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Heckenast Gnszláv
lönyvkiadtí-hÍTatalában Pesten, egyeteni-utcza 4. sz. a. megjelentek és ott, valamint

minden hazai könyvkereskedésben kaphatók a következö jeles

IMA- ÉS BUZGÓSÁGI K I M VEK.
I. Katholikusok számára:

Tarkanyi Béla. Vezércsillag az üdv elnyerésére. Imakönyv a kath. nőnem hasz-
nálatára. Kis nyolezadrét 452 lap, öt finom aczélinetszetü képpel, hires műreme-
kek után a külíöld legjelesebb müvészei áital metszve Borle kötve aranyvágással
4 ft., franczia bőrbe diszkötésben 6 ft., ugyanaz zsebkiadásban. 2 finom kép-
pel. (394 1., 16 ) Bőrbe kötve 2 ft — Franczia bor) e kötve kaj.ocsesal 3 ft

Tárkány! Béla. A hajadonok öinns.vilii, katholikus iinakó.-iyv (272 lap, kis S-rét.)
Nyomtató papiroson két képpel. Vászonba kötve 1 lt , velinpapiron 5 képpel,
börbs kötve aianyvágással 2 fi 50 kr , lrnntízia rörbe üiszkölésben 5 ft.

Tárkány! Béla. Uj rózsaskert. lmádságos és én kes könyv katholikus keresztény hivek
használatára. Az egri érseki hatóság jóváhagyásával. (UO !ap, 8-r>=t) színezett:
czimlappal és ezimképpel. Véli; pipiion, koteilen 2 t'c . bórbe kötve aranyvágással
8 ft., franczia bórbe, kapocscsal 4 ft.. z»ebkíadas velinpapiroson egy ezimképpel,
fekete bórbe kötve arai'yvágással 2 lt , frunojia bőrbe kötve, kí.pocscsul 8 ft.

Tárkány! Béla. Ríajtyböjti kalauz. Krisztus kínszenvedésének és halálának negyven-
napi megszentelésére a nagyhéti ájtatos.-ág^al együtt. (Az egri érseki ható ág
jóváhagyásával) Négy íinooi ac/éimetszetü képpel. Velinpaphou. (VIII. 312 lap,
kis 8-rét). Bőrbe kötve arsnyvájással 2 lt 20 kr., franczia bórte diszkötésben 5 lt.

Tarkanyi Béla Józstf Kereszlrny őrinek gyauio.'a. Katholikus imádságos könyv.
Egy ezimképpel. (8-! ét.) Kötetlen 80 kr , bőrbe kötve 2 ft., franczia bőrbe kötve 3 ft.

Tárkány! Béla. Ártatlanok öröme. Kathol. imakönyvecske kis gyermekek számára.
Sok képpel. (16-rét 63 lap.) Kötve 20 kr.

Tárkány! Béla Ifjuság kalauza AZ örök életre. Kathol kus imakönyv énekekkel és
zsoltárokkal. Vászonba kötve, aranyvágás al 80 kr.

Peltzmanu Gergely Lelki kalauz. Elmélkedésre oktató imakönyv keresztény katho-
likus hivek templomi és házi használatára. Harmadik javított kiadás. 6 aczélmet-
szettel. (600 lap, 8 rét). Diszkötésben 1 ft. 80 kr.

Albach J. S. Heilige AaklSnicr, Gebete für katholische Christen. Sechzehnte nach
der vermehrten achten unveránderte Origibal-Auílage. Mit sechs Stahlstichen.
(460 S. ki. 8.) Ungeb. 3 fl. 8U kr. Geb. in Ledér. Mit Schuber 5 fi. Geb. in Ledér
mit Stahlkreuz und Schliesse 6 fl. 50 kr. Geb. in Chagrin mit Silberschliessen
8 fl. 50 kr.

Albach, Stanisl.. Standén der Andach*. Erinnerungen an Gott, Tugend und Um>terb-
lichkeit. Mit Titelbild und Titel in Farbendruck. Preis geheftet 3 fi. Prachtein-
band 5 fl.

Peltzmann, Gregor P. Franciskaner-Priester. Geisllicher Wegweiser zurBeförderung
der christkatholischen Kirchen- und Hausandacht für allé Stande. Mit sechs
Stahlstichen. (37 Bogén Octav.) Gebunden mit Goldschnitt 1 fi. 80 kr.

Peltzuiann, Gregor P. Franciskaner-Ordens-Priester. Jlarianisiher Blnmenkranz
zur Befórderung der Verehrung Mariae. Mit sechs Stahlstichen. (30 Bogén
Octav.) Grebuuden mit Goldschnitt 1 fl. 80 kr.

II. Protestánsok részére:
Tompa Mihály. Olajág. Elmélkedések, fohászok és imák. Hölgyek számára olvasó-

és imakóuyvül. Velinpapitoson 8-rét. Ára füzve 2 ft. £0 kr., vászonba kötve arany-
vágással 3 ft. 40 kr., franczia bőrbe kötve kapocsc;al 5 ft.

Erczkoporsók
sírboltokba és minden tóönsé»es sirba valók,

mind szilárdságra, mind Ízletes kiállításra, és kiváltképen még
arra nézve is, hogy arányszerüleg jutányosabbak a fakoporsók-
nál; ugymint: 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150 egész 300 forintig

kaphatók

Beschorner A. ffl. és Társa
k. szab. érczkoporsó gyáruk-rakíárában Pesten,

kis liid-iitcza, a ,,Vadászkürt' szálloda uieUeit.
É§3sT Megrendelések vidékekről azonnal teljesittetnek, és pedig

az ideje korán tett távirati megrendeléseknél a koporsó-küldemény még
a megrendelési napon 30 mérföldön túl nem eső gőzhajózási- vagy vas-

78(4-84)uti állomásokra is megérkezik.

Cleynmann Károly. Isttu, mindenem,örömöm, viga^ztalásom. Imádságok és elmél-
kedések mivelt keresztények számára. Harmadik, Szász Kár oly tól átnézett és ki-
egészített kiadás, (277 lap, kis 8-rét.) Nyomt. papiron kötve 80 kr., velinpapiron
bőrbe kötve aranyvágással 2 ft.

Dobos János. Keresztyén Irnak. A házi ájtatosság növelésére és protestáns keresztyén
felekezetek használatára. Hatodik kiadás (8S6 lap, 8-rét). Nyomt. papiron vászonba
kötveöO kr ,velinpapiron, bőrbe kötve aranyvágással 2 ft. 50 kr., diszkötésben 6 ft.

Dobos János. A gyermek imal, és elsi"> vallásos érzelmei. Protestáns iskolák és gyer-
mekek .-zámára, (212 lap, 82-rét.) Keményen kötve 80 kr.

Dobos János. Az uri ima, a keresztyénség magasabb szempontjaiból. Kézikönyvül a
müveltebb protes'ánsok siámára. (216 lap, 8-ret.) Váazo-.ba kötve, aranyvágással
1 ft. 60 kr.

Szász Károly. Hiugosag könyve. Elmélkedések és imák piotestán.-i nök számára. Má-
aodik kiadás. Egy aciélmetszettel. (407 1. 16-rét)-Kötetlen vagy füzve 1 ft. 50 kr.,
csinosan bekötve, aranyvágással 2 lt. 50 kr., Diszkötésben 5 ft.

Szikszay György. Keresztyén tanítások ésiiuak mindkét feleüezeiü protestánsok lelki
épületére. A jelen szükséghez alkalmazva. (255 lap, 8-rét.) Nyomt. papiron vá-épületére. A jelen szükségbe* t»u»»»«*«"'«. v*«u **»pi w
szonba kötve 1 ft. 20 kr., velinpapiron, bőrbe kötve 2 ft.

Kis János. Lelki áldozatok imákban és énekekben. Ujabb átnézett és megbóvitett
kiadás (324 lap, 8-rét). ftVomt. papiron vászonba kötve 1 ft. 20 kr., velinpapiron,
bőrbe kötve 2 ft.

Pap István, reform, lelkész. Istennel társalgás imákban. Magán a családi használatra
(800 lap, 16-rét.) Füzve 20 kr , kötve ÖU kr.

Györy Vilmos, orosházi ev. lelkész. Emlékkönyv a confirmatiohoz készülő protes-
táns hajadouok számára. Egy fiuom képpel, velinpapirou (292 lap, 16-rét.) Vá-
Bzonba kötve, aranyvágással 1 ft. 20 kr.

Borsodi József. Templomi irnak. Vasárnapokra, ünnepekre s más alkalmakra. Köz
istenitiszteleti használatul. Második kiadás. (276 lap, nagy 8-rét.) Keményen kötve
2 ft., ftuve 1 ft. 40 kr.

Czelder Márton. Mindennapi és alkalmi imádságok. Templomi éti családi haszná-
latra. (8-iét, 187 lap-) Borítékba füzve 80 kr., vászonba kötve, aranyvágással
1 ft. 40 kr.

Zscbokke. Henrik. Akitat órai. Kiválogatva és íorditva Szász Károly, magyar tud.
akad. tag által. Két kötetben, lüzve 2 ft. £0 kr., unom papir és kötésben ő ft.

Wagner, Joh. Fr. Evangelisrbes Gebetbueh für die gottesdienstlichen Versamm-
lungen in der Kirche, und für die in Kirche und Haus vorkommenden beiligen
Handlungen. (383 S. Octav ) Geheftet 1 ft. Gebunden mit Goldschnitt und Titel-
bild 2 fl.
•MflE** Megrendelések ezen könyvekre egyenesen a kiadó-hivatalhoz intéz-
S " v hetők, a mely a szétküldést pontosan posta uton eszközlendi, és pedig

»zon esetben, ha a megrendelt könyvek összege legalább Z forintot tesz, bérmen-
testn. - Az illető össeeg vagy előre beküldendő a kiadó-hivatalhoz, vagy a könyvek
átvételekor a posta hivatalnak kifizetendő. (3—3)

Heckenast Gusztáv könyvkiadónál Pesten, (egyetem-uteza 4. szám)
megjelent és minden könyvárusnál kapható:

T E L J E S

MAGYAR-LATIN SZÓTÁB.
Földrajzi nevekkel szaporítva.

Szerkesztették

BARTL ANTAL és VERESS IGNÁCZ,
a pesti kir. főgymnasium tanárai.

Második változatlan'kiadás. (8-rét, VIII, 618 tömötten nyomott lap). Füzve 4 ft.

LATIN-MAÖYAR SZÓTÁR
a legujabb és legjobb források után.

Szerkesztve

FARKAS ELEK által.

Dictiosarium latino-hungaricum.
(8-rét, 511 tömötten nyomott lap). Füzve 2 forint.

A tavaszi idényre.
Tnvaszi legyetöket, gömbölyűket pa-

pir, vászon és selyemből 12, 25, .'SO kr.,
1 ft. 25 kr., 2 ft. 25 kr., 4 ftig.

Fa-legyezöktt, simákat és áttörötteket,
a legujabb nemekben 25, 30, 40, 60,
80 kr , 1 ft, 5 ftig.

Zsebbel! összetoló-legyezóket, papir,
vászon és selyemből 75 kr., 1 ft. 15 kr.
és 2 ltjával.

Nap-eruyóket, félrehajtható kis kézi-
ernyőket 2 ft., 2 ft 80 kr., 3 fr. 15 kr.

Nap-eruyokeí, sima „En tout cas" félé-
ket 2 ft. 80 kr., 3 ft. 40 kr., 3 ft. 70
kr., i ft. 25 krtól 5 ftig.

Nap-ernyőket, Foularddal bevontakat,
bélelve 3 ft. 65 krt ól 7 fug.

Síap-ernyóket, párizsi legujabb kiállítá-
sunkat 5 fttól 12 ftig.

Esernyőket, Alpacca kelmével bevonva
4 ft.— Selyemkelmével 5 ft. 60krtól
10 ftig.

Nagy nap-eruyöket, urak részére '£ lt.
25 krtdl 4 ftig.

llugauy (Gummi) öltönyöket én köpe-
ny egeket, l l lt. 85 kr., 12 ft. 75 kr.,
18 ft ÖU kr. és ló ftjával.

Sétnbotokat, legujabb nemüeket 25,30,
40, 50, 60, 80 kr., 1 fttól 12 ftig, ezek
között mint „idei ujdonság" kieme-
lendók az .,aczél nád botooskák.

Angol lovagló-nyergeket, legjobb ne-
müeket 15 fttól kezdve a legfinomab-
bakig

Angol kantárokat, 2 ft. 65 krtól 10 ftig,
kengyelvasszijakat 2 ft. 50 krtúl 8 ft.
30 krig, ugrószijakat, hajtőostoro-
kat, kengyelvassakat, íablákat, nye-

/ regtakarókat, lovaglóostorokat s min-
den más lovaglószereket.

Augol plaid szíjakat, gyermekeknek
45 és 80 kr., nagyokat 90 kr. és 1 ft.
20 kr., válbaakaszthatókat 2 ft. 25 kr.

Guinml-Iabdákat és ballonokat, szür-
kéket és színeseket, minden nagysá-
guakat 10 krtól kezdve dús választék-
ban ajánlanak

Kertész és Eisert Pesten,
Dorottya-utcza 2. szám, a „magyar király" czimü

szállodával szemközt.
Irásbeli megrendelések gyorsan és pontosaággal teljesittetnek.
Dusan ellátott raktárunk kimeritő czikksorozatát kívánatra bérmentve

fi-t U—Mköldjük át. 64 (4-5)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

16-ik szám Tizenötödik évfolyam.

Pest, aprilis 19-én 1868.

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Becsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
ninden igtatás után 30 ujkrajozár.

A férfiu, kinek ma új és hü arczképét s
egyszersmind müveiből egy szép jelenet
sikerült rajzát közöljük, ismeretes e hazá-
ban a kunyhóktól a palotákig, söt bátran
mondhatjuk, a királyi trónig mindenütt, s
valahol magyarul beszélnek, olvasnak és
éreznek, méltó becsülésben, tiszteletben és
szeretetben részesül. A nép, melynek fia s
melyen ő annyi szeretettel csügg, viszont
szereti; a legmagasb ranguak és műveltsé-
gűek tisztelik; irótársai kegyelettel viseltet-
nek, mint mesterök iránt; a tudósok közt az
elsö sorban ül, s a költők közt minden vita
nélkül a legelső helyet foglalja
el. Becsét nevében hordja, de
annak csillogása nélkül, mert
érdeménél csak igénytelensége
nagyobb. Nem rég, egy ünne-
pélyes alkalommal, midőn az
irodalom, tudomány, müvészet
is megtiszteltetésekben része-
sült, ö is a Sz. István rend ke-
resztjével ajándékoztatott meg.
Sokkal szerényebb volt, mint- _;

sem azt visszautasítsa, de mel- í|
lén még nem látta senki, s
valaki azt mondta — találóan —
felöle: hogy érdemkeresztjét
belül viseli. Arany János, mert
e jellemzés után, ha nem nevez-
nök is, mindenki tudná, hogy
róla szólunk, nemzetünk legna-
gyobb s legméltóbb büszkeségei
közé tartozik.

A szük keretben, melyet e
hasábokon az arczkép körül
fonhatunk, sem az életrajznak,
sem Arany munkásságának,
mely kül-, mint belterjileg egy-
aránt gazdag, minden részleteire
ki nem terjeszkedhetünk; elég
mindkettőből csak a legfőbb vo-
násokra szorítkoznunk. Olva-
sóink közül alig lehet valaki, ki
e nagy költőnk életét s müveit
nem ismerné, s ki ne pótolhatná
rövid vázlatunk hézagait.

Arany János Biharmegyében, Nagy-
Szalontán született, 1817-ben. Szülői egy-
szerű földmivesek voltak s idősek már,
midőn egy férjhez ment leányuk s elhalt
fiaik után az utolsó született, ki öregségük
édes gondja s vigasza lenni igérkezék. Min-

A r a n y J á n o s .
dent, a mi tőlük telhetett, elkövettek nevel-
tetésére, s atyja mint jó kálvinista, korán
megismertette őt a két házi kincscsel: a
zsoltárral és a bibliával. S Arany költészeté-
ben a mély és tiszta erkölcsi érzület, a né-
pies egyszerüség s a bibliai kenet és zamat
talán ez elsö benyomásokra vihető vissza.
Tanulni, mielőtt még iskolába került volna,
már mód nélkül szeretett; s mikor hat éves
korában a szalontai partikulába lépett, nem
csak jó olvasó volt már, de sok verset, me-
sét, történetet, éneket stb. tudott, miket
mind apjától s a keze ügyébe esett köny-

A K A N Y J Á N O S .

vekből tanult meg. Az iskolában mindig
első volt s olvasgatni soha sem fáradt el, a
Hármas históriában s a ponyva-irodalom
akkori termékeiben; különösen pedig a bib-
liában, melynek egyetlen része sem maradt
olvasatlanul. Verseket irni is korán próbál-
gatott már, még mielőtt a poézisba került

volna, s mikor oda jutott, akkor majdnem
kifogyhatlan lett a verselgetésben. Ez 1831
körül lehetett, mikor már Vörösmarty s vele
az uj irodalom teljes virágzásban volt; de ő
keveset vagy semmit sem tudott arról s
példányai csak Csokonai vagy épen Kovács
József lehettek, a Debreczenböl kikerült
tanítók ajánlása s magasztalásai után. A
római klasszikusokkal is korán megismerke-
dett s Horácz-, Virgil- és Ovidból nem szö-
ritkozott csak az iskolában magyarázott s
föladott részekre, hanem egyéb műveikben
is teljes jártasságot szerzett magának. Az

ujabb külföldi irodalmakból
csak oly müvekhez férhetett,
melyek magyar fordításban is
megvoltak, mint az Elveszett
paradicsom, a Henriás, a Meg-
szabadított Jeruzsálem; s már
ekkor nagy kedvét találta a
nagy epikusokban. A szalontai
partikulában, mely valami kis
gymnasium-féle intézet volt, a
tanítványból segéd-tanitócska
lett nemsokára, s innen ment
Debreczenbe, tanulói pályája
folytatására. De az otthon is
szegény sorsú fiu, szüleitől ke-
véssé segíthetve, nem egyszer
szükséggel küzködött s gyöngéd
és érzékeny kedélyére ez rend-
kivül nyomasztólag hatott; el-
kedvetlenedett s magán segitni
nem birva, agg szülőit terhelni
nem akarva, Kisújszállásra
ment preczeptornak, hogy ott
valamit szerezhessen tanulói
pályája tovább folytatására.
Török Pál, a mostani pesti pap
és superintendens, akkor ott
rektorságot viselt s könyvtára
bő táplálékkal látta el az ol-
vasni mindenek fölött szerető
fiatal preczeptort, ki általa is-
merte meg Vörösmartyt s az
ujabb magyar költészetet, és

Schillert s egy-két német költőt. Egy év
mulva ismét visszatért Debreczenbe, de
nem találta bele magát a kollegiumi életbe.
Határozatlan vágyak dagasztották keblet
nagy pályákról álmodozott; szinész, majd
szobrász akart lenni: valami sejtelem reve-
lálta benne az alakítás leendő mesterét.
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Ott hagyta a kollégiumot s nyakába vette a
világot, de nehány havi sanyaru élet s
eredménytelen kóborlás visszatérítette, nem
uoyari a kollégiumba többé, hanem a szülői
házhoz Szalontára. Itt azonban csapásról
csapásra virradt. Anyja csakhamar a kole-
rában halt el, atyja pedig megvakult. Az
elöljáróság, mely a jóravaló s közszeretetii
if}u sorsa iránt érdeklődék, másodtanárnak
(Corrector) választá meg, s e helyzetben ma-
radt 1839 őszéig. Ekkor az iskoláról a vá-
rosházához lépett át Írnoknak, s rövid idö
mulva rendes aljegyzöségre emelkedett. —
1840-ben meg is házasodott, nőül vevén szive
választottját, Ercsey Juliannát, egy helybeli
jó család leányát s élete azótai hü társát.

Eközben sem szünt meg olvasni,tanulni,
képezni izlését; Homér-ral, Shakespeare-rel
is megismerkedett s látköre egyre szélesbült.
A franczia nyelvbe is kapogatott, sTelemaeh
és Flórián után Moliére-re is került a sor. Há-
zassága azonban egészen a családi életre s
gazdálkodásra vonandotta, ha 1842 ben Szi-
lágyi István, az iró s egykori tanulótársa,
Szalontára nem jö rektornak. Barátságuk
megújult a szorosbra füződött, mint volt
iskolai éveikben, s Szilágyi nem szünt meg
őt olvasásra, majd irásra ösztönözni.

Évek kellettek még ekkor is, hogy föl-
lépjen az irodalomban, melyre oly nagy,
benső hivatása volt, mit azonban maga volt
legkevésbbé hajlandó hinni. 1845-ben csak-
ugyan egy kis „Falusi beszélyellijelentmeg az
Életképekben, a mi azonban nem igen okoz-
hatott nagyobb feltünést. Ekkor pedig már
a görög tragikusokkal is foglalkozott s
Filoktetest, — majd Shakespeare „János ki-
rály"-ából némely részeket leforditott. Humo-
ros és satyrai hangulata legelőbb utat tört
magának, s a megyei mozgalmak nevetséges
kinövései láttára egy nagyobb satyrai elbe-
szélésbe kezdett, jó formán kidolgozott terv
nélkül. A Kisfaludy-társaság történetesen
épen vig eposzra hirdetett pályázatot s ez
uj ösztönt gyujtott benne az „Elveszett
alkotmány" befejezésére. A 25 arany jutal-
mat megnyerte, mint kinek müve legjobb
volt társai között; bírálói azonban, bár elis-
meréssel némely jelességek iránt, épen nem
voltak pazarok a dicséretben, söt mondhat-
juk, érdeme szerint sem méltányolták a
müvet. Kivált Vörösmarty, a nyelv nagy
művésze s a zengzetes hexameterek mestere,
azt irta róla bírálatában: „Nyelv, verselés
irodalmunk vaskorára emlékeztet." — Ez
felébreszté becsvágyát, oly valamit irni, mi
teljesebb elismerést érdemeljen, s ne csak
aranyokat, hanem babért is szerezzen neki.
A Kisfaludy-társaság uj pályázata, mintha
csak számára akarta volna kijelölni a tért
és utat, költői beszélyt kivánt a történet
vagy monda valamely hőséről. Neki ült s
még azon nyáron megírta Toldit, az egész
világirodalom naiv va<*y népies elbeszélé-
seinek egyik legremekebbikét. Arany e ki-
tünő müben egészen a monda alapján állt,
de a történeti háttért ritka szerencsével
tudta egyesiteni a lélektani valószinűséggel
s a költői igazsággal. Toldit kifogástalan
mesttrmünek nevezhetjük ugy a jellemzésre,
és az alakításra, mint az előadásra nézve.
Most már a költő nemcsak pályadijt nyert,
hanem dicsőséget is s egyszerre elsö rangu
költőink közé emelkedett, oly korszakban,
midőn Vörösmarty még teljes erejében
volt s Petőfi népszerüsége és tehetsége leg-
magasb tetőpontra emelkedett. A genialis
népköltö elragadtatással olvasta költötársa
müvét, s mielött ölelésére sietne, egy szép
költeménynyel üdvözölte öt. „Más — ugy-
mond abban a többi közt, — csak levelen-
ként szedi a borostyánt, neked mindjárt
egész koszorut kell adni."

Toldit rövid időn Toldi estéje követte,
hézagot hagyva a trilógia középrészének,
melyet később „Daliás idök" czim alatt meg
is kezdett, de mely még befejezésre vár. Az
Ilosvai által elég teljesen, de költői érdem
nélkül feldolgozott monda, melyből Vörös-
marty s Kisfaludy Károly egyes részleteket
szintén dolgoztak vala fel, Toldi elsö és
utolsó részében majdnem ki van meritve; s
a költő érezte, hogy a mondái alap elfogyott
lába alól. A közép részben a történeti háttér
előtérbe lép, s az eddig közrebocsátott éne-
kek azt a történeti költői beszély páratlanul
szép és nemes példányául mutatják fel.
Reményünk nem veszett el, hogy az egész
remek müvet fogjuk még valaha élvezhetni.

Toldi két része után Murány ostromában
kisértette meg Arany a népies nyelvet a
rnagasb irodalmival áthidalni, mi neki kitü-
nően sikerült is, a nélkül, hogy maga a mü
a költő legjobb alkotásai között foglalhatna
helyet; egy másik nehéz feladat, drámai
szemlélhetőséget adni az elbeszélés formá-
jában, tette lehetetlenné a siker teljességét.

A forradalom Aranyt is kiragadta esőn
des magányából. A belügyminiszteriumhoz
fogalmazónak neveztetvén ki, Buda-Pestre
költözött s mint a „Népbarát" főmunkatársa,
nehány forradalmi s elbeszélő költeményt irt.
A forradalom bukása öt is hazafi szive köze-
pén találta s mélyen lesujtá. A közelebbi
években a mit irt, mindenen a legmélyebb
fájdalom borongása látszik. Kisebb lyrai
költeményei nehány gyönyörü darabja e
benyomások szülötte: majd keserűségének
humoros kiömlése az oly sokáig félreértett
Nagyidai Czigányok, vig költemény.

1851-ben Nagy-Körösre hivatott iroda-
lom 8 költészet tanárául. A nehány év, mit
itt töltött, talán a legfényesebb korszaka
irodalmi munkásságának. A magyar ballada
ujjáteremtöje lön s e faj műremekeinek
egész sorát, adta egymásután Rozgonyinétól
kezdve Szondi két apródjáig, söt a Walesi
bárdokig, mely évszám nélkül áll költemé-
nyei közt, de szintén ott volt legalább
foganva s megkezdve. Ott Csaba királyfi
nagyszerü terve is, egy eposzi trilógiára;
ott készült a Daliás idök két vagy három
éneke is. Arany teljes erejében testi és lelki
egészségének, boldog családi életben, derék
neje és örömére nevekedö két gyermeke
között, nehány barát és pályatárs körében,
egyszerü, vidám, munkás életet élt, tanítvá-
nya itól bálványozva, az egész várostól tisz-
telve. De már itt kezdődött testi egészségé-
nek megrendülése, mi őt sokszor elfogta a
munkától. Időközönként azonban ismét dol-
gozhatott , s majd Shakespeare-, Tasso-,
Ariosto-ból kísérlett, műfordításokat, majd
félben álló töredékein dolgozott.

1860 ban a Kisfaludy-társaság igazga-
tóul választván, Pestre jött. A Szépirodalmi
Figyelőben, majd a Koszorúban állitotta föl
elhagyott tanári székét; s e két folyóirat
állandó emléke ízlésének, müértelmének,
tudományának s hatásának.

Az akadémia, mely öt már 1858 ban
egyszerre rendes tagjának választotta, majd
kisebb költeményeit a nagy jutalommal s
Buda halálát a Nádasdy díjjal oly méltán
tüntette ki, —Szalay Lászlótlhunytával en-
nek titoknoki helyére emelte, hogy ott
büszkesége, bokrétája legyen. Buda halála,
melyet épen emliteni?, 1864 ben jelent meg.
A költő egyszerüen hún regének nevezi, bár
a magas epopéa minden igényeinek megfe-
lel, kivált ha helyes szempontból, ugy itél-
jük meg, mint csak elsö részét egy nagyszerü
münek, egy nagy mérvű coinpositiónak.
Arany elöadása, nyelve, e müvében éri el
tetőpontját. Nemcsak a jelen nyelvszokás és |
költői nyelv legmesteribb kezelését találjuk I

benne, hanem kiaknázva az ódon magyar
nyelvből is sokat, mi méltó a felélesztésre.
Az ódonság csodálatos zamata leng e költe-
ményben, szólamokban, fordulatokban, az
egész nyelven, sőt az egésznek szellemében.

Elöbb kell vala még említenünk, hogy
az akademia,alapitója Széchenyi István emlé-
kezetét a költészet által is méltóan akarván
megületni, Aranyt szólitá föl az emlék-óda
megírására. Ez alkalomra készült müvé,
Tompa Kazinczy-ódájával együtt, nemcsak
irodalmunk legkitűnőbbje énemben, hanem a
világ-irodalom legremekebb alkalmi költe-
ményeinek (e nemet a legjobb értelemben
véve) magaslatán áll.

Azóta ritkán hallatja lantja zendülését;
de azt hiszszük, ha hivatali gondjai s egész-
sége engedik, dolgozik bevégzésre váró töre-
dékein. Bolond Istók befejezését, bármennyire
óhajtanók is, alig remélhetjük; de reméljük
a Daliás időkét, s Csaba királyfiét; ha ezt
megérhetjük, e két eposzi trilógia, örök
büszkesége lesz irodalmunknak. „Adjon
Isten erőt, szegény énekesnek!"

Boldog családi életét, csak egy, de óriási
csapás zavarta meg. Kedves leányát, Julis-
kát, ki szülőföldére Nagy-Szalontára ment
nőül, s már egy kisded unokával is ajándé-
kozta meg, 1865 végén elvesztette. Barátai
részvéte, kik vele együtt siratták a páratlan
kedvességü nőt s leányt, nem sokat enyhít-
hetett az apa fájdalmán. íly sebeket csak az
idő gyógyithat be, némileg. — á — r —
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Családi kör.
Arany János költeményeiből.

Este van, este van: kiki nyugalomba!
Feketén bólingat az eperfa lombja,
Zúg az éji bogár, neki megy a falnak,
Nagyot koppan akkor, azután elhallgat.
Mintha lába kelne valamennyi rögnek,
Lomha földi békák szanaszét görögnek,
Csapong a denevér az ereszt sodorván,
Rikoitoz a bagoly csonka, régi • tornyán.

Udvaron fehérlik szőre egy tehénnek:
A gazdasszony épen az imént fejé meg;
Csendesen kérődzik, igen jámbor fajta,
Pedig éhes borja nagyokat döf rajta.
Ballag egy czicza is — bogarászni restel —
Óvakodva lépked hosszan elnyúlt testtel,
Meg-megáll, körülnéz: most kapja, hirtelen
Egy iramodással a pitvarba terem.

Nyitva áll az ajtó; a tüzelő fénye
Oly hivogatólag süt ki a sövényre.
Ajtó előtt hasal egy kiszolgált kutya,
Küszöbre a lábát, erre állát nyujtja.
Benn a házi asszony elszűri a tejet,
Kérő kis fiának enged inni egyet;
Aztán elvegyűl a gyermektársaságba,
Mint csillagok közé nyájas hold világa.

Egy eladó lyány a tűzre venyigét rak:
0 a legnagyobb 8 szebb . . . a hajnali csillag.
Vasalót tüzesít: új ruhája készen,
Csak vasalás híja . . . 8 reggel ünnep lészen. .
Körűi az apróság, vidám mese mellett,
Zörgős héjú borsót, vagy babot szemelget,
Héjából időnként tűzre tesznek sokat:
Az világítja meg gömbölyű arezukat.

A legkisebb fiu kenyeret kér s majszol;
Üszköt csóvál néha: tűzkigyókat rajzol.
Olvas a nagyobbik, nem ügyelve másra:
E fiúból pap lesz, akárki meglássa!
Legalább igy szokta mondani az apjok,
Noha a fiu nem imádságon kapkod:
Jobban kedveli a verseket, nótákat,
Effélét csinálni maga is próbálgat.

Pendül a kapa most, letevé a gazda;
Csíkos tarisznyáját egy szegre akasztja;
Kutat az apró nép, örülne, ha benne
Madárlátta kenyér-darabocskát lelne.
Rettenve sikolt fel a melyik belenyúl:
Jaj! valami ördög... vagy ha nem, hát... kis nyul >
Lesz öröm: alunni se' tudnak az éjjel;
Kinálják erősen káposzta-levéllel.

A gazdi pedig mond egy szives jó estét,
Leül, hogy nyugaszsza eltörődött testét,
Homlokát letörli porlepett ingével:
Mélyre van az szántva az élet-ekével.
De a mint körülnéz a víg csemetéken,
Sötét arezredői elsimulnak szépen;
Gondü-ső pipáját a tűzbe meríti,
Nyájas szavu nője mosolyra deríti.

Nem késik azonban a jó házi asszony,
Illő, hogy urának ennivalót hozzon,
Kiteszi középre a nagy asztalszéket,
Arra tálalja fel az egyszerü étket.
Maga evett ő már, a gyerek sem éhe*,
De a férj unszolja: „gyer közelebb, édes!"
Jobb izü a falat, ha mindnyájan esznek, —
Egy-egy szárnyat, ezombot nyujt a kicsinyeknek.

De vajjon ki zörget? ,,nézz ki, fiam Sára:
Valami szegény kér helyet éjszakára:
Mért ne fogadnók be, ha tanyája nincsen,
Mennyit szenved ugy is, sok bezárt kilincsen!"
Visszajö a lyányka, az utast behíván.
Béna harezfi lép be, sok jó estét kiván:
,,Isten áldja meg a kendtek ételét is,
(Igy végezi a szot), meg az emberét is."

Köszöni a gazda: „Része legyen benne:
Tölts a tálba, anyjok, ha elég nem lenne."
Akkor híja szépen, hogy üljön közelebb —
Rá is áll az könnyen, bár szabódik elébb.
Éhöket a nagy tál kivánatos izzel,
Szomjukat a korsó csillapítja vizzel;
Szavuk eem igen van azalatt, mig esznek,

• Természete már ez magyar embereknek.

De mikor aztán a vacsorának vége,
Nem nehéz helyen áll a koldus beszéde;
Megered lassanként s valamint a patak,
Mennél messzebbre foly, annál inkább dagad.
Az idősb fiu is leteszi a könyvet,
Figyelmes arczával elébb-elébb görnyed;
És mihelyt a koldus megáll a beszélben:
„Meséljen még egyet" — rimánkodik szépen.

„Nem mese az gyermek," — igy feddi az apja,
Rátekint a vándor és tovább folytatja;
Néma kegyelettel függenek a szaván
Mind az egész háznép, de kivált a leány:
Ez, mikor nem hallják, és mikor nem látják,
Pirulva kérdezi tőle . . . testvér bátyját:
Három éve múlik, hogy utána kérdez,
Még egy esztendőt vár, nem megy addig férjhez.

Este van, este van . . . a tűz sem világít,
Kezdi hunyorgatni hamvas szempilláit;
A gyermek is álmos, — egy már alszik épen,
Félre billent fejjel, az anyja ölében.
Gyéren szól a vendég s rá nagyokat gondol;
Közbe-közbe csupán a macska dóromból.
Majd a földre hintik a zizegő szalmát . . . .
S átveszi egy tücsök csendes birodalmát.

A f e k e t e e m b e r .
Történeti elbeszélés.

GYÖRY VILMOS-tól.

V.
Mikor a vár falai leomlanak.

(Folytatás.)

A fekete ember karjait felemelve ilyen-
képen imádkozott:

— Isten 1 mennynek és földnek örök Is-
tene, ki a végett küldöttéi engemet, hogy a
te szenvedő népedet megszabadítanám a
pogányok rabigájából: ime a buzgó imádság
szárnyain felemelem tehozzád mély alázat-
tal esedezö lelkemet. A te harezosaid el
vannak hagyattatva oh Uram, a te néped
éhezik és szomjuhozik. Te, a ki mindeneket
bölcsen teremtettél, s kinek jóságával be-
tölt a föld és megelégittetnek mindenek al-
kalmas időben: oh nyisd meg a te kezeidet
és ne hagyjad elcsüggedni a te népedet e
pusztaságban. Semmi csoda nem lehetetlen
te előtted oh Uram, ki kősziklából vizet fa-
kasztasz, és" ha akarod a hegyek édes har-
matot csepegnek! Isten, Jehova erős Isten,
seregeknek ura és vezetője, ki véle valál
Ábrahámmal, midőn kész volna fiát felál-

dozni, és véle Mózessel, midőn népe kés/,
volna már-már elcsüggedni, légy a te szol-
gáddal, a te küldötteddel, Györgygyel is,
légy velük híveivel, a te szent ügyed har-
czosaival. Segits meg bennünket ha úgy
akarod, hallgass meg engemet, ha jónak lá-
tod. Én Istenem, én Istenein ne hagyj el
engemet!

Esdö szava elnémult, parancsszava fel-
hangzott !

— Indulj!
A sereg szótlanul követé vezérét.
Du nem mentek az imádság helyétől

csak egy félórányira sem, midőn a hadcsa-
pat elött kiküldött őrszemek ajkain a cso-
dálkozás és kellemes meglepetés e szavai
hangzanak fel:

— Ur Jézus, Istennek fia légy velünk !
Az egész hadcsapat előre sietett
örvendetes látvány tárult föl szeneik

előtt.
A sikság egyik halmosabb pontjára érve,

közel hozzájuk keskeny ér kanyargóit ezüst
kigyó gyanánt zöld gyeppázsit fedezte par
tok közört. Az ér mentén bodros füzek fe-
hérlettek ezüstös levelekkel, s árnyékukban
valami harmincz darabból álló szép kövér
gulya, s mintegy hatvanra menő juhnyáj
legelészett a part zöld füvében. Pásztor,
nyájőr nem volt látható sehol közelükben.
Csak messze, messze túl az éren, halványan
fölverődö porfelleg mutatá nehány lovas
embernek sebes eltünését.

György szótlanul állott meg s arczán a
diadalérzet sugárzott.

— Isten véle van! —kiáltá a tömeg egy
szivvel, egy lélekkel — mi hiszünk az Isten
küldöttében!

S oda rohantak hozzá, átölelték térdeit
és lábát csókolgaták.

— Fiaira, az Isten velünk van! — kiáltá
György lelkesülten. Ó meghallgatja az én
ajkaim imádságát. És én azt mondom tinék-
tek, hogy amaz ellenséges várnak falai, a
mely alá indulunk, ha én Istenhez föleme-
lem esdeklő szózatomat, épen ugy leomla-
nak maguktól, mint Jerikó falai egykoron
Jósua trombitáinak harsogására. E zsák-
mányt Isten adta nektek az én kérésemre,
vegyétek el és csillapítsátok éhségteket.

Mire az éj elérkezett, mire az ég magas
boltján kigyultak a csillagok: már akkor a
zöld partú ér mentén is vidám tüzek lobog-
tak, megelégedett körülülők arczaira vetve
világosságukat.

És azok közül csak egyetlen egy is meg
sem álmodá, hogy György vezér igen jól
tudta, miszerint ők semmi eleségét sem vit-
tek magukkal; György vezér várta az ö fel-
zúdulásukat, s ugyancsak ö küldé előre az
eleségét, titokban és rejtve, hogy imádsága
rögtöni meghallgat!atása által még szoro-
sabban magához kapcsolja követőit *) .

. . . . A bala-szent-miklósi vár egyike
volt ez időben azon kisebb őrhelyeknek,
melyek a nagyobb erösségek körül alakul-
tak a török világban, amazoknak mintegy
elöbástyái gyanánt. Szent-Miklós a szolnoki
vár körébe s ez utóbbi basájának főparancs-
noksága alá tartozék, egy alsóbb rangu tö-
rök parancsnok vezetésére, felügyelésére bi-
zottan. Erősebb ugyan, mint a közönséges
faluk vagy városok, holmi palánkkal vagy
kőfallal kerítve bár, de azért távolról sem
érdemlő meg az igazi erősség többet jelentő
nevezetét.

Bala-Szent-Miklósról Karácsony György
kettőt tudott. Első, hogy őrsége számra
nézve jóval kevesebb az ö hatszáz főnyi csa-
patánál, s igy egy bátor ostrom könnyen

•) Karácsony György ezen eljárása yalóban törté-
neti tény.

diadalra, fegyverek s lőszerek birtokára se-
githeté a bátor harezosokat; a másik pedig,
hogy a kire ö élte egyik legszomorúabb órá-
jában halált esküdött, ugyanezen várdában
lakozik. Kivá iva sem lehetett volna a leg-
el-ö ostromra alkalmasabb támadási pontot
választani.

A ftkete ember csapata szerencsésen a
várda alá érkezek. A reggeli nap elsö suga-
rait terité szét a sík fenyéren, midőn a vár>la
falait, palánkjait s a mögöttük álló törökök
fegyvereinek csillogását megpillanták.

György lelkesitő szavakat intézett csa-
patához, ritka és különös ékesszólásának
minden gazdagságát kimerité, azután jelt
adott, a rohanásra.

És a hivő nép vakon követé a halál tor-
kába vezetőjét.

A várda falain élénk mozgást le hete
észrevenni. Egyszerre hat helyen tüz villant
fel a várda lőrésein, fehér kis füst felhöcske
csapódott fel utána, s nyomban hatalmas
dördület reszketteté meg a levegőt.

A támadó hadsereg megállott egy pilla-
natra. Ugyanazon elfogultság vett eröt raj-
tuk is, mely minden ujoncz csapat szivét
megszállja az első ágyudördület hangjánál.
A golyók elsüvöltöttek fejük fölött, nem
talált egyik sem.

— Isten harczosait elkerüli pogányok
golyója! — dörgé György az ágyúk hangjá-
nál hatalmasabban — mienk a vár, oda néz-
zetek Isten tüzet bocsátott reája.

A vár belsejéből roppant füstgomoly
kígyózott ég felé e pillanatban, utána nyom-
ban magasan csaptak fel a vérpiros láng-
nyelvek.

A támadó csapat ordítva rohant a vár-
kapú felé. György óriási alakja látszott min-
denütt legelői

A második ágyurobbanás már nem ha-
tott oly riasztólag a harezosokra.

— Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk!
— kiáltá a sereg és rohant előre.

Azonban közelebb érve a vár falakhoz,
már az apróbb fegyverek ropogása is közbe
vegyült az ágyúk bömbölése közé, és az is-
ten harczosait most az egyszer mégis fogta
már a pogányok golyója.

A legelső sorok tetemes rést kaptak,
György harczosai közül többen sebesülten
rogytak össze a fenyéren.

De a vezér bátoritásával s példájával
önmagát multa felül. Ott volt majdnem
egyszerre mindenütt. Most az elörerohanók
élén, most a hátramaradtak oldalánál.

Oh, jaj, — csakhogy a vár falai nem
omoltak össze buzgó fohászkodására. Ö nem
Isten csodájától várta — legalább saját gon-
dolatában — e falak lehullását, hanem várta
vitézei hősiségétöl: de mit tehetett e majd-
nem teljesen fegyvertelen nép a mégis
eléggé védő falak mögé rejtezett fegyvere-
sek ellenében ?

A támadók bátorsága ellen nem lehetett
semmi kifogást tenni. Végrehajták mind-
azt, a mit körülményeik között cseleked-
hetének S talán munkájukat fényes süker
koronázza, ha a leghátulsó sorok közül fel
nem hangzik egyszerre a rémkiáltás.

— Fussatok, ha éltetek kedves, hátunk
mögött az ellenség!

Még a harcz hevében levők is visszate-
kintenek.

Szolnok felöl tág kanyarulatban szágul-
dott a megtámadott* várda felszabadítására
sürü, sorokban egy nagy csapat török lo-
vasság.

— Végünk van, elvesztünk! - jajdult
fel a támadó had az iszonyodás hangján, s
elhányták fegyvereiket s futott ki merre
futhatott.

Hiába törekvék a vezér megállitani őket,

ill
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hiába kérte, hiába parancsolt, hiába emlegeté
a hős halált, s az örök élet hervadhatatlan

e ragadozó ea torkos állatokra, melyek még a kö-
veket és fadarabokat is felfalják. A tudós német '
gyakran kötött madarat vagy halat egy fára, me- •

koszoruját, hol van az a szó, mely a bátor- fy*et a z t á n a f o l y o b a d o b o t t 7 i t i t n i a k ^ t a , h o g y a

ságát vesztett futamló hadat képes legyen ' kajmánok miként ragadják meg zsákmányukat,
megállitani?

S mit tehetett szegény
György egymaga? A harag és
gyülölet egy sötét tekintetét
veté még a vár felé, megtöltött
karabélyát czéltalan kilőtte a
falak irányában s azzal sarkan-
tyúba kapva lovát keserves
zokogás közt rohant vissza azon
az uton, mely öt néhány órával
ezelőtt oly örömsugárzó arcz-
czal látta közelíteni.

Hihetőleg részint a fel-
hangzó ágyúszó, részint a jel-
adásképen meggy ujtott szalma-
kazal tették figyelmessé a szol-
noki török őrséget, melynek
egy része azonnal lóra kapott
és Szent-Miklós alá sietett.

A lovascsapat csakhamar
utolérte Györgynek futó gya-
log hadát, s rövid küzdelem
multán az isten harczosai tá-
borának java, — nehány kevés
megmenekültnek kivételével —
holtan, vagy halálra sebzetten
feküdt a rájok nézve oly gyá-
szos csatatéren.

Az amerikai krokodil.
A krokodil, az állatvilág e leg-

nagyobb gyikfaja, melyet vérengző
kegyetlensége miatt a régi egyip-
tomiak félelmökben isten gyanánt
imádtak, különböző elnevezések
alatt földünk majd minden forróövi
folyamában kisértő réme a szeren-
csétlen partlakóknak. Nemcsak a
Nílus, Niger, Szenegál, Zambesi É»
a forró Afrika többi folyama van
telve e falánk szörnyetegekkel, hanem Kelet-India
szent Gangesében és Brahmaputrájában is több
száz áldozatot ragad el évenként a krokodil, me-
lyet ott gaviál-nak neveznek. Az indusok hiedelme
szerint minden igazhi-
vő buddhistának életé- r=_=—^
ben legalább egyszer 'IIIIÉIW^
meg kell fürdenie a
Ganges szent hullámai-
ban, s e szokás követ-
keztében esik oly sok
szerencsétlen áldoza-
tul. A természet az uj
világot sem feledé el
megajándékozni e go-
nosz teremtményeivel,
sőt Amerika forróövi
tartományaiban, kivált
Guyanában, a kroko-
dilok valódi országos
csapássá váltak.

Guyana nedves for-
rósága s ennélfogva
buja termékenysége az
állatországban a ke-
gyetlen , utálatos és
csodás alakok, a nö-
vényvilágban pedig a
nagyszerü, fenséges, de
egyszersmind vesze-
delmes és mérges nö-
vények előállitására
különösen alkalmas. E
tartomány minden fo-
lyója hemzseg a kro-
kodiloktól , melyeket

ott kajmánoknak,
Amerika némely he-
lyein pedig alligáto-
roknak neveznek.

Egy tudós német utazó a Rupunini folyónál
közelebbi vizsgálat alá vette Amerika krokodil-
jait. A kajmánok esténként a kutyákra leskelőd-
tek, mikor azok inni mentek a vízhez; hanem a
kutyák is okosak voltak ám s szüntelenül ugattak

Gyulafehérvári képek: 4. A Batthyaneum.

Mihelyest egy szörnyeteg a csalétket észre vette,
lassan előuszott, a nélkül, hogy a viz felülete meg-
mozdult volna; akkor testét félkör alakúvá haj-
litá s farkával, melynek hegyét egészen torkáig

Krokodilok Casfesoca szigetén.

nyujthatja, a félkörön belől eső minden tárgyat
kitátott iszonyu torkába zúdított. Akkor bezárta
azt és zsákmányával a viz alá merült, de csak
azért, hogy nehány percz mulva a part közelé-
ben ujból előtűnjék. Ott, vagy valamelyik ho-

mokzátonyon szokta nyugodtan fölemészteni ra-
gadmányát-

A kajmánok rendes eledele a hal; többnyire
farkuk egy csapásával ölik meg azokat s egyszers-
mind a levegőbe is dobják, hogy aztán torkukkal

fölfoghassák. Az állkapczák össze-
_ _____ csapkodása és a farkok ütései oly
= ~ "~~« lármát okoznak, mely kivált éjjel

messzire e'.hallszik. Az aprókat a
nőstény kiváló gonddal őrzi s a leg-
nagyobb dühvel védelmezi. Ha a
fiakat elrabolják ea szárazra viszik,
az anya oda is utánok megy, de
már a guyanai kajmánok a szára-
zon sokkal félénkebbek, mint hogy
veszedelmesek lehetnének; ugy
látszik, mintha az állat maga is
ismerné tehetetlenségét, ha a szá-
raz földön van.

Képünk egy fegyencztelepet
mutat franczia Guyanában Casfe-
soca szigetén azOyapock folyamon.
Valami 20 fegyencz tartózkodik e
kis szigeten, melyet a kajmánok
mindennap formaszerü ostrommal
támadnak meg. Mihelyest észre
vesznek a ravasz krokodilok vala-
kit a folyam közelében, azonnal
utána erednek s a szegény lakosok
ijedten rohannak fel a toronyba,
mely egyedül képes biztos menhe-
lyül szolgálni' a kegyetlen rablók
ellen. 8. L.

Haltenyészetünk hanyatlásá-
nak okai s gyarapodásának

föltételei.
E fontos államgazdasági kér-

désről alaposan értekezik Kenessey
Albert „Halászatunk s a halte-
nyésztés" czimü, a m. tud. akadé-
mia által dicsérettel kitüntetett és
kiadásra méltónak itélt pályamű-
vében, mely a birálók véleménye
szerint, gyakorlatiság tekinteté-
ben a nyertes művet is felülmúlja.

Az érdekes és gyakorlati hasznú
mű közelebb meg fog jelenni, de
nem tartjuk feleslegesnek a tárgy
fontossága tekintetéből is, ez érde-

kes mutatványt közölni belőle. Szerzö előszámlál-
ván azon okokat, melyekből a halak szembetűnő
fogyását származni véli, igy folytatja érdekezését:

Szinte hallom, mintha valamely buzgó tör-
vényhozó, ki azt hiszi,
hogy szigoru végrehaj-
tás mellett a törvé-
nyek biztosítják a si-
kert, melynek elérésére
azok alkottattak,—már
mondaná, hogy „hiszen
ha a haltenyészet ér-
deke azt kivánja, hogy
kiirtsuk a vidrákat, gé-
meket s vizi peliká-
nokat: tehát törvényt
kell hozni, hogy eze-
ket irtsák ki; — ha a
gátok stb. ártanak a
halaknak: meg kell ha-
tározni, hogy a gáto-
kat csak ott építsék,
hol ezek elkerülhetle-
nül szükségesek, e a
gát szükségessége va-
lamely, a halászat kö-
zönséges érdekeinéi

magasb czélok elérése
által indokolható, s
ekkor is hagyjanak a
gáton, a halak szabad
járására, elég hézagot;
meg kell tiltani az ár-
terekről, az árkokból,
erekből stb. a folyókba,
tavakba visszamenő

halakat akadályozó re-
kesztők fölállitását" 8
igy tovább.

Igaz, hogy hasonló
törvények némileg elő fognák segíthetni a hal
jelenleg védelmetlen állapotának javulását, 8 a
haltenyészetnek csak hasznára lenne, ha a tör-
vényhozás reá is kiterjesztené figyelmét.

Különösen háladatoa eredményt igér, ha a
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törvény megtiltja, hogy a gyenge, legalább is
2—3 évet még meg nem ért halakat elfogdos-
sák s ivás idején halasztanak; mert az erre vo-
natkozó fölebb előszámlált érdekek mellett még
az is szól, hogy ekkép egy hal sem enyészne el
magtalanul, és nem lennénk annyira mint most,
kitéve a veszedelemnek, hogy egészségtelen,
petyhedt húsú hal kerül asztalunkra. Tapasztalt
dolog ugyanis, hogy a hal a mint ikráját elére sz
tette, szembetűnően elgyengül s testét, a mozgás
— egyik életszüksége kielégítésének — hiányá-
ban, kivül, sőt belül is rovarok lepik el, melyektől
lassankint, a fiatala előbb, a véne később, körül-
belől csak egy hó multával szabadul meg, lerázás,
kidörgölés vagy elválás által, s teljes egészségét
csak ez után
nyeri vissza.
Ez idő alatt
húsa is izetle-
nebb. Tehát
nemcsak azon
időre kell a

halászatot
megtiltani,

mig az ivás
tart, hanem
tanácsos a ti-
lalmat még
ezen túl is 4
—5 hétre ki-

terjeszteni,
midőn a hal
teljes üdesé-
gét vissza-
nyeri.

De mit
mondjon a tör-
vényhozás ar-
ra, hogy a gő-
zösök habve-
rése partra

veri a petéket
s azok ott
megszámlál-

hatlan meny-
nyiségben el-
vesznek; hogy
a csatornák

által sebesebb
folyást nyert
viz kíméletle-
nül elsodorja
a meder nö-

vényzetét,
melynek oltal-
mában eddig
oly biztosan
rakta le ikrá-
ját, s melyek-
ben sok halfaj
minden táplá-
lékát föllelte;
végre, hogy a
falvak s váro-
sok söpredé-
kének leveze
tő csatornáin
8 a gyárakból,
a hal életének
ártalmas anya-
gok folynak
vizeinkbe?

Poroszor-
szágban, több
német her-

czegségben,
Svájczban,

valamennyire
Angliában is,

különösen
azonban Francziaországban már több évtizeddel
előbb részletes törvényeket léptettek életbe a hal-
tenyészet védelm ére; de mindenütt kisebb-nagyobb
eredménytelenséggel. Azívásidejéo, — minthacsak
épen azért, mert meg volt tiltva a halászat, —titok-
ban annál inkább irtották a halakat; sokan egyéb
kor nem is foglalkoztak a halászattal, csak hogy
azon gyanúban se legyenek, hogy halójuk van, s
ilyenkor, mert a tiltott halászat gyümölcsét busá-
san megfizették, gyanu alá sem jőve halászgattak.
A mint a halászati bérleteket hosszabb időre kö-

. tötték, a bérlő mindig tudta módját találni, hogy
a bérlet ideje kiteltével üresen hagyja a vizet,
habár ki is volt kötve, hogy a bérlet leteltével a
becsü szerint átvett halmennyiségért felelős.
Francziaországban hiába iparkodtak rendeletek,

szigoru őrködés mellett emelni a haltenyészete',
mignem 15 évvel ezelőtt Huninguebea oly közve-
títő intézetet állitottak, mely a ha'tenyéaztésre
szükséges ismeretek terjesztése mellett, az egész-
séges peték összegyűjtésével, részben saját fel-
ügyelete alatt termelésével, bevásárlásával s
kfköltetésével és eladásával foglalkozik. Ezen
intézet csakhamar azon eredményt eszközölte,
hogy a halászok és bérlők saját érdekeik helyes
fölismerésére vezetve, kímélni kezdték az idétlen
kis halakat, s az ikrát gjndosan összeszedték és
ápolták. A gyenge halat nem vitték többé vásárra,
hanem bevárták, hogy az egy-két ivadékot szapo-
rítson, ívás idején gondját viselték az ikrának,
mertaztahuninguei intézet jó áron megvásárolta.

Családi kör. (Az Arany-albumUl.) - Than Mór eredetije után fára rajzolta Jankó

E számítás, gondoskodás, az önérdek kielégitte-
tése, másrészt az alkalom, hogy ki-ki könnyen
benépesíthette vizeit az intézettől nyert egészsé-
ges petékkel vagy az apró halakkal,- mindinkább
Terjesztette a haltenyésztés iránti érdeket, s ma a
közönség több és olcsóbb halat fogyaszt, mint
előbb, jóllehet Francziaország, a a » g 7 o b y " ? " "
tokok csekély számánál fogva, a haltenyé ztésre
nem a legkedvezőbb körülmények kozott áll.

ílven a huningueihez hasonló intézet volna
nálunk: w szükséges, hogy a hal folyton ne fogyjon
vizeinkben. Nem mondom, hogy annak szükséges
oly nagyszerűnek lenni, mint azt Huningueben a
franczia kormány, mondhatni fényűzéssel, kiállí-
totta. Az sem kellene, hogy hasonló intézetet
nálunk is a kormány állítson fől; sőt ajánlatosbnak

látszik, hogy ilyesmit maguk az érdekeltek, külö-
nösen a földbirtokosság kezdeményezzen s a kor-
mány közbenjárása, még a törvényhozás oltalma
is csak a legszükségesebbekre nézve vétessék
igénybe. Ilyesminél a hatalom beavatkozása ha-
marább hathat zsibbasztólag, mint gyarapitólag.
Az ily intézet, hogy minél kiterjedtebb alapra
támaszkodhassak, a tömeges átalános részvételt
igényli, mi által a közérdek oltalmát élvezheti.

Alapjában a huningueihez hasonló nehány
intézet Angolországban, Svájczban, Münchenben
a királyi állatgyógy iskolával összekötve, s hoz-
zánk legközelebb Salzburgban is van, melyet egy
1865. jún. 15-kén életbe lépett társaság tart fenn.
Ezen intézetek belszervezetét körülményesen le-

irni tán fölös-
leges volna, a
mennyiben a*
természetesen
mindenütt a
helyi viszo-

nyokhoz van
alkalmazva, s
bizonyosan mi
is kénytelenek
lennénk saját
erőnkhöz és
viszonyaink-

hoz mérni ter-
veinket. Csak
az eszme, czél
jelentőségé-
vel, az eszkö-
zök megvá-
lasztásának
föltételeivel

kell inkább
megismerked-
nünk. Mind-
nyája szerve-
zete ez alap-
eszméből in-,
dul ki: — esz-
mecsere által
tisztázni a
haltenyészet

emelésére ve-
zető ismere-
teket; ezeket
minél nagyobb
körben ter-
jeszteni; a

gyakorlati té-
ren nyilatkozó
sikert jutal-
mazni, egye-
sek erélyét
ösztönözni;
gondoskodni
egészséges

magról, mely
a folyton pusz-
tuló tenyésze-
tet uj sarja-
dékkal gazda-
gon pótolja.

Oly egy-
letekre volna

nekünk is
szükségünk,

melyek ezen
czélokat ha-
sonló módo-
zatokkal tűz-
nék maguk

elé; mert csak
igylehet,hogy
a peték évről
évre milliár-
donként elve-

gőzösök habverései, s a víznek az ülle-szése a
dékes csatornák s a gyárak ártalmas üritékei s
több efféle miatt, — kellően pótoltassák; csak
igy lehet a törvény oltalma az ivás idején halá-
szás ellen sikere3. Erre nézve azonban szükséges,
hogy megváltoztassuk szokásainkat. Eddig csak
pusztítottuk, gondatlanul vesztegettük a halat,
melyet a természet ingyen jó kedvéből hozott s

á k él l t t t t N e m "»«»» n o e /
melyet a természet ingyen jó kedvébő
számunkra a véletlen megtartott.Nem "»«»» n o e /
találkozzék e soroknak olvasója, ki ezzel jövöre is
beérné. Haltenyészetünket nemcsak a gondatlan-
ság nézi félválról, de a szakértelem hiánya is ko-
zönynyel hagyja. - Ezen változtatnunk kell

A mint a földmivelés érdekében a tagosztályt
behozták: a marhatenyésztés a kozlegelokről az
istállózásra szorult, miből a vetett takarmanynyal
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gazdálkodás s lehetőleg a szeszfőzésnek a föld-
miveléssel szorosabb összekötése vált szükséggé.
A cselekmények szoros összefüggésénél fogva, a
dolgok következetes egymásutánjának törvényét
egyébben is tapasztaljuk. A haltenyészetet illető-
leg, mig majd minden gazdálkodásunk az ős ter-
melésre volt bizva, könnyebb volt a halászat ered-
ményével is egyedül erre támaszkodnunk; — de
most, midőn mind a földmivelés, mind az ipar
minden ágában mindinkább a szakértelemre ala-
pitott javítás, jobb, ujabb nemü kezelés vált szük-
séggé s jut naponkint nagyobb érvényre; midőn
a nagyobb adózás, nagyobb kényelmi igények
következtében, mindenki rendes keresetre van
utalva; a nagyobb fogyasztás mindig több élelmi-
szer előteremtését igényli ; a csatornázás, külön-
böző gyárak felállítása, agőshajózás nélkülözhet-
lenekké váltak: lehetlen, hogy a halász továbbra
is csak a kétes szerencsére legyen utalva, a a hal-
tenyészet az őstermelésre hagyatva, hogy vizeink
haltól parlagon álljanak. — Égy lépést kell ten-
nünk előre e téren is. Elmaradhatlan, hogy a hal-
tenyészet jelen senyvedő állapotával tovább be
nem érve, ezakértelmes haltenyésztéshez fogjunk.

A természet, mint láttuk, eléggé gondosko-
dott a hal szaporaságának első föltételéről, a mag
— illetőleg petebőségről: fő feladatunk tehát nem
az, hogy uj tenyészanyagot termeljünk, — hanem,
hogy a természettől önként és bőven adott te-
nyészanyagot minél inkább meg tudjuk óvni elle-
neitől, a gondatlan halászoktól, az áradások hűt-
lenségétől, a gőzösök habjaitól stb., és hogy a
tenyészanyagot fel tudjuk tartani, jobban ki tud-
juk fejteni, teljes kifejlődéshez juttatni. Mert
mint tudjuk, a gondatlan bérlőt, a mohó halászt
ea a léha horgozókat — kik nálunk, szerencsére,
alig ismeretesek — valamint a vidrát kivéve, —
a haltenyészet egyéb ellenségei különösebben a
petéket s a fiahalakat kifejlődésük elsö korszaká-
ban pusztítják. Ha a hal fejlődésének első korsza-
kán túl van, — jöhetnek a hullámok, mehet a viz
árja szanaszét: a kifejlett hal szabadon ficzkándoz,
a ekkor még a hüzhödt csatornák mérges folyadé-
kát is kikerüli, s csak a rekesztők és czölöpözések
elől tud nehezen menekülni.

Ime, a haltenyésztés ismerete épen azon elő-
nyökre vezet, melyek által képesek vagyunk a
a hal tenyészanyagát összegyűjteni, azt a megrom-
lástól s ellenségeitől megóvni, annak ereje szerint
valo kifejlését előoegitm , lphe.t.őlpg biztositni.
Erre nézve természetesen szükséges, hogy ismer-
jük a halpeték lényegét, az ivás vagy a petemeg-
termékenyités természetét, a halmagzat fejlődésé-
föltételeit, valamint a kifejlett hal fóntartásának,
gyarapodásának tényezőit. Mindezen ismeretek-
kel birva, különösen ha lesznek haltenyésztő tár-
sulataink, miként fölebb érintők, melyek közvetítő
intézeteket alapitnak, hogy ez ismeretek terjesz-
tessenek, a petéket összegyüjtsék, ki fejleszszék
stb., ekkor reménylhető, hogy halaink nem fognak
folyton fogyni, hanem hallal benépesíthetjük azon
vizeket is, melyekben a halak már érezhetőn fo-
gyásnak indultak. Igy lehet az, hogy a Tynen, a
gőzhajók élénk forgalma mellett is kielégitő halá-
szat van; s így érhetjük el mi is, hogy legélén-
kebb forgalmu viziutjaink sem lesznek a hal hiá-
nyában.

Némelyek, különösen német irók, a halte-
nyésztést vagyis midőn a hal tenyészetéhez emberi
gondoskodás és szorgalom járul, mesterséges hal-
tenyésztésnek (künstliche Fisohzucht) nevezik.
Mi elégnek tartjuk ezt haltenyésztésnek nevezni:
mert hisz, mig a hal ápolására sem gondot, sem
fáradságot nem fordítottunk — mint péld. majd-
nem kivétel nélkül édes mindnyájan a négy folyam
partjain — csak is tenyészetről lehet szó. Mester-
séges haltenyésztésnek pedig csak az oly módok
alkalmazását mondhatjuk, melyekkel a hal tenyé-
szeténél a természet rendes működéséte külső
erőkkel avatkoznak, illetőleg a természet rendes
működésének lefoh ását zavarják, péld. mikor !
valaki a halat, hogy az az ivás által erejét ne j
fogyaszsza, s minél hamarább elérjen bizonyos I
nagyságot vagy 8 u i y t - _ kiheréli, s igy tenyészti,
mint ez egyebütt i8, de különösen Angolországban
szokásos. A mi czélunk a haltenyésztésről azon
értelemben szólani, miként ezt fölebb kifejeztük, s
a mesterséges tenyésztésről, a mint mi értjük ezt,
csak is a fogalom tisztázása érdekében szólottunk.

Lehet hogy a haltenyésztés foganatosítása elé
nálunk is nagy akadályokat gördit" miként Fran-
cziaországban, azon körülmény, hogy a vízparti
birtok legnagyobb része kis birtok, s"a hal eleven
természete nem igen engedi, hogy az egy helyt
maradjon, különösen az ivás idejét megelőzőleg
mindannyia nyugtalanul keresi a helyet, mely

szaporítására alkalmas. Némely halfaj, például
a tokfélék e végre majdnem egész életüket
folytonos vándorlásban töltik. Quatrefages is
ismerve a halak e tulajdonságát s a franczia-
országi partbirtokok eldaraboltságát, mondá:
hogy Francziaországban ha találkoznék is, ki
kisebb vizparti birtokán halat tenyésztene: meg-
lehet, hogy a vidéknek, mehet a szokottnál
több hallal látna el, jó szolgálatot tenne; de kétli,
hogy egyszersmind önmagának is használna. —
Mint tudjuk, nálunk is igen eldarabolvák a bir-
tokok; de azért nem hiányzinak nagy vizparti
birtokosaink, minők p. o. a Duna mentén
Pálffy s Eszterházy herczegek, az esztergami és
kalocsai érsekségek, a m. kir. kamara, a magyar
tudományos egyetem, b. Sina, az Eltz grófok,
Albrecht főherczeg; a Dráva mellett Lippe her-
czeg, gr. Pejacsevich és b. Prandau; a Bodrog és
Tiszapartjain: Breczenheim herczeg, az Andrássy
grófok, a Lónyayak, Majláth grófok, Sennyey
bárók, gr. Vayak, gr. Károlyiak, gr. Pallavicini,
Karácsonyi, Kárász; a Balaton mellett az Inkeyek
s gr. Festetich stb., kiknek több mértföld hosszat
öntözi birtokaikat a viz. Az ily nagy birtokokon
mindenesetre azonnal foganatosítható lenne a hal-
tenyésztés; a kisebb birtokokra nézve pedig szük-
séges az egyesülés s a haltenyésztést közvetítő és
elősegitő intézetek fölállítása, 8 itt-ott több-keve-
sebb gond, beruíiázás, szóval pótlása annak, mit
a természet megtagadott volna.

Gyula-Fehérvár.
(Folytatás.)

II. A vár nevezetességei, régészeti és statis-
likai tekintetben.

Legtisztesebb és minden tekintetben legbe-
csesebb épülete Fehérvárnak a székesegyház, mely
épitészeti tekintetben hazánk legelső monumentá-
lis egyházai közé számitható; a benne foglaltakat
illetőleg pedig még ma, annyi kirablás és rombo-
lás után is gazdag és érdekes történeti és régé-
szeti muzeum, mely figyelmünket kiválóan igénybe
veszi és megérdemli.

I. A székesegyház.
A székesegyház, ugy a mint jelenleg áll,

négy épitészeti korszak nyomait hordja magán.
A régibb román kor nyomait mutatja az alsó

falak nagyobb része, különösen a déli főkapu és
oldalfal, a még meglevő két kisebb apsis; az ujabb
vagyátmeneti román építészet korába sorozhatók
a kereszthajó egészen s a tornyok alsó része; a
csúcsíves (góth) építészet fénykorára utaló után-
zat az 1753-ban Stojka püspök által kiépitett
szentély, valamint az egész egyház csúcsíves
boltjai is, melyek azonban eredetiek is lehetnek.
Végre a paróka (barocco) modort az északi olda-
lon épült bejárat előcsarnoka a a főbejárat előtti
korlát faragványai képviselik.

Az egyház jelenleg egy előcsarnokból (para-
disum), mely a két torony közét foglalja el, s az
ékes faragványokkal diszitett főbejáraton (por-
taié) belől nagyszerü három hajóju belegyházból
áll, melyet kereszthajó metsz át, s melyen belül a
térés szentély áll.

Egész hossza 261, szélessége 120, magassága
több mint UO láb; a fő- és oldalhajókat hat-hat
oszlop választja el, melyek főtélyei (Capitel) két-
félék: egyszerü románok,korinthi modort utánzók
8 később kori gazdag és művészi diszitésüek rózsa-
füzérekkel, az alapok attikai modorban, szabályos
sarkleyelekkel, melyek szintén legalább is a
XlII-ik századra utalnak hazánkban. Különösen
szép egy pár vízi-liliomokkal ékitett ívtartány
(console) a déli hajóban, melyek egyikét Henszl-
mann is érdekesnek tartá a lerajzolásra, s a
„Régészeti kalauz"-ban közlésre.

A falak nagy köbszerü kövekből vannak
épitve; legnagyobb diszszel a déli oldalon s a
még meglevő, belől mellék-oltárok által takart
két kisebb köralaku kiszökellésen (apsison), melyek
egyikén (az északin) még a középkorban divatos
építészi elmésségnek is érdekes példányára aka-
dunk: egy rébuszra, mely három nyu-
lat ábrázol, oly ügyesen összeállitva,
hogy bár mindössze csak három fülök
van, mégis mindháromnak meg van
mindkét füle.

Tornyai közöl a déli van (nem egészen sza-
bályosan) kiépítve 24 öl magasságra, az északi
oldaltorony csak a fedélig áll fenn s a félelmes-
ségig repedezett állapotban van.

A régi sírboltok ez idő szerint felbontatlanok;
egy ujabb a szentély alatt nyulik be s a közelebbi
idő kath. püspökeinek tetemeit zárja macában
egyszerü fülkékben; a Csiszár családé az előcsar-
nokból nyilik le.

De benn, az egyház belsejében vannak azon
kegyeletes emlékek, melyek az ide zarándoklóit
honfiú figyelmét különösen magokra vonják.

A déli mellékhajó, legnyugatibb boltja alatt
három sírláda (sarkophag) áll, melyek közül a
közbelsőt a nagy Hunyadiénak, az ennek jobbján
esőt Hunyadi Lászlóénak tartja történet és ha-
gyomány; a balján levő pedig kétségtelenül Szé-
kely Jánosé, a kormányzó testvéréé.

Az elsőnek hihetősége mellett még több szól,
mint Hunyadi Lászlóé mellett; legalább nincs mi
meghazudtolja; ellenben ez utóbbin oly jelek van-
nak, melyek a véleménynek inkább ellene, mint
mellette szólnak. Ilyen például a paizs, melyen
két dárdával átszúrt medve van; e mellett jobbra
F. C. betük, balra A. betü, melyek egy Hunyadi
koporsón mind idegen jelek.

A nagy Hunyadiénak tulajdonitottat báró
Bajtai püspök 17b"6-ban kinyittatta; de semmi
igazoló emlékre nem akadtak, mi az annyi izben
történt feldúlást tekintve, épen nem csoda.

A harmadik Székely Jánosé, melyen mint a
két előbbin is hanyatt fekvő és lábait (még meg-
voltak) oroszlánra fektető férfiu látszik, teljes
hadi díszben. Jobbra családi paizs (talán az ősi
vagy épen csak a székely nemzet ős czimere) s
ezen terjesztett szárnyú sas, (turul?) Balra más
czimer a magyar négy folyammal (nyalábbal). A
koporsó lábánál még egy harmadik czimer is van:
a szájában gyürüt tartó holló, a Hunyadi-czimer.

A sírláda fellapjának körzetén pedig ezen
felirat olvasható:

„Miles. Joannes, vocatus. fráter. Gubernato-
ris. sit. junctus. coelicis. choris. Anno. Dni.
MCCCCXXXIIII (1434). De Huniad, és ujra:

Hic. est. tumulatus. Johannes, miles. junior,
de. Huniad, vocatus. fráter, ejus. (Itt fekszik az
ifjabbnak nevezett Hunyadi János vitéz, amannak
testvére.)

E három érdekes sírládával szemben a tulsó
északi oldalon, emezeknél nagyobb fénynyel, ala-
bástrom- vagy márványból kiállítva még más
kettő van.

Ezek egyike Izabella királynéé, másik ,fiáé,
János Zsigmondé. Ezek az előbbieknél sokkal
épebbek, a hitelesaégök az össze nem téveszthető
czimerek miatt kétségtelen.

Izabella sírládája fedelén teljes magyar dísz-
ben öltözött koronás nőalak, karjain többszörösen
hólyagos szabásu köntös. A családi czimer négy
részre osztott paizs, melynek jobb szárnyán gyer-
meket nyelő kigyó, balrészén egyszarvú ea orosz-
lán, az alsó jobb szögleten a magyar kettős ke-
reszt a hármas halmon; balon három koronás
oroszlánfej; a másik czimer a lengyel sast ábrá-
zolja.

János Zsigmond teljes hadi díszben van kifa-
ragva. A családi paizs itt is négy részre osztva;
az első negyedben koronás sas (lengyel), a máso-
dikban nap és hold (székely czimer) s egy orditó
farkas (Zápolya); a harmadik negyedben a magyar
négy folyam (nyaláb); az utolsóban egyazarvu és
oroszlán.

Felirat egyik sírládán sincsen; de az oldalok
is igen ékes faragásokkal díszlenek. A sírládák
üresek.

E sírládákon kivül igen sok emlék van és
még több volt ez egyház falában, padolatán. De
ezek egy része oltárokká vagdaltatott (Bethlen
Gáboré, Rákóczíaké), más része felfelé levén for-
dítva a rajta járó-kelők léptei alatt kopott el
(Lépesé, Martinuzié) vagy épen befelé forditta-
tott. A nagy és kis előcsarnokban még láthatni
darabjait I-ső Rákóczi György nagyszerü fekete
márvány síremlékének.

Ezelőtt egy századdal még a következőké
volt teljesen olvasható:

Geréb Lászlóé, Mátyás király rokánáé az egy-
ház kulsp tálában;

Antal nyitrai püspöké, ugyanott.
Benn az egyházban:
Szalay Báró Sztojka Zsigmond (Antal) püs-

pök emléktáblája 1753-ból, midőn a szentélyt (ad
veterem plane formám) helyreállittatta;

Lépes Györgyé, a sz.-imrei csatában elesett
hős püspöké 1442-ből;

István (Imre) püspöké 1419-ből (részben ma
is látható a jobb oldali oltár eiőtt);

Nagy Mátéé, neje Toroczkói Anna által ál-
litva;

Lencsés Györgyé 1593-ból;
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Várdai Ferenczé a több jelentéktelenen kivül:
Bethlen Gáboré,
Károly Zsuzsannáé és
Bethlen Istváné, melyek mind eltüntek:

1629-ből.
/. Rákóczi Györgyé, melynek főtáblája az

északi előcsarnokban még megvan;
Martinuzié, „Omnibus moriendum est" (mind-

nyájunknak meg köll halni) felirattal 1552-ből;
Gyulaffy Lászlóé 1754-ből;
Varkocz Tamásé 1566-ból;
Giczi (Géczi?) Jánosé;
Gyere'ffy Andrásé, mint gyilkosok által meg-

ölte;
Sztojka Zsigmond püspöké 1770-ből stb.*);
Kétségtelen, hogy szorgalmas kutatás után

az egyház talajában még többet lehetne találni;
de ujabb időben csakis Haynald Lajos volt erdélyi
püspöknek vannak ez egyház körül művészi érde-
mei, ki rövid püspöksége alatt az egyház faragott

vei, még pedig ugy, hogy a rendes, falhoz állitott
polezokon kivül, az alsó padlazat egy része is
könyvvel, és pedig jobbára kötetlen könyvvel van
berakva.

E könyvtár alapját ugyancsak az alapitó
Batthyány veté meg, Migazzi bibornok könyvtá-
rának 40,000 forinton megvétele által; melyhez az
ő, Mártonffy, Szepessy és Kováts Miklós püspö-
kök és Buczy Emil kanonok könyvei járultak.

Köteteinek száma a jelenlegi könyvtárnok
állitása szerint 26—30,000 között állhat, ha azt
meg nem haladja.

Áll pediglen a főterem alsó részében a biblia-
gyűjteményből, mely igen gazdag és becses; közöt-
tük I. Rákóczi György fejedelem házi bibliája;
ebben a fejedelem sajátkezüleg jegyezte be, hogy
melyik részt hány izben olvasta el (az uj testa-
mentumot talán 17-szer!) A biblia-gyűjteménytől
jobbra az ugynevezett Commentáriusok (szent-
irás-magyarázatok), aztán a szent atyák művei a a

török kormányzó létesité; a királyfürdő körülbe-
lül 310 éves, 1560—1566-ban alapitá szintén a
budai török helytartó. Legifjabb e sorban a csá-
szárfürdő, 290 éves, a Sokoli Mustapha építetté
1566—1579-ben.

** (Egy elszegényedett herczeg.) Közelebb
hunyt el Párisban a nagy vagyonu a előkelő nevü
Jablonovszky herczegek egyik sarja. Ausztriát
adósságok miatt kellett elhagynia. Egy ideig Pá-
risban tartózkodott, s a legmagasabb körökben
fordult meg. Még a Tuilleriákba is járt volt. Az-
után egyszerre csak alá bukott csillaga. Londonba
vándorolt, hol Bruce név alatt jó darab ideig irno-
koskodott. Ebben az alárendelt helyzetben ismerte
föl Merton Mozes pénztőzsér, ki nevével nagy
számitásokat kötött egybe, s bureaujába, üzletébe
vette. A számitások valószinüleg puszta konbiná-
cziók maradtak, hanem Jablonovszky herczeg azért
haláláig Merton Mozes titkáraként működött.

** (Női ruha oltalma égés ellen.) A gyakori

Hunyadi László íirköve, Hunyadi János íirköve, János Zsigmon.d sírköve,
a gyula-fehérvári székesegyházban.

Izabella sírköve,

köveire mázolt vakolatot lehányatta, s nagy költ-
séggel adta vissza az egyház belsejének régi, tisz-
teletet előidéző színezetét.

II. A Batthyaneum.

A Batthyaneum vagy Batthyány-féle gyüjte-
mény gr. Batthyány Ignácz egykori erdélyi püs-
pöknek köszöni lételét, ki eleinte csak csillagdát
tervezett s e végből titoknokát Mártonffy Antalt
Bécsbe küldötte volt, hogy mire a csillagda készen
áll, csillagász is legyen hozzá.

1794-ben lett kész a trinitariusok hajdani
egyháza és kolostorából átidomitott csillagda, a
már visszaérkezett Mártonffy utasításai szerint 8
homlokára ezen felirat lőn téve:

„1794. Uraniae C lg . de Battyan Ep. Tran.
posuit."

E csillagdához a nemes és nagylelkü alapitó
ásvány-, érem-gyüjteményt és becses könyvtárt
kapcsolt, a 1798-ban Bonczidán 38,200 forint ér-
tékü magánvagyonával, mintegy fenntartási tőké-
vel, Erdélynek, illetőleg egyházmegyéjének aján-
dékozá.

A Batthyaneum jelenlegi elrendezése a kö-
vetkező :

Elég tágas körlépcsőn jut az ember egy ro-
lyosócskára, melyen egy ablakközben, római ere-
detre mutató női szobor (talán Vesta vagy Diana)
és egy Mitrász-töredék van. A gyüjtemény maga
egy kisebb szobával kezdődik, melyben nehány
darab avult természettani (physicai) eszközön
kivül, pár ezerét tehető, de inkább darabjai szép-
aége, mint teljessége és sokfélesége által kitünő
ásványgyüjtemény van. Ehhez kisded mellék-kamá-
rában még nehány, csekélyebb becsü régészeti ea
őslénytani darab járul. Az épületrész s talán az
egész intézet némi elhagyatottságára utal a jelen-
ben, hogy a felpadlat (piafond) boritékának nagy
része levált és lehullott.

Ez előszobául tekinthető gyüjteményszobá-
ból nyilik az ajtó a két emeletet elfoglaló fő- vagy
könyvtár-terembe, mely elég dis&zel és tagosán
van épitve a egy fiók-termen és mellék-szobán
kivül, felső'karzatot a ujra egy kis félszobát foglal
magában.

Mindez egész kiterjedésében rakva van könyv-
•) Antonii Szeredai: „Series Antiquorom et recen-

íiorum episcoporum Transylvaniae."

i rendszeres theologia következik, melyet a histó-
riai művek gyüjteménye zár be.

Az emeletben a jogi, bölcseimi müvek és a
klasszika litteratura (római, görög irók) foglalnak
helyet.

A terem főhomlokát az alapitó arczképe
disziti.

Van egy kis éremgyüjtemény is, inkább anya-
gilag értékes, mint ritka darabokkal.

De legbecsesebb része a könyvtárnak azon
kis szobában van, mely a karzatról nyilik a fen-
nebb leirt természettani gyüjtemény fölé.

Ebben vannak a könyvtár kincsei: gyönyörü
miniatűr-művekkel diszlő X I I — X I H - i k századi
barát-iratok; nyomtatási zsengék (incunabula) a
végre az egykori nagyhirü országos fehérvári káp-
talan régi okmánytárának, az égetések s rablások
után megmaradt töredéke.

Ez utóbbit több tekintetben felhasználták
gr. Kemény József és dr. ötvös Ágoston derék
történetbúváraink.

Többszörösen kanyargó csiga-lépcső vezet a
könyvtár-emeletből a csillagdába, mely jelenleg
szintén gazdátlanul áll, bár látszik, hogy valami-
kor elég ahhoz értőleg vala berendezve.

Ez egy főteremből s két f ülkécskéből áll.
A főteremben elavult távcsövek állanak Her-

schel és Gregori-félék; a falakon hirneves csillagá-
szok képei; az egyik fülkében sötét kamra, másik-
ban egy költségesen felállított délkör-jelző áll.

Egy jó mezei távcsővel, a szabadra nyiló
erkélyről feltárul a vizsgáló előtt Erdély legfelsé-
gesebb vidéke: a Maros mentén éjszakfelé a sz.-
imrei csatatér, nyugatra a tündér Ilona várromjait
hordó Kecskekö, a XIV. Lajos arczát viselő Csáklya
s az óriási Pilis. Dél-mpjatra Erdély aranyhegyei
s mindezeken elterül tüzeiben a gyönyörü Hegy-
alja, szebbnél szebb fekvésü szőlőhegyeivel s
lábainknál a hires Rózsamái. (v̂ ge *»«'*•>

P. Szathmáry Károly.

E g y v e 1 e g.
** (A budai fürdők koráról) érdekes adato-

kat közöl a P. Lloyd. E szerint a rácz-fürdő 370
400 éves lehet, valószinüleg Mátyás korából; a

rudas-fürdő 320 éves, s 1543 — 1548 körül a budai

szomoru esetek, melyeket a női ruhák tűzveszé-
lyessége okozott, a vegyészeket oly anyag fölta-
lálására serkentették, mely által a bajnak elejét
venni lehetne. Angliában végre ki is találták, hogy
a szénsavas sziksó e czélra legalkalmasabb.
Igaz, hogy a szer által sincs a ruha szenesitése
megakadályozva, de igen is a láng föllobbanása
ugy, hogy tulajdonképeni veszélyről szó sem lehet.
E szert ,,Lady's üfe preserving Starch" (női élet
oltalmazó keményítő) név alatt árulják. De ezen
szer a mi viszonyainkhoz mérve tulságos drága, s
más anyagot is birunk, mely e tekintetben kielé-
gitő. Ez a kénsavas légköneg (amoniak), melyet
a gázintézetek nagy mennyiségben s nagyon olcsón
állitanak elő. Ez anyag még egyéb tárgyakra is,
ugymint épületfa, a szinházi diszitmények, vá-
szonra stb. nagyon czélszerüen alkalmazható s
ezeket tűzveszély ellen oltalmazza.

** (Európa államkiadásai.) Kolb a statistika
kereskedelmi könyvének uj kiadásában kiszámitja,
hogy az összes európai államok jövedelme mint-
egy 2800 milló tallérnyi óriási összeget tesz,
melyből a behajtási és az állami vállalatok üzleti
költségeinek levonása után körülbelől 2240 millió
tiszta bevétel marad. Mivel pedig a szükséglet
2500 millióra megy, rendes viszonyok között évről
évre 260 millió tallér hiánylat mutatkozik. A fő-
összegből az udvartartás 59 milliót = 26/ l0 száza-
lékot, a hadsereg 780 milliót = 448/10 százalékot
s a nagyobbrészt a hadügy okozta államadósság
834 milliót = 372/u, százalékot vesz igénybe. E
három tétel tehát már magában véve 1673 milliót
vagyis 747/,0 százalékot von el, s igy az államok
közveden szükségleteinek fedezésére nem marad
több, mint egy negyedrész. Mig 75 százalék állam-
adósságokra, öldöklő fegyverekre s fejedelmi fényű-
zésre; minden egyébre, mint kereskedés és forga-
lom, kézmű és ipar, mezőgazdaság, iskola és ne-
velés, jog- és biztonságügy, művészet és tudo-
mány stb , szóval az egész nemzetgazdaság ée
népnevelésre összesen csak 25 százalék! Még in-
kább kitünik az aránytalanság, ha a had- éŝ  az
oktatásügyre forditott költségeket külön állítjuk
egymással szembe. Az állambudget minden 1000
frankjából esik: Francziaországban 295 hadügyre,
l l oktatásra; Ausztriában 270: 19; Bajorország-
ban 219: 22; Smgzorszégban 218: 37; Würtem-
bergben 218yrBadenben 182 hadügyre, 33 ok-
tatásra. ____—
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Irodalom és mŰTészet.
— (Ol Családi kört,) Than Mór illustrátióját

Arany János költeményéhez, Kath Mór derék
kiadónk szives átengedése folytán közöljük az
általa kiadott ritka diszü Arany-albumból. Than
eredeti rajzának s az albumbeli fényképnek lehe-
tőleg hű másolatát igyekezett adni a fametsző is;
a felfogás és compositio érdeméről mindenesetre e
másolatból is alkothat magának fogalmat a néző.
A kép, a költeménynyel együtt nézve, önmagát
eléggé magyarázza s igy fölösleges volna többet
mondanunk felőle.

— (Heckenast Gusztáv kiadó-hivatalában)
ujabban ismét nehány közhasznu tankönyv jelent
meg, többnyire ismert jelességü szerzőktől. Elég
egyszerüen figyelmeztetnünk az illető közönséget
megjelenésükre:

1. Corzan-Avendano Gábor Betüszámtani
(algebrai) példatára, mely a Császár Károlylyal
együtt dolgozott Elemi mennyiségtan rendszeré-
nek harmadik darabját képezi. A számtani gya-
korlásnak legsikeresebb emeltyűje egy czélszerüen
rendezett példatár, mely az öntanulás biztos elő-
mozdítója. Ilyet mutathatunk be Corzan jelen
müvében, mely a legjobb külföldi példatárakkal
bátran kiállhatja a versenyt. Ara a nagy 8-rét
alaku 19 ives munkának 2 ft. 20 kr.

2. Mihályi Károly Latin nyelvtanának má-
sodik füzete. A derék szerző e művében is, mint
már előbb megjelent gyakorlatos könyveiben, a
nyelvnek nemcsak gépies megtanulására, hanem
szellemébe behatolásra s átalában gondolkodásra
törekszik serkenteni és vezetni tanitványait, s e
czélt valóban meglepő sikerrel éri is el. Különö-
sen ajánljuk e sajátos eredeti rendszerü müvet az
érdekeltek figyelmébe. B második füzet ára 60 kr.

3. Ribáry Ferencz, Magyarország oknyomozó
története, lyceumok ea középtanodai felsőbb osz-
tályok számára. Közép 8-rétben, 27 iven, adja
elő az egész magyar történelmet, s igy épen nem
túlterjedelmesen. Ára 1 ft. 80 kr.

4. Kerékgyártó Árpád Magyar történeti kézi-
könyvéből már a harmadik rész jelent meg, mely
a mohácsi csatától a linczi békekötésig s I II .
Ferdinánd király haláláig terjed. A tudományos
irodalmunkban jelesen ismert szerző e műve,
mely a legjobb történeti munkák nyomán ügyesen
van egybeállitva, nagy elterjedésre számithat. E
füzet ára 80 kr.

5. Ballagi Károly Izraelita népiskolák szá-
mára készült kis könyve: Magyar- és Erdélyor-
szág története, kapcsolatban az egyetemes törté-
nelem legfőbb vonásaival. Ára áO kr.

6. Kovács Nándor Latin olvasó-könyvecskéje,
protestáns tanulók számára. Ára 20 kr.

= („Honvédvilág1) czim alatt érdekes gyüj-
temény jelent meg Heckenast Gusztávnál, két
csinos kiállitásu kötetben. Szerkesztették Kunsági
és Potemkin. Tartalmát részben történeti czikkek
képezik, melyek az 184% iki események némely
részleteit derítik föl, részben elbeszélések, de
ezekben is ama kor szelleme van többé-kevésbbé
visszatükrözve. Vannak továbbá költemények
szintén a honvédvilágból s ujabb müvek egy pár
nemzeti indulónkra. A két kötet ára 2 ft.

— (Szilágyi Sándor) nagy munkásságu tör-
ténetírónktól Erdély történelmének egyik legér-
dekesb s legfontosabb korszakát, a Rákóczyak
korát Erdélyben, tárgyaló nagy mű első kötete
jelent meg, Pfeiffer Ferdinánd által különös disz-
szel kiadva. Azt hiszszük, e nagy érdekü mű,
mely a jeles történetirónak legjelesb müve egy-
szersmind, nem szorul bővebb ajánlatra. A kötet
ára 2 ft. 50 kr.

= („A magyar szabadságharcz története-
1848—1849") czimü, képekkel illusztrált válla-
latból most jelent meg a 4-dik füzet. Ez a követ-
kező képeket tartalmazza: Vasvári Pál. — Jella-
sics vert hadát a nép üldözni kezdi. — Görgei
Arthur. — Perczel Mór. — Roth seregének le-
fegyverzése. — Kossuth a tiszai nép között. —
Windischgratz lődözteti Bécs külvárosait Lo-
novics József érsek. — Előfizetést a 10 füzetben
megjelenő s 50—60 ivnyi terjedelmü munkára 3
ftjával még folyvást elfogad Heckenast G. kiadó-
hivatala.

— (Törvények és hivatalos rendeletek) gyűj-
teményéből, Ökrösa Bálint h. ügyvéd és igazság-
ügyminiszteri titkár által szerkesztve a 6- és 7-ik
füzet jelent meg, a 121—159. Manókat tartal-
mazva, szintén Heckenast kiada^Sfc. Egy-egy
füzet ára 50. ^ ^

T Á R H Á Z .
Közintézetek, egyletek.

** (A vallás- és közoktatási magyar királyi
miniszter) Ligeti Antal akadémiai fesztészt a
magyar nemzeti muzeum képtárának felügyelő-
jévé nevezte ki.

** (A budapesti honvédegylet) közelebbi vál.
ülésében Klapka tbnok, (mint elnök), a megbom-
lott egyetértés helyreállitására tett inditványt. A
tbnok nem akar itéletet mondani a villongás okai
felől; azt akarja csupán, hogy szólítsák föl a többi
egyleteket, mikép hagyjanak föl a viazálkodással.
A tbnok nem pártolja a május 4-diki országos
honvédegylet összehívását sem, mert ez is csak az
elkeseredést szaporitná. Továbbá kijelenté, hogy
a központi választmány intézményét egészen meg
kellene szüntetni. Ez inditványok értelmében fog-
nak most fölhivásokat intézni a vidéki honvédegy-
letekhez. Perczeit is fölhívják, hogy elnöki műkö-
dését szüntesse meg. Mindezt az egyetértés hely-
reállításáért.

** (A biharmegyei honvédegylet) a husvéti
ünnepek alkalmából 180 frtot osztott ki a szüksé-
get szenvedő honvédek, honvédek özvegyei és
árvái közt.

— (A szatmármegyei gazdasági egyesület) évi
rendes közgyülését f. é. ápril 29-dik napján dél-
elött l l órakor Szatmártt, a városház tanácstere-
mében fogja megtartani, melyre az egyesület
minden tagja e gyülés rendkivül fontos tárgyai
elintézésére az elnökség által tisztelettel meghi-
vatik. Szatmártt, ápr. 2-án. — Farkas Antal, egye-
sületi jegyző.

** (Uj-Vidéken) egy nőegylet alakúit „haza-
fias szerb hölgyekből." Ez egylet a következő
czélokat tüzte maga elé: összegeket és pártolókat
szerezni a szerb nemzet művelődése és haladása
eszközlésére; — ápolni és gyámolni a betegeket
és árvákat; támogatni a nőneveldéket, s tisztessé-
ges állást szerezni a szegényebb sorsú nőknek
terjeszteni s meghonositani a nőnemnél a takaré-
kosságot.

Egyház és iskola.
**fApesti egyetem tanácsa) egy üdvös intéz-

kedéssel nyitotta meg reformjai sorát; az egyetem
nem leend többé zárt klastrom, melybe csak az
léphet, ki bizonyos számu vizsgák czeremoniáján
jól roszul keresztülesett; ezentul nyitva lesz min-
den rendű és miveltségü ember számára, ki egy
vagy más szakban ismereteit gyarapitni akarja,
mint rendkivüli vendéghallgatónak, miképen az
külföldi egyetemeken rég szokásban van.

** (Király ö Felsége) a lipcsei görög-kath.
egyházközségnek, szélvész által rongált templomá-
nak helyreállithatására 200 frtot méltóztatott leg-
kegyelmesebben adományozni.

4 :̂ (A német-jakabvágási ág. hitv. egyháznak)
300 forintot engedélyezett Ő Felsége az illető
átalányból.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
:££ (Gazdasági értekezletet) szándékozik ösz-

szehivni a tavaszon Gorove közgazdasági minisz-
ter. Ez okból fölszólitást intézett az országban
létező 28 gazdasági egylet elnökeihez, hogy nyi-
latkoztassák ki, hajlandók-e az értekezletben részt
venni s a közös működés megállapítására befolyni.
Válaszaiktól függeszti föl az értekezlet össze-
hívását.

(Az országos magyar iparegyesület) az
ipariskolák használatára szerkesztendő könyvek
megírásával a következő urakat bizta meg: az
olvasókönyv I-ső részével Péterffy Kálmánt, az
olvasókönyv Il-ik részével Brassai Sámuelt, a
nemzetgazdasággal Mudrony Somát, földrajzzal
Hunfalvy Jánost, természettannal (vegytan és

rőműtan) Szily Kálmánt, a technológiával Dr.
Kreuner Jánost. A számtan, mely azonban a
könyvezéstant is magában f ia l ja , még függőben
tartatik. A könyvek megírásánál főtekintet arra j

Közlekedés.
f (A viharral párosult hóesés) e hö 11-ikén

Bécs táján annyira megrongálta a távirdavonalo-
kat, mint még eddig sohasem. A nedves hó szilárd
kérget képezett a sodronyok körül, melyek egy
ideig ellentáltak. A vihar által mozgásba hozott
nagy suly ledöntötte az oszlopokat. A rombolás
nyugat felé egész St. Pöltenig terjed, éjszak felé
Brünnig és Preraurig, kelet felé Magyarországig,
honnan a rombolás felől még nem érkeztek hirek,
dél felé Bádenig. Három napig postán jöttek a
táviratok. Csak a legnagyobb erőfeszitéssel és
kerülő utakon sikerült egy vonalat helyreállitani,
hogy Bécs és Pest értekezhessenek.

Ji (Jankovich László) Somogymegyei főispán
ur elnöklete alatt egy társaság alakult, egy a
megyét hosszában Kaposvárról Berzenczéig átmet-
sző vasútvonal létesitése tárgyában. E czélból
Kaposvárott a főispán urnál márcz. 24-én tartott
értekezleten egy több tagból álló választmány
alakult, melynek feladata f. é. május l-ig a megyei
forgalmi kimutatást kidolgozni.

/ (Van der Elst és Zichy Edmund gróf)
engedélyt nyertek a portától egy, Konstantiná-
polyból Adrianopelen át Saloniknak épitendő va-
sutvonalra. Van der Elst már el is utazott Brüs-
selbe a szükséges vasutépitési
zésére.

Mi ujság?
(0 Felségéhez intézett) pápai levelet kö-

zöltek közelebbről a lapok, melyben a szent atya
csapásokkal ijeszti, kiátkozással fenyegeti uralko-
dónkat a konkordátum elleneinek tett engedmé-
nyeiért. Most a bécsi hivatalos lap kijelenti, hogy
e levél app,kryph.

(O Felsége a királyné) a szülés utáni első
templomba menete a szokásos ünnepélyességgel
fog véghez menni. A királyné ez alkalomkor nem
az oratórium, hanem a templom sanctuáriumában
fog megjelenni s az átalános hálaimádság után
égő gyertyával kezében az apostoli áldásban
részesülni.

** (A félegyházi eseményt) igy adja elő a
hivatalos lap sürgönye: „Asztalos Jánost lázitá-
son kapva a b ró m. szombaton estve elfogatta.
Vasárnap éjjel ujabb lázitók fogattak el. A vá-
rosba katonaságot kért a városi hatóság. Hétfőn
korán reggel lázitó tüntetés. Délelőtt a közséo--
tanács helyeselte Asztalos elfogatását. A nép°a
várt Madarász eleibe siet a vasutra s a katonasá-
got insultálja. Madarász Czegléden maradván, a
boszus nép ostromolja a városházát, beveri az
ablakokat s nagy rombolást tesz, hogy a lázitókat
kiszabadítsa. Az udvaron levő katonák lőnek,
mire egy lázitó, Petrőczi terhes sebet kap. Dél-
után ujabb zavargások, lovasok jöttek városunkba.
Egy pandúr életveszélyesen megveretik. A nyu-
galom helyreállt." Ehhez még a következőket:
Császár nevü izgató, elcsapott oskolamester, Asz-
talos társa is elfogatott, Kecskemétre szállíttatott.
Asztalost 15-én már kihallgatta a királyi ügyek
aligazgatója.

** (Az Asztalos-ügyröl) ujabb adataink van-
nak: Hétfőn délelőtt 10 órára a félegyházi főbiró
Endre Mihály ur a városi bizottmányt összehi-
vatta. Ez utóbbi a főbiró eljárását Asztalos, Csá-
szár és társai ellen tökéletesen helyeselte s hatá-
rozatilag a főbiró kötelességévé tette, hoo-y a
további izgatást minden eszközzel gátolja. Ugy
értesülünk, hogy az az egy ember is, ki elesett,
még nem halt meg. Békés módon az izo-atott,
féketvesztett tömeg annál kevésbbé volt rendre-
utasitható, mivel a husvéti öntözgetés közben a
csőcselék nép sokat öntött a garatra is, és a kihá-
gók nagy része részeg volt. Már a mikor a főbiró
a tömeget szétoszlásra felszólította, röpültek kö-
vek feléje. Az összeütközést mellőzendő, hivta be
a főbiró a katonákat a városházába. Okozója e
sajnos tényeknek, melyek oly fájdalmasan hatnak
az alkotmányos érzületre, Asztalos János 14-kén

van fordítva, hogy a müvek velős, de rövid tárta- j reggel hozatott Pestre a megyei fogházba.
n m m a l birianak. m\nAor, műllr!„teaa<si, „ m ; «. I ** (A demokrata kör °Kecskeméten) eddigi

neve helyett „Népkör" czimet öltött s elnökét, a
ómmal bírjanak, minden mellőztessék, a mi a
iárgyhoz szorosan nem tartozik, s hogy az irály egy-

szerü, mindenki által megérthető, népszerü legyen.
(Klapka tábornok) saját és nehány svájczi

vállalkozó nevében kérvényt nyujtott be Pest
városához a végből, hogy a kőbányai vonal mel-
lett engedjen át nekik egy nagyobb terjedelmü
telket. A vállalkozók nagyszerü gépgyárat szán-
dékoznak felállítani, melyben leginkább gazda-
sági gépeket készítenének.

y „ p ö r czimet ö t s elnökét, a
hirhedt Asztalos János ügyvédet az elnökségből
kitette. S

** (Pesten egy nemzetiségi követ-kör) alakult
meg e napokban. Eddig nyolcz tagja van az or-
szággyülési követek sorából: három szerb, egy
ruthén és négy román. Megígérték még, hogy
belépnek e körbe: Medanu, Petko, Stratimirovics
és Markos képviselők. A kör elnökei: Csernovics
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Melléklet a vasárnapi Ujság 16-ik számához 1868.
Péter és Mocsonyi Antal, jegyzője Mocsonyi Sán-
dor; feladata pedig az, hogy minden tárgyat, mely
az országgyülésen szőnyegre jő, beható előleges
tanácskozás alá fog venni — nemzetiségi, demo-
krat szempontból.

-j-j- (Zilah város polgármestere) saját maga
irta alá először a Madarász által indítványozott
és az országgyüléshez intézendő peticziót. Pár
nappal utóbb ugyanazon polgármester részvétele
mellett a megyei honvédegylet tiszteletbeli elnö-
kökké választotta Klapkát, Perczeit, Vettert. —
Azok pedig ugyancsak nem irják alá a Madarász
ábrándját.

** (A „Kamerád'1 tudósitása) szerint január,
február s márczius hónapokban összesen 135,000
fegyvert alakítottak át hátultöltővé.

** (A hadseregnél az auditor-kar) nevezetes
redukczióknak vettetett alá. A trieszti, n.-váradi,
kolozsvári, brassói, aradi, kassai, pécsi hadbiro-
ságok egészen feloszlattattak, más helyeken pedig
személykevesbités történt, s igy igen sokan he-
lyeztettek nyugalomba. E változtatásoknak oka
az, hogy a szabadságos katonák a polgári törvény-
székeknek vettettek alá.

•* (Deák Ferenczhez) folyvást sok levelet és
kérvényt intéznek mindenfelől. Ezek közt igen
naivak is fordulnak elő. Nem rég egy ember a
végett folyamodott hozzá, hogy ismeretes befo-
lyásánál fogva eszközölje ki a kormánynál, mikép
ő csak egyszer is nyerhessen a — lutrin.

** (Gazdasszony-képezde.) Egyik csanádi kép-
viselő neje tervet dolgozott ki egy gazdasszony-
képezde állitására. Itt fiatal kisasszonyok, mielőtt
világba lépnének, a háztartás és konyha teendői-
ben nyernének alapos kiképeztetést. Mondják,
hogy e terv igen jól van kidolgozva.

— (Lukács Dénes temetése.) Nádudvarról ir-
ják, hogy ápr. 3-kán ott nagy néptömeg kiséreté-
ben ment végbe Lukács Dénes honvéd tüzér-ezre-
des temetése. A debreczeni honvédegylet több
tagja jelent meg a gyászos szertartásra, a nádud-
vari nép szintén nagy számmal volt jelen. A sírnál
p.-ladányi esperes, Csathó József mondott meg-
ható beszédet, kiemelvén: hogy a férfiu, kit any-
nyian kesergünk, mind polgári, mind családi, mind
hazafi tekintetben példány kép volt. Majd a deb-
reczeni honvédegylet részéről Konti Jozsef tol-
mácsolta az egyleti tagok fájdalmát, és veszteség-
érzetét.

** (Pest emelkedésével) emelkedik nagy mérv-
ben még beépítetlen házhelyeinek értéke is. Mig
azelőtt a feldunaparti házhelyek senkinek sem kel-
lettek, most valaki igért érettök 100 frtot ölenként,
s pár nap mulva már 132 frtot ajánlottak a városi
gazdasági bizottságnak készpénz fizetés és oly
kötelezettség mellett, hogy két év alatt pompás
házat emelnek oda.

** (A rákos-palotai kath. templom) ápr. 14-én
korán reggel kigyuladt. Az oltár, szószék, orgona
s a padok lángok martalékaivá lettek.

** (Bogyiszló helység) Tolnamegyében, mint
P. Ll. értesül, a napokban csaknem egészen le-
égett.

** (Tolvajok a pénzügyminiszternél.) 14-kén
éjjel Lónyay pénzügyminiszternek Budán levő
villáját eddigelé ismeretlen tolvajok feltörték s
abból többrendbeli ingóságot vittek el.

** (Hihetetlen elvetemültség.) Hévizén egy
ottani szatócs folytonos villongásban élt iszákos
nejével. Ápril 2-án meg is ütlegelte a czivódó
asszonyt, ki boszut forralt szivében s délután ki-
küldte a szolgálót a szobából s a kanapén ülő fér-
jére puskát lőtt. A golyó, balszeménél ment be s
jobb fülénél tört ki. Ekkor az asszony sirva kiáltá
be szolgálóját, hogy nézze: az ur meglőtte magát.
A szerencsétlen még három óráig élt, beszélni
nem tudott, de midőn siránkozó neje közeledett

feléje — utolsó kenetül háromszor csapta ar-
czon, ezzel jelentve ki, hogy ő a gyilkos. Az
asszonyt be is kisérték a székhely börtönébe. Igy
irja a „Fővárosi lapok."

— (A budapesti nyomdászok önképző egylete)
még a mult év végén kérvényt nyujtott be a bel-
ügyminiszteriumhoz , mely azonban csak most
küldetett a lapokhoz szélyel. A nyomdászok ön-
képző egylete e kérvényben a következőkre nézve
kér törvényjavaslatot előterjeszteni: I. A válasz-
tási census kiterjesztése, — e mellett szólván az
1848. V. t. cz. 2. §-ának b) pontja is; mivel az
egyesületi ügyek folytonos előhaladása által a
gyáripar mindinkább emelkedik, s azon kézműve-
sek, kik csak nehány vagy épen egy segéddel
dolgoznak, napról napra kevesbülnek ; ezáltal te-
hát a 19 év előtt szükségesnek ismert kiterjesz-
tett választási jog ma már illusoriussá válik,
ügyszintén az 1848. V. t. cz. 2. §-ának d) pontjá-
ban bővítés szükségessége áll elő, mivel annak
jelenlegi alakja hiányosnak és elavultnak bizonyul.
— különféle intelligens foglalkozású egyén, minő
a nyomdász, comptoirista stb. ki levén abból zárva,
kiknek politikai éretlenséget bizonyára nem, csupán
önállótlanságot lehet szemökre lobbantani, oly
tulajdonságot tehát, mely a máremlitett s gyakor-
latilag mindinkább nagyobb kiterjedést nyerő tár-
sulási elv s a munkafölosztás rendszere által a
társadalom minden rétegére mind jobban kihat. E
körülményt ujabb időben Nagybritannia és északi
Németország is figyelembe vette, mig ellenben
nálunk a valódi, befolyástól ment önállóságnak
nem örvendhetnek mindazok, kik a nevezett tör-
vényczikk idézett pontjában érintvék. A korszel-
lemnek különösen megfelő volna e tekintetben az
összpontosított választások azon módja, mint az
pl. Angliában elfogadtatott. — II. Korlátlan egye-
sületi jog. Az egyesülés szabadsága mellett annak
szükségessége szól, hogy a munkásnak végre oly
eszköz adassék kezébe, mely neki a tőke sulyos
igájávalszemben nélkülözhetetlen.— III. Korlátlan
egyleti jog — és IV. Korlátlan gyülekezési jog,
mely két utóbbi jog a munkások érdekei ezüksé-
ges fejlődésének sikert biztosit.

— (Halálozások.) Ráth Károly, a magy. tud.
akadémia 1. tagja, egyik legfáradhatlanabb búvá-
runk a hazai történelem terén, f. hó 12-kén ép
férfierejében szélhüdés folytán Győrött meghalt.
— Néhai hidaskürthi Nagy István volt hétsze-
mélynök özvegye, szül. Hajós Zsuzsanna asszony
f. hó 15-én, életének 55-ik évében Pesten elhunyt.
— Köpeczi Deák Ferencz (Deák Farkas atyja)
volt kir. táblai ügyvéd, ápr. 4-én, 71 éves korában
M.-Vásárhelyt elhunyt. Á klasszika literaturában
kiváló jártassággal és alapos jogismerettel biró
férfi volt, ki egy ideig a vásárhelyi főtanodában,
néhai Dósa Elek egyetemen mulatása alatt, ennek
helyét ideiglenesen pótolta. — Briglevich József,
egyike a legjelesb horvát jogászoknak, 1848 előtt
a horvát-szlavón kir. tábla jegyzője, alatta pedig
a belügyminisztériumnál osztályfőnök, ápr. 2-kán
Tergovistyén meghalt.

— (Sorshuzás.) Az 1864-iki sorsjegyek ápr.
15-iki huzásánál a következő sorozatok és számok
huzattak ki: 3944 sor. 39. sz. nyer 200,000 frtot;
1731 sor. 2. sz. nyer 15,000 frtot; 3428 sor. 23.
sz. nyer 10,000 frtot. Kihúzattak továbbá még a
759, 908, 2151, 3010, 3012, 3889 sorozatok.

Nemzeti szinház.
Ápr 10—12ig a szinház a husvéti ünnepek miatt

zárva volt
Hetfö, ápr. 13. „ Vénbakkancsos és fia a huszár." Eredeti

népszínmű 3 f-Ív. írta Szigeti József.
Kedd, ápr. 14. „Bánk bán." Eredeti opera S felv. Ze-

néjét szerz. Erkel Ferencz.

Szerda, ápr. 15. „Szökő év." Vigjáték 3 felv. Angolból
ford. Csepreghy.

Csütörtök, ápr. 16. „Mártha." Vig opera 4 felv. Zené-
jét szerz. Flotow. — Saxlehaer Emma uj szerződött tag
elsö föllépteül.

Szerkesztői mondanivaló.
— Sárospatak. A. J . A közlemény jelen számunkra

már későn érkezett; a legközelebbi P. U.-ban fogjuk föl-
használni.

— Terrara. (Ausztráliában.) Dr. K. A tulsó világ-
részből küldött különféle illusztrált lapokat köszönettel
vettük, s nagy érdekkel forgatjuk. Örülünk, hogy derék
honfitársunk ismételve is megemlékezik rólunk, s szives
figyelmét mi is igyekszünk viszonozni.

— Lessenye. B. I. A régiségeket s önnek kérdéseit
szakértőkkel közlendjük, s azok véleményét tudomásra
fcgjuk adni.

— 6. K. Jön a tavasz. Ez sem közölhető.
— H.-Böszörmény. A béna koldus. Ugyane tárgy

legjelesebb költőink által már sokkal jobban és szebben
volt feldolgozva.

— Hacz-Kozár. G. J . Levelét, több azon állomásra
ajánlkozókéval együtt, az illető helyre kézbesítettük. Min-
ket ez ügybea kizárólag esak a felhivás közlése illetett s
azontul semmi befolyásunk az ajánlkozók közti választásra.
Ha a hely be lesz töltve, értesitni fogjuk.

— Bécs. D. I. Magánlevélben válaszoltunk.
— Kecskemét. M. I. A kiadóhivatalban nem talál-

tuk nevét bejegyezve az előfizetők közt, s igy hihetőleg
más uton vagy más névre törtéat az előfizetéz. Egyébiránt
nemcsak az 1. és 2-ik, hanem a 3-ik füzet is szétküldetett
már. s mint értesülünk, ezt rövid időn fogja követni
a 4-dik. __

— A „Vasárnap! Ujság;" 1866- és 67-dik évi foj
lyama kerestetik cserébea „Magyarország és a nagyvilág"
czimü lap két évi folyamáért, mind a kétévi folyam csino-
san be van kötve s tiszta. (//. E. Pesten.)

SAKKJÁTÉK.
438-dik sz. f. — Loyd S a m u t ó l ,

(New-Yorkban).
Sötét.

c d e
Világos.

Világos indul és 3-ik lépésre matot mond.

A 433-dik számu feladvány megfejtése.
(Bayer Konrádtól, Olmützban.)

Világos. Sötét.
1. Bd7~f7 Fh3-f5 A)
2. Vbl—e4f Ff5—e4: (Ke5-d6:)
3 Hd6-c4f v. Ve4-d4fmat.

A)
1 Ke6—d6:
2. Vbl-d3 K tetsz. szer.
3. Bf7—c7 v. HM—c6fmat.

Helyesen fejtetfék meg: Veszprémben; Fülöp József.
— Harasztiban: Gr. Festetics Benno. — Csákváron: Kling
Iván. — Gelsén: Glesinger Zsigmond. — Pelécsén: Eády
György. - Miskolczon: Czenthe József. — Pesten: Ra-
kovszky Aladár. — F.-Nyarádon: Gérecz Károly. — A
pesti sakk-kör

HETI-NAPTAR.
Hónapi- és

hetinap
Katholikus és protestáns

naptár

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Péntek
Szóm.

ID 1 Fehér vas,
Győzó vért.
Anzelm vért.
Kájus és Sőtér
Adalbert (Béla)
Jézus dzsid. s sz
Márk evángy.

DlQuasim
I Viktor
'Oda
Kájus, Sőtér
Béla
György
Márk

Görög-orosz
naptár

Április (ó)
I F I György
8 Herodion
9 Eupsichius

10 Ferencz
11 Antipus
12 Vazul ,
13 Artenin

Izraeliták
naptára

NizánR.
27 B. Joz. h.
28 Nikanor
29
30 Roschod.

1 Ijar !<•>*.
2 N o e
3 S. 2. per.

N a p
hossza I kál Inyug.

29 38
30 37
31 35
32 34
33 32
34 31

d. p. d. p.| f.
5 4 6 54
5 1
4 59

6 56
6 57

57I6 59
4 56
4 54

35 29!4 52

849 10
1 40

14 28
27 361
41 3j
54 39 i
68 41

d. P
3 50
4 16

ó. p.
3 13
4 19

4 42| 5 24
5 9
5 411
6 11 |
6 49 í

6 32
7 42
8 51
9 59

Hold változásai. 41 Ujhold 22én, 7 óra 49 perczkor este.

TARTALOM.
Arany János arezkép.) — Családi kör (képpel) — A

fekete ember (folyt.). — Az amerikai krokodil (képpel-)
— Haltenyésztésünk hanyatlásának okai s gyarapodásá-
nak föltételei. — Gyula-Fehérvár (folyt.), (képpel és
ábrával) - Egyveleg. - Tárház.- Irodalom és müvészet,
- Közintézetek, egyletek. - Egyhá* ^ iskola. — Ipar,
gazdaság, kereskedés. — Közlekedés. — Mi ujság? —
Nemzeti szinház — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkja,
ték. — Heti-naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.
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HIRDETÉSE K.
A levelek ekkép czimzendők:

8. Hleth,
kais. kon. Hof-Leinenwaaren-
Lieferant, Rothenthurmstrasse

Nr. 29. in Wien.

Valódi tiszta vászon és fris hibátlan árukért jótállva a

c s á s z á r i k i r á l y i

Kivánatra mindennemü vászon-
ból mustra bérmentesen

elküldetik.
A férfi-ingek megrendeléseinél

a nyakbóség kéretik.

udvari vászonáru-raktár Bécsben,
ezennel köztudomásúi adja árjegyzékét, mely sokkal jutányosb, mint bárhol másutt.

fl^* Megrendelések az ősziéinek beküldése vagy utánvét mellett lelkiismeretesen és leggyorsabban eszközöltetnek. Hogy az eladási forgalom gyorsan
űzessék: azon tisztelt vevó, ki 80 frtig vásárol, kap ráadásul igen szép káíéabroszt, a 60 ftig vásárló egy szép kázsmár-asztalteritőt, a 100 fiig vásárló egy nagyon finom
damaszt asztalgarniturát.

Szines ingszövetek angol shirting, a valódi szinért jótállva rőfe 60 kr.
Szines franczia batiszt ingszövetek, a valódi szinért jótállva rófe 55 kr.

Különösen olcsó és szép férfi és n6i fehérrnhák.
1 női ing jó hollandi vászonból 1 ft. 60 kr., 2 ftig.
1 nöi ing finoman hímezve jó rumburgi vagy hollandi vászonból 3 ft.. 50 kr., 4—5 ftig

a legfinomabb.
1 női ing igen szépen elkészítve S, 6—7 ftig a legfinomabb.

1 vég 80 rőfös valódi fehér fonalvászon, 8, 9, 10—11 ftig a legfinomabb.
1 vég 30 rőfös szépen fehéritett kreasz-vászon, l l , 12, 13,14—15 ftig a legfinomabb.
1 vég 30 rőfös valódi rumburgi vászon 14, 15, 16, 17—18 ftig a legfinomabb.
1 vég 30 rőfós % széles kitünö jó rumburgi vászon, férfi-ingekre legalkalmasabb 16

17, 18, 19—20 ftig a legfinomabb.
1 vég 86 rőfös dupla czérnavászon 12, 13, 14—15 ftig a legfinomabb.
1 vég 36 rőfös 5/» széles rumburgi czérua-vászon 17, 18, 19 — 20 ftig a legfinomabb.
1 vég 40 rőfös valódi hollandi czérna-vászon 14, 15, 16—17 ftig a legfinomabb.
1 vég 50 rőfös % széles valódi hollandi szövet 20, 22, 24-26 ftig a legfinomabb.
1 vég 50 rófös »/* széles belgiumi szövet, finom férfi-ingekre 30, 32, 34, 86, 88-40

ftig a legfinomabb.
1 vég 50 rőfós V« széles kitünő irlandi vászon 26, 26, 27, 28—30 ftig a legfinomabb.
1 vég 50 és 64 rőfös V* széles legsulyosabb es legjobbféle rumburgi szövet 24, 25, 26,

28, 30, 36, 40, 45, 50—60 ftig a legfinomabb.
1 vég 30 róföa valódi szinü vászon ágykanavász 8, 9, 10 ftig a legfinomabb.
1 vég 80 rőfös szines rumburgi vászon ágykanavás ll, 12, 13 - 14ftiga legfinomabb.
1 tuczat kis fehér vászon-zsebkendő gyermekek számára 1 ft. 20 kr.
1 tuczat valódi fehér vászon-zsebkendő, 2 ft. 30 kr., 8, 4 - 5 ftig a legfinomabb.
1 tuczat nagy valódi rumburgi vászon-zsebkendő 8 ft 50 kr., 4, 5, 6, 7, 8 ftig a legfin.
1 tuczat igen finom valóidi szinü vászon-zsebkendő 4 ft. 60 kr., 5, 6, 7—8 ftig a legfin.
1 tuczat igen finom franczia batiszt Linón zsebkendőő, 6, 7, 8, 9,10 — 12 ftig a legfin.
1 tuczat jó konyhatörülköző 2 ft. 50 kr., 3 ftig.
1 lepedő varrás nélkül 2 rőf széles ég 8 rőf hosszu 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ftig a legfinom.
Madepolan */« széles alsó-szoknyáknak röfe 25, 28, 30 kr.
Angol shirting (chiffon) b/t széles, minden fehérruhára és az egészségnek igen alkal-

mas, rőfe 85, 40, 45, 60 kr.
Szines ingszövetek a valódi szinért jótállva, rőfe 86, 38, 40, 45 kr.

1 női éjjeli corsett, a legujabb 2 ft. 50 kr., 4, 5 — 6 ftig a legfinomabb,
1 női gatya finom shirting vagy vászonból, sima vagy hímzett betétellel S, 4, 5 ftig a

legfinomabb.
1 szines franczia férfi-ing igen finom és szép 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 60 kr. a

legfinomabb.
Fehér chiffon-ingek igen finomak és csinosak, gallér nélkül 2 ft. 26 kr., 2 ft. 53 kr.,

3 ftig a legfinomabb.
1 férfi-ing hollandi vagy rumburgi vászonból 2 ft., 2 ft. 50 kr., 8,4, 5 - 6 frtig a legfin.
A legujabb szabásu nyakgallérok tuczatja 2 fc. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 60 kr., 4 ftig a legfin.
Valódi angol vászongallérok tuczaija 5, 6, 7, 8 ftig a legfinomabb.
Csinos mell-b'tételek férfiingekre vászonból 1 ft., 1 ft. 50 kr., 2 ft. 50 krig darabja.
Csinos mell-betételek férfiingekre franczia vágíon batisztból hímzéssel darabja 4 ft.,

4ft. 50 kr., 5, 6, 7,8-10 ftig.
1 férfi-gatya, fél magyar, erős rumburgi vászonból 1 ft. 50 kr.. 2 ftig.
1 férfi-gatya, egész magyar, erősrumburgi vászonból 1 ft. 80 kr., 2 ft., 2 ft. 50 krig.
Orosz vászon és trill férfi- és gyermek nyáriöltönyöknek rőfe 30, 35, 40, 45, 50 kr. a

legfinomabb.
Valódi franczia cachemir ágy- és asztalteriték minden szinből, a készlet áll 2 ágy- és

1 asztalteritőből 18, 20, 22, 24 ft. a legfinomabb.
Ezenkivül a raktárban mindenféle fehér- és szines vászon, fehér és sárga nanking, */«, V« és % széles, csinvat, kávés-kendő minden szinből, törülköző, asztal-

kendő, asztalterítő, matraczok, csinvat, zsinór- és pique-barchet, valamint minden e BZflkmában vágó áruczikk kapható.

8 0 (2_6) JIETII S., cs. kir. udv. vászonám-szállitó Rotheiitlmrmstrasse Nr. 29 Bécsben.

Fris

VETŐMAGVAK,
ugymint:

Lóhere, valódi franczia és magyar
luczerna.

Lóhere, stájer vörös.
RéÜii bére, fehér hollandi.
Vadócz (Reigras), ango!, franczia,

olasz, belföldi.
Réti csibehúr (Spörgel).
Baltaczim (Esparcette).
Czuker- és takarmany-czéklarépa.
Tarló-répa.
Bükköny, mohar, nyári és ószi-

rept'zc
Tavaszi-bnza és rozs.
Pohánka. 19(11-13)
Mezei komacsin (Timotbeusgras).
BurnöUfi (Pimpinella).
Akáczfa-magvak és más magfajok.
Blarbasó és trágyasó.
Olaj-pogácsa.
Sznppangyökér, vagdalt és őrlött.
Gabona-zsnkek és gyékények.
Gép-olaj, legjobb minőségü disznó-

zsir és háj.
Angol patent-kocsi- és gépkenöcs.
Fekete labfold virágokhoz.

(r f̂* Jó minőségben és jutányos
áron kaphatók:

Halbauer (i. János
kereskedésében Pesten.

Raktára és irodája saját házában
Terézváros, Rombach-utcza 7. S Z4m a .

ir ffr~m n T f l j f f T i n n M m i — ^

Titkos betegségek
bámulato-i sebességgel alaposan gy<5-1

gyittatnak meg,
Tauber orvostodor

volt tábori fSomot által,
felső-országuton, 7-dik sz. a. „Szeged i
városához ' czimzett kávéház atellené- I
beni emeletea házban.

-yyp Rendel l l órái(51 délutáni 81
óráig. Jutalék díjjal terhit levelekre
Tálasz adatik. 2378 (H- " " '

Ügyvédi ügynöki iroda.
Vidéki ügyvédtársaimtól, egyletek, társulatok, községek és magánzóktól stb.

elfogadok minden megbízásokat, melyek törvénykezési vagy közigazgatási ügyek-
ben a Buda-Pesten székelő kir. miniszteriumok, kir. Curia, váltó- és városi tövény-
székek, társulatok és egyleteknél közbenjárást, megszorgalmazást, értesítéseket
stb. igényelnek.

Czélja ügynöki irodámnak a vidéki ügyesbajosokat a jövésmenési,utánjárási,
időtöltés terhes költségektől megmenteni, gyors, kimeritő alapos tudósításokkal
szolgálni, és hol akadályozva lennének, képviseltetni stb.

A dijak legmérsékeltebben számittatnak fel, igy egy félnapi időnél több nem
igénylő eljárásért 1—8 forint. ,

JPF* Irodám székhelye Pest, lövész-utcza 8-ik sz., Enselhaz.

Résö Ensel Sándor,
89 (2 -3) köz- és váltó-ügyvéd.

gegerv Magen-und Unferleíbsbeschwerden gegen Leberleiden
Verstopfung,Hámorrhotden,Verschleiraung,Sodbrennen.

gyomor- s alíesti fájdalmak, máj betegség,
dugulás, aranyér, elnyálkásodás és gyo-

morégetés ellen. Egy darab á r a 50 kr.
UgjgT Kapható Pesten: Török József gyógy-

szerésznél, király-utcza 7. szám alatt. 15 (11-12)

KLEMM ISTVÁN
kir. kizár, szabadalm.

kolompár-, tengeri- s répamag-vető-gépe |
egyszerü, czélirányos s szilárd szerkezetű.

§PJP* Bövebb tudósitást ad gyártója: Hácst 'k Mór. sza-
badalom-tulajdonos, irodája: Pesten, nádor-utcza, 19. sz. 71 (3—4);

Ötödik kiadás,
(magyar nyelven második.)

A. nemi élet

titkai s veszélyei,
Értekezések nemzés-,terhesség-,ön-

fertőzés-, magömlés-, sápkór-, fehér-
folyás-, közösülési tehetetlenség-, női
miigtalanságról stb., ez utóbbi beteg-
ségek óv- és gyógymódjaival.

Függelékkel a bujakőri ragályzásrél
és Dr. Rodet, lyoni orvos

ragályelleni legbiztesb óv-
szeréről,

a férfi és nöi ivarszerek boncztani ábráival.
Ára: 1 ujforint.

Postán megküldve 10 krral több
utóvétellel 40 kr. több.

Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

Dr. Eiber V. P.
Pesten József-utcza 66-ik számu

56(6-12) saját házában.

KAmjOZSEF
(elöbb Böhm és Kánya)

Pesten, József-tér 10-ik sz. a.,
ajánlia

minden évszakra
dusan ellátott

legujabb bel- és külföldi

női-divatáru
62 (4-6)
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Vadászfegyverek és revolvereket
nagy választékban ajánl

fegyverkereskedése Pesten, váczi-utcza a „levélhez4'
a következö igen jutányos árakon, u. ni.:

Egy szimpla fegyver vascsővel 8 fttól 10 ftig.
Egy duplafegyver vascsővel és patentcsavarral keményen forrasztva 15 ,, 18 ,,
Egy duplafegyver drótcsővel (Ruban) • 25 „ 27 „
Egy duplafegyver zeinórcsővel vagy finom damasztcső vekkel 33 ,, 60 ,,

Lefaucheux-féle kettőscsövü és hátultöltő vadász-fegyverek,
a legfinomabb puskaniüves munkák, saját készítményeim,

folyvást készen találhatók raktáromban a legnagyobb változatosságban, a legfinomabb damaszkcaövekkel,
tartós szerkezettel, szép véséssel, ezüst vagy arany díszítéssel, lövésben jól kipróbálva, 60, 10, 80, 100
és ISO fijá vál;
továbbá: bőváltozatosságban találhatók franczia Lefaucheux-fegyverek a leghiresebb fegyvergyárakból
45, 50, 60 és 70 ftjával.

A hozzájok ülő töltények (mind bel-, mind külföldi gyártmányok) nagy mennyiségben a legjutányo-
sabb áron kaphahatók.

REVOLVEREK
(Lefaucheux módszer) 6 lövéssel egészen tökéletes önfelhuzással 12, 20, 25, 30, 35, 40—50 ftig.

P i s z t o l y o k , szimpla párja 4 fttól, duplacsöviiek 8 fttól fölfelé.
§*F~ Minden fegyver lőképességeért kezeskedem. "•B

8HF~ Vidéki megrendelések pontosan az előirnt szerint történnek és az: öszlet beküldése vagy
postai utánvét mellett azonnal teljesittetnek.

Egy fegyver bepakolásáért 50 kr. számittatik. 79 (6—85)

FÜGGÖNYÖK
egy ablakra 5, 6, 8, 10, 14 ftig.
Vászonnemfi, hire sék, csipkék.
Pesten, TÜrSCh F. váczi-utcza.

H^T~ összes üzleti árjegyzék
bérmentve - * Q 48 (4—7)

Titkos

BETEGSÉGEK,
ujonnan keletkezettek

8 nap alatt
minőségre nézve
48 óra alatt

meggyógyíthatnak

dr. FUX J.
26év óta fenálló rendelési intézetében,
anélkül, hogy a beteg foglalatosságá-

ban háborgattatnék.
Rendel: d u. 1—4 óráig.

Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leg-
gyorsabban eszközöltetnek.

Lakása: király-utcza, 33. sz. a. I-ső
emelet. 2880 (12—12)

Titkos 88 (8 -12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat foly-
tán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nél-
kfll, hogy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gátoltatnék, gyöke-
resen, biztosan és gyorsan gyógyit

Med. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-utcza 27. sz. Medetz-
házban, I-ső emelet, délelőtt 7—9-ig,

délután 1—4 óráig.
Díjazott levelekre aionnal

válasEoltatlk, is kívánatra a gyógy-
szerek is megküldetnek.

Gyermek "2£3J

VÁSZONNEMÜ
ingek, hosszu vánkosok, szo-

rítok stb.

Pesten, lÜrSGu í. váczi-utcza,
3tF* Összes üzleti árjegyzék bér-

mentve 44 (3-4)

Dr. GROSSMANN,
szem- és fülorvos

PESTEN,
József-tér 11-ik szám alatt, Grosz-féle

házban.
SftT" Rendel hétköznapokon dél-

előtti 11 — 12 és délután 2-4 óráig. —
Szegények számára ingyen minden va-
sárnap délelőtti órákban. 70(5-12)

Pezs^őbor
közvetlen Francziaországból behozva,
vámmentesitve, ládákban 6palaczkjával
g feljebb a Champagne leghirnevesb

gyáraiból, u. m.
Mo8t Adiandon a Epcrnay crémant

rosé * ft. 50 kr.
Naneleon grand vin a Ay cré.aant

rosé 2 ft. 50 kr.
A fentebbi fajokbó1 Vi palaczkok-

ban. . . . . • • Ift- 5Okr
A pénzösszeg beküldése vagy utánvét

mellett alulirottnál megrendelhető.
A pakolás ingyen 20 palaczk vét.el-
nél 5% enged étik. W289 (24-50)

Alexander Floch,
in Wien, Ober-Dübling Nr. 28.
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Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
ÓVÁS. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oiy használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasit-

íányaimmal szóról szóra azonosok és saját nevem aláirásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen
összetéveszthetők,— minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készitett
Seidlitzporok mindenegyes skatulál, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett védmárkkal vannak ellátva.

Ára egy bepecsételt eredeti katulyának 1 ft. 25 kr. — Használati utasitás minden nyelven.
E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert hán-szerek között

tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél
ievő hálairatok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok rögzöt^ szorulásoknál, emésztéshiány én gyomorhévnél;
továbbá: görcsök, vese- é* ideges bajokban, Szivdobogása!, idegesség okozta főfájásnál, vértódntásnál, csázes fogfájda-
iomnál, végül hysteriára, bokorra és hazamos hányasra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb
syógyhatást eredményezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéről,
kik, miután nálok minden, gyakran allopathikus és hydropafehikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü hári-szerhei
folyamodtak, és ebben rongált egészségöknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerő-
iratok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei
gizdák, tanárok és hivatalnokok, sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek
jEelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségök csupán csak a Seidlitz-
poroknak rendes használata által állittatott helyre.

W A főraktár létezik: ^ |
JÓZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt.

UHL JÓZSEF ur kereskedésében, gránátos-utezában.
Ezen czégek alatt szintén megrendelhető:

i norvégtaf Bergen városból való valódi Dorscli-májhalzsfrol^ is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasítással. Ez az egyetlen faj, mely minden töltés
«lőtt vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el — Ezen legtisztább és leghatályosbb máj ha Íz sir-faj a

a-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van niegny. " ' "'" •""""'"' " "
Dorsch
vonatott, hanem
természet által nynj'tatott. — E vala li Dorseh-májhalzsirolaj Európának minden orvosi "tekintélye által mint
* melí- és tüdóttaj'okban, scropbulas és rachitis, köszvény é» csúz. idolt bőrkiütés, szeui^ynl»<iás,
fájóbban alkalmaztatik. %JÍÍ"kl I A gyógyszercsi lí é c Í b e a,

2345(12-50) l T l l . f I ^ I . J /%»j „rum Storcb", TuehUnbua.

megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem
é á l l t b a n van, miként as közvetlenül a

i legjelesb gyógyszer
ideg- ég több más

1-

T-i
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Hirdetés.
: . « , legnagyobb vászon gyári raktára

Magyarország és Ausztriában,
Bécs. Kfirtnerstrasse Nr. 27. im Eckgewölbe der Himmelpfortgasse

„zum Erzherzog Karlu

áruba bocsájtja s szétküldi mindenhová levélbeli megrendelésekre, a pénzösszeg
beküldése, {gőzhajó, vasuti vagy postai utánvét mellett, a most divó magaszta-
lisok nélkülözéíé.el, dicséretesen ismert vásznait, fehérneműit, asztalteriték és

vaszonkendö-gyartinanyait

leszállított áron és pedig 35°/o engedménynyel.
Tisztelettel jelenti, hogy a műipar ki-

állitáson a legmagasb és igy az

ezüst éremmel
egvedül s kizárólag csak ő tüntette-

tett ki.
Minthogy mi minden levélbeli megrendeléseket,legyenek azok bármely nyel-

ven irva, a pénzösszeg beküldése, vasuti vagy postai utánvét mellett, mindenhova
elállitani készeknek nyilatkozunk, teljes jótállás biztositása mellett. Alább követ-
keztetjük szives áttekintés végett jelentékenyen lejebbszállitott gyári-árjegyzékün-
ket, ugymint:
Hamburgi vászon férfi-ingek (nyak-

bőség átadása mellett) 1 ft. 50 kr., 2,
S, 4, 5—6 ftig a legfinomabbak.

Hamburgi vászon nöi-ingek, simák
1 ft. 80 kr., 2 ft.; finom horgoltak 2
ft. 50 kr. (schweiczi formára) ; egészen
uj szabásuak hímzéssel 3ft., 3ft. 50 kr.,
4 — 5 ftig; valamint legfinomabb vá-
szon- és batie-ingek himezéssel 6—8
forintig.

Férfi-gatyák 1 ft., 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2
ft. 50 kr., 3 ftig; lovagló, franczia- és
magyar szabásra.

Nöi vászon labravnlok ugyszinte per-
kail és barchentból 2 ft., 2 ft. 50 kr.,
hímzéssel 3 ft.

Hölgyek számára pongyola vagy éji-
corsettek, perkail vagy finom bar-
chentból 2 ft., 2 ft. 50 kr.; vászon
vagy franczia batizból, hímzéssel 3
ft. 60 kr., 5-6 ftig.

BIAI alsÓBZoknyak perkailból 3 ft., fod-
rozva vagy legfinomabb barchentból
4 ft., horgony vagy hímzett betéttel 5,
6—8 ftig (uszállyal).

NAi-barisnyák vagy férfi félharisnyák
1 tuczat 5, 6, 8—10 ftig alegfinomab-
bak.

Luxus férfi-ingek, mümellel 6, 7 - 8 ftig.

1 tuczat vászon zsebkendő 1 ft. 50 kr.,
2 ft., nagyobbfélék és finomabbak 2
ft. 50 kr., 3 ft. 50 kr., 4, 5, 6-8 ftig.

1 tuczat czérna batiz-zsebkendók
hölgyek számára 5, 7, 9 —16 ftig a
legfinomabbak.

Asztal- vagy törfilközö-kendok 1 tu-
czat ára 5,6,7-9 ftig (czérnadamasz).

Egy vászon asztalkeszfilet 6 személy-
re (1 abrosz 6 ahhozillö asztalkendővel
5, 6, 8—10 ftig (legfinom damaszból).

Egy asztalkészfllet 12 személyre az-
az: 1 nagy abrosz 12 ahhozillö asztal-
kendővel 10, 12, 16—20 ftig (legfino-
mabb damasz).

30 rőfös szines ágyneműre valo 8, 9,
10-12 ftig a legjobbak.

30 rőf kézifonat-vásston fehérítve, és
duplaczernaból fehéritetlen 7 ft. 50
kr., 9 ft. 50 kr., l l , 13, 15-18 ftig a
legszebbek.

80 rőf Vt széles legjobb minőségü rum-
burgi vászon 15, 16, 18—20 ftig a
legjobbak.

30 rőf kreasz vagy gazdasági vászon
14, 16, 18—20 ftig a legszebbek.

40—42 rőf kitünö takáesvászon, finom
ágyruhára vagy 12 női ingre 14, 15,
18, 22-24 ftig" a legszebbek.

48 róf belga takács-vászon 22, 25, 30
ftig (ingekre nagyon ajánlható).

50 — 54 rőf hasonlithatlan jóféle rum-
burgi- vagy hollandi vászon (kézi-
fonat) és */t széles 20, 25. 30, 35, 40
50-60 ftig. 67(3-6)

Ingek, melyek nem jól illenek testhez, visszavétetnek.
Vevők, kik 35 ftérí vásárolnak,6 asztalkendőt, kik 70 forintért, 1 legfi-
nomabb damasz-teritékfit 6 személyre ingyen kapnak.

| A levelek ekép í An dieLeinen- und Waschefabrik Wien, KSrntner-
czimzendók: strasse IVr. 27, im Eckgewölbe der Iliiuinelpfort-

gasse, „zum ERZHERZOG KARL."

T i t k o s

BETEGSÉGEK
és sulyos atóbajai ellen, sok évi tapasz-
talás s a világhirü Ricord (egykori pá-
risi tanárának) módszere után, siker

biztositása mellett, rendel

orvostudor.
Lakása Pesten, váczi-utcza 15. sz., a

korona kávéház mellett.
Elfogad naponkint ll órá-

tól l-ig. 33 (9-12)
ÍT Megkereshető levél által is

Egy csinos mezővárosban egy 4000 ft.
forgalmazó tözsjogu 97(1 — 6)

gyógytár eladó.
9W Bövebb tudósitást t. cz. Thallmayer

B. és társ uraknál Pesten kapható.

Felhivás.
jogvégzett, a fogalmazásban

ügyes egyén, kedvező feltételek mel-
let alkalmazást nyer 96 (1-3)

Czedler János,
ügyvédnél bácsmegyei Zomborban.

Akarlsbádi természetes ásványvizek szállitása.
A karlsbadi ásványvíznek nem ritkán a csodálkozással határos gyógyereje

sokkal ismeretesebb, hogysem szükségessé válnék annak feldicsérgetése. Az, s*á-
zadok ótai tapasztalatok nyomán bebizonyiiott tényállás. A szállitott karlsbadi
ásványviz épen azon a módon használtatik a háznál, mint magánál a forrásnál. A
közönséges adag minden reggel egy palaczk ásványviz, mely 20 percznyi időközt
hidegen vagy íelmelegitve, vagyha lehetséges a szabadban séta alatt vagy oda-
haza, s ba a szükség ugy hozná magával — az ágyban is éldelhető. Hogy a szálli-
tott karlsbadi ásványvíznek a székeiérhez megkivántató ereje előidéztethessék,egy
theakanálnyi buzgarsó (Sprudelsalz) adatik hozzá. Minden megrendelések
ásványvízre, bnzgársó s buzgárezappacra a legpontosabban eszközöltetnek a
raktárak által minden nagyobb városban, s közvetlen a forrás-szallitó igazgató-
saga Matton! Henrik által Knrlsbadban (Csehország). 95 ( i_ 6)

A tavaszi idényre.
Tavaszi legyezőket, gömbölyűket 'pa-

pir, vászon és selyemből 12, 25, 30 kr.,
1 ft. 25 kr., 2 ft. 25 kr., 4 ftig.

Fa-legyezflk«t, simákat és áttörötteket,
a legujabb nemekben 25, 80, 40, 60,
80 kr , 1 ft, 5 ftig.

Zsebbel! összetoló-legyezóket, papir,
vászon és selyemből 75 kr., 1 ft. 15 kr.
és 2 ftjával.

SVap-ernyéket, félrehajtható kis kézj-
ernyőket 2 ft., 2 ft. 80 kr., 8 ft. 15 kr."

Slap-ernyöket, sima „En tout cas" fél«j
ket 2 ft. 80 kr., 8 ft. 40 kr., 3 ft. 7f
kr., 4 ft. 25 krtól 5 ftig. *

RIap-ernyőket, Foularddal bevontakat3v
bélelve 3 ft. 65 krtól 7 ftig. • .

Nap-írnyóket, párizsi legujabb kiállitá-
suakat 5 fttól 12 ftig.

Esernyőket, Alpacca kelmével bevonva
4 ft.— Selyemkelmével 5 ft. 60krtól
10 ftig.

Nagy napernyőket, urak részére 2 ft.
25 krtól 4 ftig.

Rugany (Gummi) öltönyöket és köpe-
nyrgeket, l l ft. 85 kr., 12 ft. 75 kr.,
•18 ft 50 kr. és 15 ftjával.

Sétabotokat, legujabb nemüeket 25,30,
40, 60, 60, 80 kr., 1 fttól 12 ftig, ezek

• között mint „idei ujdonság" kieme-
lendők az ,,aczél nád botocskák.

Angol lovagié-nyergeket, legjobb ne-
müeket 15 fttól kezdve a legfinomab-
bakig.

Angol kantárokat, 2 ft. 65 krtól 10 ftig,
kengyelvasszijakat 2 ft. 50 krtól 3 ft.
SO'krig, ugrószijakat, hajtóostoro-
kát, kengyelvassakat, zabiákat, nye-
regtakarókat, lovaglóostorokat s min-
den más lovaglószereket.

Angol plaidszijakat, gyermekeknek
45 és 80 kr., nagyokat 90 kr. és l ft
20 kr., válbaakaszthatókat 2 ft. 25 kr.

Gummi-labdákat és ballonokat, szür-
kéket és színeseket, minden nagysá-
guakat 10 krtól kezdve dús választék-
ban ajánlanak

Kertész és Eisert Pesten,
Dorottya-utcza 2. szám, a „magyar király" czimü

szállodával szemközt.
Irásbeli megrendelések gyorsan és pontossággal teljesittetnek.
Dusan ellátott raktárunk kimeritő czikksorozatát kívánatra bérmentve

köldjük át. 64 (5-5)

KACHELMANN KÁROLY
selmecz- és vilinyei gépgyárnok

ajánlja elismert kitünöségii és több első érmekkel kitüntetett

ARATÓ-, KASZÁLÓ-
és országos szabadalmazott

NYOMTATÓ-GÉPEIT,
melyek egyszerűségüknél és kitünő hatásuknál fogva, átalános elisme-

rést és nagy kiterjedést nyertek.
HŰS* Kaphatók Pesten: Koczó Pál, — Debreczenben: Tóth

Lajos és Társa, — Aradon Andrényi Károly uraknál. 98 (1 8)

Die in Wien 1866 pramiirte SAMENHANDLUNG

Bruder Frankl in Prag,
Schillingsgasse (Poric) 1074-11, Hotel „Englischer Hof"

kauft und verkauft
Kiefern-, Fichten-, Timothec-, Klee-Sainen, Wechselweizen, Stauden-

roggen (Korn), schwarzen Ilafer etc. etc.
empfiehlt sich zum Bezuge von Í Auftrage auf die vorzüglich bewshrten,

eehten Magdeburger und Quedlinburger
Zucker- end Futterrüben-Samen, rothen
(Brabanter und steierischen), weissen Klee-

25- bis 35faches Ertragniss lifernden
1867er Probsteier

Saatgerste and Saathafer,
sanien, franz. Luzerner, Pernauer und Ki-1 in plombirten OriginalsScken von circa 2!/i
gaer Kron-Sae-Leinsamen, amerikanischen
Pferdezahn-Mais, Kukurutz, Lupinen, Wi-
cken, Buchweizen, Esparsette, RaigrHsern,
Honiggras, Wiesenfuchsschwanz, Ceratoch-
lea australis, Acker- u. Riesen-Spörgel, Se-
radella, chines. Oelrettig, engl. Turnipssa-

men, Klee- und Gras-Mischungen,
überhaupt von allén Arten

Kl*e-, öras-, Fulterpflanzen, Futter- und
Runkelrüben-,Futterwurzeln-,FuUermöhren-,
Oekonomie-, Handels-, Wald- und Gemüse-

Samen,
sö wie auch von

Portland-Cement, Stein kohlen-Theer, bel-
gischemWagenfett,Braupech, Fichtenpech,
Futterwicken, Raps-Kuchen, Peru-Guano,
Knochenmehl,Düngergyps. Superphosphate.

Mtzn.,
engllsch. Saatgetreide, (Gerste, Hafer,

Winter- and Sommerweizen)
in Sacken a ungefáhr 2*/« n. ö. Mtzn.,

franz. Sommerweizen
in Sacken á 180 Pfd.,

u. andere bewáhrte Saatgetreide,
welche mit fl. 1 ' Angabe per t Sack verse-
hen sind, werden von Febr. an, von jenen

auf echte Original-
enql., amerik., ITeiligenstUdten und andere

Saai-Karioffeln, IVetiseeliinder
Sonimerraps,

welche mit fl 5 Angabe per Zentner versf-
hen sind, werden im Frühjahre bei frost-
freiem\VetterdieKartofFelordres,innerhalb
14 Tagén stets die Rapsordres effektuirt.Inlandische Saatgetreide besorgt dieselbe auch.

Für die Echtheit sSmmtlicher Original-Saaten wird garantirt u. Samenkataloge werden
auf Verlangen gratis u. franko zugesendet.

Dieselbe hat für Oesterreich die General-Agentur der wiederholt mitden ersten Preisen,
zuletzt auf der Pariser WeltausstelluDg betbeüten

k. preuss. pat. Kali-Fabrik v. Dr. A. Frank in Stassfarth
übernommen und euipfiehlt die feingemahlenen K al idüng ermitte l derselben unter
Garantie der angegebenen Gehalte an reinem Káli und unter Controle der lobi. agricul-
tur-chem. Versuchsstation in Prag, vorzugsweise für Zuckerrüben, Hackfriichte, Fut-
terkrauter, Wiesen, Oelsaaten und Handelsgewacbse. Preis-Courante, Berichte über
Anwendung und Resultate dieser Dünger, Frachtangaben etc. werden auf Verlangen
gratis und franco versendet. Diese Kalidünger führen dieselben zolll'rei ein.

2372 (8-9) Bruder Frankl in Prag.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. •- Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).
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17-ik szám. Tizenötödik évfolyam.

Pest, aprilis 26-án 1868.

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csnpán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. - Fél évre 3 ft. - Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. 50 kr.

Hirdet&i diiak a Vasárnapi I'UHR és Politikai Uj<loi.ságok«t illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnal 10 krba, háromszori vagy többszöri
7 Írbâ ŝzámittatik - Kiado-hirataiunk simára hirdetményeket elfogad aLben: Oppe.ik A.ajos, Wol.zeile Nro. 22. é. Haa8e„8tei„ é. Vog.,r, Wollzeile Nro. 9. - Bélyeg-dij külSn

igtatásnal csak
minden igtatás után 30 ujkrajezár.

Ama szerencsefi, kinek jellemét és pá-
lyáját e sorokban rövid körvonalokban is-
mertetni szándékozunk, egyike azon ritka
tüneményeknek, melyekre Angolország tör-
ténelme talán a polgárosult világ valameny-
nyi államai közt legkevesebb példát mutat.
Ázsiai államokban a hárem
kedvezése vagy udvari ár-
mánykodás, — melyre még
rendkivüli tehetség sem ki-
vántatik szükségkép oly or-
szágokban, hol alélekismeret
vagy becsület legkisebb er-
kölcsi nyomatékkal sem bir,
— a rabszolgát ma az állam
legmagasabb polczára emeli,
minek azonban természetes
következése, hogy megzsinó-
roztatása holnap épen ugy
nem hagy ürt az állam éle-
tében, a mint élete és fél-
emelkedése nem töltött be
hézagot. Szabad köztársasá-
gokban, hol a demokratia
élö tény, a hazafiui érdem
és polgári erény a legszeré-
nyebb állásu ember elött is
utat törhet az elnöki székre,
a hatalom legmagasabb pol-
czára. Forradalmi időkben,
mikor a társasági elemek a
vihar következtében erősza-
kosan összekeverednek, lát-
tunk hirtelen a legalsóbb
rétegekből is nagy és hatal-
mas egyéniségeket támadni,
kik nemcsak saját szellemök
bélyegét nyomták azon korra,
a melyben éltek, de hazájok
végzeteinek is sok esetben " '
határozott irányt adtak.

Minderre sok példa van
az európai szárazföld álla-
maiban és az uj világ köz-
társaságaiban. De hogy oly
államban, melynek alapját a
kerek föld legbüszkébb aris-
tokratiája képezi, hol az ősi
hagyományok még a polgári és politikai
alkotmánynak is alaptörvényei, hol magának
a polgárosodásnak os forrása^ fennfakadnak
a társaság legfelsőbb rétegeiben, s onnan
szivárognak le és ágaznak el a nemzet-test

D i s r a e 1 i B e n j á m i n .
különféle részeibe és tagjaiba, hol maga az
irodalom kiválólag aristokrata-jellemü, —
szóval: oly államban, hol a szigoruan tago-
sitott társaság még a legfőbb hatalomnak is
felette szük korlátokat szabott, és a politikai
életnek minden egyes fiáját, ugy szólva, ka-

D I S R A E L I B E N J Á M I N .

róhoz kötötte, s ugy körülczövekelte, hogy
se sudara elhajlásokra vagy elgörbülésekre
ne tévedhessen, se csomók vagy más kinö-
vések ne támadhassanak rajta: — hogy ily
államban egy ősök, felesleges vagyon, családi

összeköttetések nélküli és a ,,felsőbb tízezer"
bűvkörén egészen kivül álló embernek sike-
rülhessen feljutni a hatalom legmagasabb
polczára -- ez mindenesetre oly ritka tüne-
mény, melyre Angolország történelmében a
strattfordi mészáros fia, Wolsey bibornok

óta nem volt példa. S ime, e
tünemény elöttünk áll Vis-
raeli Benjámin, a kincstár
elsö lordja és a brit korona
elsö minisztere személyében.

Disraeli felemelkedésé-
ben némileg az ujabb és ne-
mesebb koreszmék diadalát
szemléljük, s e diadal dicső-
sége kétségkivül visszasu-
gárzik azon aristokratiára is,
mely előítéletei daczára meg-
hajolni tanult a magasb ér-
telmiség előtt, és azon alkot-
mányra, mely minden merev-
sége mellett szabad pályát
nyit a nagy tehetségnek:
mert bármikép vélekedjünk
különben politikai, erkölcsi
és vallási jelleméről, Disraeli
mindenesetre nagy tehetség.

Angolországban — kevés
esetet kivéve, melyek több-
nyire csak az ugynevezett
független középosztályra
szorítkoznak — a politikai
hitvallás rendesen családi
hagyomány, s ez fejti meg
egy részben Anglia alkot-
mányos történelmét. Első
pillanatra látható, mily erős-
nek kellett azon fiatal becs-
vágynak lennie, mely e száz
meg száz tizenkét-fejü sár-
kány által őrzött tündérvár
előtt nem döbbent meg az
iszonyu akadályoktól,és nem
riadt vissza ama félelmes
küzdelemtől, mely nélkül e
várba jutnia teljes lehetet-
len volt.

Disraeli, egy velenczei
zsidókalmár unokája, 1805-ben született.Llei
Spanyolországban voltak megtelepedve, de a
nagy zsidóüldözés idején a XV. század vége
felé kivándoroltak,^ Velenczében telepedtek
le Atyja a mult század vége felé nem visel-


