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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

hirdetések.

Vidéken és Léván házhoz küldve:

Négyhasábos petit-sor egyszeri közlc-ccri 7 kr.
kétszeriért 6 kr, többszöriért 5 l.r fizetendő.

Egy évre....................... 5 frt — kr.
Hat hóra....................... 2 frt 50 kr.
Hárem hóra . . . . Ifrt25kr.

Délyegdij minden egyes beiktatásért 30 Lr.

A nyilttérben:
minden négyhasábos garmond sor dija 15 kr.

Előfizetési pénzek postautal vúnynyal küldhetők.

Velünk összeköttetésben levő hirdetu-iredák, elő
fizetőink. vagy a gyakori hirdetők tetemes díj
kedvezményben részesülnek.

Epyea számok 12 krjával kaphatók

a k i adóh i vata1 b a u

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.
A kéziratok a szerkesztőséghez: (Züldkert-utcza 83. sz.) küldendők.
•••Kéziratok vissza nem adatnak. •••

FELELŐS SZERKESZTŐ:

HOLLÓ SÁNDOR.

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK:
Hirdetmény.
Barsvármegye törvényhatósági bizott
ságának közgyűlése, folyó évi 154 sz. a.
kelt határozatával, a lévai külön választó
kerületben megürült törvényhatósági bizott
sági tag állásnak választás utján való be
töltését elrendelvén, egyszersmind vá'asztási határnapul folyó évi november hó 5-ik
napját tűzte ki.
Miről a város választó közönségét
oly hozzáadással értesítem, hogy a szemé
lyesen beadandó szavazatlapok reggeli 9
órától esti 4 óráig Léva városháza nagy
termében fogadtatnak el s hogy a válasz
tók névjegyzéke naponként a hivatalos
órák alatt ugyanott megtekinthető.
Léván, 1888. évi okt. hó 25-én.
Csekey Flóxis s. k.
a közgyűlés küldötte, mint elnök.

Vizeink szabályozása.
i.
Még a nyolezvantis évek elején,
rövid időre, hogy a kulturmérnökség
Magyarországban felállittatott, zbarsntegyei gazdasági egyesületünk, majd
nyomban Barsvármegye közönsége
azon kérelemmel járult az illető szak
minisztériumhoz, hogy a kultúrmérnö
kök kiküldésével vizeink szabályozásá
nak tervét felvétetvén, azokat szabá
lyozás alá vétesse s a közgazdászat
kárára eddig haszonvehetlenül heverő
árterületeket rendeltetésüknek adassa
át s hasznavehetőkké tétesse.
B. Kemény Gábor akkori földmivelési-, ipar- s kereskedelmi miniszter
körültekintő igy ekezeténél fogva a felterjesztett kérelemnek helyt adva, a
kultúrmérnököket legelőször is Barsvármegvének alsó részébe, a lévai já
rásba. különösen városunk s vidékünk
árterületeinek felvételére, a Perecz s
Podluzsán mentén kiküldötte s a szük

T Á R C Z A.
Az ember fizikai élveiről— Sir León. —

Tagadhatlan, hogy a természet az em
ber érzéki szerveit bizonyos örömök forrásivá tette; de a boldogság lelkének ismerete
nélkül távozik ez árnyékvilágból, bármennyi
fizikai élvben részesül is, ha élveinek
magasabb forrásait nem ismeri.
Mennél kisebb lelkének megilletése
valamely élv által, annál kevésbbé tartós
élve; ellenben, mennél inkább társul élve
erkölcsi eszmékkel, annál melyebbek lelké
nek benyomásai.
Égi élvnek nevezheti, ha általa az is
teni fennségnek és tökélynek sejditése tá
mad lelkében.
Vessen csak egy vizsgáló tekintetet
fizikai élveire és megtudja, hogy élveinek
bájeréje abban az arányban növekszik, a
melyben azok lassan-lassan finomulnak és
lelkiekké lesznek.
Egy képet szemlélve például, mely a
nyomor gyermekeit ábrázolja: csodálhatja
a rajz tisztaságát, a sziliek gazdagságát, a
szépség érzése benne ki lesz elégitve; de
ha ezen képnek jelentését nem ismeri, ha
mar elmúlik élve. Mihelyt azonban ez az
Írás tűnik a kép alatt szemébe : „A nyo
mor gyermekei", tüstént elfogódik, lelkét
részvételt keltő gondolatok járják által és
» kép magához fogja vonzani.
Vagy talán nem ismeretes-e, hogy az

Megjelen.: hetenként egyszer,

..A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba:

♦ vasárnap reggel. <•--~-

(Takarék- és Hitelintézeti épület) kérjük utasítani.
A LAP KIADÓJA;

séges vizszabályozási terveket elkészít
tette és pedig, mivel ezen patakok
mentében elfolyó s posványosodást
okozó vadvizek helyes szabályozása
csak a szomszéd hontmegyei Szikincze
patak vadvizeinek a tervezetbevaió
felvételével eszközölhető, a szabályo
zási tervbe a Szikincze patak is fel
vétetett.
Az elkészített szabályozási tervek
az. illetékes kérelmezőknek további el
járás, illetve végrehajtás és szabályo
zás eszközlése végett kiadattak akként,
hogy az ármentesitő terület érdekelt
jei maguk körében a két vármegye
felügyelete alatt vizszabályozó társula
tot alakítsanak.
Megtétettek erre nézve a szükséges
lépések első ízben a gazdasági egye
sület. majd Léva város kezdeményezése
és végül Barsvármegyének közbelépése
folytán ; hanem a szükséges vizszabályozó társulatot összehozni, megalakí
tani mindezideig nem sikerült; pedig
istennek hála már nyolez esztendő
óta vergődünk ez ügyben ide-oda.
Persze nehezíti ez ügy lebonyolí
tását az, hogy két vármegye van hi
vatva ugyanazon egy ügyben hatá
rozni ; két vármegyének jókora kö
zönsége van benne érdekelve ; atyafiságos — mint mondák elődeink —
szeretet egyikben sem hiányzik, ké
szek mindenkor egymásnak ölelő kar
jaiba esni s mint a költő monda;
egymást öleléssel agyonszoritani; csak
költséges ne legyen a dolog.
De itt az a baj, hogy a kérdéses
vizszabályozás, vadvizlevezetés tete
mes költséget igényel s ezen költsé
get elhárítani, s attól megszabadulni,
egyforma szeretettel törekszik mind a
két atyafiságos szeretetü vármegyei
érdekeltség-.
S azért hagyják aztán a vadvize
ket tetszésük szerint folyni s folydogalni; „te se bánts, én se bánts",
mondja a magyar példabeszéd; csak

hogy a vadvizek ennek nem paríroz
nak, mert ezek ugyan akkor is meg
jelennek. mikor az érdekeltek éppen
nem akarják; sőt úgy látjuk, legna
gyobb kedvük és passiójuk oly idő
ben megjelenni az érdekeltség terré
numain, mikor az áldás a termésre
nézve legbiztatóbb, s mikor azt —talán
mert az érdekeltségnek nincs szüksége
rájaf?) —- magukkal viszik.
Bizony keserű humora ez a sors
nak. hogy ez érdekeltség munkájának
gyümölcsét a vadvizek hordják cl!
Igaz ugyan, hogy az érdekeltség
mindannyiszor, mikor a vadvizek
elöntik földjeit s rétjeit, nagyon is feljajdul: segítségért kiált ég és föld felé ;
de a mint az ár elvonul s csak némi
kilátás nyílik is arra, hogy termésé
nek valami resztjét elviheti, azonnal
megszűnik a sürgés forgás, a segítség
a biztos védelem után, mert ez ál
dozattal jár ; áldozat hozataltól pedig
sokan irtóznak.
S igy évről évre tengődik a hul
lámzó s változatos állapoton.
De ha már az érdekeltség —
mintegy kénytelen — bele éli magát
ezen visszás állapotba; valljon tűrhető-e
ez a közérdek szempontjából ? Megengedhető-e az, hogy midőn a közér
dek szempontjából megtétettek a leg
első lépések a vadvizek levezetésére,
azok némely érdekeltség szükkeblüsége
miatt elhanyagoltatván, kárbaveszszenek ’?!
Bizony nem !!

ember leginkább oly tájékok látásánál sze
ret mulatni, melyek az örök békének és
romlatlauságnak kellemes képeit tüntetik
fel vagy benne a véglietetlen erőnek lelkét
emelő eszméit ébresztik ! ?
Még a magában nem szép is bájoló
lesz az emberre nézve, ha általa kellemes
emlékek ébrednek benne. A szegény hon
talan hideg maradt az idegen föld legmo
solygóbb tájainak szemlélésénél is, holott
lia távolról nehány kopár halmot pillant
meg: legott szemei könyben úsznak, ezen
halmok imádott hazájának homokdombjai
hoz hasonlitnak.
Tapintó érzékéből eredő érzése az
embernek, mely élte fenntartására szüksé
ges, inkább hasznos, mint kellemes.
Vedd cl fizikai élveidtől azon gondo
latokat, melyek által szived azokban része
sül : azonnal elmúlik élveid édessége.
Különben volna-e elég okunk a szemé
remnek, az ártatlanságnak, a kegynek és
őszinteségnek oly bájerőt tulajdonítani ?
Ezt még az elvetemedettek is tudják, kik
a csábításból mesterséget űznek............
Az ember érzéséből eredő élvek is
csak akkor becsesek, iia szebb és lelkibb
élvek előmozditói.
Hasonlóképen áll a dolog a szaglásból
származó élvekkel.
Bájerejök egyenlő a semmivel, mi
helyt az ember belső érzését nem emelik,
mintegy nem ringatják.
Hát a hallás élvei! A fülemile hangja
kedves az embernek. De mily különbség,

midőn elragadó zengését kalitkából és a
természet nagy templomában halija, midőn
a búcsúzó nap utolsó mosolya szivét az
édes bánatra oly hajlandóvá teszi. Eleven
érzései lehetnek az embernek egy jó dalmű
meghallgatása után, de bizonyára jobban
elandalodik, lia az operából hazajövet egy
egyszerű éneket hall, mely boldog idejéből
édes emlékeket ébreszt fel, melyek szivét
egészen uraljak.
De elég ezekből ! Ha az ember azt
akarja, hogy fizikai élveire utóbb is gyönvörrel emlékezhessék vissza, olyanokat
keressen, melyekkel erkölcsi eszmék járnak.
Ilyetén élvek nélkül hová jut az em
beri ész méltósága és fantáziájának tisztak-*’o J _ Ha állati élvekbe elmerülsz, olyan
esztelenhez fogsz hasonlítani, óh ember, ki
' a termőfa virágjait leveri, hogy azokból
I bokrétát kössön.
A virág sorsa az elhervadás ... ne
keresd ember idő előtt a hervadást !

A babonáról.
— Irta: Farkas Ákos. —

B a b o n á sáliatok. Az állatvi
lág sem ment a babona tévhitétől, mert a
babonás emberek az állatok nagy részének '
is tulajdonítanak bizonyos természetfeletti '
erőket. Babonás állat a bagoly, mert ez a
boszorkányok szolgálatában áll, mely a I
kígyókat, békákat és bogarakat számukra

Az illat-tündérek.
Ifjú lányka, bájos lányka
A cnerinelylyel elbeszélget.
Koszorút fon s kis kezévsl
Sok virágból olt ki éltet.
Nö a csokor, fogy a virág;
A leányka csapa kelteni.
A mint dalol, a mint mosolyg,
Köréje gyűl számos szellem.
Egy kandikál a rózsából,

M is a bájos violából ;

NYITRAI ÉS TÁRSA.

összefogdossa. A tehénről számtalan babona
kering. Ha a tehén rúg, le kell a fejét bo
rítani egy kendővel, azután a kendőt össze
szurkálni vasvillával. A tehenet eladás
előtt egy gereblyén kell áthajtani, külön
ben el nem adhatjuk. Ha a balha kezünk
fejére ugrik, akkor vagy levelet, vagy
pénzt kapunk. A fecske, gólya szintén ba
bonás állatok, nem különben a kigyó, a
béka és a gyik is. Több szerepe van a
macskának. A boszorkány a macska bőrét
és alakját használja leginkább átváltozásai
ban. A kutya, ha kapar, halott lesz a ház
nál, ha vonit, tiiz lesz. Még a betüzőszunak, a póknak, a keleti csótánynak s más
egyéb kisebb- és nagyobb állatnak is ju
tott szerep.
B a b o n á s nővé n y e k. A csodafa,
vasfű, a négy levelii lóhere, a kutyatej,
liliom, a farkas-alma, az ökörfarkkóró mind
babonás növények.
Babonás ásvány ok, b ü v e r ek1 y é k. Sokan még inai napig is különös
alakú kőnek, fának, vagy csontnak oly
csodatevő erőt tulajdonítanak, hogy aki vi
seli, azt semmiféle szerencsétlenség sem
érheti. A régiek a gyémántról azt tartot
tak, hogyha azt balkarjukon viselik, a go
nosz lélek nem árthat nekik. A gyémántról
különben azt is hitték, hogy azt a kígyók
barlangokban fújják. A gránát egészséges
emberen piros, beteg emberen halavány
volt. Az aehat, rubin s más drágakövek
hasonló büverövel bírtak.
A széllé m idézésben liivők
azt tartják, hogy miután a lélek nem hal
meg, lehet azt visszaidézni, csak érteni
kell hozza. Számosán vannak ma is, akik
föltétlenül hisznek ebben és az úgynevezett
spiritistákat, asik különben ismert világcsa
lók, még anyagilag is támogatják.
A csillagos ég- s tüneményei
ről. Az átinérhetlen világűr számtalan
csillagával s tüneményével, sok babonát
nyújt az emberiségnek. Az üstökös csillag,
a nap- és holdfogyatkozás, az északi fény,
szivárvauy, a tejut rendesen valami rémes
babonának, pl. kolera, pestis, bábom, a
tőidnek elsülyedése, csillagesés stb. szerenJazmin alól kibújik egv,
Mást liliom dús szirma fed.
Bujkálnak az ibolyában ;
A fáj virág is tele van.
Nefelejtsben vig az élet,
Hervadt szirma sorba éled.
Kedves illatú szegfiiuck
Szirmain tündérek ülnek.
Hinta lesz a tulipánból,
Ivókchely gyöngyvirágból . . .
Csolnakáznak a nárczisban,
A jáczintba egy-cgy illan.
Bujokálnak ide s lova,
Rezg a sárga, dús poroda.
Dalolgatnak, énekelnek,
Majd birtel.n tánezra keinek.
Néz a lányka, néz a tánezra,
Belefárad, mégis bámul. . .
Perg a tündér . . nem fon a lány;
Feje forog, kering, kábul.

Keble nehéz, alig pillog . . .
Lehanyatlik teli kaija . . .
Elalszik a virágok k"zt ;
A sok szellem úgy akarja.
Per^ a tündér, számos tündér
Körbe, sorba, egyre, másra;
De a leány fel nem ébred
Sem énekre, sem a tánezra.

Alii Ij, aludj,
Fel ne ébredj;
Örök idő

Szórj jk te rád . . .
Illat-tündér

Dús illat a
Hilá! szerünk.
Elhódítunk,
Elkábitunk,
A mig élünk,
Halált szitunk.
Aludj, aludj,
Fel ne ébredj ;
Örök idő

A mi nevünk,

Legyen éjed! . . .

Legyen éjed
.
Mert lakásunk
Elpusztitád,
Átkainkat

Idssói Cs. Antal.

esetlenségnek előhírnöke. S akadnak ilyen
alkalommal jósok is mindjárt, akik az ilyen
rémes dolgokat meg is jövendölnek. E
téren egyike a leghíresebb jósoknak haj
dan Nostrodamus (tulajdonkép Michel
Notre-Dame) volt ; élt 1504—1566 ig. 3Iisticus jövendölései s egyéb jóslásai az ud
vari körökben is feltűntek. Medici Katalin
udvarába szólította, később IX. Károly
udvari orvosa iett; 1781-ben a pápai ud
var megjelent müveit a tiltott könyvek
lajstromába vette fel, mert azokban a
pápaság elenyészte is megjósoltatott. Az
1886-ik évre az egész világraszóló szeren
csétlenséget jövendölt következő versében :
Quando Marcus I’ascha Habit,
Antonius pcntecostabit,
Joannes corpore stabit,
Totus mnndus vae clanribit

(Ha Márk napja húsvétim, Antal pün
kösdre, János pedig űrnapjára esik, az
egész világon nagy jajgatás lesz.)
(Folyt, köv.)

A veszettség.^
Düh, ebdüh, dühödtség, veszettség,
víziszony, a kutyanemhez tartozó állatok
nak (a kutya, farkas, rókának) -— néme
lyek állítása szerint a macskáknak is —
sajátos betegsége ; azonban a kór lefolyása
alatt fejlődő ragály által valamennyi más
állatra, sőt emberekre is átszármaztatható.
A kór-okokat illetőleg csak annyit
tudunk, hogy a düh iránt a fentnevezett
állatnemek bírnak hajlammal, mennyiben a
düh eredeti kifejlődése egyedül ezeknél
észlelhetett.
Az ebdiili önfejlődése mellett szól
azon fontos tapasztalat, hogy valahányszor
még alkalmunk volt ezen betegséget akár
szórványosan, akár pedig járvány-képen ész
lelni, a dühnek első esetei mindig a ku
tyáknál fordultak elő; e mellett szól to
vábbá azon körülmény is, hogy az ebdiili
némely vidékeken esztendők hosszán nem
fordulván elő, egyszerre járványképen lép
fel s bizonyos idő múlva a fertőzésre való
folytonos alkalom daczára, megint elenyé
szik, mig máskor megint más vidékekben
feltámad.
Az ebdiili önfejlődése mellett szól, s
különös figyelemre méltó azon körülmény
is, hogy a vésznek első esetei, nem anynyira szabadban tartózkodó, más kutyákkal
és egyéb állatokkal érintkező, hanem in
kább oly kutyáknál fordulnak elő, melyek
szobákban tartatván, szabad levegő élve
zése kedvéért kocsikban, vagy karon vagy
legalább is zsinóron kivezettetvén, más
kutyákkal sohasem jöttek érintkezésbe, an
nál Kevésbbé kóbor ebekkel; melyek továbbá
nőszSsztönük kielégítéséről is vagy egészen
*) ügy az emberiség-, mint az állatvilágra
nézve egyiránt veszélyes kór ellen való védekezhetés
szempontjából — Lntz József állami állatorvos ur ál
tal irt s kiváló szakismeretről tannskodó közleményre
felhívjuk t. olvasó közönségünk szives figyelmét! —
Szerk.

Távolból.
— Csevegés. —

Hullanak a falevelek, az őrt álló ba
ka gyorsabb iitenyben tánczol bódéja előtt,
az almamáterek szép parázs felett melegetik kezüket, a jogászok kihozatják nyári
álmot aluvó kabátjukat.............. itt az ősz.
Hiába Kassán vagyunk, itt már hűvös szél
fujdogá), mely pirosra festi a sétáló höl
gyek arezait.
Üres a Széchényi liget, csak egy-egy
baka sétál párjával, vagy egy- jogász siet
zsebébe nyújtva atléta-botját és hirdeti
mindenkinek, hogy elvből nem hord őszi
kabátot.
De mit fecsegek én ily csekélységek
ről, hiszen Kassáról akarok Írni. Nem ve
sződöm a város leiratával, megtették ezt
nálam hivatottabbak régen. Leírták már so
kat: a kassai dóm büszke kupoláját, a város
festői fekvését, gyönyörű főutezáját, dicsér
ték pompás kövezetét, melyhez képest a
Vcrscheezi és váczi tyukszemápoló köve
itek aszfalt számba mennek.
De lássuk az itteni életet.
Berukkolt a jogász- és gaidász- sereg,
megnépesültek a kiadásra várakozó hónapos
szobák, megtelt a Sitii kávéház jogász-kira
kata, a zálogházak újra ébrednek, mert el
múlt a holt szezon, csak a korzó maradt
réginek, hol fel- és alávonul a mamák ál
tal féltékeny elövigyázattal gardírozott
hölgykiállitás. Csupa hölgy-sereg, fiatal em
ber kisérő nincs sehol, azok egy csoport
ban állanak, a „Sifli“ előtt oszlopokhoz tá
maszkodva nézik a le- és felvonuló tarka
sereget.
Tompa hangon üti a dóm tornyában
8-at az óra, lassanként eltünedezik a hölgy

lemondani voltak kénytelenek, vagy pedig
meg kellett elégedniük az c czélból uruk
által kiválasztott, s épen oly szigorúan ne
velt s elvont életet élő társakkal.
Hogy a kór lefolyása alatt fejlődött
ragály az ebdüh terjesztésében nagy szere
pet játszik, magától értetik.
Vájjon melyik ebfajta hajlandóbb az
ebdühnek eredeti kifejlesztésére, azt meg
határozni alig lehetséges ; annyi azonban
bizonyos, hogy természetüknél fogva nagy
ingerlékenységet tanúsító,, s azért is hara
pós kutyák sokkal inkább megbetegednek,
mint az ellenkező jellemmel bírók. Az eb
düh kifejlődésére a fajtánál sokkal nagyobb
befolyása van a kutyák életmódjának ; mi
nél inkább ellenkezik ez t. i. a kutya ter
mészetével, annál hajlandóbbá teszi azt
valamennyi kór iránt, tehát a düh iránt is
amint azt elkényeztetett, tultáplált s he
nyélő kutyáknál tapasztaljuk. — Az ivarra
nézve nagy különbség mutatkozik, mennyi
ben t. i. a hímek feltűnő nagyobb számban
dühödnek meg, mint a nőstények ; lehet,
hogy nagy városokban a Iliinek nagyobb
száma miatt.
Az előidéző okok egészen ismeretle
nek előttünk. Közönségesen a nagy mele
get s vízhiányt, valamint a zordon téli hi
deget is szokták okozni. De ha tekintetbe
veszszük, hogy ezen kór többnyire tavasz
kor és őszkor szokott kitörni, s hogy szo
kottnál kevésbbé meleg nyáron is járvá
nyosán uralkodott; s ha meggondoljuk,
hogy a legmelegebb országokban, a ln>l
nyáron is a vízhiány általános, ezen kól
áiig, s némelyek állítása szerint épen nem
ismeretes: meg kell engednünk, hogy a
meleg és vízhiány nem számíthatók az eb
dühöt előidéző befolyások közé. — Atni
pedig a nagy hideget illeti, ennek homlok
egyenest ellentmond azon tapasztalás, mi
szerint az éjszaki sarkhoz közel fekvő föld
részeken, li<d a kutya a leghasznosabb
házi állatnemet képezi, az ebdiili egészen
ismeretlen.
Éppen igy vagyunk az eledellel, a
tartózkodással s az ápolással is. — Mig t.
i. nyomorban élő s legjobb esetekben is
csak döghussal jóllakott s szabad ég alatt
tartózkodó kutyáknál az ebdiili kitörése a
ritkaságok közé tartozik ; addig az elké
nyeztetett, tultáplált, puha ágyban heverésző ölebeeskék legnagyobb számát képe
zik az ebdiili áldozatául esett kutyáknál.
Ezeknél sokkal nagyobb befolyással
lehet a düh önfejlődésére az idegrendszer
nek felingerlése, melynek túlságos
fokozása már magában is a legegészségesebb
kutyánál a felingereltség oly fokát idéz
heti elő, hogy annak a valódi dühkórtól
való megkülönböztetése alig és csak a
kutya ieesillapulása után lehetséges. Jobb
alkalom pedig ilynemű ingerültségre nem
lehet, mint a kutyák párzása, mennyiben
az ivaroknak — a nősténykölykek szoká
sos kiirtásából eredő — rendkívüli arány
talanságánál fogva, a nőszösztön kielégítése
békésen nem mehet végbe.
Azon állítás, miszerint a f el i n g o
r e 1 t nöszősztönnek ki n e in e légitése idézi elő a dühöt, nem teljesen
alaptalan, sőt valószínűvé is válik, ha az
ebdülmek az éjszaki és afrikai földrészeken.

meg nem jelenését közelebbről méltatjuk.
— Az éjszaki földrészeken — amint már
emlitém — a kutya a leghasznosabb házi
állat, a miért is ezen állatok tenyésztésére
oly gond fordittatik, mint nálunk az úgy
nevezett hasznos vagyis gazdasági állato
kéra. A legjobb bimkutyák t. i. megtartat
nak, a selejtesebbek kikéi éltetnek, A
mohamedán vallásit országokban a kutya
az emberi lakokból ki van zárva, s ezért
egészen vadait élvén, az ivarok közt arány
talanság nem fordul elő.
Az e tekintetben általam is megfigyelt
kísérletek tökéletesen igazolják .. nőszösztön
ki nem elegitésének a düh okául való foga
dását.
A ragály fejlődése a kór iegelső kez
detétől egész a halál beálltáig megy végbe,
s ámbár a ragály a testnek mindennemű
váladékában foglaltatik, mégis a nyállal
eszközölt fertőzések a legveszélyesebbek.
Az ebdüh-ragály iránt v a 1 a ni e n yn y i áll a tn e m, s ő t a z ember is
fogé k o n y; a fertőzés közönségesen a
húsevő állatok által végbevitt harapások
folytán történik. A fücvőkről — melyek
váladékai szintén ragályosak — a ragály
nak átszármaztatása nagyon ritkán fordul elő.
A legveszélyesebb sebzések az alig
vagy épen nem vérző bőrleliorzsolások, inig
az erősen vérző sebekből a ragály a vér
által kimosatik.
Az állatoknál a szór vagy gyapjú, az
embereknél a ruhaneinüek igen sokszor
megakadályozzák e ragálynak a sebbe való
jutását ; úgy lmgy c sebzések s fertőzések
közti arány igen ingadozó. Statistikai ada
tok szerint t. i. a dühös kutyáktól mégharapottak 20—70 °„-a esett dühbe. 11a azon
ban ezen adatokkal összehasonlítjuk az ol
tások által nyert eredményt (25- 70 °(>)
akkor nem igen sokba vehetjük a ruha s
mez oltalmát, s igy az eredményben mutat
kozó feltűnő kűlömbséget inkább annak
kell tulajdonítanunk, hogy a ragály iránti
fogékonyság általában, vagy a sértett helyen
a felszívódási képesség igen különböző.
A fogékonyságon s helyi viszonyokon
kiviil még a ragálynak belercjét is számba
vehetnék, lm tapasztalásból nem tudnék,
hogy ugyanazon dühös állatból származó
ragály némely állatoknál dühöt idéz elő, mig
más állatoknál az oltás eredmény nélkül
maradt. — így p. o. Hertvig .kutyája 3
esztendőn át, a rajta végbe vitt oltások
daczára, egészséges maradt.
A mart sebek rendesen igen hamar
gyógyulnak, s a megmart állatok rövidebbhosszabb időig egészségeseknek látszanak.
A lap p a n g á s i i d ő szak ugyanis
tartamára nézve igen különböző, úgy lmgy
néhány naptól 6—7 hónapra is terjed.
Zlamál tapasztalása szerint, ugyanazon
dühös kutya által, ugyanazon pillanatban az
ajkakon megharapott két kom ló közül az
egyik a sértés utáni 5-ik, mig a másik a
125-ik napon betegedett meg. Ezen példa
továbbá nem igen tanúskodik a Spinola ál
tal állítólag tett tapasztalás mellett, inelv i
szerint a v e m h es s é g nagy b e f o 1 y á ssal lenne a lappangási időszak meghosszab
bítására, mert a kérdéses két ló közül egvik
sem volt vemhes.
A lappangási időszak különféleségének

világ, csak egy-egy főtis/tpek a lánya sé
tál még künn, aki kirendelt gavallérjait
akarja agyonuntatni. Minden sétáló ezen
szavakkal válik el: viszontlátásra a szín
házban.
Thalia papjai hallva ezen szavakat,
örömmel sietnek templomukba, hol telt ház
előtt mutogatják művészetüket, de sajna !
csak az ingyenes helyek vannak elfoglalva
és a karzaton tolong az iparos ifjúság, kik
borravaló fejében élvezik az előadás szép
ségét.
A szomszéd sörcsarnokban vígan szól
a zene, kérdezem barátomat, ki mulathat
ily korán ? Hja barátom, felelt az, a hely
beli jogászság bálrendező bizottsága ülése
zik, a deczemberben tartandó tánczmulatság javára — illetve terhére, itt minden jo
gasz elnök, mert 74 különféle bizottság,
egyesület és kör áll fenn a jogakadémián,
olvasókör, segély-egylet, vigalma bizottság,
torna-klubb, bálrendezőség, dalkör, vivóklubb, zene-egyesület, de ki tudná elsorolni
mindnyáját, és ők csak 72 en vannak, a
fennmaradó 2 elnöki állomást rendesen va
lami penzionált ösjogonezezal töltik be, aki
hűségesen elnököl a borkóstoló, vagy a
k á 1 ty a - b i z o 11 s ág ülésein.
Mindig úgy intézik, hogy minden hé
ten három-négy bizottság tartson ülést és
igy vígan telik el a hét, ha ped'g a tanár
urak beleszóllalnak, akkor kiüt a strcich és
üres falaknak prelegálhatnak a professor
urak.
De annyira belemerültem a jogászok
dicsé.étébe, hogy alig birok kibontakozni
ebből a labirintusból, áttérők hát más
tárgyra. Most kezdődik a kassai szüret,
épen szerencsés voltam egyben részt venni,
tehát mint kíwfttlej) szemlélő elég liii ké-

pet igyekezem nyújtani. Itt igazán hegyen
van a szőlő, nem úgy mint Hars-Hont vár
megye némely vidékének lankásan agyag,
vagy üomokbuezkáin, a kassai szőlőt nem
bántja ugyan a pltilloxera, mert nem mer
idejönni a jámbor állat, lefagyna a lába
sokan ugyan azt állítják, hogy azért kerüli
a kártékony féreg ezeket a szőlőket, mert
olyan savanyu szőlőt teremnek, a milyené
két l'j-Bányán egres szósznak használnak.
pe igaz, szólok a szüretről. Ott ál
lottam a szőlőtermés határán, előttem bükk
és tölgyes erdővel koszoruzplt hegy emel
kedett, azon túl már semmi scni terein.
Noé apánknak kedves növénye legfeljebb
borovicska pálinkát csorogtat üstjéből Szvatopluk unokájának. A szüret annyiból áll,
hogy egy pár család kimegy a szőlőhegyre,
ott jóllaknak sült krumplival, és erre konfekt gyanánt megeszik a termést, de már
az csak mégsem esett meg rajtuk, hogy
szőlőt vigyenek szüretre, mint az én szere
tetreméltó Ferkéi bátyámmal — mint hal
lottam— megesett az idén. Ila aztánelvétve
megmarad egy-egy fürt, abból készül a
kassai bor, melyet igen könnyen elő lehet
állítani házi módon is, ha egy pohár keserüvizbe belecsavapnak egy czitromot, kész
a felvidéki bor, ezt a módot kultiválják is
az idevaló korcsmárosok erőse :.
A lehulló falevelek ellepik a sétányok
útjait, a kis Hcrnád habjai ringatják a le
hulló aranysárga lombokat, partján álldo
gálnak a halászat-sport kedvelői, kik üres
óráikban lábbeli- és hajmiivósz-gyakornokok,
horgaik ki vannak kötve egy vén fjizfa le
nyúló ágálmz, midőn ráakad a hal, minde
gyik magáénak mondja a zsákmányt, egy
más fülét és haját simogatják nagy elkese
redéssel, mig a rend hű őre cl nem jön fe-

okát sem Faber, sem Virchorv theoriái nem
képesek kellőleg felderíteni, s ép oly kevéssé
vagyunk képesek azon minőleges elváltozá
sokat kimutatni, melyeket a nyál szenved,
s melyeknél fogva oly nagy mértékben fer
tőzőnek állíttatok. — Véleményem szerint a
dühös állatnak a vérből származó minden
váladéka ugyanazon fertőző erővel bir, s a
nyál fertőző ereje csak azért látszik nagyobb
nak, mivel harapás közben épen csak nyál
jő az ejtett sebbel közvetlen érintkezésbe.
A nyál egyébiránt k e d é 1 y i z av a r o k á Ital is nyer fertőző tulajdonsá
got, s ebből magyarázhatók azon esetek is,
melyekben felbőszült vagy nőszösztőnileg
fölingerclt kutyák harapásai után a inegharapottaknál a düh kitört, mig a harapó
kutyák egésszégesek maradtak.
Az ekképen elváltozott nyálnak emlí
tett hatásán nem is kételkedhetünk, mivel
Wriglit által egészséges nyállal tett befecs
kendezési kísérletek a díihösséghez igen
hasonló kórtüneteket idéztek elő.
*

*

K ó r k é p a k tt t y á k n á 1. A
betegség kezdetétől egész véglefolyásáig
mutatkozó tünetek mind az idegrendszer
bántalmazását tanúsítják.
A betegség rendesen bizonyos fokig
lassan fejlődik ; sok esetben azonban hirte
len lép fel, úgy hogy a kutyán még alig
észrevehető megváltozást már a diilmek ki
törése nyomban követi. — A kór lefolyá
sában bizonyos változékonyságot veszünk
észre, n ennyiben a kórtüneteknek alábbhagyása után, azok egyszerre s mintegy
r o h a m o k k é n t térnek megint vissza.
Az első kórtünet a kutya kedélyének
s magaviseletének m elváltozása;
úgy hogy az eddig komoly kutya vidámmá
s rendkívül barátságossá lesz, s megfordítva,
az eddig vidám, kedélyes, játszi kutya komor
híjba és szomorúnak mutatkozik. Ezzel
egyidejűleg bizonyos nyugtalanság szálija
meg az állatokat, úgy hogy ilyen kutya
fekhelyét minduntalan változtatja, mely
nyugtalanság időszakonként annyira foko
zódik, hogy a kutya ott hagyja a szobát,
sőt a házat is. azonban megint visszatér;
ezen időbem de néha előbb is, étvágya el
vesz, úgy hogy még csak legkedvesebb ét
keit eszi, mig a közönséges eledelt ott
hagyja i az étvágytalanság később olyan
vagygyá tájul, hogy a tápszereket kerül
vén, különféle emészthetlen anyagokat u
m. szőrt, posztót, rongyokat, szalmát, föl
det, köveket stb mohón elnyel, sőt saját
maga vagy más kutyák bólsarát is megeszi.
(Folyt, köv.)

Eudapest. 1888. okt. 25,
liheg, hűvös idő, borzongó szél en
miniatűré hófúvással, ez az elmúlt hét signaturája. A perzselő, égető, fullasztéi nap
sugarakat, a párolgó aszfaltot, a makadaingözöket, szeliős, idegeket aezélozó légárain
váltotta fel.
Felöltök, mentcsikoffok — téli kabá
tok még depositumban — czilinderek most
keresett javakat képeznek. Aratnak is
egyes íiz'eti k az imént említett ingókra,
mint a mobil hypothekákra kölcsönző bankkete pá'ezájával, s kézzel foghatólag el
dönti a vitát, de végét nem várja be a
két küzdő, egyik jobbra, másik balra
macskaerényző ugrással rohan el, az ott
maradt igazságtevő pedig leakasztja a ho
rogról a halat, és megy tovább felügyelni
a röndre.
Elmélázva hallgatom a habok susogását, mely közé belevegyül a távolról hang
zói vízimalom kelepelése, hátradőlök a
gyepszőnyegen, melyet sárgára festett az
ősz hűvös fuvallata, nézem a kék eget és
a fenn rohanó felhőket, melyek mint egyegy óriási „liba-fertály“ hirdetik Léván ra
világ dicső folyását.!Bugaczy Laczi.

Gondolatok
irta: Sir Xjsm.

Boldog szerelemnél kevesebb a hűség,
mint a boldogtalannál.
*
S:
Ellenmondások az emberek életében
előfordulnak, de sehol sem szembetűnőb
ben, mint a társadalom nagyjainál.

Valamint a szerelemnek nincs kizáró
lagos, mindent, magába ölelő és világos
magyarázata, épp oly kevéssé van a divat
nak is. Mindkettő egy pillanat szülemény^,
jönnek — és itt vannak ! A divat is egy
pillanat, egy eszme, egy bizonyos szeszély,
egy rögtöni ötlet gyermeke. így lesz gyak
ran az esztelenség methodussá — az élet
ben, a szerelemben, a divatban,

?
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A férfi követheti a [ szüksógképeniség
kérlellietlen parancsait, azaz lehet politikája,
de a szív embere, a nő, azt nem teheti ;
azért rejtse el magát saját gyengeségébe.

A franczia németellenes düh ismét
alias zálogházak.
Az utóbbiak
O
. által a ta-•
vaszszal kibocsátott 30—36%-ot kamatozó életjclt adott magáról. A llavreban szé
záloglevelek, mondjuk zálogjegyek, nagy kelő konsulátus czimerét egy fanatikus
kelendőségnek örvendenek, mert habár a letépte. Boulanger ismét szerepel. Most,
Lpesti értéktőzsdén nem is jegyezvék, a hogy a választások megtartatnak, 70 demagánforgalomban mégis adás-vevés tárgyát pártementban léptetik fel a vele szövet
képezek. Szükségtelen krízistől tartani, kezett bonapartislák. A szerb családi drá
mert e házak ép akkor állanak hivatásuk mának is vége van. A hivatalos lap 24magaslatán, mikor a legnagyobb igények, iki közlése szerint a szerb metropolita az
legnagyobb bejelentések történnek, mikor 1875. okt. 5-én Milán és Natália közt kö
a kibocsátott jegyek a legnagyobb meny- tött házasságot felbontotta. Váljunk el !
nyiségben folynak vissza, be-, azaz kiváltás
Fővárosi levelező.
vegeit. Kiváló bankok ezek, mert óvadék
és egyéb törzstőkéik mellett az általuk
kibocsátott jegyek még csak nem is fede
zetlenek. Minden egyes jegynek még csak
— Adomány. S i m o r János ö eminem is bankszerü 3/4, hanem névértékénél
nencziája — mint értesülünk — a lévai
is nagyobb fedezete van.
Tegyük félre a humort és lássuk a zárda óvodahelyiségeinek javítási költségei
dolog komolyabb oldalát. A zálogházak hez 500 frtnyi adománynyal kegyeskedett
Budapesten a szegény napszámostól kezdve, hozzájárulni.
— Hymen. --- Kasztner János kir.
a középosztályon át a felsőbb régiókig
igénybe vett humánus segélyzö intézetek. postatiszt, Sátoralja-Uj helyről, holnap, í.
Hatóságilag szabott kamatlábat túl nem Iió 29-én vezeti oltárhoz Némethiben (Barslépve, igen sokszor a pillanatnyi szükség megye) T h u r á n s z k y Irma kisasszonyt,
elhárító!, az Ínségben élők mentsvárai. A T h u r á n s z k y Nándor köztiszteletben
szegényes, korhadt pinczalakás nehány da- álló körjegyző kedves leányát.
— Felolvasó estély, a körmöczbányai
rabnyi fehérneműjétől a dúsgazdag szinpompáju termek arany ezüst bizsutéria, magyar egyesület — mint levelezőnk Írja
ékszerek számtalan válfajáig egész variánsai — e hó 21-én, vasárnap, tartotta az idei
a kézi ingó értekeknek jut ide az utezáról téli cziklus, első felolvasó estéjét, mely al
kalommal Breiclm János gyógyszerész ér
nyíló, vagy az úgynevezett, mutató kézlej
jel jelzett „Bejárat a kapu alatt,“ vagy a tekezett a vízről. A sikerült kísérletekkel
mi szintén nem tartozik a ritkaságok közé élénkített előadást szép számú közönség ér
„Eiugang in dér Thoreinfalirt" alatti aj deklődéssel hallgatta.
— Zenés-mise. A műkedvelők ének
tón keresztül. Órák, ékszerek, lorgnettek,
látcsövek, ruhanemüek stb. stb. itt igen és zenekara — mint értesülünk — Mingyakran jutányosakban vásárolhatók, mint denszentek-napján, november hó lén a
kegyesrendiek templomában Zangl egyik
bárhol.
Vasárnap tartatott meg a terézvárosi miséjét adja elő.
— Nagyod község esti nyugalmát
búcsú, mely az idén a templom rekonstru
álása alkalmából Simor herezegprintás által f. hó 26-án úgy hét óra tájban tiizdarma
történt felszentelését tekintve, kettős jelen zavarta meg. — Még talpon volt az egész
tőségű volt. A király-utezátói a váczi kör község s igy közerővel gyorsan elfojtottak
útig terjedő nagy mezőutcza ilyenkor tout a tüzet, — mely a czigány-negyedet fenye
Budapest találkozási helye. Akad is sok gette megsemmisítéssel ; egyetlen házacska
nézője a városligetből kifagyott Shnellver- lett a tiiz martalékává.
— Petőfi haláláról gróf Haller Jó
kaufereknek, a „Brrenliájsze Marrónie"
árusítóinak, a viaszbábos bódéknak. Érzel zsef hosszas kutatásai eredinényekép azt
mes szivek sziveiknek sziveket sohsetn Írja, hogy Petőfi, midőn egy kozák mellbe
vásárolnak es ik Terézia búcsúkor, igy I döfte, a huni hidrái a Kükülíőbe esett, de
még élt, másnap a parton feküdt és az
hozza magával a szokás.
Nagy tinanczkapaczitásokat rejtett oroszok élve dobták a közös sírba.
— A korai csipös hideget megfejtik a
néhány napon át falai közt a főváros. A
3 világliáz meghatalmazottja llotlischild hirek a szomszédból, hol az Alpvidék ma
Albert báró, berlini és bécsi bankauktoritá gasabb pontjain már 19 celsius-fok hideget
sokkal lejött hozzánk, hogy Tisza minisz is mertek. Jósolgatják is már a kemény te
terelnökkel, miit a pénzügyek ideiglenes let. De azért leltet még szép őszi napokat
vezetőjével, megkösse a konverzióra vonat is várnunk Régi feljegyzések szerint, hideg
kozó szerződést, a mi már meg is történt. októbor után még gyakran következik
Több mint 1 milliárd államadósság konver enyhe november. Az emlékezésnek még
tálása állapíttatott meg. A végresultátum csak messzire sem kell visszamenni a pél
az, hogy az évi annuitások csökkenni I dáért; 1880-ban okt. 24-én hullottak le az
fognak a törlesztési idő rovására. A lég- j első liópelybek, de utána nem csak hogy
nagyobb haszon az évi ti millió kamatmeg- , meleg november következett, hanem egyes
takarításban lelhető fel. Ugyancsak meg- [ gvümölcsfák még karácsonyra is kihajtótkezdő tárgyalásait a képviselőház által ki tak. A megelőző esztendőben azonban,
küldött 21 e bizottság is a regálé megvál 1879-ben, az októbor hó nagyon csikorgós
tás ügyében, az eddigiekből is bizonyos en tél előhírnöke volt. A folyót esztendőben az
gedményekre lehet következtetni a kor utolsó és az első hó közt nem volt ltoszmány részéről.
szabb időköz hat hónapnál s hét napnak
Szomorú kötelességet vélek teljesíteni, April 12-én havazott utoljára s október
midőn felemlítem e héten történt elhunytat i 19-én a fehér pelyhek ismét megjelentek.
— Az adófelügyolöség rendithetlen
több jelesünknek. A politechnikum két je- |
les tanerőt veszített. Pilch Ágost elhuny hatalmáról csak annak van fogalma, ki oly
tat még jelezte a gyászlobogó, mikor újabb I kor-olykor betekinthet a körjegyzők irodá
veszteség érte. Kriesch .János, a jó hazafi, jába, vagy a községi biró siralmas arczárói
a természettudományok hivatott ápolója, a olvasni képes. — Ezek a hivatalos világ
jeles tanár, több tudományos kézikönyv páriái, nincs ezeknek se éjjelük, sp nappa
szerzője stb. elhunyt .'>4 éves korában. Egy luk, sőt mi több, manapság már s e m a
exminiszter és exminis térné elhunytéról k ö zönségne k, sem lelki ti d v éis kell megemlékeznem. Báró Kemény (iá n ok ne m szolgálhat a községi bíró. —
bor f. hó 23-án elhunyt Ajnácskőn Gömör A minap okt. 21-én történt velem az az
megyében. Báró Kemény Gábor két minisz eset, hogy- földmivelő ember lévén, köznap
teri tárczát is kezeit. Elöbo ugyanis a föld- el vagyok foglalva, szokásunk szerint tehát
mivclés-, ipar és keieskedelemiigyi tárczát I vasárnap kerestem fel az alsó péli bíróságot,
kezelte, utóbb pedig a közmunka és közle — de biz ott az öreg bírónak hült helyét
kedésügyek vezetője volt. Politikai pályá találtam. Más nap értesültem aztán róla,
ján kívül foglalkozott ö irodalommal is. hogy adófelíigyelőségi re jtKülönös előszeretettel viseltetett, a böl delet utján Lévára vitt egy kis apró
csészet és történelem iránt, mely utóbbi pénzt. — Vájjon negt lehetne-e az ily ren
téren telt érdemeit méltánylandó a törté- [ deletikhez pgy kis bölcseséget is kölcsö
neitni társulat elnökévé választatott meg. I nözni ; nem lenr.c-e az kivihető, talán
A 4 év előtt elhalálozott gróf j,ónyay j — k i y á 1 y i kegyelem m el, — hogy
Menyhért özvegye gróf Lónyay Menyhértné i a biró a községnek is tegyen szolgálatot,
65 éves kot ában jobblétre szenderült Buda — vasár- s ünnepnapokon, felvehesse a pa
pesten.
naszt s jó példával menve elől, a templomot
A német császár európai kőrútjának is fzlkereshesse, vagy legalább a szilajabb
Il-ik ciklusát befejezve, Berlinbe hazaérke ifju-ág vasárnapi duhajkodásait szemmel
zett. Beszélnek ugyan további látogatások tarthassa.
(Bekfiidetett.) — Az óhajtás
ról is, igy többek közt ellátogatna Spanyol indokolt s jogosult. S fel is tesszük, hogy
országba, Portugálba, Angliába, de positiv megyénk vezérférfiai — a közjó érdekében
megállapodás még nem történt, és ha eset — ily zaklató rendeletek kibocsájtását a
leg történnek is, ez évben már alig lesz jövőben tűrni nem fogják.
abból valami. A német császár a legna
— Horvédeink kenyere. A Léván állo
gyobb elégedettséggel beszélt iménti körút másozó 14. féldandár számára szállítandó
járól, jóllehet az ellene irányzott tünteté kenyér biztosi'ása czéljából f. év novem
sek kínosan befolyásolták. Utólag felemlí ber hó 8-án a honvédség kezelő bizott
tik, hogy a német császárnak a pá ságánál írásbeli ajánlatok utján árlejtési tár
pával folytatott beszélgetése közben, előbbi gyalás fog tartatni, melyhez az 50 kros bé
a római kérdést illetőleg mindig kitérő vá lyeggel és az esedékes bánatpénzzel ellátotti,
laszt adott, de mint az olasz király ven kellöpn lepecsételt ajánlatok,'a kitűzött na
dége, a pápa világi hatalmát nem is érint pon délelőtti W óráig benyújthatók, A kö
hette. A mi a bolgár kérdést illeti, ez n I zelebbi adatok és föltételek a kerületi jiapánszlávok aspirácziói daczára szóba sem rancsnokságrál, valamint a fentije vezet t bi
jött és úgy hihető, hogy ennek areménvelt zottságnál megtudhatók.
mellőztetésnek a retorziója ama rém,
— Uralkodók cziviilástaja. Az európai
mely a „muszka" névre hallgatva megint uralkodók közül a német császárnak van a
kisért. Óriási csapatmozgalmakról érkeznek legszerényebb czivillistája, ki csak mint porosz
hirek, több hadosztály koncentiáltatott az I király kap az országtól 13,71(1,21)0 márkát.
osztrák és német határukon ugyanott, hol I Az osztrák-magyar uralkodó czivillistája
tavaly ily tájt. Talán az is idén koll majd 0,300,000 forint és ezenkívül magánvagyona
ismét rendkívüli hadihitel. Tagadják ugyan, is tetemesen felülmúlja a porosz királyét;
de majd meglátjuk.
1 III. Napóleon császárnak 26,500,000 frank

Különfélék.

volt a czivillistája, az orosz czáré 10,560,000
rubel, az olasz királyé 15,350,000 frank, te
hát ntindenik jóval felülmúlja a német csá
szár czivillistáját.
-- Szívniuk muszáj ! A „Szentesi Lapp
ban olvastuk a következő sorokat: „Szo
morú, de igaz! Hitelt érdemlő forrásból ér
tesülünk, hogy a dohányárak felemelése kö
vetkeztében a szegényebb néposztályhoz tar
tozók a he re p o 1 y v á t szívják dohány
helyett. — Szegény szentesiek úgy vannak
a d o h á n y z á s s a 1, mint az egyszeri le
gény a verekedési kedvvel, a ki apját egy
szer igy szólította meg : „Édes apám, ne
kem vagy a s s z o n y t szerezzen, vagy' d ob o t vegyen, mert nekem okvetlen, de ok
vetlen ti t n ö m kell valamit!
— Községi- es körjegyzők figyelmébe.

A belügyminisztérium legközelebb két ren '
deletet bocsátott ki, melyek szerint: 1. a
legsúlyosabb beszámítás alá eső fegyelmi
vétséget követ el azon jegyző, ki a közsé
gi lakosokra, habár a községi képviselőtes
tületek beleegyezésével, de a törvényható
ság jóváhagyása nélkül éveken át iizletszerü'cg illetéktelen dijakat vet ki és hajt be;
2. nyugdíjra különben jogosult községi vagy
körjegyzőtől nem vonható meg a nyugdíj
azon okból, mert nyugdíjazási kérvényével I
|
egyúttal lemondását is benyújtotta.
•— Az állam az italmérési adó és ille
ték után a következő jövedelmet reményű:
az italmérési adóból bor után 3,200,000 frt;
sör után 700,000 frt : szesz után 7,500,000
frt; összesen 11,400,000 frt. Az italmérési
illetékből 1,434,044 frt s igy az állami ital
mérési jövedék összes jő vedelnie 12,834,044
irtot tenne.
— Telefon es telegraf. A közlekedés
ügyi minister praktikus módon akarja al
kalmazni a telefont. Olyan kisebb helysé
gekben, melyekben nincs táviró-hivatal, me
lyek azonban mégis bizonyos jelentőséggel
bírnak, telefon állomásokat szándékozik berendeztetni, melyek a legközelebbi táviróliivatallal lesznek összeköttetésben. Ekkép
a közönség igénybe veheti a távírdát a
nélkül, hogy az államnak uj hivatalokat kel
lene felállítani. Tervben van a budapestbécsi telefon létesítése is. A miniszter e
czélokra 60.000 irtot vett fel a jövő évi
költségvetésbe.

Egy őrült hagyatéka.
„Sire!“ szólt egykor egy egyszerű
munkásruliába öltözött férfin Richelieu, a
nagy franczia miniszterhez, „sire! egyT
találmányom van, gazdaggá és hatalmassá
teendi azon nemzetet, mely azt adoptálni
fogja. Sire, legyen kegyes engem audiencziára boesájtani.“ — Richelieu épen rósz
kedvében volt s mivel a kézműves ismétel
ten könyörgött, megparancsoló a minister,
hogy e „bolondot" zárják el. De még ott
sem szűnt meg az ember rimánkodni, inig
magára vonta egy britt nemes ember figyel
mét, ki vele beszédbe ereszkedvén, alkal
mat nyújtott neki a gőzerő feltalálásához.
Minden nagy találmányt kezdetben
nevetségesnek tartanak. 11a azonban a talilik száma feltartóztathatlanul szaporodik, a
tények kétségbevonhatlan bizonyítékot szol
gáltatnak, akkor végre minden kétely és
előítélet elenyészik. így nyilatkozik Dr.
Hoesch, a bécsi poliklinika tanára: „Warncr s Safe Cure“-val magamon is tettem
kísérletet, mivel legegyszerűbb meghűléstől
i» csuklómban rheumát és szívdobogást kap
tam. Ezen érzékenység e szer használata óta
megszűnt es vérkeringésem is csendesebb."
-— Számtalan hasonló orvosok által tett elismerés van birtokomban bizonyítékául a
Warncr; Safe Cure gyógyerejének, mely
szer a legtöbb gyógyszertárban 2 írtért
kapható. Utasitás ingyen és bérmentve kül
detik meg. A ezim H. H. Warner és Társa
Rozson vban.
IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
Herbst ur és leendö vejének komikus történetét be

szelek Vértesi A r n o 1 d ö s s e s m u n k á i li a k
most meirjeleut hatodik füzetében. A hatodik füzet, —
epugy mmr. az eddigi füzetek, — még egy más novella
közlését .s megkezdi, s általán a változatosság és a
g'.-i/.dag tartalom tekintett ben minden eddijj megjelent
tüzetes vállalatot felülmúl. Egész évre előfizethetni 7
trt 80 kiért, negyedévre 1 frt 95 (13 füzetre, a szerző
nevére Debreezenbeii.
Gróf Vay Dániel „M a g v a r o r s z. á
t ö r*
tenero
czimü füzetes vállalata 4-ik füzete most
hagyta el a sajtót. E vállalat, minden hazája multjá, kludó ">--'gyar ember pártfogására érdemes.
Előfizethetni egesz. évre (36 füzet) 5 frt 40 kr., fél
evre (18 füzet) 2 frt 7C kr., negyed évre (9 füzet). 1
frt 35 kr. .Megrendelések és előfizetések 1 lebreczenbe
■•1 „Magvarország Története
*
kiadóhivatalába („Debreczeni Ellenőr
*
könyvnyomdája), czimezendök.

— A dohánytermelők figyelmébe. Az

uj dohány törvény szerint a dohány termésre
és palánta nevelésére való bejelentések be
adására végbatáridőül deez. hó 31-ike van
megszabva. A beadványok kis és nagy köz
ségekben kizárólag csak a községi elöljáró
ságnál, rendezett tanácsit városokban pedig
a polgármesternél adandók be. Később vágy
más helyen benyújtott bejelentések feltét
lenül figyelmen kívül hagyatnak. Azért tart
juk ezt szükségesnek felemlíteni, mert a régi
törvény szerint a bejelentések batárideje
jan. 31-ike volt.

Lévai piaczi árak.
Rovatvezető: K ó ny

József, városkapitáuy.

Búza: ni.-mázsánként 7 írt — kr, 7 frt
20 kr. Kétszeres 5 frt 20 kr, 5 frt. 60 kr.
Rozs 5 frt.— kr. 5 frt 30 kr. Árpa 6 frt
kr, 7 frt — kr. Zab 4 frt. 50 kr, 5 frt.
— kr. Kiikoricza 3 frt. 80 kr, 4 frt 20 kr. Bab
7 frt — kr, 7 frt. 40. kr. Lencse 6 frt 20
6 frt 60 kr. Kőles 4 f. t 20 kr. 4 frt 60 kr.

— Rövid hirek. — Az orosz kor
mány legújabban ismét csapatokat tol előre

a galicziai határ felé, mi a lapok szerint
KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.
megingatja a békében táplált reményeket.
I
— A herczegpriirásnak 95,199 hoki művelés
alatt levő ingatlan birtoka van, a melyből
Köszönet nyilvánítás.
36,058 hold erdőség, 13,301 hold legelő,
Tekintetes
Dr. Kaszaniczky Kálmán
29,618 hold szántóföld és 9609 hold rét. A
ur
szívessége
folytán
Cservenka András ur
jirimási birtokok évi tiszta jövedelmi adója
2;>9,668 frt 7 kr. Az összes birtokok értéke ujbarsi lakos, Peterke Ferencz elleni ügy
6,277,087 frt 20 krban van megállapítva. ben 5 fit. diját a tüzoltóegylct mászóházá
— Egy olas? tudós arra a felfedezésre ju nak felállítására adományozá: midőn ezen
tott, hogy a Virginia szivar hathatós ellen kegyes adományt nyugtázom, van szeren
szere a ragályos bajok baktériumainak. Ha csém jótékonyságukért úgy a tekintetes
ez igaz, akkor a mi bakáink nem félhetnek ügyvéd urnák, mint az adományozónak
semmiféle ragályos nyavalyától. — A pozso egyletünk nevében hálás köszönetemet nyilnyi állandó dunahid építését, melyre 2 mil vánitani.
Léván, 1888. október 26.
lió kétszázezer forint van előirányozva,a jövő
Pazár Károly,
év tavaszán kezdik meg. — Báró Kemény
főparancsnok.
Gábor, volt közlekedési miniszter, e hó -á 3 <111
Ajnácskőn meghalt. — Montenegrót ismét
II.
ínség fenyegeti. Az aratás ez évben sem
Folyó hó 25-én délután alulírottnak Fe
volt kedvező. Az állam már is gondoskodik rencz 9 éves fia vigyázatlanságból a Perecz
gabona-raktároktól, hogy abból telén átellát patakba esett. Ennek következtében a már
hassa a szükölködőket.— Szombathelyen egy 1 félig holtan vízben lévő fiamat a haláltól
lzabella-faju szőlőié, mely’ átlag évenkint isteni gondviseléstől vezérelt Ma n c zcrLipót
8—9ÜQ fiirt szőlőt szokott teremni, az idén almolnár ur saját élete koczkáztatásával is
1040 fürtöt hozott. — Királyunk —hirsze- szerencsésen megmentette.
r.nt — llumbcrt olasz királylyal egyidejű
Ezen nemes tettéért alulírott egész
leg fogja viszonozni a német császár láto családommal együtt ezonnel nyilvánosan
gatását, alkalmasint jövő januárban 11. Vil hálás köszönetemet nyilvánítom.
mos császár születése napján.
A válóper
Léván, 1888. okt. 27.
vége. Milán szerb király és neje Natália
Zanathy János.
között folyt válóper azzal nyert megoldást,
hogy a szerb metropolita a királyi pár há
zasságát felbontotta.

Nyíl ttér.

pár.

A PIÍÚS A <« O K.
— Kovatwzelö Zuhan y. —
A k k o r » c m. Először zőrdíil össze a fiat ti
Öli bár meghalnék, — zokogja a nő. — En

is azt óhajtóm — viszonyú a
tól; akko;
*
nőin akarok ni/'ghjdni.

ügy? aze óhaj

A » z e s z h a t á s a. Kántor: Oh be ízlik
nekem <z a sziivóriiim ! Röggel aranynyá, délben ezüstté
este rézzé válik bennem.’ — II a r a n g o zó : Ejnye
kánturam, be jó harangot lch.tne kelmé iből ön‘eni!
M o d c r n g y e r in e k. A p a : l)e ez már
sok, a mit te mivclsz, Mariska ! Mindjárt megverlek! —
M a r i s k a: De apám, nem szcgyenled magadat,
megverni egy védtelen nőt!

Idegenek névsora
Léván az „Oroszlán
*
vendéglőben okt. 20 okt. 2E-ig
K'.rtz Hrnr.cji, utazó, Becs. — Hofmann Sán
dor. utazó, Linz. — Maver Ferenc?, utazó, Ipolyiág.
— Kleczinszky N. <tazó, Becs. — Lihnstcin E. ke
reskedő, Becs.

i.

Farbig, schwarz und weis SeidenMoirée von 9ö kr.

versendet roben- und stiickwcis.
*

zollfrei das

Fab

i rik-Depot G. Hennebe,jj (k. h. Hvflicferaut) Zürich
Mustul' umgeheud. Biieü 10 ki. l’orto.

n

Fogorvos Léván.
Dr. Mogány Ármin a lévai hon
véd féldandár ezred-orvosa — mint
értesülünk — kiváló előszeretettel és
szakismerettel foglalkozik a fogászat
technikájával; behelyez egyes fogat,
végez egész fogzat beültetést, fugblom, birozást, fogtisztitást, vagy bál mely «•
szakmába vágó műtétet-

A GARAM-IPOLYVÖLGYI VASÚT MENETRENDJE 1888. okt. 1-tBl.
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9,30 Nagy-Kalló .
Alsó-Várad .
o.«o
• . .
5.53 Léva

ind.
„
„
n
„

6.34
7.09
7.46
8.11
8.35

1.26 Ipolyság . .
. . .
1.40 Visk
2.11 Szakállos .
Bél ....
2.48 Ipoly-Pásztó .
3.05 Zalaba . . .
3.27 Csata . . .

6—
< 1.05

i l S-54

7.20 Csata
7.40 Zeliz

.

ind.

.
.

2.06
2.50

Esztergom-Nána érk.
Budapestre

• • | érki

Becsből

5.42 Esztergom-Nána ind.
„
6.11 Kőhid-Gvarmat
Kémén
d
.
.
„
6 34

.
.

.
.

.

9.— Csata .
11.16 Zalaba

5.15

.

-1 vastagabb betiicel jelzett szám az
sti ti árától reggel 5.59 perczig tartó
időszakot jelenti.

1O.
1«.1«

4.48

.

Bény .
Kéniénd

[

12.10

Csa/a .

Zeliz

Budapestről

11.43

n

Nagy-Kalló

4.25

.

Alsó -Várad

Léváról:

1

1
11.20

ind.

Léváról

Lévára :

érk.

Ipolyság-Csata.

ind.

•
7»

11.15
11.43
12.07
12.22
12.39
12.58
1.15

ind.

Becsből

10-

Pozsonyból

12 37

N.-Tapolcsányi ól „
Galantáról

1 54

N.-Szombatból

7»

12.40

E.-Uj várról

.

r>

317

Budapestről

.

r>

4.25 V’áczról . .
4.53
5.17 Esztergomból
5 32 Ipolyságról
5.48
Csatáról .

607
6.24 Lévára

.

5.-

n
n
77

érk. |

.

8.25 Léváról
•
.
10.— Csatára
1 7.12 Ipolyságra *
12-42 Esztergomi).'

11.20

érk.

1.06

n

3.35

r

2.50

7.4PI

i»

5.01

8.48

V’áczra

11-30 Budapestre
9.— E-Újvárba

611

6.— 931
■ 4.42
12.24
16.89
5.28
1.51

r>
*

9.59 G alantára
12.20 N.-Szombati »a

„

3.17

11.15 X..Tapolcsányba „

9.-

6.34

1.10 Pozsonyba

8.35

3.27 1 Becsbe

H I R. D E T E S E K.

Október 28.

4-25

ind.

•

ff

6.13

3.33

w

7.05

6.20.

44. szám.

Szőlővessző eladás
Keglevich István gróf kis-tapoksányi szőlőjében a követKező fajú és
mennyiségű szőlővessző eladó :
, ÁT

Sima vesszők.

Gyökeres vesszők két évesek :

darabonként

Ár lom
darabonként

Merlot 200,000 drb.................... 6 frt
Kis Burgundi 50,000 drb ... 5 n
Riesling 25,000 drb.................. 5 n
Olasz riesling 10,000 drb. ... 6 n
Dirfandli 25,000 drb................. 5
Vegyes csemege 12,000 drb . 6

Riesling 25,000 ........................... 8 trt
Olosz riesling 5000 drb . . 10 n
Zirfandli 5000 drb.....................8 n
Vegyes csemege 5000 drb . 10 n

A sima vesszők f. év deczember hó l-töl, a gyökeres vesszők pedig 1889.
április l-töl kezdödőleg szállíthatok el.
Mindennemű felvilágosítással szolgál a

2646. 1888. sz

III.

JHáriaczelli gyomorcsöppek.

Árverési hirdetményi kivonat.
A lévai kir. járásbíróság mint telek

könyvi hátóság közhírré teszi, hogy Koz
nia Mária, özv, Mátyásfi Ferenczné végre
hajtatnak Koszorin Borbála mint néh Kris
tóf József örökösei végrehajtást szenvedő
elleni 120 frt tőkekövetelés és járulékai iránti
végrehajtási ügyében Kristóf Józsefnek a
gr. szöllösi 117. Ívben A. I 1 sorszám
alatti fekvöségére és az azon állítólag épült
de telekkönyviig ki nem tüntetett lakhá
zára 442 frt — az A T 1 sorsz. a. fekvö
ségére 31 frt az A + 2 sorsz. a. fekvösé
gére 10 frt az A 4 sorsz. a. fekvöségre 166
frt továbbá a gr. szöllösi 172 sz. tjkvben
A + 1 sorsz. alatti fekvöségre 16 frt végre
a gr.-s.zöllösi 180 sz. tjkvben A T 1. sorsz.
alatti ingatlanra az árverést 15 írtban ezennel
megállapított kikiáiltási árban elrendelte,
és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az
1888. évi november hó 13 an d. e. 10 órakor
Gr. Szöllős községben a bíró házánál megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapított
kikiáltási áron alól is eladatni fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak az
ingatlanok becsárának 10%-át vág;;yis agr.szöllösi 117. Ívben az A. I. 1. sorsz. alatti
fekvöségre 44 frt 20 kr. az B + 1 sorsz.
a. 3 frt 1M kr. az A + 2 sorsz. a. fekvöségre 1 frt az A + 4 sorsz. alattira 16 frt
60 kr. továbbá a gr. szöllösi 172 sz tjkvben A + 1 sorsz. alattira 1 frt 60 kr. végre
a gr.-szöllösi 190 Ívben A 4- 1 sorsz. alat
tira 1 frt 50 krt készpénzben, vagy
az 1881. LX. t. ez. 42. íjában jelzett
árfolyammal számított és az 1881, évi
novemberhó 1-én 3333. sz. a. kelt igazság
ügy minist éri rendelet 8. §-ában, kijelölt
óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881: LX. t, ez.
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál elöleges elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgaltatani.
Kelt Léván. 1888. évi július hó 16-án.
A lévai kir. jbiróság mint tlkvi. hatóság.

Tisztelendő Benedekrendi szerzetesek

gyoniorgyöngeség, rósz illatú lélekzét. felfúvódás, savanyu felböffenés,
kolika, gyoniorhui'ut. gyomorégés,
homok- es (iaraképzödes, túlságos
nyálkaképzödés, sárgaság, undor és
hányás, főfájás (ha a gyomortól ered),
gyomorgörcs, székszorulás, a gyo
mornak ételekkel és italokkal való
túlterhelése, giliszták, lép-, máj- és
aranyeres bántalmak eseteiben. —
*
Eary
ii végesé ára használati uta
sítással együtt 40 kr., kettős palaczk “O kr.
Központi szétküldé.® Brárfy JCárob
gyógyszerész által Kremsierben (Mor
vaország).

fogvize, fogpora és fogpasztájának
hasznúinta mellett,

2 arany erem: Briissel 1880, London 1884.
A legmagasabb kitüntetések.

Bou rsaud
Péter

pior által.

Kapható minden gyógyszertárban.

1575

,

évben
feltaláltatéit

A tisztelendő Benedekrendi szerzetesek iog vizének napon
*
kent néhány cseppet vízbe téve, megakadályozza és gyógyítja a
fogak odvasságát, melyeknek fehérséget és szilárdságot kölcsönöz,
a mennyiben a foghust erősíti, s teljesen egészségessé változtatja.
A t. olvasóknak valóban nagy szolgálatot vélek tenni, mi
dőn ezen legrégibb rs legpraktikusabb készítményeket becses fi
gyelmükbe ajánlom, in rt csakis az egyed’. I és legkitűnőbb gyógy
szer mindennemű fogf.ii i ilmak ellen.

- Óvás! A valódi máriaczvlli gymnorcsöppeket sokat
hamisítják és utánozzák. A valodisátr jeíeiil minden
üregnek piros, a fenti védjegygyei ellátott borítékba
kell göngyölve lennie és a mindén üveghez mellékelt
használati utasításon meg kell jegyezve lenni, hogy
az Kremsierben Gumik Henrik könyvnyomdájában nyo
matott
üv

L é v á n Boleman Edo örökösei,
Medveczky .Sándor, A r a n y o s-M a
r ó t h Bittó Károly, N a g y-L e k é r
Bolyós Gyula, Ipo iy ságit Berko
István, K a g y-S álló Zsorna László
S e 1 m c c z b á n y a Sztankay
reiicz, Szántó Meisels A. urak gy
szertárában.

Alapittatott 1807.

SEGUIN

Főügynök:

1C6. & 108. Bue.

Croix de Segney

Kapható : minden gyógyszertárban és nagyobb fiiszerüzletben.

rí

E&ÖLEGES HIRDETÉS
A legközelebbi napokban II-dik évfolyamban jelenik meg a

BARSI NAPTÁR

Gyenes József
.

Nincs többé fogfájás!

Kitűnő hatású szer a gyomor minden betegségeiben.
Fölüiinulhatatlan étvágyhiány,
Védjegy.

az 1889. évre. Több gazdasági és megyei érdekli közleményeken népies mulattató elbeszéléseken
legújabb adatok alapján összeállított

kir.. jbiró

kívül

a

CZIMTART

K LEGJOBB

Szivarkapapir

tartalmazza, mely a megyében létező összes állami, megyei és városi ítisztviselők,
‘
....................
tan- és pénzintézetek
egyesületek, katonai és egyházi hatóságok, tanítók, községi jegyzők és elöljárók névsorát a legpontosab
ban tünteti fel. Az Ízléssel kiállitott és czimtárral bővített képes ,,BARSI NAPTÁR *

a valódi

LE HOUBLON

ára 40 kr.

franczia gyártmány

Hawley de ZEZezxxy- Fátris’ba.aa..

gá kisebb kiadású „Barsi Naptár", melyből a czimtár hiányzik 20 kr. Kapható és megrendelhető a naptárak
kiadóinál :

Órás hamisított gyártmány ellen !
E szivarkapapirt Dr. Pokl J. J- Dr. Lilá
iéig E. Dr. Lipniann E. A bécsi egyetem ve,
gyészeti tanárai legmelegebben ajánlják kitűnő
minőségiért, tisztaságáért, s mert az egész
ségre nézve semmiféle ártalmas anyagot ma
gában nem foglal.
36—23.
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Nyitrai és társa
könyv- és papirkeresked.ésé'bsn Léván
NYOMATOTT NYITKAI

TÁRSÁ-nál Léván. 1888.
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