékesek valának, s inkább koro
náknak mondhatók, amennyiben nem csak 
alapul szolgáltak a mai koronáknak, de 
azoktól alig különböztek

Ezek egyike volt a -polgári koszorú, 
mely jutalma volt annak ki egy római pol
gárt az ellenség kezei közül kimentett de 
csak ha az ellenséget megölte, s ha a via
dal helyét az ellenség azon napon megszál- 
va tartotta. Ilyet kapott Jttlius Caesár, mi

dőn bizonyos Thermust Mityle ostrománál, 
megmentett.

A „sánczkoszorút" azok nyerték, kik az 
elenséges sánczokra legelőször felju'o tak s 
azok elfoglalását lehetségesittették. Ez a- 
rányból készült, sánczo: ábrázva. Ilyet hár
mat nyert Claudius, még mint tribün Vale- 
rianustól.

-Falkoszorút nyert, ki az ellenség 
bástyáira először feljutott, ez szintén arany
ból készült bástyát ábrázolva. nem ritkán 
tornyokkal s vitézségi jelvényekkel ékítve. 
llyeket nem csak a görögök érczpénzein de 
a mi papírpénzeink alakjainak fején s más 
jelvényes czimereken is láthatni. Ilyet nyert 
P Scipio Hispaniaban.

Ezek közé tar oztak még a győzelmi, 
hajóhadi koszorúk továbbá melyeket ovati- 
tiók és diadalmenetek alkalmával nyertek 
és viseltek a legkitűnőbbek, s melyek kö
zül a legutóbbi roppant értékű szokott lenni 
tömör aranyból, s oly nehéz, hogy rendesen 
a diadalmenetet tartó háta megett ülő rab
szolga tartotta. H. G.

NIEBELUNGOK HARCZA.
-- NOVELLA. - -

Irta: MIKSZÁTH KÁLMÁN.

Folytatás.

A világ vége közelit. A százados logi
kát halomra készülnek dönteni az uj emberek

Avagy logika az, ha meglátja az ember 
maga mellett a mez elen koldust, ő is mez
telenre vetkőzzék, hogy legyen egyenlőség, 
vagy hogy öleljen szivére minden földönfu- 
tót odavarva azt a saját gallérjához osztá- 
lyos atyafinak hogy legyen testvériség.

Megkell a mozgó földet állilani.

közök beszerzése s végre a felnőttek okta
tását előmozditó intézkedések.

Különösen pedig a megyei hatóság fel 
kérendő lenne, hogy a népnevelési ügy elő- 
mozditására kebeléből egy állandó szakbi- 
zottságot válasszon és küldjön ki mely a tan- 
ügyi állapotok felett folyton őrködjék s ar- 
ról a megyei bizottmánynak időnkint jelen- 
tést s javallatokat téve a közfigyelmet a fon- 
tos ügy iráut ébren tartsa

  

Törvénykezés.
A b.-gyarmati kir. törvényszeknek 1872- 

ik évi ügyforgalmi kimutatása:
1871. évről hátralék; 

polgári .....                                              2530 
telekkönyvi ... 522
bűnvádi . . . . . 252

1872. évben beérkezett:
polgári és váltó . . .      11686
telekkönyvi . . . .    7468
bűnváoi .... 1870

összesen 24328
Ebből elintéztetett 1872. évben: 

polgári és váltó .     . 12833
telekkönyvi . . . 7385
bünvádi .............................._ 2109

összesen 22327 
1872. ér végével hátralékban maradt:

polgári . . . . . 1383
telekkönyvi . , . .         605
bűnvádi .... 13

összesen- 2001 
Elnöki szám volt 1305, elintéztetett mind.

A b.-gyarmati törvényszék telekkönyvi 
osztálya.

Az iktatóba érkezett beadványok: 
a mult évi hátrálék    522
a f. évben érkezett  7468
Ebből elintéztetett : 

ülésen 6443, ülésen kívül 942, 
hátrálék 600
Telekkönyvi perek: 

mult évi hátrálék 19
ez évben érkezett 80
ebből hátrál. maradt      21
Egyéb telekkönyvi ügyek: 

mult évről maradt 503
ez évben érkezett 7388
ebből elintéztetett 7307
maradt elintézetlen 584
Felebbeztetett 108
helybenhagyatott eddig 28
megmásittatott 14
ülések száma  142

Tárgyalások száma 78
   Ebből Kacskovics Lajos előadó által 

elkészíszittetett 36 per s 3240 egyéb ügy,  
hálrálékban hagyatott 17 per s 337 egyéb 
ügy. Domián Pál előadó által pedig elinté- 
zést nyert 42 per s 4067 egyéb tkvi ügy , 
hátrálékban maradt 4 per s 247 egyébb 
ügydarab.

A szécsényi járásbíróság 1872. évről szó
ló polgári ügykimutatása .

Az iktató hivatalba érkezett ügydarabok : 
1871 évről hátrálékban maradt                857 

1872-ben érkezett 4582
Elintéztetett        5041
Hátrálékban maradt    398
Sommás ügyek:
1871. évről hátralékbn maradt 333
1872. érkezett  882
elintéztetett határozattal 791

egyezség utján                   278 
Hátrálékan maradt 146
Örökösödési ügyek 

Korábbi évekről folyamatba volt 83 
1872. évben érkezett 424
Bevégeztetett 308
Folyamatban maradt 199
Végrehajtási megkeresések:

Korábbi évekről hátrálékban maradt 43 
1872 ben szaporodott 111
Bevégeztetett 110
Folyamatban maradt 44
Felebbeztetett:

a senmitőszékhez 40
a királyi táblához 151
A semmitőszék által helybenhagyatott 23 

- .megmásittatott      9
másod és harmadbiroságilag hely- 

bemhagyatott  84
  megmásittatott 40 

(Folyt.)

Közrendészet.
       Szegény legényeknek nevezik, vagyis 
inkább igy mutatják magukat be azon kó
bor munkakerülők, kik a falusi gazdág nyu
galmát báborgatva, hol szép szóval, hol fe- 
nyegetésekkel enni, inni valót s mellé ne
hány garast kérnek, követelnek. A panaszok 
ezen zsarolók ellen mindennapink, s a csend- 
biztosoknak nem is nagy fáradságukba ke
rül e jó madarakat kézrekeriteni; puszták, 
juhászlakok, malmok az ő könnyen felfe
dezhető tartózkodási helyeik. De kézrekeri 
tésükkel nincs a bajon segítve, mert a já
rásbíróságoknak azon jelentés tétel mellett, 
hogy a közönséget zsarolásokkal zaklatják, 
átadatván, onnan csakhamar elbocsáttatnak.

Ilyen csekélységért kár is volna őket kemé
nyebben fenyíteni, be kell várni, mik bün 
tetésre méltóbb cselekményeket követnek e1.

Legbiztosabb megölő betüjök lenne e- 
zeknek, a megye székhelyén felállítandó do- 

logház, amely a reá fordított költséget is 
megtéritené s a társadalmat is megmentené 
e ragálytól, vagyha ez egyelőre nehezen vol 
na kivihető, lehetne e befogott csavargók 
munkaerejét értékesíteni, főleg most, mielőtt 
a kir. fegyházban tartott rabokat, a megye- 
házon kívül, dologra alkalmazni felsőbb ren
delet tiltja, a gyakrabban előfordult szökések 
meggátlása tekintetéből.

Rendőri hírek: Balog Imre rapi lakos, 
ki mostoha anyját fejszével agyonütötte, 
elfogatott

A mult hó végén Vidovszky Márton fegy 
veres csavargó másodmagával Tarján vidé
ken kóborolt. A füleki járás csendbiztosa ál
tal üldözőbe vétetvén, Hcvesmegyébe me
nekült. —.

A mult hó 31-kén ti szobi vendéglöből 
parasztkocsiba fogott két sötét pej lovat haj
tottak el.

Városunkban az e héten tartott orszá
gos vásáron két ismert vásáritolvaj szem
mel tartatván, tetten kapatott.

Bálkrónika.
Báli hireknek nem vagyunk szükiben. 

F. hó 25-én Losonczon a kereskedelmi ifjú
ság, február 1 én Ipolyságon a honti kaszi
no rendez tánczvigalmat.

Mire e sorok napvilágot látnak, a hon
véd altiszti bálról mint nem sikerültről be
szélnek városunkban, legalább minden arra 
mutat s nem is lehet máskép. Mindenki a 
18-iki ifjúsági bálra készül, s aki arra nem 
készül, nem megy a honvédbálba sem, mert 
sokallja a belépti dijat s hiába! a megye
ház terme fényesebb öltözékekhez van szokva, 
ez pedig sokba kerül. A honvéd altiszti bá
loknak polgári szinezetűeknek kellene lenni, 
kisebb teremben, s akkor sikerülnének Ki
vánom. hogy jóslatom ne teljesüljön, — de 
félek, hogy teljesülni fog.

— Mit mond ön, mindenki a 18-ki bál
ra készül, s ki az a mindenki ?

— Megbocsásson, azt akartam mondani 
sokan, — a város, a környék, a megye, sőt 
a szomszéd megyék is rajta vannak, hogy 
sokan legyünk, — legalább a készületek ezt 
engedik sejteni.

— S mit gondol, e sok közül ki lesz 
a legszebb s kik lesznek a kiválóbb szép
ségek?

Ő kíváncsian kérdő tekintetet vetett re- 
ám s én elhallgattam. Éreztem, hogy e kér-



désnek mélyebb jelentősége vau reám néz
ve, mint a kérdező hihet e, vagy én előbb 
gondolhattam volna. Eszembe jutott, hogy 
szerkesztő vagyok, eszembe jutott, hogy sa 
ját vesztemre a báloknak még külön rova 
tot is szenteltem. s ezekután eszembe ju
tott, borzasztóan eszembe jutott, hogy ez ál
tal két-három négy vármegyéből össze- 
gyűlt szépségek classiticatiójának terhes kö 
telessége nehezedett reám, akinek gyakran 
nem tetszik az; akit mindenki dicsőit , és 
megfordi va.

Nem irok ki senkit, gondoltam ma- 
gamban. — de akkor félredobja minden nő, 
aki a  bilokban jelen volt, lapomat s rá 
mondja az ítéletet: „nincs benne semmi, u- 
nalmas. És ezt az, itéletet felebbezni nem 
lehet. —

Megiratom mással, — gondoltam ismét, 
— s odaadom a szedő .ek olvasás nélkül: - 
mindegy! a felelősség ekkor is csak reám 
nehezedik, én voltam az oka, mért nem 
javitottam ki.

Kezdtem kivánni, hogy a bálok ne si
kerüljenek. Igy gondolkoztam, ha 12 nő 
lesz, hatot kiirok, marad kiira'lan hat. min
den tánczosnőre lehet pedig számitani kö- 
zépszámitással egy 'mamát, egy apát, két 
testvért, egy nagynénét egy nagybátyát és 
két udvarlót, s igy összesen ötvennégy egyén 
apprehensiójának teszem ki magam. De e 
zen kivánatom teljesülésének még csak va- 
lószinűsége sem forog fenn. Sokkal valószí
nűbb, hogy a tánczosnők száma meghaladja 
a hatvanat, s kiirok huszat, marad kiiratlan 
negyven, de már ekkor az előbbi számitás 
alapján háromszázhatvan haragvó szempár 
sortüzét kell kiálnom s ami legvalószínűbb, 
kilcnczvcn tánczosnő után hatszáz harmincz 
titkos és nem titkos ellenséggel lesz bajom, 
És ez nagy szám, meghaladja a megyei bi 
zottmányi tagok, meghaladja a Nógrádi La 
pok praenumeransai számát s ami még bor
zasztóbb talán magában is foglalja azokat?

Csoda-e hogy ezek meggondolása után 
nincs nyugott perezem. Az álmatlanul átvi- 
virasztott éjek haloványság  ül arczomon s 
még eddig okát sem mertem adni ha kér
deztek. Ha kath. pappal találkoz am, s kér
dezte, miabajom, azt feleltem: az éjféli misén 
hűtöttem meg magam; ha valóságos vagy 
in spe praenumeraus kérdezte, a lapkörüli 
roppant elfoglaltságomat hoztam fel okul, ha 
 jövendőbeli kliens, panaszkodtam a parag
rafusok folyton szaporodó óriási tömegéről 
s azok átbávárlásának sorvasztó hatásáról, 
szóval nem mertem megmondani senkinek 
az igazat, mert féltem, hogy ugy járok mint 
egyik barátommal, aki midőn elbeszéltem

Hogy mert megmozdulni a semmirekel-. 
lő a nélkül, hogy engedelmet kért volna rá 
akár a fenséges pala'inustól, akár a tekin-. 
tetes karok és rendektől!

Pereat mundus!
Háború a világ folyása ellen! Éljen az 

ami ócska ami régi. Halál mindenre, ami uj,' 
ami modern!

És aztán elkez te magát szervezni a 
niebelungok gárdája.

Minden ocska atillába jutottt egy ember.
És ilyen ócska attila nagyon sok volt.
Az uj emberek pedig neki támaszkod- ( 

tak az uj helyzetnek és harczoltak mérészen, 
kitartással, lelkesedetten...

Nem kell megmosolyonui e harczot, a- 
zért, hogy humoreszket irok felőle: nagy és 
szent volt az, mint a minő egyik sem. Tisz
telettel hajlom meg a küzdő alakok árnya 
előtt s ugy teszek mint a gyermek ki az 
erdőben föl nem érvén a nagy magas tölgy. 
fák sudarát. csak az apró bokrokat csipde- 
si meg —

Ilyen apró bokornak született a világ- 
ra az én Feri bátyám.

Igazi pecsovics vér. Már talán azonmó- 
• don penészesen jó t a világra. Egy szüle e t 

régiség, aki úgy veszi ki magát a mai tár- 
sadalomban mintha valakinek a kabátjára 
darócz foltot varrnának

Hanem azért akármilyen régi ember is 
Feri bácsi, az nem kivánom tőle elvita ni 
hogy fiatal ember is volt valaha, még pe
dig tisztességes fiatal ember, ki elvégezvén 
fényes Eger városában a -Just, a megyei 
komaság. sógorság és urambátyámság pro.- 
tectioja  alatt megkezdé nagyot igérő pálya
futását az aljegyzőségen.

Az igaz, hogy messze falu az aljegyző- 
ségtől az országbiróság, nagy Iut fekszik o- 
dáig, dehát ötvén-évig léptetve kitudja nem 
ér-e oda is? 

A „Corpus juris“ gondoskodott arról, 
hogy a nemes ember még akkor is lépjen, 
 a mikor áll. 

A nemes embernek legnehezebb dolog 
 születni. A többi aztán könnyen megy. Ri- 
ll a  „Hármas könyvre,- s az mint a mese- 
 beli királyi bocskora, oda viszi a hová ki
vánkozik.

Csakhogy Ferencz ur épen olyan idő
ben ült rá a hármas könyvre amikor ez ócs- 
ka jószágot elkezd ék nagyon mozgatni, hogy 
kitörüljek belőle a legjobb paragrafusokat.

  Ezt persze nem volt szabad engedni.
A vármegye körirata sorba járta az 

ötvenegyet.
A fehér és verestollasok döntő ütközet

re készültek egymás ellen.

•  • •

És lón, hogy a vén Fogtői Marczi. aki, 
legszájasabb prókátora volt a vármegyének 
s leghasznavehetőbb öreg ágyúja a pecso- 
vicsoknak, mikor legjobban számitottak e- 
szére, tudományára,szónoki tehetségére, egy
szerre csak kezdett niegbolondulni.

Hűm! Csak gyarló teremtés az ember 
mégis. A realis exact irányból bele megy a 
regényességbe, mint valami törvényszéki ir
nok. Addig replikázik, allegál, exeqnál, li- 
czitál még egyszer föltéve, de meg nem en
gedve, a legszendébb kliens ugy lefőzi két 
szép szem tüzes kacsintásával, hogy egy
szerre elfelejt Corpus juris’, telekköuyvi pá- 
tenst, euriai döntvényt s neki megy per ana
logiam a szent házasság bolondos actusának, 
mely legfelebb annyiban birhat érdekkel jó
zan prókátorok előtt, a mennyiben leendő 
válópöröknek szokásos alapját képezi.

Már nem tudni bizonyosan az ember gon
dolkozó tehetsége szünetel e akkor, az agy- 
veleje -zavarodik e össze, vagy járványos 
.betegség az talán, mely néha az öregeknél

is jelentkezik hogy egyszerre csak üresnek 
kezdi találni az „aktákkal" elhalmozott 
„kanczelláriát- mely pedig eddig olyan szűk- , 
nek látszott, hogy az amice Lupcsek adjunk- 
tus sem fér bele; hanem odakint volt kö 
teles hálni a konyhában, Örzsi szolgáló ki- i 
zárólagos terrenumán, a miért persze.annak 
eszeágában sincs birtokháboritási pert kez- 
deni amics Lupcsek ellen: de még a kan- 
czellária üres sivár, kietlené lesz mint va
lami tudós feje, azalatt a szív meg’megte- 
lik holmi hóbortos, ábrándos vágyakkal, a 
mig félig idea, félig semmi, félig hideg bor- 
zongatás, félig szivdobogás, félig eszeveszett- 
ség, a nagy zsiros pörök aktáinak nyoma- 
tékos sorai között a legokosabb argumen
tumnál egyet fordul az emberrel a világ,  
szétfoszlik betil, jogtudomány, argumentum. 
s egy szép szőke leány arcz mosolyog le  
mindenünnen Az engedelmes rkalamus- ki- 
fordnl a bágyadt kézből,- a kopo;t perrend-. 
tartásban összevissza kúszálódnak a parag 
rafusok, semmire sem bir ráakadni, a vég- 
rehajtási kérvényt tévedésből. rózsaszín pa
pirosra irja, a pör stadiumai helyett a hol-, 

 dat jár nézegetni, és morog. zúgolódik mind
untalan, mintha azon boszankodnék, hogy 
mért nem marasztaltathatja el az egész vi
lágot makacsságban. 

Ez az első studiuma a szerelemnek, a 
mitől a prókátor aunyira reszket hvgy a vi- 
lágért sem meri azt magának bevallani: ha
nem ráfogja hogy más az oka nyugtalansá- 
gának, komisz politikai időjárás. a li
berálisok ütik a vasat . . . a kemenyfejü 
Nagy Pál szörnyen kezd terjeszkedni... Aztán 
az az átkozottt örvényczikk! szűkmarkuak a 
kliensek, tosszúl állapitnak a bírák. . a 
fenének legyen jó kedve.

. Azután következik a második stadium. 
Ez már sokkal erősebb .
Elmulasztja a perfelvételt, szakadnak 

nyakába a makacssági végzések, mint a zá-

por. Nem..törődik velök. A harmadfokú bi 
rósag Kedvező itéletét igazi angol közöny
nyel fogadja hanem annál jobban törődik 
jól ki van e kefélve a búzavirágszín nróka- 
torkos" jól van e megkötve az uj rojtos 
nyakkendő, az adjunktustúl megkérdezi nincs 
e valami becsületes olvasmánya, mire az 
készségesen kikeres va’ami rongyos köny
vet a Justinian novelláiról, mit a princzi- 
pális fitymálva dob el, összeszidván domine 

Lupcseket amiért őt gúnyolni merészli: ne
ki a -Himfi szerelmei- kellenek vagy az 
„Auróra'': neki ide ne hozza sem Virozsilt 
sem Maekeldeit mert mindjárt lehúz öt ban- 
kó forintot a havi'izetéséből, a mi már azért 
is nehéz mathematikai művelet lett volna, 
mert a domini Lupcsek havifizetése csak 
négy bankó forint volt.

    Ebből aztán amice Lupcsek is megtud
ja hogy a princzipális szerelmes, ami' pe- 
dig amicé Lupcsek tud, aki Makkfői fiskális 
szerint sémit sem tud  azt már valoságos 
szégyen volna Makkfői fiskálisnak is nem tudni

Tehát Makkfői- fiskális a második stu- 
diumban rájön hogy az a kis szőke lány 
gyermek, a kitől ly nehezen vált el mult- 
kor Debreczenben jártában, Feri öcsénknek 
maradandó nyomokat hagyott szivében sha alányka véletlenül még "tes nullus" volna

nem lenne bolondság idehozni az élet „fel
zetéül- . . . hiszen a prókátór is ember.., 
az ő szive, sem egészen kő. . azt is „sig. 
nálja" ez Amor-nyila, az ő világában is he
lyet foglalhatnak a szelidebb emberi örömök 
legalább .sub clausula.-

(folytatjuk)

aggodalmaimat, igazat adva csak fokozta 
azokat.

S most elbeszélem nyilván, mert végre 
megleltem o kibúvó ajtót, a melyet szivesen 
felfedezek az álarczosbál után. — H. G.

Vegyesek.
Szklabonyán csinos és czélszerü tanitó- 

lakot épített a község. A 2124 frtra rúgó 
költség fedezésére Zichy Károly grf 100 ft 
Pataky János ottani plébános ugyaannyit 
adott, Forgách Antal gr. pedig 12 db sza- 
rufával járult az épitéshez A község a tem
plom pénztárából 600 frtot vett költsön 6-os 
kamatra évi 100 frt törlesztési kötelezettség 
mellett. Egyszersmind örömmel halljuk,'hogy 
az iskola taneszközökkel kellően el van lát
va, a magyarnyelv tanitására pedig heten 
kint fél nap van szentelve, mely időt lel- 
kismeretesen igyekszik felhasználni az ot- 
tani tanitó Siklaky István. Követésre méltó 
példa! —

Egy emberbaráttól levelet kaptunk , 
melyben azon tapasztalatbó kiindulva, hogy 
a cholera többnyire a tisztességes lakást, 
kellő ruházatot nélkülöző s rosz élelmezésü 
lakosok között pusztit, az önfentartás és em- 
berbaráti szeretet érdekében felhivja a va- 
gyonosabbakat, hogy a szegényebbeknek e- 
gészséges lakásokbai áthelyezések melegebb 
ruhák osztogatása, s jobb élelmezésével ves
senek gátat a járvány terjedezése elé. Kár 
hogy a kivitel módozatait nem közölte e 
névtelen emberbarát !

A salgó-tarjáni vasfinomitó rész- 
  vény társulat. Az angol magyar bank és a 
bécsi váltó-bank e hó 14-én e vállalat 25 
ezer darab részvényét nyilvános aláírásra 
bocsátják ki. Tájékozásul a következőket je
gyezzük meg. A társulat egy 450 millió má- 
zsányi hatalmas kőszénteleppel bir. A jeles 
minőségűnek ismert salgó-tarjáni barnaszén 

 a társulat területén könnyen évenkint 10 
millió mázsányi mennyiségre fokozható, ol- 
csó szállitásért egy saját, a m kir. állam- 
vasuttal összekapcsolt gőzmozdonyú pálya 
által gondoskodva van. A teljes üzletben ál
ló vasfinomitó gyár, mely a legjobb minták 
után és a legujabb idő összes idevágó ta
lálmányainak fölhasználásával szereltetettfel 

 évenkint 220,000 mázsa vas iparcikket 
gyárt, az aczélgyártásra pedig legkedvezöbb 

  előföltételek léteznek. Szaktekintélyük itélete 
szerint a vasművek minősége kitűnő, és 

  miután a vállalat technikai igazgatása 
  igen tapasztalt kezekre bizatott, ez intézet- 
 nek nincsen mit tartania a versenytől s gyárt- 

   mánya a legelső angol vasművek mellé mél- 
   tán állítható. Teljesen meg vagyunk arról

győződve, hogy a tőke is méltányolni fogja 
azt a jelentőséget, melylyel az ily nemzeti 
vállalat Magyarországra nézve bir, mely ál
tal az osztrák vasművek nyomasztó függé- 
sétől megszabadulunk! A salgótarjáni vas- 
finomító gyár oly intezet, melynek munka 
 képességére Magyarország büszke lehet, mely 
 azonfelűl részvényeseinekk kétségtelenül dús 
és biztos jövedelmet fog hozni. — E válla
lat részvényeire aláirók tehát nem csak a 
 belföldi ipar előmozdításához fognak járul 
ni, hanem maguknak is igen szép anyagi 

hasznot biztositanak, akár megtartják a rész
vényeket és az előre látható jelentékeny osz- 

  talékokat fölveszik, akár tul adnak azokon 
lényegesen magasabb árfolyamok mellett, 
melylyel e részvények rövid idő mulva min

 den bizonynyal birni fognak.                       P.  N.

Hirek.

Első számunkba két hiba csúszott be. 
 Ugyanis a Csalárban jegyzővé választott 
  Endrődi nem János, de István. Továbbá a 
mult közgyűlésen a közmunka-váltsági dij 
nem 1873, de 1874-re állapíttatott meg s 
az igás napszám nem 2 frt 50 kr., hanem 
2 frt 40 krral váltható meg. A megye ez 
ügyben azért intézkedik ily korán, hogy a 
közmunka jövő évi megváltására már szep- 
tember hóban hivatik fel a közönség.

      A  b.-gyarmati dalárda a  farsangon 
nehány dalestélyt fog rendezni.

Pest egyik legismertebb s mindeneset
re legeredetibb alakja Bernáth Gáspár meg- 
halt. A pesti lapok melegen emlékeznek 
 meg róla. Megyebelieink közül is sokan is
merték őt s bizonyára kegyelettel őrzik meg 
emlékét; kinek elmés ötletei, szelid humo
rú megjegyzései, s „az alföldön halászlegény  
vagyok én" kezdetű népdala., még sokáig 
fenn fogunk maradni: igen sokan ismerték 
őt, de lelke mélyébe, kedély világába nem 
láthatott be senki. Élő talány  volt, megfej- 
téséhez kulcsot talán hátramaradt irományai 
nyujthatnak. Vég óráiban összes adóságait 
a lipótvárosi basilika fölépitésére hagyomá 
nyozta. Nyugodjék békében.

Sylvester estéjén a nógrádmegyei de
ákkör termeiben barátságos estélyre gyült 
egybe a helybeli iutelligentia nagy része, 
pártkülönbség nélkül A pohárköszöntések 

 egymást érték s a politikai nézetkülönbsé- 
 get kiegyenlité az általános jó kedv Örven- 
 detes jele társadalmi viszonyaink javulásának 
Ez is jó.

           Föcsendbiztos: Ugy-e, magát most ö- 
 tödször tolonczozták ide ? 

         Taloncznő: Nem, kérem 
alássan, csak  harmadszor.

15 honvéd részesül  a felnevek okta
tásában. A tanítást e hó 9-én kezdette meg 
Herczeg Bertalan igazgató tanár  ur Kivá- 
natos volna, hogy a városiak is, nagyobb 
figyelmet fordítanának e fontos ügyre, s fel- 
használnák a kinálkozó alkalmat.

Cholera esetek szórványosan még min
dig előfordulnak, bár nem  a kir által na- 
gyitott mérvben; igy a tarnóczi, bolyki, mu- 
lyadi, pinczi cholera hírek alaptalanok. Tar- 
jánban azonban állandósítani kezdi magát 
nyolcz cholerabeteg közül azonban csak 
egy halt meg, ezen kívül két krajnai ille-tőségű munkás s egy kísérőjük esett áldo-zatul e hó 2-án.Árndorfer György f. hó 7-én meg-

halt, végelgyengülésben. Nyugodjék bé
kében. —

A b.-gyarmati járásban jegyzőkké 
választattak: Szécsény-kovácsiban Kasztóv- 
szki N., Szklabonyán Siklaki István, Kék
kőben Rákossy János, Alsó-Esztergályon Ben
de. Vadkerten megmaradt Fellner Antal.

A Nógrdi járásösszes községeiben ugy 
 a  képviselőtestületek mint az elöljáróságok 
megalakitvák a mai napig következő körjegy-zők választattak meg:Nógrádon Ledermayer Vincze, Nőtincsen

Tóth Gyula, D. Jenőn Szabó Károly, Rét
ságon Kollarics Ignácz, N. Orosziban Ár- 
vay József, Verőczén Pokorny György, Kosd 
mint nagy község megtartá eddigi jegyző
jét Balogh Jánost.

Kérjük a többi szolgabiró urakat, szí
veskedjenek velünk a járásukban megejtett 
választások eredményét tudatni.

llymen. Okolicsányi Gyula ipolysági 
aljárásbiró jegyet váltott Keller Mária kis- 
asszonynyal, a sági műkedvelői előadások e- 
gyik legkellemesb alakjával.

 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. Rozs3 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, 
XY; kisaszonnynak.. Első  számunk nyílt- 

terében hirdetett levélcsomag * szerkeztő- 
ségnél van letéve- méltóztassék intézkedni. 

| H.. I. Varsány. Ön félre értett, ajánlatát 
.el nem fogadhatom, de egy kis türelmet 
kérek"

Felelős szerkesztő:
Harmos Gábor.

sudur.it


Nyilttér*
Alólirt tudatom tisztclt barátim-, 

s ismerőseimmel; miszerint tudomá- 
somra jövén azon körülmény, hogy 
némely egyének által azzal rágal- 
maztatom, miszerint én a Gláser Sá- 

muel és Lőwy Mihály által Braun 
József szécsényi lakos ellen bepana-

•) E rovatban közlöttekért nem vállal felelősséget 
a szerk.

 szolt váltóhamisitáai bűntettben ré- 
 szes lennék, — ezen aljas és szep
lőtlen becsületemet mélyen sértő rá
galom folytán fölkértem képviselőm 
Tersztyánszky István köz- és váltó 
ügyvéd urat, miszerint rágalmazóim 
érdemlett megbüntetése végett a szük- 
 séges törvényes lépéseket megtegye.

Kelt Szécsényben 1872. deczem- 
 ber 25. H o f f m a n Jakab.

Alólirt bizonyítom: miszerint t.

Hoffmann Jakab ur által megbizat- 
ván arra nézve: hogy azon egyének 
ellen, kik őt azzal rágalmazták 
mintha ő a Gláser Sámuel és Lőwy 
Mihály által Braun József ellen pa
naszolt váltóhamisitási bűntettben ré
szes lenne, — rágalmazást bosszúló 
keresetet inditsak, s méltó megbün
tetésüket eszközöljem, — ezen meg
bizás folytán, a tek. b.-gyarmati és 
szécsényi kir. járásbiróságokhoz 161 

s illetve 70 szám alatt beadott kér
vényekkel a szükséges lépéseket meg 
tévén, — a rágalmazásnak bírósági- 
lag lett constatálása után mindazon 
törvényes lépéseket meg teendem ; 
mellyeket védenczem megsértett be
csületének helyreállitása igényel. —

Kelt Szécsényben 1873. Január 
hó 8-án. Tesztyánszky István 

köz- és váltóügyvéd.

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. Wlliam Lee utasítása 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 erősbiti, és a száj tiszta szagtalan izt nyer 

a szesz elpárolgása után.
Ára egy nagy üvegnek 80 kr., kisebb 40 kr.

Használati utasitás magyar vagy német nyelven, jelentékeny orvosi s egyéb elismerő bizonyítvá
nyokkal, valamint bizományosaink névsorával, minden üveghez mellékeltetik.

WERTHER. 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 férfi ruha raktárát
Nemkülönben megrendelésekre, mérték szerint a legjutányosabb árak mellett 24 óra alatt a 

legszilárdabban és pontosan elkészít mindennemű nő- és férfi ruhanemüket.

A n. é. közönség számos látogatását kéri

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


