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A l e g t ö b b adót fizetők n é v j e g y 
zéke . 

A legtöbb állami egyenes adót fizető 
képviselők névjegyzékének kiigazítá
sára kiküldött bizottság munkálatával 
elkészült. A kiigazított névjegyzék be 
fog mutattatni a képviselőtestületnek. 
És, ha az ellen kifogás nem tétetik, 
jogerőre emelkedik. 

Nagyon fontos ennélfogva azon kér
dés, hogy helyesen igazittatott-e ki a 
névjegyzék, vagy sem. 

Az 1880. évi X X I I . t. cz. 32. §-a ér
telmében a névjegyzékbe felveendők a 
legtöbb egyenes állami adót fizető!köz
ségi lakosokon és nagykorú birtoko
sokon kivül azon nagykorú hajadon, 
özvegy, vagy törvényesen elvált nők s 
jogi személyek meghatalmozottjai, kis
kornak gyámjai és gondnokság alatt 
állók gondnokai is, kik a község terü
letén „ f e k v ő v a g y o n u k " után leg
több adót fizetnek. 

Az első elolvasásra is tisztában le
hetünk a felett, hogy e rendelkezés 
súlypontja a „ f e k v ő v a g y o n " ki
fejezésen fekszik. Az a kérdés neveze
tesen, hogy a „ fekvő v a g y o n " alatt 
csupán ..ingatlan" vagyont értsünk-e, 
vagy minden oly vagyont, mely a 
.községben fekszik ?" 

Az első esetben kevesebb, az utóbbi 
esetben több ilyen adófizető kerülne a 
névjegyzékbe. 

A „fekvő vagyon" kifejezés az idé
zett törvény 3Í. 33 és 3S. SS « • ' ' » • ' 
összesen hatszor fordul elő, és igy a 
törvény ezen szakaszaiban foglalt ren
delkezések összefüggéséből, ezeknek a 
törvény 110. 112. és 113. §íj-aiban 
foglalt' rendelkezéseivel és a törvény 
indokolásával való összevetéséből -
azt hiszszük nem lesz nehéz — a tör

vénynek a ,.fekvő vagyon" kifejezé
sébe fektetett értelmét megállapítani. 

A 3.'!. %. hatodik bekezdésében kife
jezetten az mondatik, bogy: „a név
jegyzék és sorrend megállapításánál 
csak a község területén és az ahhoz 
közigazgatásilag csatolt pusztán bili 
„fekvő vagyon" valamint az azokon 
élvezett jövedelmek után fizetett egye 
nes államadó vétetik számba." 

E szakaszban a „fekvő vagyon" a 
„nem fekvő vagyon" nál állittatik 
szembe, és kiemeltetik, hogy csupán az 
ilyen „fekvő vagyon" „ j ö v e d e l m e " 
utáni adó vehető számitásba. 

Az ugyanezen kilenczedik bekez
désében pedig azon rendelkezés foglal
tatik, hogy : „a kOsségben fekvő va
gyona után legtöbb adót fizető, b a 
ott nem l a k i k , jogát megbízottja 
által is gyakorolhatja, aki pedig több 
községben jön a legtöbb adót. fizetők 
névjegyzékébe, j o g á t m i n d a z 0 k-
h a n vagy maga vagy megbízottja ál
tal is g y a k o r o l h a t j a.-

Tekint ve, bogy a kereseti es egyéb 
jövedelmi adók mindegyike azon köz
ségben vettetik ki és iratik elő az adó 
kötelezettekre, alud azok állandóan 
laknak, illetve ahol üzletük főtelep!, 
van. még az esetre is, ha több község
ben hirnak is adó alá eső üzlettel vagy 
jövedelemmel, mig ellenben a báz és 
földadó mindenkor azon kősségben 
vettetik ki és iratik elő, ahol az ingat
lan fekszik : kétségtelen, hogy a tör
vény most idézett íj? aiban olvasható 
„fekvő vagyon" alatt mindenkor „in
gatlan" értendő. 

Minthogy azonban ezen S intézke
dései a 82. és 38. §§. intézkedéseivel 
oly szoros értelmi összefüggésben ál
lanak, hogy a fekvő vagyonnak azok 

egyikében sem tulajdonitható értelmi 
zavar nélkül más értelem, mint az a má
sikban meghatároztál ott: kétségtelen, 
hogy a „fekvő vagyonu-nak ugyan
azon érteleni tulajdonítandó a '.\'2. és 
38. SS-i'lv''11" í*i oaint amilyen annak a 
33. §.-ban tulajdoníttatott. 

A törvény 113. §-a értelmében, a 
községnek a 110. éa 112. §-ai esetei
ben hozott határozatai ellen a község 
k ö t e l é k é b e tartozó polgárokon ki
vül azoknak is van joguk felfolyamo
dással élni, kik a községben . . ingat 
l a n - vagyonnal bírnak. 

K §-ban világosan meg van jelölve 
azon alap. amelyen a község kötelé
kébe nem tartozók a község ügyeibe 
befolyhatnak, minthogy pedig e §-ban 
a törvény világosan az. „ingatlan- va
gyon kifejezést használja, hihetetlen, 
hogy a törvényhozó a község ügyeibe 
nyomatékosabb befolyásra feljogosító 
virilis képviselet meghatározásánál a 
fekvő vagyon alatt mást értett volna. 

A törvény 33 § Aban foglalt rendel
kezés indokaiul a „községi önkormány
zattal jár.', terhek áiltal kiválóan érdekelt 
n a g y o b b b i r t o k o s o k r a és álta
lában ..Ív b i r t o k o s o k r a való te
kintet vétetett, kik a községben lak
nak, vagy akik több községben vétet
tek fel a legtöbb adót fizetők sorába". 

Ks ha a törvény ratióját kutatjuk. 
akkor sem téves magyarásatunk. 

A községi terhek viselése aránylag 
leginkább az. ingatlan birtokot terheli. 
Éa ba nagyobb rendezett tanácsú vá
rosokban nagyobb összeget képvisel is 
a kereseti és jövedelmi adók összege 
mint az ingatlan birtoké — ami min
denesetre kivételnek te| inthető 
még akkor is el kell ismernünk azt, 
hogy a kereseti és jövedelmi adók 

tárgya: a „ j ö v e d e l e m " rövididő 
alatt kivonható a községből, de a 
föld ós hasadó tárgya: a „ f e k v ő va
g y o n - soha. 

A kereaeti adóval megrovott adózó 
léi a község terheit esak addig viseli, 
amig ő maga akarja, mert mihelyt neki 
tetszik, más községbe költözltetik, 8 ott 
vállalkoshatik a terhek viselésére, de 
nem igy a birtokos, ez. maga bárhova 
megy, fekvő vagyonát magával nem 
viheti. 

Egy törlesztési kölcsön felvétele 
által elvállalt tehernél a kereseti adó kö-
tclezettiél esak ideig-óráig van érde
kelve, de az ingatlan birtokosa mind
addig, mig az vissza nem fizettetik. 

Az ingatlant érő megterheltetés arra 
nemcsak a jelenben, de messze jövőre 
is kihat. 

Azért — azt hisizük, — hogy a tör
vény rali.'.ja is a ..f.kvö vagyon"-nak 
általunk elfogadott értelmezését támo
gatja; mert k.-ll az, bogy az ingatlan 
vagyon birtokosát mindenkor megil
lesse a szó a községi terhek elvállalá-

Uegirttlk ezeket, hogy akik hasz
nát vehetik. - vegyék bgyelmökbe. 

K ö z g y ű l é s . 
A f. évi november 1'7 dik napján meg

nyitott közgyűlés deesember elseje* foly-
tattatott. A z a komoly lértias higgadtság, 
melyet a váro-i költségvetés tárgyalásánál 
konstatáltunk, egy pillanatra sem hagyta 
el képviselőinket, és igy a hosszú tárgy 
so'.izat folytonos éber érd-klődés mellett 
aránylag igen rövid idd alatt tárgyalta
tott le. 

A tárgyias lefolyásáról a következőkről 
éit.sit tudósítónk. 

A polgármeaternek a választás alá nem 

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

V á o z — Velenozében . 

A művészetek fejlődésének is m«g van j 
a maga törvénye, mely eddigelé nincs , 
végérvényesen megállapítva. A aiit a mü- j 
vészetek egyes történet irói eddig irtak, 
abban több a frázis, mint a teljesen meg . 
állapíttatott igazság. Annyi bizonyos, 
hogy a természet szükségleteinek, az élet 
nek, s a társadalom viszonyainak több 
köze van a művészetekhez, mint hinnők. 
A lángész is csak földi életet él, emberi
leg érez és gondolkodik s a művészet át
öröklött hagyományaiból rakja le terem- | 
tése alapját. A művészeteknek is meg \ 
vannak ősi nlapdiszei 's alapképzetei 
és azok az együgyű ábrázolatok, vonal 
és növénydiszek. melyeket a történet 
tlötti ember durva kószerszáma vésett 1 

fgy csontdarabra, vagy szarvas agancsra, 
itlinomodva ott pompáznak a legszebb 
;örög épületek párkányain s a renaissance 
egdiszesebb ornamentjein. A művészet
iek is van palaeontologiája. 

Meglepő az is, hogy az a két ország, 
lely művészileg a legnagyobbat terem
ette, Görögország és Olaszország: művészi 
irágzásuk koiáhan apró államokra voltak 
arabolva l két ezredév által elválasztott 
ürténetiik fejlődése telve van megkapó 
asonlósággal. Tény az is, hogy a művé 
tétek fejlődését az épitő művészetek M -

virág../.ás.i előzte meg itt is. ott is, — 
mert mint Hegel mondja előbb épül fel 
mindenütt az Isten háza s csak azután 
l.h.t gondol kőzni bele való szobrokról és 
képektől. 

Veleiiczének is építészete viiágzott lel 
először. Keleten járó hajósai a llosporus 
és Xi lus távol partjairól hozták művészi 
alkotásuk eszményeit csak úgy, a mint 
Alexiudriah.il hozták Velem-zólie ezer év
nek előtte a respublika vé.l-z-nt jenek. 
.Márk evangv elistáiiak boitt-stét. A S-.ent 
Márk hamvai fölé emelt káprázatos tem 
plom. az előtte elterülő csodás tér, a 
templom mellett álló dogé palotával és az 
ezzel szemben épült könyvtár épülettel 
elmondják a kalmár respublika történetét 
emelkedésétől hanyatlásáig A respublika 
tizenegy századának lénye, dicsősége és 
gyásza beszél hozzánk ez épületekről, s 
elmúlt évszázadok árnyai köszöntenek 
Márk egyházának fényes kupolája és a dogé 
palota termének aranyos mennyezeti alatt. 

Márk temploma előtt ott áll most is 
régi r-m-k öntési! érczláhakon a háiom 
magas cédrnsfa-árbócz. melyeken egykor 
Velencze bárom hóditott királyságának. 
Krétának. I'eloponestisnak és Cypiusnak 
lobogója pompázott. M i maradt meg ezek 
bölV Az egyik a törökök kezén van. l'elo 
noponesus a mai görög királyság, ('yprtls 
meg Angliáé. De mielőtt e ssigetre rátette 
kezét Disraeli, szellemileg meghódította 
mát Anglia irodalmának Shakespeare 
géniusza. Othelló és Desdetiionának ('yprtls 
szigetén játszó tragédiája tartósabban 
őrzi Velencze ottani uralmának emlékét a 

történet évkönyveinél. A költő alakjai 
mellett vas még aCypraai hó. titásnak egy 
regényes emléke. Kz a sziget utolsó király
néjának, a Szent Márk leányának fogadott 
Cérnám Katalinnak regényei alakja, kitől 
Wien.v.e a szigetet az örökbe fogadó 
szülő czimén ravaszul elfoglalta. A tnythos 
varázsa övezi a vesztett királyságért tu
domány és költészetben vigaszt keresett 
ifjú királyné emlékét, kit Vakart sesetja 
egyik hatalmas képén oly esodassépaek 
festett, bár a bttdspesti orsságOS képtár 
ban levő azonkori arcsképe, melyen (iei, 
t il.- r.-in.-kelt, hízásnak iuduió. cseppet 
sein szép alaknak mutatja a hires ki 
rálynőt. 

Márk templomát kívülről a mindenféle 
drágábbnál drágább márványokból készült 
oszlopai, ragyogó) kőlapokkal táblázott 
falai, öt keleti kupolája, B román féikörü 
és a keleti behajlott csúcsivet .gyesit,, 
ivezetei, s az ivinez.ik gazdag mozaikjai 
teszik egyetlenné a világon. Mintha a 
keleti tündéi-regékből! egy nagy gyöngy 
ház iksssrasekrényt varássoll volna »da 
építőjének géniusza. K i volt as, és hagy 
hívták, nem tudni. Mondják, a távol kelet 
mecseteiről, s Konstantinápoly híres Sotia 
temptomárél szedte mintáit, il I OSBlopfejeia 
ott van azért a görög, a római, a lombard, 
az atali és minden építési stíl változata. 
A z egyik ivniezö. mozaikján, a mesterségek 
jelképes álltái alatt egy maukös nyomorék 
alakja látszik. Kz lenne a hagyomány 
szerént a templom névtelen építője. A 
világ nem adhatott neki semmit, s csak 
áimáhan képzelhette szépnek az életet. 

Ks legfényesebb álmát kövé válva oda 
építette a SMSSBS századoknak, bogy 
bámuljanak földöntúli ékességén, N'yolcz 
ho.szú száza I vonult el e templom felett 
s i.'-gi dissébea ragyog az még most is a 
köz-'-pkor álomvilágából a mai gőz- és 
vaskor prózai gyermekeire Homlokán az 
oromdisz közép ive alatt ott áll az a 
kim négy érea lé, mely az ókori szobrá
szat egyik legremekebb hagyatéka. E 
lovaknak ugyan nincs közük az isten há
za aaa • csak a ii.". hié, kalmár nép dicsek
vését magyarássák, m-ly védőszentjének 
templomára rakta minden hadi zsákmá
nyát. Igy került a templom mellé két 
cgyptomi oszlop hyeroglif véseteivel és 
a teinplomsnrkába az a négy porphyrba 
vésett keí.ti alak. valami hyzanezi fő
nemesek szobrai, m-dyek mind a ke-
leti hóditásnk amiékai, épp úgy. mint 
az. a két magas porphyr obeliszk, mely a 
tengerpartjára néz. Szent Györgynek és a 
respnblioa esimerének, Márk orasalánáaak 
bronezliói! öntött szobrával. Kz a négy ló 
is valami göiög hypodroin háromszögű 
aram aaasője, vagy valami diadal iv 
di-zéiii készülhetett valaha, mert a pár 
kányzatou mellettük áilva nehézkeseknek 
- aloltól pedig t ioethe szavait használva, 
oly könnyű légieseknek tetszenek, mint a 
szarvasok. Alkotójuk feléd egész irodalom 
keletkezett. Vannak, akik Nero római 
diadalívéről származtatják, honnan Con-
stantin vitte volna llyzanczba. mások meg 
N'agy Sámlii udvari szobrásza Lysippos 
iniivének vallják 

Legyen bármint, annyi bizonyos, hogy 

H E L Y I E S V I D É K I É R D E K Ű T Á R S A D A L M I H E T I L A P . 
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eső városi képvisel,;]; névjegyzékének ki 
igazítása tárgyában beadott előtérjeraté 
se folytán a névjegyzék kiigazítására Olgyay 
János, AVitt Manó és Huber József rlroe 
képviselőkből álló biaottság küldetett ki 

A z . A r a n y korona- vendégfogadónál. 
1887. évi október havi bérlete tárgyábei 
hozott belügyminiszteri határozat tudomá 
sul vétetett. 

IVst-l'ilis-Solt Kiskun megyének nz épit 
kezesnél megtartatnia biztonsági szabályok
ról, a pöczegödrök tisztántartása, állat 
hulladékok- eltakarítása és szemét kiiior 
dáeról, valamint a kivilágítások és Iák 
lyáainenetek rendezése tárgyában követen, 1,' 
eljárásról alkotott szabályrendeletei a ha 
sontárgyú váiosi szabályrendeletek meg 
alkotásánál leendő figyelembevétel végett 
kiadattak az egyesitett pénzügyi és jog 
ügyi bizottságnak. 

A pénzügyi bizottságnak- az 1887. év; 
költségvetés" egynémely kimerített tételei 
nek átruházás utján leendő fedezése tár 
gyában beadott jelentésében foglalt azon 
javaslata, hogy a városi tanácsnak a kimé 
ntett tételek átruházás utján való fede
zése engedtessék meg. elfogadtatott. Egy
úttal a pénzügyi hizott-ág indítványa alap 
ján utasíttatott a váiosi tanács, hogy jö-
vőre a költségvetés egyes tételeihez szi
gorúan alkalmazkodjék és az esetre, ha 
előre nem láthatott okokból egyes tételek
nél az előirányzott összeg a szükségletnek 
meg nem felelne, az előriányzat kimerült 
sége tárgyában a képviselő testületnek 
azonnal tegyen jelentest és gondosan őr
ködjék a lelett, hogy a válna szükségleteire 
kiutalványozandó 'összegek a költségvetés 
tételeinek megfelel,,h-g ntalványoztassanak 
ki és az utalvány élteimében könyveltél-

A városi képvisel,, választók névjegyzé
kének összeállításával megbízott bizottság 
jelentése tudomásul vétetett és a városi 
'képviselők választásának határnapjául elő
zetesen is f. deczemher na],ja tiiz.-t 
vén ki , felhivatott s városi polgármester, 
hogy addig is a szükséges lépéseket te
gye meg. 

Igló városának az 1883. évi I. t.-cz. 5. 
§-a 7. pontjának nédositáse tárgyában 
kelt átirata, és a váiosi tanács azon je
lentése, hogy- Muzslay Aiojzia vagyonának 
a hagyományok kiűzetése után feiimaradó 
részét a városi kórház alapja javára ha
gyományozta, tudomásul vétetett. 

A z .abauj tornamegyei és kassai közmi 
velődési egyesületnek- lö fit adatott s 
ezzel a város az egyesület alapitó tagjai
nak sorába lépett 

A magyar kir. lottoigazgatóságnak aon 
jegyek megvéle tárgyában a városhoz inté
zett felhívása mellett küldött sorsjegyek 
dr. Frevaiager Lajos indítványára a vá
rosi tanács javaslatának elvetésével vissza-
küldettek. 

tiallé Andornak Váczon, egy harmadik 
gyógytár felállításának megenged,'-.-- iiánt 
beadott s a ministei iiimt il nyilatkozattétel 
végett leküldött kérvényére kijelentette a 
kéj,visel., testület, hogy harmadik gyógy 
tár felállítására a városnak szüksége nínei 

A .veröczei sörregále- bérletére vonat 

kozólag a váczi piispökuradalonimal meg 

ideje 8 évben állapíttatott nn-g. • a váró 
850 fu óvadéknak takarékpénztári köny 
recskiben leendő letételére köteleztetett 
— és a váczi püspöki uradalomnak i 
„Vereshez* vásártéri oldalán a status 
,|iio fentartáaát zavaró akadályok elhári 
tás.i iránt tett intézkedése tárgyában I 
városhoz intézett átirata. — tu'domásu 

A vásári ,-s piacai rendtartás tárgyakat 
alkotott, s ministarileg jóváhogyott város 
szabályi,-iid.-let kihirdettetvén tudomásu 
vétetett, éa 600 példányban kinyomatni i 
a nyomatáéi költségeken eladatni rendel 
tete'tt. 

A felvárosi féléves úrbéres korcsmálta 
tási jog bérletének átruházása megenged
tetett 

A város ut-zái és terei kivilágításának 
vállalata tárgyában beadott tanácsi elő 
terjesztés, molv szerint a város a vállal 
kozónak minden lámpáiéiig után éjjelenkint 

• czák és terek tisztántartásának vállalata 
tárgyában beadott tanácsi előterjesztés, 
m-ly szerint a város a vállalkozónak 117H 
frtot tartozik fizetni, tudomásul vétettek 
és a bejelentett árlejtések eredményei jóvá
hagyattak. 

A „ki.s-lágvasi- legelő haszonbérlete, 
mely szerint lir.iuu .Mátyás haszohério a 
korábbi 45 frt évi haszonbér helyett 75 
frtot tartoz.il; űzetni, jóváhagyatott : ellen 
ben a .csörög-bányai" h-geh, haszon
bérlete tárgyában megtartott árveréstől • 
jóváhagyás megtagadtatott s a tanács 
ujabbi átverés megtartására utasíttatott. 

A budapesti ind ijiaiegyesiilctii'-.. l ' i f r t 
adományoztatott. 

jaiul márezius 25 dike, julioa 1 seje, októ
her l-l dik- és deczemher Hi-ika tűzettek ki. 

LencaÓ Sándor városi képviselőnek a ki-
pUSZtitOtt szőlőterületeken a dohány ter 
melés meghonosítása érdekéhen előterjesz
tett indítványa felolvasása Után a képvi
selőtestület városunk gazdálkodási viszo
nyaiban a philloxeia pusztításai következ
tében beállott zavarok megszüntetése, é-s 
ezzel kapcsolatosan Lencse Sándor által 
indítványozott dohánytermelés, esetleg más 
inivelési ág meghonosítása éld,-kében dr. 
Kis József; Lenesé Sándor, K. Csereklye 
István, Baján János. Kurdi Bálint, l 'd-
vardi Mihály és [nczédy Soma városi kép 
viselőkből a'lakult bizottság küolet-tt ki a 
kérdés tanulmányozása és jelentéstétel vé
gett. Kz.cn bizottságnak adatott ki LeitCSO 
indítványa is. 

W i t t Maiié, és társainak valamiét Len 
cs,', Sándornak a dunai révátkelésnek cs.-i 
vargőzöl által leendő közvetítés-- és I vég 
bél egy csavargőzői beszerzése érdekében 
teendő tanulmányozás tárgyában beadott 
két rendbeli indítványa a "kérdés tanul 
máayeaáaa és jelentéstétel végett kiadatott 
az egyesített jogügyi és pénzügyi bízott-
ságnak. 

I»r. F r e y s i n g e r Lajosnak- a közgyük-
len iáéval előterjesztett éa általános he 
lye.b-ssel fogadott indítványára megbíza

tott a városi polgármester, hogy a városi 
kéllviselo testület tagjaiból tetszése szerint 
alakítandó bizottság élén tegyen lépéseket 
aa iránt, hogy az osztrák magyar állam-
vaspálya társaság Budapesten alkalmazott 
hivatalnokainak a városunkban való lakás 
az eddigi gyakorlat alapján továbbra is 

Csávotszky József és társai városi 
képviselőknek a városi közigazgatási jegyző 
hivatalos czimének .főjegyző- ezimic 
1,-endö változtatása érdebében beadott in-

s.-lii módosít ván váuak elfogadása mellett 
na általános szervezési isabályrendelet mó
dosításánál leendő figyelembe vétel végett 
kiadatott UZ egyes,|el! pénzügyi és jog 
ügyi bizottságnak. 

A .Váczi H i r l ap - ' t-k. szci Ijesztőjének. 
\'á,z. deczemher 8 dikán. 

.Váez propel le re" czim alatt becses 
lapja utolsó számának vezéiozikkében 
szakavatott tollára érdemeiiti a dunai át
kelés megkönnyítése érdekében csavar-
gőzös beiserzése végett általam és társaim 
által városunk képviselő testületéhez be
nyújtott indítvány tartalmát. 

örömmel olvastam, hogy .életre való
nak- találja a propeller beszerzésének 
eszméjét, ölömmel olvastam: mert városunk 
ügyeinek intézéaénél a közvéleményre 
mindenkor súlyt fektetek, s ha azt látom, 
hogy a közvélemény is támogatja szerény 
indítványunkat, mind járt nagyobb biza
lommal nézhetek a kérdés kedvező meg
oldása elé. 

Ig,-n ám, de csaknem elijesztett. A meg 
oldandó kérdések egész sorozata vonult , - l 
szemeim előtt, mikor azt olvastam, hogy 
nnkor lei! az. eszme igévé él mikor lesz 
az ige testté'.' 

Minél tovább s minél ligvelmesehben 
olvastam azonban ezikkét, annál mélyeb
ben és szívósabban meggyőződtem arról, 
hogy Váez jövő életének elkeriillietlenui 
szüksége van propellerre. A megoldandó 
kérdések hosszá sorozata sem rémkép. 

A megoldatlan kérdések mind megold-
hatiik és aa ,-szme megvalósítható. Csak 
egy kell hozzá: erős aka ra t . 

A z indítvány tanulmányozás és jelentés 
tétel végett a pénzügyi bizottságnak ada
tott k i . 

A pénzügyi bizottság, melynek — IZe-
reneaeumek tartom, «'-n is tagja vagyok, 
eddigi működése után ítélve — minden 
szerénytelenség nélkül szólván — embere 
tud lenni a reá bízottaknak. 

l»e épen most a városi képviselő válasz 
tás küszöbén áliuuk. A képvisel.', testület 
választott tagjainak tele kilép, s hely ők 
választás utján töltetik be. 

A pénzügyi bizottság tagjainak is egy 
része kilép. Lehet, hogy .-z-k a választás 
nál kéj,viselői mandátumukból is kiesnek. 

A választ,', közönség ismeri a képviselö-
testület feladatát, ismeri a pénzügyi bi
zottság eddigi munkásságát, ismeri azokat, 
akik a válos közügyeinek előmozdításán 
önzetlenül fáradoznak: azért hiszem, re 

inélem, hogy a küszöbön álló képviseli",, 
választás ulkalmával olyanokat fog kép. 

! viselőkéi megválasztani, kik ágy meg, 
állják helyüket, mint a pénzügyi-bizottság 
megállotta és akkor — remélem — a pro-
jellel ügy eszméje meg fog Valósulni. 

Egyebekben baaafiui üdvözletem nyU. 
vánitása iin-llett vagyok tisztelője 

S z a b á l y r e n d e l e t 

, i Uthdftn iUi jfkmrté tt Urktcti ipatrél, 
I. §. Fuvaros éa béi kocsi-iparra nem nyer-

, bet engedélyt nz, kl a hatóság előtt mint er-
1 kölcstelen életű ösiueitetik. 

A z engedély meghatározott számú kocsi 
tartására szól. 

Minden engedélyezett kocsi „tán 10 üt 
fizetendő engedély dij (lejében a városi pénz 

8. i?- Minden bérkocsin, a renilörhatóságtiil 
nyert szám könnyen olvashatölag feltűnő 
helyen alkalmazandó. 

3. §. A bérkocsiknak rendes állomását és 
ott állásuk idejét a városi rendőrkapitány 
jelöli k i . 

A z állomásokon való sorakozásnál az ér 
keaéa sori. ml,; határoz, s a távozóét az 
utána álló bérkocsi foglalja el, míg a 
visszaérkező az utolsó helyen áll meg. 

A vendég, vagy megrendelő azonban a 
bérkocsik bármelyikét szabadon választ
hatja. 

4. | A vasúti indóháznál és gőzhajó 
kikötön.'-l mindenkor bizonyos számú bér
kocsinak kell állania az utasok rendel kesé
iére, miért a vasút, valamint a gőzhajó 
miadea laemélyaaállitó meneténél bérko
csinak kell külön állania, — ennélfogva a 
rend,",! hatóság időszakonként meghatározza 
azon bérkocsik számát és idejét, kiknek ott 
megjelenniük kell. 

Kzen kötelezettség akkéji osztatik mez 
kocsi szám szerint sorrendben a bérkocsisok 
között, hogy abba mindenki egyformáa 
vegyen részt és senki túl ne terheltessék. 

5. | . A z engedélyezett bérkocsik számit 
a közönség és forgalmi igényekre való 
tekintettel a városi tanács állapítja meg. 

B. {. A viteldíj Váez város belterületén 
következőkben állapittatik meg: 

l-aaör: A vároa belterületén vagyis a 
vámokon belül úgy a vasút vagy gőzhajó 
állomástól vagy a városból oda egy menet: 

aappal . ." 50 kr 
éjjel 8d kr. 
A városból a városi köztemetőkhöz, min

dent érti menetért 1 frt 
2 szor : Idára felfogadott bérkocsi a várm 

belteiületen óránként 1 frt. 

kétezer esztendő régiségének j.atinája zöl-
del bronczjiik aranyos mezén Történetük 
Veleneze éa a világtörténetének nagy 
napjairól regél. Eszünkbe juttatják a 
!»7 éves vak D.indolo Ib-nrik dogét, ki a 
negyedik kel—zt.-s hadjárat vitézeivel 
foglalta el és rabolta ki Konstantinápolyt 
— s a keleti császárság romjain épité fel 
a rövid életű latin császárságot. Hadi 
zsákmányul „ küldte haza a négy érez 
lovat, meg Solia templomának azt a díszes 
érez ajtaját, mely a templom jobb oldali 
bejáii'ij.in ,-jti bámulatba a műtörténészt. 
A kedvére aggastyán ott nyugszik Solia 
temploma ívei alatt, da nevét Űrök Időkre 
beírta a történet könyvébe Veleneze 
akkor volt hatalma tetőpontján, s ura 
egész kelet kereskedésének. Mellette slho-
mályosult a v.-le versengő Qeaaa dieaftaége, 
melynek büszke dogeja. B hites Doria. 
másfél század multán élet halál haivz.ot 
esküdött a diadalmas verseny'áis ellen. 
E z volt a hites chioggiai háború, melyben 
a resjiiibliea féltékenyen őrzött kincse, a 
négy érez lő is szerepelt, tt-nua szövet 
kezve több olasz váro-sal, termett • .tt óriás 
hajóhadával a lagunákon. s VeleBOM 
fehér lapot küldött a győztes Dóriénak, 
hogy írja rá a béka feltételeit Da a 
gőgös Doria azt kívánta, hogy ,", arra i 
híres kantározatlan négy boa VeiencSC 
megalázása jeléül hám it akasszon. A két
ségbeesés bátorsága é " , m-g en - a 
lagúnák kalmár népéi Vintaverta éa 
Chioggiába szorította az ...tiumló hajéi-
hadat, | maga Dacia is elesett a csatán. 
Uenua hatalma és v• i--nyg-'-e eswl rég 

leg megtört s Veleneze maga maradt úrrá 
a tengereken. A z Adriát egyenesen magán 
tulajdonának nyilvánította, melyen vámot 
szedett minden hajótól. Es midőn Bona
parte Napoleoll — 17'.l| bell bevette a 
a teng.-rek Romáját i a legifjabb reipub-
1,,-a véget vetett a világ legrégibb köztár 
sasága tizenegy százados uralmának, ő is 
a négy érez lóhoz nyúlt először éa Parisba 
vitette DandolÓ zsákmányát. Csak a bécsi 
kongi-esMis után I elült vissza régi he
lyére s alatta egy latin felirat beszéli a 
párisi út viszontagságát, Így izerepel ez as 
Ókorból maradt négy ércz.ló a világtör
ténet soián 

A Márk templom érésié díszítette fő 
kapuja még másról is nevezetei a 
történetben. Előtte békült ki a hírei német 
naáaaár, Berbaroaaa Frigyes III Sándor 
pápával 1177. július 23-án. A bfiaake 
hoheiistaulit elhagyta hadi szerencséje „il 
dön Olaszországot újia hatalmába akarta 
hódítani l a pápai izékbe ellenpápát akart 
ültetni. Kgy év előtt l.-gnagnónál a lom
bard városok élükön a harczias Milánóval 
verték tönkre hadseregét, hajóhadát m-g 
a napa |iártjára állott Veleneze lemmisl 
tette m-g. sol liál. Ottó herczeget is foglyul 
ejtvén a pápa kezére adta. A hatalmas 
császár erre megadta magát. I elfog:,,In, 
Veleneze közbenjárására a békejobbot, 
melyet Velenczében VOlt neki íiyuitand,'/ 
• pipa. A Márk templom kapujánál tői 
tént meg e hites találkozás, melyet any 
nyiszor megörökített az itök tolla és a 
kiférik aoaete. A császár hajón szállt ki 
a térre s a dogé és a rcspubli-a RhaéltÓ 

ságai a legnagyobb diszü menetben kisér
ték B templom elé, hol a pápa is teljes 
oinattishan. főpapok és bíborosok környe
zetében várta a hódolni jövő fejedelmet. 
A császár erre az előre megállapított 
szertartás szelént válláréi a földre terité 
a császári palástot és aiczra borult rajta 
a pápa előtt, a pápa pedig lábát a császár 
nyakára tette I fiitaia megcsókoltatta. 
Erre fölemelt,- éa megceókolta a köny-
nvz. • -án, és bevezette a templomba. 
hol miset mondott, melyen a császár mi 
iiistrált. Mise után intő beszédet intézett 
hozzá, fogadta hódolatát, újra megcsókol -
tatta lábát, majd a templombél kimenet 
fehér lóra ült, melynek a császár tartotta 
kengyelét. Másnap a hódolati szertartás 
még egyszer Ismételtetett. A hagyomány 
beszélj, hogy ekkor H jiájia igy esetett 
volna a császárhoz: ,1 kígyóra és a bazi 
liakusra fogok taposni, as oroszlánra és 
sárkányra.'' A megalázott császár padig 
igy Felelt volna | .Non tibl esd l'etro", 
mire a pápa vissza szólt: „et mihl et Petro." 
A pápa. em- nagy diadala s Veleneze jó 
szolgálatai juta'ináill VeleUCSét ünnepélye
sen eljegyez'.- a tengerrel, a egy drága 
jegygyűrűt adott a város kincstárának, 
melyet a dog.'k- ujjára huztak megválasz
tatásukkor. Ettől kezdve Mária mennybe-
menetelének ünnepén a dogék, az arany
nyal borított Bucintora dieabajén minden 
ívben ki-zálhittak a tengerre fényes kisé-
i.-ttel, s l.i.io szigete mellett a pápa aján
dékozta éviit ii hasonmását dobták a ha 
bókba. Vcb-ucze és az. Adria eljegyzésének 
jeléül. A inn 11 század végén a fran 

| cziák betörése előtt lön utoljára meg
tartva ez évszázados, nagyfényii, széttár 
tásos ünnepély. 

De térjünk a templom bensejébe. Min
denütt diszesnél díszesebb, keletről hozott 
márvány oszlopok, a az arany alapból ki
emelkedő mozaik képek lepik meg a szem
lélőt. A mozaik. — a cement vakolatba ta-
paastott kis négyszegletű szinea üveg la 
pókból összerakott képek negyvenezer négy
szögláb területe bontja diága szőnyeg
ként a templom belsejét. Ezeknek a mo
zaikoknak rakását byzanczi művészek ke'-

' dették. A mozaiknak, kelet a hazája. Már 
az ősi falépitményeken ott vannak nyomai, a 
mint hogy a tál vagy padozat dísze már akkor 
utánozta a szőnyegek mintáit, mielőtt az 
ecsettel és festékkel tudott volna bánni az 
ember. A s ókor festőművészeiének emléke 

: is, az írók leirásáu éi Pompeji egy két 
freako falképén kivül. csak is mozaik ké
pekben maradt reánk. E részben a legklasz-
szikusabb emlék a Pompejiben kiásott 
egyik terem padozatába apró koczkákból 
belemesterkélt képe Nagy Sándor Arbellai 
csatájának. Ezt a művészetet művelték 
leginkább Byzancznak teremtő erő nélkül 
szűkölködő művészei. Rokon volt ez n !-
mileg a fémekre égetett zománczczal. mely
nél a tér beosztása és a vonalak mértani 
pontossága pótolta a távlat és coticeptió 
hiányát Byzancz művészete ezért teszi 
ránk a czifra ruhába öltöztetett múmia 
hatását. Nincs benne a fejlődés erjeszt" 
anyaga, az eszményítés és egyénítés. A 
keleti egyház arany alapra festett füs
tös szintt madonna képei mai korba 

http://tartoz.il
http://Kz.cn


Váez 1887. 
V Á C Z I H Í R L A P . Deczember bé 11. 

minden további órára 60 kr., egy órán 
táli idő ba nem töltetett i i az be, egész 
ólának számíttatik. 

8-szor: A vároa határában mnden egyei 
térti menetért s 

nappal -J írt. 
éjjel 3 frt, 
Kzen árszabály maximumnak tekintendő. 
A város határán túli útra alkalmazandó 

Viteldíj szabad alku tárgyát képezi. 
7. §. A kocsiban az utas mellett elhe

lyezheti', úti málnáért külön dij nem szá
mítható; a kocsi belsejeben el nem helyez
hető úti máiba darabjáéit a vitelbéren 

Minden kocsiban könynyen hozzáférhető 
helyen árszabályt kifüggesztve kell tartani 
és ezen árszabálynál magasabb dij nem 
követelhető. 

Minden bérkocsis köteles ez árszabályt 
elengedő számú nyomtatott példányban ma
gával hordani és abból egy példányt a ven
dégnek kivánatra átadni. 

Ezen példányokat, melyek egyszersmind 
panaszlapok, a rendőrség kiállítási áron 
szogáltatja ki a bérkocsi tulajdonosoknak. 

8. g. Bérkocsi tulajdonos csak oly férfi 
egyént alkalmazhat kocsisnak, ki élte 16 
évét betöltötte, józan előéletű, rendőrileg 
kifogástalan és undort gerjesztő testi hibától 

Minden kocsisnak az 1884, évi XVII. t. 
Mikk 99. § SS által előirt munkakönyvön 
kiviil még a rendőrség által kiállitatt hajtási 
jogositványnyal kell bírnia. 

Hajtási jogosítványt csupán az kaphat, 
aki a város utczáit és helyeit jé! ismeri és 
hajtani tud. 

Ezen jogosítvány a bét kocsi-tulajdonos 
nevén s a bét kocsi számán kivi i l a kocsis 
nevét, személy leírását s illetőségi helye 
megnevezését tartalmazza és csak ezen 
t; ban előirt kellékeknek megfelelő egyén 
részére állitható ki. 

9. ő. A jogosítványt a kocsis a szolgálatba 
lépés napján a bérkocsi-tulajdonost,',! át
veszi, szolgálat közben magánál hordja, 
sivánatra a rendőrségi közegeknek előmu
tatja, a szolgálatból kilépéskor pedig azt 
jaz,Iájának visszaadni tartozik. 

A gazda az eltávozott vagy elhalt, vagy 
pedig a rendőrség által a hajtástól eltiltott 
Kocsisnak jogosítványát a rendőrségnek 24 
óra alatt visszaadni köteles, ha pedig a 
;ncsis azzal megszökött, ezen körülményt 
Í4 óra alatt ugyanott bejelenteni tartozik. 

10. íj- A kocsis a kocsiját felügyelet 
léikül nem hagyhatja, sem másnak veze-
ésére nem bízhatja, ha azonban a hajtásra 
képtelenné válik, a kocsit helyette más 
inza vitetheti. 

j A közönség szolgálatára kiálló kocsit kö
teles a kocsis a szabály sze rfl d Íjért min 

• denkor ás bárkinek személyválogatás nél
kül rendelkezésére bocsájtsni. 

A közönséget a bérkocsi használatára 
felssálitani, vagy ,• ozélbál felhívás nélkül 

Tiios továbbá a kOOSisnak üléséből le
szabni, hogy a közönséget kocsija haszná
latára felhívja, vagy pedig, bogy más 
kocsinak használatától lebeszélj-. 

Tilos továbbá a gőzocai éa gőzhajé 
állomásoknál a kijárat elébe állani azon 
czélból. hogy az utaz.,', közönséget a kocsi 
használatára felhívja, úgy hasonlóleg tilos 
ezen czélra közbenjárót vagy utas-felfogailót 
taitani. 

11. g. A vasúti és gőzhajózási állomásoknál 
egyedül helybeli bérkocsi állhat. 

Magán vagy idegen bérkocsinak utczákra. 
közhelyekre, különösen a vasát éa gőzhajó 
állomásokhoz fuvar félfogadás okáért ki
állani tilos, s ha máshonnan utast hoz is. 
amint vendége leszállott, helyéről eltávozni 
köteles 

A vasút é-s e,"zl,aj-'áiiotiiá-okuál a magán-
fogatok külöticzélra kijelölt helyen állanak. 

Kocsisnak a megrendelt kocsijába a fel 
fogadé, beleegyezése nélkül Senkit felvenni 

A bérkocsis kocsiját mi,.,b-n egyes fuvar 
után megvizsgálni a az abban talált ide
gen tárgyat haladéktalanul vagy tulajdono
sának visszaadni, vagy a rendörségnek 
átadni köteles. 

IS. | . .Jelen szal-ályreiulelliu-k a bér
kocsira vonatkozó, határozatai a bérkocsi 
tulajdonosra is értendők, ha az személye 
sen vezeti kocsiját. 

13. g. A bérkocsi és szerszám rendes, 
csinos külalakéi. Jókaiban és tiszta legyen. 

Rozs lovakat bérkocsi elé fogni tilos. 
Kzen szakasz ellen vétők a bérkocsi 
tart hatásától rendőrileg eltilthatok mind 
addig, mig a kívánalomnak eleget nem 
tesznek. 

14 §. Hullát, holttestet bérkocsiban 
szállítani tilos. 

15. g. Ha a bérkocsin ragályos, vagy 
járványos beteg szállíttatott, a kocsit 
fertőtleníteni kell. 

lö. $. Sötétben, vagy ködben csupán kivi
lágított lámpás használata mellett szabad 
hajtani. 

A város belterületén a bérkocsis lovaira 
esengetyűt nem alkalmazhat. 

17. | . A kocsis köteles elővigyázattal l.,-,j 
tan is a közönséget kiáltással kitérésre ügyel 

18. f. A bérkocsi után kézi kocsit vagy 

más jármüvet akasztani va'agv a járdára 
hajtani tilos. 

Itt .« |.0 (.^; álhunásheíyyek folytonosan 
tisztán s a közegészség kö\-\.-tol,,lényeinek 

minden szemét és hulla,lél,k azonnal el 
távolitandó, szükség esetén : az állomáahe
lyek rendesen Satősendók éa fertőtleni-
tenilök. 

80. S Azon kocsi tulajdo,mos és kocSÍS, 

által ipar czélokra lörditanfidö 50 forintig 

j lelő elzárásra átváltoztathatta, pénzbünte-

( j W j fónzbiintetési összeggekért a kocsi-

ii it i az Is7:r évi x i , , t. ,-z. 1100 101 g sa 
értemébe,t=?l rendőri hatóság i által 15 napig 
terjedhető e!z.árá-s,-,l és 100 frfrtig terjedhető 

22. g. A m-gbiintetett 1, kocsi tuhijonos 
vagy kocsis visszaesés esetétében, vagy ha 
a kocsis a közön.s-g irányáéban -durva é-s 
illetlen viseletet tanúsít, úgtjy ki szolgálat 
közben ittas, a bérkocsi tartatástól, illetve a 
hajtástól a rendőri batóságg által 5 évig 
eltilthat,',, m-ly körülmény a.az iparhatáság
nak bejelentendő. 

83. | . Azok. akik bérkootfsikat az 1884. 
október t je előtt izerzetttt jogosítvány 
alapján tartanak, üzletük i gyakorlatánál 
jelen szabályrendelet határoozatait szintén 
megtartani kötelesek. A motoat nevezettek 

kai iátand'ók el. 
24. íj. .leien szabályrcnd,-lelet jóváhagyása 

után azonnal hatályba lép. 
Kelt Váez,,,,. 1880. deczeramber hó 18-éa 

I és folytatva 13-án tartott váárosi képviselő 
testületi közg) ülésben. 
Beoeta Kerolf, a k. Üétgl rendez, a k. 

' , ,:.hj,\rm„Ur. 

22~>\* IX. a, sz. ..Jóváhhagyom azzal, 
' hogy a 2(> §. alapján kiuazabandé pénz 

büntetés legmagasabb összegkké-nt legfeljebb 
80 frt. behajthat la aság eseteién az alkalma 
zandé, elzárás leghosszabb tar itama gyanánt 

j 2 nap, mindkét büntetés eggviittes alkal 
mazása, de a pénzbüntetés behha jtbatlansága 
esetén pedig SS elzárás tárta ama együttvé
ve 3 napban állapitbató m,n-g | továbbá: 
az ezen szabályrendelet elh-h-n vétőkre a 
•Jti. alapjel,í Kiszabott p '-nzktbiiatetésokbol 

hetolyö összege; mindig a város szegény 
alapjának gyarapítására, a 21. g alapján 
befolyó összegek pe.lig az 1887. VIII 
{.•csikkbea meghatározott czélokra szolgál 

Bndapeat, 1887. májaa 18 án. 
A miniszter helyett: 

(P, H . i MatUskovict, a, k. 

B u d a p e s t i levél . 
;;„./.,;,. at tssT, éseanaber a. 

Ssóljon a krónikái . . . Perczegj tollam, 
peiczegj ! vesd pipirra azokat az ócska be
inket, na,hl lássák otthon, mi a hét kró
nikája'. Miért nincs villanytelepein, mely
ből tollam hegyére villamosságot vezethet-
né-k. hogy vágtatva irhátnáiii a mult hét 
eseményeit 1 . . . . Még mindig gondolkozom, 
mi a mull hét esemény.-, pedig már le is 
irtani, a villamosság. — Az osztr.-magy. 
állsmvaapályától egész a királyatezáig nap-
bosszant föl s le szaladgál két kis kocsi. 
— „S.- masinája, se lova. mégis szalad, ha 
•sói hozzá a gazdája*, igy definiálta egy 
jóké-pu parasztgazda é-s igaza volt. — A 

, villamos vasiit esi 
Egész Európában csak Budapesten van 

ilyen vasút Van máshol is villamos vasút, 
,b- magában, a v.iios-,..,, nincsen sehol. A z 

szikra, kis viilanm-ag mozgatja a vonatot. 

sem látható; a vii.amáramot vezető sodro
nyok a főid alatt, a sinek mellett feküsz-
nek és ezek adják a villamosságot a ko
csiba, m.-ly könny.-;, gördül tova. 

Szól a osengetyü, a bámnló tömeg utat 

sel vándor,ltján kél a .nagykörúti villa
mos vasút-. — Először lassan, majd gyor
sabban és gvorsabb.in halad, egymásután 
tűnnek el a Teréz, körúti uj házak, a lomb
talan fák. melyek, mint megannyi kart 
nyújtják ég f.-lé e«npasz ágaikat. — Csak 
egy nem marad al a koesi mellől soha, 
csak .-gy van „mi fölött sorsnak ninca semmi 
hatalma*, a — suszterinas. Versenyt fut 
v.-le t. i . a villamos vasúttal, ne,n a sors 
aat) és ha már nem bírja, a kerék agyára 
áll pihenni és tn-ma megvetés-,-I tekint alá 
B fenyegetödzé, Andrásra. — A vonat csak 
lobog továnb. azaz nem robog, m.-rt zajt 
épen aem csinál, halkan, mint tolvaj esú-
szik végig a sima vas,,,,. — Áthalad az 
(),;t..g.ni téren, hol egy .-gy jó erkölcsű om
nibusz-ló ké-t lábra való ágaskodással ad 
a oaodaazülött fölött valá megbontráuko-
zásának kifejezést — Talán fél a koakn-
rencsiától'r . . . . De minek liuagyaráznm 
oly hosszan a nagyszerű találmányt.- Juj 
la atyámba festr- és öt vasért elröpit a 
kocsi a királyntcsáígl 

A mily gyorsan jár a villamos vasút, 
oly gyorsan járta b- nemcsak a fővárost, 
hanem az egész országot a röpke hir, bogy 
a múzeumban levő nemzeti közkincsek ha
nyag, ilh-tve rosszakaratú gazdálkodásá
nak lettek áldozataivá. — Nem keveseb
bet mondott a hir. mint azt. hogy Pulszky 
Ferenez. a nemzeti múzeum es Pulszky 

benyúló emlékei c megkövesült miivészi 
álláspontnak. Mark temploma első mo
zaikjain is a byzanczi mesterek és mo 
zaikrakók dolgoztak. Az alakok arczá 
rak kifejezés nélkülisége, ruháik redőse
iének geometriai vonalszerű elrendezése 
világosan mutatja Iratán teremtő erő 
nélkül szűkölködő művészetének iskoláját. 
Veleneze ebben is hasonlított az ókori 
Rómához As idegen népek munkájából és 
megejtett zsákmányaiból művészi élete volt. 
mielőtt saját művészete lett volna. Kz 
óriás, páratlan teijed-lmü mozaikokon azon 
ban évszázadok munkája van felhalmozva. 
Kpp ezért tanulságosan magyarázzák az 
olasz művészet fejlődését, a renaissance kori 
cartonok raijzait. és a későbbi KOT hányat 

Könyvet lehetne irni e templom miikin 
cseiről, kórusa oszlopainak dnmhormii-
veiről, és szobraitól, melyeken ott van 
az Nieolo Pisano 13 ik századi isko
lájától fogva az olasz szobrászat min
ién alt•:„•-. a renaissance v rága utáni 
Sansnvinóig. ki a sekrestye ajtajának dotn 
liormiiveit öntötte érezhe. Kz. ajtó igaz. 
hogy nem versenyezhet azzal, melyet (thi 
herti lángesze formált a llór.-nczi k.-tvsz 
telő kápolnára, melyről Michel Angelo 
monda, hogy beillenék a paradicsom ka 
pújának, da igy is elég megfigyelni vaját 
nyújtanak ékes bibliai ábrázolatokkal tel 
jel m e z i . A z őskori keresztyén bazilikák • 
módjára a templom szentélyében szabadon 
álló oltár érczlapja ezer éves byzanczi dotn-
bormü — a kórust a hajótól elválasztó 
kőkorlát felett álló szobrok pedig a kezdő I 

, olasz szobrászat mesterművei. Mindezek 
, együtt a mozaikhoritotta falak aranyos 

alapjának visszfényével hűvös hatással van 
seb a nézőre. A templomnak más világos 
sága nincs, mint az öt knpola lámpája ab
lakain betör., verőfény, i'.s a felülről de
rengő, a mozaik képek aranyos alapján 
m.-gtörő világosság, melyben a tömjén pára 
zatos ké-k tiistje száll az ég télé. a lény 
hatásnak páratlan csidáját alkotja, mit 
újra meg újra sikertelenül próbál vásznára 
vetni a festő ecsetje. 

Márk egyházának méltó szomszédja a 
dngek palotája. Homlokzatán a goth csúcs 
ives stil összeolvad Márk temploma keleti 
hagyományaival s egy hatalmas akkordban 
egyesül benne mindaz, a mi Velesese kö 
zépkori palotáin jellegzetes. A pedánsok 
birálbatják az iskolai stil szabályát mel
lőz,, épitésé-t. nem is egyenes sorba rakott 
ablakainak bájos rendszert,llenségát, de a 
ki költői érzékkel bir, növekvő bámulattal 
fogcsiiggeni a tengerek arájának hullámok 
bál kikelő székházán, melynek múltját a 
művészet teszi örökkévalóivá. Ceáosivea „>• 
hé-zkes oszlopa alapzatán goth oszloptő-
lyósó áll s erre van második tmetstül a 
vörös márvány táblákkal koczkázott. szé-l-s 
falazatú nagy felház épitve. Kz a tizen 
harmadik század sz-dlemének gyümölcse. 
Oszlopfejeinek góthikus lomb és állatdi-
szeit I a sarkán álló szobrokat ugyan e 
kor véste. A hagyomány ezeket és a pa
lota építését is Nieolo Pisano hir.-s tanit- j 
ványának. Philippo Calen.láriönak tulaj 
donit ja, de nincs benne bizonyosság. E pa 
lots építőjének nevét is a rege homálya 

takarja s bátran mondhatjuk/, hogy száza 
dóknak és Veleneze összes I művészeinek 
közreműködése tette azzá a i mi. Belső ad 
varát s a csatorna felé eső 1,homlokzatát a 
•óhajok Májával, mely belőle • a márványból 
épült börtön épület be vesét, mám a renaissance 
kora toldotta hozzá, s belső , díazitéaét is a 
renaissa tgj ik legnagyobbb építőmestere 
és szobrásza, Sansnvino vége;.-zte. Termei
nek tölgyfiibál vés.-tt é-s araíinynyal diszi 
tett drága meny esetén és véjégtelen falain, 
ott ragyognak (iiakmim Pa alma, Tizian. 
Tintoretto e--, Veroneae ecseteiének az SrŐk 
kávstáeág szennára festett kéépei Veleneze 
történetéről és dicsőségéről. . A merre a 
szem tekint e pompás cs írnolokokban min 
denütt VelenCZe nagyságát ünnn-pelik láng
eszű művészei. S a távol tenpgereken kiví
vott diadalok és bősz csaták : képei között 
százféle változatban ott tróunol a in-gk,, 
ronázott Venezia, ifjn királyt/nőnek festve 
gyönyörű aranysárga hajává al. lábánál a 
hódoló Neptun és Tritonokkikal. — trónja 
mellett pedig az igazság paUllo-ával és a 
béke „Injágával. A z állam féltMtyŰzésfl é-s a 
művészek lángesze egyesültekk itt Veleneze 
ünneplésére. 

Es e csarnokokhoz olyan liléposé rezet, 
melynek aligha van |.árja a világon. Az 
elejét óriás lépcsőnek bivjáák, Mars és 
Neptun hites szobrairól. Enneek felső tor-
náczábaa koronázták meg a i dogékat, a 
hatalmukat jelző, előre haji.jlutt csúcsú, 
aranyos frigiai sapkával. I Innci fölfelé 
nyúlik az aranyos boltozatáéról nevezett | 
arany lépcső, melyen csak a köztársaság 
aranykönyvébe beirt Besssatktftt.sk volt sza- ! 

had a fsljárás lieun a palotában ezután 
rendre következnek a tizek tanácsának, a 
nagy tanácsnak csarnokai, a fogadó és 
vá.a-z-.', termek mindannyi telve egy fény
űző gazdag n-'p és | művészet lángelméi-
Bek káprázatoa lényével Legvégül a nagy 
tanáesnak a palota tenger leié cső olda
lát elfoglaló terme van, — a legnagyob
bak egyik.- a világon, bejárata mellett az 
eddig festett legnagyobb képpel, Tintoretto 
pata.I,.--,,mával. BI n éa a szomszédos 
teremben vannak a 687-től 17'.l7-ig lltHJ éven 
át arai kódott dogeh kepei A véletlen agy 
akarta, hogy a lián, ziák által lemondatott 
utolsó dog.- arcakápe atáa ép tizenhárom 
képnek a bolya átáradjon üresen, itt is 
valósult a tíz-nbárn.as szám babonája. De 
azt is olvastam hogy még 1530-ban meg-
jÓSOltZ egy könyv lmgy Veleneze uralmá
nak épp l l l„ , éves lenállása után lesz vége. 
Ez is beteljesült. 

De e káprázatos fényhez közel vannak 
az árnyak is. A palota alatt mélyen a 
tenger alá nyúléi keskeny börtönök, hová 
nem hat he soha napsugár, a tetőkön az 
egykori ólom kamrák, a tizek tanácsa ter
mével a sóhajok hi,íjával összekötött már
ványból épült börtön palota zordon hom
lokzata é-s vasrácsos ablakai, mind a tizek 
tanác-ának azokat a rettenetes eszközeit 
mutatják, melyekkel a tizenegy százados 
respublika bol-ó nyugalmát biztosították. 
A palotának gyönyörű emeleti oszlopfo-
lyosája sem vett egyéb a világ legdísze
sebb veszt..helyénél Márványoszlopai mind 
megannyi bitófák sokat regélnek a rajtuk ki 
végzett áldozatokról. A folyosónak a térre 
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Károly, az országol lisztet ház.y képiár igaz 
gatója lopott, [geo, e merész állítás mii 
'•gy hét óta közbeszéd tárgya volt itt Bu 
depeetea. — I).- n«m volt Maki , ki az il 
letéke* körök figyelmét reá terelte volna 
mig Poláayi a képviselőházban interpel 
látni tárgyává nem tette az Ügyet. 
Sokan örültek ennek, legalább volt mirő 
beaaélni. — Röpke hir, be nem biaonvi 
tott kósza állit ás támadja meg egy érde 
makben megőrült, derék ember heoauletét éi 
— kész az alláirc - Nosza, ütik v. lik i 
nagy dohot: „Csalás a múzeumban", „Kl 
lopott nemzeti közkincsek" éa más hang 
zatos ozimek alatt. — Mi tem teraészete 
sebh, mint hogy a gyanúsított t'egyelm 
vizsgálatot kér maga ellen. — A vizsgáh 
bizottság öaazeül, vizsgálat alá veszi ág] 
a múzeumi régiságiárt. mint az Kszterházy 
képtárt és bebizonyítja, hogy visszaélés é.-
esalás valóban — nem forda) ebi. — Most 
már ki adja vissza a megtámadottnak be 
esiiletét.' K i mossa le a szennyet, mely 
lyel a gyanúsítás becsületét bemocskolta í 
M i ad neki e megbániásért elegetV . . . 

M i g e kérdések és előzményeik a városi 
izgalomba tartják, az alatt fegyver diine 
nés zavarja meg a kerepesi-uti temeti" 
csöndjét. — Ismét öngyilkosság: Is mily 
nemes szívet ölt meg a golyó ez esetben? 
— Balázs Sándornak, a nem régen émgv ii-
kossá lett humoristának testvéröccse, t iá-
bor vált meg a földi élettől. — A szeretet, 
melylyel bátyja iránt viseltetett, a fájda
lom, mely szerető szivét bátyjának'elvesz
tése miatt eltöltötte, adta kezébe az öl 
döklő fegyvert. — Nem szólt senk nek. kora 
reggel kiment a te.-n-tóbe. meglátogatta 
szerető bátyjának sirját és bátyja leányá
nak. Rozikénak sirján maga ellen forditá 
a fegyvert. — A lövés eldördült és halá
los sebet ejtett. — Alkalmasint eléri a 
szerencsétlen eeéliát, eléri azt, a mit akart, 
a mint.egy. a zsebében talált ezédulára je
gyezte fel: „Utánnad megyek Sándorom!-' 
Derék hivatalnok, derék ember volt; oly 

„Keglevieh intendáns meg oly későn tá-
vozott !•• szól némely anti Keglevieh. — 
Mert hogy távozott az tény; azaz még 
nem távozott, de lemondott é-s a t. Ház 
lemondását kész örömmel vette tudomásul. 

bet" ; Keglevieh intendáns nem tette- meg 
kötelességét, Keglevieh mehet. — A z opera 
ház színültig megtelt fényes közönséggel, 
midőn Keglevieh lemondása köztudomásúvá 
lett. Igazi haszon az operára nézve I 

Tudnak is itt hasznot húzni mindenből. 
A z „Első Magyar Ipaibank" hangosan 
hirdeti, hogy nála \ásátolták a sorsjegyet, 
melyre a „ Bazilika főnyereménye* esett. Hir
deti és felszólítja „az igen tisztelt közön 
séget-'. hogy sorsjegyeiket „csakis, csupán, 
kizárólagosán, egyedül" nála vásárolják, 
mert biztos a gv.zel.-m. Mintha bizony az 
ö érdeme volná e szerenesés véletlen. 
V'ig képe is lehet annak a szegény kofa 
ragé, házának, ki elég azerenosés \-..t meg 

és mikor tudtál a adták, hogy az .. »..t-> 
gyére esett a fönyeivm.'-iiy éa a bankhiv.i 

talmik felkérte, szíveskednék másnap I 
p-nz felvétele végett a bankba megjelenni 
igy széilt: „Nem lehetne kérem ezt holnap 

\ . i : . -' S .ka:, in v.-tni |..gn ik. leírván lehel 
valaki ilyen együgyű, én meg c mondásért 
nagyra be,-ü.,.in azt a mosónőt. -

Mokány Beroai már "terjeszti a J üie 
t.-t. az ősi v i r lus f Tilos naptárában. Minden 
könyvkereskedés kirakatában látható alakja, 

ára ,-sak ...-gy szömérmeles flóresl" Naptál 
,'s karácsonyfa — ez a helyzet aignatn-
rája. Készülődünk az uj évre! Be eljár az 
idő! . . . . r r 

Ú J D O N S Á G O K . 
* Lakodalom. Fényes esküvő folyt le 

plomban. Margó C'-iia színésznőt, ki nem 
régiben vette lel a keiesztény v a ' ^ , v'," 

N'ásznagyi szerepet E v v a Lajos nép-
szinházi igazgatói és Bónnsz.éki T i u x Húgé, 
táblai bíró, a koszorú asszonyi tiastet 
l'iufschich Lajoaná viselték. Esküvő után 
az előkelő násznép Piufschich házánál ült 
lenyes lakomát. 

• Korcsolya-egylet. A korcsolyázók 
körében megindult mosgalom folyton ele
venebb. Az építeni czélaott korcsolyacsar-
nokra eddig négy terv érkezett be. A z alá
írások tovább folynak, és valószínű, hogy 
a csarnok m.'-g a folyó évad alatt fel tog 

' Uj könyv. K a p á s Lajos k. r. tanár 
i Privigyén) . H é t k ö z n a p i t ö r t é n e-
t ek" czim alatt egyelbeazéléaeket is raj-
sokat tartalmaz,', könyvet adott ki, mely 
nek ára 1 fit 80 kr. Kapás Lajos elbeazé 
léseit és rajz ót közönségünk sokkal jobban 
ismeri, minthogy ami ismertetésünkre szo
rulna. A gondolatok eredetisége, a tiatal 
phantáaía elevensége, a kellő helyen al 
kabuazott zamatos humor és az irály esi-
nossága jellemezték mindenha és jellemzik 
most is elbeszéléseit és rajzait. 

• Megnyitó-estély. A .Merkúr" ke
reskedők kör,-, f. év deczemher hó 10 ikéu 
I szombaton 1 saját helyiségében (\'á,-z, n 
„Curia" szálló kis termében) zártkörű 
megnyitó estélyt tartott • következő mii-
sorral: 1. „As évad elején,* megnyitó, 
Urtja: Vadasa József ár. 2. „A fülemüle," 
költemény, Arany Jánostól. Szavalja: 
Uiiinb.it Helén k. a. 3. Potpourri Verdi 
„Traviata- czimü dalművéből, hegedű és 

Clrh-h'Káioly urak/4. ' .Nana keringő',-
Bánlly Sándortól. Énekli: Funk |{ ,za k. 
a. Zongorán kiséri: Pirién Károly ár. 

. A z udvarlásról," irta ea felolvassa: 
Schuller Sándor úr. 

' Ujonczozáa. -V budapesti ,-s. és kir. 
32-ik ss. hadkiegészítő kerületi parancs, 
nokaág Pestmegye alispánjával egyetértő 
h-g a jövő évi ujonezozás sorrendjét a 
következőleg állapította meg: Vaczott 
1888. IM.'.I.---.:u- i . 2. ,-s 3-án: a váczi 
felső járásban márezius 5.. 6 . 7.. B., '.».. 
10. és l-'én; Monoron márezius 14., 15., 

18., 17. 10., 80, és Bl-ée; EUoakavén 
márezius 83., 21 . 86., 87., 88. s április 
li, és 4,-n; S'.-nl Endrén április 6. és 7-én, 
Alsó Dabaaon április 11 . fj}., 13. éa 14 én; 
Gödöllőn április Ili., 17.. IS., l ' . l , 20.. 21. 
és L'l án ; I! áu április 25.. 80., 27.. 2-t. 
é-s .'inán: Budapesten április 5, •<. 7., 8.. 
II. és Hlén. 

' Halálozás. Kaptisztyái; Igná.-z, r. 
k. esperes-plébános f. év deczemher ."i-ikén. 
életének 68dik évében Alsó-Sápon meg
halt. Haláláról a váczi egyházmegye 
romhányi esperes kerületének papsága a 
következő gyászjelentést booaájtotta ki: 
A váczi egyházmegye romhányi esperes-
kerületének papsága mély.-ii szomorodott 
saivvel jelenti Főtisztelendő Kapusatyák 
Ignáez liomháuy egyiuiz.kei illeti esperes 
,'s alsó sápi plébánosnak, életkora üs ik. 
áblozársága 112-ik évében, példás keresz 
tény béketűréssel viselt hosszas szenvedés 
S a haldoklók szentségeinek ájtatos felvé
tele után, folyó hó 5-én éjjeli 11 órakor 
az Úrban történt csendes elhunytát. A 
boldogaltnak fault tetemei folyó bó 9-én, 
délelőtti 10 órakor az alsósápi templom
ban ér.-tte bemutatandó engesztel,", szent
mise áldozat után fognak az ottani teme
tőben örök i'vugalomra helyeztetni. Alsó-
Sáp. 1887. deezember 6. Az. örök világos
ság fényeskedjék neki! 

V Á R O S I Ü G Y E K . 

Váez r. t. város költaégvetési 
előirányzata az 1 8 8 8 . évre. Közgyű
lési ieg megszavaztatott 1887. nov. 27 én.) 
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D r . C s á n y i János 

f.-lelfis -z-rke-ze, és kia.|,',-l„r,l„l,j,|nnns. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
443'd 1S87. A váczi kir. járásbíróság. , „ ; , l t 

telekkönyvi hatóság közliirré teszi, hogy 
Chikány Dánielnek özv. Kuhinyi Kálmánná 
végrehajtást szenvedő elleni !»0 frt tőkekö
vetelés és jáiul-kni, valamint, csatlakozott 
végrehajtat,'. Szarnék Manó 10 frt és járu
lékai iránti végrehajtási ügyében a pest. 
vidéki kir. törvényszék és váczi kir. járás 
bíróság területén levő Váez városában fekvő 
a váczi 175 sz. tjkvben foglalt A - f - 1. sor 
887. hr. 185. népsor sz. házból Knblnyi 
Káltnánné. szül. Poloz Annát illető fele 
részre az árverést I I 'it) írtban ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte 
a hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 
1888. évi február hú 15. napján dél 

• előtti 10 órakor ezen kir. járásbíróság hi
vatalos helyiségében megtaitandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának lo" 0 át , vagyis Htj 
frtot készpénzben, vagy az 1881. L X . t.-cz. 
42. Ü ában jelzett árfolyammal számitntt 
és az 1881. évi november hó I én 3333. 
szám alatt keit igazságügyministeri trende
let S. íjában kijelölt ovadékképes értékpa 
pirban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881 : L X . t.-cz. 170. § a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhe
lyezéséi.",! kiállított szabályszerű elismer
vényt átaaolgáltatai. 

Kelt Váczon, 1887. évi október hó 28. 
1 napján. 

A vdc:i kir. járásbíróság 
mint tkkvi hatóság. 

Árlejtést hirdetmény. 
2307,1887. sz. A váczi kir. országos 

fegyintézetben összegyűlő moslék éa étel-
hulladék darusítása ezéljából az igazgató
ság iparüzleti irodájában folyó hú 23-án 
d. e. 1<» urakor nyilvános szóbeli árlejtés 
fog tartatni. 

A z árlejtéai feltételek az említett iroda 
ban megtekinthetők, 

i Váczon, 18U7. deczemher dán. 
Kovách Ernő 

inazcat.i. 

Valódi porosz (aalon) koszén mindig 
készletben kapható it legjutányosahh 
áron T r a g o r K a r o l t vaskereske
désében. 

É r t e s í t é s . 
Alulírott tisztelettel tudatom a nagy

érdemű közönséggel, miszerint a lliiidfeld 
tiyula czég alatt fennállott 

VASKERESKEDÉST 
megvettem és azt a mai kor igényeinek 
tnegléleloleg felszereltem. 

A n. é. közönség szíves pártfogását kéli 

T R A G O f i K A R O L T , 
3-3 vaskereskedő. 

társai nyakára kénynrrá növő polgár, min 
Flórénezet a Medicik. .-V tiz.,-k tanácsánál 
szervezése után a 18 ik században, midéi 
Tiepolo összeesküvését nieghiiisitották. nen 
vesz-lyeztette soha senki többé az alkot 
mányt. A szárazföldi hadsereg-t soha sen 
bízták ve'enczci polgárra, nehogy felül ke 
rekedjék. A fogadott condottieri vezéu-k.-
pedig a legszigorúbban elleaörízték. Car 
magnolát. ravaszul Veh-nczébe csalták 
midőn gyanúba vették — s 1438-ben i 
dogé palota előtt lenyakazták. Marino F a 
lierS dogénak ki Veleneze aiistokiatiku 
állam rendét a nép segélyével fellórgatn 
akarta, a tizek tanácsa szintén fejét vé
tette, s a dogek arcaképei sorában egj 
fekete lap jelöli képe helyét. Fosearit le
dig, a ki szárazföldi politikájával vészé 
ly-ezt- lé Veleneze hatalmát s ebben liát 
okolták, arra kényszerűek, hogy egyctlei 
liát száműz,-ti'sie Ítélje, Bt magát pedig le 

tették s a mint m.-ghallá a harangláb nagy 
harangját, hogy az uj dog,- választására 
meghúzták. SZ.lVe l'ep.dt illeg és SZÖrilVet 
halt. Nem is volt többé Velenczében semmi 
összeesés kii vés. Mindent elnyomott a tizek 
hatalma. Ebben volt Vcb-ncze ereje, de 
hanyatlásának- is csirája. Nem fejlődött 
tovább, ,'s középkori él.te és alkotmánya 
volt még akkor is. mikor a lagúnák előtt 
táborozó francsiák rázendítették a világ 
forradalom énekét a .Haneillaiset". 

.1 (,/«>•. 

néző két vöiüs oszlopa volt az akasztás 
rendes helye, de rendkívüli esetekben, mint 
Marino Faliéi,, dogé kivégzés-kor. mikor 
a halálra ítéltek száma felszaporodott, min 
den oszlopra akadt soros s a palota osz 
lopsorát végig megrakta áldozataival a 
bakó. Lenn a palota föid.-zinti folyosóján 
befalazott táblák örökitik meg egy egy ne 
VSaeteaebb kivégzés emlékét, melyet — a 
táblák szavait idézem — a közönség .zajos . 
helyeslés.-- vagy épp „kitörő lelkesedés.--
mellett foganatosított a hóhér. E külső 
pompa éa fény a közvetlenül mellette a 
börtön és bitó jellemzik 1,-gjobban Velen
eze múltját. A z állam hatalom keze bár
sony keztyube volt bujtatva, de vasnál is 
eresebb volt fogáaa, • megsemmisített min
den egyéni törekvést. Maga a dogé is vég 
telén fényével caak aa állam képviselésére 
felöltöztetettdiszbáb volt. Nem volt sem aka
rata, s- szabadsága. Minden lépésére I t i 
zek tanácsának láthatatlan kémei ügyeltek. 
Uex in foro. senator in curia. eaptivus in 
aula: írja róla a történetíró. 

De a sokat emlegetett tiz-k tanácsának 
e titokzatos hatalma volt az e-zköz. mely 
Veleneze nagyságát megállapította. Egy 
diktátori hatalom Volt nz. melybe hallga
tólag belenyugodott Veleneze nagy tana 
ess. Mint a spártai ephorok kérlelhetetlenül 
ügyeltek fd az állam érdekeire Egy évig 
tartott csak hatalmuk s midőn leléptek 
számolniuk kellett mint llóma diktátorai 
nak. s működésüknek köszönhet.'., hogy Ve-
lenczét nem dúlta tel a pártosság, mint a 
többi olasz vár.,-.,kat. se ti.-in hódoltatta 
meg valami győzelmes condottieri vagy I 

Yuciíou, lt)»7. Njuniatotl Maji-r Sándor k„njvnynmilajálian. 
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