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V Á C Z I H Í R L A P 

V á l a s z t á s e lő t t . 

Városunk képviselőtestületének - a 
tözgy Illésen hivataluknál fogva szava
la t i jogga l biró" városi tisztviselőkön 
si- ül — 120 tagja van. . .A képviselő
testület fele részben a legtöbb egyenes 
iillainailóí. fi/.etíí községi lakosok vaoy 
birtokosokból, illetőleg a község terü
letén „fekvő v a g y o n u k ' utón legtöbb 
időt fizető nagykorú bajadon, özvegy 
ragy törvényesen elvált nők s jogi 
rzemélyok incgliatalniay.otljailxíl, k is -
üorúak o-y;'nnjail)i'il ós gondnokság 
ilatt állók gondnokaiból, — házon 
ele részben pedig a választó közönség 
Irálasstottniból áll.-

„Választás alá eső tagjai három 
i v e i i k i n t hat évre választtatnak." 

„ A választás napját . . . rendezett 
tanácsú városokban az alispán tűzi ki.--
rIC határnapot pedig csak a legtöbb 
tilót fizetők névjegyzékének összeállt-
ása, illetőleg kiigazítása • közzététele 
litán és t ikkor lenét kitűzni, midőn a 
alusztok névjegyzéke el leni felebbe-
ések már végső fokozatban elintéztct-
én,a névjegyzék végérvényessé vált." 

M i n t h o g y B választók névjegyzéke 
l l e n felebbezést k i sem jelentett be. • 
g y SZ már jogérvényessé vált, a l cg -
l'.bb állatni egyenes adót fizetők név
jegyzéke pedig a mul t közgyűlésen 
mgasi t tatot t , elérkezett annak ideje, 
ftogy az alispán a képviselő testület 
lálasztás abi cső tagjai közül kilépő 
10 tag helyének betöltésén határnapot 
iizzön. 

A választás • legrövidebb idő alatt 
— valószínűleg még e hónapban — 
Dieg fog ejtetni és ez által a képviselő 
testület k i fog egészíttetni. 

A kormány ós vármegyei iga iga-
;;is sokban éa BokaSOT egyesek kedve-
|r t s közérdek rovására korlátolja 

A kipusztul t szőlőterületek tulajdo
nosai tcrhén'íl a ilézstnaváltság h:ítr;ilék 
törlése iránt megindított eljárás befe
jezésének szorgalmazása és ezen terű-
letekre nézveaföldadó kataszter k i iga 
zításának kérelmezése szintén o ly fel
adat, melynek megoldását a közön-ég 
a képviseli! testűidtől várja. 

A k i r . kisebb haszonvételi jogok or
szágos megváltása ia csak ülök kér
dése, ás : i megváltás keresztül vitelé
nél a város és a nagyközönség joga i r a 
egyaránt, felügyelni a képviselő testü
letnek lesz kötelessége. 

A fogyasztási adók kezelésének he
lyes és méltányos vezetése a város kö
zönségeitek kettős irányban is érdeké
ben áll. A jogos követelményeknek k i 
elégítését 6 részben is képviselő testü
lettől várjuk. 

Ezeken felül a közgyűlés a közigaz
gatás szervezése, a költségvetés meg
szavazása, ; i számadások megvizsgálá
sa, a városi vagyon kezelésének és a 
génztári ügyek vezetésének ellenőrzé
se, és a városi gazdálkodásra való l e l - ' 
ügyelet által a város legfontosabb igaz
gatási teendőire közvetlen, a I I I . osz-
lályú kereseti adó kivetésérc, a gyám
hatósági éa a városi képviselőválasz
tás! eljárásra pedig kiküldöttei által 
befolyást gyakoro l , és belügyei elinté
zésére az országos törvények kormány 
és törvényhatósági szabály rend eletek-
nem ellenkk/.ő szabályrendeleteket a l 
kot és a város tisztviselőit, megvá
lasztja. 

Mindezen ügyek ellátására befolyá
sa lesz annak a képviselőnek, aki t h i -
za l a iunkka l megtisztelünk és aineny-
ny iben ; i képviselői megbízás li évre 
terjed, a mostani városi t isz t ikar man
dátuma pedig már csak .'1 évig tart, a 
most megválasztandó 30 képviselő a .'1 

év múlva keresztül v i e n d ő tisztlijitás-

Azért azokra adjuk szavazatunkat, u 
kiket a város összes közigazgatási teen
dőire képeseknek, a lka lmasaknak is
merünk, és a kikről tudjuk, hogy h i 
vatásuknak egyebütt is meg szoktak 
felelni. 

K ö z g y ű l é s . 

Váez r. t. város képviselő-testülete f. é. 
deesember lő. napján d. u. II órakor köz
gyűlést tartott. A képviselők nagy szám
ban jelentek meg. A közgyűlés sokkal ele
venebb volt, mint azt előre várni lehetett. 

Réty lgnácz. polgármester a közgyűlést 
megnyitván, Gajáry Géza jegyző felol
vasta a legtöbb állami egyenes adót fizető 
várod képviselői; névjegyzékének kiigazí
tására kiküldött bizottság jelentését és a 
bizottság által kiigazított névsort. 

E névsorba a bizottság .a váczi káp
t a l a n i u rada lmat* az adófőkönyvekben 
talált különféle elnevezés alapján három
szor is felvette A közgyűlés azonban a 
bizottságnak, t 'sávolszky Józset által tá
mogatott indítványa alapján azt határozta, 
hogy a váczi káptalani uradalom, mint 
egyetlenegy és ugyanazon jogalanyt ké
pező jogi személy csak egyszer vétenék 
fel ii névsorba. 

Dr. Bolgár Lajos városi főorvos azon 
alapon, hogy a községi törvény rendelke
zése szerint hivatalánál fogva amúgy is 
tagja a képviselő testületnek, és U d v a r d y 
dános a bizottság szóbeli előterjesztése 
folytán azon alapon, bogy állami egyenes 
adójába tévedésből mult évi hátraléka is 
beszámíttatott, a legtöbb állami egyenes 
adót tizet,!; névsorából töröltettek. 

K a n d a István kanonok, felvárosi plébá
nos és Ida-prépost pedig a közgyűlésben fel
mutatott adókönyveivel igazolt s hivata

It, la ksia ásat aa ájaa ankéten Mása 

Xéz és gondolkodik ile meg nem foghatja. 
H'-uj- un-gy l<> uelknl .1/ ai.ukris/tus fajta. 

IVig...,}. -r.•_• halad, az , liilineioniek 
H.gedü kezébe- ; 

Heh szeretném tudni, az a fustus czigány 
Kit rikat meg vele ? . . . 

Az anyjuknak hatan, ha n-iii csalatkozom. 
Ilikutle nyuszimig igy e!.l |-/lllil>:iliilil 

(•k haladnak, én is: őket i« engem is 
A remény rastralj 

(ik. liosy tan aUtétaik j — mas után sóvárog 
B aragtalaa k. t-,-1 

lianat-s sz- r- leni s magasan kolt almok 
Beteg l.lk. im-t el már mikor hagyjátokIT 

ta remegve kérdem : hogy hál kettőnk közül 
Ki mar a boMsgabt ' 

Xo de hagyjuk el ezt! - u világon rSS-4 
áameaayail áleokase I ? . . . 

has, megérkfztilnk! . . . sutot l-tt az MM 
Phroi is baraa Is, mint a szép BMMraeaka. 

Sz 

V á o z — Velenozében. 

V I . 
Velencze s a renaissance építésének egyik 

hgszebb virága a dogé palotával szemben 
álló könyvtárépület. Oszlopokkal tagolt 
márvány falain, dombot tuuvcs párkányán 
és szobrokkal díszített ormán Sansoviiu. 
lánge-ze s Velencze sajátos géniusza tün
dököl. A jódét és nyugalom, mely Velen-
czében honolt, derűs nyíltságot kölcsönzött 
művészetének. Velenczéhen nem Volt pár 

I tosság, nem voltak forradalmak, s utczáin 
'. a mult század végéig nem látott hódoltató 

eli.-iiség.-t. Kormánya a milyen .-z.i^ n v.-';. 
olyan előrelátó, leég liöditott vidékei sem 
kísérlettek meg soha a lázadást vagy el 
szakadást. A jólét áa nyugalom e verőfé
nyében Velencéének épitkeeéae ia más volt, 
mint az örökül pártviszály dúlta Flórén-
czé. Flórenez iparos liankárné-|e-. és ha
talmaskodó nagyjai mintha mindég tárna 
dántól tartottak volna, palotáikat nyers 
kacskákra faragott termés kövekből, (rusz-
tikákbóh kicsiny ablakokkal valóságos szik-
lavárakká építették, mciyok bomlokzatának 
utolérhetetlen körvonalain mint sötét gond 
ül a zárkózottság. Kz épitkezés klassikus 
példája a tbirenczi híres Strozzi palota, I 
melynek lm másolata oda van épitve az | 
Andrássy-ut oktogonjának Tetéz körúti ol
dalára. A z épület koczka köves falazatába 
lánczfogó vaskarikák, fáklyát ártó kapcsok 
é-s ágas lámpák ékelvék, oszlop választotta 
kettős ablakait vas redők védik, mintha 
minden perezben készen várná az ostromot, i 

Veleneze nem igy építkezett. A canal i 
grandé két oldalát szegő paloták falazatát 
márvány oszlopok, keleti vagy gót ivek és iv 
szeletekböl szőtt rózsák törik át. E z által I 
nyilt oszlopíolyósós épületei oly filigrán küny-
nyüekké válnak, mint azok a vékony Ián ! 
ezok, melyek szálain aranyművesei még ina -

is veraenyra kelnek a selyem finomságával. 
A z arab és gótb ízlés csodás keverékével 
pompázó Ca Dőre palotától a renaissance 
egyik legszebb alakítását mutató Vendra 
min palotáig, melyben Wagner Rikhárd 
meghalt, mindez épületek a diszépités má
sutt sehol nem látható különlegességei. 

Igaz bogy Velencze cz építési módjában 
több a iliszelgé-si vágy mint az alkotó erő. 
Palotái legtöbbjének s templomainak is ren
desen csak homlokzatuk van felezifrázva, 
inig oldalfaluk közönséges tűzfal építés, 
Legszebb épületei ez által olyanokká lesz
nek, mint valami bolti kirakat. 

A jólét vidám pompája jellemzi Velencze 
festészetét is. Klóiciicz a ranaíssancenak az 
eszmei tartalmat és a formák és rajz tö
ké, vét adta, de a szinek verőfényes har
móniája titkát Velencze. Festői palettáikra 
nem kölcsönözhették a mezőkről és virá
gokról a is iseket A napnak a lagúnák 
tükrén és palotái márványán megtörő su
garai, a skarlát és bíbor, melyben senato-
rai pompáztak s a Márk templom üveg 
mozaikja arany alapjáról leragyogó szinek 
káprázatos tiiz.e volt iskolájuk. Hozzá még 
ők jutottak először a kikötőjükben megfor
dult német alföldiektől az olajfesték kezelé
sének titkához, melyet a német alföldi festők 
úttörői, a hires Eyck testvérek tökéletesítet
tek. A z olajos festék tőlük indult el hóditó út
jára, hogy a régi viasszal és mézzel kevert tem
pera festékek uralmát megszüntesse. Bel l in i , 
tiiorgione, l'alma csakhamar egymásután 
emelkedtek a festészet birodalmában ma
gasra, mig a csaknem egy egész századot 
élt, Tizián. kinek leejtett ecsetjét egyszer 
V ik Károly császár maga vette fel a föld
ről a festészet oly szédítő magaslatán jár 
máival, hová IS emberi lángész csak egy
két kiválogatott jáuak lehetett eljutni. A 
dogrpalotán kivül az akadémiai képtár 
őrzi a Velenczci képírás remekeit. Sok ke-

H E L Y I É S V I D É K I É R D E K Ű T Á R S A D A L M I H E T I L A P . 
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A nyii|M a-bélyeg köl -n BSStanáff 

„Váczi Hirlap" tárczája. 
V a s ú t o n . 

(Treaea | 
(iyc-re hamar szellő, ha i-lakarsz jonnl 

lu 1,-leit. lel -on a kapiilolfatiul | . . 
Mit tátod .i s/a.lat . . . 

Nnn latod. elkésünk : min.l.|.iri üt as este 
irot is, barna is. unni a szép un nyecske 

lluplililnk ropiiliiuk n.iIIi ./.iinia- L-eiel-lat 
latsdsat a halmok ; 
S áini-ár nagv a atfOJ éi én ke/l-, n iii.'iris 
aram rháat hallok:. 
A luk - ,-illai.i.t ! tán reánk kiáltott 
án biz- azt mondta h..iry : .minden jós kitáno 

Meglehet n, ui tud-in Amott az útszelbi-ii 
táram kassást látok . 
A nap sngáritól, mint a héhér pallo

sokat i-\ilk"ltak inn sok k miiét, viiag.t. 

I -ok ártatlan vei par-l-ie szivárog 

Amottau egy pamast, taiillára dőlve, 

Furcsa gondolati lehetnek sm.--nvn.-k 
M l a ] iiaagrél 
A/.nn gondolkozik talán az aknája. 
la ide érkez.k hiaaSBial k kása -
Anett isáaál raknak, kei aaaasri hámai léa| 
cg tán egy nieiecc-k-. 
Szájat kiindulta I kivet valam mi) i 

- Halij.it.ko |.„,}.,k. hallja I k.-.| éaiya 
t'dgukat n.agukat a. l-t. n in. gáldja ! 4 — 
Kgy fuliaiM .- .ot.-zit. U i« I ir.vitt mar. 

ugyan a rendezett tanácsú városok au
tonómiáját mindazonáltal ezen korlá
toltság mellett is elég széles azon ha
tás kör, melynek betöltése képviselő 
testületünk lé-tudata, és melynek betöl
tésére a képviselő-választás utján köz
vetve a nagy közönség is befolyást 
g y a k o r o l . 

A / , állami és törvényhatósági köz
igazgatás vezetésének ellenőrzésén fö
lül ott van a vároa számtalan be lügy , 
m e l y e k n e k helyes ellátása a képviselő 
testiil.-t vállaira nehezül. 

A phy l loxe ra vastatrix által k ipusz
tított ssőlő területekben a phytloxerá-
val daezoló szőlőfajok meghonosítása, 
aszőlőmiveléa körül a phy l loxera elleni 
védekezés terjesztése, esetleg városunk 
területén más mezőgazdasági ág növe
lésére való serkentés által varosunk 
szőlőmives népének megmentése, va-
oyonosságának előinozilitásu oly lei-
adat, mely elül a képviselő-testület k 
nem térhet. 

E z z e l kapcsolatosa csinosítás, a köz 
terek rendezése, a belvizek él poesétál 
levezetése és l'ásitás altul városunknak 
ti nyaralásra vidéki városukba kihú 
zéidú fővárosi néppel leendő m e g k e l 
veltett-se. 

A l i g halasztható sokáig a dunai kő 
fal kiépittetéso és azzal egyidejűleg ín 
egész. Dunapar t rendezése, az a lantabl 
fekvő utezák csatornázása, S várót 
főbb közlekedési utczáinak koczkakö-
v e k k e l leendő kiköveztetése és általá
ban véve a közlekedési utak jókarbn 
helyezése. 

Ott van Wit t .Manó és társai, vala
mint Lenes . ' Sándor városi képviselők 
kétrendbeli indítványa a dunai átkelés 
közvetítése .-/.óljából csavargőzös meg
szerzésének é.s beállításának kérdési, 
tárgyában. 

http://sm.--nvn.-k
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Iónul lógva a községi törvény értelmében 
kétszeresen számítandó állami Igyenes átlója 
alapjáii a nivjagysókbc felvétetett. 

Mindeddig a közgyűlés ,-aknem iiiiixl.-it 
vita, csaknem minden ellenvetés nólkül 
folyt l o ; Csányi Jánoa d l . inditványa 
azonban heves, komoly vitát provooált. 

A bizottság ugyanis a kiskornak, özvegy 
nők és a réaavénytáraaaágot képező pénz
intézetek állami egyenes adójának kiszá
mításánál azok föld ós liázadóján felül 
azoknak „tökekamatadó*, „111. osztályú 
ke re se t i adó-,illetve „anyílváno*szám
adásra kötelezett vállalatok adója" 
czimén kivetett állami egyenes adóját is 
számitásba vette, él az igy kiszámított 
egyenes adó alapján vette fel a legtöbb 
állami adót fizetők torába, 

Csányi dános dr. a bizottság felfogása 
val szemben aa 1886. évi X X I I . t. ez. üi'. 
33. és US. SS aha való hivatkozással azon 
álláspontot foglalta el, hogy szerinte a föld-
éa hazadon felöl a tiihhi egy, m-s állami 
adó csupán csak azoknál vehető számi
tásba. akik helyben laknak ea érdek 
képviseleti jogaikat a törvény elejénél 
fogva személyesen gyakorolják, azoknál 
ellenben, kik mint a nagykorú hajadonok. Öz
vegy vagy törvényesen elvált lóik. jogi 
személyek, kiskornak é-s gondnokoltak, ér
dek-képviseleti jogaikat csak meghatni 
m a z o t t j a i k i l l e t v e gyámjaik, gond 
n o k a i k által gyakorolhatják, éa a másutt 
lakó nagy-kom birtokosoknál ezeknek bibi
jeik és házaik után kivetett "gy s állami 
adóján kivül más állami adójuk nem ve
hető számitásba Kz-n felfogásból kiindulva 
azt indítványozta, hogv mindazon kiako 
ruak. özvegy nők, i énzintézet, k é .» másutt 
lakó' nagykőt n bit tokosok, akik illetve 
amelyek pusztán foldjak és házuk után 
kivetetett egyenes állasai adó alapján szá
mítva a legtöbb állami egyenes adót lizetö 
0(1 képviselő sorába fel nem vehetők,— a , 
bemutatott névsorból töröltessenek. 

Csányi János dr. indítványa mellett fel 
szólaltak: Caávolaaky József. Miltényi 
Gyula dr., K i s s József dr.. ét l ' d v a r d y 
Mihály. 

A kiigazító bi-:..it.-ág i...inká!a*.á. véih-1 
mezték Oűgyay Jáaoa és W i t t Manó hí 
zottsági tagokon kívül Frcysing<>r Lajns 
dr. K e i s e r lé-! u Freysinger Lajos dr. és 
iteiser Béla különösen azon jogi elméletre 
támueakodva, hogy • részvénytársaságok 
j o g i aaemélyeknek nem tekinthetők, a 
mnlt évi jogerőre emelkedett névsorban 
nyilvánuló gyakorlat Eentartása mellett a 
részvénytársaságokat képező ),• lybeti pénz
intézeteket a névsorba még Csányi dános I 
dr. álláspontjának elfogadása esetén is fel 
vétetni kívánták. 

A polgármester a kérdést, a Csányi in
dítványát páitoló képviselőknek felállásra 
való felhívása, majd ei k . •Ileiipróhája 
utján akként döntötte el. hogy a közgyű
lés a bizottság által készített s a koráb
ban már kimondott módosításokkal kiiga
zított in-,-ort Csányi dános indítványának 
elvetésével elfogadta. 

Kzekután a i 1887. év végén kilépő vá 
í rosi képviselők névsora felolvastatván és 

10 frttal kovesebönek tüntette tett fel, a 
valóságnak megfelelőleg kiigazittatvár, a 

1 közgyűlés bezáratott. * i 

S z a b á l y r e n d e l e t 

sarok a Városi kapitány ellenőrzés- é-s fel 
ügyelete alatt állanak. 

A váiosi kapitány ennélfogva köteles 
különösen: 

ai A piacai és vásári rendre haszna 
latban h-vö mértékekre éa mérő eszközökre 
(1879. évi X L t.ez. Iliik ifi valamint arra 
felügyelni, hogy aa egézségre ártalmas, 
i omlott, vagy hamisított élelmi czikkek ne 
ám Itassanak és azok elkoboztassanak. 

lo A közrend és a váios köztereinek 
tisztasága érdekében intézkedni, hogy a 
napi é-s vasárnapi piaozok a napi szükség 
leti élelmi és álUezikkek á lllsi tásá 11 tlll llf 
terjeszkedjenek. - - és azokon heti- vagy 
országos vásárok módjára való áiusitásnk 
vagy -átoiállitá-ok ne tői fenjenek (L. az 
1884, -vi X V I I . t. ez 60 B l különösen pe

dig vas.'u és ünnepnapokon dél-l'.tti 
órán tál pia,-/. BS taitassák (IS7'.». évi 
X L . t.-cz. 58 | .) 

e Kllciiörizni nz alkuszokat, úgy a vám 
és helypénz szedők és városi mázsáló el-
járását. 

d- ! gyelni. hogy a],laczi és vásári alku 
kötéseknél visszaélések ne történjenek és 

dékolt ros-zhi-zemn meglövi,ütések hatályon 
kivül téteaeeaek, eaeUeg bfiatetteaseaek. 

.-) Minden év elején a piaczí termények 
li.-rakására bérlett avagy tartott magtá
rokat hivatalból Őeeseirsi és azokat, úgy 
bérlőiknek illetve tulajdonosaiknak nevét 
külön jegyzékben nyilvántartani, az ott 
alkalmazott súlyokat és mértékeket gya 
korta megvizsgáltatni és amennyiben va 
IS mely magtár tulajdonosa helyb-n adó alá 
felvéve nem lenne, az adöfelügyelönek. ha 
pedig az a kellé iparígazolváayekkal asm 
hir. vagy a kereskedelmi törvény ez..-g le 
jegyzési ki-ny-zeré iek el,-g-t ii-iu t - t l . a 

városi iparhatóságnak és a kei,-.-k,-,|elmi 
törvényszéknél.- megfelelő intézkedés végett 
azonnal bejelent, ui. 

2. sj- A vá tárté) f i piaOS áruló helyé
nek általános felosztását tanácsi előterjesz
tésre a váiosi képviselő-testületi kÜZgyii-
le.- esZ.köz lé 

A tanácsi előterjesztésben toglalt beosz
tási tei v a közgyűlést megelőzőleg legalább 
15 nappal kiírva közszemlére kiteeiulö. a 

pedig kifüggesztés által Közzéteendő. 
3. S- A közgyűlés,h-g álu csoportokként 

kitűzött elárusító helyeken az egyes áru
sítók érkezésük soirendjében foglalják el 
helyeiket. - - és ugyanezen sorrendé kö
teles a városi rkapitány az egyes helyek 
kijelölésén -1 is megállapítani. 

•I. §. A z országos- és heti vasalókon a 
sátrak és szekerek a rendőraég által akként 
helyezendök el, hogy általuk a szabad 
közlekedés gátolva ne legyen. 

Bátoroknál minden •'!--1 sátor között 
közlekeib'-si út hagyandó. 

ö. íj. Minden vásári vagy piaezi ezikk 
a váiosi tereken ,-ak a küzgyülésileg. 
illetve városi kapltányilag kijelölt helyen 

! árulhat,',. 
8. S Varázslók-, szerencse számok éa 

egyéb mások ráezedéeével járó. vagy ta
pasztalatlanságára szániitó .szemfényvesz
tések és látványosságok- íendezőinek s,-m 
vásár sem más alkalommal a vásártéren 
való feaállási vagy előadási engedély nem 
adható. 

7. S- A j-len szabályrendelet megerősi-
tés után azonnal életbe lép. a határozmány 
ellenvétök vagy cseleke lök kihágást kö
vetnek el. s amennyiben nem az 1879. évi 
X L . t.ez. alapján büntetendők, 2 írttól 20 
frtig terjedő pénzbüntetéssel. behajthat].™-

zárással, ismétlés esetén vagy súlyosabb 
beszámítás alá tartozó kötülaié-nyek között 
pedig mindkét büntetés nem együttes al
kalmazásával lógnak büntettetni. 

S. S- Kihágások elbírálásánál első fok
ban a város rkapitánya, vagy a városi 
tanács által ,- réaabea megbízott váiosi 
tisztviselő, má-o ltokban a negye alispánja-
harmadrekhan pedig a m. kir. belügymi
niszter biláskodik. 

A városi tanácshoz f-lebb.-zhetók, ha 
csak valamely törvény másként nem in
tézkedik, a városi t.-ndórk ipitánynak egyéb 
érdem leges intézkedései. 

A fclebbezések t.inácsilag soron kivül 
azonnal elintézendök. 

!•. S- A z 1899. évi X L . t.-i-.z. SS ai alap 
ján kiszabott pénzbüntetésekből befolyó 
össz-gek- az 1879. évi X L . t.-ez. 19-fa ér 
telmében aa 1878, évi V. t-ea 27. s ban 

j.-lz.ett ez,'-i,ikra. a szabályi .-ml lei alapján 
befolyó összegek ellenben a városi szegény, 
alap javára fordítandók. 

Kelt Váczon, 1886. deezember hó 12.én 
áa folytatva 18-án tartott vároei képvisety 
testületi kösgyülésbea. 
Hegelt Károly, s. k. Rétg Igndci, e. k. 

je,(«.-„. netgéimestnr, 

56974./1I. saám. ílz-n szabályrendeletet 
az. 187H X L . t.ez. ö. } a alapján esenaal 
azzal erősitem mag, hogy a 8. s ban az 
1878. évi V . t.-.-z. 27. S a helyett most 
már az 1887, évi. VIII t.-cz 2. g-a idézendő. 

Budapest, 1887. szeptember hó 90-án. 

I' II., Lukáet Ggörgy, s. k. 
itUnmtitk<tr 

Csevegés a h i ú s á g r ó l 

Tagadhatlan, hogy bölcs Salamon soha 
scin mondott nagyobb igazságot, mint mi
dőn mindet,t hiúságnak nevezett. Az emberi 
léh-k eme gyöng-ség- oly általános, oly 
közös mindnyájunkkal, hogy embert hiáság 
nélkül nem is képzelhetünk A hiúság 
m-g van nagyban úgy. mint a törpében. 
.,-z árban úgy. mint a parasztban, a sze 
gényben úgy. mint n gazdagban, férfiéban 
nem kevésbbé, mint a nőben. A z ember 
lemondhat fényről, hirről, dicsőségről, j, ' ,l-
létiől. mindenről, de a hiúságról soha. Az 
embert elhagyják türelem, boldogság, sze
le- '•- barátok, a hiúság soha. Ott ra
gyog az. a fejedelem koronájában vagy a 
rongyos koldus mellén a vitézségi-érem 
alakjában; a nagy világi delnők fényes 
toilettjeiben • a pórleányok eaifra szalag
jaiban. Hiúság kívül belül, elől-hátul, fönt 
,'s alant. Az eg-'-z világ hiúságot lehel. 

Minden állásnak megvan a maga hiúsága. 
A pap hói nrra, bajéi prédikál, az orvos, 
ha valamely veszedelmei operácziója jól 
l ika iu l , az ügyvéd, ha egy bonyolódott 
pürt megnyer, a tanár, ha tanítványai jól 
felelnek, a kézmives a munkájára, az apa 
liár.i. a liú apjára, a pór ökrére, lovára, 
s ha egyeli,- nincsen, a lo-lység templomá
nak tornyára 

A kiáaág kezdődik a k,Tesztelésnél s 
végződik a temetésnél. Kezdődik az anya
könyvben, végződik a sirkövön. Végig kí
sér az egész életben, belopja magát ál
mainkba, odaül teritett asztalainkhoz, fe 
jeib-bni szerepeket játszó; a színházakban 
estélyeken, bálokon; vásárt üt a templo-

rült belőlük a külföldre, mégis beleurad a 
szem. mii.- Végtelen loruk szinpompájnu 
végig gyönyörködik Különösen Tizián 
főműve, uz akadémia képtái egyik tel
mében magában Sggő nagy oltárkép, 
„Mária menybemenete l .e j t i ámulatba 
a nézőt. A z acther átlátsz-', fénye, az ég 
beszáll.', madonna túlvilági glóriája, a bá
muló apostolok élettel teljes áhítatos eso j 
poitozata ölök remeke maiad a képírásnak 
mindenha. Újra meg újra belemerültem e 
dics- csoportozat szemléletéi,-, melyet a 
lángész isteni ihlete varázsolt e vá-zon,iá
ra! ra. l-l z-i:,be jutott legjobb velenczei 
kalauzomnak. Hyioiinak vei.-;,-, a lángé.-/. 
alakjai nincsenek porhanyó sárból hanem 
örökké tartó ifjúsággal élnek az idők vég 
teleiiében. Ez volt muv észi él v esetem 1.lö 
pontja I nem is bilták tovább idegeim a 
kápráztat.', néz.é-t. A művészei vei ..lenyes 
országából alákíváiikoztam a földre, az 
ntezákon és csatornákon foly,', életbe, 

déd esett a muvé-zl kép visszája l-lhati-
golt idegeimé, k. BeleaMrültem a keskeny 
bűzös utczák tekervényea végi .-lenéi,.-, be
jártam gondolákon a aStét piszkos csator
nákat, melyek illata a heringes vagy ká
posztás kordék erjedő páiiümj.-vel vetek
szik — s beláttam, hogy letérve a Márk 
fényes teréről Veleneze igazi otthonába, az 
Utczákbn, nem oly szép nz mint iiói 
testik. 

Utczák melyekaek • nap ingára dél verőn 
sem hatol fenekéig, szurtos házak, melyek 
ablakaiból csen. vész nép i is - - • , i 
rázatával bámul az idegemé, leiig romba 1 

dőlt épiü, lek sölét falai, környeztek min 
.lenfelé. A Kiáltó büszke márvány ivén 
közönséges gyeleaea patikok, alaeaaay t8-

gondola -- állomási.-, mittevók,ai éi.-t aye-
moruaágának kétenreaen sutét kefél mu 
tattal; a dogé palota aranyos l.-rm-i 
utárt. 

Hosszai bataageláaaal olyan atezákon, me 
lyeken kifeszített könyökkel alig járhat az 
uta--. elértem a liir.-s GíoVBnnl a l'aolo 
templomot, m-lynek , .-úe.s.vcs boltozata SS 
dog.- hamvát takarja A templom előtt ott 
áll I ic-publika híres zsoldos vez.'iém-k. 
Colleoninak Veroch. hio által alkotott érez- ' 
•Bobra Kz a i :,ni-anee leghíresebb b.vas 
szobra. A hatalmas Condottieri Ugy áll a nye
regben, pár-in-soiólag fesziti jobb karját : 
lllil.,leli izében élet és kifejezés. Négy szá 
zada van ina;:,- talapzatára téve, de alig 
venni rajta észre a századok múlását. 

li-nu a templomban a degak emlékéi tal 
barakott szebbnél szebb márvány ni-iuzo-
leiimok hirdetik, Kgy egy táhotnol; vagy 
áiadalauu vezér is vegyült a dogéi; közé 
s ezek a taviból kinyúló konzolokon aranyos 
lovon, teljes pám zéihan, élet i.a . v-ágbaii 
kiformálva tekintenek le a templom e-ar 
nok-ába. A dogok emlékén nz ,-gy,-s k, r 
szakok slilje miititj.i különböző iliszcit. 
Egyik legszebbik Veiidraminéa X V . század 
végéről a renaieaance iagaemesobb minta , 
tatával, A templom neveseteaaége a le

égett Rozália kápolna is. mely 18ti7-heil 
kigyúlt és milliókra hee--ü!t márvány ol
lóra és falain:.!; pompás donibor müvei 
mésszé égt.k, ugy Tizián • gyi>; remek ol
tárképe is. mely javítás végett kei ült 
.„la. 

A vároa másik telén, túl a nagy ssetor-
i.áu van a dogéi; másik temetője, a „Matia 
dei l i . i r i " , I 1,arátok voit temploma. Itt is 
ugyan azok a pompás márvány mauzóleu
mok. Da a respublika fejedelmeinek emléke 
mellett még ott van két művész fejedelemé 
is. A z egyik Tiziáné. melyet az újkor ál 11-
tott 1 .' itian emlékének a Mária meny 
bemenetelének rávésett dombor képével, a 
másik CanOVáé. B század elején elhalt hí
res veb-ncz-i szobrászé, kinek emlékéül nz 
általa I beesl Augusztiniisok templomában 
Máiia Krisztinának alkotott remek sírem
lék másolatát áilitoiták. A sok templom 
közül ezen kivid még csal; a főcsatorna he-
járójá.iá I épült .Mária áelia salutc- tem
póm gyönyörködtem el hosszasan. Kz 
volt tán a respublika legutolsó diszépitése. 
1687-ben fejezték ke, i merész kupolája, 
o-ziop tartotta „lon-zatáiiak kacskaringós 
Vonalalai, a barokk építés hanyatló korára 
matatnak. Ekkor mén- ro--zabhra fordultak 
nz egykor gazdag respublika péi zügyei. A 
kereakedéat má- f,-:,'- terelték nz oezeánok 
újonnan felfed-zett utjai, a török elszedte 
a keleti bódításokat, s a nemesség rendét 
, gv k-t oly féltékenyen őrzött aranykönyvbe, 
ai \o régente még a legaagyekl honfi 
érdemek árán Is csak nagy elvétve jntha-
: v egy - i . i ! . ekkor már kerek 

százezer darab aratiy szabott diján könnyű 
volt a bejutás. 

Veleneze lo] templomának van két kö 
zös sajátsága. Nincsenek bennük falra fes
tett freskók s falaik a márvány táblák és 
izobordiaaek daczára barátiatlaa kopár 
-•'• ml merednek a nézőre. A tengeri levegő 
loiitj-i a freakék állandóságát, ezért nem 
művelték Veleneze mestere) ezt a művé
sz, tet Lbbcn különböznek a többi olasz 
templomoktól. De másik sajátságuk meg 
közös azokkal. Tornyaik nincsenek hozzá 
építve a templom épületéhez, s mint a ma
gyar közm indás tartja, náluk haragban van 
a torony a templominál 'Harangjaik a tem
plomhoz közel épült haranglábakon vannak. 
Kz a szokás a régi római bazilikák, tanáéi 
házak mintáit utánzó ,",s keresztény ,'pité.--
ben leli magyaiázatát s a torony helyett 
nz épület közép ormát tette BS olasz, épités 
a templom középpontjává. A renaissance 
Bantán l kupolát tette azzá l Péter tem
ploma kúpján. Micllel Angelo égbetörő szel
leme szárnyalásának többé utol nem ért 
próbáját hagyta az utána következő szá
zadok törpülő nemzedékére. 

Veb-ncze régi nagyságának még van egy 
bámulatra méltó emlékes es arzenálja, mely 
nek óriás műhelyeit és kötélverőit, zubogó 
szurok olvasztóival, már Dante megéne
kelte. 

A mnzenmában foglalt régiségtár. a res
publika diadalai einlékjeleivel egyik leg 
méltóbb látnivalója Velenezének. Lombardi 
módon vörösre épített bejárját négy nagy 
márvány oroszlán őrzi, ókori szobrászok 
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•okban, felkúszik a profé- -un katbtdára, 
>da nehezedik • zöld awtairt az ország 
aásbsn a a kapaktaaáoshan. .Majd gyalog 
megy, majd lóháton; kergeti a rókát, lövi 
i szalonkát, ott futtat a gyepen, átugrat 
íz árkon, nem töri dve vele, ba kitört láb 
•agy kificzamodott kar dieaőióga járol ia 
a hiúaág szülte nemea sportok egyikábea 
másikához. 

A biáaág ezer különféle alakul Bit ma
jára. A legjobb i li gtökéli teaebb képmatató 
l világon, — szívesen magára öltvélt B 
jótékonyság köpenyét. Ha a biáaág nem 
volna, ezrek maradnának az emberek zse
beiben. A hiúság rendez fényes bazárokat, 
tiol az ö istenied mézes szavakkal fűzik 
rablánczra a hiúság vitézeit; a hiúság 
ídaül a templomajtónál, s gyűjtéseket ren
dez ; kibontja a iiumanízmus zászlóját s 
bSlcaSt ringat. A biúság pártolja a mii 
ítészeteket s teremt művészekéi ; zongora, 
hegedű, klarinét, kisbőgő, czimbalom, ecset 
és véső. élőképek a hiúság legyőzői: ez 
iizi, kergeti a hivatottat s hívatlant, • a 
homlok köré fiiz babért és bógáneskoszorűt. 

A hiúság szülte a fényűzést, ketten 
rgyíitt tették nagygyá az ipart. A z találta 
IÍ51 a parókát, a borbély é.s lábtyü mű
vészetet, a felsütött hajat épúgy. mint 
x frou-frout. A krioolinok, toarnüröb, uszá
lyok, fatermörder.-k jou-jotik. monoeb- ik. 
itecherek. fScherek, mind uz 5 találmányai. 
A hiúság ntetamorphosiaa tette az asz
talosokat, takácsokat, ezipészeket. kaipi 
tosokat, szabókat és cznkrászokat művé-

A hiúság azon mgó, m-ly a társadalom 
gépezetét mozgásban tartja: ront éa hont. 
alkot és rombol. Sok jót tesz. de még 
többet roszat. A z erkölcsi jót megfosztja 
é-rtékétől. ha hozzá nyúl : az erkölcsi ro
szat ellenben mentegeti és igazolja. Erde
mét veszti a nemes tény, ba indoka hiúság 
rolt. mig a hiúságból botlott embernek 
könnyen megbocsátunk. Van azonban rósz 
oldala, melyet minden jóhatása mellett 
lem képes feledtetni, s ez az: hogy a 
társadalomba három sokáig nem ismert 
betegségit olta be, melyek jobban pusztí
tanak, mint aa ázsiai cholera. K három 
betegség: a váltóláz, a pántlika-féreg 
> a heves keresztfájdalmak. 

A hiúság, eme hízelgő sátán, megta
nítja az embert többet mutatni, mint a 
mennyit ér. A hiúság minden embert gal
léron ragad, s rangja és állásánál két tok
kal magasabbra emeli. A pár a városi 
életet utánozza, s úgy akar élni, mint a 
jómódé kézmives : az iparos a hivatalim 
kok életmódját követi; — a mesterember 
neje. akár van kossá műveltsége, akár 
nincsen, megköveteli a „nagysád" ezune-

zést. a oly fényűzően öltözik, akár a vicz-
ispánné a müveit küséposstálybs tar
tozók az arisztokratákat majmolják ruhá
sat-, életmód és szokásban. S csakhamar 
mutatkoznak a váltó-láz tünetei; egy 
darab papírra van té-ve s beeeUlet, jóllét, 
egyaa rüség és megelégedés. A betegség 
legtöbbször halálos kimenetelű, a vég-
kifejlődés leggyakrabban koldusbot és gya
lázat. A hiúság jót kaczag áldozatán, de 
azért a nyoi ban is hu marad áldozatá
hoz, vtgaaztaláaképea azt súgván a sze
rencsétlen áldozat fiileibe: „Legalább éltél 
és élveztél ! . . .-

A második gonosz betegség, melynek 
sikeres gyógyítását dr. Bloch úr ugyan 
hiában hirdeti, a pántlika-féreg. Ba a 
baj kiválóképen az iparral, kereskedelem 
mel és művészettel foglalkozó osztályok 
béd szedi áldozatait. A gyomorban fészkel 
s mégis a fejet fájitja meg. Emberségei 
photographusok, színházi intendánsok, éne
kesek, ezuk-rászuk. írók é-s kupeczek, kik
nek ezégjük ismeri éa tiszteit, éveken át 
szenvednek eme titkos betegségben, mig 
valamely .szépek albuma." „diszkönyv," 
„huszonötévea írói avagy művészi pálya," 
Vagy ..a közügyek terén t.-tt érdemek" 
olcsó, de kedves megjutalmazása hirtelen 
véget vet a veszedelmes betegségnek. S 
csodálatos', a pántlika-féreg a Takova-
rend kis keresztje avagy a ltedjidaie-rend 
csillagjának alakjában ott pompázik z 
mellén. Számtalan esetben az uj érdemek 
áldó harmata bőven öntözvén eZH saját 
ságos rovarfajnak termőföldjét — ez uj 
ivadékot hoz létre valamely nemesi d i j . 
ioma formájában. 

A harmadik baj rokon az előbbivel, de 
már ez. aristokratiktts betegség, mint a 
migrain éa fogfájás. Ke resz t fajdal mak 
ban szenvednek a politikusok, kisebb na 

. gyobb diplomaták, papok főleg ha praela-
- tnsjelöltek . tábornok- reménységet veszi 

tett fobadi tisztek, s penziót Óhajtó egyetemi 
tanárok. Mennyi kincs fájdalmakkal van 
összekötve .- haj. azt csak az tudja, a ki 

; érzi. A z ajak ugyan világért el nem árulná 
a gyötrő fájdalmat, d- BS arcz sokkal 
őszintébb, hogysem eltitkolhatná. Alikor 
azután a kereszt a hátról — mert itt 
rejlik a baj gyökere — legfelsőbb orvosi 
rendelet folytán a mellr-. avagy a iiyak't.i 
kerül, a baj sikeresen megvan gyógyítva. 
A meggyógyult tálboldog éa büszke, ha 
ugyan sohase olvasta Tbümelt. a ki azt 
mondja: „Bánd und Kreuz ist ein gniidi 
g-r Spott d.-r (irossen." 

A hiáság kinOS és gyönyörködtet, bol
doggá é-s boldogtalanná teazen, tölemel é-s 
lealáz. A hiúság ama világtenger, melyen 
evez jóformán az egész emberiség. A pe 

rádiósom beli almafa tövé-ben született, a 
ma bevette magát a legel il elóbb aalonokba. 
Leghívebb szolga, mert m óta a világ áll. 
szolgálja az emberiaáget. l-'.z ama légkör, 

I mely a világot körülveszi, 
Különben legyen elég. stég valaki bebi-

, zonyitja. hogy a csevegésnek sem volt más 

Ú J D O N S Á G O K . 

* Kegyes adomány. Scbnster Con-
stantin dr. püspök a váczi korcsolyázók 
alakulóban levő egyesületének a tervbe 
v.-tt kore-olyaesarnok felépítésének költ
ségeire hm Irtot adományozott és ezzel 
bizonyságot tett amellett, hogy az ártat
lan szolid szórakoztatásra alkalmas és a 
mellett test áa egéaaségedző sport emberei 
benne mindenkor hathatós pártfogóira ta
lálnak. A km.-solvázók szerény köre ez 
uton is kőszén-etet" mond a nemes keblű 
főpapnak az -gvlet felvirágzása érdekében 
t.-tt nagy leiktTadományáért. 

1 A pápa jubileumára Pivár Ignáez 
k. r. ujiuiizuövei.tei promagiszter latin szö
vegű alkalmi költeményt irt, mely ágy alaki
tag, mint tartalmilag minden esetreméltó he
lyet foglal el az. üdvözlő feliratok között. 

: Arany mise. Bazáth Linna a váczi 
Szent Ferenez rend helyettea házíónöke f, 
ká lö-án IIte ni-g áldozáraágáaak félszá
zados évfordulóját. Az érdemes jubiláns 
reggel hat órakor tartotta meg arany mi 
séjé-t a délben a ház jé. barátai és tisztelői 
a szerzet házéiban barátságos lakomára 
gyűltek, melyen nem volt hiány B félazá 
zados jubilánsra mondott felköszöntökbeii. 
A z ünnepelt i-m-i-t szerénységét talán nem 
sértjük, ha megjegyezzük, bogy l'gocsa 
megyéből származott s az úr szolgálata 
ban töltött félszázadot hasznos munkára 
szentelte. Hosszú évek során tanító volt 
-Vagy Szöllösön é-s volt tanítványai üdvö
zölték öt örömünnepén. A magyar szabad 
ságharcs alatt pedig Bem táborában volt 
tábori pap. s a csaták mezején bátoiitntta, 
a kórházban pedig a vallás vigaszával 
látta el vallási és felekezeti különbség 
in'-lkül a szent ügy barezosait egész JWbóig. 

, hol az utolsó magyar tábori hadsereg K a 
zinez.y alatt letette a fegyvert. A derék 
aggastyán valóban megérdemelte ama ba
ráti ovatiókat, melyekben részesült. 

* Uj könyv. K „ h á n y i Béla k. r. ta
nárnál" ...\ H a l h a t a t l a n s á g hite* 
ezimü munkája, melyből terjedelmesebb 
ezikksorozatot lapunk hasábjain is közöl 
tünk már elhagyta a sajtéit .- a példányok 
az előtizeté.knek a napokban fognak meg 
küldetni. 

* Réty Sándor, városunk polgármes
terének ti-t. a főváros igazgatásához szám 
gyakornokká választatott m-g. 

• A helybeli ügyvédek nestora, 

A mult héten tiphó.-us állapotban feküdt 
s 4t» fokos láza volt F . hé, lO-áa ázom 
baton) korábbi vasegészségébeii és szívós 
testi sz.ei ve/.-té'ueii bizva, orvosa, dr. Szeitl 
•Szervácz. irg. r. főorvos tilalma ellenére. 

betegágyából felkelt.', íelöltözött, elment a 
kir. járásbírósághoz és a varosház előtti 
nagy téren összerogyott. Kgészsége már 
valamivel jobbra fordult. Általánosan is
mert régi humora egy perezre sem hagyta 
el az öreget. 

Újpest rendörbiztosát Chapó Gézát 
a vármegyei alispán hivatalától felfüg
gesztett.-. 

A korcsolyázók köre elállott azon 
szándékától, hogy a ezélba vett korcsolya 
csarnokot már a jelen idény alatt felépít
tesse. K helyett egy ideiglenes faházat 
állíttat a jégpálya mellett, az eddig alá
írással biztosított öld Irtot pedig — amely
ből 415 frt már is befizettetett — gyü-
mölesözöleg elhelyezi és a tervezett kor
csolya csarnokot figyelemmel Schuszter 
Constantin dr. püspöknek a 100 frt ado
mányozása, alkalmával Miejezett tanácsára 
is. csak a jSvő nyár folyamán fogja fel
építtetni. 

Lövöldözéa a házak közelében. 
Kgy ismeretlen fiatal úr azon sportot űzi, 
hogy délutáni üres óráiban a Duna-parton 

• a lakó házak közvetlen közelében vere-
i bekre lövöldöz. Tudtunkkal a lövöldözési 

sportnak a valósban és annak közelében 
való Üaáse az 1*7!I. évi X L . t.-cz. 115. 
S ának rendelkezésébe ütközik. Azért a 
Kun i pal-on járó-kelé. közönség és az illető 
ismeretlen liatal úr jód fel fogott érdekében 
kötelességünkben állott e körülményre fel-
liivni a városi rendőrkapitány figyelmét. 

• Halálozáz. Kol l Mihály osstr.-aaagy. 
állam vasúti hivatalnok f. hó 12. napján 
meghalt. Haláláról neje a következő gyász
jelentést adta ki : özv. Kall Mihályné szül. 
Friedrichkeit Mária szomorodott szívvel 
jelenti szeretett férjének K o 11 Mihály osztr.-

| magy. állam vasuti hivatalnoknak élete 
öli ik. boldog házasságának I l i ik évében 
a halotti szentségek ájtatos felvétele után 
folyó 1-SS7. évi deczember hó 12 én történt 
gyászos kimultát. A megboldogultnak hűlt 
tetemei folyó évi de- zember 14 én délutáni 
Ií órakor fognak a róm. kath. hitszertar
tás szerint a vá.zi középvárosi sírkertben 
örök nyugalomra elhelyeztetni. A megbol
dogult lelki nyugalmáért pedig az engesz
telő szent mise áldozat a folyó évi decz. 
1Ö én reggeli S énakor foga váez felsővárosi 
róm. kath. templomban a Mindenhatónak 
h.-mutattatni. Váez. 1887. évi decz. hó 
12 én. Béke poraira ! 

* A b.-gyarmati bérkocaisok nin-
: csenek meg-iegeilve a fuvaros és bérkocsi 

iparról szóló szabályrendelet intézkedései
vel K miatt otthon lut lát megmozdítanak 
l'ontiusnak — Pilátásnak panaszkodnak, 
söt már a rNógrádi Lapok'' híradója is 
felszólalt érdekükben Ke hát hiába I Egy 
árva szavuk sem lehet, mert az, hogy 
Váezról az idehozott utasokat vissza fű va-

. rozzák. vagy hogy Váezról B Uyarmatra 
uj fuvart fogadjanak, nincs eltiltva; azt 
p.-dig. hogy a vasiitnál és gőzhajónál a 
helybeli fuvarosok helyeit el ne foglalják, 
— azt ktaaSBÜk — a város jogosan tilt
hatja meg. 

1 A járdák síkosak. Az utezák és 
közterek tisztán tartásáról szóló szabály
rendelet megparancsolja, hogy a havat min
den házi gazda köteles a járdáról letisz-

müvei, melyeket keletről hoztak ide gyí 
(elmi zsákmányul. 

Egykor 19000 ember dolgozott es egész 
várost képező telepen, száz számra álltak 
benne B gályák é-s 80000 har.-zos számát a 
volt benne készen B fegyverzet. M-i Iaktéi 
raknak használja az olasz kormány. A z 
adtatna van egy ágya B lőpor feltalálása 
dsö idejéből. 1881. évszámmal, ' melynek 
tökéletes öntése é-s szerkezete meglepő. A 
-égyver gyűjteményben vannak revolver 
ryors ágyúk és valóságos mitrailleuse.'-k-
-gesz modern alakkal és szerkezettel a 
lö ik század első tizedéből. De mindezek 
nél meglepőbb a hires BttciatOTC diszhaió-
mk üv.g alatt Őrzött mintája. Drága dom-
borsaivá vésetek éa arany borítják az egész 
lajiit. Oirmányán Veleneze szólna áll B 
n'.dohi tengerrel. Fedélzetén aranyos üveg-
larmsk a dog.- él állatni méltóságok szá
néra — oldalán pedig ötven pár faragva-
lyes piroira festett evező. Ezen szálltak 
i i a dogét minden évben a tengerre az 
Vdria eljegyzésére. Est B hajót \apo|e,m 
,-erette szét — akkor, amidén a szabadság 
iíja alatt a Mark terén a nemesség rendét 
irzö aranykönyvet is elégette, hogy semmi 
lem emlékeztessen a régi aristokratiktts 
illamszerk.z-tre. 

Megnéztem Szent Márk könyvtárát is a 
loge palotában. Láttam a hires képiratos 
libliákat, kódexeket s (iriniani hibornok 
emek breviáriumát, német alföldi mesterek 
íltal festett képeivel. De a könyvtárnak 
egnagyobb Bevcsetetséga egy térkép 1486 
iól, melyen az Atlant i oczeánban messze 

:.. i g i ' f.-lé- az. Antillák .porija már lát
hatói - igy félszáz.idd i l Coliiinhus előtt Ve 
lencsében ismerték volna Amerika létezését 
A kérdés esak az. hitelese e térkép. I 
neme Veleaoze tengeri ismeretének dicsei 
tásére késsült kaaaieitváay, — Iáért hogy 
már a HJik században egész keletet Chiiiát 
és .Tnppant beutazta é.s leírta egy kalan
dor természet*, kereskedője, Marka Polc 
azt tudjuk', de lmgy BS Oczcánoa jártak 
volna felfed.-ző hajói, arról a hir nem szól 
s épp ez volt bukásának egyik oka. 

Da hagyjak a mali Velencaéjét a lássuk 
az újkorinak képét, melyet díszbe öltözöt
ten mutatott kiállítása. A Lidé felé eső 
szigetcsúcson, a népkertben könnyű fala 
zatú csarnokokban volt a közönségeiét; f.-I 
tárva Veleneze és a felső olasz városok 
művészete és diszmu ipara. Végig néztem 
a képek é-s szobrok végtelen sorát. Bekol 
semmi emlékszem, mindenütt táj és csend 
életi képek. Aa BZ egy két történeti mii, 
mely a falakon diszlett. csak azt hizonyi 
tettá, hogy a történeti featészst soha sem 
volt rokon uz olasz szellemmel. A génre, 
az élet nyers utánzásában gyönyörködő 
iiaturalismus. a költészet és igazi művészet 
eszménye nélkül hivalgott mindenütt a 
vásznak rikítói színein. A tájképek szinei és 
távlata is a valóságot keresnék,da ta!haj
tanak baa valótlansággá válnak. Soha any 
nyi paiajszin mezőt egy 0Somában nem 
láttam. Kgy korcsmai gyilkosság jelenete 
inog a valóság borzalmas másolatával ijesz
tet t Annál kedvesebbek voltak azok az 
apró máivány szobrok, melyeket tömege 

seti gyárt az oiasz művészet. Itt már a 
ii.uv.'-/..-! igaz hogy a műipar határán jár. 
de tökéleteset alkut. Azok az apró gyer-
mekazobrok, különöséé egy két tengeri fttr 
.!• ruhában meztelenkeilö nő alak. a báj 
valóságos remekei, Hubáik csipkéje vetek
szik- a valódival, a márvány linóin keze 
lése szinte utolérhetetlen. De ahol ezen 
tálléptek a génre isalleate elöli a miivésze
tet. Láttam liarihaldi szobrának temérdek 
próbáját, de sa arca egyen sem mutatott 
többet egy kőzöm igeacsendbiztosvonáaafatál. 

Garibaldinak a giardino pnbiikc bejáró-
jánál f-lállitott amlékasobra is ebben a hi
bában leledzik. Hozzá egy nagy medencze 
közepére vas i l l i t va a Garibaldi aaint kút-
l igna izerepel rejts. Kz inár S történeti 
felfogás I az emlékszel u szobrászat tel
jes fiaskója. Csak a g»iir.- iészlet. I szo
bor aziklatalapaatáo álló vörös inges ka
tona eleven mintázása mutatja, hogy a 
szobrászathoz éitő nép emelte. Viktor Kmá-
ntiel lovas szobra a tergerpartján, igaz. 
hogy sokkal magasabb színvonalon áll nála, 
de a forradalomnak allegóriája a szobor 
gazdagon díszített talapzatán, ennél is in 
kább vall egy éizelg.i színésznőre, mint a 
nép lelkében rejlő öseröre. Nem hiába vá
lasztják el századok Colleoni remek szoh-

Csak az üvegiparban alkot még most is 
jeleset Veleneze. I gy.-s kézzel, liliom szá
lakra tiMijtva avotoliákra gombolyitja, 
szövi, apró rndacskákből liimes virágokká 
mozaikba rakja és a leg-z-szélyesebü ala
kokká idomítja az üveget, a tükrei tiszta

sága és fénye ma is páratlan. A kiállítás 
s a Márk téri ..szlopesarnokok alatti boltok 
laktárainak remek czikkei szinte ellenállha
tatlanul csalják ki az BIBBéayh legrejtet
tebb lenekéről is a pénzt. A régi velenczei 
sötét fából vésett bútorok mai utánzata is 
képekre való d-korationnk tetszik a mi 
pié.z.ai berendezésű lakásainkhoz szokott 
utazó előtt. A régi selyem ipar is aláha-
nyatlott, a filigrán velenczei sodrony ötvös
munka kötténBetét sem kedveli korunknak 
az arany és ezüstben is inkább az anyag 
te-te-ség.'t kereső számitó szelleme. A 
csipke iparral versenyre kel Brüssel, de az 
üveg munkák szeszélyesen hajlított min
táival és egyéni jellegű ízlésével, még ma 
is Versenytárs nélkül állanak Murans szi
getéink üveggyárai. Igaz, hogy termékük
ben kevés a gyakorlatilag hasznavehető éa 
annál több a fényűzési dísztárgy. De maga 
Veleneze. amint a tengerpartján áll ínég 
ma is, régi fényének emlékeivel, vájjon 
egyébb-e az emberi fantáziának és évszá
zadok fényűzésének pompázó kirakatánál. 

Különösen elutazásunk éjjelén érzem e 
gondolat igazságát. Veleneze minden ré
szén kigyúlt a görög tiiz és a sziporkáló 
tu/.i játé-k. A paloták s Mátk templomá
nak márványai szivárvány szinben tündök
lőitek fényüknél, a tengeren mindenütt 
lampionos baják, harsogó zene s lelkesen 
búcsúzó néppel telt gondolák kivilágított 
serege kisért. Kkkor Veleneze megint ez a 
régi, a boldog, n fényes, a gazdag Veleneze 
volt, mely vigad és gondtalanul örül hőn 
szeretett menyasszonyának, az Adriának 
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tittatni, és a járdát hamuval vagy fűrész-
porral behinteni, de sajnos a szubályr.-n-
delet e rendelkezését a legutóbbi havazás 
után esak alig néhány háztulajdonos haj
totta végre. Padig mindegyik egyaránt tel 
attól, hogy a sikos utnn elesik ! 

, : Rendőri hirek. A mult vasárnapról 
hétfőre hajló éjjelen városunknak különö
sen alsórészi lakosságát nem kis izgalomba 
hozta két vásott siheder. — Az éjféli 
koresmázás után sehová be nem térhetvén 
és bortól amúgy is ázott torkukat az ;idei 
savanyu lőrével még tovább nem esikláit 
doztathatvár. — ebbeli haragjukban a pi
henő lakosok ijedelmére csavargó utukban 
nem kevesebb, mint 80—100 a b l a k o t 
zúztak be. — A rendőrség által egy asz 
talos legény és egy asztalos inas szemé
lyében a. _ tettesek befogattatván a kir. 
járásbíróságnak adattak át, hol az ilyen 
— különben az üvegesekre nem is rosz 
— sportnak jutalmát a hűvösön várják. 
— Morvái István csavargó a rendőrség 
által kéregetés és ittasságért befogatván -
a letartóztatását követő éjjelen a rendőri 
fogadóból a börtön f a l " k i ásás a után 
megszökött. — Reznicsek (iáspár kő 
műves Csömör l'ál által egy bottal fején 
megsértetvén, jelenben mint halljuk élet
veszélyben forog. A tettes letartóztathatván, 
a fenyitö biróságnak adatott át — A 
járdáknak a beállott fagyos időkben ho
mokkal éa fürészporral In-hintésére a háztu
lajdonosokat szabályrendelet kötelezi. Mint 
tudjuk többek elleti ennek be nem tartá 
saért bírságolási eljárás foganatosittatik. 
— Kívánatos lenne, hogy háziuraink ezt 
be nem várva, a renkeletnek eleget tenné-

" * A t. ez. szülök figyelmébe. V 
F i n t h a Dénes, pécsi rajztanár, a nagyin, 
m. k. kultusminister úr által, 39415 számú 
körlevéllel ki van küldve, hogy egy, a 
női kézi munka előmozdítását szélzó felette 
hasznos találmányát, t. i . a tüvarrás és 
hímzéshez való házilag kezelhető, olcsó 
és gyors módozatát a leányiskolákban 
tandíj mellett betanítsa. Ezen stygmo-
graphia nyomjelzés előnyei a következők : 
1-ször. Hogy e módszerrel egy !t — Hl éves 
leány is képes bármely kigondolható leg
díszesebb rajzot, diszitményt, avagy roo-
nogrammot alig néhány perez alatt min
tává alakítani és vászonra, selyemre, sőt 
bársonyra is. azt akárhány példányban 
többszörösitcin. 2 szor. Felette olcsóba ke 
rül. Páidáttl egy [] láb nagyságú minta
lap, melyei Ionon példányt is lehet nyom 
jelezni, alig kerül 1(1 krba, holott az eddig 
használt ugyanakkora cliché lö—5JO frtba 
került. 3-szor. A z ezen taneszközzel való 
munkálás tökéletes, tiszta nyomot hagy a 
szöveten. 4-szer. A nö — ennek ismerete 
által — egész életére megszabadul az elő 
nyomatás költségeitol Tandíj: Személyen 
ként HU kr. Anyák az előadáson szintén 
részt vehetnek, de tandijat nem űzetnek. 
A z iskolákat már elvégzett leányok ezen 
leczke-előadásoii szintén részt vehetnek 
ugyanazon tandíj mellett. 

' Zene irodalom. A napokban látott 
napvilágot a .Dandy" polka franeaise. 
Zongorára (két kézre) szerzé : Bndemlnrfer 
Ghána. Via 60 kr. A mu a szerző sajátja. • 

* Legelterjedtebb háziazer. Tudó 

sitónk a következőket Írja: Rövid idő múlva 
25 éve Less már. hogy Brázay Kálmán 

: előkelő fővárosi kereskedő megkezdte a 
; Bóaborazeaz terjesstéaát hazánkban éa ki

szorítva mindenféle külföldi és bécsi gyárt
mányt oly hatásos é.s a legkülönfélébb 
bajok ellen eredménynyel használható 'há
ziszert hozott forgalomba, melynek kitű
nőségét a közönség telismerve mind jobban 
terjesztette, úgy hogy ma alig van kéz
tartás, melynek kiegészítő, é-s hasznos ré 
szét ne képezné (V.élszerünek tartjuk azon
ban a közönséget figyelmeztetni, hogy a 
hamisításukat kerülje, mert kár volna, ha 
a gyenge utánzatok a Brázay féle sós 
borszesznek, e specziális magyar készít
ménynek a jó hírnevét megrontanák. A z 
eredeti és valódi sósborszesz, vignettái 
Brázay házának raizával és a kisebbek 
319, a nagyobbak 32U védjegy számmal 
vannak ellátva, ezenkívül a palaczkok. és 
a dugók útikupakjai Biázay czég feliratá-

* E g y orvoa a fogok gondozásáról. 
Tekintettel arra. bogy mostanában a leg
több szájkonzerváló szert hamisítják, ol 

1 vasúink érdekeljen indíttatva érezzük ma 
gunkat az e napokban megjelent „A száj" 
czimü füzetből egy rövid részletet repró 
dukálni oly kívánatossággal, hogy az óhaj
tott eredmény minél bővebben jelentkez
zék. Ur. I'ápay Krnft az említett közhasznú 
mű szerzője többek közt a következőket 

. mondja : Sehol sem követnek el annyi 
- visszaélést, mint a száj és fogkonzerváló 
i szerek terjesztéséinél. A legkétesebli ér

tékű folyadékok nagyhangzásu szavakkal 
ós frázisokkal magasztaltatnak fel, pél
dául : „Nincs többé fogfájás!" — Kgy i 
perez alatt vakitó fehérfogak" — Ötszáz 
forintot annak, aki fogvizem használata 
után is fogfájást kap" stb. A t. közönség 
pedig az i ly db-sd-nekeknek rendszerint 

I felül é.s azok a rvakitó fehér fogak" 
! i ly szerek folytonos használata mellett 

idö előtt tönkre mennek. Mind ezek a 
szájvizek é.s pászták nagyobbrészt gyen 
ge vagy ártalmas utánzatai a kipró 
bált Foppféle A n a t h e r i n szájvíz 
nek v a g y fog-pasztának, vagy külön 
féle savakból összeállított készítmények, 
melyek előbb utóbb még az aczélt is el
pusztítják. Ez idő szerint a legjobb száj 
viz a dr. Popp féle Anatherin aaájviz és 
valóban csodálatos, hogy a közönség, 
melynek a 40 év óta ismét dr. l'opp-féle 
készitmények minden gyógytárban ren 
rendelkezésére állanak, ássa szereket is 

V Á R O S I Ü G Y E K . 
* Bizottságok A z . A r a n y K o r o n a -

vendégfogadó, épület kijavításának 
felügyeletére kiküldött bizottság I. hó Hl é|| 
szombaton i délután vette át az épületet 

a vállalkozóktól s miután mindent rendben 
talált, a vállalkozók követelésének kiutal 
ványozását javasolta. — A p h y l l o x e r a 
által kipusztított szöllö területeken 
uj gazdálkodási ág meglioiiositii-a feletti 
tanácskozásra kiküldött bizottság az el 
mult héten ismételve ülést tartott. Több
rendbeli növény termelési módja áa viszo 
nyai lelett megállapodásra jutott. 

* A virilisták névjegyzéke. Váea 
város legtöbb adót fizető polgárainak az 
1887. évi adókönyv alapján !8B8-Ík évre el 
készített s a f. é. decz. lö. napján tartott 
képvisel .testületi közgviiiésen tnegál lapított 
névsora a következő: * 

frt kr. 
Schuster Konstantin dr.. püspök . öSl'.l 22 
Váezi takarékpénztár . . . . 1777 — 
Káptalani uradalom 1592 l-l 
l'eskö .Medárd, ügyvédi oklevél. 803 80 
Pápa József 710-13 
Ipar és kereskedelmi hit. int. . 008 11 
Váczvidéki népbank SIS 98 
Kencsó Sándor 528 112 
Huher Mihály 500 08 
Piufsicb Lajos 481 41 
Reitter István 447 45 
Dr. Freysingur Lajos ügyv. oki. 389 80 
Huher József . . . . " . . . 382 51 
Nikitits Sándor ügyv. oki. . . 382 24 
Tragor Ignáez Ö80 58 
Osztrák magv. állauivasűt-társ. . 353 89 
Monszpart József 338 85 
Reiser Henrik, iparkamarai tag . 335 80 
Szentkirályi Albert, oklevél . . 319 48 
Sípos István 313 48 
Reiser Béla, ügyv. oki. . . . 288 80 
Kresák Ferenez 281 33 
Kovács Krnő 275 08 
Alberty Ferenez 250 71 
Bartoa Imre 250 08 
Virter Lajos dr., oklevél . . . 245 80 
Bencze György, ügyv. oki. . . Í39 90 
Joé -lános 219 99 
V.-lzer Lajos 218 47 
Neumann Manó 217 99 
Reiser László 208 l!2 
özv. Bartoa letvánné . . . . 207 28 
Aheb-sz Mór 200 80 
Joé Niván 192 20 
Ooldberg Ghttmann 190 70 
Ózv. Ströszner (íyörgyné . . . 185 87 
M. Tóth András 185 00 
Leitner Sándor 184 10 
Özv. l'auer Mihályné . . . . 18,3 20 
Dr. Argenty Döme orvosi oki. . 1*2 — 
Dr. Krnő Péter ügyv. oki. . . 177 12 
[fi. Nagy Jánés 172 81 
Neaaveda István 178 90 
Lázár István 108 71 
Idősb Szekeres István, ügyv. oki. 168 24 
Péts Sándor 107 00 
Kiszíni Arnold 106 — 
Vörös Károly 1G4 70 
(iyürky Károly 104 Oő 
Felvárosi telkes gazdák . . . 102 81 
Velzer Kálmán 102 50 
(ilás.-l Jakab 101 24 
Kanda István 160 84 | 
Sazleln.er András 158 59 
Dr. Steiner Márton 157 22 
Kemény Gusztáv 157 08 I 
l'elxár.'.si zsellérek 155 04 
Doeskal Ven.-zel 155 00 -
ÖSV. Millmann Jánosné . . . 155 49 
Reiszmaiin Ignáez 151 81 

E szerint a mult évben összeírt viri i i 
sek névsorából kimaradtak: L'hlig Kde, 
Tanács János, Krnyey János, Poroszkay ! 
Péter. Inczédy Soma. Szalay Endre, Stei- , 
ner Ignáez, iíozenherg Jakab. dr. Kiss 1 
József, özv. Hiischfeld Lipótné. Almásy | 
János (kiskorúi. Vadkerty Mihály, ilj. 

Caereklya János, Dacb éa Hirsohfsld, (lö 
rög egyház, Csiszár János. 

* Kilépő képviselők. A kilépő válasz 
tott 30 városi képvisel,, névsora : Csá 
yolszky József. Máté József. MiJimani, 
dezii, Haidfehl Alajos. Kresák Ferenez 
Prokop Károly, id. Korpás Pál. ifj. 
Ma hir János, |{. Kovách István, Faj. 
esik Mihály, líaleuosik István. Witt Manó, 
dr. Miltényi Gyula, Mandics János, Fekete 
Karoly. Hátraér Ferenez, Lenesé Sándor 
Olgyay dános, Udvardi Mihály. Fridricl i 
Alajos, dr. Freysinger Lajos. Baján János 
ilj . Szekeres István. B. Bodor Ferenez', 
S.iti Ku id i János. Rassovszky Márton 
A . Kurdi János, (lerzselyi Vilmos, Kocsis 
Sándor, M. Torday Lajos. 

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

587.1887. számhoz. Alulírott kiküldött 
bírósági véglehajtó ezennel közhírré teszi, 
hogy a segesvári kir. járásbíróságnak 1887. 
évi 2874. számú végzésével Róth Károly 
ügyvéd által képviselt segesvári hitel- és 
takarék egylet felperes részére Forater 
Emiiné alperes ellen 429 frt 07 kr. köve
telés ia jár. erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán alperestől lefoglalt és 
•154 frtra becsült ingóságokra, a váezi já-
rásbirósági 5640/87. számú végséséséveJ 
az árverés elrendeltetvén, alperes lakásán 
Váezon leendő megtartására határidőül 
1887. évi deczember hó 19. napján d.e. 
8 Órája tűzetik, a mikor a biróilag lefoglalt 
szobabútor, zongora stb. és egyéb ingóságok 
a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mel
lett, szükség esetén becsáron alul is fog
nak eladatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárvere
zendő ingóságok vételárából a végrehajtó kö
vetelését megelőző kiolégittctéshez tartanak 
jogot, a mennyiben részükre foglalás ko
rábban eszközültetett volna, ia ez a vég 
rehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
elsőbbségi bejelentéseiket az árverés meg 
kezdéséig alóiirt kiküldöttnek vagy irás 
ban beadni, avagy pedig szóval bejelenteni 
tartoznak. 

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

Kelt Váezon. 1887-ik évi deczember hó 
ti. napján. 

eksatt János, 
kir. bírósági rtjrdiajtn. 

D r . C s á n y i J á n o s 
felei,,- marksasM és Hartri kmNlajiasaa 

kebelén. Csak a dogé palota széles vörös 
márvány homloka nézett utánunk komoran 
a sötét éjszaka görög tüzes veröfényéhe, 
mintha a hanyatlás sötét gondja ülne rajta, 
mintha érezte volna, hogy e vigadó jelen 
s az általa látott örökre elmúlt idők di
csősége között van olyan különbség, mint 
a déli nap és a görög tuz fénye között, 
mely egy pereire tán kápráztat, de nem 
melegít, s utána annál sötétebb az éjszaka. 

Ks csakugyan sötét éjszaka borította a 
teng.-tt hazatérő utunkon, midőn Malamok 
kónál elváltunk lenyes kíséretünktől. A 
hajé, fedélzetén egy két dugába dőlt alvási 
kísérlet után szidtuk a hideg szelet, mely 
nyár derekára készült ruháinkat és az olasz 
égalj enyheségéröl alkotott fogalmainkat 
csúfolta. Szivar füst mellett melegedtünk a 
gépház tetején és váltuk a rózsás ujjú 
hajnalt, hogy Triesztbe vezessen. A nap 
vörös gólyája nagy sokára csakugyan lel 
gurult egy magas part oldalán s tán balra 
hegyek félkörétől övezve előttünk állott 
Trieszt fehérlő képe régi fellegvárával. 

Amint Triesztben kikötöttünk, a honfi 
kebel összehasonlításra ö.-ztönzött Fiúmé
val. Hát mi tűrés tagadás, valljuk be, 
Trieszt kikötőjéhez, forgalmához és hajói 
áibóez erdőjéhez hasonlítani sem b-het Fiu-
inét. Kikötője nem egy hosszú fallal elépi-
tett mesterséges rév, hanem természetes 
nagy öböl, melyből elragadó kilátás van a 
nyílt tengerre. Hozzá maga a város mu
tatja az Beeabiiedalom saásfélaaátadea |oa 
dozá-át és i.|e gyűlt tokéjé-t. Vannak részei. 
noiy.-k Bécs Ringje •lékestetnek.CHaaa 

jelleg.- a népen kivül alig van — s 
.•s.ikis as új városházára a velenczei óra 
torony utánzatául állított órákat kiverő 
két gyarló vasember mutatja, hogy Ausztria 
SS elkényeztetett gyermeke tat t olasz 
traditóira s egy uj Velenczének képzeli 
magát. 

De Triestben nem a város diszes utczái 
| érdekeltek, hanem az a tengerpartjára oda 

sárgálló kastély, mely egy osztrák f..ber
ezeg tragikus sorsának élő tanuja. Velen- I 

! cze köböl faragott és vászonra festett mu 
vészete után vágyott lelkem a természet 
szépségére. Miramare volt hát utam első 
ezédja. Apróra megnéztem a fényes kastélyt 
s azt a tündérkert szerű pálmaligetet, me 
lyet kopár hegyek aljára, a tengerből ki > 

| emelkedő sziklára álmodott oda egy költői ' 
lélek ábrándja. A kertben csak ugy virul
nak még a pálmák mint régente, közöttük 
ókori szobrok baonczba öntött htisonmásai, 
a kastély szobái is ugy állanak még. mint 
mikor építőjük tengerentúli útjára indult, 
hogy soha vissza ne térjen önalkotta pa
radicsomába. Elgondolkodtam az élet és 

, szerencse változásán, s egy tüneményes 
pálya tragédiáján, mely trónon kezdődött 
s vesztőhelyen végződött. M i lehetett a i 
démon, mely e gyönyörű ligetliöl kicsalta 
tulajdonosát a távol ismeretlenbe} Széf 
néztem a kertben s a kastély ritkaságukkal 
bútorozott termében, s megértettem Csak 
az. a ki a költői ábrándokban ennyire el
merült, lmgy mindezt ide kiváuta. s a ki any-
nyira volt ut a sorsának, hogy álmait meg is 
valósíthatta, csak az kívánkozhatott innen 

el, egy messze világrészbe tért keresni cse
lekvésének. A képek is, melyek a falakat 
jó és rosz mesterek kezétől borítják sokat 
magyaráznak. Legsűrűbben ismétlődik kö
zöttük V. Károly császár beteges szikár 
alakja, kinek világbirodalmán soha sem 
áldozott le a nap. Ks a főteremben ott 
függenek egymás mellett Nagy Frigyes 
kép-, szemeiben az okosság és zsarnoki aka
rat kifejezésével. Katalin ezárr.Ő hízásnak 
induló köpezös alakja, kiről nem tudni láng 
esze volt e nagyobb, vagy erkölcstelensége 
— és Borgia Caesar, kinek bűneit is a di
csőség mezébe takarta genieje, mely Mac 
cbiavellit elbűvölte I a puritán Macaulayt 
is enyhe Ítéletre vesztegette. Csakhogy az, 
a ki mindezekben kedvét találta, nem való 
Amerika kegyeletet és ábrándot nem ismerő 
földére. Ks ebben van sorsának tragikuma. 

Triesztben magában kettő lepett meg. A 
Város feletti magaslaton álló ódon székes
egyháza és római régiség gyűjteménye. A 
székesegyház nagy épülete durva oszlopai
val, gerendás mennyezetével, kezdetleges 
geometriai léniákban drapirozott byzanczi 
mozaikjaival, az ó keresztyén bazilikák első 
alakját mutatja. Tizennyolcz százados ré 
gisége, fehérre meszelt falai ridegsége da 
(zára meghat é.s felemel. Külön álló tor 
nyába belől egész római oszlopok vannak 
falazva s rajta minden az egykor itt ural 
gntt római világ emlékét mutatja. Nem 
messze tőle van a római mnzeum. Kz egy 
gyönyörű kert, római temetővé változtatva. 
Árnyas fák alatt urnák és sirkövek vannak 
esoportokba helyezve. Ezek leihelye Trieszt, 

az egykori római Tergesztutn, s a torony 
bél Ida látszó A.piüeja, Adr ia ókori kul 
csa. A z egyik oszlopcsarnokon épületben 
vannak a feliratos kövek és szobrok, egy 
másikban pedig ott áll az ókor műtörté
nete újkori megalapítójának Winkelmannak 
emléke, kinek Olaszországba visszatértekor 
1708 ban rablógyilkos keze oltá ki Trieszt
ben életét. 

Este volt, mire végeztük a régiségek-
szemléjét. A honvágy is felébredt bennünk 
s Váez a távolból olyan szépnek s tisztá
nak tetszett az olasz városok bűzös siká
torai mellett. Csak haza és haza volt lel
künk vágyódása. Reggelre már a Dráva 
mellékén ébredtünk vasúti kocsinkban kö 
zel Csáktornyához. Nem sokára átmentünk 
rajta át a Murán — s szemünk előtt újra ott 
volt a magyar tengernek, a Balatonnak 
fehér borházaktól övezett képe, a távol 
szemhatáron Tihany kettős tornyával. Érez
tük közeledni az itthont, melyet tiz nap 
előtt hagytunk el. Ugy éreztem, mintha 
most Váez volna a legszebb város a vilá
gon. Mintha utczái a legrendesebbek és 
legtisztábbak lennének, lakói meg mind 
csupa jó barátaim s nem volna köztük sem 
irigyem, sem haragosom. K i voltam Váez-
czal teljesen békülve. Hogy is irtam csak 
tárczám elején? Már nem tudom, csak ér
zem, hogy mióta elvoltam belőle, jobban 
szeretem szülővárosomat, mint valaha ! 

Árgus. 
Vége. 

Vácaaa tSB7, gjamatatt Marst sundur kosj tajeasáájábaa 


