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V á s á r a i n k . 
Országos vásáraink hajdan országos 

hirre vergődtek. Fél Magyarországnak 
iparosai, ló és marha t art ógazdái meg
fordultak rajtuk. 

A forgalom eszközeinek és a vásár
tartási joggal felruházott városok sza-
porodtával azonban jelentőségük év
ről-évre csökkent ugy, bogy u mai 
országos vásár már csak árnyéka lehet 
régi hírnevének. 

Tagadhatlan, hogy a lényegesen 
megváltozott mai forgalmi éa közgaz
dasági viszonyok között nem is vár
hatjuk azt, bogy vásáraink régi nagy
mérvű forgalma ismét eléressék; de 
további hanyatlásukat feltartani érde
künkben, és ha tétlenül nem maradunk, 
módunkban is áll. 

Vannak viszonyok, melyeket az álta
lános közgazdaság szigorít törvényei
nek következetes befolyása teremtett, 
melyeken épen azért egymagunk nem 
is segíthetünk, De vannak vásáraink 
hanyatlásának oly tényezői is, melyek- , 
nek juvitása által vásáraink forgalmát 
fokozottabb mérvben emelhetjük. 

A vásárok forgalma a közgazdaság 
átalános törvényeinek van alávetve. 

A belkereskedéa terjedése mindin
kább elnyomja u vásárok jelentősé
gét; mert mikor az eladni szándékozó 
vevőt, a venni szándékozó eladót saját 
lakhelye közelében is talál, nem örö
mest vándorol messze földön tartott 
vásárokra. 

Az az eladd és az ti vevő, aki kö-
nyebben járható utakon, vagy több 

kényelemmel és kevesebb költség
gel megközelíthető forgalmi eszközök 
igénybe vétele mellett is elérheti czél-
ját, az nem fogja a mi kedvünkért ké
nyelmét és költségeit a mi vásárainkra 
pazarolni. 

Azután az a közönség, amely más 1 
városok vásárterein több rendet és ! 
jobb helyet talál, ahol csak nélkülöz
heti, elkerüli vásártereinket. 

Positiv irányban az igaz. hogy nem 
fejthetünk kí tevékenységet, mert a for
galmat egy bizonyos irányba positiv 
tevékenységgel terelni lehetetlen; de 
a forgalom útjában álló akadályokat 
elháríthatjuk és ez maga elég arra, 
hogy a közgazdaság törvényeinek kö 
vetkezetes hatása a forgalmat ismét 
vásárainkra terelje. 

A számtalan tényező közül, melyek 
a forgalom alakulására hathatós befo
lyással bírnak, esak k e t t ő t említünk 
fel, melyeknek javitása által vásáraink 
forgalmának emelkedéséi nagyban elő
segíthetjük. 

Az e g y i k : száraz és vizi utaink 
jókarba helyezése, a m á s i k : vásárte
reink rendezése. 

Legkeresettebb utunk a rádi-ut, és 
ennek egy részlete a legelliug-yatottabb 
állapotban van, pedig kiépittetésére a 
megye inség-kölcsönt is bocsájtott ren
delkezésünkre. 

Elhagyatott s esős időben júrhr.thui 
állapotban vannak azon útak, amelyek 
Szilágy, Tót-Györk és Püspök-Hatvan 
irányából vezetnek városunkba. 

Nngrádmogye déli részén levő köz

lekedési utak pedig egy-két vonalrész 
kivételével, esős időben soha sem jár
hatók. 

Pedig, ha meggondoljuk, hogy a vá
czi járás közönségének nagyobb rész 
e Budapest piacza felé tart, tikkor 
tisztában lehetünk a felett, hogy vá
sáraink legnagyobb közönségének köz-
lekedése leginkább a lentebb jelzett 
s többnyire Nógrádniegye déli részei
ből városunk felé irányuló utakra van 
utalva. 

Es ha ezen utak rosszak, s emiatt 
az azokra utalt közönség vásárunkról 
kénytelen elmaradni, egy parányit sem 
csodálkozhatunk vásárunk forgalmá
nak hanyatlásán. 

Xem kerülheti ki figyelmünket a 
dunai átkelés nehézsége si m. Az a né
hány komp a közönséges napi forga
lom következményeit is csak nagy ne
hezen elégíti ki, Nagy vásárok idején 
s emellé szeles, viharos időben pedig, 
midőn a Duna haragos hullámai felior-
ditással fenyegetik B kompon utazó
kat, épen nem valami bátorságos a 
dunai átkelés. 

Oly nehézség ez is. melyen bármi 
uton-módon segítenünk kell, mert ez 
irányból 8—10 vagyonos község foly
tonos forgalma mozog városunk felé, 
de u melyet nz akadályok egymás
utánja minden bizonynyal más irányba 

, terel. 
Itt vannak vásártereink rendezet

lenségünk ősi formájában, Itt egy árok, 
benne posványos viz, békák tanyája, 
libák s kacsák legelője, ott egy po

csolya rothadó bűzös posványávnl, 
melyben sertések heverésznek. K tér 
egy át a Íján nem alkalmas arra, hogy 
azon vidékünk iparosai áruikat köz
kézre bocsássák. 

A főtér maga. is sárfészek, pedig itt 
volna a ruhakereskedők rendes vásári 
helye. 

Es a Duna partja, a kápOSÍta és 
zöldség elárusitás fő eiiiporiuuiii! Va
lóságos sártenger egész vidéke éles 
ellentétben a, tizenkilenczedik század 
czi vi lizacziójával. 

Mindaddig, mig e bajokon nem segi-
tiink, nincs okunk panaszkodni vásá
raink hanyatlása felett. De e bajok 
oly természetűek, hogy azokon miha
marább kellene segítenünk; mert akkor 
— midőn a vidék közönsége vására
inkra! elszokik, későn lesz már 
minden igyekezet. *.) 

Sz ínésze ink. 
Ibirúli Kán.ly színigazgató társulata t. 

hó 13-dikán estitörtökön C s i k y Gergely
nek a .C s i f r a n v o ndo r o - á ff esnafl 
1 f.-lvonásos színmüvével k-z 1-tte meg a 
..Curia- vendégfogadó nagvt-rmébeu ebe 
adásait. Az els,, előadás , . • « , . .-..ogult.-ág 
nélkül elmondhatjuk, hogy a társulat a vi 
déki színészet jobb .-roiaol van össznállitva. 

nullák, s azt hé is . ;tték. A z egész elő
adás szabatos Összevágó volt minden 
izéh.-u. A darab s a szereplők játéka na
gyobb mértékben megérdemelte volna a 
pártolást; mint a milyenben lés/esült. De 
hiába, arról már ki sem tehet, a küzi'uiség 
akes szokott, hogy a bemntaté előadásos 
esak megbízottakkal képviselteti magát, s 
kíváncsian i.-si másnap a k r i t i k á t. Azért 
legjobb volna a vidéki színészeknek elő 
adásaik s,,i át iniudjáit t má-,„|i k előadássá 1 
megkezdeni. Mindaddig azonban inig erre 

A „ Y á c z i H i r l a p " tárczá ja . 

Á b r á n d . 

Alkonyaton rózsapiros felhit. 
Kergeti a ma,lárszárn)U szellő ; 
steseseHseesM nyaaalre-l tetemek, 
ltol a hajnal s csillaguk -zillelnek. 
Ilii- M M a nép napol Mérette, 
Bakéi inmi ,i táaajuu •ellette 
tt* v:.í}C»al egymás mán leálllak, 
Mint a s/„l„-n üröm és a tiánal. 
Me él jlilt a M „li l'eli.-g. 
Mint a BMHMMÜt, k..iin>,-s arrzn gu-rm.-k. 
Kit itránéat, i se sen lelt retrat 
Ős lakai,,1 nio-szc i-l.-alán d, 

H u l l a z ő s z i h a r m a t . . . 
Hull az. tel kamat 
a passta sjsstre 
Ha valahogy rajta 
t'jra Yirág 11• 11-• 

Pedig Inába hull, 

IVüig hasztalan hull, 
Nem virul ki tO'e. 

Szegvári. 

Á l a r o s . 
Mi szükséges a kereszteléshez} Kérdez 

ték a czigánytól. 

Hiba. more! Csak kettő: viz és ige. 
Hát isen csák keresteljetek, há nincs 

gyerek . . 
Tffifáa kezdem, mert történetein sz.., 

sasra, nagyon szomorú. Pedig manap ha 
elszenvedik is azt a komolyságot, m-Ivet 
halványunk, a tudomány hieiophaiitjaüiál 
úgy mint myrtáinál igényel, ha alpaláa-
tolják is vele azt az unalmat, melyet 
szolgálatában éreznek, attól a komolyitó 
bétáétól readsserial mód felett irtóznak, 
melyet s mesterek mesterének leessél 
gyakorolnak rajok az életéi. 

Szigoiu mester és drága. Kíméletlen is 
olykoi és oly kön\ öt- nélküli, kivált m dö.i 
elénk áll és azt követeli, hogy rajta, mint 
próbakövön kíséreljük meg értékét annak 
a mire tanított — bölcscségiinket. 

Knnek a mesternek nev.'-beii kérem i'.nö 
k.t, ne vessék félre történetemet, mert 
ha szomorú is. igen tanulságos. 

Kn is kérdésen kezd-ném: mi IBÜkséges 
a házassághoz? Hanem att,',i tartok, hogy 
valaki helyesen felel és megfosztja törté
netemet érdemétől, - midőn azt tanúsítja, 
hogy régen tudta, miről általa k.-ll vala 
meggyőződnie. Már kevéshbé fél,,s. kegy 
liatal szerelmesek olvassál; történetemet. 
Pedig ezeknél legtöbb a chatiee arra. hogy 
dicsőséggel kerülnek ki azexainiiiatorininbóí. 
Mégis akadhatnak, kik. ha megtanulták 
a házasság jogi delinitióját. vagy ha any 
nyira ismerik az életet, kegy a Oodezefc 
követelményein kivül méltányollak még .• 
törvényhozó pandektáit is. el nem feled
keztek ifjúságuk bizi.nyos hangoltságáról. 
melyet — legalább a k k o r -- a házasság 

leglényegesebb feltételének tartottak. Van 
gyümölcs, mely illatos akár a virág. Tehát 
mindjárt magát a történetet 

Oszkár szereti a szépet. Legaestheti 
kusabh értelemben. Ks hajlama, szépet 
látni, nyilatkozik is mindenben, miben 
t.-lnoi. K„rátok,ól sem igen panaszkodha 
t ik: vagyo os. és minthogy a rend a 
szépség nem nélkülözhető kelléke, birtoka, 
gazdasága rendben van. és megengedi, 
hogy dúsan áldozzon hajlamának. 

Háza tája, még ott is. hol nem kert. a 
rendezettség, a csin. az ízlés mintája. 
Maga az épület ment azon kicsinyes czi 
cz.oniát.il. nclyben többnyire nem a szép 
szeretete nyilatkozik, hanem a hiúság 
tolakodik az ntezára. De egyszerűségében 
is arra vall és épület, liogy gazdája semmi 
engedm.'iiv-kot — ni hajlandó t-iuii az idők 
viszontagságának és lombolö hatalmának: 
vakolaton, „lesz,-!,'--.-,,, ablakkeret,-,, és 
ajtóiéi,.,,,, le.lőnyön es kapun sehol h-g 
parányibb nyomát sem észlelheted .-./. id„ 

érzed. Ti ,gy- a k l M mégis hazug ' volt i 
mint igénytelen kagyló értékes gyöngyét, 
úgy rejtegetik e tálak is belsejük drága 
ságait. Már az előszobában duzzadó és 
lágy k.-leti .-zönveg simul lépés.,1 alá. és 
kibékülsz az. an'ti eaatnb, i I ozás kedélyt.-
lenségével, ha a fabntoraat remek haragé 
-át I,ámulod, vagy az Ízléses rendezésű 
cserépedényt a pohárszéken. A szobában 
sorra fokozódó meglepetés vár: ha itt a 
bútorzaton vélted a vál i-ztékos ízlés ne
továbbját látni, ott már a pompás g,,b-li 
nek mossák el az. előbbi benyomás hatását, 
bogy ez is a báttéibe szoruljon eliagad 
Utééod előtt a pompás és drága fegyve 
reken. vagy e kisebb méretükben is ívm-k 
érezszol,rokon, vagy a tárgyaik és tökélyük 
miatt egyaránt kiváló festményeken; és 
ha az előcsarnokban szívesen pihent sze 

med a csinos fayenee on, itt inavoiieától 
poreselláahea és üvegtől ezüsthöz téved
het: az anyagról megfeledkezel, alakjával 
versenyez mindannyi a szépség dijáért. 
Ks fia a nehéz tüggön; ilb közt h-árombi, 
és lágy fénynyé enyhült világban fel 
villámlik egy egy asztallap mozaikján a 
gyöngyház, vagy rakott miivü ódon szek 
rények árnyas czikornyái közéd azeb-táit-
csont: elandalodol az. emberi ipar nagy 
szerűségén, mely Sándor utján ii.-ni egy 
földrész kincsét ejti zsákmányul, hanem 
BS egész, tőid kerekségéről hordja össze 
U anyagot, hogy a.'.on, mint a gyöső 
Tropliaeeuiián nagy emlékkövei biaska 
felirataiban hirdesse dia dalát ; el azon 
művészi gondon, mely ennyi mesterség és 
művészet remekeit cgy.-ulil.-tte ily össz 
hangzó egésszé. 

Ha végig mentél a miiz-uniok termein 
és számot vetsz a hatá-sal, melyet a Iá 
tottak elméden kivüi kedélyedre gyako 
roltak, csodálatod hullámainak fenekén 
majdnem mindig olt találod a sajnálatot 
is, hogy ennyi szépség. • tinyi dl ágaság 

a néha egész.,-, f* é, t, f„-„ hamu -'. -z-d 

kincs. Oszkár t>-imeibeu azon uu-giiyugtató 
érzés melege ömlött el lelkeden, bogy itt 
minden egy .-s tárgy ,1 . tulajdonosuk szel
leme eszméinek és érzebnén.-k érzékeny 
szálaival vált egygyé v.-iök Nemcsak ké-
pét, tükrözték vissza urok sze b-ni-'-nek. 
hanem mintha Ott ragyogna rajtok tolyto-
nos tevékenységének derűje ia Osskáf 
neiu volt egyike aaoa gyermekes elmék 
nek, melyek beérik, ha mint gyermek 
óloinkatiitiáit — bútorunk statl'ag.-áti rendbe 
helyezték magok köré, és kik elégülten 
sütkéreznek azon nimbm sugaraiban, BtS-

1 lyet ily remekművek vonnak parányi 

http://cgy.-ulil.-tte
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módot m-m találnak, érjék be azsal, bogy 
a közönség t,-kint leadásaik keadetéaeh 
a második előadást. A bemutató elóadáa 
szellemi sikere erős biztosítók arra le'-zve. 
hogy színészeink itt idézésük ideje alatt 
kellemes szórakozást lógnak nyújtani, 

neszeket terhe, i Hogy a fogadé hos-zii 
keskeny tenne, ni.íyie-n ,,iy eres léghuzam 
van, hogy gy-ni'e idegzetű nó .-,,ha sem 
biztos a meghűlés ellen, színjátékra egy 
átalján nem alkalmas azon sem a színé-
ezek. sem a küiünben gondos kél ültekintó 
bérlő, sem a köaönség ai ui segíthetnek. A 
közönségben meg volt B jó nkaiat egy 
állandó szinház felépíti .-lésére; de a nagy 
lelkesültséget és a -ok jó akaiatot mind 
megölte valami, valami. — a mit ki m-m 
szabad mondani. 

V á o z r . t . v á r o s s z a b á l y r e n d e l e t e 
a g y á m h a t ó s á g i e l j á r á s r ó l és 

p é n z k e z e l é s r ő l . 

A z árva-pénzek kiszolgáltatása. 
100. §. A z árva-pénztárból pénz vagy 

pénzérték csakis az árvaszék kiadási ren,lel 
vényére adható ki (40. §.) 

A rendelvényben a számla tulajdonos, 
a kiadandó tárgy neme és értéke, azon 
személy, kinek részére a kiadásnak, vagy 
hatóság, mely által a kézbesítésnek teljesít 
tetnie kell , netáni feltételek, és ha letéti 
tárgy adandó ki a letét pénztári napló 
szánia pontosan megjelölendő. Készpénzben 
kiadandó összegek betűkkel is kiirandók. 

101. §. Nagykorúság czitnéii a pénz-kés 
pénzértékek kiadása rendszerint a 23, g. 
5-ik pontjában előirt közgvámi jelentés alap 
ján rendeltetik el s a kiutalási rendelvény
ben a netáni szükséges behajtási intézke
désekről azonnal intézkedés teendő. A 2-1 
éves kor születési, a férjhezmenetel által 
szerzett nagykorúság esketéai hizonyitvány-
nyal, a gondnokság megszüntetése által 
elért ön jogosultság jogerejii felmentő határo
zattal igazoltatik 

Nagykorúsított egyének pénze és pénz 
értéke esi kis a nagykoráaitisi végzés jog
erőre emelkedése után adható ki. Örökösök 
a hagyatéki hiró-ág örökösödési végzésével. 

egyezséggel.'más jogutodok a jogszerzést 
kimutaté) közhit.-,ii oknatta! igazolják jogo 
sultságukat. 

102. S Az. utalványozott pénz és pénz
érték nagykorúság .setében a Ül é\ betol 
tése napján vagy legfeljebb 4st óra alatt, 
más esetekben ssntalvái v-.z.i régsés kézbe 
Bitesétől bár. ui hónap alat- kiszolgáltatandó. 
Szülői biztosit-kok. melv.-k idökoabes viasaa 
nem váltatna., Snjogoaultnak adatnak ki 

pénzben, érté-kpapüok. arany s ezüst pénzel;, 
arany ez.ii-t n.-niii-1.. ékszerek és drága 
ságok. óvadék és adós levelek egyéb ok 
íratok- és ideiglenes letétek mindenkor termé
szetben adatnak ki. 

103. §. A nagykorú vagy a gyiimolt és 
gondnokolt j..utódai tö, vény - -., rii.-n bizto 
sitott árva pénztái i kötvény.-k átruházása 
val is kielégíthetők, ha azok abba bele 

A a átvenni szándékolt kötvény vagy 

kötvények a nagykorával vagv jogtudójá 
val egy-tértoleg kijelöltetnek, á beváltásra 
szükséges összeg as illető számlán kiadás 
ba tétetik, és az. adós számlájára törlesztés 
ké|, átvitel ik ; maguk a kötvények Bedig 
SS BBged méay kiadása végett aa árva-
székhez beterjesztetnek a tőkében és kanta 
tokban e mellett lenforgó különbözetek kész 
pénzben egyeiilittetnek ki. melynek összege 
bejelentendő. 

104. S A pénztár esak a fél sajátkeaüleg 
aláirt, két tané által előttemesett, kellően 
bélyegzett nyugtájára vagy vét bizony it vá
nyain szolgáltathat ki valamely összeget. 
vagy értéket. Ebben az. összegei vagv ér
téket, az előbbit számokban és hetükben 

B l'iz.et'és'' teTj.-.'tt.-tik. azon kivül'a kelet 
napját e- az .- ám mai i hónap nevel 

nál'a léi a kiadási r.-nd-lvény -löinulatására 
felszólítandó, ly asenbaa a teljesített 
fiz-tés vagv kiszolgáltatás reé jegyzése 
mellett neki ismét visssaadandó. Ha vala
mely érték kiszolgáltatásánál bizonyos jog 
fentartáeok tartandók szem előtt a pénztár 
az ügyész tanácsát vegye igény be. 

105 | Az. utalványozott ö,sz.,-g vagy 
érték esak azon sz.•melynek, kinek u'al 
váiivoztatott. vagv hitelesített külön pénz 
felvételi meghatalmazással biró megbatal 
inazottjáuak szolgáltatható ki. Kiszolgál
tatás alkalmával a fél kívánatára a pénz
tárnok és könyvivő által aláirt ellennyugta 
adandó. 

100. §. Bírói foglalás esetén az 1881. 
K X t.ezikk 83—84 és 133. ga irányadó. 
és a biiói fizetések a foglaltató részére az. 
utalványozóit foglalási üssseg erejéig annak 
nvágtájára telji-ittetnek. 

1117. | . Ha a személy, kinek számára a 
kiszolgáltatásnak történnie kell, a pénztár 
nok előtt ismeretlen, a személy azonosság 
az. előadó vagy B p-'-nz álnok elölt ismeretes, 
bizalmat érdemlő két tanú nyilatkozatával 
igazolandó, kii a nyugtát a pénztári személy
zet jc|,.nlétcbei. aláírják s egyszersmind azt. 
bogy ők B pénz vagy pénzeitek átvevőjét 

i-m i k, Írásban is világosat) megerősítik, 

vagy a nyugta nyelvét nem érti, as előtte 
mező tanúk egyike által a kiánité, ne Ve is 
aláírandó, a fél által p.-dig kézjegyével el 
a " ' i i - i k az ''|..:-;.t' t i i i V ; . ! . ' ' ? ! aV'r, *'Í. 
kiállítónak az általa eltett nyelven meg 

108 | . Azon értékpapírok, éa adóslevelek, 
iii.-ly.-k eltételök alkalmával letéti záradék 
kai háti .t- ik el, kiadásuk alkalmával a pénz 
társ közgy.iai aláírásával ellátott kiadási 
zárad-kkal adandók ki . 

C S A U N O E * 

A halhatat lansáp; hite 

meg sz. Márton, mi , lm azt mondja: „Az 
egy.-i.-tn.-. és különleges t.-ri-nités minden 
produktuma, minden lénye, mindegyik a 

maga nemében, a benne működő egye
temes és különleges ok tulajdonságainak 
látható kinyomatát tükrözi vissz.,. Mind 
egyiknek ezen ,,k legvilágosabb jeleit, 
melyekből áll, kell magán hordania; 
mindegyiknek ténykedései és müvei által 
annak nemét ós erőit kell kinyilatkoz
tatnia, BZÓVal annak jellemző jegyeivel 
kell 1.írnia é-s egyúttal annak érzékelhető 
s élő képmása gyanánt kell feltűnnie. 

A természet minden müködóae ezen 
igazság bizonyaágáról tanúskodik, a föld 
és minden, a mit a föld előhoz. A SZÓllő 
B tökére, 8 datolya a pálmafára, a selyem 
a selyembogárra, a méz a méhrs mutat 
vissza, valamint minden ásvány S minden 
növény is a maga módja szerint. Kétségbe 
kell vonnunk tehát uz előre menő töké-
lyesedés rendszerét, mely szerint a lények 
alsóbb fajai és osztályai a legmagasabb 
rendb- emelkedhetnek a létezők iánezo-
latéban, ágy, hogy e tan szerint aztán 
már nem is tudjuk, vájjon nem lehet-e 
valaha a kőből fa. a fából lé,, vagv a 
lóból ember. Sőt inkább a nemekben és 
magukban az egyes lényekben minden 
el van rendezve és meg van határozva. 
Mindennek, ami létezik, állandó törvénye, 
megmásíthatatlan száma, eltörülhetetlen 
jellege van épen égy, mint ama ős 
lénynek, melyben minden törvény, minden 
szám és jelleg b.-iiloglaltatik. Minden 
osztálynak, minden családnak megvannak 
a maga határai, melyeket semmiféle erő
szak át nem hághat. Midőn az aczél se 
gítségével a sötét, hideg kovából fénylő 
szikrákat csalunk k i , nem magának a 
kőnek bizonyos része változik át tűzzé, 
hanem csak a benne már eredetileg ben 
levő tÜZanyag !>-sz szabaddá. Ks ha vala
mely szerves test elrodhadt maradványai
ból ismét új. sz.-rv.-s képződmények szár 
máznak, e proczeszszusban semmi egyéb 
rúszők sincs maradványoknak, mint az, 
bogy a bennök már eredetileg szunnyadó 
csírákat életre keltették. Ila tehát a föl
felé haladéi alakok és erők látható lépcső 
sora által vezettetve a természetben, az 
egyes erők valódi progressiv fölfelé ha
ladására akarnánk következtetni, akkor 
mind ez,-n egyes erőket annyi csirába 
k.-llene bele plántálnunk, a mennyibe 
mind ama fensöbb ,-r,",k már proformaivá 
voltak. M.-rt a Szellemi valóságban min
den csak egyszer éa egyszerűen létezik, 
és minden egyes lénynek megvan a 
maga szorosan megbatározott száma és 
tőrvénye Itt tehát másfél, tőkétyeaedéaröl 
szó sem b-het mint a sajátos alaknak, 
mely ha bármi okból eltorzult ós elenyé
szett, újjászületéséről.-

Második beszédé-ben Herder arra izé
lő/., hogy a keresztény vallás mit som 
tud a lélekvándorlásról, hogy teljesen 
elég a földön egyszer élnünk, az örömük 
és fájdalmak váltakozásait átére/.nünk. 
„És mi azt akármik, hogy a szerencsétlen 
ezerszer tegye meg e körfolyást, mikor 
örül, hogy csak egyszer is átvergődhetett 
rajta? - — A z anyagi természet folyama- I 
ban nincs rá eset, hogy ugyanazon tüne 
mény. ugyanazon növény, ugyanazon . 
állat ismét visszatérjen; regyedül csak 
az. i mb r lenne tehát egy ixioo-tantaluai 
végzet (egy soha nyugalomba nem térő, 
kint.-ljes állapot) példája7' stb. — „Nés-

zünk az égre. az. Isten caillagiráaára, 
halhatatlanságunk t.miijei,-re, távol zárán-
dokiásunk tündöklő lapjára I Hol van ,-, 
min,l,-n:.égnek vége? miért lövőinek felénk 
a legtávolabb csillagok sugarai? miért 
van az ember halhat.illan reményeinek 
égő szárnyalása? miért teríti fölénk Isten 
éjjelenként a végtelen, örök reményke
dések magas meséjét, midőn egész na 
pon át a nap égető sugaraitól! eltikkadánk 
.'•s ,i göröngyhöz kötözve valánk ? Ki-
v szünk Isten világainak nagy seregében, 
elenyészünk minden felöl végtelenségünk 
örvényében ! Ks mi kötné lelkemet e 
tunya sárgömbhöz, ba testem, e porhü 
vely, összeroskad' ? A törvények, melyek 
engem itt fogva tartanak, nyilván csuk 
testemet illetik: e föld porából van al 
kotva és ismét a föld porává kell lenni,-. 
A mozgás törvényei, a légkör nyomása, 
szóval minden, a földi léthez köti azt. 
Mely földi hatalom volna képes a lelket, 
ba egyszer elszállt, ha egyszer a gyöngéd 
és mégis oly erős kötelékeket feloldá, 
melyek öt gondolataival, ösztöneivel, vá
gyaival, kötelességeivel ós szokás-aival 
a látható lét e kis köréhez kapcsolók, 
visszatartani? Mely természet - törvény 
kényszerítené a lelkeket, hogy e szük 
életpályán köröskörül forgolódjanak? 
Sőt lelkünk az. id", korlátain túl meg
vetvén a tért s a föld renyhe mozgását, 
a testből kibontakozva az ő helyére, 
az ö köré-',,-, az uj városba tér, a mely 
hoz tartozik Mely körülöttünk van talán 
s mi nem ismerjük azt; avagy közelünk
ben s mi semmit s.-m tudunk felőle, ha 
csak ama boldog sejtés érzetét nem, 
melylyel a lélek azt, vagy az a lelket 
magához vonja. Kehet, hogy nyugvó-he
lyek, az előkészület vidékei, más világok 
is vannak számunkra rendelve, a melye 
ken. mint valamely mennyei aranylajtor-
ján, mindig könnyebben, tevékenyebben, 
és boldogabban haladunk előre a minden 
világosság kútforrásához, a melyeken 
mindig keressük, de soha sem találjuk 
föl zarándokolásunk középpontját, az 
istenség ölét; i?) mert korlátolt, tökélet
len és véges lények vagyunk és azok is 
maradunk. (Ján. 14 - 17., I),- bárhol legyek 
is és bármely világon keresztül vezessen 
is ut ,m. mindig és mindenütt az Isten 
kezeiben vagyok és maradok, aki engem 
ide hozott és igy szól: r m i n d i g az Isten 
végtelen ölében. -

„ l ) , \ ha majd a halál a börtön zárait 
f,",lt,",r,'-. ha Kién hennánkét virágokként 
egészen mis mezőkbe ültet át s uj szitu 
ácz.i.ikkal vesz körül: akkor lelkünk Bej
ilit ll,•étlen központi erőre kap K reményt 
mindenki elfogadhatja a szent kezekből 
(a szentírásból); de Newton rendszere is 
hasonló gondolatokra B reményekre éb
reszthet. Valós/.inű, hogy csillagrendsze
rünk, lakóinak morális állapota szerint, 
épen úgy van összekötve, mint minden 
kétségen fölül physikai állapota szerint; 
testvéries kórus az. mely különböző han 
gokon é-s arányokban ugyan, de e g y 
e r ő n e k összhangjában dicsőíti teremtő 
jét. S ekkor époly fokozatai lennének a 
teremtményeknek, mint amilyen fokozatai 
vannak a fénynek, a távolságnak, a mér
téknek és az erőnek, és a nap volna a 
rendszer összes lényeinek, a melyek fö-

énük koré. it tái-algott azon kor szelle
mével, mely amaz ódon bútordarabból 
lengett felé. o beszélgetett azon művész-
szel, kinek ecsete az élei egy-egy esemé
nyét varázsolta a vászonra. Örökké ter 
illékony sz-lbane ,• környezetben lelte tél 
élénkség,- lógóit, folytonos szellemi vissz 

önthet élei.-t az élettelenbe pillanatokra : 

Kzenfelül élezte, hogy házában az hiány
zik, mi minden szépség BassegS és k,,io 

"HSzép l|.o ét'/.!'kedély, úgy gondol,', O./.l.ái. 
ez lenne az.11 mágikus tükör, melynek 
gyújtópontjában sz.inlélhetövé válnék 
az i in iv . i síim szépségének minden sugara. 
és melyből szebb Fény áradna mét min 
ilenie: - - fény. in-ly .briten,- homályt, mely
től színes, ilii-k a .-/.Intelen, felmelegednék 
aa élettelenül nép fagy,,- | tája. 

A választás nem . , „ ; fej-.'.rések I k - i i i l l 
L . . . . Vi.ma a legigéoyteJjeeebb itéas 
tői is kicsikarta volna i hódolatot bírálat 
fejében. Terűiét.- .liiuői I lokán Minerva 
trónol, széniéi. I V't.iis igez. ajka körül a 
Urat iák mosolyognak Ila jái.-isát nézed, 
megesküszöl, begy királynő — íaeogaité-
han ; ha z.uig..iázni hallod • -hunyod sze
meid, mert Bajai od, hogy elvess élvezeted 
egy része, un,i-n ,,t látod i - egyszersmind : 
nem v H gy képes mii.d-n érzékeddel egy
szerre élw.ni azt, mit lénye minl- i , 
egyesnek képefl nyújtani. Ha ii-szél. két 
kedel, hogy hangja:,a k ,-sáhja, vagy 
eszméinek va,.,z.-, u zett .- m-g inkább. 

hette volna meg l»-zi,,ir jé, ízlése hírnevét. 
ha nem L , . Vilmára esik válásatása 

K hírnevet megőrizte. d>- -- mily áron V 
Az. ör.-g L . . . hivatalnok volt. Mig 

élt. SS éb-t fanyar gondja nem merhetett 
B szép Vilma arany-sugaras életének bűv
körébe nyúlni. De ha atyja, vén atyja 
behányja ssemét, és az elkényeztetett szép 
leány magára maiad, atyátlan-anyáthm. 
,b- nn-g rokontalan árvának is, - vagyon 
talanul . . . hogy az. élei legszebb világai 
mellett ott hevei az öl ö t fenyegető 
mérges kígyó. 

De hányszor kellet) esi ss öreg K nek 
bánva előtt ismételnie, mig Oszkár nejévé 
lett! Aranyos madárnak aranyos kalit: 
némely szii.oliek teljes élethölcsesége abban 
áll. hogy gyermekének a felfogás szerint 
biztosítsa BS élet boldogságot. 

Ks Vilma persze szintén igen boldog lett. 
A sz.ép.ég iiánti ciiitiis tekintetéből 

barin,micusabl, lelkeket képzelni s.-m lehe
tett, mint Vilmái és Oszkárt. Ha .-lobbi 
Bek lakában -zei.i.y n.ödja szerint nem 
fény.-s bátor, drága edény' és műremekek 
tanúskodnak ízléséről. hanem csak a 
gyolcs Iniféiiersége. parányi szalagc.-ok 
r cskáb, virág és hímzés, e tárgyak is 
megértetik velünk, hogy rendezőjük feje
delmi rangra -zül.-tett a szép birodalma 
ban. Mily küi.".iil,-ég a leány lakának 
egy-z.éiii bája és Oszkár házának szem 
kápiáztató gazdagsága közt Mily előnyös 

Mégil HÍIy nehéz szívvel ejtette) meg 
Vilma. 

Ks hogy mennyit veszített vele, nzt 
fájdalom, csak akkor vette észre, midőn 
ama tündéries szép háznak úrnőjévé lett. 

Az udvarias.ág hamie pénzén sohasem 

i>.,.i|o •,--ig.'ua szóló alkuban forgatják. Szi 
v.s szavak, nyájas tekintetek — itt con 
Venientiéból adjak, amott teljesértéklinek 

fogadják; minden cseng é-s fénylik: szín 
,-züst. színarany, semmi kétség! Kétség • 
— Szentségtörés még gondolata is ' . . . 
.ló Oszkár' oly félénk kegyelettel nyelt 
az élethez, mint pillangó kényes, féltett 
zománczii szál nvához. az élet ,", hozzá — 
.„int Vaudal ökle. 

A lélek legfinomabb szálai ingeilik a 
rombolás ila.-monát a legkajáuahh 

Vilma eléggé hideg, n udvarias iin-ny 
asszony Volt : nőt nem ölelt benne inele 
gébben Osakár: szobrot sem ssokás ölelni. 

De bál miért ment hozzá? Nemde? 
Miért is - — Ne esoilálkozzanak iiinik 

azon, hogy Vilma is ezt kérdezi magától, 
es csak most kérdezi; hány nő oly rejtély 
maga magának, melyet nem fejt meg más 
mint — későn szerelme? 

M időn távol atyjától és szülővárosától 
egy.dül volt .-ima'fél fiúval, ki magát tér 
jeliek in Ita. midőn házassága első nap 
ján elérkezett a pillanat, hogy egy szép 
„szi nap hanyatló sugaránál az olt hon 
csendében és a sálon igéz,", kéayelmébea 
boBBsan éa mélyen egymás szeméi,.- sés 
h-ttek volna, akkor értette meg Vilma 
szivének egy 1,1 j , jd u iá-ából. hogy „ e 
l,'-rliut -ohasem szeretheti. 

Szegény Oszkár! I g y szerette a szépet, 
oly szép volt mindene, csak — ö maga 

Nem volt rút ' Hanem halvány szikár 
Sresa akkor sem vesztette szoborszerű 
merevségét, ha szóit, akkor sem élénkült 
ba élZ.ett. Ks szeme 1|| egllU Zllll t III 111 aZ 
igazságot, hogy a sz.-m a lélek tükre. 
Színtelen volt majdnem éa egéasea fény 
telén. A mély kedélyű léleknek egy 
hulláma semgyüiiiz.ott i,-i e jeges felssisre: 
gyengébb lélek nem maradt ment a bet 
zi,ligástól, ha rátekintett. 

De Vilmának annyi látni valója volt 
házában •• szemen kivül! 

Ks mégis mindenütt esak e kísérteties 
szemet látta. Bejárta a házat, udvart, 
kertet, nem menekülhetett előle, nem bé 
küldetett ki vele. Kihajtatott, félje poin 
pás fogatán messze, mezőre, erdőbe ; meg 
tehette magánosan, mert Oszkár gazdag 
sága daczára hivatalnok volt, és a nap 
sok óráján át távol otthonától. Az élet 
kötelességéhez és a szellem harmóniájához 
tartozónak vélte a munkát más érdekében. 
O-sr.hangra törekedett uiindeul»-u és épen 
azzal nem érte el. minél legsajiiosabban 

Kgy hétig iurte Vilma szive a kény 
szert, tűrte térje hizelgését. rimánkoilását, 
szemrehányásait. Kgy hét múlva otthon 
volt atyjánál. 

Nemde válták önök ezt? De SS csak 
meglepi, hogy egy másik hét múlva meg 
isinél ott volt férjénél V 

.Összeszoktok, összetör.idtök ! -

Kzt ismételték neki egy hétig rábeszé
lés, könyörgés és fenyegetés közt. 

„Összeszokunk, összetiii-,,dünk!- Kzt is 
iné-telte magának a vonat kerekeinek za 
katohisa közt kétségbeesetten, sóhajtva, 

Akkor sem volt vidámabb, mi,hm egy 
hét múlva ugyanaz a vonat visszavitte 
atyjához. 

Ks még harmadszor is megkísérelte e 
rövid évada vándormadár utat. De a 
hiSSBság nem kétlaki növény, kivéve gaz 
dag embereknél a tűr,lé, évadban és ennél 
fogva Vilma harmadszor is ott hagyta 
ugyan léi jét. do íu-gyedsz-r nem tért hozzá 

Szülővárosának igen kies ligete van. 
Benne bokrokkal .-z-gé-lyz- tt mély árnyú 
fasor szerelmes g.-rliczék és turbékoló pá-
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Btt uralkodik, összegyülekezési helye, 
losszú utat kellene akkor még meg
ennünk, hogy csillagrendszerünkben a 
ilágoaaág középpontjához áa hazájához 
áthassunk. M i esak közép teremtmények 
alánk a sötét Saturnuaz (azt akarja mon 
ini : az emberektől legtá volnl ,1 > e-.., égi 

estek) és a könnyed napfény között, 
tkkor legalább nem kellene szükségké-
ion elfogadnunk azt a nézetet, hogy az 
mbereknek az összes égi testeken ke 
észtül kell vándorolniuk Mert mindegyik 
•gi test a maga lakóit a legrövi-
l.bb uton az Isten által számukra szük 
égésnek talált fokozatokon egyenesen a 
lapba küldhetné. .V hold a megújhodás 
i.iradicsoma lehetne, a hol a földről és 
nás égi testekről jövő lények tisztább 
égkörben, a béke ligetében és társaság-
ián élve a fönsöbb világosság látására 
lökészittotnek." Mindazonáltal Herder 
s kénytelen bevallani: „Nincsenek — 
igy mond — aranyszárnyaim, hogy csil-
agról csillagra repülve megmondjam 
lekik, miszerint a mi napunk is egy na-
ryobb nap körül forog, hogy a terem-
ésben minden mily szép összhangzattan 
•an, melyben napok és földek kimérve, 
isszeszámlálva és összeegyeztetve oly 
izépen lebegtek, melyek lakóiinak sorsa 
és élete is bizonyára sokkal magasabb 
fokban érvényesül. Oh, mily nagy s mily 
Lép az a ház, melyben Teremtőm engem 
étre hozott! Szép nappal és szép éjjel ; 
Itt és ott napok-, holdak- és csillagok 
látványa! Utam a mindenség pályája, 
szonfölül "ekem szórja fényét az utolsó 
csillag is, t. kem csendül meg a csillagok 
harmóniája szellemi hangokon. De ah, 
barátom, mindez csak puszta ábránd, 
bejtelem és félhomály lelkünk és szivünk 
[vallásának, vagyis a keresztény vallás 
bak hasonlíthatatlanul tisztább és fönsé
gesebb világosságával szemben." 
[ De legyen elég Herderből is ennyi. 
Hiszen az eddig mondottakból is világo 
kan látható, hogy Herder szintén elég
telennek tartja nemcsak a lélekvándorlás 
különböző nemeinek nypotln-siseit, hanem 
k csupán filosofálö eljárást is e tárgy
ban és szükségét érzi annak, lmgy a val
lásban keressen magának segítséget. 

5. .fakohi Henrik Frigyes ( 1 7 M - 1 M 7 . ) 
Blosofiai álláspontja némileg megegye-
?ik I.eibhitzével. de sok tekintetben, 
rokon Kantéval is. Jakebi szerint minden 
emberi tudás a hitből és a kinyilatkoz
tatásból ered. ..c».erninte-' - mondja 
Stöckl — „miként az érzék által az ér 
zékit érezzük, úgy megvagyon bennünk 
iz érzékfölöttinek érzelme is. Érezzük, 
hogy van egy személyes Isten : érezzük, 
hogy szabai! akaratnak lennie kel l . hogy 
erkölcsi törvény van stb. Kzen érzelem 
félreismerhetetlenül nyilatkozik bennünk 
s bizonyossága közvetetten annyira, hogy 
nemcsak ssuiiniléle bizonyítékra nincsen 
szüksége, hanem ugyanazért k i is zár 
mindem bizonyítékot. Ks az érzékfölötti 
nek, az isteninek az érzelem által való 
•zen megragadása és föntart.isa képezi a 
liitet. mert "oly vélelem ez, mely nem 
•szokokból fejlődik. A z ember tehát 
lagyja el a tudomány álláspontját és 
telyezkedjék az értelemben gyökerező 
hit álláspontjára. Csak igy juthat el az 

ember egy világfölötti Isten ismeretére 
és minden más eszme realitása felöl meg
győződésre: — és egyedül ez a valódi 
ismeret Cgyanazért a bölcselet lényegi-
tég hitbölcselet.a A z ember Isten kép
mását hordja magában, vagyis midőn 
Isten az embert az Isten fiának képmá
sára teremtette, ugyanakkor az Istennel 
való egyesülésre ós Istennek lakásául is 
teremtette öt. Azért lett iz Isten i - em
berré, hogy az embert Ujolag az isteni 
teremtés részesévé tegye é-s hogv az Isten 
ismét lakozhassuk benne 

Továbbá ezt tanítja Jakobi : .. \ ke 
reszténység vallása istentisztelet, az 
eréry gyakorlása, mely arra tanít ben 
nünket. hogy istenes élet által Istennel 
ben-.d-g i-iív-süljünk és hogv valamint 
erkölcsiség né-lkül nincsen vallás: úgy 
vallásosság nélkül isteni béke sem lehet 
séges. A Szentlélek ereje által létesült 
újjászületés csodájának tanltmánya a ke
reszténységet minden más vallás fölé 
emeli. A vallás az isteninek megnyilat
kozása az emberben a szó és tett ereje 
által. A z újjászületés mértéke teljesen 
bennünk (hitünkben. Isten iránt való oda
adásunkban) fekszik. Krisztusnak emberi
ségi ténye a megnyilatkozott ideális 
emberi természet. Krisztus minden em
bernek legfönség-esebb példányképe stb." 
Kz tehát magában foglalja azt, mi a ke
reszténység, következőleg halhatatlansá
gunk is, az emberre nézve. 

(Folyt, kov ) 

A s z é p s é g r ő l . 

(Csevegés.) 
.A szépség gyenge rózsája 
Mul., tényt ruház rad. 
Ha csak az érdem hozzája ; 
Oly virágot oem ád. 
Melyet akkor is becsalnék 
Ha orczádra ránezok ütnek." 

K i s János. 
Nincsen fogalom, nincsen eszme, mely 

többször lett volna tudományos vita tár 
gya, s melyet az ó kor hét görög bölcsé 
tői kezdve Kantig és Herbartig jobban 
törekedtek volna a bölcsészek meghatározni, 
mint a szépséget. 

Némelyek megvetették a természet szép 
ségeit s egyedül a szellemet, az eszmét 
mondották szépnek ; mások elvetvén az 
eaiméuyaégst, a reális világban vélték 
feltalálni a szépnek megtestesülését. Né 
melyek a művészetet csupán eszményítés 
nek. mások csak a természet utánzásának 
állították, de vajmi kevesen találkoztak, 
kik a szélsőségektől óvakodva, a szépnek 
eszméjét lélektani alapon magvai áztak s 
a tulajdonképeni szépet a lélekben, az er 
kölesi jóban, a szív nemességben keresték 
volna. 

S valóban, ha végig tekintünk Plató és 
Aristotelestöl kezdve korunkig mindazokon, 
kik a szép fogalmának meghatározásával 
foglalkoztak, nevetnünk kell az aestheti 

I kusokat. kik azon kimondhatlant, melyet 
mi szépnek nevezünk, néhány elvont szó 
segítségével valami fogalomba önteni törek
szenek, noha tudják, hogy a ,SSép' olyan 
önt iineiué-iiv. mely önmaga, elvontan ugyan 
sohasem mutatkozik, de melynek viszté-nye 
a teremtőnek különféle alkotásain látható 
és a mely oly sokféle és különnemű, mint 
a terméssel maga. 

Eltekintve a mii vészét ben nyilvánuló 
tragikumtól é-s komikumtól, • a szépségnek 
siiperlati'usától. a fenségestől, ket neme 
van a szépségnek, mely bennünket, földi 
lények.! érdekel. Egyik a kellem, másik 
a méltóság. A keltem, mely derült hangú 
latú s a szeretet érzelmét gerjeszti fel 
bennünk, főleg a nőknek- tulajdona, a mél 
tóság a férfitté. A .kellem leginkább a 
szemnek szép, a méltóság ellenben a lélek 
Ítélőszéke előtt nyeri el nemesi levelét. 
Azért azonban ne hasonlítsuk a nő szép
ségét sem márványhoz, se rózsához, se 
liliomhoz ; a kő hideg, a rózsa, liliom el
hervadnak — tehát az enyészet érzelmét 
keltik fel bennünk ; nem szép az, a mi 
c-ak a szemnek szép! valami mélyebb rej 
lik a szépség fogalmában, a mit inkább 
szivünkben érzünk, semmint kifejezni tud
nók. Valamint a méltóság és fenség kivá 
lóan a férfi, úgy a kellem kiválóan a nő 
szépsége, s ezt a gondolatot mondja ki 
Vörösmarty is a következőkben ; 

-Ott az erö szépség, itt a szépség válik erővé." 
Női szépség és ártatlanság olyanok, 

mint a mérleg két serpenyője ; a hogyan 
az egyik emelkedik, úgy ereszkedik alá a 
másik. 8 ezt nagyan jól tudják a hízelgők 
s épen azért a nőkkel sz-mközt oly ma
gasra emelik fel B szépség serpenyőjét, 
lmgy azután a másik, tartalmával — nz 
ártatlansággal — együtt rohamosai alá 
száll. A materiális szépség tehát olyas 
valami, melynek belső becse nincsen, a 
melynek időtartama. — miként a tóz-ák 
virágzása — rövid, melynek a háznál ke 
vés haszna van s a mi állandói vonzalmat 
és szerelmet m-m szül. Nemes lélek nélkül 
a szépség asszonyhoz, ha- ló mely a 
lepke szárnyain csillog s kíméletlen kézzel 
letörülve kelletlen hamuvá le-zen 

Valamint a szerencsén'.I; minden tudó 
mánya, szintúgy a szépség is esak a hasz
nálat s azon mód által nyeri el a maga 
becsét, melylyel azt élvezzük; elferdít tt 
irány által pedig Vessélylyé válik. . K e l 
lem és szépség semmi-, úgymond Madách 
egyik müvében. ,s mégis hányan vannak, 
a kik azt gondolják, lmgy a szépség min 
den." A kor legyőzi a szépséget, jóság és 
kellem velünk együtt sikra szállanak és a 
szép-ég benső érték hiányában olyan, 
mint a hamis drágakő, melyet annál na 

gyobh bosszankodással dob el magától a 
mftértő, minél nagyobb a csalás. 

S mégis nincsen talajdonság, mely na
gyobb hajiammal birna a balgaságra, mint 
a szép-ég. Az. öltöz asztal azon oltár, 
Ind sz öaeaeretet a tükörben hasi kásá
nak tömjénez, Imi a/.t. mint valamely 
védazent képét fölékesíti, szünet nélkül 
odairányozván minden törekvését, hogy 
kecseit minél magasaid) fokra emelhesse, 
s az idő okozta sérelmeket és hiányokat 
kendőzhesse, pótolhassa. A külcsín e nemű 
csodálatával karöltve halad az álszinhez 
való hajlam. II a ; áll is az előrehaladt 
kor — miért eiig duónk uralmának V Nem 
gyozhe,nők-e I,-'- Jíeffl tudnánk e a tiatal 
kört eziez.onia és ékszerek által lebilin
cselni V 8 ime, a lml a valódiság eltűnt, 
ott a csalás foglal helyet. A z időnek keze 
letörli a virágzó szint. — a a mesterkélő 
kéz ismét föleleveníti azt. s a szemtelen 
vakmerőség az ártatlanság színeit bitorolva 
lép fel. Nemcsak az Urnák utálatos a 
kendőzött arcz, - amint mondja a 
szent könyv - • bánom mindenkinek, a 
kinek ép szeme van s a ki gyűlöli a ha
misat. A mi a csalódás terén - a szin 
padon — tetszik, a köznapi világban 
nevetség és megvetés tárgya s tudja min
den ember, tniképen nevezzük azt. ki far
sangon kiviil álczával jár. 

A szépség hatalma azonban mindemel
lett nagy, s Isten, mikor az első nőt 
teremte, jól tudta, hogy azt elég erővel 
tuházta fel a kevély férfiúval szemben. 
Valóban igaz tehát Eötvösünknek mon
dása: „Nincs a természet nek veszélyesebb 
adománya, mint a szépség; nem. mert 
múlékony, mit [végre minden adománya
inkról elmondhatunk rle mert tudva mulé-
konyságát. szólva róla, azt észre sem 
vesszük. Leghívebb hatatnak nevezzük 
tükrünket, s ö megteszi köt.-U sségét, s 
valahányszor hozzá fordulunk, igazat 
mond. csakhogy mivel azt többnyire na
ponként tesszük, igazságai iánk nézve 
elvesztik hatásukat Hajunk .-gyenként 
őszül, lassanként redőink támadnak, s a 
különbség ma és tegnap között oly cse
kély, hogy azt észre s--m vesszük, s végre 
oda jutunk, hogy ŐSZ kajakkal, redőzütt 
homlokkal, ifjabb korunk modorát tartjuk 
meg s nevetségessé ; ii,. miről nemcsak 
in.k. de férfiak közt , ág példát hoz
hatnék föl.-' (Gondolatok.) 

Azért tehát sokk.il 1 ."".:>:. gondot fordít
sunk szivünk és lelkünk szépségére, mint a 
termész.ctadta testi bájakra, inert a test 
csupán vonz, a szelein azonban logolylyá 
tesz. Ékesítsük aziveinket ama nemez ken-
dózéssel. mely nem takai vagy hazudik, 
hanem a meglévőt emeli • ny.is-bli vi 
tágításba helyezi. Be ezt tesszük, akkor 

fel számára. Azon hetek alatt, melyekben 
)szkár magánosan úgy ült legódonabb 
pompájú szobájában, mint a mult kor 
-lbusult szelleme, édes felesége mindennapi 
• endége volt e ligetnek. Véletb-uül mindig 
ima fasorba tévedt, és ott véletlenül min
iig egy fiatal ember várt reá. kinek nem 
-olt czimere és birtoka, de még háza és 
utóra aem, nem fogata, selyme és ezüstje, 

tanem mindössze is csak igen igen szerény 
dvatala. 

Igaz, bogy ezen kiviil rendelkezett igen 
letvidám piros arczczal, délezeg termet
el, tüzes szemmel és bihor ajakkal. 

Hanem ezen nem botránkozott meg 
enki. Ertem a véletlen találkozáson, 
íert az öszi lomb már hulladozott. és a 
iget e táján már vasárnap is alig járt 

Azért hát Jenő egészen zavartalanul 
aagyarázgathatta Vilmának, hogy a tln-ória 
. végzetről oly bot, melym-k, ha azon 
égét ragadja meg az ember, melyet reá 
melnek. bátor kezében olv tengelylyé 
álhatik, mely körül nem esák nézeteinek 
endszere. hanem még az események lende 
> egészen új forgást kezdhet. 

A magyarázatnak nem lett ugyan rög 
ön sikere, mert atyai tekintély és gyer
meki kegyelet még egy ideig a maguk 
észére billentették a mérleget; hanem 
iát aczé-lon is csak azért fog később a 
lelej ereje, hogy aztán annál erélyesebb 
a állandó legyen a hatás. El nem maradt 
ledig, mert egyszer csak nem utazott 
fi Ima többé vissza féijéhez, hanem -
fáó pert kezdett. 

Ezzel természetesen ö diadalmaskodott 
áyja akaratán, mert ami a per folytában 
lapfényre került, azt az öreg L—nek volt 
'ka restelni. 

A visszatérő tavaszi nap bámulva látta, 

hogy nélküle nem csak virág fakad, ha 
nem még gyümölcs is érik: Vilma és 
Jenő reményének fáján is megérett — a 
házasság. 

Nem volt tiltott gyümölcs. Az emberek 
szemmeresztve és fejcsóválva újságolták 
egymásnak, hogy Oszkárt és Vilmát úgy 
választották el, hogy mindketten újra 
házasságra léphetnek. 

A balgaságból kötött szerencsétlen 
frigyek lánczain nem tagit ugyan a codez 
rendelkezése, hanem hogy kényszer ne 
tehessen szivet boldogtalanná, arról mégis 

Az öreg L . . . . aranyos Vilmája sem 
lett azzá : Jenő boldog nőt szorított keh 
lére. 

Es Oszkár? 
Arczárói most sem olvassz le semmit; 

oly álarcz. mint eddig volt. Csak beeset 
tebb és halványabb, hanem szive titkából 
nem árult el egy sóhajtásnyit sem. 

Aa emberek meg aem ütköztek rajta; 
mindig komoly, higgadt embernek ismer 
ték ; majd leküzdi magában e kellemetlen 
incidens felett buszúját vagy bánatát, 
azután — nő van a világon, ki méltóbb 
lesz szerencséjére mint Vilma. 

Oszkár pedig ezalatt igy gondolkodott 
az első balsikeru kísérlet a szív legmélyebb 
jéig sebzett; egy másik megtörné e szivet. 
Kár lenne pedig női szeszély zátonyán 

Es éli komoran magánya örömtelen 
napjait . . . 

Leányok, őszinték legyetek! A hazugul 
kimondott, „szeretlek" nem csak bennete
ket tehet boldogtalanná, hanem mást is. 
fdve pusztulását túlélheti, elviselheti az 
ember; ha másét tette tönkre, hogy ad 
róla számot t 

Hajdan azt regélték, hogy Erósz mindig 

két nyilat röpít íj járói egyszeri-, és az 
egyszerre talált ket szívnek szeretnie kell 
egymást. Ha javít hatnék a mythologián. 
azt hirdetném, hogy mindig párosan te 
remtik a szivet, és nincs üdv számára, 
mig nem lel párjára Ba ha nemtök még 
érdemesnek tartanák ne,nünket arra. hogy 
föglalkodjanak vele, tanácsolnám, leányok 
esedezzetek nekik, hogy azon szívhez 
jussatok, mely a tietek párjául van te
remtve. — De a mytlmlogia meghaladott 
álláspont, és Bem tők nincsenek többé. 

Azért, leányok: a házassághoz mindé 
neke l i i t t szerelem k e l l ! Megjegyezze, 
tek ! Nélküle mást szerencsétlenné tehet 
tek. magatokat — lehet csak boldogtalanná. 

I 'SOITS: l.tx.i. 

O l g a . 

Még csak tizenhat éves volt Olga és már 
ébredező szerelme egész hevével, kénzelme 
összes erejével varázsolá maga elé ábránd 
képét. Képet alkota magának, melyet szive 
oltárára helyezett, melyhez tüzóilölt n.irt 
den gondolata, szive minden dobbanása 
Mennyi hévvel, mily szenvedélylyel raj 
zolá magának a boldogságot, midón arra 
gondolt : hogy kikerülve a zárdából, csen 
dcs kis otthonukban, nn-g fog jelenni az 
itjú, kit csapongó képzeletében oly délezeg 
nek, oly nemesnek teste. Mint vonult gyönge 
pír arezáia, midiin az. szerelemről, boldog 
•ágról szólott neki. Ks Oiga boldog volt 
A z ifjú, kit felhevült lelke oiy e,z,ne-nyi 
alakban teste, kit szive mélyéből szere
tett: szerelme-'-rt esdett. „Egyetlen Angya
lom I Minednem! A z ég összes üdvével, 
boldogságával halmoz el. ha eper ajkátó, 
csak egyszer fogom hallani azt, hogy: sze
ret". S ifja esdő tekintetét Olga átszelle 

műit arczára emelé. Sz.iv. m-ly imád. mely
nek minden dobbanása az esdeklöé; ajk, 
melyen minden kimondott szé, a sz-telmés 
nevét palástolja, mondh itt csak oly hév
vel , oly igazán igent mint Olga, midőn 
ujának vállára hajtá kis szőke fejét, s 
azon oly édesen nyugtat a Az. első csók, 
az a csók, mely az erekbe lángtengerró 
változtatja B vért: az a osók, m-ly szen
tebb minden eskünél: p,-,--ételé j . , / . sz.e 
relmüket Jenő meg csak utolsé, szi 
gorlatát fogja letenni szeptemberre, s azután 
Oiga a szülédnek Belegyezését kéri szerel 
műkhöz, áldá-okat bo 1 .g-ágitkra. Le is 
tette .lenéi fényesen sz.lg,ni.itát ; dicsérete-
sen kiállotta a legnehezebb próbát. Oh 
hiszen egy angyal imádkozott érette az 
alatt: férhetett.- kétkegéa a sikerkénf 
Jenő megérkezte után azonnal Olga szülői 
Bea sietett lmgy az. ütöm l iH VelÖB közölje, 
s hogv elhatarosánál azokkal tudassa. A 
szii.ok beleegyezésük..! adták, lmgy Olgát 
mint jegyeiét l-uint- . azt azonban, hogy 
egybekelésük idejét un rövidebb időre 
tiizézk: elienezté-k, m-it Olga nn-g futai, 
Jenő pedig még állással sem bir: i igy 

s a várva várt n|é, unod.,.káló, közeledett ; 
söt időközii-n .lené, ,- ál.á-l ny-rt, s most 

díiiyózta többé. Mái c-ak' néhány hét vá-
lasatá el a nagy. ka annyira \átt naptól; 
é-s ez alatt a házban a legnagyobb sürgés 
készülődés. Varrónők a kelengyét varrják, 
hímezik a szebbnél z.-'.'i táigyakat. Olga 
é-des atyja Hudape-tre titiz.ott. lmgy a 
bútokat megvasaló j r magéival vivén őt 
is, lmgy azok iu.g\ , ...',<-, un Ízlését kö 
vesse. Minden, minden esak Olajáért é-s 
Oigának készül, még IS ékszerész ezüst 
műves is legszebb, legbecat aabb tárgyait 
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meg leend eliittilnk, lejtve annyi bölcsész 
nek problémáin s meglógjuk tinini lmgy 
mi tulajdoképen • „szép." 

A p r ó s á g o k . 
ffimw* fa ritet). 

— Az a váiosi pénzügyi bizottság már 
megint tuI kapott nutáskiii é.i. Ugy látszik 
egy külön kis hatóság akar lenni a város 
ban a tanács és közgvii é- lölött. Ha igy 
folytatja bia isten lejárja magát. 

— Edes bariitom moglehot. bogy igaza 
van, de já lesz ebbb a fogalmakat tizláz. 
ni. Nincs könnyebb mint nagy szavakkal 
dobálózni. Nekem azok nem imponálnak és 
mindég keresni szoktam mi van a nagy 
mondások köpenyébe burkolva. Magyarázza 
esak meg szavai valódi értelmét. 

Ibit aem elég bogy ss a birea bi-
zottság múltkor a városi jegyző válasz 
táskor testületi véleményt mert nyilvání
tani, most meg a Korona vendéglő bérleti 
ügyében vitte csávába a várost ? 

— Vegyük as első •setét. Tudja-e ba
rátom, lmgy sok át vezet Barnába? He 
volt.- avatva a bizottság véleményének 
indokaiba? l'-ls ba külön véleményt nyil 
vánitott a bizottság, eröazakolta-e vala
kire? IIivott e ossz.- gyűlést vagy érteke/, 
letet ? 

— Nem. 
— Hát azt tudja-e, hogy azon nem ke 

váa szavazói között, ki a pénzügyi bizott
ság határozata értelmében szavazott ép aa 
értelmiség s városunk legvagyonosabb e l 
mei voltak képviselve? 

— Azt tudom. 
Hát azt tudja-e, bogy a vármegye 

több értelmes derék jelöltet a pályázattól 

— Nem tudom, csak hallottam beszélni 
több pályázni kívánótól. 

— S-os tehát ha a bizottság nem tett 
egyebet, minthogy megóvta a szabad vá 

Azonkívül in- bigvje azt. hogv az a Bű 
független váezi polgár, a ki kisebbségben 
maradt, egyik sem tudna számolni a város 
érdekév.-i és jövőjével. Az aetió mindég 
reaotiót szül. As üres háza kalász fen 
hordja fejét mig a telt lehajlik. — A za
jos fellépés ezért m-lll bizalomgerjesztő. 

— Eltein uram mire czéloz. De a má-ik 
eset. 

— Hát a másik esetbea mit tett a bi
zottság - Észrevette, hogy a város jegyző 
könyvébe másképen van a határozat be
írva, mint ahogy a közgyűlés végezte. 
Figyel etette ami a közgyűlést Csak a 
tényt irta be jelentésébe, új utasítást kért. 
és "még véleményt sem. nyilvánított. Fen-
hatósógoskodás e ez- Ks mikor a hizott 
ság férfia-an helyt állt. hogy a jegyző 
könyv tollhibája miatt városunkat egyik 
lelkes fia kerek száz forinttal meg ne 
rövidítse, nem végzett.- derék munkát V 
Hiszen tán tudja a régi jegyzőkönyvi his 
toriakat, melyekben más határozat hm hi 
telesitve. mint a közgyűlésen kimondva. 
Kzek ismétlését m-m akarta megengedni. 

— Hallottam felőlük. Kgy ilyen toll 
hiba egyszer már egy tisztviselőnek állá 
sáha kelült. Da SB e-ak egyszer volt. más 

kor meg a vál megye a város közgyűlését 
kergette szét miatta. 

Nos most már én kérdezek valamit ! 
Mit tatt ön városunknak olyan, magát 
lelkesnek tárté., minden lében közvéleményt 
csináhj lóitól aki a jegyzőkönyv tévedését 
kerek száz. forint ertjéig a saját hasznára 
akarja kizsákmányolni. 

A véleményt könnyű megalkotni, 
megbocsát, ha én az anyámét magamnak 
tartom meg. 

-- Hát azt tudja e. hogy egy bérlő dolga 
csak magánérdek; mig a város közgyűlé
sének egyhangú határozata s a képviselő 
testület tekintélyének és jól megindult 
munkakedvének megoitalinazáaa mindig 
közé,,b-k. Ks mit szól maga arra a sokat 
hangoztatott vármegyei felügyeleti jogra, 
mely előbbre teszi sz egyes önző magán 
érdekét a vároa é,.lekéinél • a közgyűlés 
l.-kintélyének oknélküli csorbítása val el 
veszi annak munkakedvét. Azonkívül egy 
ügyben 111011113-1' mulasztás és arra korholó 
szava nincs, de midőn a városi közgyűlés 
a vároa érdekét védi a jegyzőkönyv bibi 
jából hasznot húzni akarók ellen : akkor 
kész a nagyságos vármegye tekintélyének 
közbelépése é-s senki által kétségbe nem 
vont hatalmának mutogatása. 

Kiről sem szólok, tudja eszélyes em 
b.-r sokszor nem mondja ki véleményét, 
hanem azt tartja, hallgass nyelvem, nem 
fáj fejen, I 

— No ha maga, mint korunkhoz méltó 
eirciunspektus bazári nem meri kimondani 
véleményét, hát kimondom én. Nagy baj 
az, hogy a megye és város nem tudják • 
nem lógják egymást soha megérteni. Mind 
egyikben más az észjárás é.s más elemek 
a szereplők. A városukban az uj polgári 
elem, melynek a vármegye f-nhatóságos 
ügyeimére nem ia méltatott helyi érdekek 
szállják meg és ébresztik működését, A 
vármegyében pedig a multak dicső tradi 
tiéd. mint a nem használt testi sz-rvek 

dás i'elk.'-s.'-dni tárgyat m-m találó klik
kek tengődnek. A városokban fejlődő in 
tellígentia az élet harczáhau maga erejé
ből állja meg helyét s lépést kell s 
taitania a tudománynyal, mert annak 
hiányéit aem pótolja nála hangzatos név 
vagy előkelő összeköttetés. Neki dolgozni 
és tanulni kell, nn-rt nem kezdheti iruoki 
tehetséggel és t an 1111-ággá 1 egy-n 11 a 
képviselőségen. A városi elem azért m-m 
szerepe! é-s nem számit a megyei köegyfl 
léseken Uaea aram innen van aztán, 
hogy a vármegyében nem fejlődik kellő 
érzék arra nézve, hogy mi hasznos a vá-
rosokra és hogyan kell alősogitani fejlődé 
süket | l - miazért kétségbe nem esünk. 
K pur si move. A jövő városoké és a pol
gárságé ! 

No. mi KÖM mind enink a jelen 

liát az. hogy csak egy éithetö vál 
111, gy.-i traditiókon nevelődött kö/.igazga 
tásunk miért nem ismeri a magánjogálta 
Ionos elveit, éa jogok helyett azt keresi, 
kinek mennyi a hatalma. Igy történik 
meg. hagy nem tudják belátni, miké-p más 
a váios mint szerződő fél é-s más mint 
közigazgatási hatóság. 

Igy érthető m>-g aa a tünemény is. 
hogv a ungyei közgyűlésen az egyesek 
mind a városnak adtak igazat, de nyilvá
nosan megmondani még sem merték, mert 
az slispáa úrnak ellenkező a véleménye. 

— Kezdem érteni az urat. 
Nos és hozzá tehetem, hogy a pénz 

ügyi bizottság a város érdeke mellett, a 
magánjogi ezersődás szabadságának és a 
vároa autonómiájáaak is védelmére kelt Kz 
nem batéeageakodán, hanem terhez szolga 
lat. mely időbe, faradságba s munkába 
k.-tiil. Ks ezt a bizottság emelt homlokkal 
lógja végezni a jövőben is. valahányszor 
szükségét látják a város érdek, i 

No- raa még valami kifogásé? 
Nme . csak arra kérem, hogy meg 

ne unják munkaiakat, mert tartói tőle, 
nagyon s,. aZOt lesz még azlkaég reá. 

Kgy ötven tavaszt átélt delnő belép a 
po.g.'u ,,c stei loz. „Utam I szabad kérdenem, 
itt köttetik m-g a kötelez., polgári házas 
ság?" .Itt asszonyom!' „No akkor esak 
adjon össze sz,,,,;. a.,;- | 0 ] ,..„. ,1„ |,At 
Ind a vőlegénye?' „Vőlegényem.' Ha a 
polgári házasság kötelez,,, miiit üaök ne
vezik, akkora/. (Inök külele-sége vőlegény 
röl gondoskodni." Tableanx!! . . . 

I'.aiikliu Benjámin, a villámhárító fel-
taláiója. n mulasztás következményeit egy 
alkalommal így határozta meg: .Mivel 
egy ehes/.ett patkószeg helyett má-t nem 
verlek I Ive.-zett a patkó, mivel ezt 
atáesal nem lehetett pótolni, megsántult a 
ló; mivel a lé. sánta lett. a rajta ülő lovas 

nem haladhatott az ellenség utóiérte öt. 
s megöletvén, maga is elveszett." Si non 
a vet,,, bein- trovato ! . . . 

Ú J D O N S Á G O K . 
* Vidéki előfizetőinket felkérjük, 

hogy elégetéseiket mielőbb megújítani szi 

veakedjanek, Dehogy lepünk szétküldésénél 

• Uj csendőr-öraállomáe. Püspök-
H ... kösségben Kemény Gusztáv járási 
főszolgabíró szorgalmazására es I rs 
állomás rendsseresittetett. As új őraneraties-
nokság f. é. okt. első napján kezdette .-I 
működését, melynek már is meg van a 
látszata, amennyiben a csendőrségCsóvárott 
egy megkísértett betörésnél a tetteseket 
azonnal kézre kerítette. 

* Váczi csendélet. A oeainó-kör ebéb-
utiini vendégeinek csöndes körében szokat 
lan derültség ütött tanyát péntek délután. 
Törzsökös koldusaink egyik ismert alakjá
nak- az napon úgy látszik szokatlanul nagy 
hevétele lehetett' s ,- fölötti örömében torka 
spii.tusos bevételéi is megsokszorozta. Es 
bogy semmi kétség ne legyen felöle. mikép 
városunkbnii még a koldusnak is jó dolga 
van, a Casinó ablakai előtt zöldelő pázsitra 

! jött el produkálni mint kel a fej ingadozó 
harezra a lábakkal. Kgy darabig a lábak 
e-ak győzték a fej ide oda bukdosó terhét, 
de azután a pálinkát,',! nehezült fej javára 
billent a hadi szerencse és koldusunk a 
Casinó ablaka előtt nyúlt el az Irányi 
féle erkölcsű,-me.-itő egyesület munkáját 
sürget.", indítvány nyomós indokolásául. 
Ugy látszik koldusunk is érezte, bogy ál 
lásának köteles tisztességével nem tér ösz-
sze e fura állapot és koldulásban edzett 
lábai ezerféle változatban próbálták meg 
a talpra állás sisifusi munkáját. Igy ment 
ez jó darab ideig az utczagyerekek nagy 
mulatságára. De az általános derültségben 
a tragikomikus látvány inogott, egy komoly 
kérdés merült fel előttünk : és ez koldus 
ügyünk rendezése. Sokszor megírták és még 
többször elmondták már. hogy városunk a 
koldusok Ehloradőja és nincs, a ki azok 
elszaporodását meggátolja. Nem tudja senki, 
hogy ki adja városunkban a koldulási en
gedélyt, csak azt látjuk, hogy a szombati 
koldulók s.-rege az utolsó években több 
szőlősen megsokszorozódott és rendes sloZZ 
tá.yokra oszlott. Meddig fog ez még így 
tartani V íme rendőrkapitányunknak, ki 
folytonosan hatásköre megnyirbálásáról pa 
naasolkodtk egy olyan tér. melyen ba kö-
telosségé-t végezné, az egész város közön 

seget halár., kötelezi. 
• E g y ujabb régészeti lelet. La 

punk mult számában közölt. Dunakesz és 
Göd közt. ré-vnél talált lelet közelében 
egv másikra bukkant egy kiránduló tár 
saság. Szintén sírkő, melynek feliratán 
ié,,ül egy .lég ügyesen vésett fé-rti alak 
van. kupa.-/. I ,vcl. s kezében egy könyv 
vei. A gyarló latin verseléssel íVt fii irat 
akté siir.ut kilőhet betűzni és akként hang 
zik : 

l-tli.ii- in t.uniosa 

Huni, mon ",'diosi 
Sua larionosa 
liivul-u a Itézs. 
Ind. -[,.- lilljrrbit. 
Utasra i •ocseee I 
(ii. ,|,iis |erel enram 
RsHcte arahastt 

,K disz.es, rázná Val körülvett sírhant 
alatt nyugszik Spinoza, kit a gyűlölt 
halál elszakitott az öt sirató Rózájától. 
Honnan ragyog remény Csocandus (értbe 
tétlen szó. illetőleg név. bár kibetűzni 
mást alig leheti számára- Ki viseli gond 
ját az elhagyott árvának .-- — Az év
számot leolvasni nem lehet, bár valószínű, 
hogy az első leletnél ujabb. 

* Szerencaétlenaég. Kndl A. és Ho 
nu-z .1. építkezési vállalkozó czégnek Vá
ezon levő építkezési teb-péi, f. hó K>. nap
ján ifjú Támhorszky Márton a fürészgép 
körül dolgozván a fűrészgép egy mozdu 
lássál lejéi l.-vágta teste törzséről és mesze 
elvetette Holt testét beszállították a vá

rosi kórházba. A szerencsétlen munkául 
özvegy neje és 5 kiskorú gyermeke siral 

* A oaörögi bor hire.^ Vollwk Jós 

s/.er átment az egyenlítőn. Végi,. |,.(. 
hónapi tengeri utazás után megérkezeti 
rendeltetési helyére. A küldemény egész, . 
Jókaiban érkezett meg. A bor kellemes jő 

t zamata és színe megmaradt. A -z.t 
paulói fényképész teljes megelégedésének 
kifejezése mellett Stefaiiuál ujabban i.-.,,. , 
két kis hordó csörögi bort rendelt meg 

E G Y H Á Z M E G Y E I H I R E K . 
* Jubileum. M áté József ez. kanonok 

meg tanárságának 2~> éves évfordulóját. Az 
ünnep előestéjén a papnövelde éttermei, 
tartott vacsoránál a váczi egy ház megyei 
növendék papság ser.-nádéval tisztelte m.g 
szeretett tanárát. A növendék papság ra 
gaszkodását és szeretetét Viz Zoltán IV 
éves hittanhallgató tolmácsolta. A dciéi, 
tanár fogadja ez uton kifejezett üdvözle
tünket. Isten éltesse soká! 

* Papssentelés. I'etröczy József szer 
pap kecskeméti káplán folyó hó Hidikáii a 
püspöki palota kápolnájában pappá sz.-n 
teltetik. 

E G Y L E T E K és T Á R S U L A T O K 
* A római kath. legényegylet leg I 

i utóbb tartott műkedvelői előadása sik.-iet 
I f. hó 9-dikén (vasárnap) saját helyiségé!,,.,, 
1 adott áldomással ünnepelte meg. A jel-l 
I zett helyen és időben a szereplő nők szín 

padi jelmezeikben jelentek meg. VacsoráraI 
tiivatalos volt az egyletnek több jóakarója. I 
Vacsora alatt több talpra esett felköszönt , 
mondatott; azutáu pedig „Marczi" zenéje 
mellett tánezra perdült az ifjúság. Sz.ip n 
kázó humor, szapora magyalos jő ke.lv. 
sugárzó öröm é.s lobogó lelkesült-ég t.., 
totta együtt a kis társaságot késő éjjelig.I 
Az egész egylet rajong liatal alelnöke 
Kubinyi Endre alsóvárosi káplánért, kii 
valóságos szive, lelke vére é-s mozgat', 
eleme M egyletnek. 

V Á R O S I Ü G Y E K . 
1 A „korona" vendégfogadó bér

leti Ügye. l'est -Pilis So.l K,-kun gve 
bizottsága f. hó 10 dikén (hétfőn tartott 
közgyűlésén tárgyalta Váez. város közön
ségének a .korona" vendégfogadó, hérh-ti 
ügyében hozott sérelmes alispáni hátán, 
zat ellen beadott előterjesztés... Az al is 
páni határozat jóváhagyása érdekébeal 
emelt szót F a z e k a s megyei aljegyző, 
mint előadói és T a h y tiszteiét!,.ii mg-, I 
főjegyző. Dr Freysinger Lajos ni ft . 
bizottsági tag ellenben a/, alispáni határ., 
zat megsemmisítését és az érdekelt felek 
nek vitás ügyükkel a rendes birói útra 
leendő utasittatását indítványozta. Ugyan 
ez irányban beszélt Dr. C s ú n y i János 
megyei bizottsági tag is. A közgyűlés ,i 
alispánnak adott igazat; határozatát jóvá 

! hagyta. Minthogy azonban az alispáni I, . 
' tározat ellen Tragor Krnő uj bérlő sé-it.-tt 

jogaira közvetlen a belügyi miniszt.- . 
riumnál keresett orvoslást, a vonatkozó 
összes ügyiratok a közgyűlési határoz,t 
kapcsán nyomban felterjesztettek a ui. kir. 
belügyi miniszterumhoz. 

D r . C s á n y i J á n o s 
lakása anatmná* ai Uaád nmmtajénaos, 
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Vácion, ls«7 Njomalotl Maji-r Samlor kun)vnremdajsbsa. 

asztali készletét holdja elé,, mert tudja, 
hogy Oiga számára vásároltatnak: Olga 
pedig menyasszony ia boldog. 

Minden, mm,l-t, lázas sietséggel készül. 
— Koszorús Iá: fok kéretnek fel, hogy 
megjelenésűkké! annál fényesebbé, annál 
pompásaid.:', váj.,, .,/. ünnepély, melyen 
• Hga és Jet leesnek a csodák, az Bnne 
pelt alakok. Már a nap is elérkezett, 
melyen a menyasszonyi ruhát felpróbáltál 
ták vele: és' miiv "gyönyörű, mi isteni 
volt. Kabát atlasz jllusion". csipkékkel di 
szitett ruhájában, narancs virág koszorú 
val fején 

A boldogság napja is telviiiada. az es 
küvuie érkezett diszes vendégek- üdvkivá 
sétáikkal járultak i ti,t..i pár elé: egyik 
szerencsét, másik öoldogságot. mig ismét 
másik, ezt ,- azt is kíván és mindetiKÍ 
csak sokat, -okat A díszes menet a 
templomba indul, hol t>'ga é-s Jenő as 
aa oltársál térdelve fogadják, hogy .hol 
tnmiglau holtodiglan egymásé" leaaaaa . . . 
Azonban ól gy Kg!' A nászmenet a 

dém'V'sz.diden n.o-'évgó ..: ko.nói'arezot 
ölt; S nap. melynek verőfényes sugara, 
oly gyönyörűét, sütöttek le a Midre: el 
tűnik, alaötétül s az ég csatornái, mintha 

z ifjll pál a boldogságért iiigylö gonosz 
szeliounk parancsára nyíltat volna asagi 
öntötték I vizet a lödre . (Iga ml 
dokolva bontakozik ki párnái közül, a zá 
por. mely a földet ewutéaael Fenyegeti 
nagy fekete BBaaneiból ömlött alá a |ár 

Nh.-y l-ten! mi kii,önös álom volt. 
sóhajta OlgS bánatosnn é-s még is 
mi kár. bogy csak álmodnám ? . . . 

/s. 
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