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Előfizetési ára: 

h n ' tt 1,1 kr. 

l-l étre » • 
Begyed érre I - .10 

Egyes Mám ára 14) kr. Elárusító Deutach M. a váronháa épületében.) 

Szerkesztőségi iroda és kiadóhivatal: Hirdetések: 
>.,ra i-.ei.-y b:,-.,l,n- (smoad ter) SO kr. 

Nyllt-tér: ion M kr. 
Bélyeg; Illeték: minden l..-i-tat..>i, ,1 Ü kr. 

S z ü r e t után. 
Leszüreteltünk. És, - Isten a meg-

mon<Hintója jövönknek, - - nem utol
szor tartottunk-e szüretet. 

Szőlőink legnagyobb részét már tel-
jesen elpusztította n filokszera. Azokon 
a nemrég viruló bortermő hegyeken, 
Ott a Naszál lábánál, melyek néhány 
évvel ezelőtt, szeme tényét, mindenét 
képezték szőlős gazdáinknak, a pusz
tulás gyásztliozó hatalma ütött tanyát. 

És ez unnál elszomorítóbb, mert vá
rosunk lakossága mindenekelőtt a 
szölömivelésrc támaszkodott. Szőleje 
volt a lionoii'.liormik, kereskedőnek, 
iparosnak és gazdának egyaránt. Ks 
izeken kivül a lakosság nagy része 
kizárólag szőlőinivelésböl élt. 

A kereskedő kereskedéséből nz ipa
ros iparából, a földes gazda földjeiből 
csak a mindennapi szükséglet fedezé
sére számított. Félretenni, szerezni, 
csak a bor árából lehetett. Hát még 
azok, akik minden szükségükben a 
szőlőre tekintettek, a szőiőmivesek ? 
Ezek egész évre való szükségletüket a 
bor árából fedezték. Őszkor vettek be 
mindent, hogy újig tartson; és akinek 
a bor árából nem telt, az egész éven 
át hitelérc támaszkodott. 

Őszre tette mindegyik kötelezettsé
gének lejártát; úgy hogy egész, szö-
jarásá vált itzon biztatás: „ m a j d 
m e g f i z e t e m a b o r á r á b ó l . " 

Akinek háza nem volt, a bor árából 
tizet te egész évi házbérét. Hozzá v< lt 
szokva a lak,, is. meg nz háztulajdonos 

[Is. A bor árából fizette adóiját, tar-
Itozásainak kamatját. A bor árából 
[ruházkodott, l'j borra adta férjhez 
leányát. A bor árából tartotta meg fia 
lakodalmát. A bor árából fizette ki az 

[osztozó, testvér testvérét. A bor árából 
igazilta ta össze házát cs javította meg 

marha-állományát. A bot- árából szer
zett be télire mindent, És - ha itt ott 
valamely kötelezettségének kellő idő
ben elegei tenni nem bírt. mindig 
kellő mentségUl fogadtatott el, lia az
zal állt elö. bogy : „még nem adtam 
el a b o r o n á t ! " 

Szóval városunk egész közgazdasági 
életének a szölömivelés, a bortermelés 
volt alapja. Vngyonossága, fizetéské
pessége, jóléte, a bortermés sikeressé
gétől függött. 

És most: „mindennek vége már." 
A szőlő elpusztult, és vele minden, 

amire támaszkodhatott, ölökre elve
szett. Elveszett vagyonosságn, vele 
hitele, jóléte. 

Kötelezettségeinek eleget nem tehet, 
Kamatterhe nő, emészti töke vagyo
nát. Átlóját sem birja fizetni. Kereszte
lőt, lakodalmat adósságra tart; — és 
még örülhet, ha ennyire hitele van. 
Háza romlik. Nem birja javíttatni. 
Marháit lecsigázta. Nem birujat venni. 
Ruhája lerongyolott. Nem telik má
sikra. A télre valót sem tudja besze
rezni. Nincs élelme, nincs tüzelője. És 
itt a tél a nyakán. Mit tegyen? Hová 
legyen? 

Itthon nincs, aki baján segíthetne, 
mert a többinek is elég a maga baja. 
Másutt hasztalan keres segedelmet. 
Alamizsnául oda vetett egy szelet ke
nyérrel nem segíthet magán; mert 
nem csak ö maga éhezik, — éhezik 
felesége, éheznek gyermekei is. Egész 
családjával meg' nem indulhat vándor
útra, a nagy világba. Hol kapna any-
nyiad magára szállást? Hol kapna 
annyi szelet kenyeret? Besteli is a 
koldulást. Szives -örömest dolgoznék. 
Hisz egész életében sem tett egyebet. 
De nincs, aki munkát adna. Egy napra 
valót sem kap, még kevéshbé olyant. 

amelyikre folytonosan támaszkodhat
nék. ' 

Közéig a tél ijesztően rideg, fagyos 
napjaival. Ha már most sem tud lelké
nek hova lenni, mi lesz vele, mi lesz 
családjával a bosszú télen át? 

Kész a kétségbeesés! 
A város, ;i megye, az ország igazga

tása nem nézheti tétlen ennyi ember 
nyomorát. Ennyi nép nem lehet egy
szerre földönfut,',. E népnek „itt 
é ln i és h a l n i k e l l ! " De kormány
zatunk nem nézheti végig, hogy ennyi 
magyar a saját basájában ében haljon 

A közelgő Ínségen ideiglenesen, va
liimit enyhíthet a város igazgatása. 
Utt van a múlt évre megszavazott s 
lel is vett inség kölcsön. Ha a tavaszon 
elkéstek érvényesítésével, - a mulasz
tás is, talán a gondviselés müve volt, 
— ne késsenek vele tovább. 

Ismét itt az inség. nagyobb ijesztőbb 
alakban, mint tavaly. És. — bit nem 
segitiink rajta. — talán évek bosszú 
során át ismétlődni fog. 

Az Ínséges munka azonnal megkez
dendő, hogy legalább annak, — akinek 
már iiitele sincs, —• a legszegényebb 
népnek keresete legyen. 

De ez még nem elég. Az. Ínséges 
mtinkii csak enybitheti.de k ; nem gyó
gyíthatja a bajt. A városnak, a megyé
nek, a kormánynak kötelessége azon 
módokról is gondoskodni, hogy e nép 
Ínséget munka nélkül is megélhessen. 

A szölömivelés visszaállítása czél-
jából városunk területén kísérleti állo
más állítandó f-1. A népnek felolvasá
sok és gyakorlati oktatás tttján alka
lom cs mód nyújtandó, hogy a szőlő 
miveléa uj nemével, a ilokszerát kiálló 
szőiöfajok tenyésztésével, megismer
kedjék. 

Az. elpusztult szőlők dézsiiiuváltsáu. 
hátraléka törlendő, és a földadó-ka
taszter a szőlőhegyek mai mivelési 
ágának niegfelelöleg átalakítandó. Es 
mind c munkálat mihamarább keresz
tül viendő, mert a dézstna és adótehei 
magasaága lenyomja a szőlők értékét, 
és közel állunk nhoz, hogy a gazda 
szőlejét a közgazdaság és az állam adó 
igényeinek nem csekély kárára par-
logon hagyja. Dc rajta kell lennünk, 
hogy addig is, mig a szölömivelés uj 
módja városunk területén meghonosul, 
a népnek keresetforrás nyittassák. 

Mindezeket csak azért mondottuk 
el, hogy figyelmesekké tegyük váro
sunk vezetőit arra, hogy az ő köteles-
ségök lenne, első sorban mindezekről 
gondoskodni. 

Déváé ékét. 

A Szentk irá ly i -a lbum á t a d á s a . 
' A Szentkirályi párt f. bó 21-én adta át 

volt képviselőjelöltjének ÍI párt által ké 
szitett disz albumot. Az. album sötét sárga 
marokkin bőrbe kötve — Szentkirályi ércz-
iloiiiboiiniivii czi merevei maga is művészi 
lieesü s mintegy n é g y s z á z választó alá
írása fejezi ki benne a ragaszkodást a párt 
volt jelöltje iránt. Az átadás Szentkirályi 
Albert lakásán történt f. hó 21 én esti 7 
órakor, a párt mintegy 60 küldötte jelen
létében. A párt elnöke: dr. F r e y s i n g e r 
Lajos ,-z alkalommal a következő beszédet 
mondta; 

.Szeretve tisztelt volt képviselőjelöltünk ! 
Kedves barátunk ! 
Nem mint politikai párt, hanem mint 

híveid lelkes seregének küldöttei jelenünk 
meg ezúttal előtted, hogy bizonyságot te 
gyünk személyed iránti változatlan tisz 
leletünkről és tántoríthatatlan szeretetünk 
réd. Meghaiez.dtuk érettel az egyenetlen 
harezot, melyet a sors és magánérdekek 
ellenünk döntöttek, a biztos légy,,zet t'-s 
daczára híven kitartottunk a végsőig s 
most. mikor mindennek vége és az idő a 
feledés gyógyító írját hinté a pártosság 

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

A l á n y k a p a n a s z a . 

Ji I linil) « felleg; 
fi a tea Marka 
Zajúé, viz melleit. 
Bab kaira r-hnn ki eteae 
s | •Beája kaki .,/ éjt,.-. 

K„ll)l„l ne.l\e« 1,1- SZ.1,1, fenve 

„A «ZÍV lllllell lett. 
A *,l...í i mm, 
l„|,|,<> l,.,l In,lel, I 
ni, kaajai s.uz ragaa, Jetmj ategl 
leniem tata lelve » mennyn-k 
t-i..) i-m. k a mnkaa i -t.-t • 

. . Kelllilil • >z.m 
II, I-
A ll„lt l"l lem kel 

!>,. ni,>ii.l,l< I.,Í ad eayket a Mkre, 

A sz.r.l.li. Illo-t ,-he./t,e-

.Kf.nviiit I M M 
Ok kat kasa „m-a 
U.| " !• I ., „I kel 
A Mer , ,„ Uii-i • mm i 

aksaaséri 

A természet a z ember szo l 
g á l a t á b a n . 

fl.-ukit m.aj ne raM ni-rt 
a csiga, ui, I) „ i. Bf I 
i,i,.-k,ii knu-egj rflie-
ré»« t«l|,k„Ve lehet. | 
nem tuilliaieil i-löre. 
meniiviri- nő ai, mi k*B< 
.l.il,. i, „lv tsilelrsil 
lais/,,11 Kutfo*. 

Nem lehetett volna feltenni kérdést, 
mely ennél nagy fontOSságásál fogva na 
gyobh figyelmet érdemein,-. De n,-m is 
választhattunk volna szélesebb köm tár 
gyet, melyet kötetekből álló könyvek s.-ni 
mei Itketaéaeh ki , melynek ennélfogva egy 
rövid értekezésben esak a legtöbb pontjai 
adathatnak- el„. 

A természetben élünk; szoros kap, s,, 
latban vagyunk vele. e szeiint a termé 
esetnél bennlaket közvetlenebbül érdeklő 
tárgy nem lehet. Nagyok é-s felszámít ha 
tatlanok a hasznok, melyek a természet 
gazdag forrásából az egész, emberi .égre 
oiköiesi, akkukéi • péasbeli tekintetbea 
erednek, annyira, hogy az értekezönek a 
niegeiniltendok töméid-kség- nkadáIj u 
szolgál. Nem veheti tehát |,,sz néven a 
nyájas olvasó, ha úgy irok. hogy marad 
jon még elmélkedés által kiegészíteni job
ban mondva csak bővíteni valója, inert 
( . , ; , s z é p szavai szerint: 

I..I-.I li ,l,e Nutiir ,l,s S, hl, ,. i . inrlii l„-r.int„-ii." 
A z ember rendeltetése e földön, legaláhh 

is némi változatosságot igényel azon 

anyagokban, melyek alkotórészeit teszik. 
A l i g hogy az ember az őt környező dol 
gokra veti szemeit, máris elbámul a tár 
gyak csodálatos változatosságán, mely 
szemei előtt fölmerül. Ha a természet 
ugyanazon anyagból állana minden válto
zatosság nélkül, nemcsak hogy megfosz
tatnék az ember azon tömérdek mennyi 
séKu anyagok használatától melyeket szor
galma kibányász, hanem elvesztené az 
ember érdeklődését is a vele való foglal 
hozásban. 

Kérdezzük m-g a physikust, vegyészt 
vagy a bölcsészt, ki a természetet vizs
ga ja I tanulmányát asspás esak a tények 
é-s jelenségek megfigyelésében központi) 
sitja. kérdezzük csak őket, miért léte 
zik ,,'y s, • különféle anyag, és miért 
foglalják el ezek azon egész, tért, hová 
U ember kutatásaival ,-Ihatott; miért 
nem hasonlít-mii min b-n anyag V fis leg 
fölehh azt fogja felelni, hogy a testek 
azért különböznek egymástól, mert az 
atomok. molyoUr,.1 parány részeik állanak, 
kftlönfélekép, vagy sem egyesié számmal 
tömegest!ltok SaSSa Mi pedig azt mondjuk, 
megjegyezve, hogy nem az említettek 
eszén is táljárva, hogy az embernek sziik 
sége volt min,lázon anyagokra. Btslyek az 
,'. ke/.- alatt annyifelé használatot nyer
nél eteti tegyük fel. hogy ez anyagok 
nagyobb részétől vagy csak sébáayátél i -
az ember meg:„-ztatuék : úgy S vad álla 
pofából aligha lenne képes valaha kibon
takozni . Bét alkalmasint létSSéM is b-be 
tetleimé válnék. 

Mindazon tárgyak közt, melyeket a ter-
ine-z, t szolgáltat, bizonyára sok van, mire 
az embernek elkerülhetetlenül szüksége 
nincs ugyan, melyeket ha az ember tisz
tán állati életre szoiittatik talán egészen 
is nélkülözhet; de tekintve az ember er
kölcsi állapotát s társas lényét, a minden
ség nem az ,', egyszerű anyagi létezésének 
szempontjábéd van berendezve, szóval a 
természet az embernek nemcsak elkerül
hetetlen szükségeit elégiti ki, mert mig 
némelyek csak gyönyörére szolgálnak, 
iiddig mások , ' i tt Imi-égének jutottak osz
tályrészül, melyekben eaonbaa az élet-
szerveset esődéi éppea oly báaauiaadóh s 
oly változatosak, mint azokban, melyek 

tolgé áh Cséljokal tekintve követ
keztetjük egy szerem ind, hegy előbb kellett 
létrejönniük az. embernél, mert valóban ő 
azon titok, mely nélkül a természet léte
zése a teremtés esélja föl nem fogható. 

Nincs egyetlen tünemény B természetben. 
Sittes a legkisebb parány léteiének egyet
len szakasza is, mely a vak esetnek ké
nyére \olua hagyva. Minden dolognak 
meg van saját gondviseleti eredete és 
,-zélja; inin,lennek a mi csak létezik, m, 
van s,,ját létezési ,,ka. , A föld melyen mi 
lakunk — mondja OettS — soha sincs 
minden befolyás nélkül állapotainkra és 
szokásainkra -. egyik oka a sajátságos 
nemzeti fejlődésnek, és pedig a legváltoz-
hatat lanahh okok egyik,-." S valóban ha 
kétségbe vonjuk az. embernek ama j"gát-
hogy neki BS , gész taTStisSSt adózzék : 
szükségkép teremteni kellene más értei, 

http://i-.ei.-y
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által ütött sebekre, vigasztal a tadat, bogy 
megtett:,,, mindazt, H ni lt a bci-siilet páran 
esnlt. s „.aguk .. győztesek is ••mk a v * 
teséget, mely aa által árt, bogy kerüle-
ttlnktöl in.-g,., . , i Lén w..-, ültél. De vau 
ínég seeukivul a m i ' több a vigasznál, 
mert kedves elégtétel ml nekünk és ez az, 

toTVérsik Tr^7'-l^''^tZ}tu 
kerületben egyesült erűvel akarják jóvá 

tahid annyira"' szeretett ken',;, t ellened 
eaelekedett Aa erkölcsi igazság eme dia 
dalinak érzete emeli bliaake öntudattá 
hozzá-l való ragaszkodásunkat. Ép ezért 

múlt fátyoléba takarva • tájdalom, s be 
lyette lelkesítsen a tudat, hogy érdemet 

lent.- min pazaroltuk iiigaszkodásunkat. 

kodásunuU' ,'tt ,r,-nv l'kÜls'!' j-léül togadd 
e könyvet, melybe híveid neve aaonképen 
van beírva, mint a te neved híveid szi-
vébe. fis ba majd ez. id.'.k múlni fognak s 
küzdelmeink em éke mint egy álom fog 
feltűnni előttünk-: a te neved, és saeiII lyed 
akkor is egy éld valóság lesz, melyet vérünk 
szeretete éitet a tart m-g k.-dves emlékül 
a jövőnek. T,- pedig vidd tovább az áltá
léi táv • -...ii,,k i 1 is lobogtatni, ott. is 
veled 1- KI n taeretetünk és ragaszkodásunk. 
I.egve,, , i . . , l a , ! - a i i , s diadalod b-gv-u a 
mi diadalunk és elégtételünk. Ks bár mint 
forduljon is a s„r-, tarts meg híveidnek és 
barátaidnak, szeretetünkért add cserébe 
szerel • barátságán kért barátságodat, 
és a ; , i ., - l-t.-n. hogy sziimlálat.au évek-n 
megszentelt kiitelék. - Kz. óhajtással ad 
jak ..• r, izedre e szerény emléket, kérvén 
fogadd azt szívesen a legyen era:ékeztet,"ul 
mireánk az emberi kor végső határáig, 
„„•lv,! a függetlenné vált Magyarország 

eltelve s hozzá családi bol 
dogságtó! ÜVeZVe engedj-,, megé,„, t M .11 

Szentkirályi Albert erre egy igen szép 
beszédben válaszolt melyben kijelentette, 
hogy o nz. idővel felejteni tanulta azt. ami 
elleni lé I de annál jobban megbecsülni 
a ragaszkodást é, hiv.-i barátságát, mely 
neki drágább minden választási győz.,--

A párt aa a tán lelkeaea báesáaott el 
volt jelöljétól melegen óhajtva, hogy a 
függetlenségi part zászlója alatt Szent
király, Hesötároe mennél fényesebb győ-

S z i u c s z e i n k . 
A megélés gondja sulvosan nehezedik 

Vállainkra. F.i / i aprnj.-.. ' nagyja. F.rzi a 
bonoratior, érzi ., k-r.-k.-.lü'. iparos és 
gazda egyaráni . de l.-ginkálih éizik azok. 
akik a közönségn-k |é. kedve töltésére 
szán. fölösleges garasaira vannak utalva. 
Legalább máénak aem tudhatjuk he kö 
zöii-égünknek az.,,n v i--;:;u oi.ult-ágát. m- lv 
lyel az a most kőrünkbea ídőaő szintársu 
lat -1.'.adásai iiánt vi-.-lt tik. \>. a közöli 

tünkre áldozni, ma oly gyéren látogatja a 

színházat, hogy t,',iu--g,-s lávoih'-t.'-l csak a 
viszonyok általánosan érzett nyomasztó 
halasának ráhatjuk l-l . liáródi szintársu 

' lata nem utolsó helyen áll a vidéki szin 
tál-illatok közt s a darabok .-,111 az utol 
sók, melyeket előadásra kiválasztott és 
un-g s-m hir boldogulni. Kbb.-n is az idők 
jelére lemérünk Októbei 16-én (aaombatea) 
adté 1 Lukáeay Sándoi ,A ve 1 a - I, aj a« 
eziiiiü :t felvonásos népaainmüvét. Az a 
csekély közönség, lv c-ak a híréért aa 
előadáson megjelent, jól mulatott az egész. 

tudott, mert oly kia számban volt, bogy a 
máskor lázas tapssal fogadott legsikerül
tebb jelenetet sem érdemesítette sajnálko 

nálkozott az igyekezetben nem fogyatko-

ícg- h!gyaloll:,i,i, á óa | ,'ot II k ba 1.'' 'C* éleiét 

nak. A ezimszerepet V*. C s á n y i Jaszti 
játszotta^ meglehetős lóvén a elég^ügyes-

,'-t ' k ' l ' '-r'-'e '..,„!/, ' ' l ' ! h " j - ! : 
a beosületére aokai adó A n ,1 rá a saere 
pél teljesen betöltötte. .1 á m b o r i n >'• 
(Borcsaj mély érzéssel és z szerepé 
1.,-z képest könnyűséggel játszott. Il 

: c s á n y i (Ver-b Jankó) érti a komikumot. 
tud is vei,- bánni : de aligha hisz, el, bogy 

. a szinház komikuma a fűszert adja a ,la-

elronthatja izét az egésznek. D e á k Fe 
reneznek (Bálint) rakettsége aokat elvett 
különben talpraesett játékából. As egéaz 
előadás egyenkint összevágó., volt ren 
deave s meg lehetett vele elégedni. — 

; Október Ifi án / vasárnap, „A p i ros hu 
1 g y e i Iá r i s" ez. népszínmű került szinre. 

Igaz. hogy nálunk már sokszor látott nap
fény! ea -loa-lás; még sem mertük volna 
hinni, hogy vasárnap, még pedig vásárva-

• sárnapján ,,lv kevesen l.-gv.-nek kíváncsiak 
arra. hogy ' Bál idi színtársulata mikép 
tudja előadni. A színészek jól játszottak 
jólleh-t a könnveii inegmagvai.izhato I-
v.-rtséget nem voltak képesek eltitkolni. 
- Október 18-án (kedden) Almási Tih.t- : 

mer .8 ár i n é n i" .z.ai.ii 3 felvonásos 
népszínműve adatott ismét i i t k a közön 
ség eh.tt. A szereplők mindent elkövet i 
tek. hogy melegséget. el. Vénséget ül.t-c 
n.-k a daiabba. Igyek.-z.-tuk 11.-111 1n.1a.lt 
siker nélkül. A közönség is n.-ki bátoro 
dott és sokkal több tapssal jutalmazta a 
fái.1,hízókat, mint a korábbi eb a,Iá-ok,111. 
De inába a nagy zaj, In minden jelenlevő 
veri is a maikát, haszna nincs belőle a 
pénztárnak. Már padig a színész is test 

' bőt é-s lélekből vau éa bámeanyire gyako 
ia m igái. 11,111 képes elszokni az 

evéstől. Arra pedig, logy megélhessen, vé
kony liz-tés aa ,-rkö.csi elisnieiés. A czim 
szerepben ,1 á ni b ,, r i n é lépett fel. Igen 
jól játszott. Hangja is kellemes, bár ne 
künk ugy tiint fel, hogy igea gyenge, s 
hogy a magasabb régiókban bizonytalan. , 
Koetd-iii- azonban, hogy sz.r.pét min,b-n 
kor sz.abalo-.iii tudja s n, in kénytelen lesni 
a súgó mii,,b-n beszédet. S z e r d a h e l y i j 
(Pali) sz.éje-a énekelt, tűzzel és erővel és 

játéka igen jó volt. D0 0 oc sá n y i iSom'a 
Flórián, sokkal mé-rsékletesebh volt e ,1a 
rabban, mint egyébkor, s ez jól bevált. 
Talpra esett kia leány volt l i i s ss ánas 
(Mariéi -s mulattató,,,, gazdasszony i,„ 
dott Petráné (Brigitta). Az .-gesz. elő 

80án Szigligeti Ede „Da los P i s i a-
czimü :; felvonásos vígjátéka adatott. Maga 

áldozatot. \ ., amieakével nagyobb azamhan 
is je'.-nt nn-g a közönség "a színházban 
mint a többi előadásokon, de nn-g mimlig 
csak ugy kongott a .Cu. ia* nagv t.-im-. 
Vöt g y í né (Rózái Jám bor in é (Te 
réz). Tóth .lem, ,11 íjnalossy S-raphin) 
éa (Szerdahelyi (Pista) kifogástalanul be
töltötték szerepükei ; Tóth Jenő pláne be 
bizonyította, hogv i:e,n csak a,In, tudja a 

- Másfél'hete, hogy a azinészeb itt van
nak, de még ii-ui volt ,-gv jó nanjob ; 

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

i-,. gchelliag Frigyes Vilmos fózaef 
, 1 TT-', lsői,, kétségkívül a német bölcse 
lők egyik legkiv.ilolioika volt. Schelling 

k,-r ,- ,- l i i l A z , Is., t \ in,h-ntit.isi bölcselete 
szerint amint Stöckl mondja: ..a lélek nem 
reuliter különbözik o testtől; az csupán fo
galma, eszményi oldala a testnek. Azért 
a léb-k a testhez való viszonyában ugyan 
véges, de amennyiben lényegileg egy az 
Alis,unttal, mégis végtelen Következés
kép a léleknek ../ a föladata, hogy az 

i8ten°ü"nintörekedjek Ezen alapszik aTer-

h.i ii.-ni' liio-go él.-te, élünk, d- törvény' 

li , ,i \',-gt,-l.-,,li,-z emelkedünk ,-s benne, 
b.-l d- élünk A k k o r az erkölcsiség egy-

l>.- t-rjiink i i uj plalonikus irányzatára. 

1,-lkot n.-m t.-kinti egyetmek, mint egy 
elszakadt eszmének, amint átalában föl
tételezi azt. hogy Istenied az eszmék el
szakadtak, s az. eszmék elszakadása által 
keletkezett ,,z érzéki világ la A lélek 
lob.it. .".iim.i-g.ib ui tekintve, végtelen, ilo 
mivel a Végtelentől . • 1 szak a,! t: végessé 
lett, az érzéki v.,lóságba sülyedt alá. 
A lé-lek végesség,- pedig az. emberben, 
illetve annak .-gv.-disé.gélien fejeződik k i . 
Mi teh.it e szerint a lélek étetfÖladaU? 
z\z, bogy vég.-s állapotából igyekezzék 
kibontakozni s újra a Végtelenhez föl 
emelkedni, vagyis vele és benne egye 
sülve megdicsőülni 

Schelling ,-z elv.-i szerint Stöckl igy 

körvonalozza a lélek halhatatlanságát 
„A lélek halhatatlansága — úgymond 
egyedül abban állhat, hogy visszatér a 
maga o.-zno'-j.-be é-s itt kibékül az. ö v.i 
lódi ós tulajilonkópeni őselvével. Kzz, 1 
azonban a lélek nem ubsolute szűnik 
meg önmagában is létezni, hanem csupán 
.zen magában való lót szűnik meg reá 
nézve negatív lenni. Sót inkább az ön
állóság, midőn teljesen kifejlődik, bizo 
nyos önlé-tüvé lesz és ennyiben megszű
nik negatív 1,-nni és positívum valamivé 
1,-szen A testi halál után azonban 

állapotai,.,, kik az „ erkölcsi fi-laihituka" 
itt a földi életben tökéletesen megoldót 
iák. A k i k p-dig e földön énségőket fö
lébe helyezték az erkölcsiség követeimé 
nveinek, li i majd a j.-hm állapotnak vég,. 
szakad, másodszor is megtestesül 
n, k Végezetül azonban valamennyi lélek 
visszatér az eszmék országába, ós ezzel 
az. érzéki világ is feloszlik és a szellemi 
világban tűink el." 

Bölcseleti fejlődésének harmadik foko
zata az. úgynevezett mystico tbeosolikus 

1 irányzat. Alapgondolata, hogy Isten a 
vil igleii.-mté-s folyamatában önmagát 
akarta megvalósítani é-s tökéletesíteni, 
l-.s ezen alapelv kiinduló pontja egyszer
smind azon tani,nányának. mely a k i 
nyilatkoztatásra vonatkozó vélemé
nyét foglalja magában. — Azt mondja 

! ugyanis, hogy : „Isten az. ö eredeti 
mivoltából a - -lúg teremtésének és meg
váltásának k'-itös proczessusán keresztül 

! háromszemélyiséggé és ez. által bevégzett 
valósággá t.-jl,.,lik •' I),- unt mond hatá
rozottabban a lőlek halhatatlanságának 
kérdéséhez? Stöckl rövid összefoglalásá
ban igy nyilatkozik: .Az. egyes ember 
halála nem két alkotó rész különszaka-
tl.isa. hanem az 6 egész lényének esz-
szentilik.'iczioja. A halá.lal tehát kialszik 
benne minden sajátlugosság, és élete 
egészen az Isten életébe megyén át; 
csakhogy ez.-n élet az. Istenben a jók"-a 
nézve nyugalom és boldogság; ellenben 
a gonoszokra nézve emésztő tüz leszen. 
Ámde végre ezen Istenben való élet 
ismét különleges életre oszlik fel ; ismét 

1 leszen egy szellemi testi élet, — és ez 
l.-sz a föltámadás. Krisztus volt az első, 
ki ezen folyamaton keresztül ment és 
őbenne mindnyájunkra várakozik az. — 
A szentpóteri (katbolikus) egyház, mely 
a reális momentumot éa a szantpáli egy
ház (a protestantismusl, mely az. eszményi 
momentumot képviseli, utoljára a szenl-
ju io- i egyházban fognak megdicsőülni, 
mely a reálisnak és ideálisnak egységét 
képviseli majd. K-ekkor elmúlik a világ! J 

Mielőtt tovább mennénk, teljes igazat 
k.-ll hogy adjunk Stöcklnek. ki Schelling 
e tanát elítéli s azt mondja róla, hogy 
szellemes, merész lehet, de keresztényi 

7 Krause Károly K.resztély Frigyes 
(1781—188Í) Schelling követője. Ő azon 
ban mégsem a phanteismus, hanem a 
panentnelamua vallója. K tan r a világ 
létét Isten létével szintén identifikálja, 
de még ..-in oszlatja (id egészen a világ
ban, hanem inkább Istennek az ö mi vol 

no- ényeket, melyek mindezen dolgokkal 
viszonyban állanának A világegyetem 
anyagi nagysága tehát nem szolgálhat 
akadályul ura nézve, hogy az az ember 
végett teremtetett. 

Az embei eaek aaartal az érzéki világba 
levén helyesve, az. öt környez,, külviszo 
nyokkal függésben áll ugyan, de azért 
nagy tévedés volna ,,t ezen külviszonyok 
eredményéül tekinteni Basa külviszonyok 
ki teagei lenekén — mint Hum
boldt mondja — folytatja tehát az ember 
ii -t-t ,-s telj.-iti magasztos 
hivatását, midén eme viszonyokat beha
tóan tanulmányozván, czélszerttea kihasz
nálni él saját igényivel megegyezői,bekké 
étid, mitani ígyekasik." A mondottakból 
az latsaik következni, mintha mi az 
emberi ,,z. érseki világ fölé akarnók 
, A dolog egyaasraea tisztázható 
midén azt mondjak: bogy bizonyos érte-
•-'ii '• Miitetbeii pedig éppen 
nem II ,z. - mm kételkedni szakítás 
volna a i lennapi tényekkel — hogy az 
értto-l. mii.-1 lenullázott lelki erő az 
anya. i >• l . ,ott áll. s ezek viszont az 
anyagon gyakorolnak uralmat: akkor az 
aem lehet kérdés tárgya, hogy aa ember 
egy bizonyos határig az ót környező 
anyagi világ lé, ..tt iiata ómmal hir. melyet 
a körülményt-i,I,,/. képest éivényi-e is tud 
emelni Majd alig van természeti erő, 
niely-t „z einb-i kisebb nagyobb mérték
ben ne ghé. leitatni • rzéljainak eszküzlé-

Mit.d- : n - ' a -z-rv-zo értelmiséget vizs 

gálva, akadhatunk is mindenütt czél és 
eszközökre. A műnek aaellerai réssé, az. 
,-ziu- emelkedjék túl mindenütt az anya
gon, mert az alárendeltség és viszonylagos 
elsőbbség szerepét megtartva, fogjuk csak 
a lényeknek s az fi létük végokainak 
valódi viszonyait fölfoghatni. K tételeknek 
mint imisoibeiidüekiiék megoldása után 
azonban egy nagy kérdésünk marad még 
hátra, mely magát aa embert illeti, s mely 
kérdésben az eddigiek i l központosulnak 
már tudniillik az emberben, ki eaaélfogva 
maga lesz a v.'-gs,, probléma. 

Bármily rendű emberek legyünk is. 
I tanultak vagy tudatlanok, akár saját 

tanulmányaink által felv ilágosodottak, akár 
mások ismeretei által v.-zéi lettek i mind 
annyian bírunk a világ egyetemnek némi. 
több,'- vagy kevéshbé teljes ismeretével. 
Valamennyien bírunk érsekekkel, hogy 
megismerjük, és értelemmel, hogy belás
suk és magyarázni tudjuk a valóban 
bámulandó természetet, Tudjuk- nzt is. 
hogy mindaz,m lények, melyeknek létezése 
annyiféle változásokon inegy keresztül, 
változhatatlan örökös törvények alá van
nak v.-tv-. BWlyeb mindig ugyanazok Ila 
mégis a teiinész.eti lényeket a tajtok mu
tatkozó változásokkal egyetembea köaönyö-

megfigyeléseink legtöbb ,-s, i i , , - , , felületesek s 
nz ilyetén események folyamata a minden 
napi tapasztalással összevág/mnk mutatko
zik. A búvárkodó szemei előtt szóéban a ter-
n,-s/-t nagyban ágy. miül a legparányibb 
i.'-z.eteii.eu is bámulatos osszhangzutú 

A z egész természet általában szervei és 
szervetlen testekből áll. mely kétféle test 
már felületesen vizsgálva is, első tekintetre 
föltűnő különbséget mutat. Krdekesen 
jellemzi már Herzelius rLehrhuch der 

I Chemie" czimü müvében a kétféle testet. 
1 midőn a többek közt ezeket írja: „Az 

ásványokon mértani szögeket a egyenes 
vonalakat észlelünk, mig a szervezetekben 

I görbe vonalak, krriilékek, tekercses edé-
. nyek szemlélhetek. A z ásvány leválás és 
i egyesülések útján képződik, a szer es 
j lény nemzés által. A z ásványnak nincs 

határozott taifóssága és nagysága, holott 
: a szerves lény meghatározott alak—.nagy

ság és élettartammal hir." Ha már a kül 
alak ,s beiaserkeael ennyire elkülönítik 
egymástól eme kétrendbeli lényeket, még 
nagyobb távolok jeninek ki azok részére, 
hogy ha BS élettevékenységből származó 
egyéhb viszonyokat is számba vesszük és 
kell , figyelemre méltatjuk. A z élet kér
dése min,b-n időben élénken foglalkoztatta 
a tud,'.sokat : a szemléleti bölcsészeket ágy, 
miként n te, mész,t havainkat, mi antiak 
nehézl.e.i voltát eléggé igazolja. Szt. 
Ágoston Bgyebsk közt igy nyilatkozik : 
„Ila teaki "se,,, kérdi tőlem, tudom; de ha 
a kéidez, mk m• emugyaiázni akarom, nem 
tudom.* A,pii„ói Tamás az. élet föltéte
léül a mozgási jelöli ki. Hasonló értelem
ben nyilatkozik az élet felől Aristoteles 
és lMiító. Az utóbbi mondja: „A lelketlen 
kívülről tnozg.ittatik. a b-lk.-s önmagától 
mozog" fl'iiaedr. I Szel-vezetnek tehát ezen 

értelemben ast nevezzük, mely mozgásai 

• okát ön magában rejti, melynél eme moz 
gások nem csak magával a szerves alkat
tal állanak belső okozatos összefüggésben, 
hanem még külső jellegük is ezen szerves 

• Besiet kinyomatának tekinthető. 
Fel kell azonban a természet tárgyait 

halmaz állapotuk szerint b'-gnemii, folyé 
kony éa szilárdakra is osztanunk, hogy az 
ember szolgálatában álló anyagok né
melyike annál részletesebben honczolható 

Minden működésünknek a természetben 
van csak alapja, ő tanár, mintázó, mester. 
Sokkal előbb kezdte az ember mivelés 
által birtokába venni a földet, mintaem 
tudomány által telte volna már saját 
iává. 

Már az emberiség zsenge korát, ós szii 
leink állapotát tekintve, vájjon nem mond 
ható e a természet a legnagyobb jótevőnek 
a a miveltség előmozdítójának? — Vala
mint senki meglett embernek nem szüle
tik, hanem gyermekből b-sz az ifjú, abból 
lesz teljes korú férH, később öreg, vége 
pedig a halál: úgy van ez az egyes nem
zetekkel, sőt némely tekintetben az egész 
emberiséggel is. Azon állás, melyet az 
ember a teimészettel szemben eleintén 
elfoglalt a vad állapotban még most is 
elfoglal, tudvalevőleg igen különbözik 
attól, a melyet költök és bölcselők egykor 
álmodtak. — A kedves képekben, a melye
ken fantáziájuk elmerengett, nem volt 
semmi igaz. A z idi l l i állapotok, a melyek 
b.-n a még ifjú emberiséget elképzelték 

j soha és sehol nem léteztek. „Nem az 
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Iában létet tulajdonit a világ fölött.* 
•Vágyta ..a dolgok I s t enben vannak 
l.ii.iyibó.l. hogy ö a/ok ,-dnplón vegisé-gé-t 

jliLui. hanem egyes alkatrészeiben ia Igy 

fialja egy fenaöbb rendű egységbe > kgy 

Ivalóságo- s /en , . - . | \ i> ,yg. - > les/.-n. A z 

alapszik az Isten-ismeret, az Isten-érzés, 

nak megfeí. lőíeg Krause nézeté?a val 
lásr.'d következőkép foglalja össze Stöckl: 

kinyilatkoztatása eszközli, szüli. Minthogy 
pedig az ember csak Isten eszköze, mely 
által a saját életét folytatja és kinyitva 
nit ja, azért Isten ama nyilatkozása az. 
ember Isten ismeretében, Isten-érzésében 
és Isten-szeretetében nemcsak az ember 
.'•létéhez tartozik, hanem Isten életéhez 
is. amennyiben az ő egész életét nem 
i hetné, ha az emberben az említett mó
don k i nem nyilatkoztatná magát. Azért 
a religié, nemcsak az. ember ügye, hanem 
. g y í k momentuma az i s t e n i életnek 
is a maga megvalósításában és k i -

maga az istenib-g ln-nsö. Istenhez, hasonló, 
Istennel egyesült élet épen úgy az Isten, 
mint őslény részéről, miként minden vé
ges, istenileg benső vagy vallási lény 
részéről." 

A lélek halhatatlanságáról p.-dig azt 
mondja: „Minthogy az emberi egyedek 
száma végtelen és annak is kel l lennie, 
ennélfogva az ő számuk sem n.-m nu-
gyobbodhalik, sem nem fogyhat. Azért 
minden egyes ember nem csupán időben 
jö a világra, i.anem épen úgy örök is. 
mint az emberiség, melynek tagja. Kz 
azonban csak azon föltét alatt gondol
ható, ha elfogadjuk, hogy minden egyes 
ember az ö örök exist.-ncziájában y g 
telén sok életkon zakón megy k.-resztül. 
melyek közül az egyiknek vége egyszers
mind a másiknak kezdete. l-.s ebben áll 
azután a halhatatlanság. A halálban 
reánk nézve uj életkorszak kezdődik, 
talán egy más világkörben, ezután ismét 
••gy más életkorszak, és igy tovább a 
a végtelenig." 

Nyilvánvaló., hogy Krause 1 ...lesei, tót 
sem lehet keresztényinek mondani. A l a p 
gondolata téves, következőleg az abból 
folyó, dedukcziók sem állhatják meg a 
sarat a keresztény kath. egyház tanitásá 
val szemben. 

8 lleid.iirt János Frigyes t l T l i i IMI > 
K hires tilosofus j.'.formán az ö.,szes b.'.l-
cselöktól eltérő rendszert alkotol t : n/é-rt 
a lélek halhatatlanságáról sz.'.ló ii.'-z.-tét 

egészen eredeti, sajátos módon igy.'-k 
szik megfejteni. Szerinte magától értetik, 

hogy a lélek halhatatlan, m.-rt a reálak 
sem nem időbeliek, sem n.-m térbeliek. 
A mi éii-ünk .-gy dolog egy meghatá
rozott lény, m.-rt sok tulajdonsággal, 
Váltakozó áll.qu.tokkal, örökkel cselekvő
séggel é.s sz.-nvedé.séggel tölruházva je-
bnik meg . . . Azon központi r ea l e 
p.-dig. a melyik a többi, körülötte sorá
hoz,, reáléval szemben úgy jelentkezik, 

énin-k realitásáról oly erőa é-s közvetet-
len a meggyőződésünk, hogy még eskü 

„oly ' ' iga / . ' ' ni',,. T , g y ' i11'"A1K-k-' "ül)' 
hogy vagyok) Tovább igy nyilatkozik 
Herbert: „Az egyea ember hivatása nem 
h-het e földi élet korlátai közé szorítva, 
mert a b'-lek örök. A test a lélek életé
nek kiképzésére nem gyakorol semmi 
posiliv. hanem csupán negatív befolyást 
A lé-lek SZi-llellli elete tehát B test tl.'-l 
kül is tenni,ir.nIhat. A z emberi lélek az 
ii kiképzett énjét elviszi magával a túl 
világba is, ós ez. csak Ott ébred fel iga
zán. Mert a test halálával megszűnik az 
akadály, mely a legrégibb képzeletekkel 
-i inngukbin véve b-ger.isbok.-t. az ö 
niüködósök élénkségében korlátozta volt : 
és igy azok az. 6 teljes tisztaságukban 
ismét az. öntudat elé állhatnak. A halál 
lényegesen megifjodás." — „Igy tűnik 
lel ,. jövendő élet a tudomány szempont
jából, melvn.-k IV, alaptétele az átalánoa 
emberi tapasztalás. Ily módon biztosan 
semmit sem állithatunk. Kehet, hogy 
minden egészen másképen van. mit Isten 
elfödött az emberi tudás előtt . . . De 
miként a metafisika (a természet fölötti 
tudományi a tapasztalásból ered és miként 
semmiféle tapasztalat metafisika nélkül 
igaz ismeretet nem nyújthat: úgy viszont 
a metafisika sem tehet csak egyetlen lé
pést is azon határokon túl, ahol a ta
pasztalati fogalmak é-s tények szükségs 
megfejtése bevégződik." ÍI/.IZ. ha valaki 
biztosat akar tudni, annak a szentíráshoz 
és az isteni kinyilatkoztatáshoz kell fo
lyamodnia. Minden emberi tudomány ott 
végződik, ahol az ember a hit és újjá
születés által lst.-n országába lép, ahol 
a hit ismeretre, benső szemléletre emel
kedik. De azért nem kel l megvetnünk 
azt sem, amit a tudomány az emberi 
szellem törvénye alapján mint lehetségest 
és valószínűt tanít: mert a szentség tor 
náczáhol hasonlít as, ahová mindenesetre 
csak a fölülről született szellemi ember. az. 
„Anthropos pneumatikus" lép be é-s ahol 
a hit é-s tudomány kibékülnek egymással. 

(K..lyti..juk ) 

Ú J D O N S Á G O K . 

* Királyi adomány. Ó felsége a ki 
rály K i s d l kőzseg római kath. is 
kólájának felépítésére és belső béren,1-zé 
sete magán pénztárából 100 forintot méltóz
tatott legkegyelmesebben adományozni. 

* Jótékonyczélu adományok. K 
N--me.li község ,sk„iájáiiak felépítési költ 
•égéire Sebuster Konstantin dr. megyét 
püspökünk 180 frtot, Szentkirályi A l 
bért ön frtot, Balzberger József B frtot 

éa CrOSltonyi János -1 frtot adott. A köz
ség lakossága a szíves adakozóknak hálás 
köszönetét nyilvánítja. M .. len jé, tett ma 

" * Választási kir. Sz. -„t királyi Al
bert, — ki a korábbi országgyűlési eyeiaa 
alatt a váez: választó, kerü,etet képviselte 

| párton kívüli programmal, - Béta Ödön 
budapesti ügyvéd -Has és függetlenaégi 

szint.'-n 48aa es függetlenaégi programmal 
lépett f-1. s egyúttal a 4«-as és független
ségi párt k uhhjáh.t beiratkozott. 

' Primitia. Potróczy József njonan 
felszentelt r, k. pap f. hó napján d. >*. 
10 órakor fogja Vászon a azékea templom
ban elsé, miséjét az Hrnak bemutatni. A 
manudiietori tisztet Csávolszky József 
kanonok, papnöveldéi igazgat,', vállalta el. 
A z alkalmi szónoklatot dr. .M i l t é n y i 
Uyui.i papu.",vo,i|ei tanár fogja tartani. 

* A váczi muzeum-egylet a napok 
ban vette ál K o .1 o r Imre úr által a 
„Váezi Közlöny" alapítója és első szer
kesztője K o m p o l t b y Tivadar által 
gyűjtött régiségeket. K tárgyakat Kom 
p o l t h y Tivadar, ki először pendité meg 
a váczi mnzeum tervét, mid n Váozról el 

ben utódának, Dr. F r e y s i n g e t - Lajos-
, nak adta át. ki azokat hét éven át őrizte. 
I Kz volt a mnzeum első gyűjtése, mely 
; néhai H i i l i - i föerdész által adományozott 

kardokon, urnán és sarkantyúkon kiviil 
mind légi pénzekből áll. Mind e tárgyak 
kritikai rendezése a múzeum-egy -t legkö
zelebbi feladata. Szolgáljon ez tudomásul 
azoknak, kik In-t év előtt először járultak 
adományaikkal az immár alakul,', félben 
levő váczi múzeumhoz. 

* A hétkápolna környékét ugy hall
juk a káptalan még az ősz folyamán sza
bii lyozt a t u i Ingja. Kzzel a város közön 
Bégének egy légi óhaja teljesül. Eddig is 
akadtak' egyesek, kik tetemesebb pénzösz-
sz.eget ajáaitak fel e eaélra, de nem volt 
a ki a fásítás müvét kezébe vegye. A z 
idén már B városi közgyűlés is sürget,', 
felhívást intézett a káptalanhoz, hogy e 
fásitásrs annyira alkalmas térség ne ma
radjon tovább is parlagon. Kzuttal ugy 
látszik t.-tté válik a soká vajúdott jámbor 
azáadék a kívánjuk, lmgy a parkírozás 
munkálata a kegyhely éa városunk disaáre 
teljes sikerrel foganatosittasék. 

* A Korona vendéglő bérletében ha-

h.gyi.i. Essél a nagy pert felvert ügy 
végleg el van intézve. A vá: ,-uak belőle 
meg van az a haszna, hogy egy jegyző 
könyvi tévedés alapján nem lén, száz fo
rinttal megrövidítve, mert a volt bérlő az 
általa m-gtagadott bérleti többlet gtize-
té-ére köteleztetett I).- van egy tanúsága 
is, hogy m.,s or jobban vigyázzon kozgyü-

* A z idei szüret meglehetős gyenge 
eredménynyel végződött Vá.-z vidékén. 
Mennyiségié, minőségre egyaránt messze 
mögötte mata.lt a tavalyi jé. termésu.-k. A 
kedvezőtlen időjárás nem engedte kifejlődni 
a szöllö czukor tartalmát, az eladásra és 
eltevésra kiszemelt aaőllő eltarthatóságá

nak (ledig végleg beadott S szüretelés ide
jén csaknem szakadatlanul szakadó esö. A 
szőlősgazdák réme, a tőkeirtó phylloxera, 
mint lapunkat értesítik, már a fóthi Som-
ivó agyagos részeiben ,s felütötte fejét. 

" Bérbeadott birtokok. A váczi püs
pök szentuikabi pusztáját nyolca évre, évi 
nyolca ezer forint b.'-rös-z-g mellett Polli-
ezer, Hol lesei- Kü.öp fi.aghi pusztáját évi 
tizenötezer forintért Báliutffy Pál éa társa 
vették ki bérbe. Krakker Kálmán, szám-
tartó szent Jakabról Püspök Hatvanba lett 
áthelyezve. 

• A dunakeszi révnél talált régi
ségek ásatását a mu t héten folytatta s 

v.-tTtársaság.'A m ! apában talált éa la
punkban leirt bél kövön felül egy barma 

híres hazai köl'at agé. i „seinp.-r adiniraii.lus" ), 
a siremlékék mestere rejlik. Az. utóbb fel
lelt emlékké, tréfás felirata a következő: 

J>::„ Bénwnsnta 

h,''aUI,tTio'o 

l--\%a\.nit'l,'i«a - ltcl.us 
Nii.ita qui teCsses 

s,.|,ulii ipineuua 
Non uiinuiten, losain. 
fa orl-ani IUIIIMI 
Honim invinioru... 
Difiim ,nt prseeo, 
Quod ,l,i Ctoeaadui, 

.\ii„, •entpsit — araees.* 

Trajecti ad Ilanubiam. MII. (tovább olvasl.atlan). 
„A minapában, e rejtett helyen talált két 
emléket, vig napokon rejtély gyanánt, két 
kópé tréfából költötte. Kgy kedvező hullá
mon hajózó révész eltemette azt, ki a tö
vises rózsát m-m kedveli é.s magára vállalta 
árvájának- biztos gondozását. E lelemé
nyeknek méltó, hirdetője tesz. a mit a min
dig bámulandó t'sokandusz mester faragott, 
fehér köböl. A dunai révnél." A z évszám 
olvasbatlsn. Az érdekes leleteket Bierkl 
József tekintélyes budapesti polgár szerezte 
meg a minzeti múzeum számára. 

* Vároannk világitáaa érdekében 
nagy fontosságit előmunkálatok vaunak fo
lyamatban. Kgy előkelő budapesti czég 
most tanulmányozza városunk viszonyait, 
hogy mikép lehetne itt I v i I lam vi légit ást 
életi).- léptetni. B végre meg is szerezte 
városunk térképének hiteles másolatát. 
Igy egyszerre megeshetik, hogy egyptomt 
--.t.-ts. : i i utezaiukon nappali világosság 
fog áradni. C-aknogy addig is. mig ez be 
következik, a váiosi p nzügyi bizottság az 
utezai viiágitás tökéletesebbe tételére több 
intézkedés foganatosii.i-.it sürgette meg 
polgátmesterünknél. Igy a főtérre és a 
szekesegvliáz. terére közgyiiIésih-g tervezett 
Kandeláberek kérdése aként lesz megoldva, 
hogy a paradicsom uteza sarkán eldugott 
két magas kőoszlop, melyet a nagy emlékű 
tiaspaiik kanonok állíttatott fel, lesz az 
illet,, terekre még a napokban áthelyezve 
s mindegyikére bárom díszes lámpa állítva. 
Azonkívül a lámpák czélszerübb elhelye-

arany: - a k.'korszakkal kezdő.lőtt BS 
ember tSrténete mindenütt. A jó lelki 
pásztorok é-s kecses pásztor leányok helyett, 
a kik áldott égöv alatt, mis tájakon, 
ártatlanul élnek vala nyájaik jövedelme 
bői, és illedelmes erkölcsösségben éldelek 
a legtisztább boldogságot : a valóság bár 
liolatlan hordákat mutat fel, éhséggel, 
vad állatokkal, az időjárás viszontagsá
gaival küzdve, piszokba, eszméletlen tudat
lanságba és kaján ünösséghe sülyedve, a 
hol az asszony rabságban, az aggkor 
sltaaaitva van, s emberevést parancsol a 
-ziikség és szentesit a babonás szokás." 
K. Ibi Bois — Keymond.) Ilyen embeiek 

lelki állapotába épp oly kevéssé képzel 
liftjük bele magunkat mint a gyerme
kekébe 

A mily mértékben fejlődtek a népek 
•rtelmiségben. n mint Joliban és jobban 
„égettették a természeti erők működését, 
•pp olyan mértékben lettek képesekké 
.isszahatni a külső világra, mélynek be 
olyasát addig szenvedőlegesen tűrték; 

-,i játjukká tették lassan azon földet, B 
melyen laktak, átalakították a föld sr.i, ét 
i helyváltoztatásra kénysseritették a Pau
lát és flórát A mily magával tehetetlen 
. járni tanaié kisded, életmódjukban épp 
ily gyámoltalanok veitek minden nemss 
t.k ttot ősei : inelt az élet legelM-lülhe-
tetlenehh kényelmeit, söt szükségeit sem 
voltak képesek kielégíteni. 

Századokon keresztül legtöbben még 
csak tüzet sem tudtak éleszteni, a kik 
tudtak is most hihetetlen fáradsággal, 

példáal két darab fának egymáshoz való 
dörzsölése által. Nagyon teraaéssetee, ni 
szei int tüzelni képesek nem lévén, még 
eledeleiket is nyersen kénytel.-iiíte!tek fel
emészteni. Eszközeik mint például . kés, 
fejsze stb., úgyszintén fegyvereik is fából, 
éb-s köböl vagy állatok csontjaiból állot
tak. Hogy mily silányak s a kivánt ozál-
nak mily kevéssé lehettek megfelelőek, 
ki ki könnyen elképzelheti. Teatöknek az 
idők visznntagságai ellen való védésére is 
eszközök hiányában, az állatoknak bőrét 
természeti minőségűkben használták. A z 
üveget, a vasat s egyébb fémeket, melyek 
most mindennapi szükségeinkhez tartóz 
nak csak hosszú századok lefolyta után 
tanulták kibányászni s megkészíteni ; s 
igy semmi jól használhat,', eszközeik nem 
lévén, lakásokat sem tudtak magoknak ké-
tziteni, hanem a köszirtok üregeiben, bar 
lángokban vonták meg magokat az idé, 
viszontagságai és a ragadozó állatok tá 

madásai elől. Cselünk azonban sem az 
ambsriség mftvelödéa történetének tárgya
lása lévén, nézzük inkább a természeti 
anyagoknak az emberi műveltség jeh-n 
stádiumában való felhasználását. 

A legolcsóbbnak tartett • legkönnyeb 
ben is szerezhet,, anyaggal kezdve, azt 
Vesszük é.SZ.Ié. Ilogy llélll CsUpán tl'étás S 
Fösvény embertársaink jellemzésére baaa 
náibaté, azon szokásos mondás, mely BSe-
tint a levegőt is árendába adná, mert 
kibéreli biz azt minden ember, legtÖlebfa 
is különböző területek ben, Mindenesetre 
kevesebbre van szüksége belőle annak, ki 

csak élő ftijtatójának, tüdejének számára 
használja Tudva azonban, hogy a leve-

I génét B nn-leg által előidézett mozgása, 
áramlása szélnek neveztetik, még többet 
mondhatunk szerepéről az ember szolgála 
tában. Mozgásaik által egyenlítik ki a 
levegőnek összetételi viszonyát . / , , ' , \ . i l az. 
állat és növény élet fenmaradásához szük 
séges anyagok aránylagos eloszlását esz 
közlik. Tova viszik az ártalmas kigözöl-
géseket, melyek nagyobb mérvű meggy ű-
lokoaásöfc eseté-ben a lelsobb fokú szerve 
Beteket könnyen veszélybe sodorhatnák. 
Termeink vajmi hamar lakhatatlanok 
lennének msllöstetés nélkül. A növények
ben végbemenő anyagcsere közvetítői 
gyanánt is tekinthetők, s a mellet termé
kenyítésük körül is mint igen fontos 
tényezők szerepelnek. Természetes dolog, 
hogy miként már említettük itt sem a két 
asélsoság, úgymint az enyhe fuvallatok, 
vagy a rémületet gerjeszt,, orkánok, hanem 
az általános berendezés az, mely hamu 
latra ragad, s a természet bölcs heten,le 

zésének beinmeréaán lelkesít Kétségtetos 
dolog, hogy ugyanazon esemény nem egy
formán üdvös minden lényre nézve. A z 
orkánok, midőn heves rohamaik közben 
sót ii leseket okoznak. Sőt talán életáldoza 
tokát is követeinek ; más oldalról milliókra 
ménéi életet menthetnék meg azáltal, hogy 
B légkörnek megzavart állapotát rövid idő 
múlva ismét rendbe hozzák. Mindezek 
kellő megfontolása mellett a ezé.járutok 
ban is a té.ldi viszonyok kiegészítőire 
ismeiiiiik melyek egészben véve igen 

hasznos szolgálatokat teljesítenek; az em 
her pedig bemiök ezen felül még egy igen 
hathatós mozgató erőt is bir, s ebbeli 
hatását különböző irányokban értékesíteni 
is igyekszik. Mi már a I'eljáratok beren
dezése köHII elég alapos ismeretekkel 
birunk, melyek- alapján olyan intézmé
nyeknek kell tekintenünk, melynek jóté
kony hatásai külünüsen a szerves világra 
irányulnak ; a mit még nemleges értelem
ben is igazolva találunk az által, hogy 
éppen a szél hiányban h-vő tájak a leg-
egészségtelenebbek, söt gyakran egészen 
lakhatatlanok. A szeleknek eme hatásait 
a régiek is átérezték, midőn nekik isteni 
eredetet tulajdonítottak, s az akkori fel
fogáshoz képest ezeket is személyes tulaj
donokkal ruházták lel. Végére hagytuk a 
szélnek azon hatását, melyet földünk 
vízmennyiségének szabályozására a felbök 
hordozása által gyakorol, hogy igy mint
egy közvetlenül beszélhessünk a természet 
nek ezen második s aem kevéshbé fontos 
anyagáról. 

Mily nagy szereppel bir a viz a termé
szet liáz.tai lá-á'.an. eié-ggé kifejezi már a 
nagy görög ité. Pindar midőn nzt inon.Íja: 
é,.,..,,;. utr Meg, B víz s b-gelőkelőbb. A 
lö.dnek jelentékenyebb tészét vizek borít
ják. Nagy kiterjedésű | egymással össze-
tiiggésben lévé. viz t ii ni I g.-111 ke t t-gészlieti 
véve tengereknek n.-vezzük. „A föl.lelet 
minden tüneményei az oc-án által föltéte-
leztetnek" — mondja R-clus. A tenger
nek természeti tekintetben gyakorolt be 
folyásai között különösen fontos szerepet: 

http://N--me.li
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zése a esetleg szaporítása iránt la tétetil 
intézkedés. 

* A csendőrség iskolája, mely éveket 

újra Váezon lesz felállítva. A Budapest 
caeodőrparancsnokaág kiküldötte a végbő 
már itt járt a a püapdki kormányiái lakot 
vagy pedig a lrdniz.it kívánná helyiségö 
megnyerni a tél folyamára. 

* A z országos vásár a mily élénk tör 
galmúnak igeike/.ett — ep oly mértékkel 
csalódtunk reményeinkben. Az eaö ugy i 
marha vásárt mint a kirakodd vásárt szét 
zavarta s ez utóbbiban több árusnak érzó 
keny károkat is okozott . hasznot hajtott 
azonban koresinárosainknak, Kik az esu 
elől menekülő vásárosokat alig győzték 
kiszolgálni. 

* Rendőri hirek. Hit ang marha. A 
nyúlási szellőkben két gazdátlan telién tő 
gatott tél. Tulajdonosa a kapitányi híva 
tálnál jelentkezhetik. — Zólyomi István 
mesterétől 2 darali zsebkés és egy tükör 
eltolvajlása után megszökött. — F r i t z 
Mihályné zsebéből a vásár alkalmával a 
vasúti állomásnál 10 Irt (ismeretlen tettes 
által ellopatott. — Néhai V a l e n t i Pál 
özvegye Csapó Katalin f. hő 80-án az al 
városi plébánia előtt összerogyott s rögtön 
meghalt. Mint a megtartott bonczolás ki
derítette a halál oka gutaütés volt. 

* A telekkönyvi átalakítás nagy mun
kája, melynek módozatai felett most ta
nácskozik az igazságügy-miniszter által ősz 
szehitt ankét, ugy halljuk először is a pest
vidéki királyi törvényszék területén lesz 
végrehajtva s a váczi járásbíróság területén 
a jövő évben teszik az első próbát az uj 
törvény foganatosításával Honyolódott te 
lekkönyi viszonyainkból kigázolni nem tudó 
vidéki községeink, s a várnsnnkbanis mind 
azok, kik telekkönyveiket rendezni nem 
tudják bizonyára ölömmel fogadják e hírt. 
Klő're is figyelmeztetjük mindazokat akiket 
illet, olvassák meg addig jól az uj telek
könyvi törvényt, hogy tudják magukat mi
hez tartani az uj munkálat megkezdésekor. 
Városunknak is jó volna ez alkalomra köz 
terei kérdését tisztába hozni, hogy utczái 
és terei, melyek ma senkire sincsenek írva, 
valahára városunk nevére telekkönyvez-
tessenek. Ennyi joggal az utolsó jobbágy 
község is bir. csak a mi bölcseink feled 
keztek meg anól az űrbéli egyezség köté
seket-. Pedig a köztelek feletti szabad ren 
delkezés joga nélkül városunk fejlődése le- I 
hetetlen. ' 

* Halálozás, Ilyürgy Mihály jón.-vü 
iparosunknak Lajos ii.-vü 9 éves kis fia 
4 napi szenvedés után f. hó 17 ik napján 
elhalt. A kisded hűlt tetemei a rokonok s 
jó ismerősök részvétele mellett folyó hó l'J. 
napján az alsóvárosi sírkertben helyeztet 
tek örök nyugalomra. Özvegy V a l e n t i 
Pálné. városunk' egyik régi isimat polgá 
iának özvegye t. hó 1!» ik napján hirtelen 
elhalt. Holt tetemei f. hó 81-16 napján be 
lyeztettek el az alvárosi sit kert ben. Béke 
lengjen poraikon 1 

* A z utolaó válaaztott váozi püs
pök. Egyik tudósunk tollából vesszük a 
következő sorokat: Ugy tudom a váczi 
püspökség terjedelmes története munkában 
van. S igy Bem ksaa falra hányt borsó azon 

figyelmeztetésem, hogy a pozsonyi kapta 
káptalannak gazdag levéltára OSpsa I* 
fascieulus II, numerus lH2i igen becses ok 
mányt tartalmaz az utoisá válaaztott váoa 
püspökre Karkisiia Széchényi Uihályn 
nézve. Széchényi Tamásnak volt li i, az éj 
oly hatalmas, mint erőszakos erdélyi vaj 
dáliák s mintán hibás volt egyik szemére 
a mindenhaté f- ur a papi pályára szánta 
Hogy költsége minél kevesebb legyen ne 
Ve lesére s az. alsóbb i.-iidü méltóságokéi 
mielőbb áthaladjon, a tizenötödik élet évéi 

k,--b-h'"v7ö|

l''.\l,k.é1- káptalan eg v ' i k k a n-. 
I noki javadalmával és megtetette'.-zen fe.ü 

Inaikén".' ! : , - i ; - ' 'o'gv-/'é!z 'alany' V . i i . i t r ' 

jiiban. I'répo-t ká nk hol j , .z-niyi paa.tápi 

házában. Kz Utóbbi helyen valószínűleg 
azért, hogy a király tiak játszótársa legyen, 
a mi nem csak dicséretére, de hasznára is 
válhatott. Mihály prépost különben jó ne 
velénü inti volt; .~zorgalmasan tanult: két 
tanárját ismerjük, kik növendéküket a ta 
nuitsag hírébe keverték, VI . Kelemen pápa 
„litteraria scb-ntia piaeditusnak" tudja öt; 
ugyan S halálos ellenségeit is említi ugyan, 
de hozzá teszi, hogy ebben nem .Mihály a 
hibás. A váezi káptalan Üö éves korában 
és sajátságos módon választói meg püspö
kévé. Meghalván ugyanis Rezső, váczi püs 
pök. a váezi kanonokok nem tudtak a vá
lasztandó püspökre nézve se közvetlen, SS 
közvetett választást megejteni. Végre 
abban egyeztek meg, hogy felkérik Já
nos aradi prépostot, szemeljen é. ki bár 

j mat a váczi káptalan tagjai közül püspök-
választókul, kik aztán Farkasba Széchényi 
Mihályt hittak meg püspöknek. Ez még 
XII . Benedek pápa életéhen |•;• 1Ö42. ápril 
85.) történt. Utóda VI. Kelemen a válasz
tást megvizsgáltatta, törvényesen megej 
tettnek találta és Mihály pozsonyi prépos 
tot, ki akkor már huszonöt évesnek mon 
dotta magát és diacunus volt, hibás bal 
szeme daczára a váczi egyház püspökévé 
nevezte ki é-s (l.'ílö. november lö. I meg. 
engedte, lmgy magát bármely püspök által 
püspökké szenteltethess,.. Széchényi Mihály 
busz .'-ven át kormányozta a váezi egyház
megyét (Tbeiner Monnmenta Bnngariea I. 
971, '.'71'. 878. F.-bér CodeS Diploma 
ticus IX I. 88. lap; IX III. 900 lap), a 
melyből az egri püspöki székre távozott. A 
pozsonyi káptalani levéltár emiitettük ok
levele kimerítően tárgyalja Jánosba Miklós 
kinevezett pozsonyi kanonokkal folytatott 
egy érdekes pőrét az utolsó választott vá 
czi püspöknek 

* E g y kitűnő gyógy s z appan a dl 
Popp .1. t i . udvari fogorvos által már 
évtizedek éita készített n ö vé ny szn ppan, 
mely nemcsak mint pipeie-zappan. de mint 
gyógyBSappea is híres, a mennyiben a 
mellett, bogy a bolt rendkívül tinoinitja, 
arról állandó használat mellett min.b-n 
kiütést, foltot stb eltávolít. Ara csekély: 
inindös-ze .'in kr. é-s min.b-n gyógyszert ál
ban kapható.. 

a nap zsebórája, A . l:...l.-.|..-ii sic.-. > -

iic>n.-..-/.-ii \ \ .r.-nm. - >r.»- l.-v,-z,-n-,'- U.i 
budapi iti ./.,- •- oi.ii.-i -i., l'o 
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Egy orvos a fogak. gondozásáról. 

l.-i.t -A s III- ni .H...I .•••>"M

r r'reüzltlet 
r..|.r...lukalill "Iv kn.oi-.i--'il. le.ny .-./. ..hajlott ered. 
in.-iiv nmiél I.....-I.I..-I, jelentkezzek. Ur. l'.ipay Kru.i 
:iz .inl.n-ii le,/I,:,-,„u ,,„, szerz.,,|e n.l.l.ek kozt a 

téi.|,-s/l,-s,-i..-l A l.-gk, :.'-• I.l. ern-kii folyadékok 

' ler .HaHli . tr 
n.ik a ki fooviz.ru h.is/.i,..".!:, ut.'i'i. ,;, gr foalajasl 
kap" Kb A i. köiönieg pedig az ily <k. -é.,.-k.-k...-k 
rendszerint i-lul »...-.k.i bog) meggondolná, hogjr 
ások :> .vakító fehér fogak" ilj Merek folytonos 
hasznalata iii.llétt „lé i-loit nuikr,. i ,n,-k. '.Muri 

S/llj.i/ ÓS V.ll„l,.,n ,-.,„l.,l.,t„-, ko/ollsé.'. 
melynek a 40 ,-v óta IMII-II .Ir. Popp Féle keuil 
iiiény.k minden Ky „._.,..,,•!.;„. rendelkezésére allaunk. 

E G Y H Á Z M E G Y E I H I R E K . 
( * Áthelyezések. Megyés püspökünk 

innen t i i i t i m a u n Lajos segéd lelkészt 
Czegléd re, innen Tamásy Hál segéd-lei 
kéazf Kecskemétre helyezte át. K e n g y e l 
Imre aegéd lelkéaaf Doroaasára küldötte, 
innen N a g y Lajos segéd lelkészt Hőd M 
Vásárhelyre éa innen Szirmák Béla se
géd -lelkészt .Szentesre helyezte át. 

V Á R O S I Ü G Y E K . 
• Birtokháboritáa. A váczi püspök, 

uradalom intézője a mait évben tartott 
sséküresedés ideje alatt — az úgynevezett 
Vörüsház alsó .„dalán elterülő köztérnek 
egy részét elfoglalta s kőiül czöiöpüztctte. 
A vároa i».Igái inesteie annak idején e tér 
teljes bekerítése ellen tiltakozott ugyan, 
He a kérdés az uradalmi intézöséggel ba
rátságos uton el nem intéztethetett. Leg 
utóbb azonban megyés püspökünk — a 
város polgármester-nek megkeresésére — 

i békéa uton elrendelte a kérdései OSŐlöpök-
jj nek ktssedstáaét éa a köztér régi állapé. 

* A veróczei aörregale bérlete. Em 
ütöttük annak idején, hogv a v-, 

j sörregále bérlete - melyet a város ujai,, 
isn Kresák Eerenczneb adott albérletbe 
• f. évi deczember II. napjával b-jár. A 

szerződéi megújítása iránt a püspök l u . a 

dalom és a válos közönsége között megej. 
tett tárgyalásoknak az lett az eredménye 
hogy inegvés püspökünk a verőozei sörre 
gáíe bérletét evi Mi t'it hzazonbér éa 10 

1 frt késelési költség beetess a 850 frt óva-
; dék letétele mellett I! esztendőre a város-
i nak adta ki . 

* A fogyasztási adó bérletét az 
' állam tel nem mondotta. Ennélfogva a 
, bérlet az eddigi kötelezettségek mellett 
i 1888-ik évi január első napjától kezdve 

,„ ég k i t é s z t e n .1 őre a városnak híz 

* A z épitkezés elhalasztása. A vá 
rosi tanács é, az egyesített pénzügyi és 
jogügyi bizottság t. hó 19. napján a vá 
rosházán ülést tartott. Ezen ülésen tárgya
lás alá vétetett a városházán szükségesnek 
bizonyult épitk.-zés foganatosításának kér-
dé-se. A tanácsa bizottsággal egyetértöleg 
abban állapodott meg. hogy az építkezésre 
alkalmas idő elmúlt satél közeledte miatt 
az épitkezés a jövő évi tavaszra halász 
tassék, addig is' azonban a szükséges elő
készületek megtétessenek-, hogy a munka 
kora tavasz--/, il megkezd,ető legyen. Az 
e;\e-itett p i z . i i gv i és jogügyi bizottság 
f. hó 2(1 áll d u.T, órakor iámét ülést tar 
tott. Ez alkalommal átvizsgáltattak s a 
változott viszonyoknak in-gfelelfileg átdol
goztattak a legközelebb árlejtésre illetve 
árverésre hocsájtaiidó bérletek megkötésére 
vonatkozó árlejtési illetve árverési felte 
telek és szerződések 

D r . C s á n y i János 
felel.,- -Zélke-zto és kia.lo-l.,|.tlllaj.lo.los. 
H l r a e t t i x ó n y . 

7080., 7100 , 7101., 7108', 7103. 1887. sz 
Melynél fogva közhírré tétetik, miszerint: 

1) Váez város utczáinak éa tereinek 1888. 
évi január hó l-től 1888. évi deczember 
öl ig leend', világítása; 

•>) s ugyancsak- Váez város utozái és 
tereinek 1888 évi j :1.„iár hó 1 tol 1888. 
évi decsember hó .",1 ig le lé. tisz/.án tar
tása ezeljából f. évi október hó ,'IO-án 
d. e. !> órától kezdve ; továbbá: 

Hi Váez város tulajdonát képező csörögi 
bányai legelő használatán i l . 1888. évi ja 
niiár l-től 1888. évi dé.zeiuber 81-ig leendő 
bérbe adass; 

4i úgy a város tulajdonát képező kis-
lágyam legelő használatának I8>8. évi ja 
imái 1 té.l levtl'l. évi deczember 31 ig leendő 
bérbeadása; 

.">- végül ugyancsak a város tulajdonát 
képező homokbányái legelő használatának 
1888. évi január l-től 1888. évi deczember 
31 ig leendő bérbeadása aaéliábál f. évi 
november hő ö-án d. e. U órától kezdve, 
mindkét napon Váez városháza tanácstér 
méhen nyilvános árlejtés, illetve árverés 
fog tartatni, amelyre a vállalkozni kívánók 
ezennel meghívatnak, azzal, hogy az ár 
lejtési, illetve árverési feltételek a városi 
1'jegyzői irodában a rendes hivstalos órák 
alatt' megtekinthetők. 

Kelt Váezon, 1887. évi október hó lfi-án. 
Kiadta: 

(iaj'ini (ii'za. 
foí'W" 

játszik azon befolyás, melyet a tenger 
hőmérsékleti viszonyainkra gyakorol. Innen 
van az égaljnak óceáni vagyis tengeri, s 
continentális vagyis löldségi égal jakra 
való felosztása. A z óceáni klímának elő 
nyeit a többek között különösen Anglia. 
Irhon s Norvégia élvezik. Elég csak a 
hirneves Humboldt Sándor által alkalma 
Sásba hozott isothi• imákat megtekintenünk, 
s meg leszünk győződve a mnnibittak 
igazsága felöl. Jelentékenyen közreműkö
dik a tenger a told felületnek átalakítása 
ban is. A tenger ágy közvetve mint köz
vetlen a szerves élet fejlődésére is lénye
ges befolyással van Hogy ágy a tengeri 
levegő, mint a tenger vize gyógyhuiá-sal 
bírnak : általánosan ismeretes. Legjobban 
tanúskodnak a mellett SS annyira látoga
tott tengeri fürdők, igen fontos szerepei 
játszik a tenger mint a növényeknek tnva 
plánta..ja is. A tengern.-k köszönhetjük 
ugyanis, hogy a ke.étkező új földrészek 
beplántáltatnak, - á.t,-,l .-./. emberekre 
nézve lakhatókká, kaaaaavehetőkké vál 
nak. A világ eseményeire nézve oly fontos 
befolyási gyek i földrajsi tényezők 
közül pedig batáiőzottan a tengernek jut 
a főszerep Kgy némely nép nagyságát é-s 
hatalmát egyáltalán csak a tengernek 
köszönheti, példa iá; Anglia. Képzeljük 
földünket tenger nélkül, mintegy isorosaa 
összefügg,,, egy testet képSZŐ loids-got. s 
azonnal letörpülnek a aaervea é-s szervet 
len élet oly óriási számé változatai. Begy 
a tenger életet kölcsönöz, hogy táplál, 
legjobban biaonyitja az. hogy partjait a 

szárazföldek lakói fölkeresik. Végr.- a 
tenger nyújt alkalmas közlekedési eszközt 
is. Elvitázhatallan tény ugyanis, hogy a 
tenger nélkül a legkü.ünbü/.obb népeknek 
egymással való kösvetles éiiutk.-zése 
talán solia sem jött volna létre — s a 
kereskedelem • mi eseti,- sem állana 
mai színvonalán. 

Az Óceán millió meg millió utvonalokat 
képez mm.h-n irányban. Kgy leud-s öt
száz tonnát megbíró bajé áthasítja az 
atlanti tengert s az Antillák szigetén 
kávéval rakodik g. A teher, Ivet a 
hajéi hozzánk szállít, több ezer ki ograiumia 
mehet. úgv. hogv B szarsz földön csak 
több száz lé, erővel lehet,,,- az óriási ter
het olv nagy távolságra szállítani Tehát 
a hajózás hasonlít,, itat in,,.,1,1, közieké 

szárazföldéül let.-ith.-lui. Mióta az. ember 

kéli többé a kutatóknak égessen ismeret 
len területen kalandozniuk ; nincs ,-gyébti 
hátra rajok nézve, mint a már meglevő 
utvonalokat egymással összekötniük. Kz 
uton va ó érintkezés- BZ embereknek rend 
kívül nagy szerepet játszik aa emberiség 

.Win kevesebb hasznot húz azonban az 
emberiség ., I.uyó Vizekből sem. Hogy H 

j tálnak.' patakokat, folyókat stb. VIZZ.-I 
1 látnak el. még más olda.ról ia nevezetes 

föladatokat teljesítem*. 
(Folytatjuk.) 

Varzou, lwí. Nyomatott Mater Sándor k'.ny viiy..m.l..jal..-in. 

Brázay Kálmán 

B ó s b o r a z e s z e 

F i g y e l meztetés I 

li'.iV.'.'./ta.'.í.'ho.iy ázU.k!!!,',|7!iMj!gvV'n'uk'kVk'nv'.', 
in.ill.an I li.I/.I,II k„i-,, i.l, ikj.lt v.-szi-lll fol 
..-lj. .\kent \ |...l...-zk.-k i-s a d.ltf.'k o.,.,„ku|.ák 
o , zcL-t. lírsti.iuin.il rsna it ..m..-

Brázay Kálmán 

i s ó a b o r s z e s ^ e 
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Nehogy a közönség 
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laczkaim czég-
feliratommal 

vannak öntve 
és as itt látható 
vádjegygyei el-

lla-ználati utasítás 
mellékeitetik. 
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