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KOHEIV
J.
P
József-tér 6. sz. Pesten,

hl Itl/ ALAJOS

lujomian nyitott papirkereskeűése|
PESTEM,

a hatvani- s magyar-utcza sarkán

|bátorkodik közhirré tenni, hogy eddigi üzletei|
továbbvezetése mellett

bank- és váltó-üzletet

(az orvosi kar átellenében),

ajánlja gazdagon felszerelt raktárát mindennemü iró-, levél- és rajzpapirok, uo-yszinte mindennemü iró- és rajz eszközeit, valamint nagy
raktárát mindenfajta vonaloiott kereskedelmi- és ipar-könyvekben
a legjutányosabb árak mellett.
Nem különben mindenféle levél-papírok monogrammal és névnyomattal elkészítetnek.
100 db. 8-rét
levél-papir névvel vagy két betüvel — ft. 50 kr. J
100 „
„
fin°m
"
»
" ."
"
~
100 „
,,
„
»
monogrammal . . . 1
1 „ 50
„ szines „
100
látogató-jegy kőnyomat
100
a,^- Minden fajta kőnyomdai munkák a legyorsabban és legjutányosabban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemü bör-diszáruk, mint

Inyitott, ajánlván magát, mindennemü pénzek,I
állani- és iparpaplrok, valamint: sorsjegyek vétele és eladására.
I

Mgme*' Tőke elhelyezésül ajánlható és mindenkor kapul
hatók 5<yo-es „Ferencz József vaspálya" elsőbbségi
ezüst kötvények, melyek a mai árfolyam mellett ? % % kama208(1-12)
tot hoznak.
hk
'

váczi-utcza

kaphatók a legolcsóbb erakon a legnagyobb választékban, mindennemü

kész fcliériiemüek.urak, hölgyekés gyermekek száraára.

Elöfizetési föltételek: a V a s á r n a p i Ujság és Politikai Újdonságok ejryfltt: 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.

Bartakovics

A legnagyobb vászonruha-raktárban

„YPSILANTI"-hoz Pesten

Pest, augusztus 23-án 1 8 6 8 .

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnáí csak 7 krba számittatik. Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogier, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-díj külSn
minden igtatás után 30 ujkrajezár.

fénykép-albumok, iró-mappák, jegyiökönyvek, pénztárczák, tintatartók nagy választékban kapható.
176 (6 — 10)

A cs. kir. engedélyezett

íKORNEUBUftGI MARHAPOR,

ugymint:
20 1100 darabnál több férfi-in^ek raniburgf, hollandi vagy irlandi vászonból darabja 2 ft. 60 kr., 8 ft., 3 ft. 50 kr., 4ft.,4 ft. 50 kr , 5 ft., & ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft.
10 OOO°darabnál' több szines férfiingek 1000 különböző mintában 1 ft. 50 kr., 1 ft,
80 kr 2 ft 2 ft 50 kr., 3 ft.
Fehér niadapolan férfl-iu S ek 1 ft. 50 kr., 1 ft. 75 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft.
Férfl-gatyak vászonból, magyar, félmagyar vagy franczia mintára 1 ft. 75 kr., 2 ft., 2
r

Köl inKék°vá 8zonból, simák 2ft.25 kr., 2 ft. 50 kr , 3 ft, 3 ft. 50 kr., 4ft.,5 ft. hímezve
8 ft 3 ft 50 kr 4ft.,5ft.,6 ft., 8 ft., 9ft.,schweiesi és franczia mellmustrával
4ft"'4 ft. 50 kr., 6ft.,6 ft., 7 ft., 8 ft., 10 ft.
NŐI fÜEO-vallak (Damen-Mieder) 1 ft. 50 kr., 2 ft. 50 k r , 3ft.,3 ft. 50 kr., 4 ft.,
Fin Intek vásionból 4 éves 1 ft. 80 kr., 2 ft. 40 kr., 6 évesl ft. 85 kr., 2 ft. 40 kr.,8 éves
2ft 2ft 45 kr 10 éves 2 ft. 10 kr., 2 ft, 65 kr., 12 éves 2 ft. 40 kr., 2 ft. 90 kr., 3ft. 50
kr 14 éves 2ft'65 kr., 3ft.15 kr., 4 ft. 20 ki., 16 éves 3 ft, 50 kr., 4ft.,4 ft. 50 kr.
Szines fia-ingek 4 éves 1ft.10 kr., 1 ft. 25 kr., 6 éves 1 ft 25 kr., 1 ft. 40 kr., 8 éves
1 ft 35 kr 1 ft 55 kr , 10 éves 1 ft. 60 kr., 1ft,75 kr., 12 éves 1ft.65 kr., 2 ft.,
14 éves 1ft.75 kr, 2 ft. 10 kr., 16 éves 1 ft. 75 kr., 2 fr. 20 kr.
Mindennemü téli alsó mellények, nadrágok, harisnyák es egyéb teli czikkek
férfiak és hölgyek számára nagy választásban.
Főraktára a legjobb amerikai krinolinnak mindenféle szinben 2 ft, 2 ft. 25 kr., 2 ft.

gzineí alíószYknyák í f t . 75 kr., 5 ft, 5ft.50 kr 6ft.,7 ft. - 10 ftig.

Tizenötödik évfolyam.

lovak,

;

szarvasmarhák és juhok siámára.|
4 í és 84 kr.

Üditő-nedv (Restitutions-Fluid)
lovak számára,

Kwizda Ferencz Jánostól Korneuburgban.

Kizáról. szab. Ö Felsége I-ső Ferencz József császár és király által. J
1 palaczk ára 1 f;. 40 kr.

kérges, törékeny és kisszerű üreges pataoldalak ellen.
1 szelencze ára 1 ft. 2 5 kr.

W Koröoisugárper
gp

a sugárrothndása

ell«u

1 palaczk ára 10 kr.

Sertéspor

ll o v a k n á l .

És sok egyéb kész fehérnemü czikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bermen,„„„ ^küldetik — Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rumburgi, hollandi és irlandi
vásznakban vége 27 ft., 28 fi, 80 ft, 32ft.,35ft.,40ft.- 12o ftig.
kitünő óvszer a futó üszők ellen.
r r e a 8 z v a s " o n vége 12 ft.,12 ft. 50 kr., 13 ft, 14 ft., 15 ft , 16ft.,18ft., 20 ft - 25 ftig.
1 csomag ára 63 krajczár és 1 forint S6 krajczár.
V á T o n ^ e b k e n d ó k , tuczatja 3ft.,3ft.60 kr., 4ft.,4 ft. 50 kr., 5ft.,6 ft, 7 ft., 8 ft.,
Valódi minőségben kapható :
Q fr 1 0 ft
20 ftiff
Pesten- TÖRŐK József gyógyszerész urnál, király-utcza 7. sz. a.; TnallTörfllkfzok, tuczatja 5ft. 50 kr., 6ft,,6ft.50 kr 7 ft. 8 ft. 10 ft., 12ft.- 20 ftig.
Szlnvu áirvi kanavasz, vége 9 ft., 10 lt., i l tt., íi tt.t lá—lb ttig.
mayer A. és társa; Halbauer test ver; Glatz J. és Rakodczay A. "aknái.
Vasion asítalkendök. tuczatja 5 ft, 5 ft 50 kr., 6ft30 kr., 6 ft. 60 kr., 7 ft. 50 kr.,
Budán: az udvari gyógyszertárban. - Ezenkivül léteznek még raktárak
J2 ftig- abroszok minden nagyságban hat személytől 24-ig; asztali
8 f t
Magyarország legtöbb szab. kir. és mezóvárosaiban, melyek időről-időre a, 'egelter!
készletek 6, 1A 18 és 24 személyre;
, . . . , , .
| jettebb hazai hírlapokban közhirré tétetnek.
} t , «-i
Nagy választás agyteritók, p'qaet- estricot-paplanokbol, kaves es csemegekenA
A^, í Hogy a t cz. közönséget a hamisítványok megvételétől megdökböl.
.
U V c l S : óvjuk, ezennel tudatjuk, hogy csak azon csomagok és üvegek
. I ,
l ű f o l r bevásárlásánál fehérnemüiek roppant hala valódiak, melyek a kurneubnrgi kerületi gyógy
_- tí
S Z O n V l K(?SZlt/lt5Iv m a z a következtében oly helyzetben vagyunk,
hogy a legnagyobb mennyiséget mindenkor készen szolgáltathatjuk.
9mV Küldeményeket minden irányban utánvétellel mög a levél érkezte napján !
Minden lótulajdonos és gazdász előfordulható balesetekben, melyek háziállataikat
azonnal elküldünk és csomagolást nem számítunk, ugyszinte megrendelések leghama- érhetnék, szives örömest fogja venni egy oly szer keznel lételét, melynek használata
1
által ar. óhajtott eredenénvt egész bizonyossággal bevárni engedi. Egyik egezélszerubb
rabb elkészi'*"*"" nézve le'gbuto.b s könnyü alkalmazhassa végett felttlmulhatlan ily8 hathatósság,a
187 ( 2 - :
i nemü házi szer, tagadhatlanul a Kwizda Ferencz J.-fe!e cs. kir. szab. úditó-nedv
• Korneaburitbao. — A császár ö felsége által kizárólagosan engedményezett szabada' lom az általános elismerés, melyben e/en (iditA-nedv részesül, a legraagasb uraságok,
Kecskemét szabad kir. város közönségének tulajdonához tartozó s Pestmegyében ! mairas katonai ejryéuiségek s magánosok számtalan biznyitványai az azzal elért ereüBugyi, Sári és Dabas községek szomszédságában létező 889. hold 932 Q öl terje- i i v e k e t illetőleg _ legvilágosb támaszok, melyek ez üdüft-nedv szilárdságáról
delmü peszér-ürbili pusztai birtok, folyó évi szeptember 29-töl számitandó három ! tanuskodnak. - A többi közt: Meyer W. öfelség*az angol királyné fólovászraestere
évre haszonbérbe adandó. —Nyilvános árverés a helyszinén fog tartatni folyó évi l ugy nyilatkozik, hogy egy horgas-in gyuladásnál a legjobb .ikerrel használtatott.
augusztus hónap 27-én délelőtt 10 órakor. — A bérleti feltételek Kecskeméten a város T£ Knauert a porosz király ó felsége összes udvari istállóinak főlóorvosa különösen
gatdászati hivatalánál megtudhatók.
205 (1-3)
a b'énasá* s ívhurdagnál sikeres eredményeket eszközölt; herczeg Auersperg Roman
Kelt Kecskeméten, 1868. júl 20.
A városi hatóság által.
ó maeassága 1863. nov. 10-ki, 1864. aug. 2Í-ki leveleiben pedig a következőleg nyilatkozik- üdUd-ncdve a fa-száraz ívhurt bórpuhává teszi, a ravasz s még a gyanus mirlevet is gyökeresen eltávolítja. A „Sport- versenyügyi szaklap, az üditő-nedvro
hasonló módon nyilatkozik s ajánlja azt ívhur frisen s feszességbeni tartására s az epe
A főtisztelendő lelkész és egyház gondnok urak tisztelettel tudatnak, hogy ná képződés meggátlására. Erre vonatkozólag még számtalan megt.sztelő uatok feküsznek
lam alulírottnál egy 12 változatú orgona késmi áll, mit a venni szándékozók azonnal előttünk, melyek részletes közlése e helyt, bennttnkna»yon messze vezetnének; e t e " g
szállithatnak, melynek mind kül csínjáról, mind az anyag szilárdságáról ugyszintén a tétben, lapunk mai számában megjelent hirdetményre utalunk, melyben » « » c " *
hang és a belső mú tökéletességéről kezeskedem.
_ ^ c a kir szab. üditö-nedv megrendelési forrásai, hanem a korneubur S i
f
205 ( n
lazekas János, orgona-épito. patakenőcs, kérges és törékeny paták s patasugárpor a pataköz rothadása ellen^
emlitve vannak.
' Pest, klráiy-otcaa 55. si. Valeró-féle haz

Hi r d e t é s.

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

Béla.

A magyar orvosok és természetvizsgálók udvari káplánt, szentszéki jegyzőt, majd a tudományosság s kiváltképen az egyházi és
vándorgyűlései, melyeket a forradalom által latere kanonokká mozdította elő; Rudnay vallásos irodalom ügye. A vallásos népoktatörtént félbeszakítás után, nehány év óta halálával pedig 1831-ben nagyszombati fő- tás terén kezdve meg müködését, „Fokozatos
ismét megtartanak, nemcsak az illető város- helyettessé s átalános ügyhallgatóvá lőn, s e kathekizmus" és „Egri ABC" czimü elemi isban és vidéken, hanem az egész országban fontos hivatalt viselte mint esztergomi kano- kolai könyveket készíttetett s adott kies ternagy érdekeltséget szoktak költeni s hazánk nok egészen 1844-ig, midőn rozsnyói megyés jesztetett el több mint 100,000 példányban.
Majd magasabbra lépve, Homér Iliálegtávolabb vidékeiről, sőt néha a külföld- püspökké neveztetett ki. Rozsnyón csak hat
évig
viselte
a
főpásztori
botot,
de
azon
meszát,
Szabó István fordításában, segitette
ről is vonzanak vendégeket és részvevőket
gye
soha
sem
fogja
feledni
szeretetteljes
napvilágra
jőni, maecenási bőkezűséggel
magokhoz. A tudományos érdeklődés és
lelkének
számtalan
jótékonyságait.
A
legnefedezve
annak
irói diját s kiadási költségeit.
közszellem hatalmas ébresztői s emelői e
Dagy gyülések, s midőn példájokat most a hezebb időkben az ő jelenléte s az ő szava Szinte neki köszönhetjük a régi világ egy
történelmi társulat is követni szándékozik, mindig megvigasztalta népét. 1850-ben egri másik klasszikusának Quintiliármak Szenczi
csak örülnünk lehet, hogy hazánk is belép érsekké s val.b. t. tanácsossá neveztetett ki, Imre által készitett fordítását is. Cantu
Caesar terjedelmes és nagybecsü
az ily tudományos összejövetevilágtörténelmének kiadásában
lek által is az ismeret minden
hasonló bőkezűséggel segitette
ágai iránt érdeklődő s azokat az
elö a Szent-István társulatot.
élettel minden ponton érintkeLegkiválóbb érdeme azonban, a
zésbe hozni és hasznositni tudó
Bibliának, Káldi jeles, de elavult
nemzetek sorába.
fordítása nyomain eszközölt uj
A magyar orvosok és terfordítása,
melyet az ö rendelemészetvizsgálók ez évben már
tére
egyházmegyéjének
egyik
XlII-dik nagy gyülésöket tart.
kitünő
papja,
az
irodalomban
ják, és pedig a természeti szépjelesül ismert Tarkanyi Béla
ségek- s történelmi emlékekben
hajtott végre. A jeles fordítót az
oly gazdag Eger városában. Kit
akadémia és a Kisfaludy-társaválaszthattak volna e nagygyűság
tagjaik közé sorozták, mig
lésre első elnökül méltóbban,
a lelkes és buzgó főpapot s bőmint azon lelkes és nagyérdemű
kezű kiadót az akadémia azzal
főpapot, ki Egerben székel, de
tisztelte meg, hogy igazgató
kinek az irodalom, tudományok,
tanácsa tagjai közé választotta.
jótékonyság és hazafiság minDe áldozataival nemcsak az
den téréin oly kiváló érdemei
irodalmat
gyarapította, hanem
hazaszerte annyira el vannak
a
jótékonyság
és közmivelődés
ismerve, s az egész nemzet tiszminden
terén
kitünt
azokkal. A
teletét vivtak ki számára. Kisvallásos
oktatás
ügyét
az addiapponyi Bartakovics Béla, kinek
ginál
magasabb
virágzásra
emelegy kevésbbé sikerült arczképét
te
Egerben,
midőn
ott
a
rég
a „Vasárnapi Ujság" tiz évvel
óhajtott
leánynöveldét
létesiezelőtt közölte volt, s kinek
tette, érseki megyéjében tanítói
most egy ujabb és sikerültebb
nyugdijbtézetet alapitott, a Szt.a-rczképét állítjuk olvasóink elé,
István-társulat közvetitése foly1792-ben született, ápr. 12-kén,
"\_
8
tán Bukovinában lakó magyar
igy már 77-dik évében van
~'
véreink gyermekeiből többeket
^rdem- és áldásdús életének.
BARTAKOVICS
BÉLA.
tanítókká
és papokká képezteIskolai tanulmányait e század
e]
tett
stb.
stb.
sö tizedében kezdette és folyDe jótékonyságáról legtöbbet Eger, vitatta Pozsonyban, Nagy-Szombatban s vé- s azóta az egri érseki megye mondhatja Őt
déke,
érseki megyéje, söt az ország szegégezte a bécsi Pázmaneumban. 1815-ben kiválóan magáénak.
Sz
nyei
tudnának
beszélni. A nagylelkü ~
De munkássága s áldozatkészsége nem
enteltetett pappá, s igy arany-miséjét már
jószivü
főpap
ajtajától
soha egy szegény sem
három évvel ezelött megtartotta. Lelkipász- szorítkozott csupán megyéjére, annak papto
ment
el
segély
és
vigasz
nélkül. O tudja jól,
r i hivatalt, a gyakorlati lelkészet terén, jaira, szegényeire s egész népére, kik atyjo- ment el segély
o
c
sak egy pár évig viselt, mert Rudnay kat tekintik s tisztelik benne: hanem külö- hogy a szegényeknek szánt kéve a gazdaPrimás csakhamar magához vette őt mint nös tárgya gondjainak a közmivelődés és ! goknál van letéve, s a mit Isten neki érdeme

• - % .
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rásának kell lenni. A béka féltette életét, mert az
ember hatalmasabb s őt eltiporhatja, mig kegyed
félelme nem egyéb, mint ijedékenység, mely a női
idegességnek következménye, vagy talán nem is
volt ijedség, hanem csak a békának hirtelen ugrása
által meg volt ön lepetve? — vagy épen megundorodütt tőle?
— Ugy van, felelt a nő elmélázva, ugy van,
de vallja meg csak ön maga, nem utálatos állat-e
a béka?
— Óízintén megvallva, bár nehezen fogja
kegyed elhinni, én a mezei békát épen nem találom utálatosnak; én csak azt látom, hogy a természettudományokban mennyire hátra vagyunk.
A természet szépségeit dicsérjük untalan; ha például valamely magaslatra fölmegyünk és egy
kellemes nyári estén, zöldelő völgyet, árnyas
ligetet, tarka virányzatot látunk, melyet egy
mosolygó s csevegő patak ketté szel vagy határát
J ó f e l e s é g.
bajosan szegélyezi, elérzékenyülve felkiáltunk:
(Ballada )
ah, mi szép a természet! . . . egyszerre egy ártatlan gyík lábunk alatt elsuhan vagy egy béka
Ifju asszony viraszt fen éjfélig;
ugrik el tőlünk, s vége van ihl >ttségünknek, s
Szemeiben a köny csak ugy fénylik.
m ért, mivel már ezen részletekben a természet
„Hol maradtál ily soká el tőlem?
szépségeit fölkeresni resteljük. Siessünk vissza,
Vagyon a nap immár felkelőben."
igy szól ön, mint gyöngéd hölgy, mert ha vélet„Őriztem kint a lekaszált rendet,
lenül egy békára találna ráhágni, tán kitörné a
Bejártam az erdőt, szérüs kertet. 1 '
nehézség. Lám, lám, mily szélsőségekre viszen az
érzelgős.
Ifju asszony viraszt fen éjfélig;
Ha meg is engedem, hogy a természetben
Szemeiben a köny csuk ugy fénylik.
nem minden szép, hogy vannak állatok, sőt növé,,Lábad inog, a fejed meg szédül!
nyek is, melyek idétlenek, és a szépség velünk
Süt már a nap forrón le az égrül."
született fogalmával és benső érzelmünkkel meg
„Ne kérdezgess, inkább vesd meg ágyam;
nem egyeznek: azt ugy kell értelmeznünk, hogy
Mit pityeregsz mindig ugy utánam!"
a természetben van világosság, de van árnyék is,
ifju asszony viraszt fen éjfélig;
mely annak előnyeit még inkább kitünteti. Ebből
Szeme előtt egy szörnyü kép rémlik.
tehát nem az következik, hogy a természet szépségeinek hátat fordítsunk, mert annak is találni
Éjfélután hármat üt az óra,
árnyoldalait. Keletindiának vagy Dél-Amerikának,
Hát megzördül a pitvar ajtója.
minden képzeletet fölülmúló természeti szépségeit
Éjfélután három óra tájban
senki sem élvezhetné, ba oly túlírnom idegei lennéBetántorog férje halaványan.
nek, mint önnek, mert ott mérges és óriás kígyók,
„Jaj meghalok édes feleségem,
krokodilok, rettentő tigrisek és jaguárok laknak.
Mérget tettek meginnom elébem.
S mindemellett számtalan európai utazó látogatá
meg ezen bübájos vidékeket, sőt ezerenkint meg
Sok bankómat elrabolták, lopták,
is telepedtek ott.
Testemet a csárda mellé dobták!"
,,Merre jártál egyetlen szerelmem!''
A magyar közbeszédben minden békát átaAz ijedtség majd megöli lelkem."
lánosan csak békának nevezünk. Igaz ugyan, hogy
,,Oh! bocsáss meg halálos órámon,
a béka-nemet átalában jellegző tulajdonságok a
Megcsaltalak én szelid bárányom!
fő részekben egyenlők, mégis két osztályt bátran
A csapiamé s kökény szemü lánya
lehet alkotni,s a német nyelvben aKröte ésFrosch,
Csalogattak, s vittek a romlásba!"
a francziába a crapaud és grénouille elnevezésekkel ez osztályozás szerencsésen meg is történt. Az
Ifju asszony sirva borúi mellé,
elsőt magyarul varancsos-bébának nevezzük, de
Saját éltét urába lehellné;
a másodikra, sajnos, még nincsen sajátos kife
S bocsánatát mig tördeli gyorsan,
jezésünk,
pedig egy találó kifejezés már magában
Férje kihűl, a szive se' dobban.
is
megnyerő,
mig egy, kevésbbé tetszetős kiej„Csaplárosné fogjon meg az átok!
tés
kellemetlen
benyomást szokott előidézni. A
Vegyék fejed, akaszszák fel lyányod.
varancsos békától, mely idomtalan külalakja,
Menny, pokol közt tévelyegjen lelked.
büzös rejthelye és tunya mozdulatai által visszaA kapukat soha meg ne leljed."
taszitólag hat reánk, igen kedvezően különbözik
Pásztói.
a mezei béka, mely sugár teste, élénk mozdulatai,
kitünően kedélyes krekegése és esténkint megzendülő kardalai által méltán megnyeri részvéTerinészetrajzi képek.
tünket.
i.
Midőn tehát egyrészt a nyelvbuvárokat
A mult évben egy szellemdús hölgygyei a ezennel ünnepélyesen fölkérném, hogy a béka
szabadban sétálgattam. Gyönyörü májusi nap volt, szebb részének, a Frosch-hoz hasonló, kellemes
s mi a természet kiapadhatlan szépségeiről be- hangzatú elnevezést kifürkészni sziveskedjenek,
szélgettünk. Egyszer csak nagyot sikolt a nő s másrészt a nyájas olvasónak türelmét bátorkodom
rémülten hozzám fordulva esdekel, hogy menjünk igénybe venni, hogy a következő sorokon át, a
vissza. Egy mezei béka, épen lába tövétől, egy béka ismertetésében legyen szives elkísérni, megjegyezvén egyuttal, hogy a természetben megvehatalmas ugrással, be a kaszáló felé menekült.
— Ah, mennyire megijedtem > mondá a nő, tésre méltó tárgy nincsen, sőt buzgó figyelmünket
minden izmom reszket. Lám, ilyenek a természet kiérdemli nemcsak a béka, hanem a legutolsó
szépségei, melyeket ön mindenkivel megkedvel- féreg is, mert a lega róbb állatok is szervi kifejtetni szeretne. Az ember alig tehet egypár lépést, lődésükben, különféle alakzatukban, ösztönük
8 a mint épen élvezné a tavasz kellemeit, egy ily megható nyilvinulásaiban stb. bámulatos rendet
találunk és a természet megrendithetlen törvéundok teremtmény elrontja kedvét.
— Ugyan hogy tudnék ugy megijedni egy nyeinek öszhangzását mindenütt föllelhetjük.
békától?
A béka a hüllők (amphibia) osztályába tar— En is kérdem, hogyan lehet meg nem tozik. Ezeknek természetrajza a legrégibb időktől
ijedni ily csunya állattól.
egész mostanáig nem talált annyi búvárra, mint
— Kérem szépen, igyekezzék izgalmát egy az állatvilág egyéb osztályai. Egyrészt büzhödt
kissé lecsendesiteni, s meg fogom magyarázni rejthelyük, sokszor idomtalan alakzatuk, máskor
elezörnyüködését. A jó katona oly ellenségtől sem rémületes nagyságuk, másrészt épen mérges
fél, ki erőre és bátorságra nézve, hozzá hasonló; marásuk undorítóvá és félelmesekké tevék azokat.
hát még olyantól, ki jelenlétét futással árulja el, Es mig a tiszta észlelet kevésbbé deritette fel a
hogyan tudna megijedni. Pedig az ijedség itt a hüllők valódi természetét, annál ezélesbbé terbékánál kezdődött. Kegyed elrémült a béka ugrá- pesztette magát a babonás hit ferde theoriája;
sán, de az már előbb megriadt, mert félt, hogy mert könnyebb volt csodásnál csodásabb elmélelábaival eltapossa, és ijedtében elugrott. De a teket költeni, mint a természetet, fáras?tó buvárbéka hidegvérü, 8 most már nem fél, mert a ve- latok által, működéseiben megfigyelni. Igy támadszélytől megmenekült, kegyed pedig még most is tak aztán azon mesés koholmányok a sokfejü
remeg. A kettős ijedségnek itt különböző kutfor- sárkányról, igy rémiti még mai napig sok híg

után bőven adott, ö is bőven részelteti abból a szükölködőket. Azonfölül alig van
hazai közintézet s jótékony czél, melynek
arany-könyvében az ö neve be ne volna irva.
Az ősz érseket megérdemelt tisztelet és
kegyelet környezi ugy székvárosában, mint
az egész hazában. E tisztelet és kegyelet
nyilvánulásai tapasztalja most a haza egybegyült orvosai és természettudósai részéről; s mi ezekhez csak annyit adhatunk, egyszerü jó kivánatunkban: éltesse öt Isten soká,
s adjon sok, hozzá hasonló főpapot, jótékony
emberbarátot s tudomány-pártolót és terjesztőt hazánknak!
—«—r—•
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velejü ember nyugalmát a házi-varangy mélabús
huhogása, szerinte a csa'ádnál bizonyos halált
jósolván. Mások most is azt hiszik, hogy nyáron,
egy langy meleg eső után mutatkozó apró
békák az esővel hullottak alá, mig némelyek a
foltos tüzolt vagy Salamandrát még most is éghetlennek tartják. A természetbúvároknak tehát még
sok fáradságukba fog kerülni, mig ez üres koholmányokat lelkiismeretes figyelet által megsemmisíteni, és mindenhol a természet menetét földeríteni képesek lesznek. Annál szükségesebbnek
látjuk tehát minden igyekezetünket és minden
kitelhető erőnket a természettudományok mivelésére fordítani.
A béka, mint említem, a hüllők osztályába
tartozik, melyeket kétlakúak vagy csuszómászóknak is neveznek, s melyek a kigyók, gyíkok és
békák által vannak képviselve. Meg fogja engedni
a szives olvasó, hogy itt előbb a hüllők átalános
jellegeivel megismertetem, mert a hüllők ogy
egész, nagy állatosztályt képezvén, érdekes tudni,
mi által különböznek más állatosztályoktól, azonkivül itt megtudván a békákat is illető főtulajdonságokat, azokat sajátlagos leírásuknál mellőzendhetjük.
A hüllők főismertető jellegei: vörös de hideg
vér,tüdőkkel valólélekzés,és tojás általi szaporodás.
— Midőn azt mondjuk: vörös, de hideg vér, nem
kell utry vélekednünk, hogy a hüllők vére jéghideg, ámbár ugy tetszik nekünk, ha például nyáron
egy zöld békát kezünkbe veszünk, mintha az valóban jéghideg volna. De ezen érzet onnan ered,
hogy a mi testünk, a békáéhoz képest, sokkal melegebb. A mi vérünk hömérséke +30" R. a hüllőké átalán alig + 5 " R. és a hőmérség fouozatának ezen nagy különbsége okozza az ellentétet.
Kitünik ebböl egyszersmind, hogy a hüllők vére
még azon közegnek hőmérsékét sem éri el, melyben laknak, mert a lég és a viz, főleg nyáron,
+ 20—30" R. fokig emelkedik, de azért a hüllők
vére és igy testi melegségük megmarad az alacsony + 5U R. fokon. A vérmérsék ily alacsony
foka a légzés és vérkeringésnek tökéletlen kifejlődésétői függ. A tüdők t. i. csak egyszerü szervezetü, ritkás, nagy sejtü tömlőkből állanak, a
vérkeringés pedig, a szívnek egyszerübb alkotásánál fogva, szintén tökéletlen, sőt a lélekzéstől
némileg független, minthogy a lélekzés, pl. a
békánál, hosszabb időre felfüggeszthető, a nélkül,
hogy a vérkeringés megakadna.
A vérmérsék ily alacsony foka különbözteti
tehát leginkább a hüllőket a melegvérü emlősöktől. De vajon mi okozza, hogy az emlőseik vére
többnyire magasabb melegségfokot mutat, mint
azon közeg, melyben laknak; a hüllők vére ellenben mindig alacsonyabban áll. A lég hömérséke,
mint mindnyáján tudjuk, igen változó ; északi
vidékeken a 0-ig lemegy, sőt alatta is áll, mig a
forró övben +30—40" R-ig felrúg, mégis a jégtenger lakója csak oly meleg vérrel bir, mint a
forró égöv alatt lakó néger. A lég hőmérsékének
tehát nincsen okvetlen befolyása az állatok vérének hőmérsékére? Az okot itt is ott kell keresnünk,
a hol azt a hüllőknél találtunk, t. i. a lélekzés és
vérkeringés fokozatos kifejlődésében. Az emlősöknél és még inkább a madaraknál a lélekzés s illetőleg a tüdők kifejlődése a legmagasabb fokú tökélylyel bir, úgy szintén a szívnek alkotása és a
kettős vérkeringésnek tökéletes kifejlődése hozza
létre a vérmérsák +30—35° R. foku magasságát,
mely aztán, mig az életmüvezetek nagyobb mérvű bántalmazást nem szenvednek, változatlanul
megmarad.
A hüllők vére tehát hideg, de csak aránylag
a mienkhez képest és nem merőben, mivel életmódjukhoz, életszükségükhöz képest épen ily alacsony foku vérmérsék és ily egyszerü szerkezetű
vérkeringés kivánatos, mert hozzávetve idegrendszerüknek szintén fejletlen mivoltát ea egyes
szerveiknek egymástól való majdnem független
müködését, a hüllők életmódjában észlelhető több
nemü különösséget csak innen lehet megmagyarázni. Igy például a békák hosszabb ideig a viz
alatt tudnak maradni, a mi onnan származik, mert
vérkeringésük meg nem szünik, ha a lélekzés egy
időre meg is akad. A tekenős béka, ha agyvelejét
kiveszszük, még több hétig képes élni, mert az
idegrendszer s különösen az agy nem bir atna
fontossággal az egész életművezetre, mint ezt a
melegvérüeknél tapasztaljuk. A gyíknak vagy
kigyónak farkát levághatni, és az nemcsak hogy
el nem vész e miatt, hanem idővel elveszett testrésze ujra megnő. Egy békának kiszedheted testebői szivét, tüdejét és minden beleit, és az, mind e
nélkül, tova fog ugrálni. A hüllők tehát, a mint a
mondottakból kiviláglik, igen szivós életűek, és

ez is megismertető és sajátságos tulajdonaikhoz zott annak alkalomszerü közlésére, s olvasóin! még én is, ki évek óta birkózom a lassu
tartozik.
kétségkivül szivesen veendik, hogy most élünk
enyészet angyalával, magamat meghatva s
Átmegyek most a hüllők szaporodás módjára, fölhatalmazással.)
keblemet emelkedni érzem, s e pohárral kemely ismét az emlősökétől nagyon különbözik; tojáNincs hálátlanabb erény a háladatosság zemben, kivánom: hogy kisérjen méltó tiszsok által történik, melyeket azonban ritka eseteket
kivéve, nem magok költenek ki, hanem a nap mele- nál, azt mondja Tacitus, és állításának kö- telet, hála és segitség minden természetgére bizzák. Hasonlítanak e tekintetben némileg vetkező értelmezését adja : midőn valamely tanulmányozó törekvést:
a halakhoz, de a halak, bár szintén vörös és hideg- elnyomott népből kiemelkedik egy oly férKivánom, hogy virágozzanak az egyesüvérüek, bár szintén tojás által szaporodnak, melyet fiu, kinek bátorsága, esze és vitézsége álfa
letek,
társulatok, melyek e czélra, a világ
a nap melege által költetnek ki, feltünően külön- sikerül a szolgaság alól felszabadítani nem
minden
részében s müvelt népei közt alaböznek a lélekzési szervek sajátlagos szerkezete zetét, ez hálából kitünteti, í'ölebb-fölebb
kultak.
által; mert, mig a hüllők tüdőkkel vannak ellátva, emeli, mig saját fejére ülteti a bálványozotmelyekkel a szabad leget szijják, a halak kopolKivánom végre, hogy ezen hasonczélu
tyukkal veszik magokhoz, nem a szabad, hanem a tat, ki végre olyan nyomorgató zsarnok lesz tudós társulatot, melyet e pillanatban Gövízhez kötött vagy tapadt levegőt, s igy egészen mint a megbuktatott vala.
mörmegyénknek van öröme kebelében szivekülönböző módon lélekzenek, el annyira, hogy a
Nem akarom a világhirü történetíró poli- sen fogadni s látni, minden tagjával, tisztelt
vizből mint elemükből kivéve, a szabad légben tikai értelmezését érinteni, csak azt mondom:
elnökeivel, kiknek másodikához engem a
csakhamar, elvesznek. Előfordul ugyan azon kivitéles eset (ichthyoden), hogy némely hüllők egész hogy saját érzésem szerint, a méltánylat, a barátság és szives rokonszenv köt — Isten
életükön át kopoltyukkal lélekzenek, mások pedig, hála azok iránt, kik jól érdemesítik magokat éltesse!
milyen a béka is, ifju korukban szintén kopol- az emberiség ügyében, a szív édes szüksége
tyukkal vannak ellátva, s különben is, alakra s erkölcsi tartozás. Tisztelet minden törekEger multja és jelene.
nézve, inkább halakhoz hasonlítanak, de erről a vésnek, mely a közboldogulást s haladást
béka sajátos leirásánál bővebben fogunk meg- czélozza.
A magyar orvosok és természetvizsgálók ez
emlékezni.
Az emberiségnek minden időben voltak évi vándorgyűlése Egerben tartatván, alkalomMegemlitendő itt még általánosan a hüllők törekvései, melyek közül sok, kivált a kö- szerünek véljük e nevezetes város .érdekes multjának főbb mozzanatait s jelen nevezetességeit
téli álma, mely az egész osztálynak életszükségé
zépszázadbari
gunyos
és
siralmas
tévelygés
megismertetni olvasóinkkal.
hez látszik tartozni. Az emlősök között is találunk
már egyes fajtákat, melyek a téli nyugalmat nem volt, melytől most el kell fordulnunk; míg
Ugy látszik, hogy az Eger vize mellett már
nélkülözhetik, a hüllők azonban, kivétel nélkül, hála a gondviselésnek, ma már az emberiség a magyarok bejövetelekor egy virágzó helység
annak alája vannak vetve. A téli álmot egyrészt törekvése magát emelni, boldogítni, neme- állott; sz. István király uj épületekkel bővité,
a téli hideg és fagy, mely miatt ugyis alacsony sebb, magasabb, okosabb és hozzá méltóbb. 1009-ben terjedelme.-! jószágokkal megajándékofoku vérmérségüket fenn nem tarthatnák, de másA sok közül legyen szabad ez alkalom- zott püspökséget és káptalant alapita benne. Istrészt és leginkább a táplálék hiánya okozza; mert
vánfi azt irja, hogy midőn sz. István az egri várat
a nekik tápul szolgáló rovarok és egyéb apró mal csak egyet hoznom fel: a természettel és ebben sz. János evangelista templomát épitteté,
állatok, a tél beáltával szintén elrejtvén magukat érintkezést, annak buvárlását, törvényeinek a munkásokra egy széken ülve ügyelt, s jelenléaz élet színhelyéről, a hüllők is téli álommal töl- tanulmányozását, melyből ered az óriási tével őket a munkára siettette, honnan e helyet a
tik el azon időt, melyben az egész természet haladás, mint részesei, tanúi és bámulói hagyomány királyi széknek szokta volt nevezni.
nagyobb fele nyugszik és várja a kikelet üdítő vagyunk.
II. István király Egerben halt meg, de Váradon
varázshatalmát, hogy uj életre vergődjék. Késő
temettetett el. Imre király is Egerben halt meg s
Nem szükség a találmányok ezer nemeire ugyanitttemettetekel.il. Kilit püspök telepité ide
őszszel a hüllők vagy az iszapba mélyen belefúrják magukat, vagy kőtörmelék alá, vagy odús fák utalnom, a bámulattal határos eredményekre, az első sz. ferenczi szerzetet 1232-ben, mely innen
mélyébe rejtekeznek, itt étel és ital nélkül s majd- a tudomány, müvészet, ipar csudáira hivat- az egész országban elterjedt; ugyan ő alapitá 1234nem lélekzet hiányával, a legcsekélyebb életfokra koznom; hiszen azokat a gyermek is ösmeri-, ben, Apátfalván, a czistercziek monostorát. A
leszállanak és igy a telet az ugynevezett téli álom- C3ak azt említem : hogy itt az idö. midőn a tatárok által egyebek közt Eger is feldulatván,
ban töltik el. Különös, hogy a forró égöv alatt hóditó Caesarok s Napóleonok mellett a IV. Béla király, Lambert püspök kérelmére, az
hasonló tünemény észlelhető, de itt a rendkivüli
elveszett alapitólevél helyébe ujat adott, a püsforróság és vízhiány hozza létre az egészen Humboldtok és Aragók nevei méltó joggal pökség elébbi kiváltságait, javadalmait, dézsmáit,
hasonló dermedtséget, melyben a száraz évszakot ragyognak, mert hódítók valának ezek is s megerősítvén 1261-ben,,,hogy ezen egyház ezután
eltöltvén, az esőzés beálltával az iszap alá mélyen hódításuk amazoknál nagyobb, felségesebb, s, mint annak előtte, Magyarország minden szébefurkozott hüllők ismét előbukkannak. Hatal- nem került vérbe s átokba, hanem csak mun- kesegyházai fölött, a szent királyok adományai s
mas robajjal látni ilyenkor, péld. a délamerikai kába, s az emberiség valódi hatalma, dicsősége kedvezményeinél fogva, mint a népek urnája, fejéu
sivatagokban, a feltúrt földet, egy iszap vulkánhoz és drága öröksége az s lesz mindenha.
a szépségnek s méltóságnak koronájával üljön az
hasonlító erőszakkal, fellőditetni. Aki e tüneményt
ő székében." E szép szavak kiséretében a király
De haszna s a világot elővivö eredmé- egyszersmind a püspökre bizta az ő negyedik fiáismeri, irja Humboldt, sietve fut előle, mert egy
óriás kigyó vagy egy vértezett krokodil vergődik nyein kivül oly szép és lélekemelő, oly szsl- nak neveltetését. Az egri püspökség, kivált a
ki sírjából, az első üdítő eső által új életre ébredve. lemi gyönyörrel gazdag a természet titkai- begyaljai bordézsmák után, az esztergomi érsekHogy a téli álom alatt mennyire alászáll és nak tanulmányozása, a hiv barátkozás vele,
y mellett, legjövedelmezőbb papi méltóság vala
szünetel minden életművezet, elképzelhetni, ha midőn Isten e remek müve, a 100-ik nemzeországban, ugymint nnelynek évi javadalmai
megtudjuk, hogy számtalan, hiteles adatok szerint,
100,000 aranyra becsültettek. A püspökök sorából
kőbányákban, a szétdarabolt kövek között, úgy- déknek iá hasonló költőiségben, változatos kiemeljük Rozgonyi Simont, ki 1440-ben a gyászfi
szólván befalazott, élö békát találtak, mily ott ság és kifogyhatlanságban táruland fel; hol német László és a lengyel László közti párttusáévek óta szunnyadott. Ezen tüneménynek termé- még a tévedés is becses, mint midőn valaki ban, ez utóbbi részén állván, az ellenféllel tartó
szetes magyarázata következő: a béka befúrkóz- aranyat keres köves földében és üdítő for- Selmecz városát feldúlta, s pártkirályával együtt
ván az iszapba, ez esettleg fől nem ázott többé, és rásra bukkan.
1444-ben Várnánál elesett. E pártviszály alatt,
a béka mint hüllő, melynek életmüvezetei alacsony
Itt a gazdagság mellett gyógyulás, sza- gyszer, midőn Odrobácz Péter lengyel vajda
fokáról és életszivósságáról már föllebb emlékezBudáról Lengyelországba visszamenet, hadával
tünk, aléltan számtalan éveket tölthetett, mert a badság és gyönyör van.
Egerbe Rozgonyinál betért s itten gazda és venMily felséges élvezni a tavasz nevető je- dég, és mindegyiknek fegyveresei, a barátság
természeti kiadások megakadva lévén, a bevételek is feleslegessé lettek; de nem hihető, hogy a leneteit s merengeni az ősz hervadó képein, poharába mélyen betekintettek és utána álomba
lélekzés és vérkeringés legcsekélyebb mértéke is különböző érzések közt, de mindig azon merültek volna: Telefus, Griskra egyik kapitánya,
tökéletesen meg szünt volna s azért nem is hite- tudattal, hogy itt nincs halál, csak hely és Kassáról, meglepi az alvókat, többeket az örök
lesek azon állitások, melyek szerint a kövek töké- viszonyváltozás van. Vagy búvárkodni az lom országába át kényszerít, s gazdag zsákmányletesen légmentesek lettek volna ; a kőnek is van
yal megrakodva tova huzódik. Ámde a felocsuporozitása (likacsossága), mely elég volt, épen örök mindenség mélyében, mely nem setét- lott magyarok s lengyelek utánok erednek a rabló
annyi levegőt juttatni a bezárt békának, hogy tel s némasággal, de fónynyel s viszhanggal cseheknek, s utolérve, visszaveszik a ragadoélete megmaradjon, mert, mint tudjuk, életében teljes. Átrepülni a világrészeket, mint a mányt, s magát Telefust is foglyul ejtik.
is igen csekély mennyiségü légenynyel be tudja fregatt-madár, s megúszni a tenger mélysé1460- és 1468 ban országgyülés tartatott
gét, mint a czet. Bámulni a ragyogó napot Egerben. 1490-ben Albert lengyel királyfi, boszu ^
(Vége következik.)
Dr.
Sz.
nyilvános dicsőségében, s kisérgetni, nyo- jában, hogy nem őt, hanem bátyját IL Ulászlót
mozni a bolygót, az üstököst érthetlen lé- választották a magyarok királyoknak, fel-yujtá a
nyével
s mérhetlen pályáján ! Egymás mel- marost.
Tompa Mihály toasztja
Az 1552-dik évnek annyi vesztesége, gyalálett vizsgálni az agavét, mely lüO évig
a lermészetvizsgálók ebédjén Aggtelken meddösködik, hogy akkor virulván meghal- zta és szerencsétlensége közt, egy ragyogó dicsaug. 18-án 1867-ben.
jon, és a diatomaeát, mely egy óra alatt 13 pontja van: Eger védelme. Nem beszéljük el
Dobó látván és hős társai vitéz tetteit, melyeken
(Kétszeresen alkalomszerünek véljük most, a millió magához hasonlót hoz létre! Mily megtört a tizenhárom vár megvételével diadalTa
- orvosok és tennészetvizsgálók nagygyülés al- felséges élvezet mindez! Mintha elkölcsö- ttas török had ereje, nem ismételjük, mert azok
kalmából, közelebb elhunyt nagy költőnk Tompa nözné a lelkesült ember a bölcs s jó terem- ninden hazafi eiőtt ismeretesek az egykoru TiMihály azon toasztját közölni, melyet ő épen egy tőtől egy részét azon égi, isteni örömnek, nódi, Forgács, Vcancz és Istvánfi leírásai után.
éve, az orvosok és természetvizsgálók rimaszom- melyet az Ur — mint irva van — akkor ér- Az innen szétterjedt, máig divó példabeszéd:
bati nagygyűlése, illetőleg aggteleki kirándulása zett, midőn az általa létrehozott mindensé- ,,elnyerte az egri nevet" dicsérettel jellemzi a hős
alkalmával, az utóbbi helyen tartott közebédnél
árvédőket, férfiakat és nőket, kik egyaránt oszMondott, s melyről „Emlékezések Tompa Mi- get vizsgálta!
toznak ama nehéz napok dicsőségében. Sajnos,
Ime, uraim, e komoly bérezek közt, a hogy nem maradt ránk amaz egri nóta, melynek
hályra" czimü czikkünkben is szólottunk.
A boldogult költő még életében fölhatalma- titkos barlangüregek felett, a természetben, dallamára készült a szombatos vallásfelekezet egy
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pár istenes éneke a 17-dik század elsö negyedében. De bőven pótolja e veszteséget Vörösmarty
Eger hőskölteménye, a magyar költészet egyik
drágagyöngye.
Azonban tartozunk az igazságnak s a történelmi kritikának annak kijelentésével, hogy régi
történetíróink a török ostromló had 180,000 nyi
számát egy 0-val megtoldottak , mert valóban hihetlen az, hogy a
Drégelynél s Palástnál
10,000 emberrel harczolt Ali budai basának,
s a vele egy rangu Ahmetnek egyszerre tizannyira szaporodott
volna serege. Elég dicsősége marad azért
még Dobónak és harmadfél ezernyi vitéz bajtársának , hogy annyi
erővel, oly hitvány falak
mögött, a sokkal nagyobb számra s annyi
győzelmeire kevély ellenséget megszokott
diadalutjában feltartóztatta.
Néhai Pyrker László
érsek Dobó István dicső emléke iránti szép
adóját rovta le, midőn
annak sír-szobrát DobóRuszkáról elhozatta, s
a várban, melyről Dobó
neve sugárzik szerte,
felállittatta.
A török sokáig nem
felejthető Eger alatt vallott kudarczát. 1596ban maga Muhammed
szultán jött a vár alá,
melynek ekkor magyarok, németek- és vallonokból álló 4500 főnyi vegyes őrsége fölött Nyári
Pál lett volna parancsnok, de alig két heti ostrom
után, a vallonok s németek Nyári Pált s minden
tiszteket megfogván, a várral együtt szabad elmenet alkuja mellett a töröknek átadták. Az
árulók azonban meglakoltak, mert visszatorlásul,
a miért Hatvannál a magokai
megadott törököket a vallonok
levágták,
itt meg a vallonokat s németeket a törökök hányták
kardra.
Igy jutott
Eger, daczára
a mindjárt rákövetkezett
kétséges mezőkeresztesi csatának, török
kézre; innen hódittattak be Heves, Kis-Hont,
Gömör,Borsod,
Abauj, Tornamegyék a félhold adója s
közmunkája
alá, midőn 90
évi szolgasága
után 1687 végén, KaraíFa,
Dória és Kohári
Istvánnak a kiéheztetett török, Nagy-Váradra költózhetés alkuja mellett,magát hitre
megadta.
Az
elköltöző törökök közül hatBzázan Tokajtól visszafordultak, s kikeresztelkedvén, Egerben megtelepedtek, kiknek utódaira
máig ráismerhetni az Ali, Mehmet, Ahmet, Hadsi
stb. nevekben.
A török alól felszabadult népet I. Leopold
királyi városi rangra emelte, és saját pecséttel
megajándékozta. De Fencsi püspök és a káptalan
kimutatván régi kiváltságaikat, a király vissza-

vette a polgároknak tett engedményeit, minek
következtében a kir. haszonvételek, s a bordézma
a papokéi lettek.
Az egri püspökség 1804-ben érsekségre etnetetett, a egyházmegyéjéből két uj püspökség, a
kassai és Szathmári, alakit tátott.
H. L.

Bejárat az esrl Dobó-?mlékhez.
E rövid történeti vázlat után, adjuk itt Eger
városának ismertetését (Hunfalvy János leirása
után), fenntartván magunknak, hogy a város és
vidék egyes nevezetességeire a m. természetvizsgálók gyülése alkalmával még visszatérjünk.
Eger szép szőlőhegyek között északról délre
nyuló, nyájas völgyben fekszik, melynek keleti

Dobó sir-szobra Egerben
oldalán a Bükk, nyugati oldalán pedig a Mátra
ágazványai emelkednek kisebb-nagyobb magasságra. A város éjszakkeleti oldalán az Egyedhegy nyulik föl; tágas és nyilt ormáról szép kilátás esik az
egész környékre, kelet felé a Tiszáig. Egert a környező dombokról tekintve, sok nagyszerü épülete,
a lyceum, a templomok és tornyok s a vár maradványai szép képpé csoportosulnak, melynek keretjét
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a hegyek alját borító szőlők, s ezeken túl sötétlő
lombos erdők teszik. Közelebbről tekintve a város
rosz kövezetű utczai jobbára C3avargósok, szabálytalanok. Legszebb része az, melyet az érseki
székesegyház, a lyceum épülete s az érseki palota
ékesitnek.
A mostani székesegyházat a régi Mihálytemplom helyén Pyrker
János László érsek rakatá(1831 —1837),Hild
József tervezete szerint.
Az egyház minden oldalról szabadon áll; 8
korinth oszlopon nyugvó csarnokába két szakaszra osztott, széles
lépcsőzet visz, az első
szakasznál sz. István és
László, a másodiknál sz.
Péter és Pál képszobrai állanak. A csarnokcsúcs mögötti oromfalon a hit, remény és
szeretet képei és két
kherub vannak. A templom kereszt alakjában
épült, közepén 120 láb
magas, 12 ablaku kupola, a szentély fölött
168 láb magas kettős
torony nyulik fel. Nemes egyszerüség és szép
arányosság jellemzi a
templomot mind belül,
mind kivül. Belseje,
melybe a csarnokból három ajtó nyilik, khorint
fejezetű oszlopok által
elválasztott3 hajóra oszlik. A kupolát 4 boltiv s
ezeket egyenkint -egy
vörhenyeges s két zöldes márványzatu korinthféle oszlop tartja, a középhajó mindenik oldalán pedig 8 márványzott
oszlop van. A karzat 8 kisebb oszlopra épült.
A csinos szószéket féldomboru aranyozott, s keresztelő sz. Jánost ábrázoló faragvány ékesíti. A
főoltáron sz. János evangelista képe, az oltár
mellett fehér gipszből készült két kherub látható.
A szentély két
oldalát a kanonok urak székei
fölött szép
domborművek
ékesitik gipszből. A jobboldali hajó kápolnájának oltárául a hit, remény és szeretet gipsz szobrai szolgálnak;
a kápolna mellett sz. Anna
oltára áll; a kupola irányában
a. sz. kereszt
oltára látható
arany keret között. Még több
oltár és kép is
van. A szoborműveket Casagrande Márk,
az oltárképeket
pedig különböző olasz és bécsi
müvészek készitettek.
Az
érseki
palota a főegyház északi oldalán van, terjedelmes épület, egyik szárnyát szintén
Pyrker épitteté; a palota
mellett van az érsek házi kertje.
Keletre a főegyháztól a roppant lyceumi épület áll. Ezt gr. Eszterházy Károly, az utolsó egri
püspök rakatá(1765 —1785) igen nagy költséggel
és fénynyel. Az épület hosszukás nagy négyszög,
kétemeletü, kivülről 212 nagy ablakkal; főhomlokzata valóban nagyszerü. Tetejéből karzatos,
félremozditható födéllel befedett csillagvizsgáló

torony nyulik föl, mely 28 öln^i magasságú, s lehetett fölmenni s a 79 lábnyi magasaágban levő töredék oszlop és egy ablak a sz. Jánosról nevemelynek csúcsára 320 lépcsőn juthatni. A mily nagy nyíláson keresztül a most már töredező kar- zett hajdani székesegyházból, mely gót modorban
tiszteletparancsoló a lyceumi épületnek külseje, zatra jutni, melyet vas rács környezett. A bejárás volt építve. A márvány oszloptöredékre Darcsák
oly diszes, sőt nagyszerü belső berendezése é3 föl- alul az éjszaki oldalon van. A minaret mellett János néhai egri kanonok 1835-ben sz. István
szerelése is. A tanteremek és tanári lakok kényel- mecset á'lott, mdy azonban szétromboltatott. képszobrát állittatá, melyet Casagrande készitett.
mesek, a kápolna, a könyvtár helyiA két műemléket Pyrker érsek ásati
sége s a vitázó terem fólségesek s
ki. — A vár egyik kapujának boltonevezetes festményekkel ékesitvék.
zott üregében Dobó emléke van, meA lyceumi csillagda mostanság halyet szintén Pyrker állita s vasrácsos
zánknak egyetlen csillagdája, 1786kerítéssel befoga. Más kapuüregben
ban szereltetek föl gróf Eszterházy
Dobó sírkövét találjuk; ezt Pyrker
Károly püspök költségén s Hell Miksa
érsek a hősnek dobó-ruszkai sírjáról
intézkedései mellett. De mindeddig
viteté Egerbe 1833 ban. A képszorészint a kellő eszközök hiánya, rébor Dobót fekvő helyzetben ábrászint az alkalmazott egyének hazolja, jobbjában zászlóval, baljában
nyagsága miatt nem igen gyarapíbibliai mondattal beírt irlappal; a
totta a tudományt. A mostani érsek, a
sírkőről letört márvány sisak most
nemeslelkü Bartakovics Béla, Montea szobor lábainál van. Pyrker a várDegói Albert Ferenczet hiva meg
dombot szép sétahelylyé alakitá, kálcsillagászul, ki talán többet tesz majd,
váriát rakata és fasorokat ültete.
mint elődei. A vitázóterem szomszédAz egri főpapok és káptalanbeságában szinterem is van, hol ezelőtt
liek általában sokat költöttek vallási,
a tanuló ifjuság,utóbb mások is szini
tudományos és jótékonysági intézeelőadásokat adtak. A könyvtár főtertekre s mindenféle építkezésekre;
me igen tágas és diszes, két emeletre
1808—1847-ig az érsekségí pénztárszolgál. A könyvtárnak is Eszterházy
ból építkezésekre és jótékony czépüspök veté meg alapját; utódai közül
lokra 1.320,282 ft. adaték ki. Barkivált Pyrker érsek növelé; most vatakovics Béla, Pyrkernek utódja az
lami 31,000 kötet van benne; a kápérseki székben, a tudomány és mű^ talán könyvtára még nem egyesitetett
vészet legbuzgóbb ápolója s áldovele. Könyvnyomda is van a lyceumi
zatra való készsége által legjelesebb
épületben, melyre,mint mondják, Eszelődjeit is fölülmúlni igyekszik, noha
terházy két millió ftot költött; sziÍIZ érsekség jövedelme 1848 óta tetelárd, 8—9' vastag falait leginkább a
mesen megcsökkent.
lerombolt vár faragott köveiből raAz alsó vagyis makiári külvároskatta.
ban a várost áthasitó Eger folyó két
A forradalom előtt az egri főtapartján számos melegvizü forrás van;
nodában 14 rendes tanár a bölcséegyik forrás egy tímár házában,
szeti, hit- és jogtudományokat adta
másik a Csillaghoz czimzett vendégelő; most csak a bölcsészeti és hitlőben bugyog fel, mindkettő mívestudományokat tanítják, s csak a nöségi czélokra használtatik. A harmavendékpapság hallgatja. Ezenkivül
dik forráscsoport a fürdőintézetben
a lyceumi épületben néptanitó-kés az ezzel határos tócsában van, mely
pezde is van; ezt Pyrker érsek alauszodául szolgál. A fürdőintézetben
pitotta. (Az egri székesegyház és
Egri minaret.
különösen két forrás bugyog fel,
lyceum-épület rajzát jövő számunkegyik a tűkörfürdők alatt, másik egy
ban fogjuk közölni.)
Pyrker érsek 1829-ben bádog kupolával födeté kutban; ennek vize ivásra s a kádfürdők megtölEgyéb nevezetesb épületek: a czisztercziták be a minaretet, s a félhold fölé keresztet tüzete föl. tésére szolgál. Az egri források igen bővizüek,
kéttornyú temploma a hozzácsatlakozó kolostorral, E födéllel együtt az egész torony magassága 128 25 R. foknyi melegek s kevés szilárd alkatrészökmelynek egyik szárnyában a főgymnazium van; lábat tesz.
nél fogva a közömbös vizekhez tartoznak. Már a
a minoriták temploma két sugár toronynyal s kétA város északkeleti oldalán, az Almagyar törökök használták e forrásokat, s a nyolczszegemeletü nagy
letŐ fürdőmekolostorral; a
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—.-^.ITLIÍ^
zr_~-^ ^^r~^^~ 1
~-^^^zEJEZü^z^lSÉr^-Z^—^=jjj
most több tűszintén kéttor-~~-=- ~ ^ ~ = ^ 3 = - " ^ ^ ^ — ^ S
[^=_^^^^^^^-~
—
-jL
körfürdőre van
nyu temploma ;
- -^r-^r~ =^£-z^^.-=^__ ~ ~=T3"^=2F&jr^__g&i=
-=§
osztva, az áltaa szervitáké; az
- ~ ~ ~^ir-—^-=S^=^L
lok épített fürdőház maradirgalmas bará—_^t==-~--=z - - '—--^
ványa. Elüzetoké, kiknek
~~_~ ^F-^==^ ~S=- ~~-=~=
tésök után az
gyógyszertár-— __— ~==^-^pr^=-^T~
egri fürdő el
ral egybekap_ ~ ~~_ _i_
-J"'—-EEJ^Z~—_\=
volt hanyagolcsolt
kórháza
_^=_=~
^=^Z^rrzL~~~
va, mignem
1726-ban gróf
Eszterházy KáErdődy Gábor
roly püspök a
püspök által
romba dőlt töalapittaték; a
rök épületet kiBarkóczy püsjavittatá s hozpök által két
zá még két füremeletre épidőszobát épitett vármegyetett. — Pyrker
ház; a városérsek 1827-ben
háza; a papnöa régi épületet
veldének
hátágíttatá ki,
romemeletü
1838 ban peépülete s az
dig a mostani
1852-ben megcsinos
fürdőnyitott felsőbb
házat rakatá,
leánynöveldéé.
melyben 7 tűNem kath.
körfürdő s 6
templom Egerszoba van kádben csak egy
v
fürdőkkel.
A
an, t. i. az ófákkal beültehitűeké, mely
a
tett udvaron
város északnyári mulató
nyugati oldaés étkező hely
'án áll.
A városnak
van födeles
e
gy»k legszebb
színnel. MindEger.
épitészeti műve
járt a fürdő mela z
irgalmas bav * e k » * lett a szép sérátok egyházával szemközt, magánosan álló mi- hegy kiugró sarkán az egykor híres egri várnak tahelyül szolgáló érseki kert terül.
Da
ret, mely tizennégy szögletü, 104 láb] magas omladékai láthatók. A nagyszerű bástyaromok,
Egernek több mint 17,000, majdnem kire* egészen faragott köbül épült. Aljának átmérője kapuk és egyéb maradványok között és alatt, kesztőleg magyar és kath. lakosa van, kik leginjj' 9", felső faláé 5' 6"; déli oldalán egymás valamint a földalatti üregekben is nem egy neve- kább bortermesztéssel foglalkoznak. Az egri vörös
íolött 4 keskeny nyilas van, melyeken a vilá- zetes műemlék rejlik, melyek részint kő- és föld- bor a leghíresebb magyar borok egyike.
gosság belső szűk üregébe hat; ebben 99 lépcsőn halmazok alatt eltemetvék. Ilyen műemlékek egy
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László Károly naplójából.
A palenqnei romok Mexikóban.
(Vi

ft.)

San-Juan-Bautista, Mexikó, márczius 25. 1868.

Most elmondom Péten sziget elfoglalását.
A Tabasco és Yucatán mexikói statusokkal
határos Guatemala köztársaság északi részén,
Palenquetől mintegy 13. n. mértföldnyire keletfelé van a Péten tó, melynek kerülete mintegy 14
n. mértföld, s mélysége mintegy 30 öl. Az ezen
levő számos szigetek között nevezetes a Péten
nevü, mely Cortez hódítása előtt székhelye volt
Itza indián tribusnak.
Villagutierrez János, yucatáni születésü ügyvéd 1701-ben kiadott könyvében azt mondja, hogy
Don Martin Ursua 1695-ben kormányzóvá neveztetett. Ö már ezelőtt inditványozta a spanyol
királynál egy országút építését Campechetől
Guatemalán keresztül a Csendes-tengerig. Terve a nyugot-indiai tanács által helybenhagyatott sőa nagy munkát, mely Itza kerület meghódítására vezetett, megkezdte. Az iró aztmondja, hogy
az út épitése közben a spanyolok ,,terrace"-okon
épült, régi, elhagyott, fűvel, bokrokkal s fákkal
benőtt házakat találtak.Ezen házakat azoknak
lakói az út csinálása előtt sokkal hagyták el, a
nélkül hogy őket onnan a spanyolok űzték volna
ki. Ez nem csoda, mert a spanyoloknak csak közeledése hirére oly helyek is maradtak pusztán, hova az ő fegyvereik soha sem jutottak.
1697-ben január 21-kén Don Martin Ursua
Campechéből mint csapatvezér kiindult, egy
vikárral és ennek segédjével, kik a püspök által
a meghóditandott Itza-kerületre voltak már előre
kinevezve. Február 1-sején fákat vágatott le a
Péten tó partján, s belőlök egy hajót épittetett a
szigetre juthatás végett. Izenetet küldött a sziget
lakóinak, hogy: „eljött már az idő, hogy a spanyolokkal egy tányérból egyenek s egy pohárból
igyanak. Ha nem akarják, — mondá — azt fogom
tenni, a mit királyom parancsol, mit előre megmondanom nem szükség." Márczius 13-dika volt
a hajóra szállásra határidőül kitüzve. Emberei
közül némelyek, tudva az indiánok roppant számát a szigeten, és hogy milyen nehéz lesz azt
meghóditni, meg akarták győzni a tábornokot
vállalata meggondolatlanságáról s veszélyességéről. De ő — mondja a történetíró — buzgósága,
hite s bátorsága által elragadtatva, azt felelé,
hogy az ő czélja az Istennek és a királynak szolgálni, 8 a nyomom lelkeket a kárhozatos bálványimádásból a szűz Mária imádására téritni, kinek
képét ő a királyi zászlón és saját szivébe vésve
hordozza; azért bármi nehéz legyen is a meghóditás, arra ő egyedül ia elég.
Az elbizakodott vezér 180 emberrel hajóra
szállt. Az indián segédcsapattal együtt 120 embert két ágyúval a tábor őrzésére a parton hagyott.
A vikár a hajót megáldotta s napfelkeltekor az a
sziget felé indult, mely a parttól két mérföldnyire
esett. A vikár imát bocsátott az égbe, s a spanyolok ezt kiáltották: „Éljen az Isten törvénye!"
Fele uton egy sereg csónakkal találkoztak, melyek harczra készült indiánokkal voltak tele; hanem ezekre nem ia ügyelve, a sziget felé haladtak,
hol roppant nagy számu harczkész indiánokat
láttak. A körül levő kis szigetek tömve voltak
indiánokkal. A csónakok őket félhold alakban a
part felé szoritva bekeritették, 8 mihelyt hozzájok
nyillövés távolságra jutottak, a szigetről és a
csónakokról nyilzápor ömlött rájok. Don Martin
Ursua erős hangon kiáltá: ,,Az istenért! senki se
kezdjen csatázni, mert Isten a mi segitségünk s
uincs mitől félnünk." A spanyolok boszankodtak
s morogtak; de a vezér ismét rájok kiáltott s halállal fenyegette, a ki tüzelni mer. — A nyil egyre
mint zápor özönlött rájok. A spanyolokat alig
lehetett visszatartani; s midőn egy közülök a
karján megsebesülvén, dühbe jött és puskáját
elsütötte, a többiek példáját követték. A tábornok
nem volt képes öket tovább korlátozni, kik nem
is várva, hogy a hajó parthoz kössön, mihelyt az
evezők megálltak, mind a vizbe ugráltak s velök
maga a tábornok is. A part indiánokkal tömve
volt, de a tűzfegyverek borzasztó durrogásától s
pusztításától megrémülve elfutottak azok. A hajó
20 katonával a csónakokat támadta meg, 8 azok,
kik a csónakokban s ;i pvrton voltak, a királylyal
együtt a vizbe ugrottak. A szigettől a szárazföldig nem lehetett egyebet, mint indián emberek,
asszonyok és gyermekek fejét látni. A spanyolok
az elhagyott várost elfoglaltak, a sziget legmagasb
pontján a királyi zászíót feltüzték 8 Don Martin

Ursua a szigetet s Itza kerületet a király nevében
ünnepélyesen elfoglalta.
Ez 1697-ben történt, 78 évvel az után, hogy
a fentebb emlitettem két szerzetes ugyanott már
megfordult. Ezen szerzetesek azt mordták, hogy
midőn őket a városban körül hordozták s a sziget
közepén annak legmagasabb pontjára vitték,
onnan igen sok balványoknak szentelt templomot
láttak, melyek közül tizenkettő akkora volt, minaz indiánok legnagyobb temploma Yucatánban.
Mindegyikben elfért ezer ember. A spanyol katonák a tömérdek ház, kápolna s bálvány-templom
láttára elálmélkodtak. A bálványok — mondja az
iró — oly különböző alakúak voltak, s oly nagy
számmal, hogy lehetlen volt azokat leirni, de még
csak meg is számlálni.
A történetirok szerint 21 bálvány-templom
volt a szigeten. A főtemplom papja volt Kinkanek, Ketnek király unokatestvére. A templom
négyszegü volt, csinos homlokzattal s kilencz
lépcsővel, faragott kőből. Mindegyik oldala 60 láb
s igen magas. Később ugyanazon templomról az
mondatik, hogy az vár-alaku volt. A felső lépcsőnél volt egy einbor-alaku bálvány guggoló helyzetben.
Minthogy Péten sziget bevétele 1697-ben
történt, érdekkel vehetjük, hogy nem több mint
171 évvel ezelőtt ott nagy város létezett, melynek
lakosai, a pogány indiánok, bálványaikat akkor
épen ugy imádták, mint a spanyolok odaérkezése
eiőtt; hogy templomaik és egyéb nagy házaik
épen azon modorban voltak épitve, mint a többi
számtalan épületek, melyeknek romjai Mexikóban
mindenfelé léteznek; és hogy ezeknek épitői is
ugyanazon nép volt, ugyanazon időben s nem oly
régen, mint átalánosan hiszik.
László Károly.

Ugyanekkor az észak-amerikai New-York
államban 8950 lélekre esett egy hirlap, s a fővárosban 3759-re egy.
Azóta sokkal kedvezőbb arányt mutathatunk
fel. Svájcz áll most legelői e tekintetben az európai államok közt, mert itt, miként az északamerikai Egyesült-államokban, 7000 főre esik egy
hirlap. Ezután következnek Belgium, hol 17,000
főre esik egy; Francziaországban 18 ezerre egy,
Angolországban 22 ezerre, Poroszországban szintén 22 ezerre, Ausztria lajtántuli tartományaiban
52 ezerre, a magyar korona tartományaiban
54,400-ra, Spanyolországban 75 ezerre, Oroszországban 300 ezer lélekre esik egy hirlap.
Az egész földkerekségén az észak-amerikai
Egyesült-államok birnak legtöbb hirlappal, t. i.
ott 4000 hirlap jelenik meg, körülbelől 30 millió
népesség mellett.
Az európai államok hírlapirodalma jelenleg
körülbelől következőleg oszlik el:
Francziaországban 38.000,000 lélekre 2076 hirl.
Nagy-Britanniában 29.900,000
„
1324 „
Poroszországban. . 24.000,000
„
1083 „
Olaszországban . . 25.000,000
„
500 „
Ausztria lajtáutuli
tartományaiban . 21.000,000
„
400' „
A magyar koronaországokban . . . 14.000,000
„
259 „
Svájczban
2.500,000
„
360 „
Belgiumban . . . . . 4 900,000
„
275 „
Hollandiában . . . . 3.500,000
„
225 „
Oroszországban . . 61.000,000
„
200 „
Spanyolországban. 16.300,000
„
200 „
Svéd- s Norvégország-s Dániában 7.300,000
„
100 „
A kisebb német tartományokban, Törökországban stb
1318 hirlap.

Egy kis ll irlap iroda Irni statisztika.

Ebből kitünik, mily óriási haladást tett a
hírlapirodalom 1826-tól 1868-ig; ezen negyvenkét ev alatt körülbelől megnégyszereződött a
hirlapok száma.
Az egész földkerekségén létező hirlapok számát jelenleg bátran tehetni 13,820-ra, u. m.:
Európában
8320
Amerikában
5000
Ázsia, Afrika, Ausztráliban . .
500

A szabad sajtó, s az annak szárnyai alatt
fölvirágzó hirlap-irodalom egyik legbiztosabb
mérve a nemzetek haladásának, mert biztos mutatója — a mi azzal együtt jár — a köz-dolgok
iránti érdekeltségnek. Érdekes azért figyelemmel
kisérnünk a hírlapirodalom terjedését az egyes
országok-és nemzeteknél; s a következő sorokban
épen erről akarunk némi adatokat közölni.
Balbi szerint („Essai statistique sur la presse
periodique du Globe," a Revue Encyclopédique
1828. márcziusi füzetében megjelent czikk) 1826ban az egész földön 3168 hiríap jelent meg s következő arányban viszonylott a népességhez:
Európában 227.700,000 lélekre 2142 hirl. esett,
Amerikában
39.300,000
„
978 „ „
Ázsiában
390.000,000
„
27 ,, „
Afrikában
60.000,000
„
12 „ „
Ausztráliában 20.000,000
„
9 „ „
ösezesen: 3168 hirlap.
Az angol eredetü államok 1378, a föld többi
államai pedig 1790 hírlappal képviselvék.
A részletezésben, egyedül az európai államokat tekintve, következő felosztást találunk:
Francziaországban 32.000,000 lélekre 490 hirlap,
N.-Britanniában
23.400,000
„
483
„
Svájczban
1.980,000 „
30
,,
Ausztriában
32.000,000
„
80
„*)
Poroszországban
12.464,000
.,
288
Németalföldön
6.143,000 „
150
„
A ném. szövetségb. 13.600,000
.,
305
Dániában
1.950,000 ,,
80
Svéd- és Norvégországban
3.866,000 „
81
Spanyolországban 13.900,000
„
16
,,
Portugalliában
3.530,000 „
17
Orosz- és Lengyelországban
56.515,000
,,
84
Olaszország csak jelentéktelen összeggel van képviselve: igy Szárdinia csak nyolcz, a két szicziliai
királyság, pápai államok és Toscana mindegyik
hat-hat hírlappal birtak.
Balbi táblázatára alapitott számitás szerint
1826-ban Poroszországnak volt legtöbb hírlapja,
a népességi arányt véve, ott 41,550 lélekre esett
egy hirlap; a német-szövetségi államokban 45,300
lélekre, Angolországban 46 ezerre, Francziaországban 64 ezerre, Svájczban 66 ezerre, Ausztriában 400 ezerre, Oroszországban 565 ezerre, Spanyolországban 695 ezer lélekre jött egy hirlap.
•) Ebböl Magyarországon s a hozzá kapcsolt részekben 18 hirlap és folyóirat jelent meg; még pedig 9 magyár, a többi más nyelven.

összesen
13,820 hirlap jelenik meg.
Az európai államokon kivül csak megközelítő számot állithatni fel; hogy azonban a fentebbi
tételek nem túlzottak, kitünik abból is, hogy
Amerikában csupán az Egyesült-államokban 4000
hirlap jelenik meg, s Ausztráliának Victoria államában, mely csak 1851-ben lett függetlenné, több
adatik ki 100 hírlapnál; egyedül a fővárosban
Melboumeban, mely 123,000 lakost számlál, 3
napi-, 31 hetiközlöny, 10 félhavi, 10 havi, három
negyedévi és egy évi szemle jelenik meg.
A magyar korona országaiban ez idő szerint
megjelenő lapok igy oszolnak szét: Budapesten
megjelenik 90 magyar, 26 német, 3 tót, 7 román,
1 horvát, 1 szerb, 1 ruthén és 1 latin nyelvü hirlap és folyóirat, tehát összesen 130, (mig Bécsben
232, Londonban 253 és Párisban 774 adatik ki
jelenleg); — Aradon 2 magyar és 2 német, Beszterczén 1 német, Brassóban 3 német és 3 román,
Debreczenben 3 magyar, Egerben 2 magyar,
Eszéken 2 német, Esztergomban 2 magyar, Fe~
hértemplomban 1 német, Fiuméban 2 olasz, Győrött 2 magyar, Gyula-Fehérvárott 1 magyar,
Jászberényben 1 magvar, Nagy-Kanizsán 1 magyar, Kaposvárott 1 magyar, Károlyvárosban 1
horvát, Kassán 3 magyar, 1 német és 1 héber,
Kolozsvárott 4 magyar, Lugoson 1 német, Lőcsén
1 német, Máramaros Szigeten 1 magyar, MarosVásárhely tt 1 magyar, Miskolczon 3 magyar,
Nagy-Becskereken 2 német, Nagy-Szombatban 1
magyar és 1 német, Nagy-Váradon 2 magyar,
Naszódon 1 román, Nyíregyházán 1 magyar, Pancsován 1 német, Pécsett 3 magyar, Pozsegán 1
horvát, Pozsonyban 1 német, Sárospatakon 2 magyar, Sátor-A.-Ujhelyben 1 német, Selmeczen 1
magyar, Sopronban 3 német, Szakolczán 2 tót,
Szatmárban 1 magyar, Szebenben 4 német és 2
román, Szegeden 2 magyar, Szombathelyen 1 magyar, Temesvárott 4 német, Újvidéken 4 német és
8 szerb, Ungvárott 3 magyar és 2 ruthén, Verseczen 1 német és 3 szerb, Zágrábban 3 német és
14 horvát, Zárában 3 olasz és 1 horvát, Zimonyban 1 horvát, végre Zomborban 2 horvát hirlap
jelenik meg. összesen az egész magyar birodalomban megjelenik jelenleg 49 városban 259 hirhn-

és folyóirat, és pedijr: magyar 135, német 63, tót
5, román 13, horvát 21, szerb 12, ruthén 3, olasz
5, héber 1 és latin szintén 1 *).
Szinnyei József.

ö \ é n y - e s ő.
Bármily hihetlennek tessék is előttünk, hitelt
érdemlő tudós utazók bizonysága teljesen meggyőzhet minket a felől, hogy a felhőkből az eső
nem mindig viz- és jégcseppekben hull alá e
földre, hanem olykor-olykor tápszert is lehet
onnan nyerni, s a bibliai manna-esőt egyátalában
nem lehet valótlan mesének tartanunk.
Mesopotamiában 1864-ben ily növény-eső oly
nagy mértékben hullott alá, hogy a tartós szárazság következtében beállott drágaság rögtön megszünt, s a gabona fölcsigázott ára jóval alább
szállott. Egy erős zápor alkalmával nagy mennyiségü kemény, gömbölyded, k innyü, földszinü, s
itt-ott fehér pontocskákkal pettyezett tárgyak
özönlöttek alá. Izök fás és nyáikás. Ha egy éles
késsel ketté metszették, belsejök sárgás iisztalakot
mutatott. Megrágva szétolvadtak 8 fehérszinüvó
változtak.
Ez a jelenség azon a tájékon nem ismeretlen.
Hasonló növény-eső nemcsak Mesopotaraiában,
hanem még Persiában is megörvendeztető az
éhező népet. 1828-ban a persiai franczia konzul
küldött Párisba ily növényt, s tudományos vegybontás után meggyőződtek a felől, hogy az valósággal tápanyagokat tartalmaz s a zuzmók fajához
tartozik.
A törökök kudret bogdasi-nak, csoda gabonának nevezik, msgorölik, mint a buzát, kenyeret
gyúrnak belőle, melyet jóizünek s táplálónak
mondanak. Valódi jótétemény s áldás ezen eső a
szárazság s éhség idején. Az ilyen eső a gabona
árát rendesen egy harmaddal szállitja lejebb.
Damidoff Ánatol herczeg a természetbúvárokkal tett utjában 1837-ben D-íl-Oroszországban
s Krimiában is gyüjtött ily manna-féle növényt.
Szebasztopol és Bilaklava közt eső pusztában
találták. Borsó- s mogyorónagyságuak voltak.
Az 1841-ik év tavaszán török Armeniában ez
a zuzmó 3—4 ujjnyira fedte a földet, s a puszták
lakói nem szorultak máshová kenyérért. Hasonló
eső volt Közép-Ázsiában Jenisekir mellett 1846.
január havában.
Lebrun tudor Algírban is talált ily zuzmit a
djebeli pusztán. Állitása szerint e növény a földből csirázik föl, ott növekedik s érik meg. mignem
aztán a talajtól elválván, a szél által a levegőbe
sodortatik.
Dr. Riymond gyakran talált ilyet az algiri
pusztákon, s Jussuf tábornok a következő értesitést közli e növényről: ,,a tett kisérletek s nyert
értesítések nyomán teljes bizonyossággal állithatni, hogy az esőzés után ez a zuzmó évenkint
moha alakban ugyanazon helyen ujra tenyészik, a
honnan eredetileg fölsarjazott. Felső része fehéres, a földdel érintkezésben levő rész pedig a föld
szinét ölti magára. Mikor a nap heve kiszárasztja,
összegöngyölődik, a földtől elválik, s a szél tova
hordja."
E tápszer a tábornok lovainak kedvencz
eledele volt; egy kevés árpával vegyitették, s a
lovak meghiztak attól. Ezután csináltatott belőle
két kenyeret, egyiket egészen zuzmóból, mely
szétmálló s ragacsos volt, a másikba elegyített
egy tizedrésznyi lisztet. Ezen kenyér mir nagyon
hasonlitott izére nézve is az ugynevezett prófonthoz.
Az Afrikában és Ázsiában találtató ilyesféle
zuzmókat sokan egyfajtának tartják; egy bécsi
hires természetbúvár azonban különböző nemüeknek itéli; szerinte e zuzmók még akkor is nőnek,
midőn a földtől elválva, gömbalakuvá képződnek.
Eredeti képződésök helyéről még biztos
adatok nincsenek, valamint származásuknak sem
tudtak még kielégitőleg nyomára akadni; annyi
bizonyos, hogy az esőzések közben a sziklákon s
köveken alakul, majd lombjait a kövek fölületén
szétterjeszti, a melegség következtében gyökeré*) Tisztelt munkatársunk e kimutatást még az első
élév folytán készitette, az akkori adatokból egybeállitva.
Miután legujabb időben ily nagy mérveket vett hazai hir'apirodalmunk, kivált a vidéken is, alig lehetett teljes hiteles kimutatást szerkeszteni az adatok minden oldalról
összegyűjtése nélkül; magánuton többfelé intéztünk is
fölhívást ez érdekben. Kimeritő adatokat minden vidékről
nem nyerhetvén, midőn a jelen kimutatást közrebocsátjuk,
ezennel nyilvánosan kérjük föl az illetőket, sziveskedjenek
a megjelenő lapokból egy számot szerkesztőségünkhöz
beküldeni, hogy e közérdekü kimutatást jövőre minél nagyobb teljességben állithassuk össze.
Szerk.
f

tői elszakad, ugy hogy néha egy-egy kövecskét is
magával visz, mely aztán egészen belegöngyöltetik, íly állapotban aztán folyvást növekedvén, a
kövecskét teljesen befödi, a szikláról a puszta
homokja közé esik, honnan a zivatar a szél
járása szerint majd közeli, majd távoli tájékra
viszi el.
Nem lehet ennélfogva azon csodálkoznunk,
ha esős viharok kiséretében e zuzmók néha oly
helyen is találtatnak, hol azelőtt azoknak még
csak hirét sem hallották. Mikor 1829-ben az orosz
és persa hadjárat alkalmával Ournicáhban az
éhség ütött ki: egy izben ily zuzmó-eső lepte el a
földet. Sohasem tapasztalták az odavaló lakosok
sem azelőtt, sem azóta, hogy ily esőjök lett volna.
Isten rendkivüii csodájának tartották. A barom
mohón ette az uj, rendkivüli tápszert, a lakosok
kenyeret készitettek belőle. Karputban 1864-ben,
holott a zuzmó nem nagy mennyiségben hullott,
mindenki szedhetett három-négy okkát; a gabona
ára 120 piaszterről 80-ra szállott le. Száz rész
zuzmóban 23 rész kocsonya van, s ezen alkatrésze
teszi ast táplálóvá. Átalában az állatok, melyek a
pusztán igen gyakran a legszűkebb élelemre
vannak szoritva, a legnagyobb mohósággal kapnak e tápszeren, érette még a zöld legelőt is
érintetlen hagyják. A kurdok cs vándor beduinok
könyörögve esedeznek ez égi esőért, mely nekik
a puszta síkságon egyik jelentékeny élelmiszer
gyanánt szolgál.
Ennyit mondhatunk e kis növényről, melyet
a gondviselés a pusztai lakosok nagy áldására esőalakban bocsát le.
K. T. Kálmán-

éi világ legmagasabb fái.
Ausztrália, az ötödik világrész, állatfajainak áta'ános kisszerüségével meglepő ellentétben áll némely növényeinek óriási nagysága.
Némely ausztráliai fának C3odás magassága,
különösen Victoria környékén, nagy mértékben
magára vonta és foglalkoztatja a tudományosan
vizsgálók figyelmét. Nehány bámulatra méltó, de
valóJi méréseken alapuló adat elég bizonysága
lesz állitásunk igaz voltának. Az eddigelő ismert
legmagasabb fa egy karri-eucalyptus (Eucalyptus
Colossea) volt, melyet Pemberton Walcott NyugatAusztráliában egy igen szép völgyszorosban talált
fel és mért meg; gyönyörü iombkoronája400 lábnyi magasra emelkedett a légbe. K karri-fa odvas
törzsében három lovas a szükséges teherhordó
lovakkal együtt könnyen megfordulhatott, a nélkül, hogy le kellé t volna száüniok. Egy ausztráliai tudós később egy kidőlt eucalyptus amyqdaliná-t mért meg szintén egy szűk folyam-völgyben és 420 lábnyi hosszunak taiálta azt; megint
egy másik eunalyptust Klein nevü természettudós
mért meg a Black-Spur nevü hegyen és az 480
lábnyi magas volt. Háy ne E. B. Dandenong-ban
egy eucalyptus amygdalina mérése alkalmává!
következő eredményre jutott: A törzs magassága
a földtől az első ágig 295 láb, a törzs átmérője az
első ágnál 4 láb, a törzs hossza az első ágtól addig,
a hol a fa teteje le-volt törve, 90 láb és a törzs
átmérője a törés helyén 3 láb, s végre a törzs egész
hossza a törésig 385 láb. E fa óriási nagysága
bámulatra fog ragadni, ha még azt is tekintetbe
veszszük, hogy a törzs kerülete a földtől 3 lábnyi
magasságban 53 lábot tesz. A berwicki hegylánezon egy más ilyeh fajtáju fát mértek meg s ugy
találták, hogy a földről 4 lábnyira 81 lábnyi kerülete volt és 500 lábnyi bámulatos magasságot
ért el. Érdekes összehasonlításokat lehet tenni a
föld legmagasabb fai és két legmagasabb épülete
között. Hat.i.a strassburgi Münster tornyát, mely
466 lábnyira emelkedik a légbe vagy Kheopsz-nak
480 lábnyi magas gúláját ama hegylánczokon az
emlitett növényóriások mellett fölépítenék, az
eucalyptusok valószinüleg mind a kettőt beárnyalnák.
Nem tehetjük fel, hogy a véletlen az embereket eddigelé épsn csak a legmagasabb fákhoz
vezette volna és igen hihető, hogy némely elzárt
s nehezebben hozzáférhető helyen még elég eu:alyptus lehet, mely fajának eddigi magasságát is
jóval felülmúlhatja. De az már majdnem bizonyos,
hogy Ausztrália fái, ha tán vastagságban nem is, de
magasságban még Kalifornia világhirü óriásait is
tul haladják,melyeknek legmagasabbjai kedvencz
tartózkodási helyökön, a Sierra Nevada paradicsomi völgyeiben csak 450 lábnyira emelkednek.
Igy tehát a fak magasságát illetőleg Victoriát
illeti az elsőség.
&• L.

Egy v e 1

®(Hogy améhek milo messzire tudnak repülni,)
eléggé bizonyitja több tapasztalt és hitelt érdemlő
tengerész azon állitása, hogy ők igen gyakran láttak
Normandia (Francziaország északi részén) partjaira méheket megérkezni, melyek Jersey és
Guernsey szigetéről (15 angol mföld) jöttek. A
méhek e szigetekről berepülnek a szárazföldre,
hogy a virágokat megrabolják és megrakodva térjenek vissza hazájokba. Hogy méhek szemeinek
láttávola és látereje nem elégséges arra, hogy
nekik az ut irányát kijelölhesse, kétségbe sem lehet
vonni, s mégis, a mint már több izben észlelték, a
legegyenesebb uton repülnek a nélkül, hogy utközben csak ki is pihenhetnék magukat, mivel
állomány a szárazig sehol sincs.
© (Földrengések) Ugy látszik, hogy a mi jámbor ősanyánk, a föld megunta régi kedélyes nyugalmát. A mult hónapban miránk riasztott egy kis
rázkódással, most pedig már a Kaukázus regényes
bérczeinek és völgyeinek szegény, leigázott lakóit
költögeti fel csüggeteg álmukból. Tijlis-ben, Georgia fővárosában, közelebről erős földrengést
észleltek. — Ezenkivül a tűzhányó hegyek is
ugyancsak hozzá látnak pusztitó munkájukhoz a
föld minden részében. Hogy ahozzánk legközelebb
eső Vezuvról ne is szóljunk, Ausztráliából érkezett legujabb lapok a Sandwich szigetekről borzasztó hireket hoznak. A Hawai szigetén működő
két vulkán (Mauna-Roa és Mauna-Loa) pusztitó
kitörésekkel rémitgeti a kis királyság békés lakóit,
8 egy utóbbi roppant lávaáradatnak több száz
emberélet is esett áldozatul.
0 (A siami király) egy hivatalos jegyzéket
nyomatott ki, melyben családja gyermekei vannak
fólszámlálva születésnapjok, nevök, életkoruk stb.
megjelölésével. Ő Felségének mostanig mégcsak
81, mond nyolezvanegy magzatja van ; a íegidősebbik 1823-ban, a legifjabbik 1868-ban született.
Ezen egész összegből jelenleg öö darab herczeg
és herczegnő örvend az életnek. A mult évben
meghalt második király (mert megjegyzendő,
hogy Siamban egy fő- és egy mellék király boldogítja a jámbor népet) mindössze csak 63 csemetéig tudta vinni; meglehet, hogy csupán alattvalói tiszteletből nem akart magasabb állásu kollegája elébe vágni; az ő maradékaiból ia életben
vannak 30-an.
© (A hasznos növények száma.) E tárgyról
nem régen nehány érdekes statisztikai jegyzet
jelent meg. Ezen adatok szerint ki lenne számitva, hogy a hasznos növények száma 12.000-re
megy; de nem szabad felednünk, hogy azon vizsgálódások, melye'* ez eredményre vezettek, a
világnak csak bizonyos részeire terjedhettek ki.
Több mint 2500 ismeretes gazdászati növény van ;
ezek között ehető gyümölcs, bogyó és mag van
llOO; gabonanemü növény 50; nem termeit, de
ehető fűmag 40; más családu 23; ehető gyökér és
gumó 260; hagyma 37; vetemény, zöldség, saláta
420; pálma 40; másféle gyökérfajok 32; ezukornövény 31 és kosbor-faj 42. Borfajta italokat 200,
fűszert 266 növény ad. 50 szolgáltat kávépótlékot,
129 theapótlékot. Cserzési (bőrkikészitő) anyagot
14 növény ad, mézgát (gummi, kaucsuk) 96, guttaperchát 7; szurkot és balzsamos mézgát 389
növény tartalmaz. Viasz 10 ben, zsiradék és illő
olajok 330-ban, hamuzsir, szóda és jod 88 ban
található. 650 tartalmaz különböző színeket, 97
szappant: 250 ad szövésre alkalmas rostokat; papirt 49-ből lehet előállítani. 48 szolgáltat anyagot
épületek fedésére; 100-at lehet fonásműre használni, 740-et épitészeti czélokra és615-öt ismernek
mérgesnek. Endlicher szerint 278 ismert természetes növénycsalád között csak 18 at lehet olyant
találni, mely egyátalában hasz lálhatatlan leniíe.
**(Egy szenvedélyes lókedvelö.) Kentuckyban
egy gazdag birtokos halt meg nem rég, ki talán
eddig példátlan végrendeletet hagyott maga után.
Hagyott t. i. 200,000 dollárt egy ápoló intézetre
— lovak számára. Maga is lótartó ember levén,
határozottan meghagyta, hogy az ő lovai is ezen
általa alapitott intézetben ápoltassanak, mig csak
életben maradnak. Ezen intézetben mintegy 50-et
ápolandnak e nemes állatok közül, melyek már
vénségök folytán munkára képtelenek vagy pedig
betegek. Hogy az alapitó végakarata annál inkább
megtartassék, különös alapot hagyott, melyből a
tulajdonosnak, ha kívánná, a gebéért annyi fizettetik, tnint a mennyit érte a nyúzó ajánlana.
** (A bécsi főbb lapok statistik'ija.) A „Neue
freie Presse" megjelenik naponkint 19,400 példányban, a régi „Presse" 16,900,a„Wanderer" 3,460^
a „Debatte" 1960. A „Vaterland" 1925.
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Tompa Mihály temetése.
Augusztus 2-án délután két órakor már gyülekezett a szomszéd falvak népe — a ,,hires pap"
temetésére. A hanvai paplak udvarát s környékét ellepő sokaság közt voltak a boldogultnak
megyebeli paptársai, alig öt hiján, a igen sok tisztelője, barátja, gyászszal a kalapon, gyászszal az
arczon. E nagy tömeg közt mindenki ,,a pesti küldötteket" kereste, s vágyott látni ; de onnan nem
jött senki. Az ég borult volt, s a halotti gyülekezet fölött nagy, sötét felleg állott meg a terült
azét. Sokan néztek gyanakodva e fellegre: nem
fog-e záporával a hulló könyek közé vegyülni.
Négy óra után kitétetvén a koporsó az udvar
közepére, kezdetét vette a vallásos szertartás.
Soós Miklós lelkész nyitotta meg ez alkalomra
készitett következő „Énekének" elszavalásával:
Lecsilapult a bősz zivatar végre,
A kín megszünt, a hajó partot ere.
Nyugodt a tenger, a hajós pihen,
De nem hú keblen . . . örvény mélyiben . . . !
Hőbb, lágyabb vala ajkain az ének, . .
Mesterül vivék oda a syrének.
L'j gyász fűződek a Sajó nevéhez,
S e gyászban a hon egy fájdalmat érez:
Sajó partján az Isten-háza árva;
Álom borult a nyáj hü pásztorára . . .
Uram! sorsunk: hogy a por porba térjen;
Szolgád a porban többé nem dicséi; nem!. . .
Nagy halott! gyászt ölt lant s szószék utánad;
De legmélyebb gyász nöd szivére árad.
Fiadhoz vágytál; ott lészsz már: de itt,
Ki törli le az özvegy könyeit?!
Szellő is vihar már az olyan fának,
A melyről tetőt, koronát levágnak.
Nagy költő! a te halálod csak álom,
Nem porban fekszel, borostyános ágyon.
Nagy pap! beszéded önmaga tanit:
Hogy „uj eget és földet" lát a hit.
Jó férj, pihenj bús özvegyed nem árva;
Egy lelkes nemzet vesz részt bánatába.
Nyugodj! hirül ment a virág-seregnek,
—.Dalolván ró'uk — vágya énekednek:
„Vegyétek vissza, hült szivem felett,
Az ifjuságot szint és életet."
S költözni fognak . . . kikeletkor, nyárba'
Virulni, nyilni dalnokuk porára.

Ugyanezt a gömöri Ö9sze3 tanítói kar a
CXXXVII. zsoltár dallama szerint, erőteljesen és
nagy hatással énekelte el. Ezután Szentpéteri
Sámuel pelsőczi lelkész mondott — a dicsőült
meghagyása szerint — rövid imát, melyben Tompához méltón tömörité a nemzet koszorus költője,
a derék pap, hazafi, családapa felejthetlen és halhatatlan alakját, ki munkás életéből, a hirnév
megérdemlett magaslatáról mindnyájunk fájdalmára— azon korban hullt sirba, melyben másoknál
a beható munkásság és a hirnév csak kezdődik.
Majd hat lelkész vette föl a koporsót, s adá
kézről-kézre más és másoknak; igy ért a menet a
dombon fekvő templomot környező temetőbe. Nem
kellett messze vinni. Fia mellé kivánkozott, kinek
koporsója most is ép, mint tiz év előtt, mikor eltemették. A sirboltba-letétel előtt még Csizi János
hanvai segédlelkész tartott bucsubeszédet, s mint
szenvedéseinek két év óta folytonos tanuja, megható szavakban fejezé ki tiszteletét és fájdalmát.
Tehát ő sincs többé, a ki azt a sok szépet irta,
„hanem szép csöndesen, mint a többi halott, ott
fekszik a sirban!" A bás özvegyet aokan kisérték
vissza a gazdátlan házba. Vigasztalni? — mire
való az? Hiszen a feledhetlen halott maga régen
elk^szité őt e pillanatra, melyben a különben
gyönge alkatú nő igazán bámulatos erőt fejtett ki.
Igy ment véghez Tompa temetése; egyszerüen, a mint maga akara; magasztosán a részvét
és tisztelet folytán. A biblia csukva, a lant hallgat. — Áldott legyen emlékezete annak, ki „e
két szent barát karján ringatta boldogan magát."
Végül az életirási hűség tekintetéből még egy
hibát kell kiigazítanunk. Ugyanig Tompa Mihály
szüktését több lap 1819-re teszi, p e di» ez tévedéa. Tompa Mihály a rimaszombati ref. egyház
anyakönyvének hiteles bejegyzése szerint: 1817.
évi szeptember 28 kán született, 30- an kereszteltetett. Szülei Nemes Torapa Mihály és Bárdos
Zsuzsanna.Keresztszülei:Kozmái Sándor és Foo-tövi Zsuzsanna. Az akkori két pap (Zilahy Samuel és Janka József) közül melyik keresztelé,
nincs bejegyezve.
$• M.

Melléklet a Vasárnapi Ujság 34-ik számához 1868.

TÁRHÁZ.
Irodalom és mii vészét.

szám alatt történik. Az egyesület módosított
alapszabályai az oktatás- és belügyi miniszterek
:££ (,, Újabbkori magyar gazda") czimmel ter- által helybenhagyattak.
mészettudományi népiea olvasó könyv jelent meg,
szerzette dr. Entz Ferencz, a m. orvosok és terBalesetek, elemi csapások.
méezetvizsgálók által 100 aranynyal jutalmazta— (Két gyermek megégése.) T.-Roffról irják
tott; kétségtelenül igen hasznos mű, melynek a
közmivelődéa érdekében mentői nagyobb elterje- nekünk: Falunkban f. hó 12-ikén nagy veszedelem volt, egy ház leégett, és két kis gyermek,
dést óhajtunk.
4_J: (Beküldött könyvek.) „Dömény József köl- egy 2 éves és egy három hónapos, lettek a veszeteményei" Rimek, szerencsekisértés ; nincs okunk delem martalékai. A legidősebb fiu, ki öt éves
ajánlani. — „Lassu viz partot mos" eredeti regény volt, a közelben levő édea anyjához futott lélekSzabó Rikhárdtól. Hartleben regénytárában jelent szakadva, és igy megmenekült a veszedelemtől.
Ugy mondják, hogy az asszony eütött és megtömmeg. Ha elolvassuk, többet mondunk felőle.
** (Beküldettek:) „Ó és uj testamentomi bib- vén a kemenezét, kifordult, mialatt a tűz belekaliai történetek" irta Tobak Benő; ,,DÍe Heimat pott a kemencze előtt levő szalmába; a segitség
und das Vaterland" von Gusztav Möszl. Mind- későn érkezett, — a ház kivül lévén a falun —
kettő tankönyv; mindkettőt Heckenast Gusztáv mire az elaő ember oda ért, a gyermekek már
halva voltak.
adja ki.
1
** (A budai polgári lövöldében) ma egy hete
-\f (A „Századok ) második évfolyamának
VII. füzete következő érdekes tartalommal jelent délután az a szerencsétlenség történt, hogy egy
meg: ,,Tájékozás az eltünt Valkó vármegyéről" lövész, égő szivarral szájában, közel talált menni
Botka Tivadartól; „Igaz-e, hogy a kárpátalji fel- azon edényhez, melyben az egylet lőkészleteit,
földet nem Árpád, hanem sz. István foglalta el?" tehát a lőport ia tartani szokta, s szivarjáról egy
Szabó Károlytól; „Adatok a magyar pecséttan- szikra a lőporba esett, mely szörnyű robajjal felhoz," Gyárfás Istvántól; „Könyvismertetések," lobbant, a a 8zerencsétlen lövész arczát, kezeit
Pesti Frigyestől és Tárcza sok kisebb közlemény- összeroncsolván, földre teritette. Orvosi segély
ugyan rögtön érkezett, mindazáltal életben maranyel.
** (Perczel életrajza,) Kuppis Gusztáv volt dásához kevéa a remény.
** (18- an éjjel) Czegléd és Kőrös közt az 59-ik
honvédőrnagytól „Biographie des Honvéd-Generale Moritz Perczel von Bonyhád" czim alatt számu tehervonat, egy utjában eső ökröt elgázolt,
érdekes munka jelent meg, mely az emigratio s e miatt a mozdony a sínekről az árokba futott
történetéből is több, eddig ismeretlen részletet le. — A mozdonyvezető és a fütő jelentékeny
sérülést szenvedett, 13 kocsi pedig erős zúzást.
tartalmaz.
** (A Kisfaludy-társaság) alapitóit, pártolóit
HÍ ujság?
és tagjait van szerencsém értesiteni, hogy az 1867.
évi pártolói könyvilletményekből két darab
** (Király ö Felsége születésnapja,) a szo(„A Frithjof monda" és ,,Szibill története") azétkásos
ünnepélyességgel folyt le. Buda-Pest öszküldetett ; többeknek lakváltoztatása vagy hon
nem léte miatt azonban nehány példány visszake- szes templomaiban istenitisztelet tartatott, a budai
rült. A kik tehát példányaikat meg nem kapták várplébánia templomában itartott isteni; iszteleten
volna, sziveskedjenek ez iránt Eggenberger Fer- néhány miniszter is jelen volt; továbbá sokan a
dinánd pesti könyvkereskedéséhez fordulni. Pes- miniszteri tiszviselők közül, városi képviselők,
ten, 1868. aug. 15-kén.— Greguss Ágost, titkár. élükön a polgármesterek, megyei tisztviselők,
** (Uj zenemüvek.) Rózsavölgyinél megjelen- egyetemi tanárok atb. A városi küldöttségek az
tek: „Herz Henrik gyüjteménye"; zongoragya- istenitisztelet után a belügyminiszterhez menkorlatok 21 lapon, ára 1 frt 20 kr. és Bartai tek, felkérvén őt, hogy szerencsekivánatukat a
Edének az „Elet vihara" cimü zenekölteménye, felséghez terjeszsze be. Délután 3 órakor br.
zongorára, Szitányi Adolfné szül. Nemeshegyi Wenkheim belügyminiszternél nagy ebéd volt,
melyre több egyházi 8 világi notabilitások megAdél úrhölgynek ajánlva, ára 80 kr.
— (Táborszky és Parsch) nemzeti hangjegy- hivattak. A budapest' katonai csapatok a vérmeés mükereskedésében megjelent „Deák induló" zőn egész diszöltönvben jelentek meg. Reggel 8
zongorára, Deák Ferencznek ajánlva, szerzé Hölzl órakor megjelent a lovasság országos főparancsLőrincz; kiadja a bánsági tanitó-egylet, és a noka hg Lichtenstein azámos kísérettel, s szemlét
tiszta jövedelem a nevezett egylet pénztáráé. tartott a csapatok felett. Erre harezjáték vette
kezdetét, melyet nagyszámu közönség szemlélt.
Ára 50 kr.
** /Király ő Felsége születésnapján) a főváros
polgársága egy küldöttség által fejezte ki hódolaKözintézetek, egyletek.
tát a belügyminiszter előtt. Házmán budai pol** (Weisz Bernát) aug. 1-én mint születése gármester tartott beazédet.
napján 100 forintot ajándékozott a magyar irók
** (Aug. 20-kán,) sz. István első apostoli kisegélyegyletének, a azt az igéretet tette, hogy rályunk ünnepén a szokásos egyházi körmenet a
a mig él, minden év aug. 1-én 100 forintot fog sz. Zsigmond udvari templomban reggeli 7 órakor
küldeni e jótékony intézetnek. Weisz Bernát ur vette kezdetét, Az egyházi ünnepélyes körmenea magyar irók segélyegyletének legelső alapitói tet Simor Jánoa Magyarorazág primása vezette,
közé tartozik, smint igazgató bizottsági tag nagy a szent kéz elővitele mellett a körmenet a budabuzgalmat fejt ki az egylet érdekében.
vári főegyházba indult, hol Tarkanyi József egri
** (A lipótmezei tébolyda) már elkészült s kanonok magyarul szónokolt, a sz. mise-áldozatot
jelenleg berendezésén fáradoznak. A bútorzat pedig ő herczegsége teljes papi segélyzet mellett
kivételével minden egyéb szükséglet, mint fehér mutatta be; ezalatt a templom mellett levő kincsruha, ágynemű stb. szállításával az Ádám ea tári épület nagy udvarában a német szónoklat
volt, utána pedig egy, azon czélra emeltetett
Eberling czég bizatott meg.
** (A dunagőzhajózási társaság) a vasaai kő- oltárnál sz. mise; ennek bevégezte után az ünneszénbányát 650,000 frtért megvette. E bányát a pélyes körmenet ismét visszatért a sz. Zsigmond
mohács-pécsi vasuttal egy szárnyvonal által össze udvari templomba.
** (A kultusminiszterium) egy köröz vénye
fogják kötni.
** (Amagyar kormány) szerződést kötött az elrendeli, hogy miután töbször eléfordult, miszeAtheneum (eddig Emich) nyomdai ea kiadói rész- rint izraelita caaládok nem viselnek állandó csalávényes társulattal a hivatalos Budapesti Közlöny di nevet, hanem atyjuk vagy anyjuk előnevét,
vagy azon helyről is nevezik magukat, hol foglalkiadása iránt három évre.
kozásaikat űzik, Magyarország hatóságai a legszigorubban oda utasittatnak, hogy az 1848. III.
Egyház és iskola.
§. 29. czikke értelmében tegyenek jelentést az
** (O Felsége) a borsodmegyei tisza-valki ref. illető községekről, miszerint jövőben az újszülöttemplom fölépítésére 300, a az ó aradi helv. hit- tek, a házasulandók vagy halottak nevei szabályvallásu ev. egyházközségnek, adósságai törleszté- szerinti elő és vezetéknévvel czikkelyeztessenek be
sére szintén 300 frtot adományozott.
az anyakönyvbe.
** (Moyses) püspök egy tót leánynöveldét
** (Ribáry József) miniszteri tanácsos a koralapit Zólyomban, melynek alapjára adakozások mány megbizásából közelebb Londonba megy>
utján mintegy 30 ezer frt gyült egybe.
hogy az angol közbiztonsági rendőrség szervezése
** (Az alapnevelök országos egylete) szept. körül gyakorlati tapasztalatokat szerezzen.
13., 14. és 15 dik napjain fogja megtartani nagy•* (Balla-Verseghy-Balsági- Wesselényi.) A
gyülését Pesten. Beiráa a Valero-utczában I-ső debreczeni honvédegylet alelnöke bizonyos Wes-

Szerda, aug. 19. „.4 toll hatalma." Vigj. 1 felv. „Adieu
aelényi László volt, a ki hatalmasan működött a don Márton nevű jogász hamis tiz forintossal fizeté eredeti vigj. 1 felv. „Nyelvtan." vigjáték 1 felv.
ki
szabóját.
E
miatt
az
ifjút
letartóztatták.
Eleinszélső baloldali politika előmozdítására, a a jövö
Csütörtök, aug. 20. ,,Faust.'' Opera 5 felv. Zenéjét
alkalommal képviselőjelöltül akart föllépni. Ez ur tén tagadt mindent, sőt a hamia bankjegyet le ia szerz. Gounod. — A szinházi nyugdíj-intézet javára. —
elébb Balaági név alatt élt Borsodmegyében. Azt nyelte; de később bevallá, hogy BirckVince lak- Toperczer Ilka k. a. mint vendég.
állitotta ea elég hitelea szinezetü okmányokkal társa késziti a banjegyet. Ez azonban jóelőre
Szerk osztói mondanivaló.
bizonyitotta, hogy ő báró Wesselényi Miklós tör- értesülvén a dologrúl, mindent elégetett, a csak
vénytelenfiaegy grófnőtől. Ez okmányok alapján egy finom réztollat találtak nála. Mind a két ifjú
— Csorna. „Rajzok az állatvilágból." Hasznos
törvényszéki itélet engedte meg neki a Wesselényi el van fogva.
közlemények, de ilynemüekkel, és pedig igen jeles dolgo** (Véletlen emberölés). Az éjszaki magyar zatokkal bóven el vagyunk látva, s azért öntől szivesebben
név fölvételét. Ugyancsak ez alapon a Wesselényi
családtól 6000 forintot fizettetett ki magának. vasut pesti indóházában alkalmazott egyik vasuti vennénk más tárgyuakat.
— Kolbá«a. A. S. A felszólalás nem helytelen s nem
Ennyi az, a mit eredete felől maga Wesselényi szolgának F.-nek, ki a Józsefváros végén lakik, is érdektelen
tárgyban történik; de lapunk tere követeli,
hirdetett. Mo4 azt irják, hogy Weaaelényi László 8 éves-kisfiahárom nap előtt egy vizi puskával hogy ugyanaz lehetőségig kevés szóval legyen elmondva.
a biharmegyei büntető törvényszéknek börtöné- játszva, az ugyanazon házban lakó Cs-nek 19 éves Kérjük azért beküldését kevesebb áradozással.
— London. R. B. A nehezen olvasható, összefüggés
ben ül, mint sikkasztó, hamisító és rabló. E tudó- fiára fecskendezett, ki viszont a gyermekkel tréfálni
sitás azerint az eredetéről azóló okmányok hamisí- akarva, fenyegette, hogy ő is meglövi; mire csak- nélküli czikk-vegyületböl alig lehet valami közölhetőt
— V. Rudolf ur hollétéről semmi tudomásunk
tottak; ő maga senki más mint Bartha Gergely ugyan leveszi a falról atyja fegyverét s nem tudva ' kihalászni.
sincs.
Hevű volt huszár, a ki rablásért elfogatott és 6 hogy meg van töltve, felhúzza, — czélba veazi a '
— Kövágó-Örs. M. P. Érdekes közleményét, mely
évi börtönre itéltetett 1852-ben. Börtönéből az- kia fiut, végre elsüti a az egész töltés a gyermek ha netalán késnék, sem veszti érdekét, szivesen vettük s
után megszökött és elébb Verseghi, majd Balsági homlokába furódott, ki rövid időre meg ia halt. közlendóink közé soroztuk.
— Benczi-puszta. H. I. Az ily ügyeket az illető felnév alatt ámított tekintélyes körökben, mig végre Az akaratlan gyilkoa elbujdosodott a még rá sem
sőségnél kell bepanaszolni, hirlapi uton orvoslást szerezni
a Wesselényi nevet vette föl. Érdekkel várjuk a akadtak.
nem lehet.
nyomozások eredményét.
** (Stiriából irják,) hogy ott f. hó 14 én egy
— Zürich. L. P. A levelek közlését a P. U. legutóbbi
megkezdettük. A rajz nem használható.
** (A „Matika slovenska") mult héten tar- Schlosser Bódog nevü, budai születésü vasuti számában
— Tornyos. Z. P.-ról vidéki tudósításainkban csa
munkás,
egy
polgárleányt,
kit
már
régóta
szenvetotta közgyülését T.-Sz.-Mártonban, mi alkalmat
nem rég volt méltányló szó; ha ujabb adatokat kapu
nyujtott pánszláv tüntetésekre. Már a gyülést délyesen szeret, de ki utóbbi időben hűtlen lett szivesen közöljük. A küldött i forintot hová szolgáltas
iránta,
meglőtt.
Megtudván
ugyanis,
hogy
máasuk át?
megelőző este fáklyás-menetet rendezvén a sz.öiártoni lakosság Franciscinak a matica élethosz- hoz akar menni, töltött terczerollal ment hozzá, s
sziglani t. elnökének a apánszláv „Pest-budinszki miután a leány minden kérelmére hideg maradt:
SAKKJÁTÉK.
Ved." szerkesztőjének, ez felhasználta az alkal- rálött az egyik csőből, a másikból pedig magára,
mat tüzea szónoklatra; másnap Pauliny Tóth V. mely azonban csak fojtással volt megtöltve. — A
456-dik sz. f. — L o y d S a m u t ó l
megnyitotta az irodalmi társaság ülését egy im- leány sebe oly veszélyes, hogy életben maradása
igen
kétséges.
(New-Yorkban).
poaan8 beszéddel, melyben kifejtette sanyaru
**
(Pest
népesedési
változásai
juliusban)
Hahelyzetüket s reményét, hogy jobb jövő fog még
Sötét.
nemzetére virulni stb. A gyülések aztán bankette- lálozás. Az egész városban (a katonai kórházak
zéa, tánczvigalmak a a „szláv korifeusok" érte- kivételével), valamennyi gyógyintézetben meghalt
kezletei közt három napig tartottak. A jelenvolt összesen 610, tehát 119-el kevesebb mint mult
kormánybiztos Tomcsányi M. turóczi alispán, juniusban. Meghalt finemü 308, nő 302. Legtöbb
halt meg 1 éves korig 240, továbbá 1—5 között:
az egylet több határozatait felfüggesztette.
** (Braatz Eufrosina k. a.) hamar kiheverte 86, 21—30 között: 40, 31-40 között: 55, 41—50
között: 55, 51—60 között: 38, 11—20 között:
nagy esését. Csütörtökön már ujból föllépett a 36, stb. Meghalt a tanművelők , művészek, hivamagas kötelekre.
talosok ea birtokosok osztályából 31, kereskedő
** (Klapka ibnk.) külföldre utazott egész ea iparos 230, munkás és szolga 349. Leggyacsaládjával. Körülbelől egy hónap mulva fog visz- koribb halálokok voltak : tüdőgümősödéa 124 ;
szatérni. Elmenetele előtt nyilt levélben jelentette görcsök és rángások78; bélhurut 57; ált. gümőkór
ki, hogy a hozzá érkező levelekre válaszolni, az azok- 51; született gyengeség 33; hagymáz 20; béllob
banfoglalt kéréseknek eleget tenni épen nem érke- 26 stb. Népesedés. Született összesen 605 ; fiu321,
zik. Azért saját érdekében tesz jól, aki dolgai elin- leány 283; törvényes 395, törvénytelen 210. E
tézését nem bizza rá.
szerint ezen hóban a halálozás 5- el haladta meg
** (Király ő Felsége) Perbete, komáromme- a azaporodáat. Házasságra lépett 161 pár.
gyei község tüzkárosult lakosai részére 1000
** (Miksa császár) kivégeztetésének évforfrtnyi segélyösszeget méltóztatott magánpénztádulóját Mexikóban mindenütt gyász-isteni tiszterából adományozni.
** (Kolozsvár) fényesen ülte .meg ő Felaége lettel ülték meg. A templomokmind tömve voltak.
b
c
d
e
f
születés napját. A város ki volt világítva; a kirá- Hogy mennyire megy az áruló Lopeznek arczátVilágos.
lyi biztos előtt minden teatület kifejezte hódolatát. lansága, tanúsítja az, hogy.ő is misét olvastatott
Világos indul és 4-ik lépésre matot mond.
** (Dósa Elek) elhunyt hazánkfia hagyomá- Mikaáért, melyre azonban senki sem jelent meg.
** (Debreczenben) f. hó 10-kén temették el
nyábólfia,Miklóa több becses régiséget ajándéA 451-dik számu feladvány megfejtése.
kozott a maroa-vásárhelyi főtanoda könyvtárának, Bereczky Mártont, az oda való tanitók Nestorát.
(Bayer Konrádtól, Olmützban.)
melyek közül legnevezetesebb azon eredeti rézpe- A buzgó leánytanitó 73 évet élt, a nagy szorgaSfttét
csét, melyet a megboldogult azabadaágharezunk lommal gyüjtött vagyonából több kegyea alapitVilágos.
alatt, mint brassói kormánybiztos használt, ea a ványt tett.
l.Ha2-clf
Kd3-e4
c 3
c t
2. K a l - b l
-s z
melyen Magyarország koronátlan czimerét e kör— (Halálozás.) Az aradi szinház kedvelt
tetsz
3.
K
b
l
a
l
irat veazi körül: „Brassóvidéki kormánybiztoa- primadonnája MarczeMné asszony a m. héten vá4. V ad mattot.
ság."
ratlanul elhunyt. Képzett énekesnő s a mellett
Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
** (Szépné-Mátrai Laura) asszony, a kolozs- családi körében kedves, mivelt nő volt. Nyugod- — Debreczenben- Zagyva Imre. — A kőszegi kaszinó. —
vári nemzeti szinház tagja f. hó 23-án Kalocsára janak békével hamvai!
Jászkiséren: Galambos István. — Harasztiban: Gr. Festetics Benno. — Pesten: Rakovszky Aladár. — Csákváron:
megy vendégszerepekre a Miklóasi társulatához, J
Kling Iván. — GeUén: Glesinger Zsigmond. — Felsőmelynél közelebbről D.-Földváron annyi elismeNemzeti szinház.
Bányán: Szilágyi Sámuel. — Karczayon: Kacsó Lajos. —
réat aratott. Miklóaai igazgató, kinek társulatáról
Fentek, aug. 14. „Tündér ujjak.11 Színmü 5 felv. Irták A pesti sakk-kör. _____——
_—
sok dicséretest hallottunk, már csak azért is bát- Scribe és Legouve, ford Feleki.
ran számíthat a kalocsai közönség tetszésére és
Szombat, aug. 15. „Hugenottdk." Opera 5felv. Zenéjét
— A nyugat-németi sakk-szövetség idei
pártfogására, mert alkalmat nyujt annak e ked- szerz. Meyerbeer. -- Helvei Ilka k. a. mint vendég.
tornája Aachenben következő eredménynyel folyt
Vasárnap,
aug.
16.
„A
jó
falusiak."
Színmű
5
felv.
velt szinésznő játékával megismerkedni.
le: az első dijat nyerte Lange Miksa Lipcséből, a
Irta Sardou, ford. Szerdahelyi K. és Paulai.
** (Járványok) Szeben vidékén a vérhas,
Hétfő, aug. 17. „Egy szegény ifju története." Szinmű másodikat Anderssen, a harmadikat Zuckertort
Háromszéken a sertésdög pusztit.
5 felv Irta Feuilet Oktáv, ford. Hegedüs és Feleki.
Berlinből, s a negyediket W. Taulsen. Ezen szép
Kedd, aug. 18. „Álarczos bál." Opera 5 felv. Zenéjét és korrekt játszmákat mi is közölni fogjuk.
** (A jogászok közt) egy hamis bankjegy-csinálót födözték tol. Enaponban ugyanis egy Szko- szerz. Verdi. — Spitzer Krminia f öllépteül

Katholikus és protestáns
naptar

Augusztus

23
24
25
26
27
28
29

Vasár. ID IZ Ben.Ftilöp! D 11 Zachar
Bertalan
Hétfő j Bertalan
| Lajos
Kedd ! Lajos király
Samu
Szerda I Sámuel
Gebhardt
Kalaz. József
Csőt.
Péntek Ágoston püsp. Ágoston
Szomb. János fejevétele János fejev.

11 V 13 Máté
12 Photius
18 Maxim.

247
7 Jeruz. fal.
14 B. Asz bjt.v. 8 |beszent. 153 25Í5 12 6 51 |259
154 23|5 14|6 49 272
ll5N.Bold.Asz. 9
Dioméd
10 |Theze 155 21(5 15|6 48 284
ll 17 Miron
HSabb. Ki. 166 19|5 1716 45|Í29d
Hold változáíai. 3 Elsö negyed 25-én, 2 óra 3 perczkor reggel.

í

T ÁRTALOM.

HETi-NAPTAR.
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P15
22
19
49
3
5
59!

1
2
3
4
4

10 32
83|11 9
32|11 51
26 í regg.
13 j 0 36
55 i 1 28!

Bartakovics Béla (arczkép). — Jó feleség. — Természetrajzi képek. —Tompa Mihály toasztja a természetvizsgálók ebédjén Aggtelken aug. 18-án 1867-ben. — Eger
multja és jelene (négy képpel). - László Károly naplójából (vége). — Egy kis hirlapirodalmi statisztika. — Növényeső. — A világ legnagyobb fái. — Egyveleg. — Tárház•
Tompa Mihály temetése. — Irodalom és müvészet. — Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola. — Balesetek,
elemi csapások. - Mi ujság? - Nemzeti szinház.-Szerkesztői mondanivaló. - Sakkjáték. - Heti-naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza?!. sz.)
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Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
ÓVAS. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oiy használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasitványaimmal sióról szöra azonosok éH saiát nevem aláirásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen
összetéveszthetők,— minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hotcy az általam készitett
Heidliteporok misiden ejtyes skatolal, valamint az adagok papirfai hivatalosan letéteményezett vedmarkkai vannak eiiatva.

Ára esry bepecsételt eredeti katulyának 1 ft. 25 kr. — Használati utasitás mi ml en nyelvmi.

4Ózvetien Francziaországból behozva,
i/ammentesitve, ládákban 6palaczkjával
i fwljebb a ChainpaKue leghirnevesb
g>-áraiból, u. m.
Hoet *<Jhandon a Epernay crémant
rosé
2 ft. 50 kr.
Napoleon Krnnd vin á Ay crémant
rosé .
. . . . 8 ft. 40 kr.
A. fentebbi ajokbói Vi palaczkokban
1 ft. SO kr.
A. pénzösszeg beküldése vagy utánvet
mellett alulírottnál megrendelhető.
A pakolás ingyen. 20 palaczk vételnél 5", engedtetik.
2289 (41—60)

Alexander Flooh,

E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert hári-szerek között
tagadhatatlanul az elsö helyet foglalják el ; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél
in Wien, Ober-Döbling Nr. 28.
levö hálairatok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok röfczöt* szorulásoknál, einesztéshiany es ícyoniorhevnel ;
továbbá: Korcsok, vese- és Ideges bajokban, szivdoboyasnal, Idegesség okozta főfájásnál, vertodnlasnál, csúcos fogfájdalomnal. végül hyuteriara. bakorra és huzamos hányasra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb
tryógyhatást eredményezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéröl,
kik, miután nálok minden, gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü házi-szerhez
folyamodtak, és ebben rongált egészségűknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismeróiratok sserzői között n társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei
gazdák, tanárok és hivatalnokok, sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek és mindennemü régiséget, drágakövet,
ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségök csupán csak a SeidJitz- lovagló és nyeregszerszamokat lótakaporoknak rendes használata által állíttatott helyre.
rókkal együtt, arany, ezüst és drága-

Régi pénzeket

A főraktár létezik: " & f

UHL

kAvekkel kirakva, továbbá gyöngydt,
szineskövet, aranyat, ezüstöt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb áron.

JÓZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt
JOZSEF ur kereskedésében, gránátos-utczában.
Régiségek és természetiek
'Ezen czégek alatt szintén megrendelhető:
irodája,

a norvfeglal Bergen városból valo valódi Dorsch-májhalzsirolaj Is.

Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épületben, 14. sz. a.,

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 Jhol egy nagy választéku raktár mindennemű
elött vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a' régiségek, régi pénzek, gombok, övek
Dorach-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem és mentekfttókböi a lególcsóbb áron, ugyvonatott, hanem a bepecsételt üvegekben lévé folyadék egészen épen es azon állapotban van, miként az közvetlenül a szintén egy nagy raktár ásványok, leptermeséét által nyujtatott. — E valo li Dorsch-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer kék, bogarak, madarbórök, to|asok,
199 (2 - 4 )
a mell- és tfldóbajokban, scrophula* es raehitis, köszvény et csúz. idült bőrkiütés, szemgynladás, ideg- és több más s szemüvegek is találhatók.
bajokban alkalmaz tátik
í%Wí~fcI I
A
gyógyszerész B é c s b e n ,
2846 (26—«01
..zum Storch", Tuchlauben.
(2—3)
211

Dr. GROSSMANN,

szem- és fülorvos

PKSTEftl,
József-tér 11-ik száru alatt, Grosz-féle
házban.
ÍPBT" Rendel hétköznapokon délelőtti 11 — 12 és délután 2 - 4 óráig. —
Szegények számára ingyen minden vasárnap délelőtti órákban. 203 (2—12)

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivtalában Pesten, (egyetem-utcza 4. sz.)
megjelent és minden könyvárusnál kapható:

A VILÁGTÖRTÉNET
Ö
tankönyve.

Tekintettel a műveltségre, irodalomra és vallásra.
Irta

dr. WEBER GYÖRGY.

Titkos

BETEGSÉGEK

és sulyos otóbajai ellen, sok évi tapasztalás g a világhirü Hicord (egykori párisi tanárának) módszere után, siker
biztositása mellett, rendel

S l l g a r F. orvostudor.

A tizedik bóvitett kiadás után.
I. kötet. Az ó világ törtenete. (501 lap)
2 ft. 40 kr.
II. kötet. A népvándorlás s tiz egyistenhives megalapítása. A középkor. (400 lap)
2 ft. 40 kr.
III. kötet. Az ujkor története — a franczia forradalomig (379 lap) 2 ft.
IV. kötet. Az uj és legujabb kor története a franczia forradalomtól a mi
időnkig (1865). (392 lap)
% ft.

Lakása Pesten,

váczi-utcza 15 ik szám alatt,

A magyar nyelv

a korona kávéház mellett.
•JV"* Elfogad naponkint ll órától l-ig.
1 2 9 (12—12)
Megkereshető levéi által is.

Pályázat nyittatik

TELJES SZÓTÁRA,
melyben

az egyes szók különböző értelmeinek
körülirás általi szabatos meghatározásán kivül különös figyelem van fordítva azoknak
szójárasos, kozmondási, irodalmi stb. használatára, valamint a szaktudományi és iparbeli
műszókra is.

a nagy szalontai ref Kyinnasiumban tanári
állomásra; — teendője: » cymnasium V-ik
és VI ik osztályu növendékeit, a tiszántuli
e. kerület által kiadott tanterv szerint vezetni ; — évi fizetése: 600 ft., és 100 ft. lakásdij. — évnegyedenkint pontosan
előre fizetve, — a gyinn. alap pénztárából
— Tanszékeifoglalási dó 1868. okt. \.én.
Tudomásul közöltetik, hogy az iskola
köréből távo/ni akaró tanár, — állomását —
az iskolai év bevégeztével — bárom hónapi előleges felmondással— hagyhatja el.
UW
A pályázni kivánok felkéretnek,
hogy Hizonitványaikkal felszerelt kérvényü- 1.
ket, f. évi szept. 15 ig az alulirt gymn. 2.
igazgatósághoz eljuttatni sziveskedjenek
Bővebb felvilágositást ad időközben is
3.
N.-Szulontán, aug. i7-énl86«
4.
213 (1—2)
A gymn. igazgatóság.

Nélkülözhetetlen segédkönyv

minden rangu és reudü magyar ember számára.
Szerkeszti

Megjelent 1-8. füzet 50 krjával.
füzet.
füzet.
szóig.
füzet.
füzet.

A — beperkel szóig.
5. füzet.
Bepecsétel
csorbaka 6. füzet,
7. füzet.
Csorbás — előre szóig
szóig.
Előre — félre szóig.
8. füzet.

Felrebben — gyep szóig.'
gyepei — hizelkedik szóig.
Hizelkedés — kar-pöfetek
I
Kár-por — kony-it szóig.

Pályázat

gazdatiszti állomásokra.

A székelyhídi uradalomban (Biharmegyében), egy központi kasznárság és egy
ispáni állomás betöltendő levén: az ezen
állomások egyikét vagy másikát elnyerni
óhajtók, kellően felszerelt folyamodásaikkal, személyesen vagy bérmentett levelekben, forduljanak Szekelyhidou, a tulajdor.os gróf Stubenberg Jozsef urhoz.

Erő-

nem

és anyagszer

orvosi vagy izgatószer.

Dr. Koch-féle

férfiasság! anyag

(Mannbarkeits-Substanz)
1 üveg ára 1 foku Sí forint osztr. ért.
1 »
» 2 » 3
v
»
1 » » 8 » 4
„
»
| p F ~ Csak közvetlen — a legszorosb titoktartás biztositása mellett 8
minden körülme'nyesség nélkül megrendelhető dr. Koch által Berlinben,
Bdlle-Alliance-Strasse Nr. 4.

Bizonyitvány.

Ezennel bizonyítom, hogy a férfiassági anyag, moy specifikus tápanyagokból van összeállitva, a mint való
az, hogy rendkivülileg hasznos, épen
ugy soha és semmi esetben nem káros.
A mi az éhezőnek az étel, a szomjusnak
az ital, — épen az a nemiö gyengének a férfiassági anyag, mint tápszer,
mely annak tökélletesen megfelel. A
férfiassáeri anyagban, mely saját ntasitvanyeni szerint legidósb fiam
dr. Koch Berlinben keszit — orvosság nem található fel.
Med. dr. Koch. C. W.
1816. év óta gyakorló orvos stb.
Herrnscadtban, a physi-antipathiai rendszer alapitója, a „Kur
der Cholera" czimü munka szerzője.
W
Levelezés: franczia és németnyelven. — Postai utánvételnek —
hely nem adatható.
210 (2—4)

KOHEN J

József-tér 6. szám Pesten,

bátorkodik közhirré tenni, hogy eddigi üzletei továbbvezetése mellett

bank- és váltó-üzletet

^

74

•V

nyitott, ajánlván magát mindennemü pénzek, állam- és iparpapirok wx
mint sorsjegyek vétele és eladására.

Kecskemét szabad kir. város közönségének tulajdonához tartozó s Pe'megyében
Bugyi, Sári és Dabas községek szomszédságában létező 889. hold 932 CJ ol terjedelmü peszér-ürbó'i pusztai birtok, folyó évi szeptember 29-től számitandó három
évre haszonbérbe adandó — Nyilvános árverés a helyszinén fog tartatni folyó évi
augusztus hónap 27-én délelött 10 órakor. — A bérleti feltételek Kecskeméten a város
.gazdászati hivatalánál megtudhatók.
205 (3 —3)
Kelt Kecskeméten, 1868. júl. 20.
A városi hatóság által.

KOHN PHILIPPE

(Patek, Philippe és társa genfi órások tanítványának jóhirü

ÓRA-RAKTÁRA
PESTEN.

216

Kir. svédhoni szabadalmazott

(1—3)

v e s z é l y t e l e n (Sákerheits-Tándstickor)
kén és phosphor nélküli
kizárólagos pesti raktára

SZEMES EDÉ-nél Pesten.

Egy csomag tiz dobozzal
" y egyes doboz
*
Elárusítók aránylagos árelen^edésbea részesülnek

25 kr
g

könyvkiadó-hivatalában Pesten, egyetem-utcza 4-ik szám megjelent és ott, valamint
minden hiteles könyvkereskedőnél kapható:
Arab regék. Forditotta Vörösmarty Mihály. Két kötet, füzve 4ft. Diszkötésben6 ft
Guizot Ferencz. Az angol forradalom története I. Károly haláláig, ford. dr. Fésüs
György. 1866. Czimképes k. (492 lap, 8-rét) füzve
2 ft.
Dfszkötésben . .
3 „

Dorottya-utcza 2. sz. a., a „magyar királyihoz czimzett [
szállodával szemközt,
Horváth Mihály. Magyarország történelme. Uj dolgozat. Hat kötetben.
ajánlja legkitűnőbb, j ó es olcsó órákkal gazdagon ellátott raktáTartalom:
rát, 2 évi jótállás mellett az alább következö árjegyzék szerint.
I. kötet: A magyar nemzet Európába költözésétől 1301-ig (501 lap, 8-rét).
Minden tőlem vásárolt óra, legyen az függő, fekvő, vagy bármely
II kötet: Az Árpádház kihaltától, a mohácsi ütközetig. (763 lap, 8-rét).
állapotban levő, — általam a legpontosabbans a legszorgalmasban van kipróbálva.
III. kötet: A mohácsi ütközettől a linci békekötésig (725 lap, 8-rét).
Egy általam kiadott könyvecske, melyben leirva van, miszerint miként lehet egy
IV. kötet: I. Leopold trónra léptétől a Szathmári békekötésig. (544 lap, 8-rét).
zsebórát hosszu ideig rendes állapotban fentartani - kiegyenlítési tabellával együtt,
V. kötet: Károly trónra léptétől IL József haláláig (455 lap, 8-rét).
melyszerint az orak, a napórák szerint igazithatók, — tisztelt vevőimnek ingyen
VI. kötet: lI. Lipót trónra léptétől, a bécsi congressusig (4*2 lap, 8-rét).
adatik
1. 2. kötet, íüzve 5 ft. — 3. 4. kötet, füzve 5 ft. — 6. 6. kötet, füzve 6 ft.
Ezüst henger-órák 4 rubinra
10 — 11 forint
Országgyülési emlékkönyv. 1866 -1867. Szerkeszti Farkas Albert. 1867. Hatvan
arany-foglalvánnyal, rugóra .
12 — 18
„
képpel. (650 lap, 4-rét) borítékba füzve
6 ft.
hölgyek szamara
14 — 15 „
8 rubinra
14—15 „
Szilágyi Sándor. Erdélyorszag történrte, tekintettel mivelődésére. Két kötet. Czimkettős
födéllel
15 — 16
képes kiadás. (XVI, 464; VIlI, 512 kp, 8-rét) füzve 4 ft. diszkötésben
6 ft.
kristály-üveggel
. . .
/
15 — 16 „'
„ horgony-órák lő rubinra
16 — 18
Szvorényi József. Magyar irodalmi szemelvények. Kézikönyvül a felgymnasium
„
„
kettős födéllel
18, 20, 22 „
V—VIII. osztályi ifjuságnak a magyar nyelv- és irodalomban oktatására, egy
kőmetszetü táblával. 1866. (XXXI, 734 lap, nagy 8-rét) . . . • 3 ft. 60 kr ;
„ angol horgony-órák kristály-üveggel
19, 22, 26 „
„ horgony tábori órák kettős födéllel
22, 24
Toldy Ferencz. A magyar költészet története az ős időktől Kisfaludy Sándorig.
„ valódi remontoir órák (kengyelénél felhúzandó)
. . . . 28—80
Második javított kiadás egy kötetben. Czimképpel (XVI. és 476 lap, 8-ret füzve
„ ugyanazok kettős födéllel
85—88 ",
2 ft., diszkötésben
3 ft.
Arany henger-órák (8 sz.) 8 rubinra
30—32
„
„
„
arany-köpennyel
34—86
„
„
órák hölgyek számára 4—8 rubinra
25—28
„
„
„ hölgyeknek, zománcz és gyémánttal
40—45
„
„
„
,.
kristály-üveggel
42—45
„
„ ugyanazok kettős födéllel 8 rubinra
40—45
„
„
„
zománcz és gyémánttal
65—57
„
„
horgony-órák 16 rubinra
86—40
„
ii ugyanazok, finom arany-köpennyel
. 46—60
„
(Ofctatólevelek)
™
horgony-órák kettős födéliel
55 — 58
„
ugyanazok arany köpennyel
66, 70, 80, 90, 96
„
„
kristály-üveg s arany köpennyel
60—75
,,
horgony-órák hölgyeknek
86—40
„
ugyanazok kristály-üveggel
48—52
„
horgony-órák hölgyeknek kettős födéllel
50-55
„
ugymint: I. resz: „Szolgálati szabályzat" 5 ív; II. r ész : Har„ remontoir-órák
70, 80, 90, 100 „
„ ugyanazok kettős födéllel
110, 120, 130, 160, 160 „
czászat" 10 ív; III. resz: „Tábori utasítások1' 6 í v IV "reszInga-órák, hetenkint! felhúzásra
16, 20, 22, 24 „
„Fegyvertan" 9 ív, és V. rész: „Földtértan"'2 ív;
„ óra és félóránkinti ütőre
89—42
„
és kapható:
„
óra és negyedóránkinti ütőre
48, 50, 55 „
Havi regulatorok
SO—82 „
Ébresztők 5 forint, órával 7 forint.
Ezüst lánczok 4 ft. 60 kr., 5. 6, 6 ft 50 kr. 7 ftig.
Legfinomabbak franczia modoru 8, 8 ft. 50 kr., 9, 10, 15 ftig
egyetem-utcza 4-dik szám alatt.
'
Hosszu nyaklánczok 7, 8 ft. 60 kr. 9, 10. 15 ftig.
amrAm
mindaz
»tré
k,
mely
egy
vastag
könyvet
képez
8Me
PÍT" Vidéki megbízások az illeték beküldése vagy utánvétel mellett, legpontosabban teljesittetnek Órák cserében is elfogadtatnak. Inga-órak csomagoP
lásaért 1 ft. 50 kr. számittatik.
196 (2-1-0
Mindazon tisztelt elfSfizpf/íJnk i -i i -x
»
i i« x
J«vltasok, önalkotta eszközök és gépek segitségével 6 évi, Genf,
t
i ... i • / •
" u e ™ink, kik hiányosan fizettek elö, és az
szerzett tapasztalatok alapján kétévi
egész munkát kiegészítvee Dbirni
„i
i
• ,
UÍCH.C».
.
mellett, a legjobban végeztetnek és olcsón számíttatnak. Órák. melyek nem
i r n
i- IJLU- * ]A M i n i '
i akarnak, minden egyes ívet a „Honvéd"
tetszenének, kicseréltetnek. — Emlitendó, hogy Pesten valo tartózkodásom
kiadóhivatalánál 10 krért mo,»i, u * i i
&->*>° *
, !'
, ,
rövid ideje alatt is már jóhirnek örvendek, mit a folyton újuló megbízások bizo
kor mejrtehptik.
"megkaphatnak és a megrendeléseket bárminyitanak. Mint eddig, ugy ezután is oda fo^ok törekedni, hogy javitásokat legjobban
p g ^ * Az egyes ivek megrendelésénél, kérjük a külön részek
végezhessek és csak jól szabályzóit órákat adjak el; azért szives pártfogásért esd
|,„,
.
.
uzetei hónapját — melyben az megjelent és az iv alatt
tisztelettel
Kohn Philippe, óragyáros, Dorottya-utcza 2. sz.
jallo signatura pontos feljegyzését.
( 4 _ 4 )

A „Honvéd" kézikönyv
most már teljesen be levén fejezve és

öt részből áll,

a „Honvéd" kiadó-hivatalában Pest,

•ik

412

Tizenötödik évfolyam.

35-ik szám.

A nagyérdemű közönség különös előnyére,

tisztelettel jelenti a legnagyobb, « az 1887. évi kiállitáson a legmagasb s
igy az elsö

ezüst éremmel
egyedül s kizárólag kitüntetett

Fogl E.-

vászonáru-raktára

Érczkoporsdk

sírboltokba és minden közönséges sirba valók,

kedvezö sikerrel tett fonal bevásárlásai által, továbbá az ágio csökkenése, s daczára az áruczikkek rendkivüli kelendőségének, mégis azon szerencsés helyzetben van, bogy összfs Tászonáruit, s kész férfi 8 nAI fehérruha-kettzleteit.

mind szilárdságra, mind ízletes kiállitásra, és kiváltképen még
arra nézve is, hogy arányszerüleg jutányosabbak a fakoporsóknál; ugymint: 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150 egész 300 forintig
kaphatók

a jelen pesti vásár tartama alatt

k. szab. érczkoporsó gyáruk-raktárában Pesten,

BÉCSBÖL,

csak rövid ideig, meddig a ké-zlet tart

valóságos 30% engedniénynyel, " ^ f
Pesten, a váczi-utcza közepetáján,

Sientkirályi-féle ujonnan épitett 14-dik szám alatti házban, a „korona" czimü
kávéház átellenében—végkép elárusíthatja.
Meghatározott szabott arak, s a vásznak valódiságaért jótállás
biztosittatik.
^^^
_
Minthogy mi, 8BF" minden levélbeli megrendeléseket, "V@ (legyenek azok
bármi nyelven irva) a pénzösszeg beküldése, vasuti vagy postai utánvét mellett
(lefizetvén a csomag átvételénél az illető járulék összeget) mindenhová elküldeni
készek vagyunk; teljes jótállás mellett itt következtetjük a tetemesen leszállított gyári arak árjegyzékét:
\ férfi-ingek a (nyak terjelme Egy vászon asztalkészfllet 6 személymegkivántatik), 1 ft. 50 kr.,
re (1 abrosz s ahhozilló 6 asztalkendő2, 8, 4,6 - 6 ftig a legfinom.
vel) 5, 6, 8 — 10 ftig a legfinom damaszből.
nöl-ingek, simák 1 ft. 80 kr.,
-a o
2 fr,.; finom hurokvarrattal 2 30 rófös szines ágyneműre valo 8, 9, j
ft. 50 kr., hímzéssel 8 ft.. 3 ft.
10-12 ftig a legjobb féle.
50 kr., 4 - 5 ftig; legfinomabb 30 rőf kézifonal-vászon fehérítve, és
vasion- és batie-ingek hímdnplaczernaból fehéritetlen 7 ft. 50
SS*
zéssel és csipkével 6 - 8 ftg.
kr., 9 ft. 50 kr., l l , 13, 15—18 ftig a
legszebbek.
Férfi-gatyak 1 ft., 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2
38 rőíös kreasz vagy mtnbnrgi gazdaft. 50 kr., 3 ftig; lovagszabásra, fransági vászon 14, 16, 18—20 ftig a legczia- és magyar mintára, ugyszinte női
szebb minőségü.
nadrágok.
40—42 rőf kltünó takácsvászon, (finom
Női pongyola vagy éji-corsettek, perágyruhára vagy 12 db. női inghez) 14,
kailból 2 ft., 2 ft. &O kr.; franczia
15, 18,22-24 f-ig a legszebbek.
batizból, himzéssel 8 ft 60 kr., 5—6
48
rőföa belga takacs-vaszon 22, 25,
ftig.
80—35 ftig; ingekre különösen ajánl1 tuczat vászon zsebkendő, a kisebbek
ható.
1 ft. 60 kr., 2 ftig, nagyobbak és fino50—54 röf hasonlithatlan jő rnmburmabbak 2 ft. 50 kr., 3 ft. 50 kr., 4, 5,
gl- vagy hollandi vászon (kézifo6 - 8 ftig.
nat és */« róf széles) 20, 25, 30, 35,40
50—60 ftig.
1 tuczat czernn batizvaszon-zsebkendo hölgyek számára 5 7, 9 — 10
Orosz-vászon nyári öltönyökre férítig a legfinomabbak.
fiak számára 8 rőf; rőfszámra 80, 40,
50—60 krig a legjobb féle. — Hímzett
1 tuczat asztal- vagy tftrülközo-kengarnitúrák, u.m. gallérok és manehetdö ára csak 5, 6, 7. 8-9 ftig a czertek 1, 2 — 3 ftig a legfinomabbp.k.
nadamasz.
Ingek, melyek a u«ilii-t nem jól illenek, viswíavétetnek.

2a

ag

50 ft erejéig vásárlóknak, ráadásul egy igen csinos párisi cachemlr térítővel kedveskedünk.
212 ( 2 - 6 )
Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-utcza 4-ik szám) megjelent és minden könyvkereskedésben kapható:

TORVÉNYEK

hivatalos rendeletek gyüjteménye,
a nemzeti felelős kormány visszaállításától fogva.
Kiegészitő jegyzetekkel.

(8—8)

Szerkeszti

ÖKRÖSS BÁLINT,

hites ügyvéd és magyar királyi igazságügyi miniszteri titkár.

Hét nagy 8-rétü füzetben 3 ft. 50 kr.

9 V * Ezen gyüjtemény füzetei külön is kaphatók u. m.:

Pest, augusztus 30-án 1868.

Beschorner A. H. és Társa

kis hid-iitcza, a ..Vadászkiirt" szálloda mellett.

J J ^ " 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 vasuti állomásokra is megérkezik.
78 (21—84)

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 Vasárnnpt Ujság és Politikai UJdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatasnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatasnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk tzámára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkrajezár.

Dr. T h a n
Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza, 4 sz.) megjelentek
és minden könyvárusnál kapkatók:

Érdekes történelmi munkák:

ERBÉLYORSZAG TÖRTÉNETE
tekintettel

MIVELÖDÉSÉRE.
irta Szilágyi Sándor.
(Báthori István és Bethlen Gábor fejedelmek arczképeivel).
Két kötet. 8-rét (XV és 464; VIlI és 511 lap) füzve 4 ft. Diszkötésben 6 fk
Magyarország történelme után kétségtelenül Erdély országé bir reánk legnagyobb
érdekkel, mert Erdély Magyarországnak testvérhazája, s talán nemsokára egy honná
fognak egyesülni.
Szerzö e munkához nemcsak magánosok gyűjteményeit használta, hanem az akadémiáéból, az erdélyi muzeum-egyletiből, a f. k. kormányszék levéltárából is sok uj
adatot deritett ki; különösen pedig, rendelkezésére állván másfélszáz török levél pontos fordítása, Erdélynek Törökországhoz való viszonyát oly hiven és kimeritőleg fejtette
ki, mint azt senki más előtte nem volt képes tenni. Ezenkivül szerző igen sikerültea
tudta párosítani a történetíró komoly irályát a regényíró érdekes modorával, s igy azt
hiszszük, hogy e könyv közkedveltséget fog nyerni a nagy közönség elött.

Salamon Ferencz. Az elsö Zrinyiék. Czimképes kiadás. 8-rét (XVI és
659 lap) borítékba füzve, 3 ft. Dísz kötésben

4 ft.

Salamon Ferencz. Magyarország a török hóditás korában. Nagy 8-rét
(431 lap) boritékba füzve

2 ft. 80 kr.

Magyar történelmi emiékek. Kiadja Szalay László. Nagy 8-rét.

1.
Kemény János erdélyi fejedelem önéletírása. (541 lap) füzve 4ft. 20 kr.
II. III. Gróf Bethlen Miklós önéletírása. Két kötet. (556; 434 lap) füzve
8 ft. 40 kr.
IV. V. Gróf Károlyi Sándor önéletírása és napié-jegyzetei. Pnlay Jánosnak a
szatmári békességről irt munkája. Két kötet. (XXIV és 390; 506 lap)
füzve
8 ft. 40 kr.

Guizot Ferencz. Az angol forradalom története I. Károly haláláig.

Forditotta dr. Fésüs György. €sin.képes kiadás. 8-rét (489 lap) füzve 2 ft Dísz3
kötésben

Schiller Frigyes. A harminczéves háboru története. Forditotta Torko*
István. Czimképes kiadás 8-rét (423 lap) füzve 2 ft. Díszkötésben

3 ft.

Weber G., dr. A világtörténet tankönyve. Tekintettel a miveltségre,

irodalomra és vallásra. A tizedik bővített kiadás után magyarítva.
I. kötet: Az óvilág története. (IV, 502 lap, nagy 8-rét) füzve 2 ft. 40 kr.
II. kötet: A népvándorlás és az egyistenhivés megalapítása. A középkor.
(400 lap) füzve
2 ft. 40 kr.
III. kötet: Az ujkor története a franczia forradalomig. (379 lap) füzve 2 ft.
IV. kötet: Az uj, és legujabb kor története a franczia forradalomtól a mi
időnkig (1865.) (392 lap) füzve
2 ft.
V. kötet (utolsó) sajtó alatt.

Elsö füzet: 1 — 34. sz. 1867. február 17-töl május l-ig . . 50 krajczár.
Második füzet: 35—70. ez. május 5-től junius 14-ig . . . 50
Nádor-emlék. József ea. k. főherczeg Magyarország félszázados náHarmadik füzet: 71—91. sz. junius 14-től julius 9-ig . . 50
doranak élete. Irte Horváth Mihály. Pályaképek főherczeg József nádor életéNegyedik füzet: 92—103. sz. augusztus 8-tól szept. 10-ig . 50
ből. Irta Garay János. 4-rét (Vili és 19ö lap). Aranyozott díszkötésben 6 ft.
Ö t ö d i k füzet: 1 0 4 — 1 2 0 . sz.szeptember 26-ig
. . . . 5 0
Minden a kiadó-hivatalnál legalább 2 ft. értékig tett megrendelés
Hatodik iiizct: 121—133. sz. október 17-ig
50
bérmentve küldetik meg.
(1—3)
Hetedik füzet: 134—159.
sz. deczember
50
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"Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-utcza 4-dik szám alatt).

Századunkat a demokratikus eszmék
átalános érvényesülésén kivül leginkább
jellemzi a természettudományok felvirágzása. El kell ismernünk, hogy az emberi társadalom roppant mérvű haladása, minden
nemü intézmények tökélyesülése nagyrészt
a természettudományok ujabb vívmányainak vagy közvetlen kifolyása vagy legalább
közvetve összefüggésben áll azzal.
A természettudományok leggyakorlatibb hasznú szakmájának, a vegytannak,
hazánkban legje'esebb s a külföldi legjelesebbekkel is mérkőző képviselőjét mutatjuk
be ezennel olvasóinknak. Than
Károly végy tudor s a magyar
kir. egyetemen a vegytan rendes tanára, született Ó-Becsén,
Bácsmegyében, 1834. deczember
20-án; atyja a tiszamelléki koronauradalom tiszttartója volt s
tetemes jövedelmét legnagyobb
részben hat fia nevelésére forditotta.
Gymnáziumi tanulmányait
Szabadkán kezdte meg, majd
Szolnokon, Kalocsán és NagyBecskereken folytatá. A kitört
forradalmi zavarok következtében szülői haza hozták a tizennégy éves fiut. Már ekkor szerette lőszerekkel, tűzijátékokkal
bíbelődni, s az Ó-Becsén táborozó magyar hadseregnél is különösen a tüzérséghez vonzódott,
e vonzalmat csakhamar átvitte
a cselekvés terére is; gyönge
kora és szülői ellenmondása daezára beállott tüzérnek, s Böhm
őrnagygyal az erdélyi hadsereghez ment, hol csakhamar fölövész lett az egyik lovas ütegnél, majd mint tűzmester résztvett Bem tábornok minden hadjáratában. A vizaknai csatában
megsebesült s a szászsebesi éjjeli támadásban el is fogatott,
de Bem csakhamar kiszabaditotta fogságából. A medgyesi 'csatában két
%yujával a hátvédet képezvén, kelleténél tovább lövetett s már-már az ellenség
kezei közé került, midőn Bem személyesen
oda lovagolva, lovagostorával végig verte a
vakmerő gyerkőezöket s ugy kergette visz-

Károly.

sza a fősereg után. Szeben bevétele után az
ott fölszerelt lőporgyárban nyert alkalmazást. A zsibói fegyverletétel után a nagyváradi es. kir. haditörvényszéknél jelentette
magát, de mint éretlen s beosztásra alkalmatlan gyermek elbocsáttatott. Nagy-Váradról gyalog rrient Xörös-Ladányba menekült szülőihez.
A természettudományok, különösen a
vegytanhoz érzett hajlama folytán a gyógyszerészi pályára lépett, s Körös-Ladányban,
Holdmezővásárhelyen és Szegeden gyakornokoskodott. Ez idö alatt a vegytannak kü-

D r. T H A N

KÁROLY.

lönösen technikai részében nem csekély gyakorlottságot szerzett magának, minthogy
minden szabad idejét s egész csekély jövedelmét vegytani kisérletek tételére forditotta. Sőt a német nyelvet alaposabban
megtanulván, bizonyos dr. Batka prágai

gyáros és tudóssal lépett sürü levelezésbe,
s töle könyveket és vegytani eszközöket hitelben is kapott.
Csakhamar belátta azonban, hogy magasabb mennyiségtani és természettudományi ismeretek nélkül az immár véglegesen
kitüzött czélt — a vegytan mivelését —
| csak hézagosán és tökélytelenül érheti el, s
ezért 1853-ban a szegedi főgymnáziumba
lépett s két évi szorgalmas tanulás után
1855. aug. 6-án kitünő eredménynyel tette le
az érettségi vizsgát. Ugyanezen év őszén a
bécsi egyetemre ment s egyelőre az orvosi
szakba iratta be magát, s három éven át hallgatta a vegytannal rokon segédtudományokat, fő figyelmét azonban a jeles
Redtenbacher vezetése alatt a
tudományos vegytan mivelésére
forditotta, s hogy tanulmányai
közben az anyagi gondoktól is
ment legyen, föntebb emlitett
tanára két éven át évenkénti
600 ft. ösztöndijt eszközölt számára.
1858-ban vegytudorrá avattatott a bécsi egyetemen, s még
ez évben közzétette önálló vizsgálatai elsö eredményét: „Über
das Platin-cyanaethyl" és ,,Rumicin" czimü értekezésekben
melyek minden jelesebb külföldi
folyóiratban közölve voltak s
magyarul is megjelentek a kir.
természet-tudományi társulat
1860-ki közlönyében. — E két
dolgozat által kivivott siker és
elismerés, nemkülönben Redtenbacher közbenjárása folytán a
következö iskolai év elején 1000
forint utazási ösztöndijt nyert
a kormánytól, mely segély lehetővé tette, hogy a heidelbergi
egyetemen a hirneves Bunsen
Róbert vezetése alatt két féléven át folytassa vegyészi tanulmányait, melyek eredményeit
a Liebig.féle „Annalen der Chemie" czimü
folyóiratban tette közzé.
Heidelbergben a vegytanon kivül még
az erömütan, felsőbb mennyiségtan és természettan tanulmányozására is tudott magának időt szakitani s e végből a jeles Kirch-

