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VÁCZI H Í R L A P 
H E L Y I É S V I D É K I É R D E K Ű T Á R S A D A L M I H E T I L A P . 

Előfizetési ára: 

M'/VI ' . . 1 - ' . ... ;;;; r."z r . 5 » • í 
negyed évre I - SO . 

Egyei tel ra 10 kr. Kl.iru-ii.. DeutsohM. » vari-házépaletében.) 

Szerkesztőségi iroda és kiadóhivatal: 

Hé r ment étlen levelek .-I ,„-,„ logndlalnak. 
Kiilratok rbnas asm adatnak, 

Hirdetések: 
tora aégj hesiboa gan MI IOT) ao kr. 

Nyllt-tér: sora M kr, 
Bélyeg Illeték: minden h.-igtal.isn.il * ° k r -

A ajragta-bélyag kelen asetessts. 

A köl tségvetés . 

A városi tanács az 1888 dik évre 
szóló költségvetés előirányzatát elké
szítette s a képviseld testület tagjai 
közt nyomtatásban kiossttatta 

Átnéztük; átolvastuk. Áttanulása 
azonban több időt igényelne. Amiket 
aa első pillanatra éssrevehetni rajta, 
azokat már mi is észre vettük és hogy 
amiként nekünk alkalmul szolgált to
vábbi t'iirkészések és észlelések meg
tételére, ide iktatjuk, hogy másoknál 
is megtegyék hatásukat. 

Az előirányzott kiadások főösszege 
112519 IVt 8 9 kit, as előirányzott 
bevételeké 88211 frt 6 9 krt s igy 
a pótadó által fedezendő) kiadásoké 
2 4 4 0 8 Irt 2 0 krt tenne ki. 

Minthogy a város pétadd alapjául 
Rzolgáló állami egyenes adójának ösz-
szege 5 7 9 3 3 irt 4 2 krra rúg, jövő 
évi községi pótadónk fejében minden 
forint állami egyenes adó után 4 2 krt 
tartoznánk fizetni. 

Pénztári maradványként előirányoz-
tatik 7388 frt 41 kr. De eczimen min
denkor ii költségvetés készítését meg
előző év pénztári maradványa irány-
zandó elö. A költségvetésbe is nz van 
ugyan felvéve, hogy a 7388 frt 41 kr. 
az 1886. év pénztári maradványát tün
teti fel. De az nem igaz, hogy az 1S86. 
évnek ennyi lenne n pénztári mariid-

ványa. A tanács ennyire legfeljebb a 
folyó év végére számithat. 

Ugy, de ez Bem felel meg a normális 
állapotnak, mert ba a tanácss közgyű
lés által megszavazott munkálatokat 
kellő időben elvégeztette volna, az 
1887. évre előirányzott összegből mi
nek sem lenne szabad megmaradnia. 

Ha mégis megmarad, nzt a folyó évi 
költségvetésben meghatározott czélra 
kell fordítani s igy a jövő évi költség
vetést ezen rendkiviili pénztári marad
vány ra való tekintet nélkül kell össze
állítani. 

Mert ba igy nem teszünk, egy egész 
esztendőnk elveszett reformterveink 
keresztül vitelében. 

A közoktatási kiadásoknál 983 Irt 
20 kr. emelést találunk. 

Igaz ugyan, hogy • m e n n y i b e n a ró
mai kath. hivők kiadása az ujonan épí
tett leányiskola ellátású által 540 frt 
70 krra! emelkedett, a többi hitfeleke
zetek segélye is megfelelő arányban 
emelendő: de a költségvetésben épen 
ezen arányt nem találjuk meg. 

A római kntholikusok segélye kitett 
a múlt évben 7649 frt 12 krt, a többi 
hitfelekezeteké együtt véve 2179 frt 
56 krt. 

Ibi már most :'. római kntholikusok 
segélye 8195 frt 88 krra emeltetett, 
minthogy a kvóta időközben nem vál
tozott, u többi hitfelekezetek segélyé

nek 2381 frt II krra kellene emel
kednie, nem pedig 2618 Írtra mint a 
költségvetésben hibásan előirányozta-
tott. 

Kként e kiadási (v.imnél is 281 frt 
69 kr. megtakarítás érhető el. 

Állami adónk (IV. 1. és 7. tétel) ösz-
ssesen 343 frt 62 krral emelkedik, 
holott szerződéseink értelmében a folyó 
évtől kezdve a városnak minden adó
ját a bérlők és haszonbérlők tartoznak 
viselni. Honnét tehát ez emelkedésV 

Az ndőfelügyelő pótelőirás czimén 
(de mi alapon?) a város nyakába varrt 
(IV. 6. tétel) 545 frt 41 krt. 

A rendőrök fizetése 480 frttal (V.5.) 
és ruházati illetménye 80 frttal (IX. 4.) 
emelkedett valószínűleg azon alapon, 
hogy a gyalogrendörök számának ket
tővel való Bsaporitása vétetett terve
zetbe. 

A jegyzői és aljegyzői nyugdíjalapra 
(VI. 2. 3.) felvett 99 frt 84 krnak éa 
25 frt nak előirányzását nem látjuk 
eléggé indokoltnak. 

Az ujnnezuzási „alkotmányos" költ
ségeknél is megtakarítható lenne azon 
50 frt, melyekkel a múlt évi kiadás 
emeltetett. 

A hírlapi hirdetések, törvényköny
vek és nyomtatványok kiadása (X. 1. 
2.) 165 fit 06 krral több a niult évi 
né). 

Az utczák és terek kivilágítására 

2126 frttal, a városi faiskolára. 200 
frttal. a városi épületek javítására 
77s:t frttal, a város utcaái, terei fásítá
sára és feiitaitiísára 150 frttal, a már 
utalványozott összegekre 993 frt 23 
krral ós a vegyes és előre nem látható 
kiadásokra 948 frt 19 krral vétetett 
fel több a tavalyinál. 

Egészen uj kiadásként szerepelnek: 
a szőri erdő kiültetése 300 frttal, an
nak őriztetése 50 frttal és az ndóleszá-
molásra kiküldött Sinszky Lajos költ-

I ségoi 409 frt 28 krral. 
Apadás két tételnél vun előirá

nyozva: a rendkívüli adakozásokra 
100 frttal. a köveséere 7175 frttal vé
tetett fel kevesebb, mint • mennyi a 
a mnlt évben előirányozva volt. 

Eként, ha a jegyzői és aljegyzői 
nyugdíjra előirányzott összegeket elő
irányzott mennyiségükben meghagy
juk is, a bevételek érintetlenül ha
gyása mellett, u folyó évi kiadások 
összege a mult évihez képest: 

emelkedett . 15541 frt 38 krral 
apadt . • • 7275 ., — 

tisztán emelkedett 8ÍÓ6 frt 88 krral. 
Ezekben röviden képét adván költ

ségvetésünknek, — őszintén óhajtjuk, 
hogy e számadatok közlése a költ
ségvetési előirányzat alapos megbirá-
liísiír.i az érdeklődést kellő mérvben 
felköltse. = 

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

H a l o t t a k e s t é j é n . 
- BBsMaaasa TaMaslu -

Kgy . . Bég} . . t,zi-iik,.UÓ : nt az óra. 
Zajos s/iii-in i.-Kjr min.N-ii liánéra. íx»ra. 
Halottak estéj., ! halottak éjt, le ! 
Ha rea gondolok, szivem r> m, g bele. 

. . Jol.hrél loilr.il a hó kérhetve száll. c/.iká« ; 
Süvölt a z,,r,l„n szél. hogy r,ie.' belé a ház ; 
A felhős out, li ncs i-gy eiijlie csillag; 
Ablakom kozt ia csak jégvirágok ujainak. 
önmagával vi, most a t, rmesz.-l harrzot ; 
• IO.IMVI. -' ,lö bem - l-l ,„ m harsog; 
fi hogj azt megtalálja, mindent tesz érette. 
Kgy i-gv bolygó fonunk kósza, kiisiny lángja 
.« szeltél hajt..ttan .-z.-ll.im ablakára 
Veti lényét árnyat, mintha iiiine kérne: 
I ,,u'lalk,,z/:iiii kissé, most az egyszer véle. 

Jól látom azokat . . Onnan tü k ők fol 
A hús temetőnek még búsabb nléból. 
Hol mimlem-uy lénybe az igaz kriryelet, 
A ni ege in I é k a z é s életet lelitll.tt 

í'.n is emlékezem . . . Lelkem messze s/árnyal. 
.S megáll ,-L-V k,~ Min.il (aradi m. leverve 
Mint. ha a falevél, bi-tegültcn hull le. 
Virágos a kis sir nem süllyed a hantja 
S kos/orút'an no,,, áll a ke -mvke fejfa. 
A|M.I6 kéz őrzi sirató könny óvja 
I rája koszoi úját faj.i szívvel fonja. 

Ott vannak ék mind. mind! Körülállják sirjat 
Akik ügy szénnek s lel.,h,i nem bírják. 
Körülállják sírjál, imát n-heg „kuk:' 
Az igaz liijd.ib.iu meg is latszik rajtuk 

ív* w.'t'e!.iT'V™\T,'T;.,r,t"..n i.ar"l"rn""li,r 

l„ Ije' b'hí'̂ s.'i'l'iií 'li'ii ',' m.,?.áa",N ! 

Kgy . . . négy . . tizenkettő • éjfélt üt az óra. 

Halottak ,->iéj. ! hab.lt.ik éil. l.-l 
Ila reá gondolok, szivem r, in t b, le 

Kapál Lajo*. 

H a l o t t a k n a p j á n . 
Melt.inylom eyaszod heiaiidó lertllészet. 

Mmd ,™a'nd'a ló'né'ők !,','-/,. ni,". 1 
HeL-l l„ linith -.1 a slroka vele 
II., LI Inilljoi, teb.n a virág s bokréta. 
.Mik.-nt sz, in, ,„l,,,| hull a kompunk. 
Oh jeitl k ástad, kik valakit s„.,ii„k 
Sir.i-uk ecjnll a megholtakat 

S ki az, kinek nem volna tSSelaSIgl 
Itthon, avagi a I hálálni túl ? . . . 
Oh jertek nioiiiljnnk egyket miatyánkot 
Azokért, kikre sírhant domborul. 
K.-ijüi.k szitunkra rs.-ndes ny n.'o,l ilm.it 
Az anyaiéi lb,n bekes ny ugevast. 
Min,lobiig mig le-ni :i' anuy il lil,-glilj.j.l 
A aag) .ébn-s/iöi,* a toli.oiialiist . . . 

Ssesmsr*. 

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

(Folytatás.) 
A források, melyekből a folyók erednek, 

okvetetlenül a told alatti niedenezékböi 
kapnak táplálékot. Ezekbe Jiedig a viz 
esők által szivárog. A föld alatti vizek az 
általuk keresztül folyt rét.-gek alkotó ré
szeit is felszedik és ekkép külön sajátságot 
nyernek. E vizek ásványvizek nevezete 
alatt rendesen magasabb bömérsékkel is 
jönnek a föld színére. Ily módon kerülnek 
a földszínen- bizonyos ásványi anyagok is. 
melyek különben talán örökre a föld gyom 
rába temetve maradnának. Igy például a 
szerves életre - még magát az embert 
sem véve ki . — annyira szükséges kony
hasót szintén igy szolgáltatja a természet. 
Határtalan mennyiségben találjuk ugyan a 
tenger Visébes is feloldva, mely azonban 
nem oly tiszta mint a sós burásokban tar 
taliuaz.ótt. melyekből nyerjük az u. n. lőtt 
sót. Legnagyobb mennyiségben kapjuk 
azonban a különbőz,* sóbányákból, hova 
azt a vizek már régebben összelioidták. A 
konyhasó vagy Okiét Nátrium a legrégibb 

iil.ktől fogva használatban volt és ágyaz 
állatok mint az emberek leikeresték. As 
ember számára annyira szükséges, liogy az 
áilam. miliőn égető szükség,, vo.t bevételre, 
a,bit vetett reá. ágy gon,fokozván, hogy a 
ezikkért mindenki meghozza az áldozatot, 
hogy esak kaj,hasson belől.- Közvetlen ha
tása alibin áll. hogy a nyál elválasztást 
elősegítve, előmozdítja az. emésztést is. 

A fürdőkből és gyógyvizekből az etilbe 
riségre hátain!,', hasznot pénzértékben nem 
is lehet kiszámítani. Egyúttal azonban a 
folyóvizek is a társas élet és az ipar esz
közeivé válnak az emberre nézve. A fo
lyamhajózás a tengői i hajózáshoz majdnem ' 
hasonló előnyöket biztosit. A folyamok mint 
PaSOal mondja, inozgéi utak. és ,. szempont 
bél oly nagy azok haszna, hogy az ember 
csatornáknak nevezett mesterséges folyókat 
készít ott, hol a természet az emberi ipar 
fejlődésénél- arányához képest nem hozott 
elegéiidé, folyót létre. 

Nélkülözhetetlen kelléke végre a viz 
minden szerves életnek, növényeknek úgy
mint állatoknak. A vizektől nem öntözött 
vidékek terméketlenek, gyakran óriási tér 
ságek egészen puszták és lakhatatlanok, 
mivel a viz hiányzik rajtok. Nyilván lát
hatjuk tehát, hogy ezen anyagnak is első
rendű fontosság jutott az életszükségletek : 

sorában, s a hol esak életjelenségek mutat 
koznak. mindenütt jelen van, mindenütt 
osztozik az anyag eset-e forgalmaiban. 

A víz ugyanis majd légkörünkben végez 
sajátságos körforgalmat, befejezve p-,lig 
légköri át|át ismét a füldszinre érkezik 
vissza. s i ly mólon oly helyekre is eljut, 
melyek különben örökre vizszükéb-n ma 
radnának. — K i ne ismerné a légköri viz 
nek az. esőitek jótékony hatását különösen 
S növényekre, mi,Ion látjuk, hogy a bar 
Vadesé növények gyakran már az. i ... 
eseppek érintésére felüdülnek, míg az. ellen
kezőt megdöbbentő alakokban látjuk I kii 
iónhoz.,, világrészek esoties sivatagain. 

. A sivatag bom, kja által ostromlott 
egyptoiniak. kik ugy szólván a leikok üd 
vét is a Nilus iszapjába helyezték, azt hí

vén, hogy őseik abból születtek, az öntö
zést nagy vallási sz.-i tartásukká tették 
volt," mondja 11-,-lus. Napjainkban már 
fúrások által fölkutatja az' ember a föld 
méiy.egeíb.-ii lolydogáió vizet is, hogy a 
fül-zinre hozva ,-zéljaira használhassa. A 
fold alatti osatoi náz.ás főleg a nagy váro
sokban kezd napjainkban rendszeres terv 
szerint készülni. A városokban miután a 
tiszta víztől, melyet a t i mészét bocsátott 
rendelkezésükre s mely különben is ritkán 
volna elegeiéi,',, megfosztották magokat, 
kénytelenek arról gondoskodni, hogy azt 
bevezetett forrás vagv folyó vízzel helyet
tesítsék. ..Mint valami óriás élőlény — 
mondja It-elus — úgy fogyasztja í'ária 
szüntelenül a vizet vízvezetékei által, éa a 
hulladékok, melyeket eaetornáia messzire 
elvezet, arra szolgálnak, bogy roppant 
gyomra számára megint elliteremtessék a 
szükséges táplálék. 

Nem feledkezhetünk meg végre a víznek 
egy más alakjában való hasznáról sem. ha 
tudjuk mily szolgálatokat tesz a téli hó
takaró az éveié növényekre aa éjszaki ab 
tartományokban. Csakugyan védi a bó a 
talajt a hideg ellen, éppen úgy. mint a 
madarat p-iviies tollazata, mint az emlőst 
szőrös bandája mint az emhert prémes, 
gyapjas téli kabátja; mert rosz meleg ve 

| zető a hó. a toll. a szőr, a gyapjú és ennél 
fogva esak nehezen bue.sátjik át magukon 
a talaj, és az állat természetes melegét, 
mely az életfoiyum következtében, itt is, 
ott is folytonosan fejlődik. Vagy szóljunk 
talán azon állapotáról is melyben neki mint 
mákttdé erőnek oly fontos szerep jutott a 
g.-pek fölfedezése óta. Mivel azonban ez 
állapotba Való jutásának okát adó anyag
ról m-'g n-m beeselttak, ezért mint ered 
in-nyt leglöo-bli niegeiu.ithetjük méltó be 
fejezésiil a víznek felhozott hasznavehető 
s.'-gei között. 

A víznek ez utóbbi alakjai, szóval vál
tozásai t.-liát a mellett, hogy támogatnak 
bennünket azon állításunk igazságában, 
mely szerint a I •nu—z -t változatos azon 
anyagokban melyek alkotó részeit teszik, 
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Sz ínésze ink. 

balszei-cio-séj,- tartósáé lett, Operetteket 
nem adhatunk. Nincs hozzá een -kaitik. 
Meg néhány npt-r. tt-éii>-kesii,k is híjával 
vannak'. Folyton színmüveket és népsziu-
müveket kénytelenek néni. Felkeresik a 
jobbakat a rákiak közül is. m g az ujak 
közül is. Igyekezetük s'-ni lanl . . M.-g-
tesznek mindent, amit megtehetnek. K i 

összetol, iir/.ani. Kgy re léiig telt. vagy üres 
színház elötl kénytelenek darabjaikat el 
játszani. A z igaz. liogy a kivilágítás vég 
telén leszállított mértékben adatik ágy. 
luigy aki a laíalapon akar valamit elöl 
vásni, az kénytelen kiinenni a pénztárhoz. 
A néző tért üssze-en l i , a színpadot S 
szál gyertya világítja nn-g. Kiég arra, 
hogy a közönség kit,-lé- az ajtót megta 
lálja. de kevés arra, hegy a fellépők 
alakjait ás mozgásait kivehess,-. Hja! A 
termet csak gyertyával szabad kivilágí
tani! Kőolajjal nem. A/, épület a tüz-
rendőri követelményeknek meg nem felel. 
Vannak sokan a sz.inház rendes látogatói 
közül, akik esak azért nem járnak sain 
házba, mert a „Curia" nagy termének 
szinházi teremmé val,', átalakítása buktatta 

vét Valinak, akik _ un-g épén az épület 

mernek a . .Cuiia- t,-i méhen tartott elő
adásokon megjelenni. A vissza vonás így 
is ágy is indokolt. De akármennyi legyen 
is a távollevők indoka, a színészek indo 
kokból meg nem élhetnek, Az. államié 
színház tervnek megbuktatásáért távol
létünkkel nem azokon állunk bosattt, akik 
az állandó színház, tervét megbuktatták, 

játszanának a czélnak megfelelő színpadon, 
mint a „Curia" táncatermében, A tűz
veszélytől való fé-lelein meg i.eiu alapos, 
mert jóllehet, hogy a nagy terem fellepje 
deszkából van csinálva, — nem lehet attól 
félni, hogy az a 1 í* szál gyertya, amely 
mellett a színházban vakoskodunk, egy
könnyen tűzveszélyt ol.oz.na. Az. egyes 
előadások sikeréről a következőket irhát 
juk. — Október 89-dikén (szombaton] 
Ottoet Györgynek Fái J . Béla által (brtli-

szerepét. Öltözék,- is igen csinos volt. úgy 
hogy ez estén a közön-'-g egé-z. gjelC 
Uésével teljesen ,.,,-g Volt elégedve. 
Baci t iyu la (Derblay Pbilippe, a Batal 
vashámorosi sz répa volt a t'.-iti szerepek 
között a legnehezebb. Ks moadhatjak, 
bogy derekasan megfelelt feladatának 
Elegautiával mély érzéssel játszott. A 
közönség több ízben zajos tapss.,1 tüntette 
ki játékát. A a előadás sikerét nagyban 
elősegítették Szabóné Rósa (Belliiéi! 

naarquiaaé), Jámboriné Laura (Atheaaia), 
Doboosányi Gyula (Moulinet) és Szabó 
Káioly iPrclönt bárói ossz- vágó jól bétá
én,t ját.-kukkal. Ks igy e,tekintve attól, 
bogy' néhány szeiien.es* gondolat igen éles 
kifejezése észrevétlenül siklott át kezeiken. 
:z g i , i j u k I- z- tana . I---. u -

saelfvédélyea játéka,*",l á iuY,r , n é 'V.'aura 
,Szel,- Tercsi), eleven mozgékonysága és 
Szerdahelyi (Ferenez) saerelmea fellé 
pése az előadást élvezetessé tették. Szabi ' . 

I Káioly (Turi Gáspár), Tóth Jenő (Boglár 
Mihály) és Doboosányi tiyula (Czuruk 
Jóska) Szerénáikkal sikeresen birkóztak 
meg. — Október 20 .likén (kedden) Al 
másay Tihaméruek „A Milimári" czimü 
4 felvonásos énekes életképe adatott 
lieiner Antónia a társulat énekes prima
donnájának első felléptével. Vera szerepét 
Beiner Antónia adta. Hangja erűs, ter
jeng,,, és ének,, ugy a felső mint az alsó 
hangokon biztosan érvényesült. Játéka 

| ügyes, eleven, egész otthoniasan viseli 
magát a szinpadon. Kz estén ő volt a kö 
zünség mulattatója. — Igen jól adta 
Szabóné Róza öz.v. Korcsákné szerepét. 
Doboosányi Gyula (Jankó) ismét extern 
porizálgatott. Az Bxtemporizáláa minden 
kor alkalmas arra. hogy a közönség 
ajkain mosolyt keltsen ; de a mosoly sok 
szór csak a bosszankodást leplezi. Extern-
uoiizá lása ez úttal is részben csattanósan 
elsült ; de jó lesz v.-le csínján bánni. Fe 
ren«•/.i (Herechel Móricz| szerepében elég 
elevenséggel mozgott. De sem a zsi ló 
ágens elro.itott magyar nyelvezetét, sem 
a raluiimzottságnak mesteri fellépését nem 
tudta kellőleg érvényesíteni. — Október 
26-dikán (szerdán) Csiky Gergelynek , .A 
Sötét pont" czimü lt felvonásos színmüve 
került színre. Deák Fereiicznek (Béla) 
neh.'-z szerep jutott. Játéka ellen nem 
volna panaszunk; de némán nem játszha 
tik; hangja pedig a kellemetlenségig rekedt, 
.lobban tenné, ha rekedtgégének elmultáig 
jelen! éktelenebb szerepekre vállalkoznék. 
Bizzáné iLydia), Szabó Hósa iKéz.dv 
Gvörgvné). Jámboriné (M igda), Szabó 
Károly (Makáry ügyvédi éa Ernyey 
József (Fáma Gáspár) kifogástalanul ját 
szottak. Ferenozi Prókayt közönséges 
mindennapos schwiadleruek mutatta be, 
akiről ki sem merné föltenni az.t. hogy 
valamely vártervek pl. a przemysli vár-
tervek eláraláaának titkát valaha felfe
dezni képes lenne. — Október 27 dikén 
(csütörtökön) Seribe és Legonve társszer
zőknek Caepregi Lajos által fordított 
.N'oi karca" czimü 3 felvonásos vígjátéka 
adatott. A legnehezebb teszt Szabóné 
Itózu (Aatreval grófné) választó magának 
ás meg is mérkőzött vele. A z előadás si
kerét előmozdították: Bizzáné Anna 
,L.-ouai, Bagi Gyala (Hearik), Tóth 

Jenő (tírigioiM és Szabó Károly (Montri-
chard báró.) — Az előadás elég vig és 
mulattató volt. 

Az ujabb 111 elmúlt egy hét megerősített 
azon meggyőződésünkben, hogy Báródy 
Károly színtársulata megérdemli a közön
ség pártolását. 

V á e z r . t . v á r o s szabályrende le te 
a g y á m h a t ó s á g i e l járásró l és 

pénzkezelésről . 
(Folytatás) 

109. §. Ha valamely érték más hatóság 
hoz küldendő, az elküldést a kiadó hivatal 
által átadott kiadvány kapcsában az árva
széki ügyrend 92. § a értelmében a pénz
tárnok teljesíti. A becsomagalás két hitelt 
érdemlő tanú jelenlétében történik, kik az 
elküldendő pénz vagy pénzérték mennyisé
gének hiány nélküli becsomagoltatását a 
posta könyv megfelelő rovatában aláírásuk
kal igazolják. Érték küldeményekről külön 
postakönyv vezetendő, a következő rova
tokkal. (L. a X I . sz. m.) 

a) Folyó szám. 
b) Számlakönyv lapszáma. 
c) Pénztári napló szám. 
d) A küldemény iktató száma és súlya. 
e) A tömeg megnevezése. 
f| A küldemény körülírása (készpénz s 

egyéb értékek.) 
h) Elküldés napja. 
i) Az elismervény beérkezésének napja, 
k) A pénzösszeg átolvasásánál, boritokba 

elhelyezésénél cs lepecsételésénél jelenvolt 
tanúk aláírása. .Minden küldeményhez egy 
nyomtatott átvételi elismervény mellékei 
tetik, melyre tél jegyzendő, hogy aláírás 
után azonnal visszikiildessék. Addig is a 
postai vevény szolgál fedezetül, mely a 
kiadási rendelvényre ragasztatik. Ha az 
elismervény egy hónap lefolyása után ér 
keznék be a beküldés a pénztár által siir 
gctendő. esetleg a postán a küldemény tíl-
lakozandó. 

Ha valamely eredeti pénztári okmány a 
pénztár által más hatósághoz elküldendő, 
az okmány az árvaszék jegyzője által má 
solattal, árvaszéki hivatalos használatára, 
kiadás esetén pedig az átvevő elismerve 
nyév.-l helyettesítendő. 

110. §. Ha a pénztár a kiadási rendel
vényben valami becsúszott hibát venne ész 
re. vagy foganatosítása iránt aggá y-ai len 
nének, az árvaszéknek jelentés teendő ak 
kor is, ha a kiutalt összeg vagy érték, a 
kiitta.II végzés kézbesítésétől számított fél
év alatt fel nem vétetett. (286. §. L . 77. g.) 

A kezeléal éa őrzési dijakról. 
111. | . A z árvatári kezelés alatti pén

zektől, értékek és okmányok kezeléseért 
és őrzéséért a letétek kivételével kezelési 
és őrzési dijak számíttatnak. 

A kezelési díj mennyisége oly tőkék után. 
melyeknek kamatait, osztalékait vagy ka 
inat szelvényeit az árva pénztár veszi fel. 
illetőleg váltja be, a befolyt kamat jöve
delem évi 10*/, vagyis egy egész forinttól 

10 krajezár, oly tőkék után pedig, melyek 
nek kamat vagy osztalék szelvényei a j , , 
gositottnak természetben adatnak ki , a 

kamat adó levonása után fen maradd kamat 
jövedelem évi 5"„ vagyis egy egész forint 
tói 5 krajezár. Egy egész forintot ki „.-m 
t-V.. Basaegnél aa összeg tízzel oszthatóvá 
kerítendő, és a megfelelő 10°,0 illetve 5« 
igy levonandó. 

112. § A kezeiesi dij betéti tőkék után 
a kamat, esetleg a tőkésített kamat kiszól-
gáltatása alkalmával, más tőkék után a 

kamat k isz.olgatása vagy gyümölcsöző elhe
lyezése alkalmával vonatik le, az illeti 
kiskorú vagy gondnokolt számláján mint 
kiadás iratik elő. és innen mint uj t.~ike 

a keaeléai és őrzési dijak számlájára vite 
tik át. 

113. §. A z őrzési ,lij az őrzött tárgy 
értéke és az őrzési idő tartalma szerint 
.számíttatik a következőknél: 

a) Arany és ezüst pénzeknél, arany és 
ezüst iiemü.-knél, ékszerek, diágaságoknál. 

b) Nem kamatozó sorsjegyeknél. 
Ezen Srzéai dij a becsérték illetve tőzs

dei érték minden forintja után még pedig, 

egy évnél tovább . . . \ t krnjezárban 
egytől 5 évig . . . . » / , 
öttől 10 évig . . . . 5

 4 „ 
tiz éven tul . . . . 1 „ 

állapittatik meg. 
Az érték azon összege, mely az összes 

számításnál • egyész forintot nem tesz. 
ki. a dij ki-zámitásnál tekintetbe nem jö. 

Az illeték kiszámításánál a krajozárok-
ban mutatkozó törtrészek egész krajezár 
nak vétetnek. 

114. §. Csupán az őrzési idő tartalma 
sz.-rint számíttatik az őrzési di j ; a szülői 
.ivadék leveleknél adós leveleknél, élet biz-' 
tositási kötvényeknél, ingéi vagyon átvéte
léről kiállított térit vényeknél, a fentebbi 
I ban nem emiitett egyéb okmányoknál 
és tárgyaknál, az. őrzési dij mennyisége 
mind larafa után a mellékletekkel együtt 
5 évig ön kr. 5 -10 évig 80 kr. 10-15 
évig 90 kr. lö éven felül 1 frt 80 kr. 

115. S- Az. Srzéai dij kiszámításának 
alapjául arany és ezüst pénzeknél névér
tékük, arany és ezüstnemiieknél, ékszerek 
nél és drágaságoknál becsértékük, érté' 
papíroknál pedig tőzsdei értékük szolga. 
A z érték azon összege, mely egy egész fo 
rintot nem tesz ki. a • ij kiszámításnál te 
kintetbe nem jő. A krajesáfokbea mutat 
közé. törtrészek a dij kiszámításánál egés, 
krajez.árnak vétetnek. 

110. §. Aa őrzési idő tartalma a bev.; 
teli rendelvény hónapjának első napjától 
a kiszolgatás hónapjának első napjáig, 
minden egyes tárgytól külön, minden meg 
kezdett év pedig évül számítandó. 

117. §. Kamat és osztalék szelvények 
5"„ kezelési diját valamint az őrzési dijt 
a szelvény vagy pénzérték kiszolgáltatása
kor kell lelizetni és ezt mindig azon fél ti 
zeti, kinek a tárgy kiszolgáltatik. 

A kédéses tárgy a dij leüzetése előtt ki 
nem szolgáltatható, és e szabály akkor kl 

a változás okát is k'-r.-sve. — szintén azon 
állításunk szerint, hogy min,lázon lények, 
melyeknek létezése annyifelé váilozá-okon 
megy keiesztül. változhatatlan örökös tör 
vények alá vannak vetve m.-lyek mindig 
ugyanazok, — valóban lógjuk is okát ta-

Minden test kivétel nélkül meleget tar 
talmié >•< sugár,,/, is k i ; nincs egyetlen 
test sem mely a nálánál hidegebbet föl ne 
melegítené ; innen vau. hogy valamely 1 

állandó hőmérséklet előttünk majd hideg-, 
majd awlegaek tetszik, a mint tudniillik 
abba nr.b...- I .„ .:-:•:! . ve... ny: 1 

.Iául ö .-.lénybe vizét, az egyikbe meleget, 
a másikba langyosat, a harmadikba hide
get. Ekkor egyik kezünk-! a m-l-g. mási j 
kai a hideg \ ízi. • s ezután mindkét kezün
ket a langy,.- viz.l.e tosz-ziik. A z egyik k- j 
zünk a langy,,- vizet bi.b gm-k, a másik me
legnek .íz. A meleg ki-iigárzásának kö
szönhetjük azon .-loiiyöi,- legnagyobb részét, 
melyekben általa .--z.. sülünk. II.. a meleg 
sajátságait, valamint minden mással, de 
különö—n aa ••;»-.-1.. •/. való rieeonyában 
tekintjük, aligha azt i- >m kell me ml. inunk 
hogy ., u. t, • d . a m igásabb rendű s-ük 

llte," - z e l o k i . . in i! ' mindketten8nilárd 
állapotb.i. maradnának. Csak 8 tágltja • 
testek térfogatát, i •;. ,,t ások parány részel j 

A 1ciin.--z.eM,in lanltáaa s z i int azonban 
a Naptól eredő rezgések aem esak mint hő 
kenem mim fény éraetek ia szerepelnek. Ba 
utóbbi pedig azt ln-z-m semmiben sem ma-
rad hatni, b az elöbl i basanoaaági el-
dalát nézve a de Ogl ik. Mi,b-n nz éjnek 
halálhoz ha-..nló MUnnyidása után. a visz-
szatérö viliig ,--ág uj .... ti., költi a világot: 
tiszta magasától teteneégttl tinik az fel, 
mely a fóld.e , letel és á, lást áraszt. K i 
magányos • i.g.-ii ,•,..„,. az. < >, /..-üli öléből. 
a Napot kikelni íátt t, a v benyeenáat 
nyert, melynek Eénye a telekkel leka al 
nem tűink. K i c.-odá.ja. hogy oly költő, 

mint Goethe vagy Uliland a kora regg 
emel lett iinngn'iatát, kamat friss dalok
ban hangoztatták ? Értette azonban egy 
Claude L'irrain is. a reggeli világitál egész 
költészetét vászonra vetni. S Haydn talán 
nem kevéshbé ragyog,'. Iiangszinezéssel fes
tette a fény .s éj"közti küzdelmet: a haj
nal ballámZÓ ködét i a diadal teljes d'i-
asébea kelé. Napot. Sőt egy Michel Allgelo 
B fényei napnak, a sötét éjnek, az álmo
dozó hajnalnak • az ábrándos estnek óriás 
alakjait márványban is merészelte megtes 
tesiteni. A ki látta az ilju Napot a hajnal 
!..borában a tenger hullámai!,ö' löikeö.i; 
ki látta, mint áldozik le annak vörös tnz 
golyója fáradtan Afrika homok sivatagja 
mögé: az megérti hogy leli-tnei a vad 
népek között na],ima,lók ! Két világ van 
— igy tanít Zeroaaater — az Ormuad 
kormányost i fény birodalom, i aa Ahrimant 
ura.,', s,',l-t.-.g országa. Mig nz élet és a 
nappal, a tiaata állatok a növények és a 
lélek tiszta ,-szméi — az ős vallások sze
mit — Mi in uz.ltó! származnak : Ah rimán a 
halált és éj.-t. a iii.'-iges növényeket s ra 
gadoz.i állatokat, a hunt és szenvedély! 
Iieiy.-zi a világba. S valóban soha az ein 

i -,-ge II mag i-ztos ibb eszme nem fogain 

nsak más fog i lm ázására s köz-h-blii meg 
halálozásai a ,-z,,i il lo,/.,,! i , De a 101 meszet 
búvár ki a régiek természet vizsgálatának 
nagy részét meseként viaaaautaalt ja is a 
Kapót m-g inkább mint vaialia. minden
ható e.oii.-k tartja, mely nem csak a föld, 
• ..g i s ./,'.; z.gá-án uralkodik, de mely-
tol a föld minden teremtményei testüket s 
eletük.-t is nyerték. 

Minél tökéletesebb valamely lény. léte 
zéséiiek annál magasabb köreibe hat a vi 
lágoeeág befolyása. Aa embarnái i talán a 
felsőbb állatoknál is, a világosság és sö 
té-s.g. a aappal ea ej váltakoaaia nem csak 
,i testi, ,|e a s / . . n i természetét is e l in t i ; 
mert vonatkozásban van az. alvás é-s éber 
lét. az öntudatos és álomélet váltakozá 
saival. A z alsóbb állatoknál csak azon ös.v 
tünszeiü geíjck látszanak a világosság bc 

i folyása alatt állani, melyek a táplálkozásra 
és tenyésztésre szolgálnak. Bizonyos álla 
tok csak kora hajnalban láthatók, másik 
a teljes nappalt várják be s vannak fény 

1 karaié állatok, melyek félnek a naptól a 
csak alkonyaival jönnek elő. 

Nem kevéshbé van azonban a növény 
világ sem a Nap uralma alatt. Mikor a 
reggeli nap első sugarai a világon szét
áradnak, a növények is fölélednek éji 
szunnyadásukból s " lölemelik földrehajlott 
fejecskéiket. A világosság az, mely a vi 
ragokat felkölti, hanem úgy. mint az em 
bereknél is. némelyik hosszanalvó mások 
korakelő, s oly pontossággal, hogy hinné 
inegkiserlette egy virág-órát összeállítani, 
mely után a nap óráit az is meghatároz 
hassa, kinek chronométere nincs. Igy pl. 
reggel 4 — 5 óra közt ébred a kék katáng 
iCiehoniimi. 5 li közt B pongyola pity 
pang (Taraxacum) s a fehér nagy szulák 
(Oonvuivulus) s így óráról órára. 

Még azon növények is. melyek merev 
szövetük miatt a Nap futását követni Bem 
képesek, sz.ntén elárulják, mily hatalmasan 
vonzatnak általa. Minden ág a világosság 
irányában n,">; minden levél, lefelé fordított 
éllel, lelsz inét tartja a fényforrás felé, hogy 
az éltető sugáit eróteljéhen szívja be. 

Hol a világosság csak egy oldaliéi ömlik, 
mint a szobáinkban levő növényekre, ott 
hasztalan igyekszünk a hajtásokat tám 
veszsz.ohöz. kötni, hogy egyéne.--,-n nőjenek, 
mindig és ismét, éles hajlásbaii. az ablak 
nak fordulnak. Valiiban, a mi az emberi 
szellemnek a szabadság, a növényeknek az 
a világosság; életük eleme, egyedül abban 
tenyésznek gyönyörrel. Mig a nap világos
ságával itatja a sejteket, i a ohlorophyll-
golyócskákat tevékenységben taitja, addig 
tait az. életanyagok termelése, vagy, hogy 
tudományos kifejezést használjunk, az át-
hisoni ás folyamata; a mint letűnt, a sej
tek napi munkája he van végezve; mintha 
a gyár gépeibél a gőz kibocsátva lenne. 
Toliát az életanyagok előállítására a nö
vény-sejtben ös.-z- kell mukodiii .a világot 
felépítő" négy elemnek: lóid. víz és levegő 

szolgáltatják a nyers anyagokat, a vilit 
gosság adja az erőt, mely őket életképed 
vegyületekké egyesíti. > 

Bármely erőt sugároz is azonban a Nap* 
a növényekbe, azok az általa termelt élet-
anyagokban el nem enyésznek. A mint ar' 
ember nem vonakodik a méhek által saját1 

fajzatuknak gyűjtött mézet és viaszt a' 
maga használatára elrabolni, ugyan úgy' 
tesz a növény sejtekkel is. MinÜen tálat" 
kenyérben keményítőt és fehérnyét fogyasz
tunk, melyet a gabona sejtjei, nyár folytán, 
az ifjú mag táplálásán, fe.halmoztak. Min
den állat növényből táplálkozik, egyik 1 

közvetlenül, a hűsevők pedig másod kt-7. i 
bői, miután növényevőkből élnek. Nincs aa 
állatban egy parány sem, mely nem növény 
sejtben készült volna. Az állatok a ter-
inesz.-t teiii.-tt asztalához ülnek, a Napra 
bízzák, hogy tápjukat a i.'jvény sejtben ' 
meg is (ozze. De nem kevesebbet élvez al 
ember sem e nagy haszonból. Ha fával fu | 
tünk. azon melegséget élvezzük, melyet f ' 
napsugarak egy félszázad alatt az enló 
fáiba halmoztak. Ha ellenben kőszénnel 
tüzelünk, S légszeszszel levilágító gáz) vi- 1 

hígítunk, azon nap hőségtől melegszünk 8 -
azon napsugarat élvezzük, mely az ősko 
nyálaiban működött, s a csodás, rég kihalt 1 

növény nemzedékeket termelte, melyek ai 
,,s tenger szig.-teit egykor végetlen böaég- ; 

gel boiitották. A szén megkövült napfény; 1 

inert mint az olvasztó kemenczében a tul 
a nemes erezet az idegen vegyülékból ki- 1 

tisztítja s kiválasztja, úgy a szén fekete i 
aranya, « kői lég szénsavából, a napfény 
által választatik ki. A szén elégetésével 
hű ia lesz szabaddá, melyet gőzgépek se 
gélyével mechanikai munkákra használha
tunk. S így amily bizonyos, hogy a szén
ben állósított erö a Napból ered, oly bi
zonyosan a Nap az, mely a mozdonyok 
kerekeit, a gőzhajó csavarját hajtja, avas-
hámor kalapácsát emeli a az orsót forgatja, 
s a kereskedelem és ipart, s ezzel az ösz 
szespolgái isodá-t ezernyi müveletekben moz
gásba hozza. Az emberek és állatok mun
kája ugyan legközelebbről izom tevékeny-
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üvetendö, ha aa őrzött tárgy egy ujabban 
eadandóért oaárekápen adatik kT Kivételt 
iák as irvaaaék vagy aa árvaaaéki elnök 
„gedhet kelifi biatoaiték mellett. — K i a 
|íj szabályellenes kivatáaa által magái lei 
ndve érzi. az illetéktelenül fix.-t.-t1 dij 
észtet visszatérítését egy év alatt aa ér-
'•Máknál kérelmezheti. 

118. §. A befizetett Srséai dijak aa ár-
vapénztnri napló utolsó iovatál.an iratnak 
ílö, a kiadott tárgy kiadási tétele után. 
— A bejegy tt ösaaegek havonként össze 
adatnak a a főösszeg az árvapénatári nap
lóba bevételeztetik és mint uj tők-- a keze
lési és őrzési dijak szám iáját a vitetik át. 
A kezelési és őrzést dljsk és a tartalék 

töke kezelése. 
119. §. A kezelési és őrzési dijak számla 

án évközben előirt összegek az év végéig, 
•s a közgyűlés által kijelölt pénzintézetek 
it'-l a dijak nevére váltott betéti könyvek 
jen gyümölesiizőb-g külön kezelendők. 

120. | Az árvapénztár tartalék tökéjét 

a) A z árvapénztár eddigi tartalék tőkéje. 
b) A z árvapénztári mérleg télállitásaknr 

l kamatok bevételezési és kifizetési kiilüni-
wzeteiben és késedelmi kamatokból 
íyt-rendö kezelési többlet. 

A tartalék tőke a közös árvapénztár 
tőke állományában részére nyitandó külön 
izámláii kezeltetik és gyümölesöztetik. 

121. §. A városi gyám pénztári tartalék 
i!ap é-s kamat vagy egyéb jövedelmei az 
!H77. évi X X . t. czikk' 2'J8. §a szerint a 
rároai képviselő testület rendelkezése alatt 
illván. abból valamint annak jövedelméből 
lármely összegnek kiliz-tését esak a városi 
épviselő testület rendelheti el. ily határo-
.atok azonban a bivott törvénvnek Ugyan 
-ak 998. g ínak rendeletéhez képest eset-
•ől-esetre a megye törvény hatósága utján 
i helügymiiiiszterh.-z teltei jesztendők, s c^ak 
é.váhagyás után foganatosíthatók. 

A halhatat lanság; h i te 

(Kol)tatas ) 
lf Uaador Kerencz(1766—1841.)a X VIII . 
X I X . század legkiválóbb bölcselői közé 

rtozik. I-ilosofiai elveiben határozottan 
e o s o f i k u s álláspontot foglal el. Hegel 
Schel l ing is meghajoltak előtte, sőt ez 

óbbinak bölcseletére jelentékeny befo
lyást gyakorolt. Haadernek a lélek halha
tatlanságára vonatkozó fejtegetéseit HofF-
mann Ferenez bölcsészeti müveinek 8 ik 
kötetében (91—404. 1.) bővebben adja: 
hii Stöe.klt követve fogjuk ismertetni. — 
l,Az ember fönnebb áll, mint az angyal. Ű 
három princzipiumban él: Istenben, az ér
telmi és nem értelmi természetben. Ugyanis 
kz ö természetének alkotó részei először 
az anyagi test és a lélek, — mely a 
hiaga részéről ismét sajátlagos testiség-

tegükből ered, az izomerő azonban a táp 
ól, s miután ez csak a növény sejtekből 

nyeretik, igy testünk tulajdonképpeni erő 
•s életforrása ismét csak a Nap. 

Már maga e tény is eléggé tanúsítja azon 
l zerep fontosságát, melyet a hő anyag a 
természetben betölt. E fontos szerep kény 
>Z8rithette az embert az állandó ugy ne 
érzett természetes meleg vagyis a napnak 
"idegén kivül, mesterségesen is meleget 
állítani elő. súrlódás, ütés, nyomás és ége 
lés által Midőn a bennünket környező le 
regé, höméiséke csökken, a tűzhely ad me
leget nekünk. Felforralja a folyadékokat, 
(negfözi élelmünket, melyeket az ember 
kyomra különben meg nem emészthetne. 
• 'sak a tűznek hathatós melegével nyer
tetjük a fémeket az érczekből, a tűz ala-
I ltja át az agyagot is használható anyaggá. 
í> miként fönebb említettük, a melegség 
zon eszköz, mely a tenyészetre elkerül-
iitetlenül szükséges esőt hozza nekünk. Ha 
öblünk bő készletet nem nyerne kívülről, 
nnak felszíne örökös jégmezővé válnék, s 
gyszer mindenkorra megszűnnék laká-
nnkkul szolgálni. Lakó helyünkké egyedül 
. Nap világító és melegítő befolyása által 

lliatik. .Még a jeges éjszak is — mondja 
uirabold — hónapokon át élvez! a pázsitos 
üld, a nagyvirágú havasi növény ;k, vala-
íint a nyájas derült ég látványát. Egyen
etlen szövetű azon szőnyeg, melylyel a 
irágos Flóra a kopár földtestet bevonja: 
ómüttebb ott, hol a Nap magasan tündék 
ik a sötét kék égen ; lazább a borús éj-
zak félé, hol a visszatérő fagy majd a 
lilédé bimbókat rontja el, majd ismét a 
•lérett gyümölcsöt csípi meg." . A termé 
zet — mondja Dove — nyugodtan alszik 
1 őszszel, de tavaszszal lázasan ébred fel." 
I tavasz melege új életre ébreszti a lé 
yeket: az állatok elő jönnek téli rejte-
eikből, a madarak nászmezt öltenek ; a 
akadozó bimbókból üde levelek, kellemes 
llatá s a legváltozatosabb színezetű virá-
;ok fejledeznek. Elhagyja az ember is a 
wsazú télen át megunt falakat. A vadász 
egy vérrel vállán iesi a vadat, nem gon 

gel bir, mely anyagfölötti ugyan d- nem 
természetfölötti. — és azután a sz e l l e m , 
illetőleg az isteni idea, mint a mennyei 
etllh i M e r t az. ember teremtésénél 
arra volt a főtekintet, bogv a mennyei 
ember, az idea, — házasságra lépjen 
egy toldivei, aki lélekből é-s testből áll. 
A z isten képe, melyre az ember terem 
teték abból állott, hogy az isteni idea 
az. emberben teremtményi" életet és testi
séget nyert . . . A bűnbeesés által az 
ember kilépett az ideából ÓS >•/ öbelöle. 
(Jjra-egyesulésüket nem eszközöl he té sem 
az idea, sem az ember; ez csak az által 
történhetett meg. hogy a teremtő ige 
mintegy beleártotta magát a dologba, 
belépett az. ideába (amit előbb nem cse
lekedett) és ebből valósító meg az em
berben kialudt képmás újra fölébresztő 
aét. Más szóval: a teremtő Igének em
berré kellett lennie. Ámde kétféle 
emberrélevést kell megkülönböztetnünk : 
egy időnkivüli t és egy időbelit . Jé 
zus az isteni Ige, először s z e l l e m i em
berré lett, amennyiben az ideába, mint 
a mennyei emberiségbe lép, Krisztussá 
lesz; és azután Krisztit.-, ez a .szellemi 
ember, t e s t i emberré i.s lesz, amennyiben 
Máriából természetes testet és természe
tes lelket vett magára. — Mária fiává 
lett. A z utóbbi (időbeli i emlierrélevés 
esak oly .szükségképi, mint az első (a 
szellemij; mert ha Krisztus maradt volna 
és nem lesz egyszersmind Mária fiává, 
akkor az orvosság a sebtől nagyon mész 
sze marad, és megváltás nem jöhet létre 

Szorosabban a lélek halhatatlanaágára 
vonatkozólag: . A lélek a test halála 
után is tovább él. úgy azonban, hogy 
egészen testnélkülivé sohasem lesz, mert 
anyagfölötti testét a másvilágra is elveszi 
i i i . i g i . a l A másvilágon vagy jutalom 
vagy büntetés várakozik reá. Azt azon
ban alig lehet föltételezni, hogy a bün 
tetés örökké tartson. Sőt inkább az a 
valószínű, hogy a büntetés csak a t i sz
títás jellegével bir. Végezetül következik 
a föltámadás. Kz azon alapszik, hogy 
az emberek Krisztus testének fölvétele 
által az ő tagjaivá lettek, tehát az ő vég
sorsában is osztozniok kel l . Fkkép az 
emberek, amennyiben Krisztust magukba 
fogadják és magukban ugyanazon alakot 
nyerni engedik, bizonyos tekintetneii 
maguk is közreműködnek a végből, hogy 
Krisztus ós az ö dicsősége elérje töké 
lyét." — Stöcl szemkápráztatóknak s a 
positiv kereszténység tanaival össze nem 
egyeztethetöknek mondja Baader elveit 
s lehet, hogy — igaza van. Hoffmann 
Ferencz s mások azonban másképen itél 
nek felöle. Melyiknek Ítélete tehát az igaz 
ságos, most nem kutatjuk. A n n y i azon
ban bizonyos, hogy a hitetlen s nutura-
listikus bölcselökkel szemben Baader 
hasonlíthatatlanul emelkedettebb s tisz 
tultabb felfogással dicsekedhetik. 

ll). Huhu Mihály János (1758-181!).) 
nem volt tudományosan képzett férfiú. 

dolva meg hogy a szegény állat is csak 
most szeretné kárpótolni az oly hosszú 
ideig nélkülözőiteket. Tépi a virágot a ki 
csak éií. egyik hogy magát eziezomázza, 
másik bogy néhány krajezárt is szerezbes 

[ sen. Csak a beesett arczú beteg járkál a 
I mezőn semmihez nem nyúlva I mégis meny-
I nyi hasznot érez, midőn vézna testét a 
í természet puha pamlagán pihentetve, szívja 
l az üde és illattal telt levegőt ziháló 
1 mellébe. 
I Szóval mint látjuk nagyon messzire ve 

zetne ha az imént tárgyalt természeti 
anyagnak is csak nagy részét akarnók el 
sorolni nz emberre vonatkoztatva. Mivel 
azonban tárgyunk oly nagy kűrben mozog, 
nem időzhetünk egyes helyeken hosszadat 
masabban, tehát miután a természet szer 
vezet len anyagai közöl a legfontosabb lég 
nemű és csepfolyó anyagnál; valamint a 
mindkettőnek létezését eszközlő hőnek be 
folyását a szerves életre s közvetve az 
emberre elmondtuk, lássuk a természetnek 
határozott alak és összetartással biró. 
vagyis sziláid testei közöl is a legfonto
sabbakat. 

Mindazon különböző anyagok, melyek 
összege földünk kérgét képezi az embernek 
kétségtelenül hasznot hajtanak. Földünk 
egészben véve az ásvány világhoz taitozik, 
a szerves lények rajta csak lakóknak te
kinthetők, melyek majd közvetlenül, majd 
közvetve ezen ásványi tömegből táplálkoz
nak, és rövid életpályájuk bevégezte után 
ugyanabba térnek vissza. 

Ha a föld gyomrát megnyitjuk, abban 
olyan forma világot találunk, mint felüle 
lén ; igaz ugyan, hogy ez bolt világ, de 
azért megtartja az életnek alakjait, s az 
ember ki azt soha sem ismerte, annak tör
ténetét is megírhatja. 

A föld kérge aeiu áll hasonneinü anyag
ból, hanem azt számtalan különnemű, anya 
gok alkotják, melyeknek létezése lehet csak 
eszköziöje az emberi iparnak s vele együtt 

; létezésének is. Vegyük csak vizsgálat alá 
mindazon anyagokat, melyekből az ember 
keze által lelhaazuált tárgyaknak legua 

Isten azonban szép lelki tulajdonságokkal 
áldotta meg őt. Nem mint tudós, hanem 
mint egyszerű ember Irta meg tanltmá-
tiy.it a halál után való állapotról is. El
veit tudományos formába Storh, gröm 
haclii plébános öntötte. II ilm eszköz volt 
az l ' r kezeli.ni, aki által korának léha 
nyatlott pietismusát uj életre keltette. 
Isten látható gyámolitásáv.il e szép fel
adatot hűségesen megoldotta úgy. hogy 
tanitmanyav.il az igaz hivők nemcsak 
Würtenbergben, Badenben, Bajorország
ban és más német tartományokban, hanem 
ínég Amerikában is megismerkedtek. 
Látni fogjuk, hogy amit a legnagyobb 
bölcselők részint csak sejtettek, részint 
pedig valóban tanítottak, l luhn éles lá 
tásávul azt mind előre tudta és közölte. 
Méltán megérdemli tehát, hogy a leg
nagyobb bölcseluk közé sorozzuk. Hahn 
azt mondja: pIsten intézményei akként 
vannak szervezve, hogy azokban minden 
szakadás ismét össze fog kapcsoltatni, 
történjék az akár a világ egyi tem bár
melyik pontján, akár a mi látható föl
dünkön." A földön lévő ily intézmény 
gyanánt tekinti az egyházat.' a kiválasz 
tottak közösségét kegyszereivel egyetem-

i ben; minden.kilőtt azonban azt ahivatalt. 
mely a kiengesztelődést hirdeti; a szent 
ségeket 8 ezek közül azokat, melyek az 
újraszületést eszközlik; ezeken kivül kü
lönösen azon kegyszereket, melyeknek 
erejével fokozatosan előre viszi az em
bert tökélyesedésében. mig csak Isten 
képmását teljesen el nem éri. A lélek 
állapotáról Hahn igy nyilatkozik: .Hogy 
a lelkek állapota a halál után igen kü 
lönböző lesz, könnyen fölfogható, mert 
a lelk.-k állapota már e földön igen nagy 
különbözőséget tüntet tel. K i volna az, 
aki ne tudná józan észszel ez élet után 
a b-lkek ii.igyon is különbőz., állapotait 
elgondolni, ha egyébként hisz a lélek 
halhatatlanságában és az emberek között 
levő nagy különbözőséget észre veszi I 
Nem fog tehát minden e g y vagy két 
helyre kerülni, mint azt a raeggondolat 
lan hiszi ; hanem amily különböző e vi
lágon az einle-rok gondolkozásul. ..Íja és 
cselekvése, époly különböző lesz jövendő 
állapota i.s. Más állapota lesz a hívőnek 
és a világosságot Szeretőnek, más megint 
a hitetlennek és a sötétséget kedvelőnek. 
Sőt a világosságot szerető hivők között 
is van különbözőség, azért még ezeknek 
is különböző lesz jövendő állapotuk. 
Épen igy a hitetlenek és sötétséget ked
velök kárhozatos állapota sem egyenlő, 
mert a hitetlenség és gonoszság fokozata 
sem egyenlő. Mert a kínban és fájdalom
ban a gonoszság mérté-ke szerint fog ré
szesülni mindenki — mondja a szentírás. 
És .amit az ember vet, azt fogja learatni " 
A k i sokat vet, sokat is fog learatni ; 
legyen az. jó vagy rossz. Ks aki ezt meg
gondolja, nem fog többé e csodás kü
lönbözőségben kételkedni. Az életidő az 
aratás ideje. A két láthatatlan világ a 
két termőföld. A világosságot szerető 

gynbb része áll, s azonnal világos lesz 
előttünk, bogy mindezek a föld gyomrából 
kerültek napfényre. Azon szilárd anyagnak, 
melyet az ember lábaival tapos, legkisebb 

1 töredékeit sem szerezhetné meg magának, 
vagy legalább nem használhatná, meit hogy 
azt feldolgozhassa, szükségei szerint a a 
kitbassa. e munkához bizonyos eszközök 
okvetlenül szükségesek. Femek segedelmé
vel daraboljuk fel a sziklákat, melyeknek 
darabjait annyiféle haszonra tudjuk tórdi-
tani, de ezen temeket szintén csak a föld 
bői nyerjük. Hogy magát a földet megpii 
bítsnk. a veteményeknek ágyat készítsünk, 
eszközökre van szükségünk, melyek anya
gát is a föld szolgáltatja. A tühbek k'iizt 
küiönö-oii a vas azon anyagunk a fémek 
közöl melynek nagy hasznát már 1 linim 
kiemeli midőn mondja, hogy a vas a leg 
hasznosabb, i|e egyszersmind a legártalina 
sabb. Vasbói készül a béKe jelvénye az 
eke, de vasból van az Armstroiig ágyúja is, 
mely ha megszólal, az emberi nyomorúságot 
borzasztó hangon hirdeti. .Maga a vas leg 
tökéletesebb eszköze a polgárisodásnak. de 
tüntessük el a természetből é-s látni Ingjuk, 
mennyire enyészik al az ember hatalma is. 
Szent iratainkból tudjuk, miszerint már a 
legrégibb emberek egyike Tubalkain ková
csoló mesterséget Uziitt. rézből és vasból 
különböző müveket állított elő. ezen léinek 
ismerete tehát a legtávolabbi időkig vihető 

Á vas mellett egyéb fémek nélkül el le
hetnénk, s ez maga több hasznunkra van. 
mint a többi együttvéve. Ezt tudva, vájjon 
ki ne csodálkoznék azon bölcs berendezésen, 
hogy a vas nagyobb mennyiségben is ta 
láttatik a természetben a többi fémnél. 
Mivel azonban a föld gyomrából eh.keiül., 
anyagból csak az ember munkájának se 
gitségével lesz a használható vas, mindjárt 
megemlékezhetünk azon anyagról is. mely 
nek a vas érezek olvasztásában oly lénye
ges szerep jutóit, vagyis a kőszénről azon 
megbecsülhetetlen terményről, mely nap 

| jainkban az ipar és közforgalomnak oly 
hathatós tényezőjévé vált. 

szellemi ösztönben nyilatkozó hit cselek
vés,, a sötétséget kedvelő sátáni ösz
tönben jelentkező hitetlenség cselekvése 
a két különböző termés a két különböző 
szántóföldön. Az idő begöngyölgetett, 
l,.|,.pl,.z,,l,.„ örökkévalóság, az örökké-
valóság p.-di.g b-leplezett. megnyilatkozott 
idő lesz. Isten mindenkinek érdeme sze-

! rint fog megfizetni, amint hitt és csele
kedett. A m i m a halál kötelékei közöl 
megszabadultunk, azonnal megkezdődik 
a különböző lelkek különböző állapota 
i.s. Ott. a hol az ember nem vetett, nem 
arathat és nem i.s szabad neki aratnia. 
Ha az érzékiség, talaján vetett el, rom
lást fog aratni. És hol arathatnánk más
képen, ha nem a halálban, a pokol és 
sötétség országai,..ii ? . . . * 

„Az igazak lelkei haláluk után is Isten 
mindenható kezei közt vannak S l eg
szentebb oltalmába vévén, oly kiváltsá
gos helyekre vezérli őket, hol semmiféle 
fájdalom, kín nincsen. Már az ó szövet
ségben szol ez. oly hlkekről, kik nemcsak 
igazságosak voltak, hanem az igazságot 
szerették is. Tudjuk a dúsgazdag és a 
szegény. Lázár történetéből, hogy a hivők 
lelkei Ábrahám kebelébe jutnak, hol 
megvigasztaltatnak, mig ellenben a hi
tetlenek é-s igazságtalanok lelkei a kínok 
helyére, mely pokolnak mondatik, kerül
nek, hol iszonyú kinzutásban fognak ré
szesülni Tudjuk továbbá ugyancsak az 
ó szövetségből, hogy vannak lelkek, ak ik 
sírjaikban nyugalmat találnak, mint Dá
niel, az. istenfélő férfiú. Következőleg 
még többen vannak az oly lelkek, k ik 
nyugalmat sem a sírben. sem enyésze-
tökben nem találnak. K i tudná az i ly 
lelkek borzasztó helyzetét leírni! . . . 
Természetes, hogy az új szövetség hivó 
gyermekeivel egészen má.skégeti van. 
Boldogok azok a holtak, k ik az Úrban 
halnak meg, boldogok haláluk első pil 
lanatától fogva . . . Más a kevésbé tö
kéletes, más az egészen tökéletes lelkek 
állapota; más azoké a lelkeké, k ik az 
üdv eszközeiben rész ültek, más azoké, 
kik azokban ii.rn i ész..sültek ; más azoké-, 
kik részesülhettek volna azokban, de meg
vetették. Isméit más állapotuk lesz. azok
nak, kik sok, sőt minden kegyelemben 
részesültek ; más azoknak, kik némely 
kegyszerekben részesültek, némelyekben 
p .d ig nem részesültek. Most az a kérdés 
m.-riil t . l , hol lesz tartózkodási helyük 
holtuk után a különböző l e l k e k n e k ? . . . " 
„Vannak lelkek, akik nem oly gonoszak, 
hogy holtuk után mindjárt a gehennára 
vagy a pokolba kerülnek s véleményein 
szerint nem is kell oda korültiiök. ha 
megjobbítják magukat. De, hogy ez nem 
mindnyájával fog m-g történni, kitűnik 
az önök Bíró mondáséiból, midőn az utolsó 
ítéleten igy fog megszólalni : Távoz
zatok tőlem, átkozottak, az örök tűzbe, 
mely az ördögnek és az ő angyalainak 
készíttetett! Hová jutnak tehát a lel
kek az utolsó, ítélet napjáig? Hol vannak 
azok a tisztító helyek'/ — A tisztító he-

llslényta,dbig véve a kőszéntelepek nö
vényi maradványokból alakultak ; a növé
nyi jelleg jobbára elmosódott ugyan, van
nak mindazonáltal bizoliyos köiülméiiyek. 
melyekből azok növényi eredete kétségte
lenné válik. A koszén többnyire jól kikép
ződött rétegekben fordul elő, s ezek néha 
egyenletes VilSt llg-ií gl IIIII CgésZ 111 it II111 ii 11 V11 
kon kasodnak keresetőI. Tehát nagy haes 
nálatát tekintve, nem is véshhé nagyobb 
mennyiségben fordul ebi aa előbb említett 
anyagnál. A koszén oly nagy mennyiség 
ben létezik a föld gyomrában s az emb-rre 
nézve oly nagy fontossággal bir. miszerint 
rendeltetése e szempontból nagyon is szem 
beszökő. Egy.-s nemzetek anyagi vagyonú -
sodása így például az Angoloknak millió
kat jövedelmez,, gyáripara, az előbb em
iitett fontos anyagnak előfordulása mellett, 
agyasaismiad a hatalmas és jó minőségi. 
tüzelő-anyagnak a köszéiikopzodméiiyeknek 
köszönhető. Közmondássá vált, hogy Angl ia 
gazdagsága asén és vaatelepaiben fekaaih ; 
hogy a .fekete gyémánt" él téke túlhaladja 
társának, a „Kohinooi " nak értékét A nem 
zeti vagyon gyarapodásának t-'.tényezój- az 
B tüzelőanyag, mely a régi koszén korszak 
siirü gőzös légkörében képződött. Ha e té-
nyez.ehé.z. a vas is csatlakozik, úgy meg 
van minden, a mi az ipar fejlődésen éa a 
nemzeti vagyon gyarapítására feltét len BI 
szükséges. Vas é- sz. n képezi a mai ipar 
alapját; ezek hódítják meg a világot. Hát 
ba meg azt is tekintjük hogy a koszén he
vítése által mily hasznos és éttekes mel
léktermények nyerhetők. Elég csak az így 
fejlődött légnemű részére a világít.', gázra 
hivatkoznunk, mely ujabban már n-Mii csak 
világításra, de meg melegítésre is használ
tatik. Mivel Intenénk már hazánkban is. 
ha az Úgyis annyira igénybe vett erdők 
— melyeknek a tüzelő-anyag szolgáltatása 
mellett, mint alább látni fogjuk, egyéb 
fontos szerep is jutott - ez anyag pótlása 
által is nem kiméltetoénsk. 

(Folytatjuk). 
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lyek mind részint ,i Földben, részint a 
naprendszerünkhöz tzrtozé égitest, ken, 
részint a levegő felsőbb régióiban van 
nak. El van végezve, hogy minden em
bernek meg kel i egyszer halnia, amikor 
különös Ítéletre vonatik — ezt eléggé 
világosan olvassuk De nem mindnyájan, 
oh nem, csak kevesen érik el kitűzött 
életczéljukst. Mert az egyik így. a másik 
úgy rövidíti meg gyöngéd életét, amit 
most e helyen nem akarok sem bőveb 
ben fejtegetni, sem bebizonyítani. Azok. 
k ik életüket megrövidítik, még nem lép
tek ki a esi l l . ign ' - iok kötelékedtől, boly
gói életükkel tehát a csillagok köteléké
be tartoznak B Igy holtuk Után nem fog
nak mindjárt elítéltetni, mert kitűzött 
czéljaikat el nem érték. Vagy a levegö-
regiókban lesznek tehát (igy vélem én), 
vagy az égitestek természet erőitől és tu-
Újdonságaitól magukhoz vonatnak, hogy 
ott tisztító helyeiket lölt.ilálják : az egyik 
a Saturnusban, a másik a Jupiterben ; 
az egyik a Marsban, a másik a Venus-
ban; az egyik a Merkúrban, a másik a 
Holdban — a szerint, amint az egyik 
vagy másik érzéki emberben ilyen, vagy 
olyan tulajdonság volt túlsúlyban. Igy 
aztán aki Irigy volt a Saturnusbu, a gO-
gös Jupiterbe, a haragos Marsba, az ér 
zékies és tisztátalan életű Venusba, a 
kalmárszelletnti Merkúrba és a lusta a 
Holdba megy. Itt aztán mindegyik bűn
hődni fog. A z irigy Saturnusban elég 
helyet, de semmit sem fog találni. A gő
gös Jupiterben sokakkal fog találkozni, 
k i k szívesen tiszteltetik magukat, de ők 
senkit sem akarnak tisztelni. A haragot 
tartó sok haragvó vitézre lóg lelni a 
a Marsban, kik egymást a Sátánhoz 
akarják fizni. A parázna életfi a Venus-
ban sok gyönyörre talál, gyalázatos he 
tegsége miatt azonban semmit sem fog 
élvezhetni. A kalmárazellemfi Merkúrban 
fog sokakat találni magához hasonlót, 
akik egymást agyonüldözik é.s gyötrik. 
A lusta meg a Holdban fog magához 
hasonlókra bukkanni stb. Eri azonban azt 
hiszem, hogy igy mindenki meg fog tisz
tulni s tökélyesedését elvégre is el fogja 

(Folytatjuk.) 

Ú J D O N S Á G O K . 

* XIII. Leo pápa jubileumához. A 
pápai jubileum központi végrehajtó bízott 
sága — mint értesülünk — gróf Zichy 
Nándor elnüklete alatt október hó 80-án 
ülést tartott, melyben Márkus Gyula , gróf 
Eszterbázy Möiiez. Kudnyán-zky Ferenez. 
br. Stoekinger dános, dr. Marta' Béla, dr. 
Való Simon, llorlin Imre és Jálioa Ká! 
mán bizottsági tagok vettek tószt. (írót 
Zichy az ülést azon örvendetes jelentess,-1 
nyitotta meg, hogy a magyar zarándokló, 
kat Sitnor herezegprimás személyesen tb ja 
a pápának bemutatni Az indulás Kómába 
november hó, 21-é-n külön gyorsvonattal 
történik: az utazás és ellátás rendezése a 
budapesti váiosi menetjegy iroda főnökére 
Sehwiiuiner Pálra van bízva A különvo 
nathaa kiadandó 90 napig érvényéé ne 
nettérti jegyek árjii az I. osztályra 7ölit. 
a II. oszt. 50 frt és a III. oszt. 37 frt: a 
Kómában történ,", 9 napi tartózkodás ide 
jéfe terjedő teljét ellátás ós elszállásolás 
sal együtt pedig az I. oszt. 148 frt. a II. 
oszt. 116 frt éa a III. oszt. 06 frtol lesz
nek. A zarándoklatban résztvevő vidékiek-
számára a különvonathoz való csatlakozás 
végett Budapestig éa VÍSSZS Öfl száza'é-k 
nyi díjkedvezmény engedélyeztetik. Eiő 
jegv/és-k-f ga,Inak dr. Való, Simon 
pápai kamarás (Budapest, központi pap 
növel,b-i. továbbá B budapesti és a vidé
ken levő városi menetjegy ,r,„lák, hol rész 
!,-'.-- programiunk is díjmentesen kaphatóik. 
Az indulást megelőző napon, azaz nov.-m 
bei- -zn án nagy értekezlet fog tartatni, 
melyen a végi-óhajtó bizottság működésé
nek eredményét bejelenteni, azonkívül pe
dig a herezegprimás által szerkesztett hó
dolati feliratot közölni fogja. A zarándok 
lathoz a Szt. István és Szt.-László társulat 
küldöttségei is csatlakoznak, mire nézve 
emiitett társulatoknál; az értekezleten je 
b-n v..lt képviselői, igy többek közt St.-iner 
péipa, praeiatUS kötelező nyilatkozatokat 
is tettek A zarándoklat különös fényt 
nyel az '• tal is, lmgy Szapá ry Géza gi éit'né 
Írásbeli nyil ,. zat a szerint az országos 
ind bizottság i-. valószínűleg az uri bízott 
sággal együtt fog a zarándoklathoz e-.tt 
lakozni. A z uri bizottság h-hetóség szerint, 

magyar di.-zt uhában jelenik meg. A zaiáu 
dőkiatban ,1 láthatólag legalább 000 
személy vesz reszt és ebben a katholikus 
főnemesség is teljes SZaUllull, b-s/, kepv, 
se Ive. A z egészségügyi viszonyok OlSSZOr 
szagban jelenleg ismét oly kedvezők, lmgy 
semminemű aggályunké tekintetben helye 

• A hódolati iv. A rács alsó városi 
plébánián II Szentségének a lóinai pápának 
B0 é-ves áldosárl jnbilenma alkalmával át 
nyújtandó hódolat felirati Ivet 1844 kivé 
irta alá. 11 szent-- g-n- k ngvaiiezen al 

kálómmal felajánló sz. misére adományozott 
433 hivő. E cz.iiueti begyült összeg kitesz 
101 nt 68 krt osztr. ért, • 10 Irankot 
aranyban. — á l e i azner .Iá i'iniö-
Dél a hódolati ivet aláírták 072. Péter-
fillér ősimén begyült nála 70 frt osztr. ért. 
B mely összeget a buzgó úrnő a hódolati 
ivvel s egy aajátkeatlleg készített remek 
karinggel együtt a központi mii bizottság-

* A z ipariskolai bizottság folyé hé 
[ 29. napján, délután B órakor a városház 

tanácstermében ülést tartott, melynek tár 
gya volt az ipariskolai költségvetés meg
szavazása. Az. ülés lapunk zárta utón érvén 
véget, a köít.-égvoté-si vita eredményét csak 

* Városunk világítása. A k a n d i a 
berek felállításának kérdése élénk mozga
lomnak lett szülője városunk polgársága 
köiéb.-n. A pniadie-oni uteza .-alkán álló 

(iasparik kanonok boldog emlékét hirdet,', 
két magas kőoszlop maradjon a helyén. 
Nem sokkal kerül többe egy egészei, új 
öntött vaslu',1 készült modern karos lámpa 
oszlop felállítása ama kőoszlopok átln-ly.-
aésénél. Tervbe vétetett, lmgy egy karos 
lámpa a székesegyház terén, egy ' a hal-

állittassék tel : é-s hogy ezen négy karos 
lámpának felállítása a város közönségének 
pénztálát soronkiviil terhelje, tervbe véte
tett a négy karos lámpa költségeinek leg 
Inkább a kérdéses közterekkel szomszédos 
háztulajdonosok között való adakozás útján 
leendő Ssszeteremtése. Ba u terv sikerül. 
a négy karos lámpa nagyban fogja emelni 
városunk világítását. 

' Bucaú a vidéken. Folyé. hó 23 án 
volt Caővárott az evang. templom felszen 
telesének évfordulója. F. napra esett az 
újonan megválasztott tanítónak, P o l l i i n 
ka Ödönnek hivatalos beiktatása is. Dr. 
M e 1 c z e r Gyula körb-lkész rövid, magvas 
beszédben fejtegette a tanítónak szép hiva
tását, mely után a megválasztott. — kit 
atyjának 36 évi működéséből visszasugárzó 
fény vesz körül, — ünnepélyesen feleskü 
dütt. — Isteni tisztelet után a megválasz
totthoz gyűltek össze a rokonok é-s isme
rősök, a hol azután a jé, kedv — I'haraó 
iva,lé-kainak dicséletére — kivilágos kivir
radtig taitott. — A jód sikeiült mulatsá
gon a bájos házi kisasszonyon, Pohánka 
Nellikén kívül, ki kedves és megkapó mo
dorával az összes vendégeket elbájolta, 
jelen voltak : V a r g a Irma. 11 •'• v é- n y i 
nővérek, P o h á n k a Ilona stb. kisasz-

' H a l o t t a k napjának előestéjén 
(Mindenszentek ünnepen,, délután tél ö 
árakor a helybeli -Kath. Legényegylet" 
zászló alatt vonul ki az alsóvárosi teme 
tőben nyugvó honvédeiiik síremlékéhez, 
hol löt. K u b i n y i Endre segédlelkész és 
egyleti alelnök gyászbeszédet fog tartani. 
Az egylet énekkara pedig a .Nyugodjatok 
békében- ez.imn gyászdalt é-s a . l l i m n u s z f 
togja énekelni. 

' Ellenőrzési azemle. A Z 1 tő honvéd 
gyalog féldaiidár s zé, járásának terüli-
t.'-n 1887. étben megtartandó ellenőrzési 
szemle Váez r. t. város területére 
f é. november li. napján, a váczi felső já 
lás felületére nézve t. november 7. éa 
8 napjain Váezon a városház udvarán, az. 
utó-ellenőrzési szemle pedig az. egész aa 
rosé járás területére nézve f. november 
17. 18. és 19. napjam Budapesten a fegy 
v.-rgvár laktanyában fog megtartatni. 

* Ügyes nö-tolvajok. Két ügyes 
tolvajnot csípett el rendőrségünk, kik mii 
vé-z-tük gyakorlásában nem csekély gy.r 
sasággal járnak el. A délutáni hajóval 
ugyanis Budapest r.'.l megérkezvén, estig 
több boltban tüntettek el 10 80 fit él 
téku szövet darabokat, s munkájuk sike
rülte feletti örömükben egy hentes polgár 
tárásaktól sem restellettek egy jókora da
rab húst elemelni. A jé, vacsora a tán azon 
ban a börtön nyújtott. — hisszük — nem 
kellemes pihenő helyet. 

* Vándor czigányaink. Kosz idő 
jár vándorczigánvaiiikia különösen az idő 
tői, hogy a Dunántúli megyékben néhány 
esopoit Veszedelmes rablási műveletekbe 
bocsátkozott. Mindenütt gyanús szemmel 
nézik őket s a rendőrs-g azonnal melléjük 
szegődik. A most múlt vásáron üt csa
lád jelent nn-g s alig helyezkedének el. a 
r.-ndörség adott nekik szállást. — Mint 
értesülünk a vásár után mintegy 32 tóból 
álló csoport tolonczoltatott el. 

' Rendőri hirek. S z a I. ó Júlia cseléd-
nő. Farkas Anna cseléd társától egv 4 frt 
é-rtéku téli kabátkát iop.dt. Letartóztatván, 
a fenyítő bíróságnak adatott át A 
v a s á t ! á l l o m á s n á l megjelenő bér 
kocsisok ujabban ismét azon szoná-t vették 

bor Utas po.lgyász.a hamui kocsin is szét 
van szólva s csak ekkor darál ki, hogy 
Váczra jövetele Volt a OZél s nincs szán-
deka Gyarmatra, vagy a vidékre utazni. 
Ezen lálirakapott rendetlenségért, mlat 
halljuk, többen büntetve lettek, mi kivá 
nntos is. hogy minél gvaklahh.iu történjék 

rosz biret. — Őt d a r a b l u d a t loptak 
el Dászkál Gvörgy úrtól. A ludak gazda 
juklmz, a tettes p.-dig a börtönbe kérditek. 
L A pé „ t ,- k f bet iváaá ron nagyobb 

tott i-l. 

V Á R O S I Ü G Y E K . 

' A korona vendéglő bérletéről 
tévesen irtuk lapunk iniilti számában, 

zését jóváhagyta. K bírt mi' akkor magán 
értesülésünk alapján közöltünk, ita a mi-

; rendelkező része ugyanis tzószerint a kö 
vetkező: . A város képviselő testületének 

nak állapítom meg é-s jogérvényesnek 
jelentem ki . a 90,18,87. száuiu képviselő 
testülati határozatnak azon részét pedig, 
a un-Iv Görgőt v Mái tonnák 1887. évi szept. 
hó 89-én túl l i haszonbérletből esetleg 
rendőri s.-gé 1 vI yel leendő kitételét ren
delte el. azon elvből kiindulva, bogy senki 

s i t em; — megjegyezvén, hogy a mennyi 
ben ezen ügyletből vitás magánjogi kérdé
sek állanának elő, ezekre nézve, minthogy 
közigazgatási uton illetékes megoldást nem 
nyerhetnek, szabadsagukban ál land a vitázó 
feleknek a törvény rendes útjára fordulni." 

val se mondja, hogy helyben hagyja a 
megye határozatát, s arra az álláspontra 
áll, melyből a város felebbesése kiindult. 
Nevezetesen két határozata volt. ez ügy
ben képviselő testületünknek. A 72. számú, 
melyben Q-örgöly Márton egy hóra a bér 
létben benne hagyatott, s a 90. szánul, 
mely a bérletet ea egy bóra ia Tragor 
Ernőreruházta és sz előző bérlőnek kaiba 
tahimmal való kihelyezését elrendelte. A 
belügyminisztérium ez atábbi határozatnak 
csak is azt a részét semmisítette meg, 
m.-ly karhatalom igénybe vételére vonatko
zik, de a bérletnek T r a g o r Ernőre ruha 
zását nem változtatta meg, mint az al 
ispán úr tette, hanem a feleket e részben 
a bírái útra utasitotta, a mint ezt váro
sunk felebbezésében i a megyegyűlésen jelen
volt bizottsági tagjai hasztalan kérelmez
ték. — Gyakorlati haszna igaz. bogy most 
a kérdéses hónap végén nincs a miniszter 
len,leletének. ,|e azért hálás köszönettel 
vagyunk, hogy városunk jogi felfogását 
megoltalmazta a vármegyének a magán 
jogi viszonyok elbírálásába átcsapott ha 
tarosa ta ellen. Szolgáljon ea tanúságul 
jövőre nekünk is. a megyének is. Mi kész 
sé-ggel elismerjük a megy,; éa alispán úr 
félfelügyeleti jogát, csak azt kívánjuk, hogy 
azt ne a város megalázása val. s egy.-s.-k 
jogtalan magánérdekének a közérdek ro 
vására való oltalmazásával gyakorolja, 
hanem a hanyagság és kötelesség millasz 
tás bárminemű alakjának kérlelhetetlen 
üldözésében untassa jótékony hatalmát, 
Valahány-zor ez. irányban tapasztalni fog 
juk az alispán úr erélyé-t. mindannyiszor 
köszön.'tünk.-t birandja. míg azon az uton, 
melyen sérelmes hatáiozatával járt, csak 
városunk közvéleményének felháborodásá
val s jogaira féltékeny képviselő testül.-
tének védelmi intézkedéseivel fog talál 

A város 1888. évi költségvetési 
előirányzata elkészült s nyomtatásban a 

osztatott.'.\ költségvetés íobb tételei a kö 
vetkezők: 

Bevéte l i c z i m : 
A) ,í//,i,i./é> hereietek: 

I. Pénztári maradvány 1886. 
év végével 738841 

II. Királyi kisebb haszonvételek 23118.-
III Városi tulajdont képező 

javadalmakból 8080.69 
IV. Járadékok 10,— 
V. Községi szántóik, rétek s le

gelök jövedelme 4806.78 
V I . Községi éj,illetek jövedel

me 1681.60 
VII. Községi ter.-k, kert. liget 

stb. jövedelme 1488.88 
VIII . Városi pótadó hátra

lékból 1164.36 
IX . A z árvatári kamatok 1 ..„ 

részéből 112.19 
X . Vegyes és rendkívüli bevé

telekből 400.-

n Almi w ti lur.lil.k. 
X I . Fogyasztási pótadó . . 3000 — 
XII . Nagy laktanya bérlete . 1000.— 
XIII . K.ölegek megtérítéséből 170.87 
X I V . Tolo.ICZ költségek m.-g 

X V . Iparengedély! dijak és. 
pénzbírságok 2iH»._ 

XVI. Bor. hús. sör. ezukor fo 
gvasztásj adó 2.V>2.*».— 

X V I I . Kövezetvén) . . . 7*-2\-
A b-vét,-:. k foö-sz, g,. • 87211 ••.!' 

XCiaciási ez ina: 

I. Cultua kiadások . . . . 1619 1 
II. Közoktatási kiadások . . 108I1J 
III. KÖZÖS tanügyi kiadások 1460 -
IV. Adók es közterhek . . 83801 
V. TisZttis-lok, segéd, kezelő 

VI. kegy és nyugdijak . . 834.. 
VII. Uradalmi bérletek . . 417ö.. 
VIII . Adakozások és ajándé 

IX. Kjónczozási költségek' '. 88o'i 

X. Nyomtatványokra . . - 1889.8 
XI. Gazdasági 'kiadás,,!; . . 10881. 
X I I . F.pitkezesi kiadások . . H289.1 
XIII . Egészségügyi kiadások 1560.. 

1 X V I . ií- u „ folyható és leirt ^ 
községi pótadókra 8000.. 

X V I I . V.-gyes és előre nem 
látható kiadások 3600, 

C, Átmeneti kiadások : 
X V I I I . Toloncz költségekre éa 

élelmezésre 300.-
X I X . A z ipariskolára (dijak

ból é.s pénzbüntetésekből I . . 21)11.. 
X X Bor, hús. sör és ezukor 

fogyasztási adóra 25225.-
XXI. Függő adósság (a 60000 

frtoa köles,', ' uuatai ,'-s törlesz
tési részi.-:,: részére . . . . 4200.. 

X X I I . Kövezésre. (Utezák kö
vezése, csatornázás, mellék utak 
javítása éa feutartására és jár
dái; készítésére a vonatkozó, sza
bályrendelet szerint) . . . . 7S2Ö-

A kiadások összege: 112.519.1: 
A város 1887. évi egyenea országosad, 

1. Földadó, [4684.75, pótadó alapját 
szolgál: 13585.30. 

2. Házadó 16649.71, pótadó alapjai 
szolgál: 16384.59. 

3. I. II. III. IV. osztályú kereseti ad 
22*30.48, pótadó alapjául szolgál : 28584.Üt 

4. Tőkekamat és járadék adó 884881 
pótadéi alapjául szolgál: 3024.21). 

5. Fegyveradó 8.— , pótadó alapjául szn 
gát 8 ._ . 

ti. Nyilvános számadásra kötelezett vá 
lalatok adója 234'i 1.5, pótadó alapjául szo 
gál : 2340.05. 

Összesen f)97ii8.39. pótadó alapjául szo 
gál : 57933.42. 

^dCérleg-: 
Kiadások összege . . . . 112519.8 
B.-vételek összege . . . . 8811111 

Pótadóból fedezendő kiadás 24408.2 
Az előirányzat azerint tehát a jövő él 

községi pétadd az országos egyenes adóna 

E G Y L E T E K és T Á R S U L A T 0 1 
• „Az egyesült Caainó-kör" válasz 

mányu f. Iió 27 én d. u. ti érakor sajá 
helyiségében ülést tartott. A z ülésen 
folyó jelentéktelenebb ügyeken kivül mi 
tárgy színre nem került. 

I R O D A L O M . 
* Deutach Mór könyvkereskedésében 

legjobb és b-gn.esőbb naptárak kaphatók 
olvasmányokkal és képekkel. A „B-u.l 
pest* nagy képes naptárnak nagy kép un-
léklete van. mely Dobozi hősi halálát ái 
rázolja. - „Pikáns Naptár-, „Bummi". 
„Népfelkelők Naptára- aa 1888 ik vita 
esztendőre, (kifundálta éa fájutoa éiczekh 
kitapsesirosta Pokróca Ádám, ára 5 gyári 

| piczula.) A „Nevető Magyal ország4 aduim 
gyűjtemény. Levelek, levelesé Snlgyvé 
házititkár, okiratok, szerződések, bizonyi 

, ványok, tudósítványok, váltók, ajánlatul 
kereskedelmi leveb-k, megrendelések, uie| 
bizá-ok. folyamodványok, kérvények, SZ' 
relmi levelek, nyugták, ellennyugták. ko 
levelek, ( A r a 80 kr. i „Pity palaty" t-lb-
szélesek. (Irta P i l l i s i Róza.) Tartalom 
Boldogtalan boldog. A szép özvegy. • 
nap imádé.. Borúra derű. 

D r . C s á n y i János 
telelő- ./erkes/lf. kiad. .-k.pt.lhj.lnnos. 

H i r d e t m é n y . 
A váczi püspöki uradalom váczi farai 

tárából többféle tűzifa az alább jegyze 
árakon áruba bocsáttatik: 
Csel-hasábos fa köbmételelikint . . 3.1 

(Vagyis méterül.-nkint 15 forint). 
Cserdorong ta köbméterenkint . . BJ 

i Vagyis uié-tcrüb-nkint 14 forint). 
Tölgynasáboi fa köbméterenkint. . BJ 

Vagyis métotöleiikint 14 forint). 
Téilgv.toiong fa köhméterenkiiit . . 3.Í 

(Vagyis méterölenkint 13 forint). 
Bot ta köbméterenkint 2.1 

(Vagyis méterölenkint 10 forint). 
llőzse fa kőtegeaktat —-1 

Ezen felül kezelési dij cziinéti az álll» 
8% a l.-sz fizetendő. 

Bov.-bh feívilágositást nyerhetni a vác: 
inad. kasznátságnál. 

Váez, 1887. évi október hó 28 ó... 
.4- n,-odaírni aaimrrr-tafr 

fáaaaa 1887. .Nyomatott Majcr Básáet kuii)Vii)-..toiliuabau. 
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