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E g é s z s é g ü g y i fe lügyelet . 

Sokszor felemelte szavát polgársá-
unk köztisztasági viszonyaink ellia-
ysfoltságs felelt. 

Az egészségügyi bizottság ujjával 
. jutatott azon telepekre, melyeken a 
oiiilásnak indult sz. rves anyagok 

- jindnyájiiiik egészségének. - közös 
géisségttgy linknek, legnagyobb 
essedelmére a vároa közepén szabad 
g alatt mennek keresztül aa elrotha-
áa conplicált procesanaán. 
Képviselő-testületünk közgyűlésein 

ányazor ütött nagy zajt a lakosaág 
• gészségügyi érdekeivel mit s.-m tö-
[ ödö közhatóság elleni felandnláa? Ks 

közönség nevében a sajt.', mennyi 
t raz sz.it vesztegetett arra az adminis-

ratióra, mely miatt az idegeink vsiro-
i nnkat ázsiai állapotok dédelgetöje-
• ént tekintették ? 
( ÉS e-z mind hiába. 
' Kvek i'ita folyton megújuló erővel. 
. le már B sikerbe helyezett bizalom 

desgeti'í mámorából kiábrámlnltan til-
i akoztimk nz ellen, hogy városunk 
i isszes piszokjának szemét-dombjául s 
löezegödreinek gyűjtő csatornájául a 
áros alatt élvonalé s annak legszebb 
ontjához simuló l»itna folyam hass-

i láltassék. 
Soha egy alkalmat tem aaalaeztot-

unk el. hogy n városi hatóság figyel-
uét u Dunapart tisztántartására fel-
livjuk. 

Mindenkor, ahol csak t hettük, azt 
:öveteltiik. hogy a Dunára levezető 
lyitott csatornák, melyek a pOcsegöd-
ök orroaavaré bűzös tartalmát moao-
;ató viszel • egyéb piszkos folyadék-
;al felhígított állapotban csak a Du-
lapart panilaljáig szállitják a föld 
latt, - a Duna legkisebb állásában 

kijelöl, iidí! széléig meghosszabbíttas
sanak, s befödessenek. 

Hogy helyes uton jártunk s jogos 
követelést támogattunk, azt hitte a vá 
ros legnagyobb része ; de kivitelre nem 
volt v á 1 1 a 1 k o z ó. 

Dr. Oláh aa országos egészségügyi 
tanács kiküldöttje éles -zentével az 
első pillanatra ráismert a veszedelem 
fészkeire. Igazat adott minden sza
vunknak. Ks meghagyta a város ható-

, ságának, hogy az egészségügy ezen 
legveszedelmesebb piszok fészkeinek 

, tisztántartásáról a legerélyesebben in
tézkedjék. 

Felemelt fővel s büszke önérzettel 
mutathatnánk dr. Oláh szavaira; mert 
soha sem várbattunk méltóbb elégté
telt, mint azt. hogy év.-k hosszú során 
át önzetlenül, következetesen hangoz
tatott álláspontunk helyessége és jogo 
sultsága az ország- egészségügy,- terén 
legtekintélyesebb testület kiküldötte 
által hivatalosan is elismertessék: de 
mi hasznunk van fejünk felemeléséből 
és önérzetünk büszkeségének megmen
téséből, ba minden ugy marad, amint 
eddig volt ? 

A vágóhíd csatornájának és uz ut-
czáknak s tereknek tisztántartását sem 
sürgette soha senki nagyobb odaadás 

, sal. mint mi. Ks hogy óhajunk a köz
egészség ügyének hathatós előmozdí
tására, mai napig sem ment teljesedés
be, az nem mi rajtunk múlt. 

Ott van SS utczák és terek tisztán
tartásáról szóló szabályrendelet. Van 

, unnak számos intézkedése, csak arra 
vár, hogy valaki végrehajtsa. 

Ha városunk igazgatása mindazon 
követelményeknek eleget tett volna. 

, melyeket egészségügyünk érdekében 
éveken keresztül hangoztattunk és az 
utczák SS terek tisztántartásáról szóló 

szabályrendelet szabványait pontosan 
végrehajtotta volna, akkor most nem 
kellene piruló arcosa] hallgatnia as 
országos egészségügyi tárnics kikül 
.lőttjének leozkéit. 

Vajba már egyszer megértené a jó 
szót és őszinte igyekezettel lenne azon. 
bogy hivatalával B város jogos igé
nyeit kielégitse. 

Színészeink. 

- A lőcsei fehér asszony előadásával ki 
találták a módját annak, hogy mikép lehet 
közönséget összetoborsani és gyengébb erő
vel is. nagyobb hatást gyakorolni. 

Október 89 én (szombaton) az eddig telt, 
vagy egészen firea terem egyezerre egészen 
megtelt disz-s kíváncsi műpártoló közön 
•éggel, mely mohó érdeklődéssel nézvén a 
•ló k a i Hói történelmi regénye után dra 
matizált látványos színmüvet, tapsaival 

jelenetek sik-rüitség.. '•„..,.étt A mi.lt 'szá
zadbeli szabadságharca h s.-inek s az ö 
neveikh-z fázod,, történelemnek éld ala
kokkal való illiistrálása nagyobb élveze 
tet nyújtott a közönségnek, mint bármilyen 
ftanezia vígjátéknak e.,,adása I'.s igy ha 

tel. akkor , A lőcsei fehér asszony- elő 
aoáaa aa eddigi eloadáaok között legeiké 
rültehhnek mondható. F.z.z-1 nem azt mond
juk-, hogy közönségünkben biáiiyzanék a 
müérzé-K in,!- tenie'-sz.etti színdarabok élve 
zéséliez. Épen nem; csak a tényt consta 
táljuk, hogy közönségünk a többi előadá 

i sokat nem becsülte annyira, mint a nem 
> zeti történelem ezen drámai részletének 

felelevenítését. 
Meglehet, hogy nemzeti szabadságunk 

hos.-i emléke iránti végtelen tiszt-let é-s 
nemzeti nagy multunkhoz való büszke ra 
gasskodás tüntetése volt az. aa erő. mely 
ekkor városunk mápártolé kÖaöneégél Baa 
saehosta és gyenge bevételeiken tengődé 
színészeink játékát szaporább t a |,-,,k lem 
1-észesitette. A eziiiiszei-eplien Szabóné 
Kéaaa játszott elejétől végig mindenki 
teljes megelégedéseié kedvvel és érzéssel. 

Nehéz feladat jutott osztályrészéül. És 
megoldotta ugy, hogy a siker legnagyobb 
része n.-ki köszönhet,,. A százszorszép ka-
ez.-i asszony folytonos furfanggal szőtt 
int rigai között ép oly ügyesen eligazodott, 
mint a mily érzést tudott a gyermekét 
határtalanul sz.--r.-tii nagyravágyó anya és 
bűneivel tépelődő bítvestára szenvedéseibe 
ölteni. B a g i Gyula (báré Andráaay Ist

ván, tábornok, j.il átéit.-tt,- szerepét, jól 
is megtanulta és jól eljátszotta. Fellépésé-
nek délczegsége. iiangjának határozottsága 
megfeleltek a múlt századbeli gazdag büszke 

Tótb"!léu-, "K. 'CO, 'U - ' ..... yái'..s*bi7ája'i 

kötelességtarté poutoa saígorá tisztviselő a 
a vallásához ragaszkodó hivő és a gyer
meket sz.-ret,, apa súlyos helyzetét helye 
s, „ fogta fel és elevenítette meg. Szerda
helyi Korponay János, kuruez kapitány) 
szerepé ben kielégítő volt. Kisebb aze re péket 
játszottak : Kiz.z.niie . Krisztinái l lobo 

velő) Deák Ferencz (Belleville lovag, mér
nökkari tiszt . Az egész előadás összevágó 
azabatoa volt. — Ubtóbei :to.likán (vasár
napi Szigetl,y Józsefnek .Viola aa al 
l'.lili ha ramia- ez.iiun -1 felvonásos nép 
sz.iiuuiive került szinre Tóth Jenő (Viola) 
kelb, ti.z.zel és szenvedélylyel adta szere
let. F-h-sége iránti igaz. szerelme, gyer
meke iránti szeretete és a haramia bujdosó 
életének szenvedései élénken háborgottak 
át lelkén. Lieeakovssky Laiaa (Violáné) 
a kívánalmaknak megfelelt. S z e r d a h e l y i 
(Csillag haramia) szépen énekelt. A z elő
adá- aíki resitésén dicsérendő buzgalommal 

| mákod tak kénre: Szabóné iTengeliné), 
Bizzáné (Vilma leányuk,) Dobooaáayi 
l'.-ti, ezigány,. Perencai (lesig, zsidói, 

K r n y e y (Macskaházy ügyvéd) és Szabó 
(Vándori. lelkész). 

November '1-áu dám b o r i K. ás .lám 
borin. ' - Kanra jutalom játékául adatott 
Itákosi .lei.önek . M a g d o l n a - czimü Ö 
szakaszos n-p-zinitnive. Az előadást meg
jelenésükkel Kevesen tüntették ki, de azért 
• -z-t-p Utol a esekély számé közönség 
éli- ívsével -léggé kltÜllt-tte. . U l l l b o 
linó Kanra iMagdái szerepében igen ked 
v.-s volt A közönség többszörösen meg 

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

„Verses k ö n y v e m "-bői. 

í.ali'iívos'sTz, iil'f ai,'au'.kl.Lk 
Hflvn's iloi.it ni.,ii,i r.-ií.-l. 

It.-eéli regélj' kag) hallgatom .. . 
T jöttél V II.IZZII "míTj V 
haja-e a/t. kagj » Müven 
Krt.- liins'd. Érte ejr r 

Tudja ,- aat, kegjraa tiana 
Ablakomban , r , 'vir.ie 
Ila lágv alniim llimle képét 
Csengés bongás szakítják : 
ö, seiie,, M maiznám 
S jé„. Illdlolll. vele.,. Il t I 
Iv.i.ie.,, dagad î rsem eattjai 

S li.i megcsalt a vak sejtelem : 
Kolinv villan l„l sz.-m.-llil.ell. 
s uh Irvanyoi pengnek latszik 
Ragyogó nap I li.il.iléiiv 1,,-n. 
Láaj szerelmi imtagiisali 
Mosdd el neki ez.-k, t; 
Mondd ,1 I,,iiii.it, lajdalmamat, 
I kérd. heg] jojjon, ha Síerct. 
Bagr wtteajaak meertesartl 
S boldnasagr.il boldogan ; 
Baa) teljek a szív csordultig 
Kej örömmel a a mi van I 

II,s/ „lv iovid az eremnek 
Naj-i.i *.-v.-. laataea I 
Hervad, hervad a tavasz, nyár 
S virág. Kl. ág. lomb abba' . . . 
. . . Iljiisaguiik a hervadó 
Természeti tavas/kép! 
Kiéld, ntolili ttr t„d majd el 
És hely linkre romlás lép 

napái Lejei 

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

A kőszénnek világításra használható al 
kotó részéről a világító gáztól be-z.'ove. 
nem feledkezhetünk meg. ,-gy nálánál nem 
kevéshbé fontos ásványi anyagr.il a p.-tro 
Icámról sem. A világító anyagoknak ás 
vátiyi anyagokból val.i ,-loál litiisa. bizonyára 
egyike századunk legfontosabb é. legjí 
lentékenyebb vívmányainak. Fontossá teszi 
a |ietroleiimot különös.-n azon körülmény, 
hogy a világit.i gáz. gyártásának módja 
és költséges volta miatt, , -a i , egy-- na 
gyobl) valósokra szoiitkozhatott. Mig ellen 
ben a petróleumot termé-z-tes destillátió 

a többek közt. Cotta is mondja, a bitu 

dékokií.il való keletkezé-ének eg.-'sz tolva 
matat nagyszerű destillátióhoa lehet ha 
sonlítani, melynél az alsói rétegek a güiv 
bet, a felsők a felfogó edényt helyettesítik, 
a föld melege pedig a keue-neze szerepét 
játsza. Kisebben is legn.-iini sz..'-ii liydrogén 
vegyületek szállnak el, melyek a felsőbb 
hidegebb regiókban olajjá uiaphtává i surii 
södnek. — Miután 1867-ben különféle si 
keres kisérleteket tettek vele. úgyszólván 
minden országban kelendőséget szerzett 
magának, úgy hogy a petróleum a világit.i 
gáz vetélytársa Ion. Hogy azonban már 
régebben is ismerték kitanik abból, hogy 
már Plinius is említi „szicziliai olaj" név 
alatt, melyet a Szicziliaiak világításra is 
használtak. Sok fáradság és küzdéssel a 
petróleum tisztítás nehézségeit legyőzve, 
egyszersmind biztosították a petróleum 
győzelmét más világító anyagok fölött. A 
tisztítás czélja ugyanis, hogy a nyers p.-tro 
leumot, a könnyen illanó és robbanást 
okozó veszélyes alkotó részektől megsza

badítsák, s egyszersmind, hogy k.-.lemet|.-n 
szagát .-Illái it-ák mely őzéiből lepárlásnak 
vetik alá. K Hintetek alatt azonban egy
szersmind más hasznos mellék termények 
is ny eretnek, [gy a többek között aa a. 
n. ligroin. m.-lyet világító gáz helyett is 
szoktak különösen erre a ,-z.élra készített 
lámpákban égetni, sőt még a maradékban 
foglalt nehéz stiriihh alkot,'neszeknek is fon 
fos szerep jutott a gépek kenésénél, mely 
czélra sokkal alkálin .sabbak az. állati z.-i 
rok vagy növényi olajoknál, már csak 
azért is a töl.b.-K k.'.zt. n .gy a gépmozgá 
sánál keletkéz.,. Indoknál tn-in párolognak 
el s néni válnak ragadóasá. A világitáa 
és a most említett alkalmazásán kivül, 

anyagnak .s, Kü.ü.il.özö kísérletek alapján 
kitiint, hogy a petro.eumiiak li,,b-li hatása 
legalább is atáafelaaarakkora,mint a legjobb 

mindén hamu!észt',".'mig a kőszén sok"ha 
' miit tartalmaz, Miudekkoráig még t.-nát 

leglöilelI!I azt sajnálhatjuk, h-.gy a petróleum 

nagyold), mint a kőszéné. 1).- azért ki ta 
gadiiatná. hogy mily hasznos és megbe 
eatilbetetten anyag lett az egyezeré mid-
olajból, mely egész iparágakat alkot s a 
világkereskedeleiuheii roppant összegeket 
képvisel. 

!>e mit értünk az itt felhozott összeg 
alatt '.' 

A z ember rendeltetése lévén a társaság 
és polgárisodás. a természetben képviselőt 
kellett találni mindéi, értékre. Okvetlenül 
kell tehát a természetben találtatni oly 
anyagnak is. melyhez az értéket szabni 
lehessen. Ez anyagok legczélszcriihbikét 
az ember ismét | temekben bírja. Leg 
ezélsz.erubbikét mondjuk, mert ha a fémek 
szintoiy változékonyak volnának, mint sok 
más anyag, ugy ez igen nagy bajokat 

okozhatna, in-rt i.ivid i,lé, alatt azt kellel., 
az embernek tapasztalnia, hogy vagyona 
is értékében léayegeaoa változik. Ba érté
ket képvisel,, anyagnak t-hát. melyből áll 
mindnyájunk vagyona, n igyohh állandó 
sággal kell bírnia. Az arany és ezüst t. 
i egéaaea ni.is csatokra használtatnak, 
mint a vas réz vagy az ólom. 

Az arany ••- .-zü-tn-k közegyezéssel meg 
határozott értéke több f.-ltet-leken alap
szik : a mellett, hogy aránylag kisebb 
metiiivise -ben is fordulnak elé I igy fel
találásuk nagyobb iialiéasógsal jár. a le-
v-g • befolyása alatt változást nem szen
vednek, aem rozsdásodnak, vagyis 11. n. 
nemes fémek. Il.i eaek ia nagyobb meaayi-
ségban fordulnának ,-!,, es könnyebben nye-
retnéaek, ágy a nagy mennyiségi arany 
,-- sattat kevi - értéket és maakát képvi-
seln'-nek, annyira, hogy aaenayieégOk,mia 
den haszon n-.kül. ne-gaka-ztotta volna a 
társadalmi egyezkedéseket. M.-rt mint egy 
kőit,, mondja: 

.A |,.-nz -ék .-mii, r i-i 
S liiivai, in,.,. ki ./„,l,;U ,11,-
i ,1, ,L-V .. I...J h„s.v -/ n'iie- iiiiiideiilllt jelen.' 

Könnyen moiidliatná valaki hisz van pa 
piros'elég. mi szükségünk a fémekre. Igen 
ám. de voltaképeni PJSSSak csak az érez 
bél v.-rt jegyek vagy érmek tekinthetők. 
A pén/.n-k ugyanis egyik lényeges kelléke, 
hogy legyen neki annyi beleiteké, mint 
neveiteké. Állandó becse, egyéni,, név és 
belértéke padig csak a nemes érczeknek 
van, nem számítva a pénzverésre alkal 
inatlan drágaköveket, éppen azért pénzül 
csak az arany és ezüst van >lfogadva a 
v'ilágkan -kedelemben Azon pénzek, melyek 
a pénzverési törvény alapján oly névér
tékben adatnak ki. mint a minő helérték-
kel bírnak, országos pénzeknek neveztet-

http://licigUUMi.il
http://sz.it
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http://sz.--r.-tii
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http://anyagr.il
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tapsolta és isméiéivé ie kihívta Jámbor! 
K. iLuj . , - jól játszott Nagyban eh.seg.t -t 
tél. az előadás MÍÓa-t Szál, ,HÍ .- t Ágnes), 
L i e a a k o v s z k i L Koronainá), Völgyim-
(Magda*), Tó i b Gyömbéi Mihály) B a g i 
(Laczi) éa Dobooaány l Siaké Peréi 
náml > . - , . l | . -w ) November ü-tlikún 
Clairwilíe éaG-abet társsa* rsőkneh Bákosi 
Jenő által fordított . A keroevillei hsran 
gok" esketi I uaksszoi operetteJH k.-iült 
színre. Kz az ,•!- ..pfii-tti'. in-ly.-t Bál ód i 

Antónia (Serpolette) sserepében asivsbb 
volt a kelletéaél Hangja kellemes erős, 

hangja gyenge de élveznetó volt. S z e r 
IIH h e l y i ffienri, koroeville! márki) a 
hepszinmüvekb.-n érzi magát otthonosan; 
a eslfra lovagnlilával nehezen tini meg 
barátkozni; hangja is csak a magyar nép 
dalok eaapoagé áriáiban képes érvénye
sülni, az oporettek kottára aaedett nótájé 
val nehezebbéi, boiilogul. K e s z e g i ((írt; 
nisö) hangja , , ,-lsé, (elvonásban meglepte 
a közönséget. Kié,- csengésű tiszta hang, 
tele kellemmel, melyet a közönség csak 
először hallott A későbbi melódiákban 
azonban sokat gyengült a rokonszenv. 
Doboesá i iy i nagy nehezen bírt megbír 

lyeaiteni As énekkar gyenge volt. A aze 
leplök játéka ugyan összevágott, de az 
eb.adás egé-./óen véve jóval gyengéid k 
bizonyult, mint amilyent a társulat egyéb 
eddigi előadásai után várni jogunkban ál 
lott 

November 5 én (szombaton) ,.ltip van 
Wikle- adatik bérlet szünet mellett. Bá 
ródi színigazgató „jahbi 6 előadásra Ilii
det bérletet ,,.,! arra mutat, hogy már 

annakelötte. *. l 

V á c z i t e m e t ő k . 

A szépmuvé-zet.-k és szobrok között ne 

lope.ann k - kt tptá..kai. .-gé-sz szohorgyü.j 
teménynvé t - z i a halál országát. A hol 
tak képélnz oda véset, a gyászoló esa 
ládtagok ai.-zkopét is. Igy a geiiuai t.-iiie 
tohen több a -nemieket állító élőknek, 
mint az elholtaknak szobra. A halál itt 
esak az élők hiúságának dicsői táeérs szol 
gál-

A l'raiezia egészen más. A halál után 
is szaloni;.-. A .irb.é.tban is látogatásokat 
lögad. A pári.-i t. m-ték el..keh, suboltjain 
legújabban már pompás szekié-nyek állanak 
a látogató j.-g-. '. gyűjtésén..,' . -ak ágy. 

még a sírban i - lna--n már esak egy lépés, 
hogy társalgó, ./..báva váljék a temet... 
Amint a lapokban olvasom, ez is megtör 
tént. Halottak napián egyik excentrikus 
glöl'ué a b-ije -ii|ánál logadta. és a hely 
színén főzött theával és puncsosai kínálta 
a kegyeletes látogatókat. Nem volté iga
zuk a pogány barbároknak, ak.k azt hit 
ték: mindenki halála után is azt a fog 
lalkozást végzi melyei életébenV 

Kpp ezért nem szeretem a uagyvárosok 

temetőit, mert mintha folytatódnék ben 
uük a nagyvárosi élet .sürgő hajszája. Su 
rím egymás mellé zsúfolt sírjaik mint 
megannyi bolti kirakat, a halál után is 
nz. emberi hiúság fényéig., portékáit árul 
j..k. I Bletacerfi bennBi minden a fájdalom, 
a koszorú, .a sjikö és még a halott pihe 

h-Ta kitűzött idő elmúlt ésS"incs "k^Ie* 
fiaeeec újra a halottért az alvépéast, ki-

jelteh-iiül, az örök 'feledés árnyékában kezd 
csak uralkodni az egyenlőség. A régi sírba 
meg új laké. költözik Igy nzi egyik nem 
ze.|él< a másikat a hálái után is; csak úgy 
mint az életben. 

A z élők házai ezalatt mind kiehb és 
távolaid, szorítják a halottak házait, úgy 
hogy most mái Budapesten is a ui.-.z.ze 
Kőbánya mellé kerül az új temető, bővé 
egész modernül vasút- és külön vonaton 
teszi meg utolsó útját a megholt Nem 
kerül bele egy század - a mostam kerepeai 
te tél li.-lyén pompás házak sora .-me.Li
dik, hol a holtak pora felett az utánunk 
kővetkező nemzedékek, a jövő századhoz 
méltán, már nem is gőzerővel, hanem vil
lámsebességgel fogják létombolni világvárosi 
életüket Nem ia tett reám soha semmi 

omló kriptáival. Mig mások halottak nap 
ján a kerepeai úti t>- tő fényárnyál j-it 
tak bámulni, én .- régi temető romjain 
ui.-r. ngett.-ui a mulandóságnak mogkettó 
BÖtt képén. Évről-évre fogyott belőle a 
gy.-itya. Tmenül évvel azelőtt mé$ egy 

lyik pedig lilé-g nett. Volt egészen .-Ip .r 
ladva. annak fej la került az antropo
lógiai múzeum poros pol.-zára. honnan l ' .-t 
félszázad eb.tti 11. inze.lékének koponyái az 
azon kor divata szerint fes8.lt, megfakult 
hajjal, siitn rendekben tekintenek alá a 
bé.inu é. ivadékokra. 

Mennyivel mások a mi aserény kis vá 

a halál szántotta haiáz,Iákat 'Nvái-.n ,'ra 
los virág enyhíti az enyészel kópét usz 
kor p.-dig előveszi a tel mészét bűvös pn 
leitáját s ráfesti a fák levelére az elmúlás 
árnyalatait.a divatos esövetea színehagyott 
sziliéiben, hasztalan próbálja utánozni em 
beli iparko.lás. A Iák lehulló levelei s a 
fák alatt felgyűl., avar. a vörösnek, sár
gának, zöldnek é.< fehérnek . zerléle árnya
latát mutatják. Az ősz hervadása ver 

Ízléstelen tel egyforma l ' - l h i i - nem z - l i 
az. egész természetet. Itt e ták alatt az el 
múlás csak új él |éss.i t.ztaté. álom. A 
t.-rinészet szelíden dajkáiéi ölében édes.!,!, 
a nyugalom. Nem háborít a feddi zaj. sem 
a halál mezején építkezni akaró újabb 
nemzedék. 

,, . • v!o- v.\ . inI.ei,-i,','• l " I le "l,i"né-1kii11' siri.k 

ürökazép elégiája a feluai temetőről, mely 
ben a nagy angol költ., oly liatatmas han 

g,„, tsagi ,. mezei hantok alatt szendéig., 
munkás é-iet erényeinek emlékét a nagy 

ág Bmyea nsgyságsi ellenében Kzekuek 
a névteleneknek' is küzdés Volt az élet 
Nemesek ., nagyvilág színpadán Uram a 

lélek és szív nagysága. A vidék ellejtett 

s a ki l.szt'e.-é'gg.-l' in--gbaiezolta haiczát, 
iné-hó a beesőjéére, bár a feledés legsű
rűbb látyola takarja is jeltelen siiját. 
Mennyi érzést, törekvést, küzdést, sz. nve-
dóst takarnak a halál . n i - keskeny ha 
ráz.lái. Az .-.pusztult keieszt-k és fejfák 
alatt mennyi élet enyészik. Csak a nyu 
galoiii közös mindannyival és a feledés! 

Váez temetői sem őriznek országos in-
v.-ket. Ile azért szívesen tallózom az em 
lékeset virágait nekem iaaaerőa sirjain. 
Érdekkel olvasom .. régi Váez letűnt nem
zedékének kőbe vésett névsorát s az időnk 
k.-l németből magyarra váló sniratát. Ili 

! ven elmondják, mint lett Váez német 
városbé.i magyarrá. A vároa felső végén 
legegyszeiiibh a t tő Felekezet aaertnl 
három felé vannak a halálban elkülönítve 
az életben együtt élt emberek. Az. elsőbe, 
a város felső végének lakéi közé oda té
vedt az éietn.-k .gy .gy vándora, ki ide 
téit megnyugodni úttalan útjából. Színé 
szel; voltak a sírjukon halottak napjára 
mindég kizöldül a kegyelet koszorúja. De 
a temet., felnő végé,, ott vau még elteled v i 

' egy régi i s i nesz sir a forradalom előtti 
időkből. Siikövéről lesöpörte nevét az idő. 
Lakójára aem g lol aa ajabb nemzedék 

legelőkéi.'.bjeue-k iiyugvó \ e i y e . Kz már 
egeszén i. a g v v.'. t o s i a.. Sukö. silko mellett 
híven őrzi 'egy egy patrícius csaiádu.ik 
egymást követ,, nemzedékének rendét. Két 
hkereastnél szoktam itt leginkább algon 
doikozni. Az egyik alatt nyugszik a mi 
nevető bölcsünk." ki sírba vitte halála tit 
kát. Rejtély volt maga inig élt. rejtély 
maradt halála is. örökös moeolylyal ajkán 
fegyvereste le az élet aaázféta keservét. 
K.özeinek szijioi-kái mint valami görögtűz 
p.ttogtak nak n-lié-z éjszakáján. Még 

Ursaságban atp .harazott éj után Mintha 
most is látnám derült vonásait Arczárói 

a mosolyt, melylyel a koporsóból ia visz 
ssaaeveteti teánk. 

A másik fakereszt alatt közös hatatunk 
nyugszik, kit férfikora delén, váratlanul 
hívott el körünkből a halál. Knnek életébe 
is belejátszott a tiz-nhni-mas szám l . , l . . . 
•iája^Tizenhar.na.liknak jön el közös -he 

áa mennyi remény szállott a s i tba^Magn 
volt a tör.-kves ,-- szorgalom. \ árosunk 
nak, melyet más.. In; hazájának vallott, 
igazi barátja Kpp akkor ragadta el a ha 
Iái. mi.bei tetté akarta váltani tet veit. K-
mind ennek ily váratlanul lön vége, A 
mohón szedett tudományi éa tárra vágyé, 
tetterőt örökre bezárta sírjának keskeny 
öle. De barátai emlékezete ott virraszt 
hantjain. I 111 nyugodj csend-sen korún el 
k.iitözött barátunkI A z a baráti kör. me 

det, s'ha néha összejövünk, mintha ott 

volna szellemed láttatl.inul is közönünk! 
Ks ott lészen ezután is mig emlékezni 
szivünk ! 

l i . - a legnevezetesebb sírokat az 
temetőben találjuk K temető előtt ott van 
a nagynid. a koldusok állandó tanyája 
kik alamizsnát kérnek a szent irgalom ne] 
vében. A kid talái ól régi kóssentei 
tekintenek le reánk. Kz.-k tagjait is l„ 
nákká é-s csonkákká koptatta az idő, és 
mintha ,.k is kérnék sz irgalmat, hogv i , a 

mái oda állította őket egy század . „ , . t 

egy kanonok bőkezű áldozata, in- hagyj, 
,',k'-t ily könnyelműen elpusztulni a há.at 
lan ivadék. De kérésüket nem veszi éesra 
senki ' Váez ez egyetlen műemléke napról 
napra pusztul, pedig egy kőfaragó peal 
valami nagy nrou hozna rendbe a rajtot, 
ütött sebeket De hol van aki meghallja 
kérésüket ? 

ujon ásott sir. Sok reiné-nyny.-| kezdett, (í-
be nem végzett élet határdombja. Ifjúéi-1 

akik láttuk gyenge szervezetedet mint foj-

é-i-zzük t.-.l.li pálvád szomorú sorsát. I-
m.-j-ük é,,|e,„-,det I-- Uirekvé-ol-, 

nem szereti ük ha bamia fényt hintenek si 
rodra és hirdetik rólad azt, a un lenni m-m 
is akartál. A reklám nagyításának nincs 
helye a halottak országában, mert kihivja 
a bírálatot. K pedig csak maradj lékünk 
élőknek az osztályrészünk, tied meg b-
gyen a békitő nyugalom és csendes meg 
emlék.-z.és. m.-lvet ne háborítson földi 
hiúság. 

A iiiá-il; sir is érdekes. Kz az aknd-uiia 
nagv örökhagvójáé. S/.eié-nv t.-hér ,,„ 
,-szl'op lap a uz. akaib'iii árak es.-j.p.-t se,,, 
al adé-uiikus feliratával, s nemzeti szalagos 
konvenez.ionális koazorájával. Sötétben áll 
magánosan a -ír nem gvúl nn-g r.i|ta a 
kegyelet t.lécse, NíllCI ki I -á C 1,11 é k - Z. I, - kJ 
Kietlen életnek, szomorú végz-tnek, rideg 
emléke. Lakójának vagy..;, gy"jté-sl,.-,, át 
kuporgott életét ö.ik.z- oltá ki. A dásgas-l 
dagaágban tantáláéi kínokat szenvedett. 
in.-it a .-ziv melege nélkül mit ér a vagyon, 
gazdag-ág és zsugoriság |gy lön a vége 
hasonló azéhoz, a ki vagyonát elpazalva 
rázza b- magáié.! az élet terhét. A sz.els,",. 
Ségek találkoznak. C-ak egyszer nyílott 
m-g - halott szive, mid-ii élete végén visz 
izaemlékezett arra, n kit gyermekkorában 
örökbe fogadott, d- aztán elfelejtett, lés a 
megemlékezésen sem volt á'dás. mart .-
várat.au örökségben jutott ifjú nőt csak 
barnai elragadta a baléi, Mintha titkos 
átok ült volna azöaazezsugorgott vagyonná 
Legyen ez tanúság azoknak, a kiknek aaá-J 
vél elölte a kapzsiság barpagoiii szenve
délye Mit ér az élet minden vágyna 
szeletet nélkül ' 

Milyen elb-ntét ezzel az a főpap, kinekt 
hamvait takarja az a go-iukus síri kápolna. 
A kápolna oltárán ott van Jézus astve ém 
- szobor ezúttal valé.han egy ii.-ni.-s -ziv 
hamva fölött inti a szeretet törvényére a 
uivot K boldogult topa), m gmiitatta, hogy, 
megfér .-gyí it a szeretet éa takarékosság, 
jótékonyság éa lemondás. Követte az írás 
szavát : ne tudja bal kezed mit ád a jobb. 
Szegénységén sem blvalgott a zsogorgáj 

nek . ilyen.-k iiyaink és ezüst tol intosaink. 
A váltópénzeknek jóval csekélyebb bel 
értékük van, mint névértékük, igy pl. a 
i n ktajczáio-ban .-sak ö krajezár értékű 
ezüst van. 

A z é, korban a kereekedőh az aranyat 
és ezü-töt fezekbs ilvasztva egy tSssag 
ben hordták migu .ka l és abból az áruk
hoz mért szükséges darabot éles eszközeik 
k.-l metasették K---. ' ,b e mód kényei 
illetlennek mutat,, ./.ván. arany és ezüst 
darabok mérettek ki a ozikkek értéke sze
rint és k . i . k . lapoa idomba .dvasatatván, 
nz illető áruk, leginkább lovak, ökiön. 
birkák és más termények alakjai nyomat
tak reájuk. Igv en It a peas és ennek 1 

latin OeVe, „p snia ' a .[ i n ' (baromi 
bői. Nagy Sándor v .11 b-gelsö. ki a pén 
zekre saját anzl.--|--t „.•,.,|é nyomatni, sőt 
azóta valamennyi uralkodó követi. 

A papírpénzt, k - két neme van (bora 
lomban n. ni. I..11...1 -gy és állani jegy. Ta 
Ián lesznek a ti .zt-lt ..Iva-.ik közt. kik a 
bankó.- „,-v, z-s- kitauesiakeledetére vissza 
vezetni. Virágzó I.••! eskedeln.ii országok
ban, minő Otaanorezág is volt sa é. és 
közé-pkoiban. unndig voltak pénzváltók, 
kik vásárok alkalmával a piaesea üldö
géltek aranynyal esüsttel terhelt asztalaik 
eb.tt. bogy a váaárbaa megfordalé ide
gen országi kereskedők pénzét felváltsák 
a szükség... p. iizn-inie. Az asztalt olaszul 
banconak n-ve/.ik é-s ezen sz.í'iól lett a 
bank és bankát elnevezés, amaz a pénz 
üzlet helyiség--t. , u,-z tulajduiiosát jelent 
vén. Ke l l \egie tudnunk, hogy a bank 
jegyek csak • 1 -/t-l-z-tükhöz viszonyított 
meiinyisé-gbeii boosátb&tők ki. [gy állván 
a dobig. az. ,i lan j -gy.-k m-m egyellek mint 
utalványok, államköteiesvények. 

Tehát ezé-i' a.K.ilinasak az említett 
fémek csereeszközül, mert nem állíthatók 
elő tetszé-s szerinti meenyktégben, mive l ' 

továbbá kis térben és sályban nagy érté 
k.-t képviselnek, végre tii-rt -gy-z-'i u t.-s 
t,-k (elemek) lévén, mindenhol egyenlők; 
a Kárpátok aranya ugyanaz a mi az U i a l 
hegyeké, vagy Ausztráliáé. 

ugyanez ok áll arra aesvs la. Iia fény 
iiz-'-sre való fordításukat tekintjük ; mert 
az ember, az élet lényeges és mindennapi 
szükségleteinek megszerzésével járó gint 
dok mellett, állandóin foglalkozott áa fog
lalkozik a jelenben is, az élet kellemessé 
tételével úgy. mint a test felékesítésével. 
Ha kutatjuk mily tulajdonokkal kell az 
egy-s -áigya-nak birniok. hogy az emberek 
által kiMmtetve, étoseral haaználtassanak; 

laiaök é-s lé-nyök azon 111 la j Ionok.' melyek 
őket keresettekké- és kivál.i.in kedveltekké 
teszik. A szemek ezen hiú érzéki sz-rvek 
.--..ak fényt és csillogást keresnek Megta 

melyeket drága kö.-Mi.d; ii-vez'ünk. '1\ 

ványok, n. .u-i, , ásványidé vagy jobban 
mondva élöléuy.-k által készített szervet
len testei; is 'szarni.tatnak közéjük, mint 
a borostyánké,, a korai éa a zemea gyöngy. 

Má. Sirábánál otvaaank, lmgy az mdiamk 
a legrégibb időkben magokat aranynyal 

luhinokl;al"éi;esitettéi;' Hóaiéi niíl p.-dig'a 
többek közt olvassuk, hogy a leánykérő 
Kurymachos Psaeloponak egy, aranyból 
művészileg készített s világos borostyán 
kövekkel kirakott „vakláin-zot ajándékozott. 
Ugyanoaak Bomér mondja Hera öltözetét 
k-irva. lmgy felöltötte övét 1 Miébe akaaa 
totta drága kövekkel ékes függőjét. Aris 
tételes mávábea p.-.lig már tőbe drága 
koii-k in-ve is említtetik. 

Nem kevesebb becsben állottak a drága 

kövek a lőiiiaiakiiái aem. Ki.lökések azon 
adatok, me yek.-t Ptimaa korának aseká 
saira s fényűzéseire vonatkozólag önmaga 
jegyzett fel . M i - úgymond - -gy tö 
m-g diág..k..i,.,| iszunk és ivó-dények-t 

hangszerek az a lábbeliek ia drága kövek 
kel díszítettek. N.lgy Col.sl Itllt j . l VOlt álli 

koiunk'bán'a 'u,ú-ág ' hV|'l,ászása, legjobban 

j'linkh u i H c' ,'kman1':ln,mden' '"míieÍ" ar'.ny 

j T s p u á ^ k o v í m 

III SS i't említett szempontokból nem 
is, de az emberiség általános hasznát I-
kint ve nagy jelentőségűek a természetnek 
azon anyagai is. melyeket ugyan drá Alik
nak nem. d- ezeljokat tekintve, értékesek 
nek mágia m >ndhatunk. Vájjon ki Irigyel-
bet né- az. ember s.usát, ba arany nyal es 
drágaköv.-kk.-l eziezomázva, a szabad ég 
alatt kellene túrni, az idő viszontagságait. 
Vagy talán aranybé.l. ezüstből és drága 
kövekből épitse aa ember hajlékát is. Tud
tunkkal ez átvitt értelemben már minden 
hatáságét jelent, midőn p-blául mouiljii,;. 
hogy elefántcsontból való torony Mária 
aranyház, de a valóságban Ilyen nem lé 

za.Iáira esik az ablak üveg általánosabb 
alkalmasása A X I V - X V . századig a bá 
zak ablakai olajozott papír, szaruié z . 
kendők- Itb.-vel voltak berakva. Hogy 
mennyiben fontosabb mindezeknél az üveg. 
könnyű elgondolni, ha tudjuk, hogy az 
előbbi anyagok mellett a lakások éppen 
az éltető eleinek leglöhbikétöl a naptény-
tol voltak megtosztva. Ma már a legszegé 

nyebb ember is üvegtáblákkal védi basát, 1 
szobáit a hideg, a szél, a por, szóval az í 
id Viszont , -ságai ellen. 

Azt ai-z.i 111 tisztelt o.va-éiim mindnyájan 1 
m.g .annak győződve az üveg rendkiviili 1 
font iságárél A népek haladásában a ter-

zettudományok egyik eszközének aa 
üvegnek kiváló szerep jutott A Bacon. 
Jan en, Bhreaberg által Kitalált, illetőleg • 
1 céleteaitett nagyitok, aa é-let 1 orvostan. > 
n-uiaii,önb.-n a növény- és ásványtan ezen • 
megbecsülhetetlen műszerei megismertetnek 1 

ny-iv. I. föltárják előttünk a eservezet leg-
•ip-é.'i . ré-zl-t.-iuek titkait és meginagya- 1 

gyarázván e kis részletek fontosságát t * 
működési körét, a természettudományokat 1 
öi ikb-esú isni. íetekke, gyarapítják, a ini- 1 
k-t azután a kutató ész az emberiség ja
vára fordít és fölhasznál. Mig a njessM • 
látó,; iu-gl-n,.segítségével meghatároz-

ságat. páTváját és k-ringési idejét, — addig ^ 
Bunaen éa Kirchhoff Sveghaaábjaival, na- 1 

punk és a többi állócsillagok alkotói részeit i 
tanuljuk megismerni. A cheinikus kémlelő : 
c.é.veí. a cheiiiiát biztos, szilárd alapokra 1. 
fektett-k és . z áital e tudomány az emberi- l 
ség valóságos jóitev.jévé vált. Végre a 
X I X aaázad találmányai; a reflectorok, 
az aohromatikaa mlorosoopok, a photogra-
phía, a spoctrosci.p stb.. a tudomány ezen 
ui-gbee.siiihetetb-ii eszközei, mind az üveg 
diadalát hirdetik. 

De hagyjuk el a tudományos teinVO-
i.a.at s mai.idj,11,k a iniinl-iinap.ság sz>-rény 
keretén belül' éa ismét ss üveggel találka 
ZUUk, mint alkalmas, mint iiélkiiliizhetetbti 
eszközzel. Az üvegtábla megvédi kedves 
ház! tűzhelyünket a hideg szelek s az 
általa fölkavart portél, a tél áotmaitt* 
hidegétől; de a kellemek tői nem feszt 
m-g minket, átbucsájtja a nap.-iig irakat 
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I. á-.iga. melyről azt mondotta Boeratea 
Lristipposnak, „rongyos rohad lyukain di 
L .kv.^hiú^ágo.l ^vigyoiog rcám.-

flejt Csak keveseknek jiit esz,-:,,- a d-rék 

lálváját a közjó érdekében jíiiy.Mi' l.'ík" 
tdéssiil i loata egykor vállán a kösvé-
meny. O voll tán aa egyetlen polgár, a 

[it \ áoz bizalma fel tudott köréből emelni, 
ma sírján éa tettein szövi legsűrűbb bá 

t ját a teledéel 
E temetőben van egy történeti nevfl air 

I. GBtz K riszt iá in'-, a váczi csatában el 
sctt császári tábornoka. A győztes ma 
iyarok iia.li pompával temették ai aa el-
-,-tt ellenaégea hadvezért, s holtteste itt 
Uradt egy fényes márványlap alatt a 
„agyar bibiben, melynek szabadsága ellen 
larczult. Sirját nem őrzi a rokonszenv ke 
tyeleté, de neve fen marad mindaddig, mig 
Ivaaaák a magyar dicsőség történetét, 
nelynek egyik legfényesebb lapját irta 
neg Váez alatt a bonvédek kardja. 

Éa e sírhoz közel lenn a temető lanka 
inak cserjéi között, ott van egy dnrva 
[üoazlop alatt a honvédek közöa sírja 
, túl rajta az országúton a váczi csaták 
imiékét hirdet,', magas vasobeliszk. K 
járom emlék által határolt háromszög 
ilyan mint a mágusok bükön-, melyben 
uegelevenednek a holtak s a multak sz.-l-
eme szól hozzánk földöntúli hangokon. 
Uig négy évtizeddel elmúlt időké s még 
I oly régieké-, hogy alig bírjuk megér
em magasztos fényüket. Pedig ha a 
állás a halhatatlanságra tanít a sírok 
.-lett. nekünk «• airok még egy más hal
atat lanaágról is szólanék: a nemzet hal 
latatlanságáiól. Az a nemzet, melynek 
.-beléből támadtak az Idők bősei és nagy 
télieméi, és melynek vére ea idők emle-
:ét örökre megszentelte; nem veszhet el. 
La vérrel e- dicsőséggel váltotta meg 
evőjét egy második ezredév történetéhez. 

inlék.-zet hangja, hanem a reményé. A 
.111.-1 • • í hangulat • a lemondás érzete 
ZZ.el V.'-get ért Vele s vége van Ctlllek a 
árosának ia. 

Hanem kedves olvasóm, tiki végig ol 
astatl a sitokon nyert benyomásaim e 
utólagos feljegyzését, egy le kérlek, vég.-zd 
e is t.-metoi utadat ama névtelen bonvéd 
Íróknál és hallgasd meg t sírok mit be 
zélnek. f-is ha igaz honü sziv lakozik 
e benned, úgy megfogod érteni szózata 
at. s nem lehangolva, hanem felteiké* 
• •.lv,- lógsz hazatérni! 
Mert a néma sirok is tudnak szólani s 

. halál aa élet legjobb tanitó mestere. 
íoltlog ki e tanítást megtudja élteni. A 
Szépkor! mesterek ezerféle alakban leír-
ik es festettek a „halá 11áuezot." — A 
alál csontváza vigan táaeaol e rajzokon 
z. élet nevető alakjai között s egyiket a 
lásik után ragadja magával. Táncznak 
ásték az életet, melyben a halál aa elő-
íinezos. A z élet ezerféle bajai között hall
ass t.- is aéba a sírokra. Ne hidd. hogy 

A k ö z ö n s é g ; k ö r é b ő l . 

Mindig örvendetes jelenség a magvai 
társadalomban, midőn intézményeink közül 
egyik Vagy másik az idők folyamával áli 
hatetoea.ii daeaol a áldásos működéséről 

kézzel fogható eredményekkel képei be 

. K a t h . Legényegyle t - iink a jövő ta 
vaaaaaa fogja megülni buazonötévea jubi
leumát s aa egylet kebelében megindult a 
legélénkebb mozgalom arra nézve, hogy ez 
ama magasztos czélhoz méltóképen ünne 
peltessék meg, a melyet zászlójára irt fel : 
III', éa erény. — Munkásság és szol
galom Szó-retet és egyezség. — 
Vtdorság és kedélyesség. 

Hogy mennyiben érte el egyletünk nemes 
hivatását, arr.il aa elnöki beszámoló b-sz 
hivatva felvilágosítással szolgálói. - Hogy 
hivatását. miszerint egy derék mesteri 
testületet, illetve ÖllképZo költ képeZZCIl 
városunkban, csakugyan elérte, arról min
denki meggyőződhetik, aki egyletünk nyil
vános szereplései f.-lett csak egy futó 
tekintetre szemlét tart s higgadtan foato 
lóra veszi, mennyit köszönhet ezen derék 
egyesületnek városunk társadalma és társas 
életünk. 

Kgyletiinkl az ii'juság a legnagyobb 
egyetértéssel, vidáman mulatva úgy
szólván tiIIér nélkül — ismerkedik össze ; 
szoros baráti viszonyt köt s egész életére 
testvéri szeretettel osztja meg egymás 
baját jóban és roasbaa, ea mindenesetre 

bézolás éa éjes i lazái között elpazarolná 

vezet. — Ks mindennek daczára azt kell 
tapasztalnunk, hogy az. ifjúság nagy része. 

ly egyedül vall nivat v a egyletünk belelett-
iránt rokonszenvvel viseltetni, attól távol 
tartja magát. 

Azonban általánosan elismert tény. mi 
szerint egyletünk csakis úgy ünnepelheti 
m-g méltókép hiiszouötéves jubileumát, ha 
az egyleti tagok száma az. eddiginél ked
vezőbb eredményt tüntet fel. Ezúton föl
dúlok- tehát városunk összes iparos iljiisá 
gához azon kérelemmel, miaaerinl egyle
tünkbe minél tömegesebben beiratkozni, s 
azt tehetségükhöz képest támogatni szives 
kedjenek. 

A . K a t i i . Legényegylet." mely a leg 
utóbbi szinel,,adása által is bebizonyította, 
hogy tagjainak csekély száma daczára is 
meg tud jelelni hivatásának. megérdemli, 
hogy iránta nagyobb érdeklődéssel és ro 
konsz.envv ,-1 viseltessünk, annyival is inkább, 
mert a beiratási dij éa havi járulékok 
minden egyes iparos segédnek lehetővé 
teszik az. egyletbe való belépést 

KI bennem a remény, hogy szerény fel 
liivásoinnak lesz némi eredmény-,- és liatal 
ságunk rövid idő múlva tömegesen fog 
beiratkozni egyletünkbe. 

8eki ieáer Oéaa 
, , „M, gftea 

C S A & N Ö J K e 

A ha lha t a t l anság ; h i t e 

II. He t t i age r Ferenci szül. 1819-ben. 
A positiv keresztény bölcselők legje 
leebje Kitűnő munkái köz,'- tartozik az 
„ Apologie desChristenthuma" czimü, mely
nek j.-l.-s lunlitását boni nyelvünkön Ró 
páaay Jánosnak köszönhetjük, Ránk nézve 
az érdemes mii hetedik értekezése kiváló 
fontoaaágú, mert I l.-ttiiig.-r ebben adja a 
lól.-k halhatatlanságáról szóié, tanát. 

Szerinte a világ egéazében az emberen 
kívül min.len egyes lénynek magában 
véy.- semmi jelentősége sincs. Az ember 
testi éleién kívül öntudatában összeszedve 
magát az átal.tnossal szemközt, ön.n igá
val szabadon r.-ndelkezö. sőt a ter nószeti 
ösztön ellen meghatározó szem ílyiség, 
önczél. A z állatnak nincs élete önmagá
ban, az állati lélek tehát a t.--.t feloazlá 
sav.il megszűnik létezni. N'em úgy az 
ember. Az. emberi lól.-k nem egy öntelen 
lény, mely megszűnik, feloszlik, mint az 
állati lélek a testi szervezetben, hanem 
szab.i,l Önállósággal, benső működéssel 
bír; uj, fensóbb életet teremt, az érzék 
fölötti ismeret és szeret.-t életét. Igy te 
hát bizonyos, hogy az emberi lélek ter 
mészeténél fogva tovább élhet a test 
halála után is. inig csak Isten akarja, 
mig 's.ik vissza in-in veszi az .'-letet, me 
ivet a léleknek adott. Mert a lélek is, 
miként az összes teremteti világ, csak 
Isten teremtő igéje által él, ki őt létre 
hozta, ki öt a megsemmisülés örvényébe 
nem engedi bukn i ; a kitől és a kiben 
egy.-.lül van minden, a mi van. Hogy 
tovább fogó a lélek élni a halál után is. 
.- kérdésre tiettinger következőleg vá 
laszol ; „Igenis, a lélek tovább fog élni, 
m,-rt magában hordja a halhatatlanság, 
az ör,",k élet eszméjét és magéban hordja 
egyszersmind a hatalmit, kiirthatatlan 
vágyat az. örök élet után; sót az. oly 
boldogság, mely nem örökké tart. nem 
is 1,-tlne rá nézve boldogság. Mert őt 
csak az képes kielégíteni, ami örök, vál 
tozhatatlan. Mig az. állat egészen a píl 
lanatnyi életbe merül, csak a jelen gyö
nyört éa fájdalmat Ismeri éa a jövőről, a 
folytatásról som fogalma nincs, sem utána 
nem vágyakozik, addig épen a jövő gon 
dolata. a' jövőben való élet az. a mit 
szükségkép é-s természeténél fogva 
min.1.-n ember kürthatatlanul magában 

A lélek halhatatlanságát tagadókból 
így szól : .Tagadni a halhatatlanságot 
annyi, mint meghazudtolni az ember leg
bensőbb ."niludat.it, B kinek legmélyebb 
érzelmén — majd epedve, majd vidáman 
remélve, majd rettegve mindig a túl 
világ gondolata reng keresztül. De ki 
mondhatja, hogy a mit Isten b"di-sesége 
rendelt, az n.-iu b-h-t egyéb, mint rop
pant tévedés, mint az emberiség életé 
ben évezredeken át tartó hazugság-, mely 
az. emberrel ,-...k áprilist jir.it , noha ,, 
egy czéd rávezető kez.-t lát abban? Minek 
teremte kát Isten a lelket; minek oltá 

bele az örőkkávalóaág tudatát és vágyát, 
ha az a rendeltetése, hogy csak néhány 
napig éljen t . . ." Majd tovább ezt mond
ja : „Mély értelműek a szentírás e szavai : 
Isi.n nem a holtak [atene, h a n e m az 
é lőké ; (Luk. 80, 88 benne és előtte 
élnek mindenek ; a teremtett szellem azon 
tükör, melyből az. Istenség arcza, szép
ség,-, nagysága, sz.-retet.-, igazságos volta 
visszasugárzik; folytonos tanúja örök 
dicsőségének : a .szellemek tehát már ak 
kor is élnek neki. mielőtt még maguk
nak és a világnak élnének. Ugyan mivé 
lenne Isten és az ö gondviselése az el
hunyt szellemek mérhetetlen temetője 
fölött? Hiszen a szellem élete az isme
ret; és a végső ok megismerése—czélja 
minden emberi ismeretnek; Isten nyugvó 
pontja minden értelemnek. Ámde ki 
mondhatja e földön, hogy Istent eléggé 
megismerte; hogy müveit, melyekben 
nagyságát a léleknek kinyilatkoztatá, 
eléggé átfürkészteV Hogyan! Hát a milj 
liónyi szellemek, melyek a földön éltek 
volt, a nélkül, bogy valaha a szellem 
igazi .'-létére ébredtek volna, hiába lettek 
teremtve ? Könnyebb halhatatlanságot 
képzelni Isten nélkül, mint Istent halha
tatlanság nélkül.-' - Elmélkedésének to
vábbi fonalán áttér arra, bogy minden 
ember boldogság, még pedig örökké 
tartói boldogság után törekszik; s bogy 
e törekvés, e vágy kiirthatatlan az em
ber szivéből. Sorát ejti annak is, bogy a 
lé-lek halhatatlansága mellett nemcsak az 
emberi természet, hanem az Isten igaz 
súgos v o l t a is tanúskodik. „Mert — 
úgymond — az erkölcsi világrend, mely
nek alapja és forrása Isten, absolute 
megköveteli, hogy az erény jutalmat, a 
bün büntetést kapjon. Már pedig az élet
ben nem történik ily kiegyenlítés, de 
még csak nem is történhetik, mert az 
ember oly gyakran föláldozza az igaz
ságnak és az igazságosságnak egész 
földi boldogságát ós ék-tót. Azért kell 
egy más életnek is lennie az igaz meg
jutalmazása és a gonosz megbüntetése 
vég.-tt. A lól.-k fönm.ir.idása a halál után 
csak szükségképi következménye Isten 
létének éa as fl legbölcsebb, igazságos 
gondviselésének. I-. fönmarartáanak örök
ké- k.-ll tartania, nem elég. hogy a lel
kek a túlvilágon egyszerűen kikapják a 
maguk jutalmát és büntetését, azután 
pedig megsemmisüljenek. Amaz nem lenne 
valódi {utalom, mert a szív örökkévaló 
s.'ig..t óhajt; és ez nem lenne elég |,ün 
tetés, mely a törvényt szankczionálja, a 
ni, lv ,-b-g eröv.-l bírna bennünket a szi
laj szenvedélyek ell.-n diadalra segíteni. 
Különben is, amit Isten egyszer életre 
hozott, azt nem Semmisiti meg." 

Végre arra a kérdésre, hogy a test 
mindig por marad e, és a lélek örökké 
test nélkül fogé élni. Ilettinger igy fe 
lel : „Ila a l.'-l.-k bensöleg é-s lényegesen 
a testhez tartozik; ha a kettő csak egy 
lén vt egy emberi .személyiséget alkot, 
akkor a különvált állapot a lélek ter 
mészét.- e l l e n v a n ; azért fél az ember 
meghalni, azért borzad az. utolsó küzdő 
lemtől. A mi pedig a természet ellen 
van . nem t a r tha t m i n d i g : tehát a lé 
lek sem maradhat mindig test nélküli 

s mi a napfényt, az élet ezen elvé 
tastkatatlan társát egész kényelemmel 
Ivéshetjük. Ha pedig a ragyogó tűzgolyó 
gy időre bucsnt mond a földnek, ágy 
leateraeges világító eaakOaökről g loa 
odúnk, melyek legtöbbjénél ismét csak 
Z. Üveg viszi a főszerepet. Hogy mily 
agy alkalmazásnak örvend a háztartásban, 
z.t gondos háziasszonyainktól tudjuk, hogy 
-dig. mint fényűzési ezikk mennyire el 
an terjedve, arról a paloták kincsei tesz
ek tanúságot-
Az üveg feltalálás h .zajául I'linius 

iioelliez.iát jelöli III g. Még nincs teljesen 
ideiitVé. de nyelvészeti s csekélyebb mér 
íkbea történeti adatok is bizonyítják. 
Dgy az üvegolvasztás bölcsője: India. A 
ikör is hindu találmány, de mivel a 
,-lenczeiek ismertették meg először ez.-n 
loat mái nélkülözhetetlenné vált eszközt 
vugat Európa tetszeni vágyó hölgyeivel 
« hiú lovagjaival, ennélfogva a közhiede-
iii a tükör feltaláláséi a velencseieknek 
ilajdonit ja. A csehek a veleBozeiekkel 
zleti összeköttetésben lévén, itt lestek el 
i üveg késeltél titkát ea azt azután saját 
nzájukban honosították meg. — A z üveg 
vöngyök hazája is a Velencéé melletti 
taráim szigete é-s onnan van. hogy ezeket 
,'-g most is veb-nczei gyöngyöknek neve 
k, A z üveg ipar hazánkba Csehországból 
ltott be a múlt század második felében, 
.z. els, üveghuták a Mátra hegyvidék 
nrnyékén épültek, igy a sziklai (Zólyom 
i 17U1 ben. | parádi (Heves m) 1778 ban. 
" az üveg-ip ír segédanyagai. írni. akvaicz. 
i'-sz stb. megvoltak. Francziaország üveg 
yáraiban találták fel az öntött üveget. 
Intenek itt oly tükörtáblákat, melyek 4 
l. magasságúak és L'0 m. szélességüek. 
'ilághirúek azonban a Csehországi üveg 
Párak. Ksek az üvegipar minden ágát 
tlőlelik, készítményeik finomságra nézve 

a legtökéletesebbek közé tartoznak. — 
Igaz ugyan, hogy az üveg, mint az imént 
is láthattuk továbbá a sziklák u. m. a 
gránit és a márvány, melyekből épületein 
k.-t készítjük épp oly fényűzési tulajdo 
nokkal is 1,Írhatnak, mint a f.innebhiek. 
pláne ha azt tudjuk, hogy Diogenea so 
kalta lakását még a hordóban is. Tekintve 
azonban az embernek az állatoknál neme 
sebb hivatását, lehetetlen, hogy "0 soroz 
zuk ez Utóbb említett anyagokat legalább 
is a termemet hasznosabb terményei közé, 

Tehát a talaj ép&letköveket, szilárd 
épületalapot is szolgáltat s ,-z. által is 
van BZerepe mindenesetre az emberiség 
történelmében. Aa emberek állandó lete
lepülései, a városok és falvak fekvése, 
igen tetemes mérvben függ a talajnak 
alkotásától ; de m-'-g fontosadba válik ,-z,-n 
befolyás B későbbi fejlődésre, a lakóhelyek 
felvirágzására K i vitatná el azt. hogy l'.-ru 
ezüst gazdagsága. Kalifornia vagy Ausztrália 
egy részének arany-gazdagsága ,-z.,-ii orszá 
gok politikai es társadalmi viszonyaira 
nagy befolyást gyakorolt és még most is 
gyakorol. K i tagadhatná azt. hogy Angol 
ország ipari gazdagságát részint szén és 
vaskótelepeinek köszöni. Vagy még tovább 
menve, nem függ-e a képeőmflvesaet is 
legalább eredetében némileg azon kőzetek 
t d. melyek rendelkezésére állanak. „Ha 
B görögök saját országukban és Kis Ázsia 
partjain n-m leltek volna oly szép már 
vány és porphyrköveket, akkor szobrásza 
tuk nem tért volna abba az irányba, mely 
azt ezen művészet élére helyezte. Kgyptom 
nak eoeaen korbeli nummulit mészkövei 
nélkül a hires pyratnisok sohasem jöttek 
volna létre." mondja Beáé : Ueber den 
V e r t h der Geologie" czimii munkájában. 
Melyek után önkényt következik azon meg 
gyöződés, hogy a fúld szilárd kérgének 
alkotása csakugyan lényeges befolyást gya

korol az emberek életére. Oly természeti 
kincsek ezek. melyekkel szemben szorga 
lomra, értelemre é-s takarékosságra van 
esak szükség, hogy előnyösen kiaknáztat 
hassanak. Nincsen olyan talaj, melyet az 
ember, ha a szükség kényszeríti é-s ha a tudo-
doiiiánvnya! párosított munka által nyújtott 
számtalan segédeszközöKk.-l rendelkezik, át 
ne tudna mi i napság dás term".földekké ala
kítani. 

Most pedig a iservetlea természettől 
megválva, lépjünk át egy uj világba. A , 
legelső tárgy, mely itt figyelmünket m i 
gára vonja, növénynek neveztetik, mert 
osakagyaa miadea paránya tovább fejlik 
az idegen anyagoknak magához való ha 
sonlitása által, s igy csakugyan nő, na
gyobbodik, még pedig egészen máskép, 
mint a szervetlen testek 

Valóban végtelen közfal választja el a 
durva anyag,t, nedv a p l lány részek egy 
sz.-i ii vonzatának hatása alá van vetve, 
azon szervezett és élő anyagtól, melyet 
mezeink legcsekélyebb virágában is bámul 
inmk k.-ll. Aa ásványnál semmi viszony 
nem létezik az egymást ii-in érint-, részek 
közt ; ellenben a növénynél minden rész 
a legbensőbb viszonyban áll egymáshoz ; 
ok.-t a nedvkeringés köti össze, mely közös 
életüknek kútfej-, némely részeknek meg 
semmisítés,., a többiek működését is meg 
semmisítheti, mások ismét ujaknak adhatnak 
létet. Szóval a növény már élőlény. De 
köztük viszont egyetlenegy sem találkozik, 
melynek működése kiszabva ne volna, a e 
működések tagadhatatlanul közös czélra 
irányozvák. Kz. iisszliangzatos működések 
u. i . az emberre nézve hasznos eredményben 
egyesülnek. Nem csoda tehát, ha a növény 
tant más tudományokkal hasonlítva össze 
úgy találjuk, hogy a növénytan mindig 
kiváló ügy-elemben részesült. Növényekről 
már a bibliában is sokat találunk. Ilippoc-

rates, a híres görög tudós és orvos az 
ötödik században Kr . sz...-l,',tt már'JlM növényt 
sorol fel müvében. Theophrastus. a görög 
bölcs (39U—2SSi Kr . sz. előtt a növényekről 
irt munkájában 600 növényt számit fel. 
Linné Károly, a halhatatlan svéd botanikus 
a 18. században már 72Ü4 növényt ír le. 
Még ujabban pedig a számos utazás a told 
minden égöv.- alatt azt eredményezte, hogy 
a növények ismerete meglep", mértékben 
emelkedett. Ismeretünk mai állapota sze
rint a fu vészek a világon levő növény
fajok számát kei-ekszámban Sil.HHtl nemben. 
IMI. re I sülik, melyek között '.*(),(XJtl 
kétszikű. J»0.<Ml egyszikű és 4IVMX) kryn 
togam növény van Mely lajstromot a fá
radhatatlan kutatók iij felfedezéseikkel 
folyvást gyarapítják. 

Bizonyos növények saját élelmünk, s az 
ember szükségeire remiéit állatok élei 
inére, mások csupán ékességül szolgálnak, 
ismét mások az iparnak szolgálnak esz 
közül, végre a már más czélra nem 
használhatók miként írva is vagyon, k i 
vágattatnak és tuzre vettetnek, mihez 
azonban már mi adjuk hozzá, hogy mele
gít- eiiék. A rózsát., csupán csak virágával 
kedveskedik, a szőlőtő csak azért látszik 
teremtve b-nni, hogy gyümölcsét ízlelhessük, 
a a nagy erdőségek terebélyes fáiban egyedül 
a fa az. a mi érdekel mi az embernek .oly 
sok tekinteteknél fogva nélkülözhetetlen 
anyagul szolgál. 

A természet minden adományai közöl a 
növények leginkább nélkülözhetetlenek az 
emberre nézve. Hamarosan vethetné elle
nünk ragadoz.i természetű embertársunk, 
hogy megeszi bizony ö a búst kenyér és 
saláta nélkül is. Igaza van, de ki tehet 
róla. ha sült veréb nem repül szájunkba 
s ka azon állatok, melyeket az ember 
prédájává tesz, szintén a mezők füveivel 

, tartják fóu életűket. De különben is ily 
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állapotban; ismét egyesülni Ing .1 testtel 
ós így éri ol tökéletes boldogságát." Kz 
az tehát, a mit a kath. egyház a főltá 
mudásról t.init. 

12. Stöikl A-lbert szintén a legatapo 
sabb b az igazi positiv kereszténység 

munkái magyar nyelven \ s megjelentek 
Zafféry áa Répássy jeles fordításában. -
Stöckl a lélek halhatatlan.tag.it annak 
f e l o s z o l h a t lanságát ól (ino.rruptibili 
tas) toszi függővé. Azt mondja, hogy a 
lélek természettől fogva feloszolhatatlan; 
a feloszolhatatlanságot magát azonban 
nem tartja még halhatatlanságnak. „A 
halhatatlanság - úgymond - az, hogy 

gondolkozó é.s akart) lény tovább él is. 

nak s csakis ez a valódi szó szerint ér
telemben vett halhatatlanság.1' — A hal 
hatatlanság lehetőségének kifejtése 
után a lélek halhatatlanságát valóság 
szerint is kifejti é.s bebizonyítja. Azt ál 
Htja, hogy „mindenekelőtt lényegesen 
van feltételezve annak Isten által való 
fentartása. Amiként Isten a lelket sem 
miből teremtette, akként azt meg is sem
misítheti és pedig az által, hogy meg
szűnik azt a létben tartani. Ezen fentar 
tás minden teremtménynek szükséges, 
hogy létben maradjon, tehát a léleknek 
is. Ha tehát azt a kérdést állítjuk fe l : 
vájjon a lélek a test halála után valóiban 
mint öntudatos lény tovább él-e, ezen 
kérdésnek más értelme nem lehet mint a 
következő: Vájjon a lélek a test halála 
után Istentől mint öntudatos, tehát szel-
lemileg élő lény fentartatutik-e V E kér- ! 
désre igenlő feleletet ad s azt következő 
bizonyítékokra állapítja. Először a bol
dogság ut.in való vágyra, mondván : „Ta- | 
gadhatatlan, hogy minden ember termé
szeténél fogva boldogság után törekszik 
és pedig olyan boldogság után. mely már 
semmi kívánni valót sem hagy hátra . . . j 
Ámde ezen legnagyobb boldogság az 
ember által e földon el nem érhető . . . 
Szükségképen tehát egy más életet kell 
feltételeznünk, a melyben a lélek ama 
legnagyobb boldogságot elérheti.-' Má
sodszor az embernek tökéletesedést ké
pességére é.s tökéletesedésre való ösztö
nére, azt állítván, hogy: az ember töké
letesedésre képes s erre ösztönnel is bir. 
Minthogy azonban az ember tökélyese 
désének legfőbb fokát e földön el nem 
érheti s minthogy azt sem tehetjük fel, 
hogy a tökéletesedésre való ösztön merő 
álomkép: szükségképen el kell fogadnunk 
egy más életet, melyben a lélek tökéle
tesedésének legfőbb fokát elérheti. Har
madszor a halhatatlanság után való vágyra. 
„Az ember természetében fekszik — ugy 
mond — az örökké tartó személyes fen 
maradás után való vágyódás. Saját énje 
végképen valói megszűnésének, teljes meg 
semmisülésének gondolatát el nem visel
heti az ember . . . Ha tehát a lélek hal 
hatatlan nem volna, akkor valamennyi 
teremtmény közéd az. ember volna a leg-
boldogtalanabb. mivel a természetes vágy 
őnála egyedfii oly ezél felé volna irá 
nyozva, a melyet egyátalán elérni nem 

képes, mig minden más teremtmény ezél 
jóhoz j u t - — Negyedszer az erkölcsi 
világrend követelményeire a az. erkölcsi 
Zég alapfeltételeire „Szüntessük m-g a 
halhatatlanságot s elenyészik azonnal 

esidekvélV'^ 
é-nb-k é-s az érzékiség. M.-gszűnik ezzel 
minden lényeges különbség a jó és rossz 
között ; egy éa ugyanazon cselekmény 
az. egyik ré-szöre jó b-ln-t. ha az érdeké
nek megfelel, a másik részére rossz hi
het, ha érdekeivel ellenkezik. Minden 
rossz cselekedet mint olyan csak számo
lási hiba, mely az illető értelmi korlátolt
ságának ós nem erkölcstelen akaratéi ha
tározáséinak '-sik rovására. A halhatat
lansággal együtt romba dől minden er
kölcs is." Végre a lélek halhatatlansá 
gának végérvényes bizonysága gyanánt 
minden népnek ezen igazságra nézve áta-
kínos egyetértését hozza fel. 

111. 
A franozia bölcselő szellem két kima

gaslói alakját mutatjuk be e külön feje 
zetben. Mindkettő oly meggyőző követ
kezetességgel fejti k i elveit tótelünkre 
vonatkozólag, mely bámulatra ragad s 
tartós, lélekemelő hatást gyakorol reánk. 
De lássuk őket egyenként. 

I. Houfi-nild Emil, orleansi püspöki 
helynök. Legkitűnőbb müvét .Keresz
ténység és korunk" czimmel Dobos La
jos és Spett Gyula fordították édes hazai 
nyelvünkre. Bougaud fent jelzett müvé
nek első kötetében a 13. fejezet tárgyalja 
a lélek halhatatlanságának kérdését. S 
most kénytelenek vagyunk minden szé
gyenkezés nélkül bevallani: elnémul, el
hal a szó ajkunkon, ha öt beszélni hall
juk, íme: , .A halál csak alagút. Túl 
rajta ismét ós még szebben ragyog' fel a 
világosság. Ugy van, halhatatlanság, 
vagyis a lól.-k teljes kielégítése, vagyis 

az, mit a vallás tanít s ez az, a mivel a 
szenvedők vigasztal.is.it betetőzi . . . Van
nak lelkek, boldogok ökl kiknek a hal
hatatlanság legerősebb bizonyítéka a — 
halál. Szeretteik kedves maradványainál 
ők nem tudnak térdre borulni a nélkül, 
hogy mennyei illat, az. élet és halhatat
lanság lein; ne járná őket át s ne mon
danák a kökéivel: Lehet-e kételyed a 
siralom felett? Boldogok ők! Minden 
sir, mely elöltök nyilik, az eget világítja 
meg nekik. I >k kevésbé- megtörten érnek 
az élet végére ; tudják, hogy jobb részük 
Oda fönn van már és egyesülnek nem
sokára. De vannak mások — szánjuk 
őket ! - kikre a halál ellenkező hatást 
gyakorol. Sziveikben a halhatatlanság 
reményét bánatfelhő borítja el. Megjön 
az éj s kínos kétségben telik e l : Hátha 
mindennek vége lesz! Keserű megpró
báltatás, mely sokszor épen szeretőtök
ből származik. Ha kevésbé szeretnének, 
kevésbé- kétkednének, l-is főkép itt fejti 
k i fönséget a vallás. Megnyugtatja a 
gyötrődő lelket föltárja előtte "e sötét 
csarnokot s enged neki egy reményteljes 
pillantást vetni a sír homályán túlra. 
Segéli föltalálni lelkében a szunnyadó 

meggyőződóst. Mert a halhatatlanság 
eme szükséges dogm.ij.il lo-ni kőre vagy 
pergamenre Irta Isten. Ai észnek beW 

lélekbe vésett.'.Nincs rá czáfolat. Bizo
nyítéka pedig az, lmgy ha nem fogadjuk 
el a lelket a jövőben, elnyomni kezdjük 
azt a jelenben. De mikép? Sok szellem 
kel l hozzá, hogy lelkünk nemlétét ma
gunkkal elhitessük . . . De a lélek nem
csak van, akar is lenni ; mindinkább 
akar lenni. Söbb világosságot ! több sze 
retetet! több életet! ezt hangoztatja. 
Minden léleknek ez a kiállása. És ez 
semmiségbe veszne ! Ez éh. e szomj, mely 
lényegét teszi a léleknek, haszontalan, 
czéltalan, oktalan, értelmetlen volna! mit 
mondok? mint gúny fordulna vissza rá! 
A végtelen világosságot szomjazod ; 
örülj; örök sötétség fog borulni rád ! 
Éhezed és szomjazod az életet; majd 
kapsz halált és semmiséget! Azt inon 
dod : Örökre, válaszul majd ezt nyered : 
Soha! Ez ostobaság." 

Más helyen ismét: ,.b'.s ha csupán szi
vemet kérdezvén : hol lakik a fájdalom, 
a szeretet, az erény, az óhajtott és — bár 
csak némileg — meg is valósított hala
dás, már is föl lobogni érzem a halhatat
lanságba vetett minden reményemet: hát 
még ha égre emelem szemeimet s Istenre 
g o n d o l o k ? . . . Kerestem az életet. .Né
hány évig gyarapodni érzem azt magam
ban. Nőttem, erősödtem. Azután egy-

tetőre, hol egy kis ideig maradunk, mely 
után nincs egyedi hátra, mint az éveknek 
oly rohamos lejtőjén leszállani : é-rzóm 

táplálnak többé. Most itt vagyok elgyön
gülve, megtörve, kimerülve, meggör
nyedve. Ez már a vég. O h ! nem. Meg 
látom Istenemet az élőknek földén. Benne 
föltalálom az életet, melyről álmodoztam : 
8 kiapadhatatlan, az. örök életet; Sutiubor 
cum apparuerit . . . Ime. mily gondola 
tokkal tartja főn, erősíti, győzi meg a 
vallás a lelkeket; mikép segíti őket át
hatolni az aggkor sivatagjain s altatja 
őket szelíden a halálba. A m i l y mérvben 
fogy elöttök a homály, oly mérvben pity
mallik az örök hajnal Midőn a keresz
tény nem látja többé a földet, a vallás 
odahajol vánkosára s az eget mutatja 
neki. Gyöngéden figyelmezteti vógiirá-
jára. Hogy az utolsó horcz.ru előkészítse, 
megedzi életfárasztott tagjait s reményt 
lehelő szavaiba a bánat eszméit szövi. 
Miután hibáinak emlékével alázatossá, 
leniondóvá, szelíddé tette, fölszítja erejét, 
kezébe adván Istennek képét, ki érttünk 
szenvedett. Igy fölfegyverkezve kézen 
vezeti őt a halál elé s megtanítja szaba 
tlítti gyanánt üdvözölni azt. Még egy 
perez s megvalósulnak álmai. A világos 
ság é-s szeretet kiapadhatatlan forrásiból 
fogja szomját eloltani. íme ezt mondja a 
vallás a zaklatott léleknek, k i annyit 
óhajtott, annyit szenvedett, oly keveset 
nyert meg. A haldokló már érzi elöizét. 
A z örök nap hajnala derengeni kezd 

előtte, visszfénye már olt játszik hornh 
kán. A halhatatlanság illata térjen, 
ágya körül, hol bóké-ben hal el. S sze 
ren-inek szemei még a földön keresi] 
azt. ki már az. égbe szállá föl -

Ú J D O N S Á G O K . 

* H a l o t t a k nap ja . Halottak napjának! 

a modern szokásnak megfeleh'íleg az egyes f 
családok módjához mért pompával voltak! 

tőbe,, Kgyüd sziné-z -dijánál B . ig i Gyula 
színész, az alsóvárosban ifj. Varázséji 
Gusztáv, volt várnai tanácsos, sírjánál 
liajáry Géza városi jegyző beszédet tar
tott. A z alsóvárosi sírkertben az 1848,4'J-
diki szabadságba!ez alatt elhunyt honvé
dek közös sirja felett levő obeliszknél a 
kath. legényegylet testületileg megjelent. 
Hazafias dalinkat énekelt és alelnöke 
K u b i n y i Endre szerkáplán talpra esett 
tartalmas emlékbeszédet mondott. 

* H y m e n . Glasel Jakab kereskedőnk 
leánva „He m i n i a" és H e r m a n n Mór 
osztrák államv ,suti tisztviselő, budapesti 
lakos esküvője ma tartat ik meg a helybeli 
status qno izraelita hitközzég imaházában 

* A z egészzégügyi törvény végre
hajtásának el'..„őrzése. Dr. Oláh Gyula 
az országos egészségügyi tanács kiváló 
munkássága jeles tagja — tegnsp egész 
váratlanul meglátogatta városunkat a he
lyi egészségügyi viszonyok felett eszköz-' 
lendő ellenőrzés s a közegészségi törvény i 
mikénti végrehajtásáról szerzendö meggyé. ( 

ződés végett. — A siket némák kir. hité 
z-te é-s az országos fegyintézet, valamint 
B paulai szent Vineze apáezák által ke 
zelt agg ápolda megtekintése után a ha- 8 

tóság kíséretében megszemlélte Dunapar- .. 
tunkat is. mely bizony nem a legkelleme
sebb benyomást tette reá ; nyomban el is 
rendelte z csatornák megbosszbbitá 
sát kikövezését és az illető tulajdono
sok 'költségén leendő tisztán tartását. 
— A vágóhídon is czélszeiü tisztasági 
intézkedéseket tett, s egyik másik ven- , 
déglö tisztátalan udvara sem kerülte el . 
Agyelmét felhiván egyúttal a hatóság leg
szigorúbb ligyelmét a némely házaknál 
általa látó t nagyobb számú hízó serte -
sekre is. - - Figyelemmel fogjuk kisérni 
mennyiben lesz ezen intézkedéseknek vala- , 
hára foganata — melyeket mi lapunkban • 
annyiszor hangoztattunk, — s melyekre 
oly sokszor rámutattunk. 

* Rendőri h i r e k . K n e i f e r Pál szol ' 
gálati könyvellek meghamisítása miatt, a ' 
fenyítő bíróságnak adatott át. — Rendőr- i 
ségünk az elmúlt héten többeket kiutasi | 
tott városunkból, kik szolgálat keresés ( 

ürügye alatt az erkölcstelenség őségére! 
voltak. Kívánatos, hogy a megkezdett 
úton. tovább haladjon. Van e részben még 
több tenni valója is. — Kár lenne ennyi- f 
vei beérni! i 

V Á R O S I Ü G Y E K . 

' A kőszegi választék 1888 dik 
évre zzélé név jegyzéke öiazaállitta 
tott. A z érdekeltek t. é. november 5 dik 
napjától 10 dik napjáig a városi jegyzi 
hivatalában megtekinthetik, s az. ellen 
f. év november 10 dik napjától lödül 
napjáig feltolyamodással élhetnek. 

E G Y L E T E K és T Á R S U L A T O K 
* A rém. k a t h . iskolassék C fi 

nov.-mhéi ii dik napján délelőtt lOórakol 
az uj iskola tanácstermében ülést tart. 
melynek tárgya lesz Bartos József tanitó 
lizetési ügyének elintézése. 

I R O D A L O M . 
" Deutsch MOr ko.n.k, I. sk.il.-.'di. n ini-gj.-l.-ii-

n-ii - kaphatta a követkéz.; aj könyvel: ,T4iislal 
tatai ..) -k • Beamatasaáasatsan*, a ampsr sat 
akadémia által dr Kút díjjal koszorúzott j.álva-
.iiuiiki. Irta Kaulz llvula. Ara a frt. — Magyar-
.•r-/.iei i-rJalu loijl-o (. ,. J. !..., s, kr.-t.iru.-i 
„ak Komáromi .lánnsn uk. törökországi lliuriumja « 
K*|..-r-..iiaj.i Közli Nagy lv.'.n. Ára ÜO kr. — V. 
Karoly császár lemondass és végnapjai a azt. Viuti 
kelaataraaa. ina Préseit v. i i . faraitetta i \ Szat 
m.iry K. Ára 60 kr. — Lengyelország elto fiion-
tasa. Irta I.al.oyláye Kdnárd. Franc/iából fordítóin 
Kibary Ferenez. l'j kiadás, ára 40 kr. — KmWt 
italok a raagy. kereszténység idsó századából. For 
diti.ttti Szalui Károly. I. Üzent István kuály nagyold 
legendája. II. Szent Istviíu király kitelik legendája 
III. Szent Imre h.-rczeg legendája. IV. Szt. liellért 
csaimdi püspök ék te. V. Szt. László király legén 
dája. VI. Szt. tamilé vagy Szt. András hitvalló Cl 
szt. lanaleh istlaaa elete. VII. I'iligrin p»s»au 
I i|s|,ók levele a magyarok megtérítéséről. Uj kiadái 
ara 00 kr. — Legolcsóbb és legszebb naptárak. 

D r . C s á n y i J á n o s 
felelős .z,.,-k,-szl , ,- l.a.|...|..,.t..la,.|..l 

felületes Ítélettől eltekintve, talán még 
sem hiába kérjük az Istentől sem minden 
napi kenyerünket, jólehet azt mi is meg 
engedjük, hogy az embei nemcsak kenyér
rel él. 

„Ha a gaboiiaiiemuek ritkák valamely 
népnél — mondja Emery: „A növények 
élete" czimü müvében — az ilyen nép 
czivilizácziója mindig alacsony fokon áll. 
A sarkvidék lakosa az egyedüli ember e 
világon, kinek a klíma zordonságS Bem 
engedi, hogy a gabnanemüek közöl csak 
egyet is termeszszen. nyomorúságban é-s 
müveletlenséghen tengődik, mintegy áliati 
butaságba süly.-d. s miként a fehér medve, 
mely gyakran szerencsés vetélytársa a 
létért való küzdelemben, nyers hússal táp 
lólkozik s a kiömlő meleg vért issza." 
Tehát a gabonafélék, máskép a pázsit tu 
vek részéről az embernek tett szolgálatok 
ki sem számíthatók. Mindennap új fölfed-
zések. új alkalmazások szaporítják azon 
szolgálatok számát, melyeket toppant .-sa 
Iád. B iiövényor.-zág ezen egyik legnagyobb 
családja tesz az emberiségnek. 

A siker (aleinon) a legfontosabb része 
a tápszereknek; a nitrogén tartalom a 
gabonában ebben az alakban fordul elő. 
Hatása igen hasonló a fehérje, enyv és 
más állati Vegyületek hatásához, 'mivel 
chemiai alkata ugyanaz mint ezeké. Ily 
anyagokat szolgáltatnak a búzán kiviil a 
rozs. árpa. kukorieza s főleg a rizs. 

Minden égalj saját növényzettel bir, 
melyek eredeti bazájokon kívül nem élhet
nek, vagy csak nyomorúságosan t.-u\ész. 
hétnek. De azé-i t az. ember szüntelenül 
háborgatja a növények eloszlásának- ter
mészetes tőrvényeit, maga köré iparkodván 
gyűjteni az idegen növényeket i a melyeket 
anyagi jóléteié nézve hasznosaknak ' hisz. 
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a 
növényországban viiágp.dgáii kozmopolita) 

természetű typusok, vagyis olyanok, me
lyek különbség nélkül minden klima alatt 
képesek megélni, nincsenek ; s így az ember 
legföllebb meghonosíthat egyes növényeket, 
de nem egyszersmind akiiinatizálhat is. 
Mert a növény az áthelyezést ugyan el
szívelheti, de az életmód változtatását nem. 
Oda jutni, hogy valamely kopár síkságot, 
valamely homokos területet ke Ivünk sze 
riut forró földövi bámulatos erdőkké vál 
tostaaaunk, csak álom leket. Vagy ta 
Ián aklimatizálni fog valaki egy kókusz 
pálmát. Ha utóbb sikerül is mi baszna 
lenn.- bel,le ,.z embernek, hisz az akliina-
tizált kókuszl't niiud-n tekintetben külön 

haszna b-n'n - a -z -t l , z-t fölött kivívott 
győzelemnek ? 
"Számtalan vidékeken a gabonafélék sem 

teh-tik az. embernek rendes él-lmé-t a most 
említett okoknál fogva. Mi ly sok ember 
pótolja az emiitett hiányokat hazánkban 
is. a talán Bek ínyenc/, által megvetett 
burgonyával. Iliből iámét nem kellé aznn 
véghetetlen gondosságra utalnunk, melyet 
a termesz..-! kitojt a növényvilág változa 
toaságábaa ta. Az alakok változatosságé, 
a fajoknak rendes egymásra következése 
idő é-s évszakok ./..-lint. mindennek létoka 

vegyíti taikára össze őket egy mezőn, nem 
a klima. nem is a tulaj hozza őket létre, 
hanem minden növény megjelenésében egész 
sereg tünemény játszik össze, melyek a 
legszorosabb oki lánezolatban állanak. Min 
den növény képes korlátlanul szaporo Ini ; 
törekszik a természet erői vagy az eltér-
jedéare szolgáié, valamely .-zkoz segélyé 
vei a földet annyira benépesíteni, amennyire 
élettölletele, |„ás llö \ ,'• ll V e k k e I, állatokkal 
vagy az emberrel szövődött tn-.i m- -i 
ged'ik. Igaz ugyan, lmgy gyakran a sze 
lenesés votélytáts az életküzdelein'..- a 

legtöbb növényt legyőzi, mielőtt ezek az 
éghajlati vagy a talajáM-'.ság azon határéit 
átlépté-k volna, mely lét képességüket biz 
tosithatja. 

A hüvelyes vetemények nagy változa
tossága szakítja meg a táplálék egyforma 
ságát. A viz általában oly elegendő volna 
SS embernek, mint a kenyér, ha csak az 
elkerülhetetlenül szükségeseket tekintjük, 
i i - miért ültette volna már Noé apánk a 
sz.ölé.t. ha hasznát legalább nem gyani 
totta volna. Vagy ki ne tudná, hogy a 
dohány se nem étel se nem ital s mégis 
mily féltett kincsét képezi napjainkban 
már egész államoknak. Kerti fáink szinte 
adóznak élvez •tűukreagyüiu'ál.-sök soka -ág i 
és változatossága által.'De áfát gyümölcs 
nélkül nem kell a épp úgy megbecsülni 
az embernek. A la a legbecsesebb anyag, 
melyet az ember kezei különféle módon 
felhasználhatnak. Hányféleké-p alkalmaz, 
zuk azt az épületek felállításánál, a hu 
torok, gépek, szerszámok és közlekedési 
eszközök készítésénél, az egyszerű taliga 
tói kezdve a legendásabb gályáig! Fősz 
szuk meg az embert a fától, s azonnal 
el lesznek tőle véve hajói, szekerei, gépei, 
bútorai, ágya. asztala, széke stb. F a nélkül 
még csak hitvány gunyhót sem építhetne. 
A fa használata által az ember nagy elő
nyök birtokába jut. Számos fanemek ipari 
lag i - lói.-..- anyagokat -zolgáll ut nuk ig\ 
pl. a tölgyfa kéreg a bőrök cserzésére hasz
náltatik, mely anyag nélkül a bőrt, me-
|v e t annyi czélra használ az ember, csak 
n.-m egészen nélkülöznünk kellene. A z e r 
dóságéinak végre még más szerepük is 
van; a gőzpárák összegyűjtésére szolgál
nak s így el.i-egítve az esőzést önmaguk
nak is használnak. 

(Folytatjuk). 

Váezon, lss7. üjomatott * « _ . " Sándor könyvnyomdájában. 

http://halhatatlan.tag.it
http://vigasztal.is.it
http://dogm.ij.il
http://horcz.ru
http://kr.-t.iru.-i

