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Előfizetési f e l h í v á s ! 

nádasok, kik a „Váczi Hirlap*-ra 
Izetni szándékoznak, felkéretnek, 
y előfizetéseiket hova-előbb meg-
ií szíveskedjenek, nehogy a lapok 
küldésénél fenakadái legyen, végy 
leg nz egyes SaámoktÓ] elessenek 
Ital, liogy teles szánni példányok 
i nyomatnak. 

„Váosi Hirlap " r a előfizethetni a 
kesztőnél, a lapkihordijnál (<-/. utób-
11 a nyrjgtatvány azonnali kiszól
ítana mellett) és postán való utalvá-

i , „ K o r o n a " r e s t a u r á l á s a . 
. „Korona" vendégfogadót azjah-

kötött italmérési joggal együtt 
ig Qörgöly Márton birta hat évig 
jonbérben ,si.r> IVt évi baaaonbérért, 
konbérlete letelik I'. é. aseptember 
napján. Ugyanezen haszonbér! tár-
t a legutóbb megtartott, nyilvános 
trésen f. 6. november első napjától 
Üó'dő ujabb hat esztendőre Tragor 
ő vette haszonbérbe évi 2020 frt 
passonbérért. De Tragor Kinő ezen 
1 köteles a bérlemény után a vá-
a kivetendő összes adóterhet vi
li, ami hat esztendőn keresztül szin-
esinOS összegre mg. 
lörgöly Márton u haszonbérlet tár-
t tnrtozik n városnak, a város pe-
Tragor Krnönek átadni. D e ni i-
i n k a r b a n ? 
lily kaiban vette át (lörgöly ? 
y karban van most ? Mi lenne az a 
tani, vagy helyre állitani való, 
ilynek költségei a régi haszonbérlőt 

terhelik? Azzal :i javitiíssal, amit a 
régi haszonbérlő tartozik eszközöltetni, 
o l y k a r b a n lcsz-e az egész épület, 
hogy azt az uj haszonbérlő minden el
lenvetés nélkül tartozik átvenni? Ila a 
régi haszonbérlőt terhelő javításokon 
kivül, as épületen egyéb javítást nem 
eszközölt- tünk, kibirja-e. az idők viha
rát ujabbi hat esztendeig? Nem rom
lik-e rohamosabban a már is elhanya
golt állapotban levő épület a rendesen 
tatarozottnál ? Klőnyére válnék-e a vá
rosnak az, ha e bérleti épületet továbbra 
is elhanyagolt állapotban hagynánk? 
Kapnánk-e érte jövőre hasonló vagy 
még; magasabb haszonbért? Ks te
kintve, hogy a/, uj bérlő már i.s tete
mes összeggel magasabb haszonbért 
tartozik fizetni, mint amennyit, a ko
rábbi tizetett, legyen-e vele szemben a 
város méltányos? 

Ezek azok a kérdések, melyekre az 
egyesített pénzügyi és jogügyi bi
zottságnak a „Korona- épületének res
taurálása előtt meg kell felelnie. Igen 
ám, de a leieletek sorát azon kellett 
kezdenie, hogy az első kérdésre, arra 
t. i. hogy m i l y k a r b a n v e t t e ál 
G r ü r g ü l y as epületet, nem lehet fe
leletet adni. Varosunk igazgatásának 
régi nyomorusiig-a még mindig ott kí
sért — város-1lazánk folyosóin és hi 
vatalos szobáiban. Es valahányszor n 
múltra kell hivatkoznunk, mindannyi 
szor előáll ez régi ijesztő' n a g y s á g ú 
b a n . Ott hunyászkodik ez a ,.Korona" 
haszonbérletére vonatkozó régi iromá
nyok között és megvan, ha kitérsz 
előle, de bozontos fejét azonnal felüti, 
mihelyt aa irományok felé nyúlsz. 

J ó r a v a l ó gazda akkora épületet 
mint a milyen a ..Korona" vendégfoga

dóé, senkire sem bi/.ná a nélkül, hogy
annak azt meg ne mutatná, hogy mi 
hol van. mire kell inkább vigyáznia és 
azt, hogy ezt megtette az épület pontos 
leltárának aláíratása állal el nem is
mertetné : csak Váez városában élhe
tett nn-g az az élhetetlenség, liogy épü
leteit leltárak nélkül adta ál haszon
bérlőinek, vagy legroszabb esetben, 
mint épen a ,.Korona" épületével tör
tént, a haszonbérleti idő utolsó hat hete 
alatt aláíratta az akkor talált álláspont 
nak megfelelő leltárt, liogy az esc leges 
perre szolgáld alkalomnak alaposan 
nyakát szegje. 

Ily körülmények között tessék aztán 
megalapítani a régi és ujabb állapot 
köz.öui kii önbséget, a rongálmányok 
miségét, mennyiségéi ésa kijavitandók 
illetve helyreállitandók költségeit. Le
hetetlen. 

Nem is vesződött vele a bizottság. 
Megvizsgálta az. épületet A,-.; elhanya
golt siralmas állapotban találta. Költ-
ségvetésl készíttetett a szilkségcs javí
tás és helyreállítás szükségletéről. 

Igen ám az a költségvetés! A javi-
tások és helyreállítások költségei 3400 
írtban vannak előirányozva. A mi 
abban felvéve van. BS mind szükséges. 
Lehetetlen belőle törülni v .'amint. De 
.'Honfit reparatióra, egy kissé s o k ! 
Aztán meg mikor romlott el annyira az 
az épület, hogy egyszerre ily tetemes 
összeget kell reá fordítanunk? Egy év 
alatt, vagy azóta, a mióta a mostani 
haszonbérlő birja?Nem tudni. - Elég 
az ahoz, hogy ott áll as épület a kül-
soron teljes elhanyagoltságában és ..tt 
hevernek a haszonbérletre vonatkozó 
irományok a városházán s közöttük 
lappang régi nyomorúságunk. 

A költségvetésben feljegyzett javitá 
sokai meg kell tói..,niink. As épület 
mostani állapotában ncn maradhat 
Egy ujabbi hat eaztendő viharai tünkn 
tehetnék, Meg az uj bérlőtől sem ki 
vánbatd, hogy oly elhanyagolt állapot, 
ban vegye át és használja hat esz 
teádéig. 

Tehát építtessünk. De hogyan? 
A városnál eddig kétféle mód vol 

alkalmazásban. Az egyik az, hogy ; 
polgármester e 1 n ö k i 1 »• g magához hi 
vatta a mesterembe rt. .Meghagyta lu
ki, bogy készítse eleal vagy azt a mun 
kát okos esz szerint. Ez azt megtelte 
vagy legalább olyasfélét tett, mint •. 
milyen nála megrendeltetek, Ks áztál 
akár kész volt, akár nem derűre-bo 
rúiu beadta nyugtáját és a polgárnics 
tt r a nyugtázott összegeket e l n ö k i 
l e g utalványozta. Ebből állott nálunl 
az építkezés legnagyobb része, A pol 
gármester legfeljebb arra ügyelt fel 
bogy valamelyik mester-ember meg m 
nehezteljen a miatt, bogy egyik kétese 
is k apott m unkát egy más után. Ks he 
esánat, senkit sem akarunk gyaiiusitu 
ni, — a város képvisel.', testülete sohi 
sem. vagy I egfel p-bb a közpóiiztáro: 
számadásának vizsgálatából. im-rit 
!,. t, t; tudomást arról, bog) • v áro 
számlájára valahol valami munka vé 
geztetett. Azt soha s. tiki meg ncu 
nézte. Arra. bogy B megrendeli inunk: 
elkésaittetett-e, soha senki sem figyelt 
Városunk igazgatásának régi nyomó 

K/?a módja az építkezésnek n e , 
m i n d e n k i n e k ke . lv . - s . K/.t a Ka 
rmia restaurálásánál in-m alkalmaz 
hatjuk. 

Á másik mód abból állott, hogy 

H i t . 

Karzaa >» néz.-m én az eiiiLer 
S Min,-kii,A (tat - az angyaluk. 

Halotti dalt fütyül a szélv.-z 
A hajszák átkos raja sir : — 

Isten Mgil csak avagy i-l»é«x 
Hajniik. — s lent készen vár B sir 

De im az énen — liizta'n jel. — 
A f-lhék k„zt igy i-ill.e int I 

Kl-i-llinnil liomalvns I, nynyel, 
a ragyogta Wteafk megint. 

.Stella Muris" - iniáilj nii.-,:iii,k — 
Terjeszd ki ránk kényelmedé!. — 

Vétkinkel liánjuk magunkká lerliuik 
Nem vélünk IBSM elleiu-il. 

Kiült a vész. araajBat a teaser, — 
Lágyan loi-soguak a liiilmk. — 

t'jra élni, orill nz omló r : 
Boldogtalan csak én vagyok. 

Sziveinken oh ! már reg vihar Tan. 
I.e csilláé biztatón nem int : -

Szennaié-. 1,(1 es lililialellllian 
Kagyogva felém nem tekint. 

Bocaáaa mig. — én BBS} angyalom — 
KUM.I ,d sugárit szép szenu-iliu k : -

Eloszlatni nnsy hanátom t 
Marino. 

I m m a o n l a t a . 
Kg,, ex ore Altissimi ,,ro-

iri-aluram.-

Kg Hit még az (tr hlélicn. 
Még teremtő Szó 1. lielien 

Sxárnyra nem kelt az i.lő ; 
Ám az la Valii IBIBriBli 
Az erek hot szellemének 

Mint jeleli nvilt a ji.vé, 
Or„k látásé litkal.él 

— Mit ketsaes szem assi aa 
Alkota-a végnl, njét 
Viiau-k •staaaal k,-,,ét 

Kgy tekintet ÉTI .11. 
hálja fénye szó), osztályút. 
S kir,- lenre -,,k kalákáét 

Hús kegyével áraszt*. 
Mim li.i-.Miiik létekával, 
• válik il„lyíe v;,,l ,la,-/..,v.,l 

IMvnt Basa* sukká. 
S/iuijn liogy >i.k l.l, tiiinii-nye. 
Mig i.lö szail BWkl felelte. 

C.-ak r,iiul;i-nak része lesz ; 

tvel,!, t, ti\ —. t zálogául 

Még nem ég l.iilvanv oltára. 
Nem kes.-rg Dérül zsoltára. 

Nem relii-g Joli még panaszt 
Dl d látja, mii j..vé, rojt : 
Vét nemünk, leesteJ, konjiit ejt. 

Ks jelennek látja azt. 
Még por emlierré nem épült. 
Angyalokkal menny nem szépült. 

Meg a lény igére var; 
Hogy az l'r lio/z.mk eljusson, 
t'tiink hn/zá nii'gni.'ira.ljiiii. 

Máriát Rxólitja már. 
ltajta hár nemllnk vonása, 
Még sem roniloil-agunk mása. 

Angyalnál is f.iliti tökély ; 
Teljes liár ax l'r kegyével, 
oly ilásatee a keM, 

hurxifcr a mily kevély. 
Ti-ri-mtésnek szép hajnala, 
Dasson meg a l.iluos dala. 

SxepWtclen M e anyánk I 

lliiiiialy U.riing e vil ig.n 
Ksil.l. Mil.m.l.h fe„v ragyogjon 

Mária Ügyelj reánk ! 
//. <; 

V á e z V e l e n e z é b e n . 

II 
Dél télé érkeztünk Flu.u.'-ba. A hosszú 

különvonat szakaszaiból esak úgy özönlött 
elé nagy Magvai ország s„k vidék.-, a t.-n 
gerparti testvér baráti jobbjának saeritá 
sára. Csakhogy a fogadtatás diplomatikus 
(ieaaeasége olyan volt, mint a t.'-li nap 
sütése, mely f.'-nylik, d- n.i h-eit A 
város poigáriii.-t.-re — pedestája — vál 
ián ..tt diazelgett a snjtásos díszmagyar 
panyóka, ajkán pedig alass ssó, hivatalos 
éiv.-s körinombitokban. tir. olasz vér melege 
és tearperanentama nélkül. Annál jobban 
öiültünk a körénk csoportosult rendesek 
nBgyaraágáaak, csakhogy ezek meg a 
Hiun-i magyal- telepnek — az ott muk,',d,, 
hivataloknak voltak tagjai, és Bent 
liiuneiek. A testvéli ölelkezés tehát el 
maradt és el sem következett. 

Zárt sorokban vonultunk fel az Ada 
mich térre, onnan azután kiki lakására 
széledt s e pereztöl kezdve csakugyan 
idegenben, pásztor nélkül bolyongó nyáj 
volt a tűzoltók serege, melyet nem tudott 
erős központba egyesíteni a hiányos ren 
dezés. Mint egy idegen országi toiirislár.i, 
úgy bámult az utczáin bolyongó tűzoltó 
magyarra a iiuinci testvér, a nekibúsult 
magyar meg visszabámulta a nehéz v.-iej 
tékes magyar pénzen nagyra nőtt testvei
nek idegenségét. Igy lön a bámulás, bá 

limitálás és kijózanodás — sorsúul, l-'m 

Mindjárt az. .-Is, délután nyakaiul,a ve
tem a várost, hogy jól BUgÍBB»rjlBI 
koronánknak a «zó meras ertehaébes 
drága gyöngy.'-t. Kl.iszöi is | t,atger part 
játra tértem, s a magyar iiontinak az adó 
végrehajtók, alacsony búzaárak éa a 
lilloxera látásától keserített szemével bá
multam a .-.„Iákat, melyeket ide terem
tet t n magyar pénz. Végig ui-iitein a 
légi kezdetleges Málill 'felé/i.l mólóból 
iiöve-ztett .inas aaMagé töltésen idig.im. 
melynek a tengerbe egy kiloatéterrs be 
nyúló liat.ilinas kőfala védi l-'u-n- kikö 
tőjét a baboktól. Kgy n-in-t iró — tehát 
nem magyar dicsekvés szól Indulom 
nzt ajánlotta méltó feliratul i,-á: .A-re 
bnngnrico, Au-n rOSHUO." • Magyar pénz 
zel. római merészséggel., 

Ks igaza van. Kz, BS itt 15 -20 öl 
mélységű teng.-r feii-kéi. I. hat öl -z lesen 
kikelő 1000 unt.ir h„s-zó kóral, anmayi 
kővé Vlilt tékái képvisel N'ein keve-ehh 
mint 170 millió mázsa kő kell.- eddig is 
hozzá Kii-in I parton 0 isteni habarccsal 
óriás koczkákat épitett.-k a t . | ne-kéből, 
I az,ikat g.'zd ii-ukkal bajókia. onnan pedig 
egymás mellé a tengői!..- bocsátották. K 
hatalmas fal még BUO méterrel less meg-
ho-.-zahliitv i. | a töltésen i'-s partokon 
süiiin egymás meiie mkotl koesksóriásek 
fogalaul adnak a költsé-es munkáról, 
melybe Fiume kikötőjének niegnagyolihi 
tása k-iiilt. A fal a nyílt tenger felől 
na-v sarak asiklakaaákokkal van berdásva, 
melyeken tehetetlenül törnek apró esep 
pékre a legnagyohb hullám,ik is 15. járatánál 

É V F O L Y A M . 
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Vácz, ! W , V Á C Z I H Í R L A P . Szeptember hó 

restaurálandó épülel hibáit egy szak
értő összi irta (laináll hozzá költségve
tést A közgyűlés ezl drágálottn. K i 
húzott a költségvetésből néhány tételt 
és az •ként megdézsmált költségvetés 
alapján tartott ii r l e j t é s t . Vállalkozó 
mindig akadt. Olcsóbbnál olcsóbb is. 
A polgármester e l n ö k » l e g meg is 
hiztii a legolcsdbbikat. A inéi i r ember 
hozzá fogott a dologhoz. Dolgozott, s 
mint neki tetszett, Senki utána se né
zett. K s mikor készt n volt, felvette 

elvégezte-e pontosan a felvállalt in .m-
kát, soha senkinek gondja nem volt. 
Ha eljött n pénzért, ki kell fizetni. Kz 
volt az eljárás. A képviselőtestület 
mindezekről legfeljebb akkor vett tu-

k . i l t e n i ' k e ' l l e U ^ ' " ' 1 " ' ' ' 
Mindkét módnak az a gyökeres hi

bája, hogy :i város vagyonának éa pén
zének nem vala gazdája. Ütött-rugott 
rajta mindenki, akinek útjába állott, 
de oksz.rü fetitartásával senki s..., tö
rődött. Pedig ezelőtt is azért búztak 
fizetést hivatolnokaink, hogy a város 
vagyonával okosan bánjanak. 

A „Korona" restaurálására az egyik 
módot sem fogadhatjuk el, meri annyi 
mintha a 3400 frtot sárba dobnák. 

A bizottság indítványára a képvise
lőtestület ennél fogva egy harmadik 
mádhoz nyúlt, az egész épület restau
rálását, egj külön „ad hoc" építési telj-
lliltillliill l i izotlsngrn lii/.tll. K/. ii hi/.ott-
ság Ks / tehát a gazda. Ks es a bizott
ság azzal kezdi.- munkáját, hogy talált 
olyan mestereket, a kik a 3400 frtoa 
munkát 1300 Inért elvégezik. 

Ez u bizottság munkásatigának első 
érdeme. De ez is elég ahhoz, hogy 
meggyőződjünk arról, ln>gy a város
nak mennyi pénze lett pocsékká a 
gazdátlan gazdálkodás miatt -| 

H i r d e t m é n y . | 

•15,isiit. Tekintete- első alispáuy úr! — 
A proclamatiék terjesstése, kilBfganztáaa 
templomokbaili híresztelése iránt ki adott ] 
rendeleteimnek teljesítésében, nem tapasz 
ván az.ni buzgalmat, mely erre — mint 
a félrevezetett nép felvilágosítására czélzó 
úgy szólván egyedüli eszközre, — mm 
den királyát és hazáját igazán szerété ha 
zail által fordítandó, odaatasitom tisztelt 
Kl-é. alispáuy inat : 

•) A.L.I.k tzal.iiil.-.ii! harrziink torién.-léhez. 

1.) Ilugy a Járásbeli Tisztviselőket e 
tárgyú ren,l-leteinnek szigorú teljesítésére 
a reájok kttlömben báromlandó felelet terhe 

8. Hogy az illető Lelkipásztorokat 
kik a templomon kiviil egybegyölekezéaeb 
tiltva lévén, csaknem egyedül hathatnak a 
nép mesterségesen felizgatott kedélyének 
Leesiilapitására — minden .", Pelsége an
nak teljhatalma képviselője, vagy általain 
kiadandó proelamatiókat a nép előtt három 

íelolvaawfk, hanem azokat a nép felfogá-
sáboz. képest fel is világosítsák, e köte
lességnek mikéjii teljesítésére a Tisztvise
lők felügyeljenek, és a muladékosokat ha 
esak szinte ilyesekneb tartatni nem akar
nak, nekem feljelentsék. 

3. ) Hogy a Járásbeli Tisztviselőknek 
szoros kötelességévé tegye : hogy minden 
S nap alatt kei iileteik állapotától, a nép 
hangulatáról, a kiadott rendeletek miuépi 
teljesítéséről, — a netalán előforduló aka
dályok okáról, és egyéb érdekesb körül-

közmegnyugvás mielőbbi előidézésének akár 
tettlegesen, akár kötelességeik hanyag tel
jesítésével gátokat tesznek, megnevezzék, 
nehogy előfordulható rendetlenségek oko
zóinak a feljelentés elmulasztása által ön 

4. ) Hogy a Járásbeli Tisztviselők a köz 
Bégek Jegyzőire, kik főkép kisebb helye
ken a nép kedélyére leginkább hatnak, kü
lönös felügyelettel legyenek, ezek iránya- j 
ban azzal, hogy semleges magok viseletével 
tettleg nem áltattak, meg ne elégedjenek, 
hanem tőlük a rend és béke érdekébeni 
nyilvános fellépést követeljenek — mert 
ki a meg.-zaladt, pártütő, kormány rendel
kezéseinek sikerét tettleg elősegítette — 
annak jelen körülményeink közötti hallga
tása m-m egyéb, mint az előbbi forradal
mi állapot vissza óhajtásának beváltása 

Keit Pesten, január 26-án 1849. 
Babarceg Aulai, 

ni k. kér. I..Z-..S. 

V á o z r. t. város s zabá lyrende le te 
a g y á m h a t ó s á g i e l j á r á s r ó l és 

pénzkezelésről . 
(K.il>tatás.) 

80, | . A kiskorúak nevére szóló adós 
leveleknél, ha épület szolgál jelzálogul 
ennek tüzbiztositási bárezája ti kötvény 
mellett szintén a pénztárban őrzendő, s 
biztosítási dijaknak az adós általi fizetése 
s a dij nyugták In-szolgáltatása kellő vi 

láglatban tartamié,. A z esetben ha az i ly 

d k esek I -sz-1 se; 1 h,ha|ln.;:-r I a 
pénztál illetve árvaszék, az árva pénztári 
kötvények módjára gondoskodik (a törv. 

81. §. Az árvák és gondnokoltakat i l 
lető minden készpénz a közös árva pénztár 
tömegét képezvén, a következőleg gyümöl
csöztetik : 

1. Az összes árvatári készpénz készlet
nek 1

4 részéig a gyámügyi törvény 891. 
§. értelmében a képviseleti közgyűlés ál
tal névszerinti szavazással kijelelt pénz-
in'ézetnél a közös árva pénztár nevére tő 
kéaittetik. 

2. A többi része a mennyiben lehetsé
ges a gyámi törvény 289. §. értelmében 
biztos jclzálogi kölesönökbe Hibázandó. 

82. g. A kölesönök megszavazását az 
árvaszék a 21). §. értelmében teljes ülés
ben eszközli ; de abban, ha az a gyámi 
törvény 187. § értelmében más különben 
határozat képes, a jelenlevők, a mennyi 
ben szavazati joggal birnak, határoznak. 

A város tisztviselői, az árvaszék tagjai, 
kivévén a gyámi törvény 17. és 19. §-a 
eseteit, továbbá jótékony intézetek, zár
dák, egyházak, testületek, községek, külö
nösen maga a város részére kölcsön meg 
nem szavazható, sem azok árva pénztár 
adósai nem lehetnek. 

88. | . Jelzálogul csak házra és földbir
tokra becsértékük egy harmad részéig ad
ható kölcsön (289.) első helyen való beke
belezés vagy az elŐZŐ hitelezők általi 
elsőbbség telekkönyvi átengedése mellett. 
Szöllök és erdők becsértékük egy hatod 
részéig csakis mellék- jelzálogul fogadha
tók el. K.ÖZÖÍ telekkönyvi tulajdont ké
pező ingatlanok egyes hányadaira és gyá 
rákra kölcsön nem adható. 

B i , g. Kölcsön csak folyamodványra 
szavazhat,', im-g. melyhez csatolandó; 

a) A jelzálogul felajánlott ingatlan leg 
ujabb keletű telekkönyvi hiteles kivonata. 

b) Azoknak adó bizonylata és adókönyve. 
c) Hiteles becslevele, s végre. 
dl Házaknál, a tűzbiztosítást kötvény. 
i-5. §. Becsértékre irányadó földbirtok

nál a kataszteri tiszta jövedelemnek ti 
zeiihatszorosa, házaknál pedig a ház osz
tály és házbér adó hatvanszorosa. Házak 
azonban a becsérték megállapítása okából 
az árvaszék kiküldötte közbcnjöttével hi
teles szakértők által külön is felbecsül 
hetők. 

HÜ §. Házaknak és épületeknek a köl 
csőn tartama alatt tűzkár elten biztosítva 
kell lenniük. 

A biztosítási kötvény az árva-péj 
nevén; állítandó ki , illetve kötendő jM 
árva pénztárban őrizendő külön nyíl, 
tartás mellett. 

A jelzálogos ingatlanokban történő «|j 
den birtok változás 30 nap alatt az á, g 
széknek bejelentendő. 

87. 8. Kölcsönök 2U év alatti, évi &> • 
törlesztésre 3 havi felmondással szavji* 
hatók meg. A felvétel n apját követő _íj 
nuár vagy jnliusig a kamat előre levonat g i 

azontúl pedig a kamat minden év \ l r . v 

és július hó 1 -én félévenként ebire, a | X 
törlesztés pedig január lén fizetendő, 
fizetés, határidő meg nem tartásával at-
és kamat, felmondás nélkül azonnal 
hajtható. A tőkén és kamaton kiviil J 
felelő költség biztosíték is kikötendő * 
bekebelezendő. 

Minden az ál va pénztárba késedelme' ! 
fizetett összeg esedékessége napjától 
(hat) "/,, késedelmi kamat számítandó. ' c 

88. §. Minden közös árvatári L-ö!,J| 
tizzel osztható kerek összegben szavazat,,, 
meg. A legnagyobb összeg, melyen .* 
egy és ugyanazon személynek kölcsön n.'.^ 
adható 5000 (ötezer) forintban állapitta"* 

. • I 
89. §. A z árvatári kölcsönök kamatl,,., 

li azaz hat •/,, A városi képviseleti l . 
gyülé-s azonban az árvaszék j e l en j 
alapján az árva-pénztári kölcsönök kait 
lábát a körülményekhez képest változta 
jogosult, e részben azonban mindig n j 

zerinti szavazás rendelendő. 
90. §. A kölcsön kérvények tárgyai,, j 

körül az árvaszék részéről következő M 
járás követendő: 

a) a kölcsön kérvények az árvasi-
iktató által az általános iktató köny, 
vezetendők és azonnal kiadandók, közi 
lenül a városi ügyésznek véleményes I 
lentés végett. 

b) A városi ügyész átvizsgálván a n { ej 
kiadott folyamodványokat, tartozik azoUg. 
Írásbeli véleményével együtt az árvasi.̂ , 
elnökének bemutatni, ki is azokat üléahl 
előadás illetve határozati javaslatok tm 

terjesstése végett a rendes ülnökök k.^ 
kiosztja- v i 

c) A z ekkép feldolgozott folyammlM 
nyok teljes ülésben az iktató hivatali 
történt benyújtás sorrendje szerint wt1) 

dök fel, ezen ülésről külön tanácsü.jrt 

jegyzőkönyv vezetendő, melyben a fohS 
modó neve. lakhelye és a folyamodva t c 

tényleges pontjainak megemlítése mell t tj 
a határozat kivonatilag bevezetendő | 9 
jegyzőkönyv a szavazó tagok által a„ a 

delet jelző vas ágyú vau, a tengerbe ki 
nyúló végén pedig száz láb magassági a 
szökken, a budapesti Sehlickgyárban ön
tött világító 1 y karcsú vas obeliszk je. 

Kelmeiitem a toronyba, melynek Páiis 
ban ISiKin löiiu'ou készült forgó lámpája, 
ténytör.', üveg p: izmiikon nagyítva, messze 
mértföldekre küldi fehérrel és vörössel 
váltakozó, fényét aa éj hajósainak. Pean 
a torony körfolyó-.ijáról a kilátás egyike 
n legfenségesebbiiek. Előttünk fekszik 
Kiiiuie. uiiiit .-gy n igy am'itin atruiu. Háta 
mögött közvetleiiio meieilek kopár szirtek, 
niely.-k lankáin a fügefák és szökik zöld 
jáből, egymás mell, it éa felett sürttn fe 
báVlenek • teng.-rre néz.", nyaralók. Jobbra. 

Ián. ott van T. isatté.. a Krang.-páiiok 
várának bástyátvaj I a bajéisok hires 
lui -uj;ii i templ ával. melynek karc-u 
t. , a . - ••- k.'-.iérlik a tengerre. Lenn 
a tengerparton palotaszert! házak húsz
asa sora. Alattunk a kikötő kötél hálós 
ári sok erdejével. A viz sötétkék tükrén 
a hajók megkötésére lemacskázott óriás 
vasdobok — a boyok — mint piezi játék 
szerek lengenek- AB öbölbe kiszögel,', egy 
két t.-i hét kitaké, hajó gőzdatuja zakatol. 
Hátunk inegett g a háborgó tenger, 
melynek habjai tajtékozva törnek- össze a 
torony sziklatot én. A kezdődő Siroeeo ép 
hatalmas habokat kerget s egy kis von 
taté. g . / . . "« i.l la inogva, nagy nehezen 
ezap-l kát éjesen hánykódó l.üvesliajót I 

még lö • I .1 -it r EbbŐI a kőfalból, mely 

most 1000 méternyire nyúlik a tengerbe, 
esak a kis .Már,a Terézia mol.i volt m-g I 
alig 180 méter hosszúságban, a ennek ölén 
alig 860 öles köpart volt a rakodó. He
ly éhe mi mindent épített ide a magyar 
pénz 1878 Óta, hogy a kikötő építést 
megkezdette? Az 1 Adamieh mólón innen 
az új miilók, villám világította Int óriás 
tárház, mintegy öfMI öt új köpart, a mólók 
mellett közvetlen lakodéi VSSttt, mind 
magyar pénzen épültek. Ks löszé valaha 
magyar ipar. m a g y a r kereskedelem 
él magyar szolgalom, mely újra aranynyá 
változtassa e kővé vált milliókat'.-; 

Bent a toronyban egy olasz szolga 
•nz.i a látogatók könyvét. Átlapoztam I 
alig akadtam egy kát magyar névie a 
tömérdek idegen között. A német nevek 
előtt itt ,,tt. az elragadó táj által sugalt 
vers kiizkiidik a prosodia törvényeivel. 
Elfogott a honliérzés és ezt a mondatot 
itatta le v.-lem: „Adria öblén hints fényt 
n magyarra", lg.-n a magyarra, ki új 
.-letet teremte ide, de a kinek érdemét 
elismerni nem akarja senki, 

Miután a városnak igy a tengerpartról 
jól szeme közé- néztem, megindultam feI-
fedésé utamra en.-ö utoz.ái télé. Sokat 
bolyongtam kitűnő makadámján, melyet a 
V.-ziiv láva köve tesz. minden asfallnál 
simábbá. .Műemléket alig találtam, hisz 
Kiuine a jövő s nem a mnlt városa, bár 
történetének kezdete sa ókor eaoa kor 
szakába vész el, midőn a föníciai városok 
merész kalmár nép.- járt legelőször hajói-
Val az Í It an A sok századdal később 
kővetkező római korban már város álhitt 
8 helyen, amit az Ó-váltM egyik utczáján 

elég épen álló római kapuiv is bizonyít. 
De azért Fiume jelentősebb történeti aae-
lep nélkül élte át kétezredes múltját. A 
Habsburgok hűbéri oltalma alatt sohasem 
hódolt meg Adr ia bódító királynéjának, 
Veleiiczétiek. bár 1609-ben erősen ostro 
multák gályái. Ekkor égett el a város 
régi bvéitára l vele a város régmúltja 
nak minden írott emléke. A titimei pol
gárság az ostromot visszaverte és a város 
ház szük terén álló obeliszk pusztuló fel
irata hinteti e győzelem dicsőségét. 
1770 ban csatolta a várost Mária Terézia 
a magyar koronák ,z. Horvátország rendéi 
már akkor tiltakoztak ellene, de az első 
kormánybiztos, Majláth József erélye, 
kiragadta Kiumé-t azon viszonyból, melybe 
a mnlt Horvát01 szaggal bonyolította. 

Néhány évtized multán azonban a 
tianczia hódítás újra megszakitá a Ma
gyarországhoz l'uzö köteléket, a bécsi con-
gressiis meg Ausztriához tartozónak nyil
vánította, és csak 1822 ben csatoltatott. 
sok feliratozás után. újból vissza Magyar
országhoz. A sérelmi politika és alkot
mány küzdelmek ezután következő negyed 
százada alatt nem sokat törődhetett 
Magyarország tengerparti arájával, kit az 
1770 iki eljegyzés, a VI ik Károly óta 
birodalmi pénzen dédelgetett Triest kapzsi 
körmei közöl, volt kiszabadítandó. Kossuth 
lángesze s Szalay László publicistái éles
látása kellé hozzá, hogy a magyar köz
vélemény újra rágondoljon, s István nádor 
alatt 1847-ben szerencsésen megkezdődtek 
a kikötő átalakításának mm kálatai. De a 
függetlenségi harca alatt. Jelasich elfog
lalta a magyar kikötő várost — és azután 

1807 ig mint Horvátország kiegészitö ré-,-̂  
lón újra Triest kedvéért elhanyagolva.^] 

De 18(37 mindent megváltoztatott, K j g 

1872 ben vette kt-sdetét a kikötő c.,^ 
nagyarányú kiépitése. Annál meglep 
a végzett munka nagysága. Sőt az a ,^z 
vés évtized is, melyet 1770 óta F i u ; g 

magyar kormányzás alatt töltött, nag?tri< 
változtatott a város régi jelentékteittt 

ségén. alk 
A most 25000 lakossal és 1600 bálért 

biró Fiume 1770-ban még csak 3—4l",ny 
lakost számláló kicsi pont volt, melyet y , 
mai ó város szük utczáiba korlátozott|ját 
tenger hulláma. A z egész mai tengerpin 
új utczáival és disz.-s házsoraival, az.'ilöi 
épült ki a tengerből. Ott, hol most a vas tá 
pályaháza, az új korzó, az árucsarnok.lal 
és a színház állanak, évtizedek előtt miar 
a tenger hullámzott s az ó városba veztka 
iv felett emelkedő városi torony jelzi efnei 
kori határát. A z innen a tengerbe nymgy 
öt utezát már emberi munka és magjtól 
támogatás foglalta el a haboktól. k 

Es csak is igy a tenger hódított fóld'Oi 
terjeszkedhetett a magyar Fiume. Híyé 
megett már szikla állja útját, melylrttl 
nagy költséggel jár, ha nem lehetlen, ni'mi 
den foglalás. De a tenger mentén is egy 
vidre van határolva terjeszkedése. A '1 I* 
kötőből kifelé a torpedó gyáron túl, " I 1 
Istria kezdődik, ellenkező irányban pcáige 
ami a város belsejét hasitó Fiumara íolyun 
túl van, már Horvátország. F.s Fiume ermt 
való folytatása, négy emeletes új házsorirb 
val, Susák néven hódol testtel és lélekkleg 
Horvátországnak. Mindössze 19'/, négín 
szeg kilométer, (',, négyszeg mértfóhlj - A 
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W 1 - •••••}•< nodváliyok 
•léteikkel együtt iiidokoláa i.ó.kül 
•határozattal: . A kérelemnek bely 
itatott*1 — az árvaszéki kiadó által 

Kelőknek visszaad:,,„lók. 
. .-8. Ha a li;;:.•-<;11 megszavaztatott, 
zajodé, .i kölcsön kötvény azonnali hi-
•ára - telekkönyvi bekebelezési zá 
lka. való bemutatására sáréi hutái 
Hüzésével utasítandó. Az árvs pénz-
• tvény az áiv.,.zél<i H«yésZ közben-
•Jel állíttatik ki. A kötvény k állítási, 
•élezési, ugyan annak idején kitörlés! 
age. költsége éa illetéke adóét terheli. 
iadeii kötvény li • In-le foglalandó : 
Váez vár.,, közös árva pénztára mint 

lés szama. 
"A kamatláb, törlesztés, kamat és ké
ken kamat Hz-t — i ideje és módja. 
Szabályszerű telekkönyvi bekebelezési 

•dé.v • Főösszegre, kölcsön biztosítéké 
likra. 
•Járom havi kölosönös (elmondási idő 
•Se, valamint annak kijelentése, bogy 
i a jelen szabályokban a kölcsönökre 
I kötelezettségeknek, melyek felsoro
l j magát aláveti. (L. 87. §.) 

A feltételek illetve a Baetéai határ 
: be nem tartása esetén az árvaeaéb 
i joga. bogy az egész tartozást f.-lmou 
nélkül azonnal egészben behajthaaaa, 
Sommás bíróság illetőségének • aa 
kikötése, bogy minden a kölcsönnel 

•vendé törlésével járó bélyeg költség 
lleték, ugy a megfelel,, töke s járadék-

I | . Azon fél. a kinek a köh-sön m-g-
'áztatott, az általa kiáilitott l.-l.-k 
gvi bekebelezési bizonylattal ellátott 
• levelel as annak bekebelezése a tán 
Htott telekkönyvi hiteles ,, i | s,, 1 a 11 a i a 
•Mleaéai illeték Btegftzetését igazoló 
gtiival éa a kölesbe engedélyesése iránti 
ftsatban netán követelt egyéb hiao 
lányokkal együtt a városi ügyésznek 
atatván. a \áios; ügyész azon okira 
tt a köleaön engedélyezésére vonatkozó 
iratokkal összehasonlítja, s ha meggyé 
ik arról, bogy a kölcsön az ál va-z.ék lé
éi kikötött li-ltéteh-k szerint biztosítva 
, erről szóló jelentés mellett az átvett 
atokat az nria>zékbez terjeszti, 
a ekkély heteij-szt, tt ügy. szi jelentés 
Arányaival együtt ss irvasaékí ,-lnök 
I ülnöki eb-t, ij,-ztes végett kieestatik. 
S árvaszék a kölcsön Bssseg kiűzetésére 
itkoző, ülnöki elóteijesstést a legkoae 
ii ülésben tárgyalás alá veszi és a 

mennyiben az adós levél kiállítása, vala-
lauiint a jelzálog! biztosítás a köles,'! i-
gedményesése iránt hozott batárosatnak 
megfelel, a kölcsön Sasa tg kifizetését és 
egyúttal aa adói levéln.-k a gyámpánstár-
bai elhelyezését végzésileg elrendeli, s er
ről s pénstárnokot, ti folyamodót és a 
számvevőt éitusiti. 

A köh-sön tőke átvételéről adós a pénz
tárnak egy bélyegtelen elismervényt ád. 
mely a pénztári számadásokhoz eaatolandó. 

ni §, ktinden adós réizére árva pénztári 
kölesönéi,"d a pénztár egy bélyegtelen tör 
lesztéai könyvet ad, melyben minden rész 
let vagy kamat liz.et,-s számlájával ősz 
hangzólag a közgyám és pénztárnok által 
a Iá irva b.-iratik. A könyv bevezetései a 
nyugtát pótolják. A töke törlesztés a köt 
vényre is reá vezetendő s baaonlólag alá
írandó. , I,. a IX a mintát. 

!M. | , A késedemea adói kötvény tartó-
sáaai behajtásával, a kéaedelemról teendő 

a megperlendő kötelező térit vény mellett 
kiadandó. — A pénztár az árvaszéki ügyész 
részére adott előleget a tartalék alapszám 
Iáján vezeti. A pénztár az ügyésznek a 
pénztárból kiadott eredeti okiratokat és 
adás leveleket, ugy szintén az általa na
na n felvett előleget külön jegyzékben nyil
vántartja s ellenőrzi. (L. X. ss. mintát.) 

95. §, Teljesen viaasalsetett árvatári 
tarlozás telekkönyvi törlésén a törlési 
engedélyt az árvaszék adja ki s az az 
,-lnök és jegyző aláírásával a az. árvaszék 
pecsétjével látandó el. 

96. f. A gyámoltak és gondnokoltak ré
szére a gyámpénztárban összesítve kezelt 
töke pénzek után, ha azok kivétel nélkül 
6' , kamat mellett elhelyezvék, a gyá 
multak és gondnokoltaknak ugyan esak 
ó 1 „ kaszat fizettetik, le vonatván a kamat
ból 1H"„ n gyáinpénztáii tartalék alap ja 
vára. 

Azonban az esetben, ha a gyámpénztár-
ban összesítve kezelt tőkepéuaeknek pénz 
intéseteknél elhelyezett résas után járó 
kamat kisebb vagy nagyobb az egyes fe
leknél elh-lyezett töke pénzekre nézve 
megállapított 6*/, kamat lábnál, az össze 
aitve késeli téka pénash után különböző 
kamatláb szerint jáió kamatok az illető 
gyámoltak és gondnokoltak közt egy kö 
zös kamat kules szerént félévenként ju 
nini és ib-ezember hó végén felosztatnak, 
s a közös kamat kules szerént a gyámul 
tat vagy gondnokoltat illető kamatból VO 
natik le 10% a gyáinpénztáii tartalék 
alap javára. — A z igy nyerendő "„ szám

vevői h-g át vizsgáltat ván a városi képviselő 
testületi közgyűlésnek évenként hó január; 
első felében o,•jelentetni,,. 

.\ kamat miiidenlair a beváteleaéet kő 
vető hó első napjától a kifizetési hó 1 sö 
napjáig számíttatik, 

'J7. | . Az. árvatári tökén,-k a M " „ ke 
zeléfli dij levonása utáni kamata a mennyi
ben ki van utalványozva minden évi téli-
már és augusztus Is.", napján utólagos 
félévi részletekben fbtetendu aa érdekeltek
nek ki. ha p-dig kiűzetésre utalva nin
csen, minden év végén a kiskorú v gy 
gondnokolt közös árvatári tőkéjéhez csa
tolandó. A tőkósitós a kiskorú számláján 
átvezetendő, de a naplóban nem iktatandó. 

I 98, §. Sürgős szükségletek fedezésére a 
' készpénz állomány l°„-a készletben tat 

tandó. Nagyobb készpénz állomány azon 
nal a közgyülésileg kijelelt pénzintézetnél 
tökésitendö. A készpénz takarékpénztári 
elhelyezéséért a pénztárnok részére semmi 
dij se,,, számitliató. 

!!!». §. A kiskorúság vagy gondnokság 
megszűntével a kiskorú vagy gondno
kolt pénz és pénzértékének árvatári keze 
lése azonnal megszüntetendő, s a törvény 
2^1 :jához képest mihelyt a kiskorúság 
vagy 'gondnokság megszűnt, az árvaszék 
egyattal köteles: 

a) A kiskorúnak vagy gondnokoltnak 
árvaszéki keaelée alatt levő összes ingó 
vagyonát azonnal kiutalványozni. 

b) A gyámügyi törvény 1Ü2. g áhan elö 
iit felhívást kibocsájtuni." 

(Folytatjuk ) 

A ha lhatat lanság; hite 

(Kolytatás ) 
A z ókor történeti népei közöl legelő

ször az egy [itoiniak ötlenek szemünkbe, 
l-'.zek halottaikat bemalzsamozták s mint 
múmiákat aziklaairokba helyezték, míg a 
pháraók pyramiaokat építtettek, egyedül 
azért, mert bitt.-k a feltámadásban. H i 
tük volt. bogy a megholtak lelkeinek kü
lönböző állatokba kel l vándorolniuk, hogy 
megtisztuljanak ós tökéletesedjenek s hit
ték, bogy ezen mintegy háromezer esz
tendeig tartó kélek Vándorlás után minden 
lélek ismét egyesülni fog testivel. A 
hinduk braminjainak még manapság is 
ez a nézetük, azért Allatot nem é,ln,-k s 
lni.sel.-il.-II.1 sem táplálkoznak s az egyp-
tomiaktól esak abban különböznek, hogy 
nem hisznek a test szerint való feltárna 

dásban, hanem hiszik azt, hogy tisztulá
saik után Brabraában fognak feloaslani, 
miként a tenger egyik hullania a másik 
ban. Eme, vallási nézetük : B pantheis 
mus. Ugyanezt mondhatjuk a kelet ázsiai 
népekről is, kik mint a i.uddha -val ' i s 
követői szintén pantbeisták. A pantheis-
nius ugyanis ama philosophiai tan, mely 
szerint az. egész anyag világ Istenből ál
lott elé éa minden teremtett lény az isten
ség egyrésze, azért B halál után minden 
iámét abba tér vissza, minden ismét az
zal egyesül. A pantbeismus szerint a 
mindenség Isten és Isten a mindenség. 
A világ Istennek csupán megnyilatko 
zása, az ő másik létalakja, öntudatra csak 
az. emberben jut, csak az emberben is
meri meg önmagát, miért is ezen philo
sophiai nézet semmi személyes és indivi
duális fönmaradást el nem ismer, hanem 
azt tartja, hogy minden élet az úgynu-
zett világlélekbe oszlik fel. A régi gö
rögök, akik isteneiket az Olymp trónjára 
helyezték és a hová felistenekként csak 
hőseiket emelték, haláluk után Hadeszbe, 
az árnyak birodalmába, az alvilágba, a 
halottak országába szállottak alá, hol a 
jók az lilysium édenébe, a gonoszok el 
lenben a Tartarusba, a gyötrelmek és k i 
nok helyére kerültek. ^Spártaiak, most 
reggelizzetek, ma estére az alvilágban 
fogunk vacsorázni" — igy buzdította 

! l.eonidás spártai vitézeit, midőn megtudta, 
hogy Thermopylónél Kphialtes elárulta 
öt s i gy haltak hősi halált. 

A legrégibb római vallás a fetisimádás 
volt. Nttma l 'ompilius, Rómának máso 
dik királya azonban, k i a rómaiakat Itália 
legelső népévé nevelte, az isten tiszteletet 
rendezte, mig a görög bitregetan a ró
mait is átakította és lényegileg azzá 
tette. 

Vessük tekintetünket most az ó kori 
vallás tulajdonképeni népére, az izraeli
tákra. A z egy igaz és élő Isten hite leg
bensőbb kapcsolatban a halhatatlanság 
hitével már ősatyáiknál lép előtérbe. 
Ábrahám a hivők atyjának. Isten barát
jának, a magasságbeli papjának nevez
tetik. Róla |tesz sz. I'ál bizonyságot, 
midőn mondja: .Hi t te l áldozta föl Ab 
rahám lz:;.ikot, midőn megkísértetett, és 
fölajánlotta egyszülöttét, k i az Ígéreteket 
vette vala. akinek mondatott: hogy Izsák
ban fog hivatni ivadéko.l. Azt tartván, 
hogy hatalmas az Isten halottaiból is föl
támasztani ; azért őt előképül vissza is 
nyerte." ( A zsi.l II , 17 l t . ) . E hitének 
Híivetkeztében vette meg Ábrahám l-lphron 
földjót az össirboltul szolgáié, két üreggel, 

I ií-Jikki beid tetü.et az, mely köz 
itlenül a magyar kormány alatt áll, • 
B terii let . i t tart Magyaior zág annyi 
itnlnokot. mint otthon kél vármegye 
létén. 
Z igy szül,-,- szabott BMSgyéa az.u'an 

szűkebb utczákat épit.-tt a liumei 
icius • i ilfelé a leveg terjeseké 
» Jiittek azután a szaporodó Ivadékok 
kötő részeire osztotta,, • hasakat. Kp 
t különös kép.-t mutat Fiume telek 
(TVe. Egyes tulajdonos birtokául egy 
Bzoba. fél konyha, padlás és lépesé 

Írási jog van feltüntetVS s a ház min 
konyhája, kannája, szobája, emelete, 

W adható, .ehető, áldható ,-s még le 
•iázható. Láttam négy emeletes egy 
tku házat, melyink minden emelete 
ra van i iva . Hogy pedig a sok háziúr 
Ipilkulcson ö.-.z.e in- ves.-z, n. a kapu 
imzárás fejlődött jogszokássá, úgy 
y Fiuiui'baii nyitott kapáknál és 
•lenit 1 alusznak bs emberek aa sstele 
nagy ölömére. 

k gondoskodott a liumei patrícius 
Ibröl is. Néni akarja, hogy a város , 
Jetén másnak il legyen jussa, l i akar 
kiadni akkor is. ha valamelyik ház 
esdik emeletének egy ad vari szobája, 
konyhája meg lépesé mljátási jogából 
ni Iliden telekkönyvi MvOSSégS. N'.-ni 
|d házhérszabiilyt alkotni, hogy a luki 

t.-tszö idegen jött m-tilnek bármikor 
Dndhasson Kél h-'ti felmondással adja 
le a legnagyobb lakásokat is. | nz 
>rn laké,, a ki legtöbb cselben magyar 
dalnok, egészen az önkényéi.d lügg. 
, tengerparton könnyen végig lehet 

sétálni Piámét. A sorsé, .'-s a vasat felé 
folytatását képesé Deák-Cersé látásával 
hamar betelik az utas A t.-ng-r.'-sz aka 
démia. a mi \ ál őshazáink süljében és 
alae-ony-ágával épült kormányzói palota, 
az újonnan épült disz.-s bázaorok semmi 
jellegzetest nem mulatnak. Annál szebb a 
fél milliónál többe kelült, villám világí
totta -zinháza, melyben OlaaaOMSágbél 
oda kerti lő vándor trappok tartják 5—8 
hetes idényüket, különben pedig üresen 
éllé dissével s.-giti amgérteafink Fiume 
két inillni adós-ágát. Szép ni-'-g ti m-m 
réaavényeeek, hanem a város tulajdonát 
képesé takarékpénatár olaaa renaiaaanoe 
ban épült három emeletes palotája, alól 
árkádokkal, lent oszlopos nyitott loggiák 
kai. földszintjén van a .Színházhoz" 

fent) es,-n belead eseti vendéglő, 
Ebben ütöttünk tanyát Maiezink hegedű
jével Krdekes a sziiiházt.'-reii piaeznak 
épült, bárom f-ib-tt vásárcsarnok, melynek 
Elvég fedele alatt van • bal, kas, barosaft, 
zöldség és gy ütuölc-v ásíir. Naponként 
meglátogattam sokadalmat, ál véstem füg
gőjét sz.olojót. gyümölcsét, de honi ter
mésű gyümölcsünk iz.ét nem cserélem el 
értük soha. 

Fiume legjellegzetesebb része az óváros, 
sziik átesettel, piszkos lakásaival, min 
den ház alatt ott biizölő tengeri csap
székekkel — osteriákkal. - melyek nyi
tott tűzhelyén ott pnszog áporgó gőzzel 
az olajba főtt különféle maccaroni, hal, 
tengeri moszat és tudja isten miféle orr-
lintoiitó különlegesség. Kz.-khen az utczák 

tengerparti városok egyformán bűzös 

levegője. A nap sohasem süt ez utczák 
lenekére s ide oda kanyargó, egymásba 
csavaroibi útvesztőjükben eltéved minden 
bennük nem nevekedett idegen. Kzekben 
az utczákban. ezekben a szorult lakások
ban laktak az új város építése előtt 
Fiume gőgös patriciusai. Ks csodálatos, 
midőn Fiumében a kbolera pusztított, az 
óváros bűzös légkörében volt legkevesebb 
áldozata Meglehet, bogy abban nz ahoz 
nem szokott kholera bacillus is elpusz
tult. 

Az ,', város két sziik terén áll Fiume 
két érdekes temploma. A szent Vitusé 
igazán méltó a megtekintésre. Főbejárata 
inelb-tt . gv ágyúgolyó van falában, a 
fraiiezia foglalás alatti angol bombázás 
emléke olasz renaisssses stylben tartott 
belseje az olasz művészet derűjével gyö
nyörködtet. Mellette van a magyar királyi 
olasz nyelvű állaingymnázium. melynek 
magyar nevű tanárait és hazafias szellemű 
tantermeit sehogy sem akarják megszi-
velni a hazafias fiumei testvérek. A másik 
sok százados régiségénél fogva is érdekes 
templom a plébánia temploma. Olasz szo
kás sz.rént tőle külön áll a harangok 
tornya — cunpanile — melynek ablaka 
alatt az 1877. évszám Nagy hajós korát 
vallja építési évének. A z óváros felső 
bástyafalával szemben van dózsef fóherczeg 
pálmaligetes kerttel ékeskedő kastélya. 

De ha már pálmákról szólunk, adjuk meg 
legalább egyben az elismerés pálmáját a 
fiumei polgároknak. Kmberharáti intézeteik, 
az árvaházak, gyermekmenhelyek, szegé 
nyek háza. és jól vezetett segély egyleteik 
a koldulást nem ismert mesterséggé tették 

Fiume utczáin. Koldusokban gazdag Vá 
ezunk sokat tanulhatna példájukon. 

Ds már sokat kalandoztunk az utczákon. 
térjünk tanyánkra, a „Színház" vendéglőbe, 
hol Marczink nyirettyűj.- hangjain vigad 
az ide vándorolt, csalód,,-1 magyarság. 
Délben és este hangosak voltak I diszes 
csarnokok a vígság zajától. Kitiine polgá
rait is ide eaalta estenden a hegedűk sző, 
zata. de a jó kedv áradatában is tartóz
kodva vonultak el a magyar testvért,,!, 

j Annál jobban esett az igazi teetvérek, az 
' ide szakadt derék váczi gyerekek viszont 

látása, l i e r e c z , a polgári iskola igazga 
tója és S c b m i d t tisztviselő, minden 

| nap ide látogattak el hozzánk, [tt talál 
köztünk délbe és este tübbi jó barátainkkal. 
T o I n a i Antal liumei törvényszéki bitóval 

j és K d e I é n y i S z a b ó v a l , a kormány 
Séaág derék tisztviselőjével, kiknek hoz 
zánk való magyar szívességük csak a leg 
melegebb köszönet társaságában jut min
denkor eszünkbe. Ide jöttek a velünk ősz 
sze barátkozott egyletek és a többiek is. 
Amit a rendezőség nagy bölcsen elmulasz 
tott, azt igy hozta helyre Marczink hege 
diije. Központot teremtett a magyarság 
sokféle vidékének, hol erős akkordoki an 
tölt elö a szív fenekétől a nemzeti szellem, 

j melynek hatása alatt még az ide tévedt 
! idegen ia kezdte erőltetni a magyar szót. 

Még a sziszekiek is magyaroknak akartak 
, felcsapni. Csak a fiumeiek maradtak né 
1 mán. Kgy vegyült belőlük közénk: a derék 
j F l e t z e r , kit magyar érzelmeiért le 
I fokoztak polgártársai minden tisztségéről, 

tűzoltói parancsnoki es városi képviselői 
állásáról. (Folyt, kfa) 
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hogy a z |g«r«t teljesülését, hívén a föl 
támadásban, élvezhesse. I g y a I.-hámod is 
mint az igéretbi-n vali'i részesülés végett 
parancsolta meg Jákob is halálakor Egyp 
tómban, hogy öt ezen öasirboltba helyez
lek . Igy hagyta meg Józsel testvéreinek, 
hogy Egyptombdl valá kimenetelükkor 
csontjait magukkal vigyék áa ai Ígéret 
földjén takarítsák el azokat. 

A próféták ezen hit érteményét foko
zatosan kitágították és magyarázták, úgy. 
hogy Izaiás igy kiált föl : „De föléled
nek a te halottaid, az én megölteini föl
támadnak. Serkenjetek föl és mondjatok 
dicséretet, kik a porban laktok ; mert vi
lágosság harmata a te harmatod, de a 
szörnyek földét romlásba rántod." (Izaiás 
86, [•.). Ks Ozeás: „De a halál kezéből 
megszabadítom őket, a haláltól megvál
tom őket ; halálod leszek, oh halál ! Ful
lánkod leszek, oh pokol! . . ." (Ozeás 13., 
14.). A mint a görögöknek és rómaiak-
nak Hailesz ük volt, ugy volt az izraeli
táknak echeol-uk, mely a mi magyar 
szentirásunkban pokol la l van visszaadva, 
pedig tulajdonképen csak a halottak or 
szagának iu várás, vágyakozás helyén.-k : 
a testnélkül valóság, a megváltó, a meg
szabadító után valói vágyódás állapotú 
nak) kellene azt j.-lozni • melynek épp 
úgy mint a görögök I ladeasének kát ráaze 
v o l t : az egyik Ábrahám kebele, a jók 
és jámborok számára, kik a jövend.. 
Messiás reményével haltak meg, a má 
sik pedig a kínok helye, hol a gazdagot 
pillantjuk meg , l u k . 16, 19—31.) ós a 
hol nagy köz vagyon, bogy azok. kik 
innen át akarnak menni hozzátok, ne me 
bess.-n.-k, s.-m onnan i.b- ál ne j.'.b.-s 
senek. 

Miként azonban a nóp közös hit által 
egy községet, egy népegészet alkotott, 
úgy hitték az izraeliták, hogy haláluk 
után a halottak országában a BCheoltMMl) 
is összeköttetésben lesznek i-gvniás-ul. 
Kzért mondatik Ábrahámról ós a többi 
későbbi jámborokról is: rÓss/egyült Vala 
•épéhez.* A próféta pedig még to 
vább magy, ágy beatéi, mintha a halot
takat nemzetiségek és népségek szerint 
látta volna a halottak országában össze 
gyűlve feküdni. „< >tt van Ass/.úr ós tnin 
den ö népsokasága, ott van Klam ós 
minden népsokasága, ott van Mó/ok és 
Túbal és minden n. p-..kas.iga. kik mint k<"> 
rultn.-t.'-b-th-nek .stek el.*I l-./ek. ö'.' V Izai.is 
megerősít.'- ezt mondván : . A pogányok 
minden királya dicsőségben hányt e l , 
k i k i az ő házában' és kévéi el előbb: 
. A l a n t a pokol (a halottak országa)meg 
háborodott jöveteden, eléd menvén, fel 
költötte neked az óriásokat A föld min 
d.-n b-jelöltnél telkelt.-k királyi sz.-k.-ik 
bői. a nemzet.-k minden fejedelmei. Mind 
ny.ijan telelni lógnak in mondják neked ! 
Te is megsebesültél, mint mi, hason!,, 
b-ttól hozzánk." .Izaiás 14.) 

Azon időben, midón Krisztua Urunk a 
földön járt, sok zsidó találkozott, aki a 
b'-lekván.lorláshan is hitt. azaz abban a 
nézetben volt. hogy al ember többszőr 
születhetik s ez.-n nézethez lassing és 
llerder is csatlakoztak Azért kérdezték 
a/ t ra t latiitv ativ ai a vakon születettról 

l m . I K. i i .b i I ki vétkezett,ez .-. vagy 
az .'. szub.i. hogy vakon szül. -tett '-- l-e 
leié |ésna : .s.-tn .-/ nem vétkezett, sem 
az O szülői ; hanem bogy kijelentessenek 
az Isten .seb-ke.bt.-i ..benne.- és vi .w . i 
adta n.-ki látását. A pharizeuaok ellen 
ben. midőn a vakons/iilelett nyilván ós 
tiátrali bizonyságot tett Je/usrol. | BSU 
vakkal Fordultak hozzá: .Egéazen bflnök 
ben Születtél, é-s t.- tanítasz minket r* Ks 
kivetek ót Ezen nézet azonban allénké-
/ ik a n.-mzes t.'.rv é-ny ével is I félreismeri 
Istennek mint teremtőnek S tényben Való 
aiiailartewi táját A szülők az őteremtöure-
jének csupán vezet., csat. .mii : mert Isten 
az, „ki mindennek életet, leheletet és 
mindeneket ad," és „min.lenek ..általa 
lettek, és nála nélkiil semmi nem lett. 
ami lett." (Apóst OS. 17. iá; J.in. 1. 
() tart bennünket készen az anyaméhben, 
teremt lelket ós szellemeket és képezi szi
veinket ; akaratából vagyunk mi is te 
r.-mtve. birjuk lény egünket es 1.-telünket 
A gy-rmek csak másod sorban a Ufilök 
produktuma, b-bk az .', lelkűkből, vér az 
ö vérükből; és már az anyaméhben ré

szesei b-szn.-k ininda/.on áldásoknak, me 
lyekkel a szülők, különösön p.-dig az 
anya, birnak. Innen van. hogy a hivő 
szülök g-yormokéi, kik az isteni kegysze
reknek iaz Isten igéjének, a szentségek 
nek ós az imádságnak i befolyása alatt 
állanak, sok tekinteti.,ni előnyben van
nak. A l i ly szülők győrinek.-it mondja 
SZ. Pál „szentek-'-nek. (Korint. 1. T. 
14.). De miként a gyermek örökölheti 
szülei által az isteni é-s égi adományokat, 
úgy örökölheti a rossz, pokoli tulajdon 
Ságokat, hajlamokat is. hu t. i. a szülök 
Isten átka alatt görnyednek, vagyis ha 
a legjobb Atya áldásaitól no gfosztották 
magukat, mert: ,.én vagyok a te l ' rud 
Istened, erős, bosszúálló, megbüntetvén 
az atyák gonoszaágát fiaikban harmad 
éa negyed íziglen azoknál, kik engem 
gyűlölnek." (Mé.z. II. 86, •">.) Itt jövünk 
nyitjára az ördöngösség fogalmának is, 
mely oly sokszor fordul elő a SZ. Írásban. 
A gonosz lelkek (daimonos ellentétben a 
diaboloi-al = ördögök) az elhunytak lel 
keiből jönnek ki és ott szállják inog az 

embert, hol az Isten hatalma nem oltat 
mázhatja meg öt, a mim az a sz. iráson 
kívül más oldalról is eléggé be van bi 
rányitva, Ily értelemben állitá Heródes, 
sz. János gyilkos,i, az. úr Jézusról : „Ez 
keresztelő János, akit én lefejeztettem : 
ö az. ki halottaiból föltámadott, .ízért 
működnek az erők őbenne." ide tartozik 
Jézus tanítványainak felelete is. midón 
egy alkalommal a/t kérdez.'- tőlük, hogy 
kinek tartják az emberek a/ ember fiát? 
K/a k azt válaszolták : „Némelyek keresz
telő Jánosnak, mások Illésnek, mások 
ismét Jeremiásnak, vagy egynek a pró
féták közöl." Azután Igy szólt hozzájok : 
„Ti p.-dig kinek tartotok engem 1 S 
ekkor Petet ezen ünnepélyes nyüatko 
zutot t.-tte: .Te . agy Krisztus, az óh, 
Isten b,.- Erre ai Út botdognak monda 
Pétert, mert a mennyei A tya jelentette 
ki <-/t neki s egyszersmind mogigéré, 
hogy ezen megváltására fogja épiteni 
anyaszentegyházát a át fogja neki adni 
a mennyország kulcsait Pünkösd ünne 
péti vabiban teljesít.-tte is igén-tot. 

M.-g k . l l itt jegyeznünk, hogy az U r 
kortársainak nézeteit .•-.-m nem veti . - i 
k.-r.-k.-n. som nem tagadja : nn-rt ágy 
vagyunk lstent..| teremtve, bogy Isten
nek lakásul szolgálhassunk. Kz megtör
ténik akkor, ha akaratját teljesítjük Aliul--
épen úgy lakozhatnak bensőnkben más 
szellemi lények is, ba Isten szelleme in in 
lakik bennünk. K tekintetben legyen elég 
ezúttal csak a spiritizmus történetére éa 
jelenségeire utalnunk. 

Ú J D O N S Á G O K . 

• Személyi hirek. Pia La 
jos és családja a h-t folyamán külföldi 
'Unitjáról x.-'zaé-rl.-z.ett. ' U e i t t e r Ist 
váli cs. kir. udvari I - i gyároi I Tátra 
hegységből, hol sebesült szállító koca pinák 
próbájánál volt | u. haza érkezeti 

' Károly Lajos f .htrczeg iz uraz. 

Vöröskereszt egylet . , -ai fo.iának fel-

kil.'tette Hol az Ol'-Z. VÖt'ös ÍJl.'-Zt -ovit 
központi választmánya — Ivánka Imre 
elnöklete alatt - fogadta a I i.-zeg.-t. 
ki igen éb-nk érdeklődéssel \ SSgálta SS 
agyas Manerelváoysket. A felesére vények 
köz..,. IJeitte, l-tván es. k„ i l l v a i i k o 
csigváros. valósunk jó hírnevű ip it•>•- i. al 
tal Jo-zitett sebesült szállító ko. -ik va i 
nak. E helyütt a fóherezog tudakozódván 
azok készítője iránt lt.-itt.-tt bemutnttattS 
magának, vele beszé.llie ereszkedett áa 8rÖ 

uié-t Menta k i . hogy szereueaéjs volt meg 

' '"'aieitter kooeijai. As orsz. vörös ke 
reszt egylet a múlt héten a Tatra hegy 
eégben próbát tett a Re i t ter látván által 
készített „Tatailtes" sebesült szállít.', ko 
eeikkal é-s kordoaó székekkel |-: próbákon 
a válasitmáliy meghívása folytán ló-itter 
is részt vett A választmány a kosaikat, 
mint olyanohat, lyekkel a legmeredekebb 
sziklás begyek között is biztosan leket 
közlekedni, a leggvakoi lat in-aldiaknak ta 
látta 

* Ciotta Jánoa Fiume város podeatáji 
az alábbi levelet intézte önként.- tűzoltó 
egyletünk p iranesnok-ágáiioz: . A vá. zi 
önkéntes tUSOltÓ-agylei Nagytekintetii l'a 
rane-ii'-kságának Xagvt-kii.tetii l'.uan -
aekaágI A váczi bementei tűzoltók tes 
tülete, kegyeskedett engem az országos 
tü/.olté, -zövetki-z.-tnek városunkban f. é. 
aiign-ztiM havának IB - t t . napjain m.-g 

tartott VIII . közgyűlése alkalmából fölüt• 
tébb értékes ajándékkal megtisztelni, Ezen 
kitüntetés mélyen inegindita s kedves kö
telességet teljesítek, a midőn sietek benső 
köszön.-tei mondani ss ajándékot adóknak, 
biztosítván őket arról, hogy látogatásuk
nak é-s szíves adományuknak emlékét min
denkorra híven in görisendem. Szíves
kedjék a Na-yt-kiiit. tii Parancsnokság 
ezeii őszinte érzelmeimet uz egész testűiét. 
valamint a ik minden egyes tagja előtt 
tolmácsolni Adja az Kg, hogy mindig ke 
lyuosn m s - i " '• # ' " " ' "., 

'->• kettőzött huzgalou-nia! Inlytat hiissak 
b-n belső érzéstől vez.-r.-ltet've önként karol
lak tel. — Fogadja a .Nagytekintetii pa
rancsnokság kiváló tiszteletem nyilváni 
tását. — Fiume, 1887. szemptember hó7-én. 

/'''Rendőri hirek. A z íz. a elit á k 

3 * X a f a T beverte™, A jo ^ v í r a g e k 
Stiaub Jóska os A.laine-,k ,lan"s szemé 
süknek 'i'ézn.'i/''.óé-be. 11* To ' lv . i j banda. 
Három gyeiekbéd álló tolvajt,.indának jött 
rendőrségünk nyomába, melynek legidősebb 
tagja lödik évét még nem töltötte be. A 
három jómadár lopott li ízben kisebb (fo
rinton alóli összegeket i 86 ,||, ostor szíj 
jut. fúrót, köteb-t. vasakat, késeket, har
móniákat stb. - t i , és min,b-nt ott a hol 
csak hozzálé-iln-iett: el nem feledkezvén 
sétáigatásaik közben az udvarokon kalit 
kákhan üldögélő jámbor stigiiezeket éa 
rigókat is elemelni. A dlaaea háromság a 
fenyítő bíróságtól fogja megtudni, hogy 
mennyiben esik mükü.|.-,ük I. -számítás és 
eliameréa alá. — Sobrött dános korcs
máros kárára szept. hó 21 éjjel izekre 
nyének felszakítása val ruhasemüek és 
készpénz.- összesen 60 frt értékbea lopa
tott el A megejtett nyomozás a tettese 
ket kiderítette. — Megütődve láttuk az 
elmúlt héten, hory a Kókus kápolna kö
zelében egy városi polgártársunk babot 
csépelt s úgy halljuk, hogy azt a rend 
őrség tilalma daczára is folytatta. — 
Polgártársunk azért érzékeny pénzbírság 
gal büntettet tt. 

* A mult vasárnapi hangverseny. 
melyet Tari tzky Ferenez, városunk -i.s 
mert zenetanára rendezett tanít ványaival, 
fényesen sikerült, és b.-li.zonyitotta, hogy 
helybeli erőkkel is lehet élvezetes hang
versenyt rend esi, oaak legyen kezdemé
nyező é-s erélyes vésető. Az előadott ze
nemüvek- nagy része magvai izerzomény 
volt. daczára: hogy zeneirodalmunk ins 
11 Iliit iv müvekben megleh-tós szegény. Ta 
ritzky úr tanítványai játé-kávái ig.-n m-g 
vo.t elégedve a kö/öns.'.g é-s -iiriin l.-.haiigzé, 
tapsai tolmácsolták l.-t-zé.sét. Nem írjuk 
ide a szer-plók neveit, nehogy egyiket a 
másik royásári die-.ojük. va -y egyik vagy 

táljuk valamennyi közreműködő tanítvány 
lenyes sikerét A hangverseny dissére köz 
reinüköd.itt S v o i a n n K. heg-Ili játé-kát, 
mint a műkedvelőtől nug-zokolt tudást 
messze meghaladó művessel t külön ki 
kell emelnünk. Vieuztempsnak általa el
játszott .Legendája* é-s „Polonaire* va 
lósággal elragadta a közönséget Végül 
még egv keresünk van Tari tzky ár tehet 
aégéhea. Ne vonuljon annyira 'vi-s/.a. ka
som álljon kötelességszerüteg városunk 
zenekedvelőinek élére, hozzon müvéssi éla 

mult vasárnapihoz ha-miló élv-z-tes esték.-t. 

V Á R O S I Ü G Y E K . 

* Közgyűlés. Képviselő testületünk, 
mull vasárnapén (saept I8áu) ismét gyű
lésezett, öt tárgy vált elintéz.-sr-: egyik 
fontosabb mint a má-ik. — K/.-k között 
első inlyeii állt a legutóbb megválasztott 

; tisztviselők, t. i . a tanácsnok. „ („jegyző 
és az árjegyző fizetéseinek folyóvá tételét 
szorgalmazó potgármeateri jelentés, - A 

hivatali .--kii' I. tét, |e napjáté,, kezd,,leg' 
folyót I tette. Kr,lek,-.-nb e-z,,,,-,-, rét 

abbéd indulván ki. hogy bizony a községi 
bíráskodás alá tart../..', ügyek nagyon 

hogy a legutóbbi időben az i ly ügyekben 
már hozóit jogerösitéíetek sem hajtatnak 
végre: • polgármesteri előterjesztést egy
hangúlag eltngi.lt,i. I a szeiint a köz-égi 
bíráskodás viteb-re az 1867. évi X X I I . 
t. - .-/.. 6-ik f-ábea nyert jogánál fogva ne
vezett tanáosnokot jelőita ki . Itt azonban 
n.-m állapodott meg a képvisel,, testület, 
hanem, miután az eddigi községi biró ré 
izéről .7.-n egyek lássa setét azzal In 
de olts, kegy nincs vágrebsité kötege, ki 
vei a már meghozott Ítéleteket végrehajt 

ha.--1. nehogy hasonló kifogásokra , Z , ,H 
i.is-on alkalmat az uj köz-égi hirómi ,'l 

- uta-itott.i a város p.'.lgái uu-sl erét, |„,.,3 
köz-.-g, b.ró -.oierjesztesére a hozandé, / 

dijnokok egyikével és szükség',' ';,(•'',"y 

végi-.-. — Nagyobb port vert fel ,>imJ| 
pénzügyi bizottságnak, egyetértőleg | I 
ügyi bizottsággal, a .Korona" Voinlé-g:,', 
oá'.iuáiiyainuk helyreállítása éa j 
Kin . , uj bérlőnek, a bérletnek f. évi 
téiher hóra. mint az eddigi és ezutánim 
leti időszámítás közt eső hónapra, M 
átmeneti időre, — mert tudni kell, bog-"" 
eddigi bérleti időszámítás kezdet.- Sat 
hály napja helyett az élet be lépett 
lakás negyedeket megváltoztató száll 
rendhez alkalmazkodásból novemberi 
I Bejére helyeztetett át, a ezért m-rü.*' 
a folyó évben október hó, mint átm, 
idő — részére leendő átengedése iiántifl 
relme tárgyában t.-tt véleményes jelen 
nek azon része, mely Trager Ernő í I 
mére v itkozik ; mert ami illeti a .í 
lián" tapasztalt helyreállításokat, azoi 
szükségességét egyhangúlag elismert 
közgyűlés s hogy azok uiinélhaniai 
iib-toieg már jövő október hóban esskl I 
lessenek, dr. r r e y s i n g e r Lajoséi 
lete alatt i Pé t • Sándor, V a I sa r 1. 
dr. K i s s és K i ,-sá k F-i 
képvieel, kből álló építkezési bízotts 
kU -hitt ki azon f-Ibatalinazással. 
8000 frt en - g a legszükaégeseblx 
•átszé, javításokat — még pedig ká 
eszközöli . — A közgyűlés Tragor I -
kéi-.-lnii "gyében a bizottsági javi-la 
toga iá-1 mellett (Jtörgöly aaellátl 
agy határozott, hogy a „Korona- b 
tet t. évi október bóra T r a g o r I 
nek adta át. ki városnak az. árva 
elén be ö...z.-g,:,-k megfelelő 170 Irt 
krt bér részletét ígérte meg, és mi I 
fizetésre kötelezte, • egyaaersmiud I | 
uolgármeaterét, hogy a mennyiben tic 
.\[.,i;..n folyó évi aentember hó 89-éna 
a l.eilet l.-jái ianapján a bérelt helyi 
bői önként ki nem menne, rendőri si-:'l 
Iv-I helyeztesse ki. totta a vJJ 
Következett ezek után Néatetk I 
helybeli háztulajdonosnak térség átal 
déa iránti kérelmi ügye, érdemtsljesl 
,-, , á- i -i [azonban nem vétetett, bal 
kimeri tő véleményes jelentéstétel vé. 
kiadatott H.I..Ő János, K Csereklyehnl 
-s i,|. Rardi Ibi,int. mint li.-lvisiu.-i , 
viselőkkel, ad hoc. kiegészített pénzig 

.Kér vol, ,-z.t tenni, ra:* 

' i . .' ..' i-.iv ii,,i. •'.' v a : ' : ! - ' v M 

Úgy is el fog utasíttatni ké-iélm-'-vel. 6*1 
A négy vámhiíz h-lyr-állítási teiv.of 

e-- költségvetése liasonhi sorsbaa á 
t.-k. K/.ek is a pénzügyi s gazda 
bizottsághoz ntaníttattak feíülbírálás réJ 
— Basel a tárgysecosat kimeri tet v i 
közgyűlés véget ért volna, ha Hul i - r^ i 
ZS.-l képvisel,, esetleg SSSN llem V-
h.gy a tanács tagjai közül F.mel ich I. 
rkapitáiiv és Korpa- Márton tanáéi ' 
n neaenea jelen. Hanem hát mert é-
vette, ezt sző nélkül llelil l i agyh i " 

• i • •• , kérte nevezett tiszti - I g 
az. ó~/.o, v.ir .- i tisztviselőket i « . li .íjj 

t .-ii.-ii aöz;y üíés.-kté'l el ne 
radoaaanak. Hegletl neki adva aa fal 
I tváuya elfogadtatott, s a tixztvi** 
in-k annak értelmében a kellő utu- M 

megadatott. A roaa nyelvek azt aeaai 
•egy llule-r képvis.-lö efölötti örömé 
iniigiium áldomást i-sapoM ; ennek lés 
lez-s-t azonban miután jelen ívferád"" 
körén kívül esik — mellőzzük. - E 
kii • egea la tal esvén, a ksagvl 
több tárgy hiánvában szétoszlott. 

N Y I L T - T E E . 
XT y 11 rs 11= = • a t. 

A .Váezi Közlöny egyik utóbbi » 
mában T a r i t z k y Ferenez úrhoz, a i 
köt iiaiinoiiiuuiii ügyében egy vádi-k' 
fellnvás intéztetett. A z igazság érdekéi 
kijelentem, hogy T a r i t z k y Keret' 
••' < i ilköi ii u inoniumát n.-m öuhital 
lag tartja magánál, mert azt én enged' 
éit n.-ki gondozásra, hogy gazdátlanul 
ne pUSStaljoa, Ks bármikor lesz ia a A 
körnek arra szüksége, Tari tzky úr k." 
bzle magát, azt készséggel reiulelko.és 
bocsátani. 

Váez 1887. szeptember 21 én. 
Dr. Ftci/stiii/ir l.'i. 

Szerkesz tő i üzenet . 
A kél l..banián eik.v.tt közlemények ezen • 

bot lé-rszilke miatt maradtak ki. Amennyire bt< 
nak jov.ir.. adatni f..zn»k. 

D r . C s á n y i J á n o a 

téeaaa INT, Rrenmtoit Mav.r s.,,,,i„r k-,i,jviij,,m,iajai>aii. 

http://sz.-k.-ik
http://lt.-itt.-tt
http://eltngi.lt
http://li.-lvisiu.-i

