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Előfizetési ára : 

Wta évre O fit - kr. 
f.-l évre I > - » 
negyed évre I • .10 . 

EtTH -/.ám ara IO kr. I.l.on-il , Déutléh H . .1 v.ii-,,-liiz épületében.) 

Szerkesztőségi iroda éa kiadóhivatal: Hirdetések : 
-..ra oégj hasiboa garmond «or) ao kr. 

lívilt-tér: aofs :tO kr. 
Bélyeg; Illeték: minden liei-tatásnál S SO kr. 

A ajülta-bélTél kiilén fi/.-l.-n.l... 

A kö l t ségvetés . 

A pénzügyi-bizottság a limit hét 
folyamai) vizsgálta át a városi tanács 
által készített kö tségvetési tervezetet, 
— s azt némely tételénél megváltoz
tatván, az általa helyesbített költség 
vetési javaslatot ajánlja elfogadásra. 

Rámutatunk röviden azon tételekre. 
melyekben B bizottság ai eredeti ter
vezeten változtatást javasol. 

A) He v é t e l e k : Az I. fejezetnél 
az 1886. év pénztári maradványaként 
felvett 7888 frt 11 krból 1162 frt, mini 
a 60 000'frtos törleaztéei kölcsönnek 
tartalék alapja a közpénztári kezelés 
éa könyvelés alul kiveendő és letételig 
kezelendő A 4200 írt pedig azon ÖSZ-
«zeg, melyet a pénztár a bo 00(1 frtos 
kölcsön törlesztési részleteként az isst;. 
ÍV terhire tartozott volna kiadni. A 
közpénztárból ei is kiutaltatván, az 
1886. év pénztári maradványát esak 
2026 frt 11 kr. képezi. 

A III. f.jez.ti.ek 11. létele alntl ké-
ledelmi kamatok czi mén előirányzott 
808 frt helyett 300 frt. — 12. tétele 
alatt végrehajtási költségek czimén 
előirányzott 1000 frt helyett 600 frt 
előirányzása javasol tátik. 

A 1, vételek közé" f Ivceadők még a 
tanács által készített tervezetből ki
maradt következő tételek: 
Vadászati jog bérletéből 

befolyó 217 frt '>'< kr. 
adó vissza térit ós czimén 

befolyó 800 Irt - kr. 
tiszti előleg visszatérítés 

czimén befolyó . . 260 frt - kr. 
Ekként a b e v é t e l e k h e l y e s b í 

tett f ő - ö s s z e g e 8 2 6 0 9 frt 19 krt 
t e n n e k i . 

11 K i a d á s o k : A II fejezetnél a 
római kath. hivők iskolájára előirány
zott 8196 frt 88 krboz képest qttota 
arányban előirányoztunk: a, reformá
tusok iskolájára 981 frt. az ág, evang. 
iskolájára 2"27 frt, a status quo izraelita 
hitközség iskolájára 8!)2frt. azorthodox 
izraelita hitközség iskolájára 22(1 frt. 
éa igy közoktatási kiadások czimén 
üssz- sen 10 ,21 frt 88 kr. 

A IV. fejezet első tétele alatt 10T.r, frt 
02 kr. helyett felvétetik 127 0 frt 02 kr. 
és ezzel szemben a 6. létei alatti 546 frt 
•11 kr , valamint u 7. tétel alatti 
181 IV: 81 kr. töröltetik; a es által 
ezen fejezet összege 1793 frt 7n krra 
helyesbit te tik. 

As V . fejezet 2. tétele alatt „segéd-
szeméiyzi r fizetése éa dijnokok napi 
dijai" ősimen felvett 2004 frt kiadás 
1825 Írtra kiigazittatik, s ezzel a feje
set összege 18767 fit 40 krban írd-
nyoztatik elő. 

A VI. fejesel első tétele al itl „Kegy-
ilijnk" czimén előirányzott 71" frt 
Regele Károly nyugdijának kiegészité-
són-javaslatba hozott 136 frttal emel
tetvén esen tétel 846 írtban, as arra 
vonatkozó fejeset összege 970 frt 
s-l krban ál lapitta tik meg. 

A X. fejeset 2. tétele alatt .törvény
könyvek és nyomtatványok* czimén 
felvett 549 frt 63 kr., a szükséglet 
mérvének megfelelőit g 500 frtro leszál-
littatván és az 6. tételnél 12 kr. töröl
tetvén, e lejezet összege 1 1 SO frt 
lü krra helyt sbittetik. 

A XI . fejezet 10. tételénél „utczák 

és terek kivilágítása" czimén felvett 
472U frt helyett 2-100 frt, 11. tételénél 
„A városi faiakon*" czimén felvett 
600 frt helyett 600 frt, 12. tételénél a 
„ssóri erdő kiííltetése'1 czimén felvett 
300 frt helyett 250 frt, 16. tételénél 
„az u czák ós terek tisztántartása és 
öntözése11 czimén felvett 1200 frt he
lyett tekintettel a Dunára vezető városi 
nyílt csatornák megrendelt tisztántar
tanának költségeire 1400 frt irányoztu
nk elö; és ezeken felül k a n d e l á 
b e r e k felállítására 400 frt felvétele 
javasoltat vált. ezen fejezet helyesbített 
összege 8507 Irtot tesz. 

A XII fejezet 1. tétele alatt „a vá
rosi épületek javítása és igazítása-' czi 
mén kivett 11289 frt 6000 frtra, a 
•1. tétel alatt „a város utczái ós faai-
tása- czimén előirányzott 400frtpi dig 
250 frtra leazállittatván és esen fejezet 

: alá pótlólag ,.titcz.ajelző táblák" czimén 
2oil frt felvétetvén, ezen fejezet alatti 
kiadás 6700 frt ban állapittatik meg. 

A X V . fej.-zet alatt „már utalványo
zóit összegekre" felvett 1593 frt 20 kr. 
600 H ÍM . a XVII. fejezet alatt „vegyes 
,'s előre nem látható kiadások" czimén 
felveti 3500 frt 2500 frtra mérsékel
tetik. 

A XXII . fi jesel alán .kövezés* czi
mén előirányzott 7825 frt 10789 frt 
22 krra felemeltetik és a kiadások közé 
„S vadászati jog bérletéből a telkes 
gazdákat illető rész" czimén pótlólag 
még 217 frt 60 kr. felvétetik és ezen 
módosításokkal a k i a d á s o k íőöas-
s/.ege 105782 frt 3 9 krra helyesbit-
tetik. 

Kként a kiadások 
fő összegéből . 105782 frt 39 krból 

levonván a bevé
telekfőösszegét 82609 frt 19 krt, 

amntatkozóhiány 23173 frt 2 0 kr. 
pótadóval fedezendő. Es tekintve, hogy 
a pótadó alapjául szolgáló állami adók 
főösszege 5 7 9 3 3 frt 4 2 krt tesz ki, 
az előirányzott kiadások hiányának 
fedezésére az állami egyenes adó min
den pótadó alapul szolgáló forintja 
Után 4 0 kr. pót adó lenne kivetendő. 

Dunai Szél. 

Színésze ink. 
A lefolyt hét nagyon sok keserű tapasz

talattal gyarapította a színigazgató ismeret 
körét. A végrehajtó naponkint ott leske
lődött az. esteli pénztárnál, hétfőn le is 
foglalta annak 20 frt S0 krt tevő összes 
bevételét és elvitte magával. A többi na
pokon azonban minden leskelödés sikerte
len maradt. Kedden és csütörtökön az előre 
hirdetett színielőadást a pénztár üressége 
nem engedte megtartatni és igy a mindkét 
alkalommal teljes ezémbaa megjelent bér
lői; kénytelenek voltak színházi élvezet 
nélkül hazamenni. Aa igazgató sem a tár
sulat tagjainak gázaiját, s,-m azt, ki a tár
snőit tagjait ételemmel látta el, ki nem 
Űzette. Pénze nincs. .Mindezekből azt a jó
zan tanulságot meríthette maga számára, 
hogy üres tárcsával nem leket aainigaaga-
tóakodai. 

Elvezet nyújtásban ugyan megpróbált 
mindent. Olasz, éin-kesesekkel is companis-
táakedott. Kz sem sikerült. Néger éneke
seket is beeresztett a színpadra. Ezek sem 
terhelték meg taebeiket. 

Az cgve.s darabokbokrél röviden a kö
vetkezőket közölhetjük : 

November 12-,likén iszombaton) Zell éa 
(Jeic-é társszerzőknek a csütörtöki előadás
ról elmaradt .Gaeparone, a szicíliai ban-

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

K é r d e d , a n y á m . . . 

Minek mol.dj.llll 't„,í',l linjia. 
Mi t.i: ii*} eme k in _ ^ 

i'h' l'i iii.viiu. mért is ilOllél 
K-Rcm a vibi.-r..? 
Azt i , .,•:• .1 a •elsaraat 
I. ecv.k tele-ége. 

M, ni, irz tér.-. 

Meavaasaaefllayeareh aaa 
Vii-.n-rap , sterc 
lt. i.l. 1.1.1 non a* antalosnil 
II. ,io.inlek,-,eie. 
V. -.-v '..én- i:,n ko zonii i«. 
s ta .íjon az ír a. 
l.i- a.-ni. t- II lej-nnv 
T, .11 a k„ii,r-»mr» 

•-• I " 

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

[FoljrUtii 
Ily felelettel elégedtek meg sokáig a 

tudomány emberei is. Csak a mnlt század 
vége felé akadt egy alaposan gondolkozó 
tt, ki aetnmikép s-m lóghatta fel, hogy 
a természet háztai tilsában valami felesleges 
l'Hezhcasék, és a virágok feltűnő sajátságai 
r.ak alapokat lankadatlan szorgalommal 
fürkészni kezdő. E gondolkozó fő Sprengel 
Christián Conrád v.i'a. kinek először sikerült 
í tárgyról a süni fátyolt fölebb-nteni. Ebbeli 
észleletéit 17'J.'t ban megjelent „Daa ent 
u"okfe" Otkeimniaa der Natúr im Haue ; 
'ler Ulnmen" czimü munkájában tette közzé 
Ezek szeiitit a virágok feltűnő ezinének, 

illatának, alkotásának és egyéb sajátsága, 
nak talajdonképen! czélja BS volna. bog-, 
a sserteröpkedo rovarok figyelmét magukra 

' vonják a azokat magukhoz csalogassák ; 
— ez pedig mind azért történnék, kegy 
a rovarok, midőn valamely virágra szállá-
rak. a termékenyítő bimport saőröa tes
tükkel lehorzsolják, s odább repülvén, azt 
egy szomszéd virág bibéjére vigy-k ; szó
val, hogy a rovarok a virágok terztázenyi 
tését közvetítsék. 

Mintegy 00-70 év mulva 1888 ban Ifit 
wln DS is bizonyitá, hogy a rovarok által 
eszkiizlött termékenyítés a növényekre 
nézve sokkal nagyobb előnynyel jár, mint 
az .".ntei in-k. nyit,-s. Kísérleteit több gene-
ráti.in át ismételve, azt tapasztalta, hogy 
az idegen himporral termékenyített növény-
példáiivok utódai mindig gyorsabban, erő 
teljesebben fejlődtek ki és több termést 
adta';, mint az önteriin'-keiiyitettek i 1-
z.,-,1 I. -. Jogosan következtette azután Dar
win, hogy a növények a rovarok által 
eesköxlött termékenyítésből csakugyan rop
pant hasznot búznak. 

Ezen és hason!,', esetekben B rovarul; 
közbenjárása igen fontos ; és csodálatosak 
egyes világok nzon alkalmazkodó herén-
desései, melyeknél fogva a rovarok a ter
mészet által rajok ruházott feladatakat 
ágyazólváa kötelesek elvégesai. 

Eme páratlan szolgalommal végrehajtott 
búvárlatok által a felvetett kérdés most 
mái- n,ii.den oldalról kellőleg meg van* 
világítva, — ágy kegy jelenleg már töké 
b-t.-s fogalmat szerezhetünk magunknak 
aaoa nagy fontos .-ágú szerepről is, melyet • 
a rovarok a természet háztattásában vi 
sclnek. 

A rovarok is, mint minden élőlény, a 
kBrttlméayskkes, a kttlsö befolyáfoklio* al
kalmazkodnak, saját maguk pedig ismét 
a természetre hatnak vissza; éa minden 
tartózkodás nélkül kimondhatjuk, hogy 

: nincs állatcsoport, mely a földi élet kii 
lönbiizö viszonyaira oly nagyszerű hatást 
gyakorolna, mint éppen ,i rovarok osztálya. 

"N-in mindig könnyű ama sajátságos éa 

sokszor nagyon is bonyolódott, sokféle vi
szonyokat megérteni. m--ly,kkel az alsóbb 
rendű álla*ok világában találkozunk. Ért
jük a mondottakat különösen a most leg
alább érinteni akart állatokról a férgek
ről, melyeknek már esak nevéből is a leg. 
többen csak rosszat tudnak következtetni. 

, Pedig közelebbről tekintve a dolgot, minden
esetre fogunk köztük találni jótevőket is. 

Az orvosi nadályt vagy pióczát azt hi
szem mindenki a hasznos állatok közé so
rolja, kit már legalább is egyszer nagyobb 
hajtól szabadított m-g, vérének megtisztí
tása által. Hányan nem is gondolnák azon 
ban, hogy mily' fontos szolgálatot tesznek 
a földi giliszták. Majdnem minden nedve
sebb vidéken rendkívüli nagy számban 
j -lennek m-g és nagyságukhoz mérve nagy 
izoui.-r.'it is képesek kifejteni. V. Hensen 
a terméketlen altalajok vizsga ata közben 
gyakran tapasztalta, hogy a földi giiisz.ta 
iltal fáit menetekben a "növények gyöke
rei igen dúsan rojtossdtak, s általában 
erőteljesebb fejlődést mutattak, mint ugyan
az vi talaj bármely más részében. E tény 
felkötvén ügyeimét, behatóbb vizsgálat alá 
kezdte venni az eddig annyira megvetett 
lény életviszonyait, a vizsgálódásainak 
eredményéül azt találta, h"gy a földi gi
liszta sokkal jelentékenyebb szerepet visz 
a természet háztartásában, mint azt e 
nyomorult t-ieiiitményiol egy.dőre gondol
hatnánk. 

Hensen abbéd a tényből, hogy az oly 
növényeket, nedveknek gyökerei ily elha
gyott földi giliszta lyukakba voltak fá 
ródva, rendesen bujább tenyészetünknek 
találta, azt következtette, hogy SS álla 
toknak lyukaikban hagyott trágyájuk vagy 
lmllájok kat ily kedveaőleg a növényekre. 
Igaz, hogy c giliszta üt ülőkének egy része 
földből áll. továbbá, hogy aa áltatok trá
gyaként hátrahagyott anyag ugy ia oly 
eredetű, mely különben is trágyává lett 
volna ; de tekintve azt, hogy a férgek ez 
anyagot egy felöl oly anyagokkal dolgoz 
zák fel, a minő alakban sokkal kedvezőbb 
az a növénytenyészetre, másfelől, hogy 

azoknak a levegőn való felbomlását éa el
ei . i-gakadályozzák az által, hogy 

..lkaikba i föld alá vonszolják azokat, 
végre azo.i miveletöket. hogy a tőidet nagy 
iné vségben is ál lui kálva, s ez anyagokkal 
m- • nve, a gyökei éknek az alsó nedves 
,,- kbea is jé. tápszert és gyorsabb elö
l i . , lás: és feninaradliatiist biztosítanak: 
kéts .-kívül ki mondhatjuk azt a kedvező 
Ítélet-t. hogy ez eddig üldözött teremt
mények a növénytermeléssel foglalkozó gaz-
dónak sokkal inkább hasznosak, mintsem 
Károsak, s mint a mezőgazdaság természe
tes segéibá inkább kíméletet érdemelnek, 
és ka talán az bizonyulna is be rajok, 
hogy furkálásaik által valami kárt tesznek 
a gyöngédebb plánták gyökereiben, azt a 
humiis képzés előmozdításával bőven kár
pótolják. 

A giliszták azonkívül kitűnően meg ia 
müvelik a földet rostos gyökerű növinyek 
és fiin-mu-k számára. Az egészet jól össze 
is keverik, akár mint a kertész, midőn 
földet koszit ebi kiválogatott növényei 
számára. II.i végig tekintünk valami nagy 
kitel jed-'-su fiivel dásan benőtt mezőségen, 
jusson eszünkbe, hogy sima felületét, mely-
t,,l szépsége oly annyira függ, főleg a gilisz
táknak kö-z.,",n'hetjük-. melyek a göröngyöket 
>a--.in legviigettek-. Az eke bizonyára a 
legrégibb és legbecsesebb emberi találmá
nyok egyike: ia a földet már ennek létezése 
előtt rendesen és állandóan felszántották a 
földi giliszták, .fogósán vonható kétségbe, 
vájjon van I több más állat, mely a föld 
történelmében oly hatalmas szerepet játszott, 
mint ez ula-sotiy szervezetű teremtmé
nyek. 

"Minthogy p-dig az imént leirt állatok
kal a föld szinén töltött életet úgyis el
hagytuk, lásuiuk néhány példát a vizek 
világából is. 

Ha tekintetünk áthatotta a vizek nagy 
medenczéjéuek felületét s látván annak 
nagy kiterjedését melyet a földön elfog
lal, okvetetlenül kell következtetnünk, hogy 
számom lények tarthatják fon abban is 
magukat, s tömérdek segédforráasal szol-
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dita" ez!mii '•'< felvonásos operetteje került 
szinte. Brainio gróf szerepéi Bzerdahe 
l.vi. Baboleno Nazzoníét Doboosányi, 
Karlotte üzvegy grdfnéét Reiner Antónia 
és Száráét V ii* Igy iné .játszott*. A da l in 

November 19 dikiin | vasárnapi az „Árén-
dás zsidó' czimü i! felvonásos népszínmű 
ailatot*. Doboosányi | Blum Dávid), Ján 
boriné . S.-.áli, felesége.. Völgyiné (Betti, 
az árendásak leánya), Szerdahelyi 
(Lásaló), Perenczy iSmiile. vőlegény) sze 
repé-t adták aló. 

November 11 ükén Bianchi Eliza és 
Cbinellato Santo olasz énekesek, és Pietro 
B i a n c h i hegedd mttvésa zenekara akar
ták élveaeteaaá tenni az estét. Közben-
közben „A váréit eremben 4 ez.imii vígjá
ték és , A min i sz t e r elöazobájában" 
czimü .Iram-.l-t adatott elö. 

' A november 15 .ül; -t.- keddre) hirdetett 
hangverseny és az .Elkényeztetett férj" 
czimü vígjátéknak előadása valamint Du
mas Sándor „Uenise" czimü 4 felvonásos 
színmüvének november Ildikére icsütür 
tökre (hirdetett előadása a közönség rész
vétlensége miatt elmaradt. 

November 16-dik napján (szerdán) olasz 
énekesek és zenészek, november 18 (likán 
(pénteken) nég ti • n k és komédiások 
foglalták el * színpadot. A z oli azok jól 
játszottak, a régereket nem volt érdemen 
meghallgatni. 

F ő v á r o s i levél .*) 

Apró oseppefel ,ull az cső a földre. 
bogy az időjárás szeszélyeivel ingen lia a 
tövárosi lakos ,k nagy százalékát — a htir-
czolkodókat. K i tehet róla, de ugy van az 
Budapesten is már, minta többi világvá-

nekülni kénytelen egyik h.izi urtdl a má
sikhoz, pedig olyan háziurat találni, aki 
minden tekintetben megnyerje a iak.'.k meg
elégedését - sysiphu i 'munka. D- azért 
a nép jó remény jében csaknem minden 
évnegyedben u,&*h I keivsi a nyugalmat. 

lioat i em nehéz a dolga - ' v a n már 
nálunk is elég üres lakás, de azért méreg 
drága az még most la A házi urak nem 
sokat törődnek a statisztikával, a mely 
ötömmel j.-lzi az üres lakások szaporodását. 

Szegény Váez! nem is gondolod, mily 
irigy szemekké! t k., t f.-I-d a nagy vál »s 
lia, ha eszébe pit t. i. bogy benned egy 
negyedévi Jiázb.'-reéi t egész év:- ló'...d 

Hanem azért itt érzi magát most a leg 
jobban a Világfi, hi.-z.-n a kis városokban 
még csak- most kezdik az előkészületeket 
a „Erancilloti" ra. 

A ii. mzeti szinl:.',z deszkáin már több. 
mint két hét é,-a a lianezia szalon bősei 
mozognak. Az intendáns végre kitalálja a 
módját a deliezit el'iiiitetésének . . . hogy 

•) Mnlt szAi.mnkli.il KI -ilü.e miatt kim.-un.lt. 
Sz.rk. 

aztán a deficzit apasztási más oldalról 
mennyibe kerül? kl tőreidnek in i azzal.-'' 
IVdig inkább i i , i i i - a deli -zit a n -mzet i 

sáliak ! Azonban a mostani tömött házak 
nem müérzékünk fejlődéséről, nem hazafias 
lelkesedésünkről tesznek bizonyságot, ha
nem azegénységi bizonyítványt állítanak 

ki eikölesiségiinkr.",:, a mind jobban liar.i-

helyen, mint .. i .-. v ti xinház, melynek 

cin,'n--a' veazedelmeTkó^ azon 
.beteg világnézetnél;, m-ly a hiint 

' génV-s iskola félig már divatból ki
ment színmüvei" — mint Kemény 
Zsigmod mondja .Gyulai PáPjában. 

i Az intézd; nem igen respektálják a hölgy 
; közönséget, mely Thaliának mindig áldozni 

kész. 
Nem elég, hogy a népszinbáa letért hi 

vatáaa ösvényéről, még a nemzetit is le 
kell siilyeszteni azo i iiiveaura. melyen a 
párisi mondern sainházak állanak, 

gajnoa tünemény ez! Bxomorá jelzője az 

mert .minden államnak támasza, t a l p 
köve . . .• 

.Franciilon" egy éj története csupán. 
A térj, IMverolles 'Lu 'eie, , gráf lyplku* 
alakja azon körönnek, melyeket képvisel. 
Otthon bőn szerető, gyönyörű Beje éa kis. 
ártatlan gyermek- van, s ő mégis a ku 
liszszák mögött, az opera bálban stb. ke
resi a gyönyört. Hiába kéri a nő, bogy 
töltse otthon az éjt. Könyörgései egv el-
lásult 1,-1,-k sziklatalajára hullanak. Á fél
tékenység ördöge felszítja a tüzet, a a nő 
megesküszik-, hogy azon pillanatban, mely
ben férje hűtlenségéről meggyőződik, 
ugyan oly módon áll rajta boszút . . . | 
Titokban követi tehát férjét az opera-bál
ba, onnan a maison d'orba, s míg férje a 
ebambre aepareban régi kedvesét mulat
tatja, addig ő is egy idegen ismeretlennek 
karjai köz'- veti in igát. hogy Ígért boSZÚ 
ját beváltsa. Ba a darab lényege, ebből 
indul ki minden motívuma, A megoldás 
egyetlen röpke szaya nem képezhet rekom-

Mit ér a gyönyörű alakítás, mit ér P. 
Mái ns Emília összes művészete ily alan
tas, eszme nélküli szerepben?! Azaz, par
don! van ebben eszme, sőt mo ál is; a 
középkor sötét .fogat fogért- elvejelenik 
meg ejra a XX. azázad küszöbén. 

A báni bűnnel k e l l v i szonozn i . 
Ks ha ily dogok folynak a nemzeti azin 

házban, melyet a nemzet lelkesedése te
remtett, _ *,,e.n is kell talán a eépaaia 
házról szólani, hol a „Nebáa tavi rág* 
esipésség,.;,, d; l.aezig a publikum. A díva 

Huh 1 ez a mostani kuiucz, vizenyős idő 
járás kedvesebb, mint társadalmi rieco-
nyáluk iszapja. A kaposvári mandátum-

mii .gy szótöbbséggel bebizonyította a bi-
zott-ág. hogy a fekete fehérré lett immár 
nálunk. \'o de majd eljön még az as Idő, 
melyben a fekete esak fekete marad I 

K i ebből a sivár világból! Meneküljünk 
a .csönd- hazájába, bol vége minden küz
delemnek, min,I-n sZe-nv-d-'-siu-l;! Még ott 
hevernek a drága koszorúk-a nagyok hant
jainál, melyeket a kegyelet rakott a szel-
iemóriások lábaihoz. E hét a halottaké... 
Sok nemes hévtől és honszerelemtól lán
goló beaaéd hangzott el a nemes hamvak 
fölött az idén la, Ezekben a szónoklatok
ban van zenithje sz.iiimíívészetiiiik nadiijá-
nak; eaekből meg lehet lelkesedést, reményt 
meríteni . . . 

A remek nb-liszkol; számi ismét egy 
ujjal gyarapodott a kerepesi temetőben — 
Jókaillé L a b o r f a l v i Róza sötét, modern 
oaslopa a legújabb remekmű, melyet Z a l a 

IIven BZOmorÚ, sáros idő van Budapesten 
a feltáraadásig -- tavaszig! 

Alpári Lajo*. 

C S A R N O K , 

A h a l h a t a t l a n s á g hi te 

tartéae Imi, kaleseleti s bibl iai alapea 
(Folytaiéi és .égé.) 

I V . 
A magyar történetirók müveiben ol

vassuk, hogy eieink hittek a lélek hal
hatatlanságában. Vallásuk azonban, mely-
természet vallás volt, érzéki képzeletek
kel szinezé ki a túlvilágról való fogal
mukat. „A magyar nemzet erkölcsi vilá
gának mindig megvolt a maga túlvilági 
háttere. Már a pogány-korban is az ősök 
egy másik világra való kilátással búny 
ták be szemeiket* - mondja Váry Gel
lért a Magyar műveltség képeiben. .H i t 
ték őseink, bogy a testtől elvált lelkek 
halhatatlanok, a azok a halál után meg
ítéltetnek; a jók a boldogság paradicso
mába bebocsáttatnak, a gonoszok pedig 
a pokolba mennek és boldogtalanok 
lesznek" — irja K i s s Bálint Magyar ré
giségek ez. inuok.'ij.'ib m. — i tőinknek 
a túlvilágról táplált hite I a lélek hal
hatatlanságát tárgyazó eszméje azonban 
csak a kereszténység fölvétele után kez
dett tisztábban kialakulni. Váry (iellért 
szerint „ekkor vált már az erkölcsi élet
ben irányadóvá azon elv. hogy Isten a 
tálvilág 1,-gföbb ura, kihez eljutni éle
tünknek mind-n egyébnél nagyobb föl
adata B a mi atté.l mindig elcsábítana, 
az ördög irigysége..- I la legrégibb nyelv
emlékünket, a' Halotti beszédet, vizsgál
juk, a halhatatlanságra S a túlvilági 
életre vonatkozói eszméket szép-n kiol
vashatjuk belőle. íme: „Imádjuk urunk 
Isten kegyelmét c lélekért, bogy irgal 
mázzon 6 neki, kegyelmezzen és bo

csássa meg mind az 6 bűnét. Imádjuk a 
szent asszony Máriát, és boldog Minél] 
arkangyalt és minden angyalokat, hogy 
imádkozzanak érette; ós imádjuk s/.,.nl 

Péter urat, kinek adatott hatalom oJdanj 
és kötnie, bogy oldja mind ő bűnét; c s 

imádjuk mind a szenteket, bogy legye 
nek segítői urunk szine előtt, bogy l s t e n 

az ő imádságuk miatt bocsássa meg az 0 

bűnét és szabadítsa meg őt az ördög 
üldözéseitől é-s a pokol kínjától és vezesse 
öt a paradicsom nyugalmába és adjon 
neki mennyországba utat és minden jó 

i ban részt." — A tizenhatodik századbeli 
Sándor kódexben is találunk adatokat 

| melyok a mennyország és pokolra v o ' . 
- natkoznalc. A mennyországot igy festi a 
I kódex szerzője: , .A mennyországba ha 

jutandasz, társaid lesznek mind ;,z an
gyalok, pátriárkák, próféták, apostolok, 

: mártírok, konfeszorok. szüzek és a nagy 
J számmal való szerzeteseknek számok. 

Ott megismered atyádat, anyádat, a ty id 
fiát és minden nemzetségidet, sőt min
den szentet jól tudsz, hogy moly földről 
való, mely nemzetbeli, s mit müveit e 
világi életében" stb. Majd áttér a pokol 
ecsetelésére eképen : „Kgy tó vagyon 
pokolban : közép iránt megfagyott ; ezen 
fagyon él egy bestia, kinek szájából 
olthatatlan láng jön k i . Kz lelkeket lát
tatik vala enni, k ik gyomrában a kín
nak miatta semmivé- lesznek. Ismét szüli 
vala őket a jégen ; ott ők ismét meg
újulnak vala a kínra" stb. 

| A kereszténynyé lett magyar nép min
den tettének s jó cselekedetének egyedüli 
rugóját a jövendő éleiben való hit ké
pezte. Váry (iellért ezt látja kifejeződni 
Sz. István, apostoli királyunk, azon okle
velében, melylyel a pannonhalmi apát
ságot megalapította, mondván, hogy ezt 
Isten segítségével saját lelke jóvoltáért 
(per Dei subsidium ob animae remedium) 

; cselekedte. S igaza van, midőn azt is 
! mondja, hogy : „Isten a magyar előtt 
| mindig nemcsak a túlvilági boldogság 
1 éltető középpontja volt. hanem onnan 

- előre láthatólag már a jelen életben is 
1 az áldásnak vagy szerencsétlenségnek, 
| az erkölcsi jutalmazásnak és büntetésnek 

is egyetlen kútforrása." 
1 A z eddig mondottak után, azt hisz-
| szűk, nem lesz érdektelen, ha a magyar 
, irodalom egyes kiválóbb íróinak, költői 
I nek ós bölcselőinek nyilatkozatait is 

szemügyre vesszük. 
F a l u d i Fercncz a nemzetietlen kor 

legérdemesebb írói közé tartozik. Elet-
, bölcseleti munkái közöl a halhatatlanság 

kérdésére vonatkozólag figyelmünket a 
„Bölcs ember" czimü munkája érdemli 
meg. — „Tekintsd meg-, élő ember, — 
(rj.i Faludi — örök időkre teremtettél. 
A te lelked halhatatlan és az ö vagyon-
sága végét nem éri. A márványok, tor
nyos kószálok, emlékezetes oszlopok re
pednek, dűlnek porrá lesznek. A te lelked 
nem gyarlódik, együtt jár az örökkéva
lósággal. A hegyek a völgyektől elvál-

gálhatnak az embernél-, k i n k n.ti ikásága 
odáig is könnyen elhal unt. 

Igenis létezik é:et a vizek kebelében, 
azon viszonyoknak in -gtelelőleg. 

H a a vízben élé. tökéletesebb állatokat 
a halakat tekintjük azon segédénr,i-okhoz 
való viszonyaikban, in-lyekke! az ember 
nek kínálkoznak, szintén -egy igea Bevess 

tüntetnek fel. Ki nem ismeri a gadéea 

monyéit ? Ez- r meg ez-r mnó . t:-tn gy-zi 
nz angolna, bering és tinbatak fogasát 
A tőkehal, sardina, temling és tömérdek 
egyéb fajok, id- nem számítva az éd-s 
vizek halait, képesek meggaadagitaai az 
embert és öt szünet nélkül való munká
jáért megjutalmazni Igaz ugyan, kegy • 
halak Uzt is vannui; • '.apa;, m.-.y-k nagy
számú prédát emésztenek fel. maguk pedig 
egyetlen f., ;,,,k - n i .< .Igáinak martalékul, 
sz-reiiese BSOabau, hogy 11.i - egy czápa 
alig bei b-tre Behány kicsinyt, addig a 
legközönségesebb ,-li-t , lajo ;nál minden 
egyén milliónyi ikrát tojik. 

A m rágásnak lölyad-d- közti előidézés.. 

hányok.it említhetjük, mint az emb rr-
néz.e fontosaid, ikat. Majd mindnyáj'-., 
busa élvezhet,,; egyeseket nz ember i -
eaamege gyanánt baaaaál • kereskedést űz 
velők, mások ismét más állatoknak szol
gálnak eledelül. A Pnbányoktól, aeveaete 
BBS pedig a kagylóktól vasaik áradatokét a 
gyöngyéé;, gyöngyház, ékítményekre és e.lé
nyekre' használt kajái stb Végre az ember
nek oly sok és tön'.,- szolgálatokat tevő 
mésznek nagy mennyisége, szintén ez álla
tok által váTasatalik ki a tenger vizéből. 

Nem k.-vésbbé fontosak ugyancsak az 
emiitett szempontból a nn-g alsóbb sz-r 
vezet ú l 'dypok aem. kii öa i--n p-'dig a 
Korai lo!,-. Ha i tengervízből a meszet 
ez illetek el feni vonnák, akkor ennek 
mennyis-g,. évezredek Óta nagyon il meg 
ezajioiodott volna a tengerbea. minthogy 

a folyók az eaőviz által feloldott szilárd 
! részeket a taagerbe viszik-. Hogy tékát ea 

állatok oly roppant mennyiségű szilárd 

kezik, bogy ea által befolyást' gyakorol
nak magukra a tengerekre is. Továbbá a 

mnlt gyptomi pyramisok pl. nagyobbrées! 
. . . tböl épitvék. Bőt a koraiiokból sok 

beiyea messel leégetnek. Végre a koraitok 
kÖZŐl egvesek-t ékszer gyanánt már ős 

B vön!.ri.or,';|1,\V-,'s'.'^;-n "e.^-l^-d-tt. Az 
olaszok még mai napig is azért hordják, 
hogy valakinek a tekintete éket magas 
igeshess i ; de aemoaak aa olaszok- kést 
vas - hit elterjedve, bitiem a megigéaéi 
ellen nálunk s-m ismernek jobb szert, 
mintha a kis gv-rni -kn-k nyaka vagy kez-
körül korai misért illeaatenek. A rendes, 
iá nyeri korallnak kilogrammját 50-80 
frankjával ti'.-tik. a I-yr.-iib kiválasztott 

400—500 frank, sőt több i l . t'-i-zo'ás és 
megmunkálás által ezen érték in g';•'••-•/..;•-. 

A tenger mélyében barangolva, nézzük 
még meg milyen lehet i szivacsok világa? 
Minthogy az.a ban. mint mii- ,-n 1 it .-• t , i . ; is 
az. összes állatvilág.)' egy rövid értekezés 

V ' V . : ' . " « - v . , ; , ! , , , , , . : v , v i l f 
...-'.vb-:, n-'.li;,k a ' t-rmés'z-t ,. " ' i 
tétlen családi barátot adott, melylyel szü
letésünkkor és halálunkkor m-gm isnak és 
a m-iy B mosdó és a pipem asztalnak Bél-
kiilözh-tetleii kelléke. 

A kassáéit moadó szivacs esik váza az 
élő állatnak A mis,ló szivacs élő állapo 
tabui fekete hártyával van bekáava a 
millió m-g millió piszi likakkal fedve, 
melyeken át víz. jut a szivacsba; ez 
hajtva a esiilós-jtektöl. átjárja a \ iz -
esatornákat, kikmtáaatatva az evosejtektöl, 
mig végre a hasznav-li.-tétlen viz a nagy 
Lkakon, a gátőrökön kijut a szivacsból. 

A kihalászott szivacsot meggyúrás Btál 
félretessik, hogy egy két napig rothadjon 
esak azután lehet a szivacs szai tivázá 
tisatára mosni • rothadd állati marad 
ványtó1. Tehát a kikészített szivacsbai 
csak a nagy gátőr..k vannak meg a vta 
járatokkal, melyek elaaükülve jutnak i 
szíva.is felületére, i mert hiányzik róla i 
!• fosztott külső f-kete hártya, azért vég 
Bődnek a vízcsatornák csonkán .« azért 
sárga a szaru fonalakból álló váz miatl 
B használt mosdó szivacs, melyek-t a ke 
resked-s számára kénnel és chlórral felié, 
titeaek. A laivaeaok vlxfelwi vd talajdon 
ságuk atáa kanták aevöket, m-ly műtét 
egyszerűen a aajceSveeeégi erők- hatása; 
minden elhalt rzivaes felblrj* szívni azt 
a . i i mennyiséget, melyet élé korában. 

Köztudomású do'og, hogy a szivacs >k 
osztálya nea szorítkozik kizárólag a ten
ger viz-'-re. hasam, hogy van ez ál lat osz
tályban egy nem. a Spongilla. mely Európa 
é.i-s vizeiből több t íjban ismeretet Igy a 
többek közt a Danából is. A z édes'"vízi 
s-z.i-.a-se; sz-rk-z-tih-g megegyeznek a ten
geriekkel. Főiül-; ükön számos apró és 
BSgyobb nyilas van a v i l felvételére és 
kiürítésére. B-laeiöket csatornák hatják át. 
t ' - ikh >gy k - V > i megtekintésre a váz 
h-'-zag iih in. a kova tul; között egész s-reg 
apró, mákszemnyi vagy aprdbo, sárgás 
vagv barnás gönibö-sk.'-k ötlenek e szíva 
csókon sz-miiukbe. Ez-lc a göinböoikék az 
n. n. gemmaiák, melyek betsejáben számos 
•" '•• -jt v »n, szap ,io iV-sra szolgálnak. Innen 
a neve a nép ajkán „vízi gyöngy". Fel
hoztuk- pedig ez állatot már csak azért is. 
mert orvosság gyanánt való használata 
szép például szolgál arra, hogy miként 
jutott a természet ölén élő ember miivelő 
délének régi korszakában nz orvosszerek 
ism-i-tére és alkalmazására. Valamint a 
régi győkéráedb (RhiaotABM*)által a füvek. 
va'ó.sz'in illeg a halászok útján a .vízi 
gyöngy* is úgy került a nép gyógyszer
tárába. II isz.tiá'ják pedig megszárítva és 
z-lrbui pörkölve .szaggatások ellen kötés 
gyanánt. TerméjSetSSCfl az i ly orvosságok 

a műveltség ma! színvonalán már csak a 
babonák közé szoktak Boroztatni, mit 
azonban mm szabad oly könnyen elfogad-

, tiuiik, ha tudjuk, hogy mit érnek igsn 
sokszor a jé. házi szerek, s mint teremtet 
ték elő nz erdőt, mezőt járó régi gyökér-

, ásók. az egyes orvosságokat. Maga a fönebli 
leirt mosdó szivacs is onnan kapta ofii.rí-
nalis nevét, mert régebben az annyira fon-
toa gyógyszert a Jódot, csak a mosdó 
szivacs vázából állították elő. 

Mintán a tudományok elöhaladása a 
látótohetség korlátait minden irányban 
kitágította, azonegy időben a végtelenül 
kicsinyek látványa is feltárult az ember 
szemei előtt. A nagyító üveg egy egészen 
iij világot f-dezett föl neki, s azon parányi 
vizeöppben, mely egy gombostű hegyéről 
csügg le, álmélkodva látta ezreit, a nem 
csupán külön alakú, de még külön nagy
ságú állatoknak is. Az eczetben, poshadt 
vízben, s általában mindazon vizekben, 
melyekbe valamely növény anyagot ázta
tunk, a nagyit,',üveg iszonyú'mennyiségit 
kis állatkákat mutat fel nekünk, melyek 
nagyság- és alakra nézve szerfelett külön
böznek egymástól. — Életmódjuktól hivat
nak ez álíatoeskák ázalagoknak vagy áza-
lékoknak (Infusoiia). 

Az ember szeme igen sokéig nyugodott 
nz atkán, mely nz állati élet véghatárául 
tekinteteit, a midőn eszébe jutott, két üve
get tenni a szeme s egy csepp Via közé, 
az átka azon uj lényeghez hasonlítva, 
melyek előtte feltárultak, óriási szörnye
teggé változott. A mely mértékben a nagyító 
üveg tökélcteaedett, az ember mindig tisz
tábban látott a parányi lények világába; 
nem természetes-e tehát hinni, hogy ujabb 
tökéletesblllés a világ határait még tovább 
viszi a véghetetlen parány felé? 

Azon szervek, melyek érzékeinknek szol
gálnak eszközül, csak megszorított hatás-
aal bírnak, mely a nagyság és kicsinység 
bizonyos határai közt mozog. Az ember 
szorgalma tágította ugyan e hatást, de azért 
a látásnak vetett korlátokat hátrább ttlva, 
a végtelenig még sem juthatott, s gondola-
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• .1 ti oger kiszárad, a forró ég a 
Hágókkal, nappal, holddal e lo lvad: 

lkoilnok ttom lós/..:tt b.intása. Az egész 
rmászet raegagg Wovel: a ta lelkűd 
• elemcntumok hurc/.olási kőzött ós a 
tszatos világ bomlás i után is fenmarad. 
BStad a halálnak birtoka alá kerül ós 
cgint hamuvá válik. Lelked semmit 
•m fél a halai nyilától, távol röppenik 
rothadás országától, H.-csül.l m.-g azért 
lkodul, mert halhatatlan ós ttom talál-
./.ik oly erőhatalom, moly megtörhess.-, 
igy emószthesse Becsüld meg lelkedet, 
olyly.-l t-Tomtö ura úgy mognemesitett, 
3gy . i forgó ég alatt nincs'-n oly lát 
:atos teremtmény, se kincs, mely árát 
dérj-. H-.-süM meg lelkedet, melynek 
ilj.-bbo/ö kivánságit semmi földi méltó-
ig, gazdaság, öröm. gyönyörű lég le 
sm nyugasztalhatj. : minthogy ezek csak 
ültig tartanak, apuinak, fogynak, múl
ik. A z o k r a vágyódik, melyekben testé-
d elválása után is lehet része és őrökké 
irtanak: minthogy pedig ezt egyedül 
e egy istenben találja fel, annak vissza
utasára, szeretetire és benne való v i 
asztalosára gerjed. Azonban ennek a 
alhatatlanságnak két útja vagyon • ha 
,1 megőrized lelkedet, menten tartod 
dnden büntöl és megérdemled, h isznát 
eszed lialhatatlansátrának, mert h.tlhutat-
inul, azaz Vég nélkül lakosa leszel .,/. 
ten országának, Ha pedig ros/ul viseled 
nndj-'lt. szeplősíted, fertőzteted bűnnel 
.szra vetemedet; káros lészen halh.it.it-
insága. azaz vég nélkül keserves, ki-
londhatlan kinok között lészon mara-

K ö l c s e y Ferenez bölcseleti töredékei
on a következőket olvassuk: „Azon 
erezetekkel, k i k a bálványozás sötétsé-
é-b.'d kilépvén, az istenségről tisztább 
mereteket nyertének, a történeteknek 
gés/en más scenájuk tűnik fel. A z egy..-, 
ül igaz Istenben való hitnek két kivált 
épen való következése lón. Egy ik , bogy 
polytheiamus bálványai hamis istenekké 

•tton, k ; másik, hogy b i z o n y o s meg-
rabadításnak, váltságnak, idvez-
égnek, azelőt t egészen i s m e r e t l e n 
cménye ébredett f e l általa, mely re-
lény egyenesen és egyedül a bitből lé 
én felfüggesztve, különbözött min lattél, 

mit valaha az olysionról. boldogok 
ligeteiről • több efőléről mos,'-kötnek, 
.zen két következés támasztott az igaz
ak hitt vallás híveiben a bálványok és 
álványozók iránt utálatot és szánako-
ist, honnan eredt a buzgólkodáé és té
rés : molyok által, a szerint a mint a 
BZgőlkodó és térítő vagy gyengébb 
agy erősebb vala. vagy üldöztetés szár 
iázott vagy üldözés. — Igy hozta ma 
iva l az emberi nemzet balsorsa, hogy 
pen a megtisztult vallásokkal kellett 

b-grettenetesb s.—n.'tknak feltűnniük, 
lort egyedül ez-n vallások tették lehet 
égéssé az iga/, ős nem igaz, bit és írná 
ás felett vetélkedést. K z e n val lások 
öthettók össze l ege lőszö r a h i t e t 

az élet utáni bo ldogságga l s támasz 
halták fel az emberi tejben SZOn gondo
latot, hogy a miii.l--nn.-k alkotój i .-s..k 
egy bizonyos, meghatározott mód sze
rint kivan imádtatni" stb. 

K évay Miklós, irodalmunk , kimagasló 
alakja, , .A lélek halhatatlansága" czimü 
költeményében hitének szent meggyőző-
dósuké-p azt az örök eszmét hirdeti, hogy 
minden mulandó, véges o földön, csak 
az emberi léb-k, a halhatatlan r szép 
v a y y o t r - nem, melynek fönségesebb 
czélja, magasabb rendeltetése van, s ez 

B. Kötvös Józsefnek, k i nemcsak mint 
legelső rangú iró ós költő, hanem mint 
mélyre ható bölcselő is eléggé ismeretes 
irod .lmunkban, nem egy munkájában ta 
lálkozhatunk eszmékkel, gondolatokkal, 
melyek a lélek halhatatlanaágában való 
hitét a legmeggyőzőbb erővel fejezik k i . 
<) volt az első, ki a koráig majdnem tel
jesen idegen elemet,.. bölcseletit, bevitte 
a magyar költészetbe, l'./.t tanúsítja kü
lönösen Kurtllali.-iju. - l i . EÖtVÖS J.'.zsef 
hivő lélek volt. Egyes munkáiban itt ott 
bukkanhatunk oly helyekre, melyek a 
pozitív ker. vallás s kii,önösen a kath 
vallás szent tanításával meg nem egyez
tethetők, lelkének egész valója azonban 
irodalmi niüké.dósén.-k teljes képé'iöl az 
igaz, legbensőbb vallásos meggyőződés 
szellemét sugároztatja ki — „Miután az 
ember természeténél fogva — úgy mond 
— bizonyos, tisztán megbatározott fogal
mak után törekszik, oly ügyekre nézve 
is, hol érzékei s elméje által ilyenekhez 
nem juthat: ezért minden ember h i n n i 
kénytelen. A positiv tagadás szintúgy, 
mint vallásunk, hiten alapszik, csak azon 
különbséggel, hogy a vallás legalább 
kedélyünket, de a tagadás sem c/.t, sem 
elménket nem elégítheti k i . " — A filo-
sofia ós a vallás megnyugtató hatása 
között különbséget talál. Kz utóbbinál 
t. i . „azon halalomban, melynek magún 
kat alávetjük, szerető lényt látván, re
mén) nyel mondunk le küzdelmeinkről." 
— H o g y a lélek halhatatlanságának esz
méje az ember természetében gyökerezik, 
vagyis, hogy az VelÜnksZÜletett valami, 
ezt a következő gondolatú!) m találjak 
f e l : „ A lélek halhatatlansága minden 
tapasztalással, melyet érzékeink által te
szünk, annyira ellentétben áll, bogy a 
halhatatlanság hitének támadását csak 
revelatio, vagy az által magyarázhatjuk 
m-'g. ha l'.-Ii. -s/.s/iik, hogv sz-lh-mi org.v 
nismusunknak vannak szükségei, melyek 
minden embert ez es/.iuóho/. vezetnek." -
M i l y mélyre Itató elmeélel! Veszi bon 
ezofé kése alá a természettudományban 
lábra kapott té/es irány/itnuk s a ma 
terialismusnak elveit, lássuk B követke
zőkből. „A vallástalan, vagy li -ly.-sebben 
mondva, a vallásellenes irány, melyet • 

természettudományokban ujabb időben 
tapasztalunk, főként onnan ered, — mondja 
b. Eötvös — mert tudósaink tapasztalva 
bizonyos jelenségek összefüggését, pél
dául azt, hogy észbeü tehetségeink a ve
lőnek egészséges organumusával együtt 
járnak, ezen összefüggést a jelenségek 
magyarázatának veszik, a mindent, mit 
ily módon megmagyarázni nem tudnak, 
például: a szellemi világ minden jelenéé 
gót — mint nem létezőt elvetik. - Ha 
meggondoljuk, hogy a természet vizsga 
lásának ágy szólva csak küszöbén állunk, 
nincs mit bámulni tévedésein — a kezdő 
min.b-nt bizonyossággal állit, vagy tagad, 
s a természettudomány csakúgy átmegy 
Buhenczévein, mint mások, ba azonban 
ezen irány következményeit tekintjük, 
nem lehet, hogy cl ne szomorodjunk. A 
természettudósok nagy része, k i k azt kö
vetik, nagy barátj ii a haladásnak ós po- j 
litikai szabadságnak, d<; vájjon e tanok | 
nem állnak-e világos ellentétben maga
sabb aspirátióikkal? Ha az embert hal
h a t a t l a n lélekkel , szabadakarattal biró 
lénynek tekintjük, s c/.ért m a g a s a b b 
hivatását elismerjük, a szolgaság ellen
tétben áll termeszeiével. Miként higyjük 
el, hogy a/.on lény melyet isten képmá
sára teremtett, egy más. hozzá hasonló 
teremtménynek ral'ij i lehet, s általa esz
közként Használtassuk.-' stb. A lélek hal
hatatlanságáról szóló két gondolata még 
ez: „Lehetetlen — úgy mond — a hal 
hatatlanságról tiszta fogalmat szerezni 
magunknak, de ép oly lehetetlen tisztán 
gondolni azt, hogy a halállal tökéletesen 
megszűnünk. Valamint -íz ürükléi, úgy 
a teljes megsemmisülés túl fekszik azon 
határokon, melyek között elménk tiszta 
fogalmakat talál . . . Semmi által sem 
nyugtathatjuk meg inkább kételycinket, 
melyek szivünkben az isteni gondviselés, 
a lélek halhatatlansága s más szel 
lemi világunk köréhez tartozó eszmék 
iránt néha támadnak, mint ha az anyagi 
világnak azon számos tárgyaira gondo
lunk, melyeknek valóságán érzékünk ta
núsága után kétkednünk nem lehet, s 
melyeknek működése óp oly megfogha
tatlan." — A z isten létezése az isteni 
gondviselés ás a lélek halhatatlansága 
a legszorosabb kapcsolatban állanak egy
mással : mihelyt az elsőt elfogadjuk, a 
többi önkényt következik, és épen ez az, 
amiben a vallásos eszmék hatalma és 
jótékonysága fékezik, hogy azoktól csak 
vagy egészen, vagy épen r.ctu válhatunk 

t mig és hogy, mihelyt Csak az istennek 
létezésé-t hisszük, mihelyt csak orrol győ
ződünk m.-g, mindazt," mi a vallásban 
legvigus/tulol.b, annál bizonyosabban fel
találjuk, mentéd kevé-sbbó követjük má
sok állításait é-s mentől többet gondol 
kozunk e tárgyról." 

(i r eg ii ss Ágost, aesthetikal irodalmunk 
c kitűnő képviselője. Igy teszi föl magá
it kérdést: „Vane lélek halhatatlansága 
vagy nincs?" s rá következőkép felél: 
- A tudomány meg nem mondhatja: de 

épen, mert meg nom mondhatja, szabad 
hinnünk; söt okszerű is, mert e hit az 
ember örök vágyaival és nemes hivatá
sával megegyez." Majd egymás helyen: 
„Aki meghal, .szegénynek mondjuk ós 
megsiratjuk, világos czáfolatául halha
tatlansági hitünknek, s világos bizony
ságául annak, hogy lelkünkben ellenkező 
két hit v.iltnko/.liutik. K i i m a g a m hi
szem az I s tent , halhatat lanságot, 
képtelennek tartom az ellenkező hitet, 
mindamellett nem lehet lehetetlennek tar
tanom." Mint költőnek lantja húrjain is 
fölzengett keble szent meggyőződése: 

.Van-.! • -ii,.,, lul I- .1.1 } 
Avauv in.y-.-umb-íil a lélek í 
Az eiryik e/l vitatta, más „ mást. 
He ,vy s,. ..-.no, ,i l.i.-i,,- tudomást. 
Kink e!«it Örök homály, 
lloey hova szsllit a lial.,1 ; 
layiohb HZoliball - ez velelllénvflnk — 
D(| élnünk. Iioey „tt is élünk.'. 

. A z egyetlen tudományról" czimü ér
tekezésében a legmaróbb gúnynyal kél 
síkra a materialismus ellen. Fejtegetései
nek végső következtetéseké-péti kimondja, 
hogy: „Ha a materialismus állításait és 
tagadásait, kivált a matéria határain túl 
alaposaknak ismernök : bármi kedvetle
nül, de helyeselnünk kellene gyakorlat i 
következéseit is, a művészeiben az esz
métlen realismust. a ledérsúg, fásultság 
és kétségbeesés költészetét, a társada
lomban az erkölcsi nihilismust s a merő 
siker politikáját ; azonban látva hogy az 
utolsó kérdésekre a materialismus tel
jességgel meg nem felelhet, látva hogy 
ez az úgynevezett egyetlen tudomány 
minden tudást csak az anyag tünékeny 
és csalóka szüleményének, tehát magá
ban semminek nyilvánít: vájjon okszerű 
Volna-e mindezért a bizonytalanságért, 
mi több, ezért a bevallott semmiségért, 
oda dobnunk azokat az eszméket, melyek 
úgy belső tapasztalásunkkal mint okos
kodásunk törvényeivel összehangzanak s 
a melyekről való meggyőződésnek kö
szönhetők az emberiség legmagasabb 
tényei, okszerű volna e oda dobnunk egy 
mindenhaté. értelmiség, saját lelki léte
lünk, szabadságunk, felelőségünk, köte
lességeink eszméjét', —- Soha!" 

Nem olvashatjuk minden megindulás 
nélkül Yachott Sándornak azon kedves 
költeményét, melyet .Kornélia emléke-

. zete" czlinmel ismer a költészeti irodalom. 
A halhatatlanság hitét, a túlvilági szebb, 
boldogabb élet Sejtelmét mily s/épen fe
jezik ki e sorok : 

•Ha l.í/tii v.in mit fól-li sejtelemben. 
8 I..I u, . --I...1 tiMtS -/l-llelne.l. 
Csj I ő" I • k.'.ny o; ot -/.-incn,ben. 

A v a g y üssük föl Mad.ichnak, irodal
munk c büszkeségének, örökbecsű köl
teményéi. A z ember tragédiáját, azon a 
lapon, hol Ád'nn az Úrhoz igy esdekel: 

luknak keli befoglalni azon világ '. in-Iv
ek l-gna ;volib rész - éiz-'-lvciuk"- . , i ' - z i . 
.zoiiban még eme szent vágynak is ki 
annak a maga határai szabva, vannak 
természetben kifürkéeahetetlea rejtelmek 

i.dyekbez az emberi áss nem kö/.eiithe: 
nélkül, bogy ne kellene nagy tehetetlen 
igét éreznie arra. lmgy a lenéinek bárcsak 
gkisebh sarkát is fülb-bbenthesse. Ba 
légié, bár elérhetetlen, mégis csak végső 
-..'•Íja marad az emhernek. nz élet lényegét 
iláhogy megközelíteni ; mert leginkább 
végekok kutatása által gyarapszik és 

lagaeztoeul nz emberi értelem; mert ez 
tal tükrözi vissza az isteni eszmét, s 

•yokszik mindinkább híven rajzolni a leg-
i,b értelmiség töké-lctes kénét. 
Mintegy kétszáz esztendővel ezelőtt 

-euwenhock volt az első. ki az összetett 
ikro-köp segítségével, a vízben előtör -linó 
likroaképikna élőlényeket leirts, Ballier 
tiai botanikus tanárnak az érdeme, hogy 
z a gondolat, miszerint a beteg egeket 
ptó lények, nz erjedésnek sa rothadás-
ak gerjesztőivel rokon szervezetek, gombák 
kőzzék, uj életre ébredett, A napjainkban 
nnyira el hl résedet t Pasteur s többen f.-l 
ti.ervé-n a dolog valódi állá-át, a l>nvár
od ás legesélsser&bb módjait kezdték a 
almaztii. S c-ak mióta a legkitűnőbb 
ói btivái okunk pontos módszerek segítse 
evei B-keiÜlt a baktériumok fejlődését, 
Ion módot és u'nt. melyen a test belse 
HM jutnak és azok roppant isaporodé iát 
legfontosabb belső szervekben látni és 

lemmel kisérni, csak azóta mondhatják 
iliea biatoaéggal, hogy aaoa baktériumok, 
lelyek fertőző betegségeknél ,.|öfo;dúlnak. 
HB véletlen éa jelentéktelen laletak, hanem 

betegségek oka'. A tudomány jelen 
Elázz mellett már határozottan mondhat 
ik. hogy a diff, t i•:* ' . . a liim! '.. a kanyaréi, 
hagymás i több i féle ragályos beteg-
geknek okozói a jurányi nagysága, de 
igt-Ien szaporaságű baktériumok. A lén- > 
m-t okozó bakteriam a Bacillaa tntn- i 
l i l V, n- milliméter hosszú ás 1

 l t M in. m. 
istug pálezikn, mely l vérbe jutva, any-

nyira elszaporodik, lmgy n belaő szervek 
legapróbb véredényeit eldugaszolják, minek 
következtében gyorsan a halálhoz vezető 
bántalmak támadnak, Az anthrax bak-
tériuin ii tehát roppant mennyiségükkel 
leginkább mechanikus módon vezetnek a 
báláihoz; megakasztják a vérkeringést a 
b.-!ső szervekben, s a versek ozidácziójái 
a tüdőkben. Szép szolgálat az ember szá 
mára mondják mintha hallanám tisztelt 
olvasóim közöl többen, mégis érdemlik e 
hitvány teremtmények, lmgy velük pláne 
a tudósok foglalkozzanak. 'l 'edig higyjék 
meg nyájas olvasóim, hogy a baktériumo
kat boiitó homály, mely annyi kalandos 
hypotézis felállítására adott alkalmat, már 
is helyet enged azok fejlődésének kutatá 
sából szerzett oly ismereteknek, melyek 
alapján jogosulva vagyunk a baktériumo
kat természettudományi rendszerünkbe be
fogadni. Sok el nem döntött kérdés van 
ugyan mé-g e tárgyra vonatkozólag, de ez 
soha se lehet ok arra. hogy valaki a meg
levő s annyi fáradsággal kidet itett ténye
ket ignorálja, vagy kicsinyelj'. No meg 
azután nem is mindannyian oly nagy ellen
ségei átn az embernek parányi boiy-k. 

De hát mi szerepe lehet i ly parányi 
lényeknek a természetben, hisz az emberre 
nézve ezek már kétség kiviil közömbösek ? 

Hogy némi fogalmat szerezhessünk arról, 
mily roppant nagy mennyiségé parányi 
szerves lény járul bizonyos földréteg al 
kotázáhoZ, tekintsünk át "azon adatokon 
melyekel GrÖmbel 0. W „ bajor kir. állami 
g.-olog vizsga atai alapján id» vonatkozó
lag kissé tett. 

A gót.-.övi Vizsgálat, melyeket a kressen-
bergl oc.iin képleteken tett nzt mutntt.i, 
lmgy ez-'ti márgak tümé-rd-k gór.-sövi mész-
héjukat, részint api,',, foraminiferiákkoa 
taitozó köviiletk.'ket foglalnak maglikban 
elannyira, hogy tüiimbel liiji.indó hinni, 
miszerint a márga inésztartaltnát ezek 
az apró kövületek okozzák. Azt találta, 
hogy ezen harmadkori inárgábúl min 
den köbméter közép számban mintegy 
öt milliái'l foramiuiterút foglal magában. 

Ha tekintetbe vesszük, hogy Giimbel sze 
l'iut az egy.-s márg-i-rétegek vastagságának 
az összege 1324 méterre rúg. s hogy ezen 
rétegek a mellett tetemes kiteljedésflek : 
oly számok jönnek ki a szerves lények 
mennyiségére nézve, melyek képzeletünket 
felülmúlják. A kréta, mész s más hasznos 
anyagokat nem is említve, melyeknek nagy 
része pedig szintén ez állatok működése 
folytán hozatik létre, mennyi tengeri állat 
nak szolgálnak táplálékul. S tudva, lmgy 
maguk is szerves anyagokkal táplálkoznak, 
mint egészségügyi ötök szintén hasznos 
szolgálatokat tesznek, mert a hom'ásnak 
indult,szerves anyagoknak enyészetét siet
tetik. 

T.hát mint látjuk a víznek egyetlen 
cseppjében is valóban egész kis élő világ 
van, melynek ezrekre menő szerves lényei 
m-gtalálják ott táplálékukat. ..tt szapótod 
nak. egymás ellen háborút viselnek és 
elenyésznek — csak úgy mint a nagy vi
lág szerves lényei. Ks ha e picziny lények 
eszmélnének, az ö c<epp vizüket, mely 
nekik a lét feltételeit szolgáltatja, bizo
nyára oly nagynak képzelnék, mint mi az 
oczeánt. Ha mikroskopnnk nem volna, 
akkor ők reánk nézve nem léteznének és 
az az egy csepp viz, mely nekünk csak 
kevéssel több a semminél, nekik mégis 
egész ócz-án. F.rzékeink csakhamar fel
mondják, a szolgálatot: azon kevés anyagot, 
mely a kiürítendő térben visszamaradt. 
n«-m tudjuk- közvetlenül észlelni és ha nem 
fegyverkezünk fel alkalmas segédeszközök 
kel" nagyon könnyen reá mondjuk, hogy 
ott már nincs semmi; pedig még egy 
egész kis világ lehet ott jelen. A mocsár 
hói meiitett ti-zta, átlátszó vízre mily 
könnyen reá mondja a tudatlan, lmgy 
nincs' benne semmi és ha valaki ,,t téve
déséről fel nkaija világosítani, még moso
lyog >» jóakaróan. ki vele — ily hihetetlen 
dolgokat beszélvén — tréfát akar űzni. 
F.nnek oka a r.-.lativ nagy különbségekben 
keresendő, melyekkel a természetben min
denütt találkozunk. K különbségek .pul i -
tativok és quatititativok is. A természet

ben, ha széttekintünk, észre kell vennünk, 
hogy átmenetek vannak. A z ásvány , nö
vény- és állatvilágom nem találunk éles 
hátatokat, melyek az egyes fajokat egy
mástól szigorúan elkülönítenék, söt ellen
kezőleg oly lánczot képeznek e fajok és 
azoknak inilivi.luuiai, melynek minden 
szoniszé-d szomj.- nagyon hasonló egymáshoz. 
Ha azonban e láncziiól kiveszünk egy sze
met és nzt nem a tüszomszédjával hason
uljuk össze, ekkor már igen szembeszökő 
különbségek fognak mutatkozni. Ama 
mocsárból m-ritett cseppben, melyről már 
megemlékeztem, lények vannak, melyek 
egymást felfalják, tehát már is erösebbek 
és gyengébbek vannak közöttük picziny-
eégaa m-llett i s ; mert mik ők együttvéve 
is a tenger hatalmas óriásához képest ? 
Esek nagy oaalitativ és onantitativ különb
ségek. Ks ilyenekkel minden lépten nyomon 
találkozunk a természetben. 

De nem folytatjuk tovább, mert lassan 
mint vesszük észre úgyis o la jutnánk, a 
hol az any.ig kis mennyiségénél és érzé
keink képtelenségénél fogva észlelés alá 
többé nem esik. Mert a természetben 
üresség nincs ; a tér k i van töltve anyag
gal és ebben a térben e tínom anyag köz
vetítése által fiizidnek egymáshoz a nagy 
világegyetemet képező testek. Tehát nem 
untatjuk már n nyájas olvasót i ly szabad 
szemmel láthatatlan s sokakra nézve talán 
kevésbbé is érdekes apróságokkal; hanem 
vessünk inkább egy pillantást Ígéretünk
höz hűen magúra az emberre, nemkülönben 
hozzuk vele kapcsolatba a közvetlen hasz-
nukat ki nem mutatható, sőt talán inkább 
kártékony természeti dolgokat. 

A mindenség figyelmes vizsgálata már is 
földerlté előttünk, hogy minden az emberre 
való tekintetből létezik. l> ugyan maga ia 
etetésemé anyagi lény azon különbséggel, 
hogy egyszersmind éitelmiség. A z élet-
Szervesei nz értelmiségre nézve csak esz
köz, melyet nz kormányoz, az életszervezet 
tehát alá van rendelve az értelmiségnek. 
Ismereteket a szemek, fiilek és más érzékek 
által szerez magának ; ezek által hatnak 

http://halh.it.it-
http://miii.l--nn.-k


Váez, 1887. V Á C Z I H Í R L A P . November hó 20. 

>Ohl mondd, oh! mondd tálad non rir relat 

Mciy'ü.-k ul/d!--.'-' k'./'iTiu'u,'" zürúdik, 
Mint bor, 1,,,-y u--iv .1 mi l»u kiii-zlull. 

Viiiry , ' ' „ , ' „ , , : /lV'i'.'..'r'n.Í'.i.'l-
Megy-e ,.|„|,|„-,. miud.iii I..J/..1 

És az Űr így .szól: 

Tabut'el i-Irilv";aÍ',\', 1 /I-'in'.'utul. 
Ha liilmul. a I..t.l-.M k...o..» 
Piheg esak lelked - lül 6r0k idö rári 
Erény nem volna itt szenvedni többes -U>. 

Majd tovább : 

..Mi- mo-t. jSvOd ködön mUloava ál, 
Ha p.-r.vtni 1.1.. 1 ...h.ilé.1 |.v.-.inv.'.lt. 
Emel majd a végtelen érzete. 

íme, a nagy költő ihletett lelkének 
örök érvényű hite a halhatatlanság meg
nyugtató eszméjében 1 m '8< 

Ú J D O N S Á G O K . 

* Erzsébet királyné nevenapja. Er
zsébet Császárné é.s Apostoli Kiraiyné O 
Felségének leginagasahh névünnepe alkal
mából folyó évi november hó 1!) én. reggeli 
9 órakor, a helybeli székesegyházban szent
mise-áldozat mutattatott be az Urnák, me
lyen a helybeli eb-tus. a ö ik honvéd hu
szár ezred, a városi tanács, a helybeli ha
tóságok, hivatalok, t.-s-öletek és intézetek-
tisztikara jelen volt. Az ünnepi szent mi
sét Schusz te r Konstantin megyés püspök 
végezte fénys segédlettel. 

* Két halott egy családban. Mnlt 
vasárnapon inovemn.-r l.idikán) helyezték 
a korán elhalt két ifjúnak. Tragor Alajos 
nak és Vilmosnak bolt tetemeit S közép 
városi sírkertben levő családi sírboltban 
örök nyugalomra. A nagy pompával kö 
rülvett kettős ravatal Tragor Ignáezuak a 
főtéren levő emeletes háza udvarán volt 
felállítva. Az udvar köröskörül, a kapualja 
és az udvar talaja fekete posztóval volt 
bevonva. A megholtak virágokkal gazda
gon diszitett é-i.-zk..[.orsókban feküdtek. A 
ravatalt magas estist gyertyatartók és 
szebbné-1 szelj!) számos koszorú hosszant 
lógó szalagjaival vették körül. A szalagok 
feliratait is feljegyeztük, de azokat hely
szűke miatt nem közölhetjük. A temetés, 
melyet i fővárosi temetkezési intézet ren
dezett, nagy részvét mellett ment végbe. 
A szép rendet és z közréssvét szülte le
vertséget csak a temetkezési egylet részeg 
kocsisának és bokros lovainak veszélyes 
viselkedése zavatta meg. A gyászmenet 
már kifejlődött, mikor a kocsis tempózását 
már a nép is megunta. Erre M e i s z n e r 
Ede városi közgyám közben lépése folytán 

rá a küitárgyak ; de ezek egyszersmind 
azon eszközök, melyek által értelmisége a 
kültárgyakra visszahat. A z anyag nem 
egyéb szenvedőleges lénynél, mely közli 
vele a benyomásukat; az értelmiség vala 
mit fölfog és összehasonlít, rendeleteket 
oszt az életsz-rves résznek, mely közvet
len szolgálatára áll ; s az akarat a kül 
anyagra gyakorolja befolyását, melyet az 
ember hatalmának engedett határok közt 
módo-it. 

Valamíg az értelmiség az életszerves 
gépezethez van csatolva, ez, habár folyto 
nos változásoknak van is alávetve, azon 
f»Stárté tevékenységet tünteti fel. mely 
n-i; j - -nségei teszik azt, a mit életnek 
nevezünk. A két szövetségesnek felbomlása 
iievizt-tik halálnak. Ha az életszervezet 
el van érteimi kincsekkel látva, úgy lát
szik, mintha az. emberi működéének bódí
tásai többé hatáit sem ismernének. Pedig 
1-öztu lomásá dolog, hogy az ember teljes 
kort elérve, elet-z.ivez.ete is elérte töké-
leteebülésének határait: I ekkor értelmi
sége, lelkének tevékenysége is elérni lát
szanak a t-t | int •• Kkké-p nyilvánul a 
kettős !n-folyás, nedy az értelmi ember 
kifejlődéséi " .ló"/,,'. • ámbátor mind 
kettő egyesitett hatással működik • mégis 
ii szerep, mely abban mindegyiknek jutott 
kétségen kívüli Eg) --bir.int mindegyik el 
is vá.a-z- . . ' ', s KV...-,;, működhetik. Igy 
például nz életszerrel gépezet hatalma 
érezhet."., ott h il az i mbar physikai alko
tása az agy vei re .,- , negek • egyebek 

által némi Zavarba bízatott. I) ; a lélek 
tehetségei auny.r.i n-ui hasonlítanak az 
anyag tulaj hu,-ágaihoz, s az innen szár 

lényeknek egymástél valé tel j e l külnnhü 
zése. minden további akoskodál nélkül is 
világos. 

* * * * * * I 

a kocsis helyéről leszállt lovait kifogta éa 
a gyászkocsiba Tragor Ignáez lovai fogat
tak be. .Mig a lovakat felváltották, az egész 
gyászmenet egy helyben állni volt kény
telen. 

* A pápa jubileumára városunkból 
K n z a l y Imre dr. papnöveldéi rendeatanár, 
Huesek István l.-ls .városi és K u b i n y i 
Endre alsóvárosi segéd-lelkészek is leutaz
nak Komába. A jubileumi ünnepség végez 
tóvel mind hárman Olaszország. Sohweítz 
éa Franeziaországban nagyobb körutat 
szándékoznak tenni. E végből mindhárman 
külföldi útlevélért folyamodtak. 

* Exotikua lakodalom. November 14 
napján .1. ir ö órakor vezette a székes
egyházban oltárhoz K a r v a y (íyula, buda
pesti czimbalmos Poasár .Mihály előnyö 
sen ismert helybeli brácsásnak leányát. 
A z csketést a menyasszony bátyja, Pozsár 
Endre, csongrádi segéd lelkész végezte, ki 
az esketési szertartás után az uj házas
párt emelkedett hangú ájtatos szent be 

j széddel bncsájtotta boldogságuk útjára. A 
násznagyi tisztet l ' ir ich Géza. siketnéma-
intézeti tanár és dr. Csányi János ügyvéd 

' l végezték. Kskiivő után a menyasszony sz.ii-
' leinek házánál disz.es közönség ült lakomát, 

melynek jóravaló czigányzene mellett csak 
I a reggeli érákban lett. vége. 

* Halálozások, özv. Neogrády Jó 
I zsefué szül. Csathó Cecília, püspöki ura

dalmi volt főtiszt nyugdíjazott neje no 
j vember hó 15. napján meghalt s november 
j 1(5. napján eltemettetett. — Stefan Ida. 

Stefan Ferencznek a „Csillag" vendégfo-
I gadó bérlőjének 18 éves hajadon leánya 
i november hó 17-dik napján tüdővészben 

kiszenvedett. Holt tetemei november hó 
lilikén helyeztettek az alsóvárosi sirkert-

' ben örök nyugalomra. — Csányi István 
j gépész lakatosnak 21 hónapos „Margit-4 

I leánya november 14 dikén esti 11 órakor 
i j ibb létre szenderült és november lö. nap 

ján az alsóvárosi temetőben örök nyuga-
; lomra tétetett. 

* Heküldetett. Köszönetnyilvání
tás. Nagyméltóságú é-s főtisztelendő Se hu s-
ter Coiistatititi dr.. váczi megyés püspök 
ő Excellentiája kiválóan fényea tanújelét 
adta emberbaráti szeretetének a szegény 
tanítók irányában tanusitott, áldoz it kész
sége által. A veresegyházi kántortanitói 
lak elhagyatott melléképületének kijavítá
sára ugyanis saját tárcsájából kétszáz fo
rintot adományozni kegyeskedett; melyért 
liúi legmélvebb báláin s köszönetem mel 
lett kérem az Eg Urát. hogy nemes áldo
zatkészségéért ö Excel lentiáját a tanügy 
s a szegény néptanítói; oltalmira úgy itt 
e földön, valamint az örök életben is, az 
üdv és áldások b i jutáiméiban részesíts- ! 
Kedves kötelességemnek tartom még e ne-

, mesén ajándékozott összeg kieszközlésé-ii 
fáradozó Demka János veresegyházi éa 
Villásy István pÜspőkbatvanT esperes-
plébános uraknál; is köszönetemet nvilvá 

I nitani. Veresegyháza, 1887. november 15. 
i F o j t h Vineze, kántortanító. 

* E g y kitűnő gyógyszappan a dr 
Popp .1. (t udvari fogorvos által már év
tizedek óta készitett növény.szappan, mely 
nemcsak mint pipereszappan, de mint gy.igy-
szapin, is híres, a mennyiben s mellett, 
hogy a bőrt rendkívül linomitji, arról ál 
laniié) használata in-llett minden kiütést, 
foltot stb. eltávolít. Ára csekély mindössze 

' .'!(» kr. és minden gyógyszertárban kapható. 
* A legelterjedtebb házizser. T V 

' dositónk a következőket Írja: K i v i d idő 
múlva 25 éve lesz már. hogy Brázay Kál 
mán ebikelő f.iváiosl kereskedő megkezdte 
a sósborszesz terjesztését hazánkban és ki- j 
szorítva minden féle külföldi és bécsi gyárt
mányt oly hatásos és a legkülönfélébb ba
jok ellen eredménnyel használható háziszert 
hozott, forgalomba, melynek kitűnőségét a 
közönség felismerve mindjobban terjesz
tette úgy. hogy ma alig van háztartás, 
melynek kiegészítő és hasznos részét ne 
képezné CzélaserBnek tartjuk azonban a 
közönséget figyelmeztetni, hogy a kamisi 
tásókat k-t ülj--, m i t kár volna, ha a gyenge 
utánzatok a Krázay féle szósborszosznek, 
e speeziáiis magyar készítménynek a jó hír
nevét megrontanák. Az eredeti és valódi 
södjorsz-s vigm-ttái Hfázai házának r.íjzá 
val és a kisebbek .'Ilit. a nagyobbak itói) 
védi--'y számmal vannak ellátva, ez-nkiviil 
a , -e- s , >,...; , iku-.ikjai I5rá 

E G Y H Á Z M E G Y E I H I R E K . 

* Neasveda látván feles, pfailoaaelai 
püspök káptalani nagy prépost, áldoz it-
Keszség-uek ismét lenyes tanújelét a.Iá. 
Ugyanis egyuázinegyei'káiitoi tai'iitök gyer-
in-k-ei neveiéeét áa kiképeetetését ezéiőaé, 
ez idén megnyílt tápinlezetre a már nagy
lelkűen adományozott ö t e z e r frt m-ílé 
legújabban k é t e z e r frtot adott. E ritka 
sziyj.iságu nemes főpap ez njibbi a.lo 
inánya 11-111 szorul dicséretre, tette dicsér 
..'•n magát, Adja az Isten, hogy városunk 
n nagynevű főpapja, minél tovább élvez
hess,, és láthassa jótéteményének áldá-..--
gyümölcsét. 

1 Adományozáa. Bchaazter Conataa 

tin dr. püspök a veresegyházi kántor-
tanítói lakás melléképületének kijavítására 
200 frtot adományozott. 

E G Y L E T E K és T Á R S U L Á T O K 

• A róm. kath. iskolaszék f bé 6 án 
tartott gyűlésén i)r. Csányi János világi 
elnök jelentés, folytán tudomásul vétetett 
Honin A vállalkozónak azon nyilatkozata, 
melyszerint hajlandó a diszes leány iskola-

j ház előtti bekerített helyre egy uj kutat 
építeni. A kut építésének felügyeletével 
és annak átvételével uz iskolaszék e.ry 
bizottságot teljhatalommal bízott meg. Kel-

' leines benyomást gyakorolt az iskolaszék 
tagjaira Kovách Ernő fegyintézeti igaz-

I gató ama levele, melyben kilátásba he-
[ lyezte, hogy mihelyt az itteni állami sür

gőse b munkái; megengedik a hétkápolnai 
út rendezésére fegyenc/eket fog az iskola 

j szék rendelkezésére hocsájtani. A hétká
polna környékének valamint az odavezető 

! útnak rendezésére Csávolszky József elnök, 
Ur. Csányi János, üdvardy Mihály é.s 
Vörös Mátyás iskolaszéki tagokból álló 
bizottság küld-tett ki. Örömünknek adha 
tünk kifejezést, hogy a hétkápolna kör
nyékének rendezése é-s befásitása, — mely 
már évek óta égető szükséggé vált — 
legközelebb meg fog valósulni, mert e lá
togatott kegyhely kellemes és vonzó séta
helyül sz-ilgált mindenkor és ha az útszéli 
por:ól a In-fásítás által m-gmentetik szol
gálni fog ezután is. A befásitáshoz platán 
és akácztákat fognak használni, mely czélra 
20 frt már együtt is van ; a hiányzó összeg
nek összegyűjtésére Vörös Mátyás és Kéneső 
Sánor iskolaszéki tagol; voltak szívesek 
vállalkozni, kik is aláírási ivekkel láttat
tak el és az adományok elfogadására fel-
hatalmaztattak. Vörös Mátyás, az alsó 
városi tem-tő tevékeny felügyelője kérte 
az iskolaszéket, hogy ugy a sírbolt által 
elfoglalt terület lielyp'-uz 111-nnyisége, va
lamint a sirgödrök ásása és a sírok öntő 
zésének és tisztéin tartásának 111 -ghatározott 
árai vele Írásban közöltessenek. Amennyi
ben az iskolaszék- az előző években már 
ak képen intézkedett, hogy nagy halott 
után sirásás fejében 2 frt, kis halott után 
1 frt. a virágos sirok öntözéséért 2 frt. 
a sírhantok tisztántartásáért 1 frt tiz-tend'., 
e dijakat az iskolaszék m-glmgyji ; de a 
sírboltok által elfoglalt területért, mely 
eddig a telek és a temető felügyelő kö/.őtt 
m igán egyesség tárgyát 1;-p-zte. egy öl 
elfoglalásáért, m-ly csak Sírhelyül szolgál 

4 frt, ellenben oly területért, melyre sir 
holt építtetik min len elfoglalt Q ölért 8 
frt számítandó. A gyűlés végén panaszok 
tétettek az alsóvárosi sirásó ellen, de az 
idő előrehaladottság* miatt a .sírásó el 
mozditási ügyét az iskolaszék a legköze
lebbi gyűlésen fogja tárgyalni. 

* Tanóra-rend a váez városi iparisko
lában az 1887—88. iskolaévben. A z elöké 
szit.i osztályban kedden 5—(5 óráig irva-
olvasás. (J —7 óráig számolás; pénteken 
5—0 óráig írva olvasás. (5—7 óráig számo 
lás. — A z I. A. osztályban hétfőn 5 - t i 
óláig szám és mértan, ti 7 óráig vegyes 
szak, csütörtökön 5 —C óráig szám esmér 
tan, (5—7 óráig vegyes szak. — A z I. 13. 
osztályban sz-idán 5 —G óráig szám és mér
tan, li—7 óráig vegyes, szombaton 5 ü 
óráig szám és mértan, ti 7 óráig vegyes 
szak. — A II. osztályban kedden 5 6 
óráig vegyes szak, ö--7 óráig szám és m-'r 
tan, pénteken 5—ö óráig vegyes szak, 
0—7 óáig szám és mértan. — A III. osz
tályban szerdán 5—ü óráig vegyes szak. 
•j— 7 óráig szám és mértan, szombaton 
5— ti óráig vegyes szak, li—7 óráig szám és 
mértan. — Vasárnap rajz a kezdőknél dél 
előtt 0—12 óráig, a haladóiknál délután 
2 - 5 órái*. Ugyancsak vasárnap tartatnak 
5 valláatan-órál; is. - Osztályfőnökök : Az 
előkészítő osztályban: Vörös "Ferenc*. A z 
I. A . é.s I. II. osztályban: Krancz Ferenez. 
A II. éa III. osztályban: Udvardi Mihály. 
A rajzodéban: Krenedits Ferenez. — A z 
ipariskolai bizottság által kiküldött isko 
lalátogatók: Szeptember és októberben: 
Witt .Manó. Novemberben: Olgyai János. 
Deesemberbsn 1 I'écs Sándor, Januárban 1 
Vörös Mátyás. Februárban: Kresák Fe-
lencz. Máicziusban: It-itter István. Apri 
li-ban: Intzédy S u n Májusban : Friedrich 
Alajos. 

M E G Y E I H I R E K . 
* Újpest a vármegyén. Aa élet és 

vagyonbiztonságának újpest község terü
letén ujabb időben tapasztalt hiányossága 
s különösen azon körülmény, hogy a Hu 
dnp.'sten elkövetett legnagyobb bűncselek
ményeknek szálai Újpestre vezetnek hol 
a fővárosi állaiiir-ndörségnek hatásköre 
nincsen, s igy a fővárosban megindított 
nyomozás sikeresitése rendesen Újpest köz 
•ég rendőrségének igyekezetétől és ügyes 
•égétől liigg. arra indították a fővárosi ál
lamrendőrség vezetőit, hogy a fővárosi ál-
latnreudérs.-g hatáskörének Újpest község 
területére is leendő kiterjesztése érdekében 
tegyenek lépéseket Kz- 11 mozgalommal szem
ben Földváry Mihály alispán Pestvárme
gye állatidéi választmányának november 

I 15 én tartott ülésén azt indítványozta, 
I ''Ogy Újpest, Kispest, Erzsébetfalva, Kos ' 

sutlifalva é.s Soroksár községek területe 
1 részére a központban egy főszolgabírói ál-

lus rendszeresít tessék ; m-rt nzt hiszi, h„, y 

a központban lakó löszolgabiró a nevezet 
községek t,-t uletén a rendőri teendőket 
könnyebben elláthatná és a fővárosi állam 
rendőrség megkereséseinek is könnyebben 
eleget tehetne. — A z állandó választmány 
az alispán indítványát egyhangúlag elfo
gadta. _ A kérdés eldöntése a legközelebbi, 
megyei bizottsági közgyűlés elé terjesztetik. ' 

I R O D A L O M . 

. , * Beutnob. Kér k«ii.vvkor.-»kedé»*ben mer-
jelentek aa kspbsiák » k.o.ik.-z.í uj k„„>v,,k; 
"aiii*li *)° • " ' " • , "-'•','> •"•'») »r ti.i,Usi,ail 

K.l.bíí mezj-lcnt -. 1 t"l ik fui.-iu-'3\ léfuiütlb.k 
kozt m..gv.„ a ,W,k fáz.-,. I„-ak K-rrnc/eínlék* 
zete Ara J' kr. a pl. sz. lu/.-t, Siefsre Torelti. 
l'r.iMii á |,.|v,.,).i.l,,„, irta Coppée E.-reacz _ 
Jókai Mór nuiukui. i,i-|.sji-rU kiad.shan e«T-,ET 
füzet ára 40 kr. - Jusik* Miklás munkái lj, 
olrsó kiad.xbaii i-zy-.-(ij k.-n-t ,m •*) kr. - K ;• 
...•i.i'eti muzeura a leghíresebb írók müvei, ugj. 
mint: Kisfi.hi.ly karoly .alngatou munkái, K.il-
.-sey Ferenc/ v.l..rtt...t munksi. K . • • « ( • Ad.-lf br. 
l-.riuik̂ .zés a,, .-mber.-lik-l Kz utóbbi a magyar 

könyvtár — Fala-. knajUar. ujrymint : Xi.vény-
betepeg-k. irta Dr. S/anis/l„ Albert tt sokfele 
ilyen könyvek. — l-egs-z-M. H legolcsóbb naptárak 
nagy .ak.sztékbsa kapliatók. 

Tél i y a s i l t i m e n e t r e n d . 

"Br-váajz-e* 1 8 B 7 . olctóteer K é l-től 
Táos - Budapsst 

Voml I '"' l u l l v™ Érkezik 
V:." , a . . . ._ V-."-rol *Z J.,.e».re ^ 

n e""t I I óra prrz. \ ._.ra Ipn-t. 
S-einély 17 .S t:t rĉ g.-I fi US reggel 
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N Y I L T - T É R . 

IC2»z5n.et nyil-vá.n.ltá,e. 
i Alólirottak mindazoknak, kik felejthet 

len kedves gyermekeinknek A l a j o s - és 
I V i l m o s n a k temetése alkalmából becses 
I megjelenésükkel és szives részvétnyilatko

zataikkal enyhítették nagy fájdalmunkat, 
ez úton bálás köszönetünket nyilvánítjuk. 

Váezon 1S?7. évi november 1* én. 
Tragur Igmict, it neje 

•ittléteit Mi-isiner Hermina 

D r . C s á n y i J á n o s 

Á r v e r é s i h i r d e t m é n y . 

530,13á7. számhoz. Alulírott kiküldött 
bírósági végrehajtó ezennel közzé teszi, 
hogy a váczi kir. járásbíróságnak 1887. 
évi 5205. száma végzésével Dr. Csányi 
János ügyvéd által kénviselt Alberty Fe
renez felperes részére, Neu Sámuel alperes 
ellen 1Ö0 frt 83 kr. követelés és jár. ere
jéig elrendelt kie'.égitési végrehajtás foly
tán alperestől lefoglalt és tüll! li-tra becsült 
ingóságokra, a fentidézett 5517,1887. já-
rásbiiósági számú végzéssel az árverés 
elrendeltetvén, annak felülfoglaltatók ré
szére is, a mennyiben azok árverési jogot 
nyertek volna, alperes lakásán, Vaczon 
fő uteza, leendő megtartására határidőül 
I8S7. évi november hó 2!>. napján d. 
e. ti. órája kitiizetik, a mikor a bíróilag le
foglalt szobabútor, ló, kocsi, talicska, fa-
nemű és egyéb ingóságok a legtöbbet igé 
rönek készpénzlizetés mellett, szükség ese
tén beesáron alul is fognak eladatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárve
rezendő ingóságok vételárából a végrehaj
tató követelését megelőző kielégittetéshez 
tartanak jogot, a mennyiban részükre fog
lalás korábban eszközöltetett volna, és ez 
a végrehajtási jegyzőkönyviül ki nem tű
nik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés 
megkezdéséig alúiirt kiküldöttnek, vagy 
írásban beadni, avagy pedig szóval beje
lenteni tartoznak. 

A törvényes határidő a hirdetménynek 
a bíróság tábláján kifüggesztését követő 
naptól számíttatik. 

Kelt Budapesten, 1887. évi november 
hó 18. napján. 

Szaák János 
kir. bir. végrehajtó. 

Yaczou, 1887. .Njeiiiai.'it May.r Nu.dor k.uiyvi.)omd<ijabsn. 

http://elet-z.ivez.ete
http://disz.es
http://Kisfi.hi.ly
http://lii.nil.ii-

