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M ú z e u m és r é g i s é g t á r . 

Régen vajúdik már a kénlés. Né
hány évvel ezelőtt K o r a p o l t h y T i 
vadar, a „Váezi Közlöny« volt szer
kesztője, kezdette a város régiségeit 
gyűjtögetni. Persze esak ágy patriar
chálisán a saját lakásán. .Midőn elment 
Váczról családostul, az aprónktnt ösz-
s/.egy üjtött kisszerű régiség gyűjte
ményt dr. F r e y s i n g e r Lajos kir. 
közjegyző vette magához. Utóbb a 
„Váczi Közlöny" szerkesztését i t'j. 
V a r á z s éj i Gusztáv vette át. Hz 
jlólyti'.tta azután a megalapitandó váczi 
múzeumnak szánt tárgyak gyűjtését. 

Közben múzeum-egylet is készült 
megalakulni. Gyűlés is, meg felolva
sás is tartatott érdekében. Kgy ízben 
igazgiitó választmánya is megválaszta-
tott. .Szóval az eszme életre kelt és 
testet is öltött. Pénze is van. Igaz, 
bogy nem sok. De bármily kevés van i 
is, tény az, hogy jogilag is, sőt közgaz
daságilag is létezik ; mert vagyoni joga 
és vagyona van. 

Ifjú Varázséji Gusztáv itthagyott . 
bennünket, itt hagyta a muzeumot és 
régiségtárt. Ks amit ő maga a saját I 
életében meg nem élhetett, megélte 
azt az eszme: a múzeum éa régiség-
tar ö r ö k ö s in tésm é n y n y é lett, 

Az összegyűjtött régiséggyiijteményt 
átvette a róm. kath. iskolaszék. Adott 
neki helyet a város legszebb pontján, 
a közép városi elemi fiúiskola épületé
ben. És elvállalta a felügyeletet s gon
dozást. Kebeléből egy bizottságot kül-
I'ott ki a múzeum és régiségtár ügyé
nek előmozdítására és a múzeum és 
'régiségtár kezelésére. 

Az iskolaszék kiktlldöttaége a város 
műpártoló közönségéből többeket maga 
köré gyűjtvén, egy nagyobb bizott
ságba olvadt fd. mely aa iskolaszék 
által adón helyen önállóan és függet
lenül intézed! és vezetendi a múzeum 

K bizonyság1 fela.latávii tette » város 
területén levő műkincsek felkutatását 
és amennyire teheti, összegyűjtését. 
Minden, ami ritka, minden ami mesteri, 
minden, ami műkincs, megérdemli azt, 
hogy valahol megőriztessék és a kö 
zönség számára hozzáférhetővé tétes
sék. Minden műkincs olyan, bogy 
arról a hozzá értő mindig tanulhat 
valamit. A műkincsek és régiaégtár-
gyak gyűjteménye a művészet és tudo
mány egyéni alkotásainak tárháza 

Azért kötelesség a műkincseket és 
régiségeket az elveszéstől, a megsem
misüléstől megmentenünk. 

A múzeum és régiség ügyeinek inté
zésével megbízott kirendeltség meg 
fog jelenni ajtaink előtt. KI ne zárkóz
zunk előle. A mit e czélra áldozunk, 
az.t a saját e/óljainkra áldozzuk; mert 
a múzeum és régiségtár nyilvános tesz 
s igy a csekély áldozatot százszorosan 
kárpótolhatjuk a megtekintendett mű
tárgyakról ellesett míiizlós elsajátítása 
által. 

Hárniihez fogjon a kirendeltség, sies
sünk segítségére, és amennyire leltet, 
támogassuk igy ékezetét. 

A kirendeltség egyelőre nyílt kére
lemmel fordul megyés püspökünkhöz 
és pénzintézeteinkhez, hogy némi pénz
beli segélyben részesítsék. Felolvasá
sokat és műkedvelői előadásokat ren 

dcz. hogy a/.ok jövedelméből tőkéi rak
hasson Ö'SSZ-. ott kell lennünk Támo
gatni kötelességünk. 

Felhívja ezenfelül a nagy közönség 
figyelmét, bogy a régiségnek birtoká
ban levő tárgyaival, illetve a tudó 
mánynak, a művészetnek és aa ipar
nak egyes legújabb k i v á l ó termékei-

azt hisszük, bogy, mihelyt a nagy kö
zönség az.t látja, bogy a múzeum nyil
vános és mint ilyennek élete örök 
időkre biztosítva van, egyes rég ápol
gatott becses régiségét vagy műkincsét 
készséggel fogja a bizottság rendelke
zésére bocsátani. 

Az eszme szép. I talaj háládatos, a 
bizottság tagjai eddigi munkásságuk 
Után Ítélve komolyan serények, és ha a 
nagy közönség is készséggel támogatja 
B bizottság igyekezetét, akkor rövid 
idő multán büszkén tekinthetünk gyűj
teményünkre, mert abban a város min
den műkincse, minden régisége b-llial-

Adja az ég. bogy a lelkesedéssel kez
dett munkának a magunk őrömére, 
városunk diszere és hasznára, mihama
rább meglegyen az örömmel várt ered* 
menye. *.) 

A , .Huszá r c s i n y . " 

Uram boeaásd banöm 1 Már meg' mibe 
^..gtam^ S,,i,a esz,-,,, se 111 volt 

l)e hát ki tehet róla? Ebben s mákedve 
lós világban minden tisztség műkedvelők 
keséibe kero.1. Vannak műkedvelő setaé 

szék. énekesek, muzsikusok, műkedvelő 
hivatalnokok, (a tiszteletbeliek) éa miiked-
velő katonák, (a népfelkelő tiszti aspiran
sok, „ti,. eőt talán maga Kohitrg Ferdi
nánd is 111,ik,-,ívelésből csapott tel Hulgária 
fejedelemségére; én pedig, aki más nem 
lehetek, beállottam mükedvelő-kritikus
nak. 

Nagy ürömmel vettem a megtiszteltetést, 
mikor a szerkeszt,, úr a nyakamba varrta 

Dupla ligyeleinin.-l, kétszerannyi szem
mel, színi,ázi látcsővel, szinlappai. irónnal, 
jegyzők,inyveeskével és . . . revolverre, 
azt hiszem, az igazi kritikusnak sem lévén 
szüksége, azt én sem vittem magam
mal — . . . egy éjjeli lámpával felfegyver
kezve beállítottam f. hő 2 il; napján a 
„Curia" száll,inak színházzá alakított nagy
termébe, hol a római kath legényegylet 
tagjai aulák elő 111 uk.-dvelésböl a ,.lluszár 

Végig nézt.-m a termet egyik végétől a 
másikig nem egyszer. ,1,- háromszor; végig 
néztem a szék.-k és tócsák sorait, a kar
zatot, a kivilágítást ; végig néztem a szin 
padot, a kulisszákat, a függönyt, a sagé 
lyukat, a leijárást és mindent mindent, 
ami megnézni való volt. Ks — meg val
lom, — mindent elég fényesnek találtam; 
pedig esak az mei ne azt mondani, hogy a 
..Curia" nagy terme SZÍni ef-adásokra való. 
aki azt vitatná, hogy a L'li.lMiii irt erejéig 
aláírásokkal biztosított állandó színház 
felépítésének megakasztana városunk fel
virágzásának lesz. alapja. A z els,", boni 
bisz.tikiis kritika az.t hiszem, csattanósan 

A színház zsúfolásig megtelt diszes kö 
sönaéggel, mintha mindegyiknek lett volna 
valami iczi-piczi kis műkedvelője a lámpák
éi öt t. 

A kölcsönös üdvözlések és kézcsókok 
egész, szi,,padi emberéletet vettek igénybe. 
Pedig aa se gyerek játék. 

Mig én igy a terem berendezés.; és # k i 
világítása, az. érkezők folytonos hajl,,ligásai 
s visz.utü.lvözlésre provocáló üdvözlő tag-

A „ V á c z i H i r l a p " t á r c z á j a . 

E g y h ö l g y n e k . 

I1.,|.1.,K voltam egykor véglel.-,, . . . 

He az álom Alom volt csupán 
S a való jött az ábráiul után . . . 

. . . Letörültem égő kőnyomét, 
Hisz' a l'ánat úgy is eltemet. 
A rezgő kiiny nak szivemben ég 
Az. kiért ég elfeledte r .'• g 

llózsa ajkad még eskut rebeg. 
l)o a szivem meg, óit, oly beteg . 
M.-ggyng>itni -- nincsen olyan ir 
Meggyógyít tán egykor maj.l a sir. 

Ilc ha sírban is van érzetein. 
S a goinlolat „lt lenn nem péken, 
Kelzajs szivem „1111:111 is talán 
S álfáit rebeg rád kttlea leány ! 

átméri tauea. 

A v á o z i s p h y n x e k . 
Isitapsst, 1887, sz.|.t s. 

• ».Iaj he későn érkezik ma az a hajó!" 
1 ̂ pánkodik a váczi gőzhajózási ügynökség 
f nlvarán vagy ötven főnyi türelmes kii 
i lönség. 

Nem azért nevezem pedig türelmesnek, 
j nert ingerülten tipeg topog, griinace-okát 
j rág, és hangulatát többé kevéshbé sike 
* iiit tőről metszett kifejezésekkel árulja 
• :l ; hnnem, mert mind ezek daczára ott 
a narad azon az udvaron. 

Az egyszeri asszony fölöslegesnek tar 
l totta a sirást a szivreható beszéd alatt a 

*i megindult hallgatósággal, mert — nem 
1 abból az ekklézsiál.ól való volt. Apro-
Kpos! mondom magamban; én sem vagyok 
I jde való, minek — szagoljak én itt a töb 

Ks hálatelten amaz egyszeri asssony 
iránt pimpás ötlete miatt, melyet ment,, 
gondolatnak üdvözöltem, elindultam sé
tálni. Mentő gondolat? Hamar kiáhrán 
dúltam ! 

Kiérve a kapun harsog,! zajt hallok: 
szemétdomb tetején rendőr és kocsis ipar
kodnak egymást meggyőzni; amaz a híva 
talo3 tekintélyét megillető respeetusról. 
emez a polgári szabadságitól folyó jogo
sultságról álláspontja megválasztására. 
Mindezt a söpredék szótárából vett oly 
massiv kifejezésekkel, melyektől beszakad 
hatott volna a pánczélos hajó oldala, és oly 
hangon, mely egy-szerre megérttette az ein 
bérrel, hogy i ly kaliberű torokból más Ki 
veg nem is kerülhet ki. I'e.lig ezek a 
monstruórus golyóbisok nemcsak, hogy 
kárt nem tettek bennük, hanem még esak 
nem is fogtak rajtok. Némán bámultam 
ezen emberek kedélyének vértesattségéa. 
Micsoda anyagból készülhetett? Ila az 
angol admiralitás ezt sejthetné! 

Felvillant emlékemben az angol ren ' ű 
képe is, és feleóhajtottam: „O eszmény! 
Mégis van hely a földön, hol 11,111 vagy 
ábránd !" 

De csakhamar komolyabb menetet erő 
szakoltam gondolataimra és ezen vita elvi 
jelentősége felé tereltem őket. Elvek bal
osa ily téren, és ily egyének közt V — No 
ami a talajt il leti , azt ugyan kedvezd 
talált, ez exotikus növény: tragyásabbat 
keresve kereshetett volna másutt. Ami pe 
dig nz egyéneket illeti. — a koldusra, ki 
a tévedésből sou helyett adott aranyat 
visszaadta, azt mondta a franczia arisz 
tokrata: . M i l y alantig fészkel még az 
erény V!" — Bseknél elmondhatta volna 
ezt az érzékről az álláspont elvi értéke 
iránt. 

Vágy támadt benii-in. ily érdekes ta -
pasztalatok meséjét, dús eredmény lemé 
nyében, tágabb körben kifürkészni. Ugy 
jártam mint a vendég, ki tisztátalannak 
talált poharat adván vissza a pinezértiek. 
azt a felvilágosítást nyerte: „Kivül volt. 
kérem!" - • Azt véltein, hogy a nyílt csa

torna, meg a póeze, és még a sertésólak 
füaaeresib etl b na ss udvaron a levegőt; 
pi dig ,,'t kii 111 azt észleltein, hogy négy 
csatorna szájadz.ik a falból a partra, a 
kiszálló hídja alatt és mellett . . . K i 
váaesl lettem megtudni, ,-z. annyira alkal 
mas helyet a közönség iránti tekintetből 
a város sz-m-'te e ki. vagy a d. g. társa
ság— kiszállónak? Mert jó véleményem 
ben Váez felöl fel kellett tennem, hogy 
párja a város területén nem akadna D -
senkit sem láttam magam mellett, kinek 
külseje elég bizalmat kelthetett volna. 
hogy megfelel. Pedig iniii,len érdekességét 
e helynek még nem is ismertein. 

A lépcső felé haladva, mely a kissállé 
erkélyéről a Duna partjára visz. egy .ad 
hoc" taniculotte honfitársat pillantok mag, 
ki igen fölösleges dologban Iára,lt. Ó sz.uk 
ségesnek tartotta. Ka fölöslegesnek, mert 
a hely már amúgy is oly ronda volt. és 
én azt valló vagyok, hogy a superlativii 
sok fokozásával kárba vesz az ember Iá 
radeága. 1),- napánk más nézeten van, és 
a felső Eokot is in-gtolilja még a .leges
sel, és ,-ine gyakorlatával nem szorítkozik 
csak a graminaticai térre. 

Azon kezdtem tűnődni, hogy nem hasz 
nosabb dolgot -seb-keiInék e az a hármas 
érczii kebellel rendelkező rendőr, ha több 
érzékkel rendeltetése, mint anyaga iránt, 
felhagy a mozdulatlanság szoborszerű ki 
fogásiul,iiiságával, és koratra indul. Kévén 
a rendőri te,-n,l,,k természete, hogy inkább 
lábbal mint kézzel végzendők; széles e 
világon mindenütt az 1,-vén a rendetlenség 
természete, hogy .„-ni ö szokta a rendőr 
séget felkeresni. Hanem rögtön fontolóra 
vettem, hogy az. általános tiszta .-inb-ri 
iogiea különböző helyeken oly totális vagy 
partialis fogyatkozást sz-iived. I még az. 

lás és felkapott nézetek szerint oly saját 
-ágos szín,-z-tet él ezz.-l egyediili érvényt 
kap, hogy pénzhamisítónak nézik nz ein 
beit, ha n-m olyant forgat, minő a helyi 

Aaért iámét egyet nyomtam gondolataim 

kormányán, és amúgy i - emberbaráti kii-
teleaaégemnek tartván, mindenről esak a 
legjobbat feltéteb-zni - erőlködés nélkül 
elhittem magamnak, bogy min,b-n állapot 
a legköriiitekint ,:,!, gond és legeslegiueg 
fontoltabb rendelkezés következeién ve, és 
hogy a város igen bölcsen intézkedett. 
midőn rendőrt állit a trágyadombra, mert 
a városi tanácsban bizonyára sok gazda 
-ági .-apa -itás lévén, nem nélkülözi aa ér
seket azon Veszteség iránt, mely érné a 
várost, ha ama trágyát ellopná onnan va
l ak i : valamint arról is meg vagyok gyö 
SŐdve, hogy a gőzhajózási ügynökség hi
vatalnokai amolyan felsőbb helyről jött. 
hivatalos ,,nt soha sem kaptak, inert 
ilyennek .segítségével bizonnyal éreznének 
valamit. Szerencse, hogy a megszokás, niá 
SOdik természet. 

< ion,|,dalaim azonban korántsem voltak 
,,ly rózsásak, minővé a helyzetet szeret 
tem volna festeni. Kszemli • jutott minden 
ájságeaikk, brocbare, könyv és saját fii 
lemmel hallott ítélet, melyekben kivált 
kedv.-s német szomszédaink'szokták néze
tüket onltaránk (elől épen nem virágos nyel 
ven kifejezni. Elképzeltem, ba itt. egy ag 
rásnyira a fővárostól, i ly látogatott he 
lyeu, hol nem csak idegen, kinek kedvé 
ért még nem tanultunk elözékeay ligy.-l 
m-t. hacsak nem valami megünnepleudő 
kéjvonatos kiránduló —, hanem rács vámsa 
közönségéi,,',! is annyian és annyiszor tör 
dalnak meg, ily állapot nem eppellál si 
kertel az arra hivatottak érzékeire és 
gondjaira, mit tapasztalhatnánk még 
másutt, távolabb a civilisatin góezától, 
kevesebb közvetlen indok mellett a mű
velődésre és Bsinoaodásra . . . csak le 
csttggeaatef I tővel mertem odább menni. 

Körültekintek : mag.un vagyok. Honnan 
.- hang -

..<> század! Fiadra ismerek benne: kö 
lültekint. de maga OJhl nézni nem jut 

Fogott az. intés: felvetett sz-in-:u er. 
helyre belyesatt két iphynssa akadt meg-

http://sz.uk
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lejtései felett másamban tépelődöm, azalatt 
elindult a nagyot lódult előre az előadás 
pergő kereke. 

Rá vetem ügyel m gyűjtő lencséjét a 
szereplők mozdulataira beszédei.-,- ét óm-
keire, a karmester lishat mou iumjára és 
Marczi zenekai áuak i'.ssz.-vágó aeeordjaira. 

kokat egymásután gyűjtő lencsém ''okt.sa 
elé, már együtt volna minden fontos, min 
den jellemző vonás, melyekből kritikát 
kellemi összeraknom az egész előadás le
folyásáról sikeréről: és — pafl egy óriási 
taps kiveri figyelmem lencséjét helyéből. 
Időközben más alakok kerülnek elő'; más 
hangok kerülnek felszire. 'és egy rövid idő 
múlva egészen megváltozik a helyzet. 

Kezd újra! I'jhól felállítom lencsémet, 
újra rendezem a képet előtte, újra meg 
teszek mindent, ami kell ahhoz, hogy len 
csém. hívem adja vissza a tökusa elé-került 
képeket. Ks egy régi jé, pajtásom séta 
pálczájával az ötödik sorból egész liizal 
inasan megbök s azt kérdi, .hol a fele 

A sziliházi kritikusok kivételes hely 
zetii Istene, tekints le rám! Küldj szel 
lemet segítségemre, amely a zavaré, he 
nyomásokat helyettem felfogja, hogy én 
magam kizárólag a színpaddal lehessek 
elfoglalva; mert nem leszek képes megírni 
a kritikát! 

Hasztalan imádkoztam. jött a kért 
segedelem. Hasztalan támaszkodtam oly 
erősen neki a megfigyelésnek, minduntalan 
kiveti valaki a koneeptusból. Végre aztán 
megkell,-tt barátkoznom helyzetemmel. Hja! 
De ez a megbarátkozás! 

Azon kezdem már most. hogy elsé, sói
ban a működő személyek kitartó szorgal
ma előtt emelek kalapot. Azok az iparos 
leányok, kik na],hosszant varróasztal mel
lett és a házi munkák körül fáradoznak, 
s azok az iparos segédek, kik naphosza.it 
izzadii izmaik megfeszítése érán nehéz 
munkában keresik kenyerüket. — bizony 
nagy áldozatot hoznak akkor, midőn esti 
szabad idejüket egy népszínmű betanulá
sára és begyakorlására szentelik. 

Már pedig, akik oly szabatosan tudják 
előadni a „Huszár esinyt." mint azt a va 
sárnapi műkedvelők előadták. — azoknak 
nagyon sokat kellett tanulniuk. Ks legyünk 
igazságosak, fia van valami, ami a közön
ség elismerését megérdemli, akkor az ön
zetlen, nz őszinte fáradozás az. Elzárt ér 
demlik meg leginkább a műkedvelők az 
üdvözletet. 

A zene és dallkarok szabatos összhangja, 
a beszéd részek betanuitsága, s rendesés 
üsszevágósága mind kielégítette a várak,, 
zást. A „toborzó- is jól be volt gyako 
rolva. - - A vezető 'és rendez-, kezek 
ügyessége mindenen meglátszott. Ile meg 
látszott az is. hogy a vezetők é-s rendezők 
türelme hálás talajra talált. 

A z egész előadás jól sikerült. Uüszkék 
tehetnek rá az ifja műkedvelők. De s i i 
ker buzdítás legyen arra. hogy e téren 

. jövőre is megjelenjenek. Egyes személye 
! ltet névszerint meg nem nevezünk. ílár 

tudjuk, hogy némelyiknek nagyon jál 
esnék a nyilvános köszönet. De sokkal 
inkább illő as az ö működésükhöz, bogy 
vahimennyiökröl együtt emlékezzünk meg. 

zönségnek. Ks sziv.-s* tibadozásuk árán IS 
gitséget nyújtottak ,-gy egyesületnek, m-ly 
arra van hivatva, hogy az iparos segs 
deknek szellemi művelődésére alkalmat és 

tak önmaguknak, mert amit az ember ujat 
tanul, azzal gazdagabb. 

A D e á k - s z o b o r . * i 

A b-pel lehullott, a nagy mn készen áll. 
Elhangzott tik az ünnepi szavak a Kc -ncz 
József téren, hol mnlt csütörtökön fi Fel
sége a király az ország szí-e java előtt 
adta nn-g a jelt a lepel eltávolításéira, ma 
már csak as a közönség lézeng, melynek 
nem volt alkalma a leleplezési ünnepélynél 
jeleli lenni. 

Hányan vannak' a nagy hazafi szobrának 
bámulót közt, a kik nem is sejtik, bogy 
mily óriási szellemi és any gi apparátust, 

télit" Akkor hirdetett egy^fTzIi vy'józsef 
elnöklete alatt alakult bizottság nemzetközi 
pályázatot a szobor mintájának elkészilé
sére. Mint.-gv -II pályamű érkezett b--. bel 
és külföldi művészektől, kik közt több hír
neves művész is szerepelt. A nemzetközi 
bizottság korán elhunyt zseniális szobrá
szunknak Huszár Adolfnak ítélt,- oda aa 
első pályadíjat ugy a szobor alakok kitűnő 
csoportosításáért, mint a mii s/ép felfogá
sáért és a talap zat gyönyörű arehítektnni 
kus ki viteleért. 

Huszár hozzá fogott a szép műhöz, de 
már kezdetben az a kétely merült fel el
méjében, vájjon Deák ülő-szobor alakja 
megfelel-e a tér, a környezet é-s a kifője 
zendő eszme feltételeinek. Huszár inkább 
szeretett volna álló alakot készíteni és a 
zseni makacsságával ragaszkodott az esz
méhez. A szobor bizottság, melynek később 
T i s z a Lajos gróf lett az elnöke, végre 

gbizta a művészt, hogv gipszből és Iából 
készítse el állítsa i.-l'a szobrot jövendő 
helyén teljes nagyságában, hogv a benyo 
más igy könyökben meg legyen Ítélhető. A 
kísérlet sikerült és a művészt is meggy zte 
arról, hogy sz ütő alak gfelelőbb. 

Most komolyan hozzá lógott a miivé.-z a 
BZobor alakjainak elkészítéséhez. Első 
alakja a „Justitin" volt é-s est követte a 
.Népoktatás" csoportja éa Deák Ker.-n.-z 
ülő alakja, melyet befejezett, de a „K legyő
zés- es..port ját már nem volt kép.-s bevé
gezni, mert a halai oly vátatlanul ragadta 
••I a nagy művészt munkájától, melybe 
egész művészi ambicziőját helyezte, lmgy 
még esetleges intézkedésre s.-ui maradt ideje. 

K szomorú métty által a munka egy 
időre fennakadást szenvedett, mig • művész 
Brököaei elhatározták, bogy a müvet ük 
készíttetik el. — A szobor bizottság SZ ölő 
kosok ajánlatát elfogulta és Huszár aa 
gédjét .Ma ver szobrászt bízta nn-g a mii 
befejezésével Stróbl Alajos tanár felügye 
lete alatt, minek következtében a asobor 
műnek nn-g hiányzó két alakja: a „Ki 
egyezés- és a „'Hazaszeretet- Huszár 
ered-ti t.-rv.-i .-z-rint csak hamar elkészült. 

A mint a .szobor egyes alakjai elkészül
tek, a talapzatról is gondoskodni kellett. 
A sz.é-p tervet az annak idején kitüntetett 
Schtkedanz Albert tanár ós műépitő 
készítette nemes Ízlésben, - A bizottság 
a talapzat anyagának megválasztásában 
nagy körül lekiiité-ss.-l járt al éa csak 
akkor határozna .-, magát az álta'a 
legjobbnak talá.t anyaghoz, mikor több 

'1)1 mivel hazánk!,,',,' a'!,..'." .as a'nvag'és az 
elkészítéséhez vállalkozó, nem találkozott. 

lalta el. a talapzat munkáit és 8 évvel ea 
előtt hozzáfogott az. alapozáshoz 7 ' , in 
mélységben I méternyi betonréteget éa a 
fölé g'/, m. vastag vízhatlan talazatot rak 
tak es esak lein Ü évig hagyták állani, 
hogy uiegiilejie.il,oss.-n. Miit év julis hava 
ban kezdték meg a '•> m. magas talapzat 
lelakását, mig végre a talapzat mely az 
alapozással összesen 48.000 forintba ker'ilt, 
elkészült. 

lssií. év elejéi msetkösi pályázatot 
hirdettek a szoboralakoknak ronzba való 
öntésére K pályázat egyike volt a leg 
li.ntosabliaknak é-s legérdekesebbeknek, me 
lyek valaha hazainkban eldöntettek. Kr 
dekes azért, mert egy hazai, e téren uj 
vállalat versenyzett sikerrel két régi bires 
külföldi őséggel, fontos azért, mert e pá 
lyáz.at alkalmat adott hazánkban egy oly 
uj iparművészeti ág megalapítására, melyért 
azelőtt százezeréi; vándoroltak ki a kül 
földre. 

Összesen három versenyző volt. A bécsi 
Turbain-oség, a világhírű M ii ller czég 
Münchenből, m-lv már több mint Hm szol. 
,ot öntött és régre a hazai Bohliokféle 
vasöntöde é-s gépgyár részvény társaság 

rOUéaa D ál m ra ' •• ,', tana tjét disz!- -

r.kó" ver-''-nykép''-segenek ''és' a" megbis Z 

szerű lierendoz-'-sé-iiek és vezetésének. A 
vers.-uyzők közt T u i ' . i l u volt a legdrágább. 
Es daczára annak, hogy Miiller tanár és 
:i Sehlii-k gyár ajánlatit közt remlkivüi 
i-s.-kély volt a különbség, B hazafias bi-
zott-ág. mely teljes garanc/.iát látott e 
nagy hazai ipartelep versenyképesaégében, 

kitűnő hirében és abban, hogy a gyár „ 
„(ieiiius-- szobor iiioiiunientalis alakjának 
minden tekintetben sikerült öntésével h*. 
bizonyította, lmgy minden ily nagy más
kára ké-p.-s. a Seliliek-gyiitat bizta meg ,-, 
nagy inti elkészítésével. A í ide vonat Uz',; 
szerződést a bizottság részérő! T i a a i 
LatOS gré,f. a gyár részéről S e h | j , . \ 
Béla jelenlegi é-s L a n ge n fe 1 <l Fr igy e i 

volt igazgatók Írták alá. A z utóbbi volt 
a bronzöntéa megteremtője hazánkban és 

egyedül neki köszönhetjük e nagyfontos
ságú ...ni,,a.ág meglionositas.it 

Természetes, hogy a szobor bizottság e 

határozata minden jé. hazafi keidét öröm
mel töltötte el már azért is, mert a gyár 
ja ,,e\, . .eve gai ineaíát nyu-^oU s mi 

ezentúl hazai ::.v.111-o-p-n. itthon öntethet. 
h.-tjii . .-- H-m lesz szükségünk sem kül-

A gyár az első szoboralak, a ...lustitia' 
öntését I883. szeptember havában kezdi, 
meg II .- r p k a Károly, a gyár derék i»« 
öntőjének vezetése alatt es ez. év felírnál 
havában fejezte be nz utolsó alakot. Idő 
közben a Justitiál az orsz. kiállítás alkal 
inával a nagy ipares írnokban kiállította 
ahol a kiállítás egyik díszét képezte és a 
,::>_, :r tp-r .1 ,!,*,:. Ii-r! I VZ ::-,:• 

Ks most hirdesd te soha el nem mulé, 
érésbe öntött férfiúban megtestesült nag] 
.-sz i .- : hazánk- dicsőségét, halhatatlanjain! 
nagyságát, művészetünk magas fokát éa 
iparunk versenyképességét. A'. Ov. 

C S A R N O K . 

A h a l h a t a t l a n s á g h i t e 

Kant Immánuel (1724 -1804), k i a 
pliilusophia történetében egy egészen új 
korszakot alkut, a halhatatlanság hitének 
szintén határozott védelmezője. Sz.-rint.-
,i böki valóságot nem lehet az anyagibii! 
megmagyarázni, hanem az Isten teremt, 
erejére kell azt vissza ve/, tni. S ez/.e 
halálos döfést mér úgy a materialiemuari 

azt biz,.nyitja! hogy a szellemi mindenütt 
.,z anyagn al van összekötve s képesség 

•lik é:. lé-lek l.-SZ- ' .! K 1UÍ l l i s / i t !Ís 
hozzá Dr. I lotlinann 1-'., „hogy n.inib 
lé-lok n.int morális lény. a mivé intelli 
geno/iája é-s akaratereje által lesz, hal 
hatatlan." 

Való? „An timabilis me Indít insania?" 
Te szé.lsz hozzá..., te. rejtelmet szörny? 
T-- éles? Es itt? 

„Csak Thel.á'.an öltem meg magamat 
szilire. Egypt ban feltámasztottak. A 
thébaiak lomha eaafl emberek voltak: kiiny 
nyü volt rajtok találás mesékkel kifogni 
Örültek is. hogy megszabadultak tőlem, 
és aki megmentette ..ket. királyuk lett. 
He olesó volt mé-g akkor a trón! Hanem 
hitelbe még sem adták, ini.it most: Bulgá
riában majd emlegetnek még engem sokat ! 
Egyptomot — terei.itu.scse sajnálom! 
Ott jó dolgom volt. áldozat-párát élvez 
teli. és té-nyes csoportokon mulattam: a 
templomok és paloták küszöbére helyez 
tek azok. kik azt vélték, hogy minden 
titkot felfedeztek és minden rejtélyt fel
oldottak, mert — tapasztalták, hogy tud
nak annyit. ...ennyivel más butaságán el 
lehet élődni. Volt is eszem és hallgattam. 
Kgy találtam, hogy kellemesebb az élet a 
Niins partján, mint a baráthronhan * i Théba 
mellett. Elet? A tettetett halál! M.-rt mi 
más a némaság.-' De Hha.npsinit **, kincséért 
se... árultam volna el az ott künnszo 
iéilt aknák, hogy mily kevés érdekest és 

-ut ' múlhat.iának nn-g az ..1 t benn 
lévőktől, és mennyi érdekes és pikáns 
dolgot róluk! Mert hidd .-1 édes vándo
rom, akármilyen furcsa állat vagyok is. 
A chileesel tartok én ia, és azt vélem, oko 
Sabb az embcín.-k pásztó, linnak lenni a 
felvilágban, mint királyárnyéknak a Ba 
,|,. shell, — és a helyett, hogy inogo.vá.. 
BBOpogaaaam talpamat B gödör alján, in 
kálit, csak itt a verőfény.. kaczago.n 
némán aa emberek dőreségeit, senkiét sem 
jobb ízűn ... int szét, ki .-tig..... csal; me 
taphorának tart áa lymbolnmnak.' 

Sz-diton beszédei vagy. nyájas sphynxI 
Egykoron esak kérdeztél. Ugy látásik 

^ II.O...I,...., oi.on.v ,,z ,. ....tl.au A.I..-I.I..-I. 

i.ooi. tiatrttea " "' 'ii.iV.* 
••) III ll.on/. - , , Í..U.. Illno.o t ,.»»(,-

inni. |,l...r,,,.; u,alk...|,.ll I2-.I.-II Kr. .- : a 
Ki.ki.rl llllagiasálll »«.ll hir-s. S/.,-.k. 

most nyilatkozni nagyobb a kedved. Ilit 

..Nem látod hová tellek ? S te .1.-1.1 fő 
városi vagy V { ért,-,..' Helyben kevés sl 
kalom? — Köszönet a hízelgő jó véle 
menyért! 

„Csak lassabban a hiúsággal ! Idegen 
vagy; ma látlak, többé ágy leh.-t soha 
Nem tudod, lmgy ...Ion rokont vonz? Ti 
tokástost a titok. Öt perez múlva úgy 
elárulod lé-ny.-d rejtettebb valóját, hogy 
mint Üvegen nézek ál rajtadl Onnan túl 
csak szám vagy előttem, mint azok. kik 
nap nap után mennek el itt ...ellettem." 

Látszik, hogy nem vagy közönséges 
földi lény, édes snhynzem, mert .".szintesé-
g.-d emberfelettii De épen ezért lennél tán 
hajlandót nemiről felvilágosítást adni, mire 
magamtól nem vagyok képes jutni . . . 

„Kgy árnyalakkal kevéabbá balga a 
többi halandónál : nem tagadja, hogy nem 
tud mindent, nem ért mindent. Vigyázz, 
spiritusha Se tegyenek! - Hadd halion. !-

I... elsé, kérdésem, Váea élénk kereske-
dést folytat a fuvarossal. Nem terjeszt 
hetné messaebbre? Nem léphetne kőzve 
tetle.l Összeköttetés!,,- :, li.llkáll 1'élsZÍgOt 
azon érib-kes háziéival, melyek az ott 
csonkítás nemes sportját űzik . 

„Megállj róka! iiisz.-.i te u.-m tudatlan 
vagy, hanem malit io-e satiriku j . No kü
lönben bajos is sa idegennek mindjárt 
belépésénél észre nem venni, hogy itt fa 
lesleges az orr." 

Ellenkezőleg: több szükséges, mint meny
nyi va.. Nem ei.gedte.1 végig mondanom: 
ide ......kat importálni é-s oltani kellene. 

„Mégis csak elárultad dőreségedet: be 
láthatatlan collisiók erednének, ha egy
szerre nem látnának tovább ortliknál . , . 
igaz Ugyan, bogy sokan ...ár saját hegyé
vel is elérik a látás határát.-

„No tán szerencsésebb lessek második 
kérdésemmel: mikép lehetne e város népet 
meggyőzni arról, lmgy a szemétnek na 
gyobti hasznát venne trágyául tőidéin. 
..'.int ateaadisznek ? 

.U.yan nincs ! Meggyőzni? Látják, hogy 

idegen vagy Váezon. Hanem eredj a köz
gyűlésbe, és nyújts le- javaslatot az iránt, 
lmgy városi hi'vatalri megválasztatás fel 
tételéül tűzzék ki. miszerint a megválasz
tott saját költségén gondoskodjék a város 
tisztaságától." 

Apolló látott igy az emberek szivébe! 
Feljegyzem lm még a ha. .na. l ik: .honnan 
lehetne eléggé tartós arezpirt szerezni 
oly városi hatóság számára, mely ilyen 
rendőri állapotok mellett megengedi, lmgy 
választási t-iiiturálla... polgárainak kép 

„Ládd, ép.-n az nem vagyok, minek 
előbb mondtál: a válása Apollója nem én 
leszek. Elküldenétek a vörös tengerre; de 
azt tapasztaltam, lmgy azok tanultak 
meg legkevésbbé pirulni, kik Átmentek 
rajta. Hanem m lok még egyet: eredj 
KI.inába, és n.áitsd tolladat oly mail- arin 
véréhe. ki jobban megbotránkozott a köz
utak szemetjééi, mint a mennyei biroda
lom jámbor népe azon Ösvényein, melye 
ke. a mandarin jutott poloaára, s ki e 
feletti b-lki furdaiáaában végre hajtotta 
...ágiin a l r i r a k i . i t . . . Fejedéi rázod'.-' 
Minca olyan, ógye? — No akkor ne ia 
írj semmit: kár," ba az a vér, mely érzé
kenyebb embernél; szökik nrezába ilyenek 
láttára, ájságcsikkbea vérré- válik." 

Igaza Volt ...ég sem fogadtam neki szót. 
„Vándor!- szólal meg egy idegen hang, 

- .nővéremtől eleget kérdeztél, felelj 
most n.-kem." — A másik sphynx volt. 

„Melyik azon tenger, melyen vihar sem 
emel hullámot'.-" 

..Hahaha! Hiszen ily.ni talá.ivta manap 
már'mind n lá-gyerm-k tudja a fele
letet. Ne.u haladtok a korral, é.l.a sphyn 
x-iii ' Iliit asa.ki tenger, ha he van fagyva." 

Hát a sártenger valamelyik városban 
a magyar aIl.'i.dön . . . 

„Nem találtad el ." 
Hát. hát J d... Hull bi/.tossági érzete 

és türelme iniiszkafon,lorlatok és imperti-
nenoziák daczára . . . 

„Tévedsz!" 

No akkor ne mé.kázz velem hanoin 
mondd ki magad. 

„Nővér, i sak maga fölé nem tekint 
ea a pór fia, hanem azt sem látja, mi 

, körötte van." 
„Nem mondtam, hogy öt peroa mulv.i 

é. :v kei sztül látok rajta, mint az üve 

Kezdte... szegyenibinek erezni szerepemet 
„Könyörületből megbünt-tlek azzal, hogv 

felvilágositalak. 0;;uij é-s szé-gy.-nkezzél : I 
teng...- — a váezi közvélemény.* 

De most meg én nem nyugszom ám mc| 
a válaszon, te elbizakodott lény te! Hisi 
hallottam, hogy nem rég valami választá: 
volt itt. és lmgy a hullámok, melyeket 
akkor vetett a közérdeklődés . . . 

„Balga halandó, láss le oktalanságod 
f.-iiekéig;" — monda az első sphynx; mi'e 
ha magánosok .-.zá-nitanak a közügyre, é-s 
más, ha a közügy számit a magánosokra; 
...ás érdeklődni és érdekeltetni, más áldozni 
Nemed kis inertekben tűri a bölcsességet, 
kicsinyben korlátozza a dőreséget: a ha 
tárok a -záinhoz atányitvák. Néhol gon
dolkodnak é-s utasítanak-; legtöbb helyei, 
korteskednek és választanak. Néhol a ru
hát szabják az emberre ; másutt az embert 
erőszakolják B ruhába. Itt a tetőt rakják 
a házra, amott a házat építik a tető alá. 
Néhol tudják, lmgy öt meg öt az tiz, né 
hol azt akarják, hogy egy legyen annyi 
mint tiz . . . u 

„Elég lesz, nővér; sok ez reggeli.e egy 
tisza-virágnnk." 

Ezer köasönet S bókért, hanem —miért 
méltóztatni ezzel n.-kem kedveskedni, miért 
nem mondod est el a vácaiaknak ? 

„M.rt . . ." 
Megkondult a hajó közeledtét jelző ha 

rang. Vártam a spbyi.x mondatának vé 
gót . . . vonásai oly dermedtek, mintha 
szája soha szóra sem nyilt volna. 

relhangzott a bajé futytye: A spliyn* 
.„'.„a maradt. Behajtva távoztam; siettem 
viasza Budapeatre. 

Ki tudná, mit gondolt a sphynx? 
Oam'jHM. 

http://naphosza.it
http://Ker.-n.-z
http://uiegiilejie.il
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Váez. 1887. V Á C Z I H I R L A P . Október hó 9. 

Miután Kant földünk viszonyát nap 
rendszerünk többi égi testeihez s az ember 
közép álláspontját azok lakóihoz meg
határozta, fejtegetését Igy folytatja: 
„Vájjon a halhatatlan lélek,jövendő lété
nek egéas végtelenségében, melyet maya 
a sir som szakit meg, csak megváltoztat, 
a világegyetem '-zen pontjához, a ml 
földünkhöz 1,-nm- miiulörökn- kapcsolva? 
Nem lesz talán soha se része abban, 
hogy a teremtés többi csodáit is közelebb
ről szemlélhesse? Ki tudja, nincs e eleve 
megírva, bogy egykoron a világ egyetem 
ama távoleső gőmiijeit s azok alkotásá
nak nagyszerűségét, mely már távolból 
a tuilv.igy csalijával vonzza öt, közelitől 
fogja megismerhetni ? 

Lehet, hogy a csillagrendszer ama 
gömbjei képződnek a végtelen őrben, 
melyek Itten való tartózkodásunk eltelte 
után uj lakóhelyekül fognak m-kiink 
szolgálni. Ki tudj i. Jupiter bolygói ,-gy 

Ha majd a mulandóság az emberi ter
mészetből kiveszt a maga részét, akkor 
a halhatatlan lélek is egy gyors lengés 
sel kiemelkedik a végesség korlátúiból 
éa messze szárnyal ós az. egész megy ter 
mészéihez való viszonyától teljesen elütő 
uj viszonyban, mely a magasabb rendC 
lények közelebbi összeköttetésének vi 
szonya, folytatja majd életét, Kzentúl 
ezen magasabb rendű természet, moly 
üdvösségének forrását önmagában bírja, 
nem fog többé a külső dolgok között 
szétszóródni, bogy megnyugvást náluk 
találjon. A teremtmények ossz,-.».'-gén,-k, 
mely a legmagasabb őslény tetszésével 
szükségképen megegyezik, ezen s/iik-
slgképi tetszést önmaguk közt is érvé 
n 'esiteiiie kell. mely nem lesz egyéb a 
foiytontartó megelégedés érzeténél . . . 
Ha ezen égi testek gondolkozó teremt 
menyei között oly alávaló lények van
nak, kik a hiúság szolgálatában .illának, 
mily szerencsétlen lehet ez. a gömb, 
hogy ily nyomorult teremtményeket Ui 
ilott felnevelni! De mily szerencsés 
másrészről, ha meggondoljuk azt, bogy 
nyitva előtte az út, melyen oly boldog 
ságlu,/ és fenséghez enielkedhelik me
lyek végtelenül lélekemelőbbek azon 
előnyöknél, melyeket az összes égi tes
tekben a természet legalkalmasabb be 
rendezése csak elérhet!" A többiekben 
morális hitére kénytelen Kant támasz 
kodni, mely természetesen szintén ki nem 
elégítő a e helyett a szentírás k-inyilat 
keztatására és s keresztény megi ímerés 
ala, jára kell helyezkednie. (Ján. l i , 3.). 
Kantnak azonban annyiban igaaa van 
bogy egész naprendszerünk egy ön a i 
gában bevégzett egészet képe/, s ezért 
annak egy,-> tagjai kölcsönös viszonyban 
vannak egymással : de itt nem szabad 
Megállapodnunk, mert maga a naprend 

szer ismét csak egy részét teszi az mii-
,-ersunmak, vagyis a világegyetemnek 
Azokra nézve, kik a Szentlélekb '.I való 
újjászületés által az Isten lián ik kép 

mására Krisztusban teljes férfikort érnek 
el. különösen érvényes az isteni természet 
törvénye, mely az anyagi universum 
fölött áll. 

8 Leasing Bohraim Gotthold (1749— 
ITM) a Szentháromság hitének alapján 
áll. E tant a legszebben fejti ki és ma 
gyarázza meg A halhatatlanaágról szódé, 
tanában azonban nem tud s lélekvándor 
lás biz.,iiy,,s nemétől menekülni, amint 
ezt már l.'.n.-l.i. is érintettük Ilit-- sze 
rint el kell fogadnunk azt. hogy az 
ember többször is sziil.-tle-tik. nielv nézet 
már az Úrnak e földön való tartózkodása 
idejében is Igen el volt terjedve. Azt 
mondja Lessing: „örök utadra oly sokat 
k.-ll magaddal vinned, oly sokat kell 
fáradoznod! — Ks hogyan - Hiszen ha 
csak oly jé, mint bizonyos volna, hogy 
az a nagy lassú kerék, mely az emberi 
nemet tökélyesedéséhez közelebb viszi, 
,-gyediil a kisebb, gyorsabb kerekek 
által ho/atik mozgásba, melyeknek mind 
egyike saját egyedét épen oda vezérli?" 
„Nincs másképen ! Épen azt a pályát, 
melyen az emberinem tökéletességéhez 
jut. kell in n,h-n .-gyes embx rm-k az 
egvikn.-k hamarább, a másiknak később, 
mindenekelőtt megfutnia. - Egy s 
ugyanazon életben megfutnia ? De lehet-e 
egy s ugy.,n.iz,,n életben valaki ér/oki 

ugyan nemi — De üát miért ne létei 
hetett volna niimli-ii .-gyes ember egy 
szernél többször ebben az életben I fa
lán azért olyan nevetséges ,-z a bypotbesis, 
mert a legrégibb? Mivel az. emberi 
értelem, mielőtt azt az. iskolák s/oliszti 
kaja meggyengítette volna, azonnal arra 
a gondolatra jött? Miért ne tehetném 
meg én is itt legalább egyszer mindazon 
lépéseket tökély esi lülésem érdekében, 
melyek csupán időleges büntetéseket és 
jutalmakat hozhatnak az. ember számára." 
í'.s miért ne tehetném meg másszor azo
kat, melyek bennünket az örökké- tartó, 
jutalmak reményével kecsegtetnek ? Miért 
ne jönnék vissza mindannyiszor, vala
hányszor uj ismeretek, uj tehetségek 
szerzésére képes lehetek? Avagy annyit 
viszek el egyszerre magammal, hogy 
nem érdemes újból visszafár.ulnom J Kzórt i 
— Vagy talán azért, mert elfelejtem, 
hogy már itt voltam ? Boldog én, ha 
ezt elfelejtem. Előbbi állap,Honira emlé
kezve talán csak a mostanit h is/nálnám 
fel rosszul. Ks a mit most ke l l elfelejte
nem, vájjon elfelejthettem ,- örökreI Vagy 
mert oly sok időt vesztegettem el - -
Elvesztegettem? — 1),- hál mit is mulasz 
tok el? Nem enyém e az egész örök 
kávalóság?11 Igen, de csak erkölcsileg jó 
.-agyis etnikai értelemben — jegyezzük 
meg mi. Mert a szabadságnak is m.-g 
vannak a maga határai, melyek lé.lötl a 
azabadaágadó, Isten törvénye uralkodik 
Ila a k,gv,-l,-m ideje ezzel együtt a 
szabadság ideje is lejárt, más élet k,-z 
dödik. t. i . az Ítéletnek és S Vtlág végé

nek örökké tart,', ideje. A ki addig sza 
bads.igával visszaél, egyszerűen ,-lját 
szólta azt. A ki azután az Isten fiának 
képmásában nem világoskodik, annak 
ezen világító, lény nélkül kell égnie és 
.1 Illegsz.-Ilteló lé-h-k kémiai tlIZproi-eSSlls.'lll 
k,-ll átmennie. ..Mindennek megvan a 
maga ideje;" a ki nem akar ,-z élet után 
tovább löninurudni. az.t végre is az az 
Ítélet éri, hogy nem képes tovább főn 
maradni s aztán mint gonosztevővel fog
nak vele elbánni. 

'.. Ilci-dci- (lottlri , ,1 János 1744 ISICI) 
.1 legszellemesebb |lh i 1 OSI, ph 11S. ,k egyike. 
Szerfölött épületesek s lélekemelők az 
latén létéről és gondviseléséről, valamint 
az ember rendeltetéséről Irt fejtegetései. 
Herder mindi n érzéki dologban érzék 
fölötti, isteni momentumot lát. Minden
felől a Teremtő csodáitól s a teremtmé
nyeiben lakozó hatalmát,,! látja magát 
körülvéve Azért mondja: .Tekints az 
égre, oh ember, és örvendj ama végte 
lenül nagy előnyödnek, melyet a világ 
teremtője egyenes, fölfelé törő teatalka 
tódhoz kötött. I la állatként meggörnyedve 
kellene járnod, ha fejed csak szájjá és 
orra l.-nne alakítva s ennek megfelelő 
leg égést t-st llkatod szervezve, hol 
maradna akkor magánabb szellemi erőd, 
az. Istenség képe, észrevehetetlenül ön-

. magában sülyedve? Az. egyenes járáshoz 
szükséges testalkotás által nyerte az 
emberi fej SZÓp helyzetét és tartását l-.z 
által nyert az agyvelő oly tért. hogy 
mennél jobban kiterjedhessék s idegszá 
lait 1,-felé- is vezethess.-. A homlok gon
dolatteljesen boltozva alakult ki, az 
állati sz.-rv,-k háttérbe szorultak s végbe 
ment az emberi kialakulás A z ember 
úgy van .sz.-rv.-zve, hogy képes legyen 
nemesebb eszmékre, a művészetre, nyelvre, 
nem -s.-bb ösztönökre és szabadságra. 
egészségre s egyszersmind életerőre, az. 
egész földön v.iié. elterjedésre és végül 
a humanitásra és a vallásra. Mindezzel 
pedig szorosan összefügg az, hogy a 
halhatatlanság reménye élteti ,",t.-

„ A halál testvérének, as édes alvásnak 
állapotában az idegek és izmok, vala-
mint az. érzéki érzetek lenyugszanak s a 
létek mégis csak az. ö igazi hazájára 
gondol folytonosan. Nem válik el a 
testtől, amint ezt az. álomban oly gyak
ran előforduló különböző érzetek bizo
nyítják, h in,-in még a legmélyebb alvás
ban is működik a maga törvényei szerint. 
Minthogy pedig az alvás összes okai 
hasonlók a Italaiéihoz, miért n • lehetné 
nek hasonlók szellemi aymptómái is? 
így remélhetjük, hogy a halálos álom is 
cs ik az élet lázát hűti le, csak az egyforma 
mozgást változtatja nn-g, cs,k némely 
sebeket gyógyít meg és a lelket csak 
örvendetese ib ébredőére, csak egy ujabb 
ifjúkor hajnalának élvezetére készíti elö. 
Ks igy l.-sz. humanitásunk la csak élőké 
szüh-t, egy kil.-slendö virág bimbója. 
J . l , - i l legi létünk c/.ólji a humanitás ki
képzésére van irányozva Ámde ki mond 

hatja a halandók közöl azt, hogy ő a 
emberiség tiszta képét, mely benne van 
eléri, vagy már elérte? S így esik ezei 
czól földi létünk körén túl a föld pedij 
esak gyakorlótér, előkészületi hely ma 
rad -

Helytelenül .s-l,-kelnénk, ba Herder 
itt félbeszakítani akármik. A halhatat 
hiúságról különösen három beszédétet 
lejti ki eszméit és háromféle lélekván 
dorlást különböztet meg Kgyet alulró 
föll.-ló. .-gy másikat fölülről lefelé és í 
harmadikat a körben folyót. A z elsőber 
azt állítja, ..liogy az élet alsóbb rendi 
csirái magasabb él,-tr,- törnek, p l . ha « 
növény lelke állattá, az állat lelke em 
b'-rré- finomulna." E nézet körülbelül a 
darvinismussa! egyezik meg, A második 
a braminféle hypothesis, hogy t. i . a jó 
emberek jutalmul tehenek, bárányok, fe
hér elefántok, a rosszak pedig büntetésül 
tigrisek ós disznók leszm-k. A harmadik, 
a körben folyó. Leasing véleményével 
vág öss/..-. Az első hypothesisre nézve 
már az emberiség törié-n.-té-nek plűloso 
pinájára vonatkozó eszméiben hivatko
zik (I. köt. i . könyv, 879. l . i : „Ha örök
től fogva ,-1 van határozva, hogy a virág 
csak virág. az. állat csak állat legyen és 
a teremtés kezdetétől fogva a prefor
mait csírákban im-banikailag minden 
megvan: akkor Isten veted te magasabb 
h-t imvos reménye. Mostani, nem pedig 
f.-nsöbl, létemre nézve feküvék öröktől 
lógva a csirában proformaivá : a minek 
belőlem kisarjadznia kellé, azok gyerme
keimnek proformait csirái és ha a fa 
meghal, meghalt v.-le együtt a csírák 
összes plülosophiája." 

(lő.lj-t. k.,v) 

Ú J D O N S Á G O K . 

* Kérelem. Alulírott tisztelettel felké
rem mindazon rokonaimat, haláraimat és 
jóismei-é.seimet. a kiknél gyűjtői v van e 
h,i derekán megjelenem!; .Hétköznapi 
Történetek - cz.imu e|!.-sz..'-lés és rajz kö
tetemre, .szíveskedjenek azt e hét folyamán 
nevemre (l'rivigye, Nyílra megye) a gyűj
tőit névsorral >'-s a begyűjtött összeggel 
együtt elkühb-iii. A pénz l.-gczélszerühhen 
utalványiiyal küldhető, mig a névsor 
.-gy közönséges zárt lev.'-lb-u. Midőn je
len soiaiininal egyszersmind szülővárosom 
polgáraihoz, fordulok, lesz-in az.t azon 
éd-s reményben, hogy ismert páitfogásu 
kat meg nem vonják attól, a ki sziilővá 
ro.-te érdekében — minden Badieaekvés 
nélkül legyen mond vi _ a .Váczi K ö z 
löuy" basáhjain. meiymk I. évi ápril. Uö tői 
aug." l-l ig segédaaerkesatAje, éltetője és 
mindene veit, annyit I íradosett Ha re
ményemben csalatkozna n : súlyosan érin-
t-ne. Ist.-n v.-lünk! IVivigvé-u Í**7. évi «k-
tóber hó l én. Hazafias advöelettel Kapás 

* Ifj. Varásséji Gusztáv volt városi 
tanácsnok és Ispsserkessté hullája — f. 

F ő v á r o s i levél . 
/;, lap -'. !--,'. akt i 

Fényes napokra virradt a mnlt héten 
-zemfényüiik, a ragyog,', főváros. Három 
ünnepély folyt le a derűs őszi napon : 
mind a három magában horda a szebb jövő 
reményét. A jelen koronát helyezeti a műit 
lejére, melynek fénye a JÖVŐN veti káp
ráztató sugarait. 

Kegyeletes és magasztos volt a nemzeti 
-zinház ötven éves jubileuma. 

Félszázad nem sok egy nemzet életéhen. 
le a mi állami létünkben ez az ön év több 
•ok századnál. Hogy mit tett a nemzeti 
'zinház fennállása óta akár a nemzetiség, 
ikár a nyelv, akár a szépé-izék fejlesztése 
törül, — nem szükséges fejtegetni. Kiég 
lizonyitvány erről azon széles érdeklődés. 
Helynek hullámai a király szivéhez is el 
látottak, ki jelenlétével emelte az ünne-
,,'lv fontosságát és fényét. 

A jubileum nemzeti ünnep lévén, a csil
lán alkalmi allegorikus látványokat nem 
izabád a szigora kritika szemüvegén nézni. 
V főc/.éljiik aa volt, hogy lelkesedést kelt-
•,-iiek. .Árpád éhre,lését-4 tűzni az áj öo 
;v homlokára, jó eszme volt. A z „Olya-
tusi verseny" kápráztat,', allegória, mely-
it-ii a mnlt és j-h-n vitáinak illusztrábi 
ára századok vonulnak el szemeink előtt, 
nint szép álmok, mignem az orákulum 
-.'•két eszközöl, s végre ö Felsége mell 
BHtbrát koszorúzza meg egy fantasztikus 
soportozat. Csiky Gergely: „A színész 
ni" czimü drámai költeménye volt a zá 
adék. melyről sok egybe uein hangzó hí-
álat jelent meg már a lapok hasábjain, 
•/álaszsza ki-ki amelyik neki tetszik, any 
iví azonban tény, hogy a közönségnek 
et szett. 

A z ünnepély tehát fényes volt. (n jegyek 
,ár egy héttel előbb elfogytak') csak egy 

Hibája volt. A közönség nem mert lelke-
n-dni. A furcsán inagyaiázott loyalitás 
m-m engedte, hogy SS ünnepély azzá le 
ÜJ'en. amivé lennie kellett volna - • haza-
SM tüntetéssé. 

A másik, nem kevésbé érdekes ünnepély 
a lánezhi.lf.iuél játszódott le, hol a haza 
bölcsének szobraiéi vonták le s leplet Az. 
ünnepély ,-l volt hibázva. A rendezőség 
roppant Bók bakott lőtt. A társadalmi élet 
leglöbliiényezői se kaptak megliivót. vagy, 
ha kaptak is — későn. Egyik ukáz elreii 
delte, hogy koszorút senki se merjen kül
deni, a mási.k ukáz a végső órákban visz 
szavonta az előbbit Szász Károly padig 
az ünnepi ódász. csodák csodája! — mel
lőztetett. Csak a sok diszinagyaiba bujt 
löúr és képvisel,', jelenléte mutatta, hogy 
ez országos ünnep a k a r lenni. Közönség 
volt összenyomásig, hiszen lind 1 pest mit 
ne bámulna meg?! . . . Ami a látnivalót 
illeti, okosan tett, aki azt szép szomszéd 
női szemében kereste, mert a szobor, amily 
impozáns nagysága miatt, épp' oly „hi
deg'' munka'a kivitelben. Az a mi (óha
junk, hogy szerelmetek vagyunk a nagyba, 
hatalmasba, mig a részlet k i dolgozás 
iránt alig \an érzékünk. 

Maga a főalak, a korán elhunyt Hu 
szár Adolf müve, még — transit. Nincs 
ugyan kifejezve az arezhan sem fenség, 
sem méltóság, de annál több hűség. A 
négy allegorikus alak közül, melyei; D-ákot 
körülveszik, a . H a z a s z e r e t e t - a legsi
kerültebb. Kgy szép. fiatal anya, szemében 
a lelkesedés tüzével, kezében a nemzet 
ezimerével, mely után kis gyermeke nyúl 
még kisebb kacséival. Nemei amimmé 
miivé ezen alak s annyi gyöngédség, oly 
aemei lelkesedés vau benne kifejezve, bogy 
a szemlélő hosszal,!. Ideig kénytelen id /.ni 
mellette, mint a fóalaknál. A . . l u s t i t i a " 
és .Kiegyezés - eléggé kifejezők, csupán 
az „Állami,öleseség" Bél szökik elménk
be a sok kérdőjel . . . Ha a szobrász esz. 
mét akar kifejezni, úgy a jelleméé attri 
butumokhoz kell folyamodnia. De miből 
lehet gyanítani, hogy i no bor az. , \ i 
lamböleseség" petszonilikáeziója ? ! I cg 
helyesebb egy föváro-i napilag cljálása, 
in,-íy i -/.,,!,,,reeopot kosától .Népnevelés* 
nek keresztelte és pedig sokkal *öhb ügyes 
seggel, mint azok, akik első nevét adták. 

Ennek még megjárja ' 
A harmadik ünnep az országgyűlés 

megnyitása lett volna, ka kevesebb volna 
a — ib-liezit. Azonban min,h-n bajaink 
ilaezáia is örömmel szoktuk az. mszággyii 
lés megnyitását várni, hiszen ebben van 
alkotmányunk legfőbb biztosítéka. A trón 
beszéden a honatyák (kivált az újdonsül 
tekl oly nagy 'száminál j-lentek meg, 
mintha csak Tiszának kellett volna bizal
mat szavazni. Szinte röpdösött a szivünk 
a sok díszmagyar láttára I Kiültünk, pe
dig a trón beszed bői nem s,,k villám ujsá 
got hallottunk: hogy is! mikor ismét a 
küztehei- emelése választatott reiii-diiini 
nak a deticz.it - szaporítására. 

Alig nyílt m-g a Sándor i.tezai ideigle 
nes palota, már is .-rdekes dolgok foglal 
koztatják a közönséget. - Festői látvány 
volt a esaglédl BOO-ai küldöttség ugyan 
annyi parapléra támaszkodva. A jő atya 
fiakat annyira megzavarta a soha nem 
látott főváros nagyszerű panorámája, hogy 
azt sem tudták: ki hát a vivát ? — K o m 
já thye , vagy Vei-hovay ? EljeBeatek 
mindenkit, akivel találkoztak. Így is volt 
ez okosan, mert az Audi is bácsik ugyan 
csak szép .szánni bandériummal emelték a 
megérkezés petit iotiális nagy napjának lé 
nyét. 

Csak még ,gy kaposvári búcsújárás 
hiányzott. 

Ez utóbbi illusztrálására elég indisorét 
leszek följegyezni az egyik egyetemi pe
dellus bácsi pál beszédét : 

— Ugyan bácsi kérem I Igaa vohm aa • 
főispáni bizalmi levél? maguk olyan so
kat hallanak itt. hogy jobb helyre nem is 
földúlhatnék. 

— Már, bogy ne volna igaz, hiszen tet
szik tudni a talián mind olyan hiibelc 
baláss, pedig úgy hallom, hogy az a fő-
ispány. is talián. 

— Es mit g, inlol, hová megy a minis/, 
ter, ha a bíráló bizottság megsemmisíti a 
mandátum',t } ami máskép u.-m is lehet:) 

f.n Bulgáriát tanáesolnáin neki. (Itt 
most nagy szükség van olyan emberekre. 

akik .-gy választásra lÖoiKl forintot ki 
tudnak dobni Ks ha ott sem boldogul, 
lépj.-,, tel a jövő választáskor Sz.-Endrén, 
vagy V.o/.on . . . (A jó pedellus persze 
n in is gyanitá hogv ezt váczinak mondta.) 

A v i - / , ! , l ' i i , l W - ' Alpári Lajos. 

Még; a t y ú k is k i k a p a r j a ! 

Micsoda? Huszonnégy darab újdonatúj 
zsákot loptak .1 a magtárból'? kiáltotta a 
beiaenyói tíiztarté dühösen. 

Epén két tnezat ! visSOStsá az ispán, 
mind m-g annyi számozva és bélyegezve. 
Aztán mim, vászon volt ! Akár ingeket 
leh.t. tt volna belől.- vairatni ! 

— D - nem vasárnapra, j.-gyzé meg So 
vány Ignác/, nr.nlalnii irnnk. 

— Mindegy! Azért mégis a legfinomabb 
saákváesea veit Miskelesea vettük- aa ár 

Ez hallatlan vakmerőség! diinnyögé 
a ti-z.ltartó, miközben h-tette öblös tajt 
pipáját. Valóságos tolvaj csőcselék ! Bi
kái, hogy többé nem szabad botoztatni, 
valamennyit deresre húzatnám. Node majd 
végén- járunk a dolognak. Amice Sovány! 
küldje ide a kishir.it hadd szimatoljon 
azokban a házakban hol az enyveskezüeket 
gyanítja. 

A kisbíró megjelent, hogy küldetéshez 
fogjon. 

Á tiszttartó megrökönyödött. Kékült 
zöldült dühében mert a malomban a mol
nár nagy csodálkozására minden zsákot 
megszagolt s mégse volt eredménye. So 
vánv Ignác/, hasonlókép cselekedett a pék
nél.' S.-nimi eredményi sem mutathatott tel, 
s mindketten az éjjeli őrben biztak. 

Es mint valami elkárhozott lélek járt 
a faluban. Két üveg badacsonyit Ígértek 
neki. ha az igazi tolvajokat elfogja. Kz a 
remé-ny, hogy bort kap tuz.l,,- vízbe is ker 
gette volna a tolvajokért. Megfigyelt min
den szögletet, benézett minden hasadékon, 
lyukon, s ugyanezt tette minden házban. 

http://deticz.it
http://kishir.it


Váez, 1887. V Á C Z I H Í R L A P . Október hó 9. 

hó 5 én délután Ö órakor - helyeztetett 
át az alsóvárosi sirkerthen épült családi 
sírboltba. A heszentelési szertartást Ivn 
b i n y i Kiulre alv. karkápláu végezte a fáj 
dalomtól megtűrt szülői; és számos tiszte 

• BÚCSÚ a vidéken. A szent Mihály 
napi hűesút a szokott ünnepélyességgé 
es nagy vígsággal ülték meg a mult va 
sárnapon Dunakesz és Mogyoród, váez vi 
déki községekben. .Mogyoródon püspöksüveg 
alatt Somhegy i .léizset' pápai praelatns. 
báthmnnnstori apát ezelebrált, Dunakeszin 
Révész István, a liatal adminisztrátor 
kinek rövid bdkipásztorkodása már is ör 
vendetes eredményt mutat tél úgy a soká 
elhanyagolt templom csinosodásában. mint 
a hitélet f.dl-iulülésében. Az ájtatos hivők 
nagy száma sem lelte helyét a zsúfolásig 
tedt templomban. A lelki 'épülésen felül a 
búcsú világi örömeiben, lakomákban, mé 
zes kalácson és vásári sátrakban, vig ze
nében és a fiatalság mulatságaiban sem 
volt hiány. A dunakeszi adminisztrátor 
vendégei közül Dr. Rónay Hugó, egy 
lendület teljes pohárköszöntőben emlékezett 
meg Dr. Schus te r Konstantinról, a váezi 
egyházmegye érdemes fópásztoráról ; Si 
raonidesz Károly, váezi papnöveldéi lelki 
igazgató a szives házigazdát köszöntötte 
fe l ; Révész István vendégeit s záradékul 
Dr. Mátray Révészt, a fótinak nevében, 
kik közt papi pályafutását megkezdte s 
a kik mindenüvé elkísérik, mint büszkesé
güket tiszteletükkel, szeretetükkel. Ra j t ay 
Péter, esztergommrgyei áblozár talpraesett 
tréfáival és adomáival fűszerezte a vig 
társaságot, mely Korpás Pál. váczi ta
nulmányi felügyel-; indítványára gyűjtést 
rendezett a jubiláló pápának. A vig mu
latózok zaja és nem szűnő zeneszói közt 
borult az éj Mogyoród és Dunakesz ün
neplő községek fülé és nem egy háznál a 
pirkadó hajnal látta esak eloszlani a vi
gadó) borsósokat. A mogyoródi szép tán-
ezosnök sorából Döhtvy Rózsikat, Cser
mák Rozit, RafFay Etelt és Döhrey Ilkát 

• Műkedvelői zzinelőadáa. A rám. 
kath. legényegylet által rendezett s f. hó 
2. napján megtartott színielőadás anyagi 
sikerét a következő számadatok világosit 
jak meg: Fölülizettek: ft. Hálás Lajos 
2 frtot. t. Petter Anna 8 Irtot, It Rózsa 
hegyi (ivula 1 frtot. ft. Dr. Pruzsinszky 
József. 1 htot, ft. Böss Emil 1 frtot. ft. 
Haksav Károly I Irtot, összesen 8 frtot. 
Ezzel együtt összes bevétel 21 »2 frt S t k r ; 
a kiadás 151 frt litl kr.; tiszta jövedelem: 
141 frt 12 kr, mely összeg a vándorlegé
nyek ingyenes szállójának berendezésére 
fog fordíttatni. Az egylet elnöksége SS 
ntnn fejezi ki köszönetét a nagyérdemű 
közönségnek szíves pártolásáért, a felül 
fizetőknek kegyes jótékony felültizetesükért. 
Palkovits Krnő alezredesnek, Píufsehiofa 
Lajos földbirtokosnak és Krenedits K>-
rencz a szinpáittiió bizottság elnökének, a 
színházi ruhák és szinbázi készletek áten
gedéséért. Meiszner Rudoltnak a szin

bázi jegyek elárusitáaaért és Tojan Ká 
roly fodrásznak a fáradsággal készített 
maszkirozások díjtalan elkészítéséért. 

' Színészek jönnek. P.áró.ly Károly 

* Régészeti lelet. A dunakeszi rév 
közeiéi,*,, a közelebbi ,-ső okozta^ föld 

rr:ij.a-i'i''iVi'i',hiilii'i'i',M1' Anno M!», l . 
, K hant alatt egy szűz nyugszik, a ki 
a hiú külvilágnak e^ieiisége volt, tiszta 

a hullámok által megfojtva és egy elszo
morodott révész állal eltemetve. Az ég 
békeségét elnyervén, örök világoságot lát. 
— A dunai révnél. — Az ezer hatszáz öt 
venedik évben." Ennyit mond a feltalált 
emlékkő a rejtélyes sírról, melyhez tán 
több magyarázatot nyújtanak a közelebb 
tol munkába veendő ásatások. 

V Á R O S I Ü G Y E K . 
* Közgyűlés. A városi képviselő-testü

let mult vasárnap (okt. 2.) ismét közgyű
lést tartott. — Réty Ignáez városi pol
gármester a közgyűlést megnyitván -— a 
tárgysorozat felvétele előtt közölte a Váez 
felső városi plébánia hivatalnak a város 
hoz intézett abbeli átiratát, mely szerint 
a város hatóságát O császári és apostoli 
királyi Felségének f. évi okt. 4 ikére esett 
magas neve napja alkalmából a Minden 
ható Istennek bemutatandó szent misére 
meghívta. - A képviselő testület a meg
hívást felállva vette tudomásul. - Feltű
nést keltett azonban egy körülmény, hogy 
mig eddigelé a megyés püspök irta alá az 
i ly természetű meghívókat, most a plébá 
nos irta azt alá. — Kzen ünnepélyes ah 
tus után tárgyalás alé vétettek "a napi 
rendre kitűzött tárgyak. Ezek közt első 
helyet foglalt el I Korona vendéglő ügyé 

Görgői Mártont a Korona yen déglö óé'.'!-' 

dőlte. A képviselő-testület ezen megyei 
végzést megfe lebbente. — Ezek után 
megállapittatott a szüreti határidő s ki 

mondotta a közgyűlés, hogy a város ba 
tárában folyó évi október hé, 3-ikától kez 
döleg mindenki szabadon szüretelhet ha 

kifejezést, hogv a kérdése., szabályrendele 
tok'ne csal; papíron legyenek, hanem végr, 
is hajtassanak - ,- végből megbízta és uta 
sitotta a városi jegyzőt, hogy különösen : 
kávéházi zárórákat " éiiutö szabályiéndele 
tet a rendőrkapUányiiyiU szí 

fektal átruházás Utján li-derieVheSs-enek 

74 I m ' V k i ilt " ! ; i . " V ' v : '' \ '|- n'ík'vü 

81 kr. helyett 4010 Irt 64 kr. utalványoz 

adlsok- e Sindoka ii'Iair'kinyón'Iozása'és 'velle-
ményes jelentés tétel végett kiadatni ha 
távozta a pénzügyi bizottságnak utasítván 
egyszersmind a tanácsot, hogy ezen bizott
ság jelentésénél; beérkezte s érdemben 
leendő határozat hozatal előtt csakis a 
legsürgősebb kiadások fedezésére szorít
kozzék. — Ohcrlüuder Izidornak a város 
községi kötelékébe I idő felvételese iránti 
kérvénye kedvez,, elintézést nyert s e sze
rint érdekelt a város kötelekébe felvéte
tett. — Nem oly vigasztaló, azonban az a 
határozat, mely Braun Mátyás kérelmét 
érte. Kzen folyamodéi ugyanis azt kérte a 
várostól, hogy a mennyiben a városi tó-
melléfci rét sarját megvette a azt le nem 
kasaáltathatta, engedtessék meg. hogy azt 
legeltethesse; a képviselőtestület azonban 
a kérelemnek helyt nem adott, hogy miért 
nem adott helyt, azt tessék tőle megkér 
lesni. — Mi nem tudjuk ezt megmondani. 
— Ezzel a tárgysorozat elintéztetvén a 
közgyűlés feloszlott. 

megtekinthesse. — A tárlók beszerzésé,, 
kiviil szükséges kiadások födüzésére nézve 
egy szrkebb körű szinelőadá rendező bi-
zottsijg választan,tt. mely bizottság tag 

I ).'.' l'Vvs'inger I,:, j.Vs'^Meiszm.r'Ed!., Imre v 
1 «»í"ietuk 4 r y A G é sz.ndarab r ' h í ' S í - ' lel "í 

elő fog adatni. Kzen kiviil egy hangver' 
seny megtartása is kilátásba helyeztetett. 

! — Ha ez ügyre a Ügyelőm több oldalról 
lolkeltetll;. .emeljük, hogy „IU R. • U m .11. k gy a -
tapodni tog. I- elhívjuk a nagy közönséget, 

**g '' lelkezésére bocsájtani szíveskedjék. 

M E G Y E I K Ö Z Ü G Y E K . 
1 Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegye ok

tóber hé, | , i ik es következő napjain tartja 
bizottsági évnegyedes közgyűlését. A 
közgyűlés turgy-ni'ozafának minket érdeklő 
iészéi : . A z igazoló választmány jelentése, 
melylyel a megyei bizottság legtöbb adót 
ÜZető tagjainak az 1888 ik évre kiigazított 
névjegyzékét bemutatja." „Váez polgár 
mesterének jelentése (i,", rgöly Mártonnak, 
a .Korona" vendégfogadói bérlőjének, fe 
lebhezési ügyében." „A járási tőszolgabi 
rák folyamodványa a járási Írnokok fize 
tésének felemelése és dijimkok alkalmaz-
hatása tárgyában." „Szada, Fóth, Aesa, 
Váez hártyái; iv irtai, (iödöllö. Rátét,Hoty-
lyán községei, ISSlhik. Sződ község 1882 ik 
évi közpénztári, Bag község 1886-ik évi 
közpénztári, sz.egé-nyalap. fogyasztási vett 
és eladott marhákról s terinesztményekröl 
vezetett, Tótfalu község 1880. évi köz 
pénztári, közmunka, szegényalap, nyugdíj. 
Közös iskola és megyei alapok számadásai." 
— „A váczi felsöjáiás főszolgabírójának 
ielentése Sződ község hátralékban levő 
negyei pótadó behajthatása iránt.u 

Szerkesztő i üzenet. 
Locsogónak Váez .Apró..;,,;" i-zimü közlemé 

„vét kissé /„ kellé,,,, dolgozói. Ha erre vállalkozik 
kéziratéi B szerkesztőiül ,i»«zav.-hoti. Ha ezt ner 
teszi és mi niéi-liiik. 111, •.•kérniük az átdolgozás 
magunk megcsinálni, — Az Önkepzo-kor mai 
tőjének, Váci. Tatát jobb lesz, ba elibe megismer 
kdünk, s azután állunk likat*. A közlemény j< 

„>,!. Irinyi |.!.-.. , l„,, ,„-h.i„, -z.á váltani 
A. Privtsve. A kaidat) közleményt szíves,-,, kossl 
.Ilik és ónt iii-éminel látjuk lapunk munkatársai sora 
inni. A i ígért k,,zl Miyek esak hadd jojjeaak. Cd 
voz.ol.iiik! - K. D. Váez. .Aprósága- nem eté| 
p, rgé.. l',.il,:,l,io,i pattogoubbsl é-s/eiitai. 

D r . C s á n y i János 

H i r d e t m é n y . 
Kelhivom a bortermelő közönség figyel 

inét a bor és busádé) iránti szabályok azon 
intézkedésére, lmgy mihelyt a must any 
nyira kiforr, lmgy az többé nem must, ha 
nem bor. az adófizető fél köteles erről i 
fogyasztási adóhivatalnak jelentést tenni 
•• jelentés azonban mindenesetre megteemb 
1887. évi november hó 20. napjáig. 
tizen határidő eltelte után a fogyasztási 
adóhivatal biztosai a bormennyiséget az 
egész város tei ületen leitárba veszik. 

Váez, 1887. október hó ö. napján. 
Dr. Csdni/i János s. k. 

a /',»;v"«--őí«i mié krztlésáick l'etutjur 
í.hre hkiMoll b,:ntts,uj elnöke. 

H i r d e t m é n y . 
7(11.1 1887. szám. Melynélfogva közhírré 

tétetik, miszerint Váez város szükségletére 
1887 88. év alatt vagyis 1887. november 
hó 1 tői 1888. év október hó öl ig meg
kívántató tűzifának szállítására nézve fo
lyó évi október hó 23-án délelőtt i 
órakor a váiosház tanácstermében nyilvá 
nos szóbeli árlejtés fog tartatni, melyre 
a válalkozni kívánók ezennel meghivatnak. 

Az árlejtési feltetelek a városi főjegyzői 
hivatalban a szokott hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. 

Kelt Váezon. 1887. okt. Ö. 
Kiadta : 

Cijáry G(:n, s. k. 

H i r d e t m é n y . 
7H11 1887. sz Melynélfögva Váez város 

szükségl -téré a városházi hivatalos helyi 
ségek Hiteséhez megkívántató kőszén szál 
utasának biztosítása tekintetéből, folyó 
évi október hó 23-án délelőtti 10 óra
kor a városház tanácstermében nyilvános 
szóbeli árlejtés fog tartatni, melyre a vál
lalkozni kívánók ezennel meghivatnak. 

Az. árlejtési illetve szerződési feltételek 
a városi főjegyzői irodában megtekinthetők. 

Kell Váezon, 1887 oki 64a. 

(lujory (ÍI'ZII, s. k. 

hol hiu szem.- valami gyanúsat látott. Bár 
sok gorombaságot kellett zsebre dugnia, 
sőt némely helyen seprűvel verték k i . mégse 
fed-zett fel semmit. 

Végre világosságot látott szeme, s Kit 
kora-záék Jancsi liát látta vászonnadrágban 
kijönni. Rendőri orra már megérezte a ba
dacsonyi bor szagát. 

Nyájas szavakkal szóllitotta meg a tiut 
s kérdezé, hogy anyja nem zsákbéd csinál 
ta e a nadrágot ? — mire a kis fiu elkez
dett pityeregni és ordítozva futott el. 

A z éjjeli őt azonban a fin után ment. 
• finom diplomatiai nyelven adta tudtára 
az anyának, bogy a gyönyörű szövet any 
nyira megnyerte tetszését, miszerint elha
tározta, lmgy ebből fog magának nadrágot 
csináltatni ennélfogva tehát kéri mondaná 
meg hol lehet kapni e kitűnő szövetet. 

Oh! a heasenyői éji ör ravasz köp • volt. 
s politikai beszédének bizonyosan lett volna 
hatása, ha a bömbölő fiu bele nem szód, 

— Anyám, az éji ör azt mondja, hogy 
te zsák hód csináltad a nadrágot ! 

Micsoda.' kiáltá dühösen az öreg 
K i k o i icsáeé — én Beákból csináltam a 
nadrágot - — Kn. te részeges gazember I 
Most midjárt. 

Hogy mit csináljon „most mindjárt", 
azt az éjnek hu őre tövig fejtörés után is 
kitalálta 

it e-,,k a seprűt látta Kiikoriezáne ke 
seben. .Futni szégyen, de hasznos- est 
tartotta szem előtt az éji ör. i menekült-
ki a házból, kitérve a paraszt nők hangos 
kaesajátó és ., kutyák ugatásától. 

— Csak bő ne lett volna! monda a kis 
bírónak, mi,hm a községházhoz ment vissza 
s almi sa esetet neki. Asszonyok ellen 

teának kell lenni l»- türelem 1 Majd nap 
féu.vr- kerül a dolog | 

K szavak után a hivata Uzohába m-nl. 
hogy jelentést tegyen működéséről. 

D,- végr.. ,-sak liem indíthat pört Kako 
riczák éllé,, ,.eV pá, aj nádiéig miatt .' 

A hesseny.,1 "törvényhatóság nem tar 

tozott többé ama korhoz, melyben holmi 
Kllkoriezáé-kat kínpadra vontak', lmgy val 
hunásra biiják iámba, a tiszttartó nagyon 
hajlandó lett volna erre., Várni kelh-tt tehát. 

A zsákok nem kerültek napfényre. 
Vájjon mardosta e a tiszttartó szivét 

vagy pedig ll-kuba fonala ért végett, ezt 
nem bitjük meghatározni. 

Elég az hozzá, lmgy a derék tiszttartó 
szeptember vége felé egy sz.é-p napon ágyba 
került és — meghalt. 

Végperczéhen kétely támadt benne a 
menyország igazságszolgáltatása iránt a 
hova jutni remélt, mert a asáktolvájok még 
most is büntetlenül járkáltak és talán gú
nyolták. 

A temetés ünnepélyes volt. A jószág és 
a fant BOtabÜitásai jelen voltak.' Még a 
gonosz Kukoiá-záné és társnői is ünnepé 
lyesen lépdelt.-k az. éji ör mellett, ki hor-
padozó kalapjiit gyászfátyollal diszité és 
hóna alatt énekes könyvet vitt. Igaz. hogy 
a tonákul gombolt kabátnak hal lebernyege 
kissé rövidebbnek látszott és a helyzet 
komolyságát nagyban csökkentette, éjihez 
járult meg a hirtelen keletkező zánftr, 
mely a kíséretet ugyancsak megáztatta.. 
Kz mindamellett méltóságtóljes.-n haladt, 
Csupán B nők mint ilyenkor tenni szokták 
szoknyájukat esernyő gyanánt emelték la 
jiik [ölé. 

Hah! de mi mutatkozott a pillanatban 
B kissé hátramaradt Sovány Ignáez irimk 
uram szeme előtt '.- ! 

Mit kell,- olvasnia az asszonyok szürke 
alséi szoknyáiról ? 

Beasenyő '•>. sz. BBesenyő 21. az 
— | l l . sz. Btb. 

Kiborzadva állott, behajt,,'ta esernyőjét 
é-s meglökte vele SS éji ott. magához in 
tette és némán mutatott a vádirattá. A 
derék , j : őr elejtett,- énekes könyvét, mely 
alkalommal ké-t ludat halálra ij astett éi 
monda; 

- Mégis van igazság a földön, mi Be 
marad utókban, mert átég a tjúk ia ki 
kaparja ' Olt vannak a zsákok. 

.1/. Afdrtow/fg Ion;, 

E G Y L E T E K é s T Á R S U L A T O K 

* A róm. kath. iskolaszék által 

lendítése végett megválasztott hízott 
ság folyó hő 4-én CsávóiSBky Jézaef kano
nok lakásán népes értekezletet tartott. 
Aa ügy fontosságánál és az érdeklődés-
né) fogva a meghívottak eaaknem teljes 
számban jelentek meg. Az iskolaszék el 
nöke melegen üdvözülve a megjelenteket, 
röviden előterjeszt.'- az cgylohivás cz-'-lját 
,-/.éiját. kifejte nézeteit és az. ügyet a bi
zottság meleg pártfogásába ajánlotta. A 
bizottság minden egyes tagja belenyngo 
dott abba. hogy ifi. Varázsé-ji Gusztáv volt 
városi tanácsnok által gyűjtött tárgyak a 
középvárosi iskolaépület" tanácstermében 
helyeztettek el és hogy a felügyeletet a rom. 
kath. iskolaszék vette át.mint-erkölcsi tes
tület, melynek felügyelete alatt a múzeum 
élete biztosítva van. A legelső teendők 
sorába tartozandőnak vette a bizottság a 
tárlök beszerzését, mert ezek nélkül a 
tárgyak pornak vannak kitéve; hogy pe
dig ezen fölszerelésre pénzt szerezhessen, 
elhatározta, hogy segélyért megkeresi a 
váczi megyés püspököt, a városi képviselő 
testületet és aa egyesült Casinokört, ki 
illetve melyek első sorban vannak hivatva 
a társadalom közművelődését erkölcsileg, 
anyagilag is támogatni. Tudomására ju 
tott S bizottságnak, hogy némi csekély 
összeg a múzeum javára a takarékpénz 
tárban vau gyümöle-özöleg elhelyezve, en 
nek is átvételét elhatározta. Ezekután a 
bizottság az iskolaszék által megválasztott 
tagokon kiviil : Krenedits Kereuez, dr. Hu 
zella Mátyás. Vörösmarty János, PátaFe 
rencz. Inney István, dr Rákossv Héla, 
FortUner Elek, Tar i tzky Keic.cz, ' Szent 
királyi Albert, Kováts Krnő. (iajáry Iiéza. 
dr. Franyo István, Findura Imre, Nikitita 
Sándor, Tragor Anta l , l!,i,!nyáuszky Ká-zló 
ésdr. Freysinger Lajos tagokkal egészítette 
ki iiing.ii és ezenbizottságai váezi múzeum 
és régészeti bizottság nevet, vette fel, KI 
nőknek: Csávolsz.ky József; jegyzőnek; 
Fodor Imre. os pénztárnoknak : Nikitita 
Sándor választatott m-g. A galakult 
bizottság czéljául tűzte ki : VáoZ város 
nevezetességeit a jövő nemzedék szennára 
megment , városunkat alaposan ismer
tetni, a közművelődést előmozdítani, a tár 
sadaiom min,Ion rétegében a müérzéket 
felkelteni. — (iondoskodni fog a bizott
ság arról, lmgy a nagy közönség a nm 
z-uin tárgyalt meghatározót! napokon 
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