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Uj naptárak 1873-ra. 
g f ^ J r * Minden magyar könyvárus és könyvkötőnél következő csinosan kiálli tott és a legbiztosabb naptár i 

adatokkal s érdekes olvasó résszel ellátott uj nap tá rak kapha tók : 

Nemzeti nagy képes-naptár 
' • 

Szépirodalmi és ismerd (erjesztő tartalommal. Számos képpel 
O 1 A! Szerkeszti 

Ötödik évfolyam. (168 lap, 37 kép, 12 fehér papir-oldal.) 
Igen diszes borítékba fűzve csak 1 forint. 

István bácsi naptára. 
Ára 50 kr. 

Protestáns uj képes-naptár. 
Szerkeszti Dömötör János, tanár. Ára 50 kr. 

Népzászló-naptár 
a magyar nép számára. Sok sikerült képpel , szines boritékban. 

Szerkeszti Áldor Imre. — Ara 40 kr. 

Lidércz-naptár. 
Rémtörténetek, kalandok, bűnesetek, lélek jelenések stb. gyűjte

ménye. — Sok képpel. Ára 60 fe. 

Barátfülek naptára. 
Igazhivők, napimádók, papfiak és papnék számára, a sz. lé
lek sugallatára, szerkeszté P a p r a m o r g ó . Sok torzképpel. 

Ára fűzve 50 krajezár. 

Igvaaez függelékkel: Magyarország teendői a csalhatatlanság 
kimondása Után. — Ára fiizve 80 kr. 

Csodabogár-naptár. 
Sokaknak siralmatos, de sokaknak nevettetős mindenfélével. — 

Tele irta és pingálta Bogarász Kukukk. — Ára 60 kr. 

Honvéd naptár. 
(Egyúttal katonai naptár). 

A magyar nép számára. — Szerkeszti Áldor Imre. — Ára 60 kr. 

Balpárti nép-naptár. 
Balpárt i polgártársai számára. Szerkeszti Vasgyuró T . Ára 50 kr . 

Kossuth, naptár. 
Szerkeszti Honfi Tihamér. — Ara 40 krajezár. 

Színházi naptár. 
Ára 80 krajezár. 

Kiadó 

Ifjúsági naptár. 
Szerkeszti K. Beniczky Irma. Ara 50 kr. 

Magyar nők házi naptára. 
Szerkeszti Beniczky Irma. — Ára 60 kr. 

Nevessünk! 
Uj h m n o r i s z t i k n s naptár . — Ára 40 krajezár. 

Falusi gazda naptára. 
Szerkeszti dr. Farkas Mihály, földbirtokos. — Ára 80 kr. 

Naptári jegyzék-könyvecske 
gazdák számára. — Á r a 1 ft. 40 kr . 

Határidő-naptár, 
mindennemű hivatalnokok, ügyvédek, jegyzők, orvosok, gazdatisz

tek, utazók és üzérek számára. Kötve 1 ft 20 kr. 

Í J f a 1 i naptár. 
Egész ív, ára 20 kr. 

£)(t$ tteue %af)t. 
2)eutfiter IBotféfűíenber. fűr Defierretd^Uitgattt. 

Herausgegeben von P. K. Bosegger. — Preis 60 kr. 

Jteuer tfuiftrtrter 

$o(fö'S?aícit*c* 
fűt Ungam unt) @iebenMrgen. tyxúé 5 © fr. 

Neuer 

SBan&sJíölett&eír* 
G-anzer Bogén. — Pre is 20 Kreuzer . 

Pes t , egyetem-uteza 4-dik szám alatt. 
i jfW=_í&i ^-cbrj_—cákt_j 

Kiadó-tulajdonos Hcekenast Gnsz tav . — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1872. (egyetem-uteza 4-ik szám alatt). 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt. 
Onpan Vasárnapi Újság: Egész évre 6 frt. Fél évre 3 frt. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 frt. — Fél évre 2 frt. 50 kr. 

Hirdetési dijak, a V a s á r n a p i Újság és Pol i t ika! Újdonságoka t illetőleg: Egy négyszer basábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezarba; háromszori vagy 
többszöri igtatásnál csak 7 krajezarba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Opuelik AlaJon. Wollzeile Kr, 22. és llnaneiiatein és Voglrr, VVollzeile Nr. 9. — 
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 krajezár. ^ H l 

„Száz év múlva a katonák munkásokká 
lesznek; a tábornagyok lesznek műhelyeink 
vezetői; minden ágyúból gépeket készitenek 
és az erőditvényekre virágokat ültetnek. 
Végre megérti a világ, hogy a becsület és 
dicsőség találkozhatnak másként is, nemcsak 
a csatában. A mai katonák az utolsó kato
nák és a munka danája a győzelem dala." 

A franczia költó e nagyjelentőségű sza
vait mire sem lehetett inkább alkalmazni 
hazánkban, mint arra az ünnepélyre, melyet 
a József-műegyetem megalapításának 25-ik 
évfordulóján ünnepelt. Ez in
tézet, mely a technikai tudo-

- mány magyar meghonosodá
sának legelső, s fájdalom, még 
csak egyedüli faktora, nem
csak fennállásának egy emlék
napját, de egyetemmé váltának 
s Pestre helyezésének ünnepét 
is ez idén ülte. 

Zsenge intézet volt eleinte, 
az akkor köréje csoportosult 
erőket a legelső pár év elso
dorta mellöle. Csak egy ma
radt meg közülök, mindig hi-
ven és rendületlenül, a legelsők 
közül, a fejlődés történetének 
élő képviselője gyanánt, azóta 
támadt munkás nemzedékek ^ . ; 
szellemi atyja, kinek érdemei
nél, buzgalmánál és tudomá
nyánál csak egy van nagyobb: 
szerénysége. 

Mig mások tizedrész annyi 
képességgel s még kevesebb 
munkával, előtérbe tudtak fu
rakodni s kivivták, hogy, egy 
időre legalább, félország be
széljen róluk; addig ő csendben 
végezte munkáját s nem ki-
vánt hirt, nevet, anyagi jutal
mat, beérte azzal, hogy önzet
len munkáján áldás legyen. 

E férfiú Conlegner Károly, 
kinek arczképét mai számunk
ban veszik olvasóink. 

Egész élete csendes folyamhoz hasonlít, 
mely nem tör, nem szakaszt gátakat, de 
nyugodtan viseli magán a gályákat s jóté
kony hullámaival termékenyíti partjait. 

Első volt azok között, kik hazánkban a 
reális tudományokra szánták magukat s a 

C o n l e g n e r K á r o l y . 
mellett tetőtől talpig magyar, mintegy be
bizonyítandó e nemzetnek, hogy hiszen 
komoly akarattal ezen a pályán is lehet 
jeles, s ezen a pályán is lehet munkája ál
dáshozó. 

Született Érsekujvárott 1812-ik évben. 
Atyja Conlegner Nándor ottani kereskedő 
volt, később városi tanácsos. Károly a gym-
náziumot Nagy-Szombatban végezte 1826-
ban, azután a bécsi polytechnikumon a 
kereskedelmi tanfolyamot hallgatta, ennek 
befejeztével pedig egy bécsi nagykereske-

C O N L E G N E R K Á R O L Y . 

désben nyert alkalmazást, ott leginkább a 
levelezéssel lévén megbízva. Atyja kereske
dése nagyobb kiterjedést nyervén, haza tért ( 
s az üzletet vezette, de szabad idejét to- j 
vábbi kiképzésére használta föl. Mint vá- j 
rosi képviselő a község ügyeiben is tevékeny j 

részt vett, s a gymnáziumi alap pénztár
noka, az óvoda titkára volt. 

Midőn 1846-ban a József-ipartanoda 
felállítása elhatároztatott és legelöl 5 tan
székre lett pályázat hirdetve: barátjainak, 
ezek között leginkább Hampel Antal 
keresk. tanodái igazgatónak buzdítására 
Conlegner a számtan és könyvviteli tan
székre pályázott és erre ki is neveztetett. 
Működését uj állásában 1846. nov. 1-én 
kezdte meg. 

1848-ban a bekövetkezett mozgalmak 
miatt az előadások az iparta
nodában is már május hó
ban megszűnvén: Conlegner a 
pesti kereskedelmi banktól, ta
nári állásának megtartásával, 
mint főbiztos a bankjegyek 
gyártásának felügyeletével bí
zatott meg és mint ilyen ok
tóberig működött. Ugyanazon 
évi november hóban — a ta
nodák még mindig szünetelvén 
— az állam részéről mint főbiz
tos nyert alkalmazást. Eminő
ségben a pénz-jegy gyárt Debre-
czenbe követte, s ott l849. évi 
febr. havában ez intézet igazga
tójának neveztetett ki. 1849. 
májusában Pesten fiók pénz
jegygyárt rendezett be, mely-
lyel azonban már július hóban 
Szegedre, hova a főgyár is 
Debreczenből áttétetett, innen 
pedig Aradra s később Lú
gosra kellett menekülnie. 

A világosi fegyverletétel 
után egy ideig elrejtőzni volt 
kénytelen, de később Pestre 
tért vissza, hol jóakarói és ki
vált Duschek Ferencz önfel
áldozó nagylelkűségének kö
szönhette megmentését a vég
veszélytől, hivatalától azon
ban egy időre megfosztatott, s 
magán- leczkékbölélt,kivált gr. 
Nádasdy Lipót pártfogásában 

részesülvén. A tudomány-egyetem tulajdo
nát képező körmöezi papir-gyár ügyei és 
számadásai már 10 év óta legnagyobb ren
detlenségben és zavarban levén, ezeknek 
rendbeszedésére bizottság küldetett k i , 
melynél mint rendes tag és előadó jóaka-
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róinak ajánlatára ö is alkalmaztatott, E mű
ködése alatt a vizsgálat ellene és ezzel 
együtt tanári hivatalából elmozdítása min
den ^következményeire nézve is megszün
tetvén, előbbi állásába visszalépett. Időköz
ben a József-ipartanodán a kereskedelmi 
és a mezőgazdasági osztály feloszlattatván, 
ezek helyett 3 osztályú föreáltanoda lé
pett életbe, s ezen, a József-ipartanodá
hoz kapcsolt három osztályban Conlegner 
a német nyelvtant, a földrajzt és történel
met adta e!ö, mely utóbbi tárgyakkal min
denkor buzgalommal foglalkozott. 

Később a József-ipartanoda Budára 
áttétetvén és műegyetemmé emeltetvén, 
mind a könyvvitelt, mind pedig a történel
met, földrajzt és német nyelvet tanitotta. 
1861-töl kezdve az állami számvitelt mint 
póttanár adta elő az állami tisztviselőknek, 
es ezen évben az állam-számviteli vizsgáló 
bizottság tagjának neveztetett ki. 1865-ben 
az akkor fölállított reáltanszaki vizsgáló
bizottság tagja lett, s a történelmi és 
földrajzi munkálatok megbirálása reá bí
zatott. 

Sikeres tanári működésén kívül nem 
csekély érdemeket szerzett magának a tár
sadalmi téren is, jelesen az iparbaukés ipar
egyesület ügyei vezetésében. 

1865-ben az első magyar iparbank be
rendezésében és igazgatásában előbb mint 
igazgató, később mint alelnök és b. Eötvös 
József lemondása után mint elnök 1871. 
évig vett részt. Az iparegyesületnél pedig 
1868 óta mint igazgató, később mint alel
nök működött. Az utóbbi két állásról azon
ban, megtört egészsége miatt nyugalomba 
lépni óhajtván, 1871-ben leköszönt. Az 
iparbank, melynek igazgatásában és ügyveze
tésében annyi önzetlenséget, áldozatkészsé
get és hozzáértő tevékenységet fejtett ki, le-
köszönésekor elkészitteté arczképét olajba 
festve és aztgyüléstermébe függeszteté. Va
lóban hallatlan is iparvállalataink történe
tében, a mit ö itt tett. Ezrekre menő oszta
lékairól mindig lemondott a bank javára, 
ámbár ö volt az ügyvezetés fáradhatlan 
lelke. Utódja az ipar-banknál, Kautz Gyula 
az arczkép leleplezési ünnepélyén megteste
sült szerénységnek nevezte. S ez elnevezést, 
ha valaki, ugy Conlegner valóban megér
demli. 

1872-ben már le akart tanári állásáról is 
mondani, hogy falusi magányba vonulva, 
annyi tanulmánynak gyümölcseit — tanár
társai élö bibliothékának nevezik — valami 
nagyobb műbe rakhassa le. Csak társai eről
tetésére és azon indok megemlítésére mon
dott le e szándékáról, hogy épen e nehéz 
évben, midőn a polytechnikum Budái'ól 
Pestre költözve, annyi benső rázkódásnak 
lesz alávetve — nem szabad a működési 
térről visszavonulnia és a feléje irányult bi
zalmat visszautasítania. Maradt és majdnem 
egyhangúlag a műegyetem rektorává vá
lasztatott. 

A műegyetem pesti megnyitásának ün
nepélyén, e hó 6-án a humanismus és rea-
lismus fejlődésének vázolásával foglalta el 
rektori állását. 

Tanítványai, tanártársai és mindenki, 
ki v«le csak valaha érintkezésbe jött, tiszte
lettel éa szeretettel szól e férfiúról, kiről 
bátran elmondhatni, hogy tetőtől talpig 
ember, és & legnagyobb szabású jellemek 
egyike. 

Száz ilyen ember a tanári székekbe s ak
kor Magyarország jövője felől nem kellene 
aggódnunk. 

Jelky András bajai fin kalandjai 
ötödfél világrészben. 

(Folytatás.) 

Ezen éjjel a mango-fa alatti kunyhókban 
nem sokat aludtak. A pápuákra gondolt 
kiki és arra, vájjon másnap vissza fognak-e 
térni , hogy a sziget túlsó felén kisértsék 
meg a támadást. 

András egész éjjel szemet nem hunyt. 
Ott feküdt mozdulatlanul ágyán, szeme azon 
vörös tüzponton függött, mely a tűzhely 
örök taplójában égve, a sötétben annyira 
vigasztaló látvány volt. 

Alig hogy pitymallani kezdett, András 
fölkelt és kilépett a kunyhóból. Kvanga és 
két bátyja ekkor már künn álltak az ajtó előtt 
és nagyon el voltak mélyedve beszélgeté
sükbe. Látnivaló volt, hogy őket a tegnapi 
esemény nem csekélyebb feszültségben tartá 
mint Andrást. 

— Jó reggelt, híveim, — monda András. 
— Vajha bizonyosan tudnám, hogy ma még 
jó estét is fogunk egymásnak mondhatni. 

— Te is azt hiszed, hogy földiéin) még 
egyszer el fognak jöni? — kérdé Kvanga, 
kinek szemei aggodalommal függtek András 
ábrázatán. 

— Mindenesetre, — válaszolt ez nyu
godtan. — Ma éjjel arról gondolkoztam, 
szökni lesz-e jobb vagy küzdeni, és azon 
meggyőződésre jutottam, hogy innen se el 
nem szökhetünk, se itt el nem bújhatunk. 

Társai hallgatva igent bólintottak. 
— Küzdenünk kell tehát, — folytatá 

András, — noha ily túlnyomó erő fölött 
diadalmaskodnunk csaknem lehetetlen
ségnek látszik. Egyetlen segélyünk az, 
hogy észszel és csellel pótoljuk erőink elég
telenségét. Azon csontvázak, melyeket So-
kuma és Gondoro a kikötőhelyen fölállítot
tak, meglehet, még igen jó szolgálatokat 
fognak nekünk tenni. 

— Én is ugy hiszem, — monda Sokuma. 
— A mi embereink igen babonásak és a 
holt ember képétől nagyon félnek . . . . 

— Ámbár az eredetit szivesen- meg
eszik, ugy-e ? — vágott közbe András. 

A két pápua szégyenlősen vigyorgott. 
— Dologra tehát, fiuk. Szedjétek össze, 

a mennyi nyíl, lándzsa és kő kezetek ügyébe 
esik. Halmozzátok föl a kikötőhely partján 
jó rejtekekben, legyünk készen mindenre és 
csak azért se féljünk. 

összeszedték tehát a fegyvereket, a 
faluba is elmentek és az ott heverésző régi 
dárdákat, nyilakat előkeresték, azután 
mindezt lehordták a tengerpartra. Ott 
szikladarabokat gördítettek össze, úgyhogy 
egészen emberséges sánczot képeztek al
kalmas lőrésekkel. E sáncz külsejét bok
rokkal és leszakasztott gályákkal leálczáz-
ták, nehogy az emberkéz nyoma rajtok na
gyon is meglássék. 

Sokumának még egy igen eredeti ötlete 
is támadt. Rendre járta ugyanis csontvá
zait, mindegyiknek ijjat adott kezébe és 
karjait aztán oly helyzetbe kötötte, hogy 
némi távolságra csakugyan lövöldözni 
látszott. 

— Ez jó lesz, — kiáltá, — mert igy, ha 
majd mi lövöldözünk, az ellenség azt fogja 
gondolni, a csontvázak védik a szigetet. 

De az nap nem jött az ellenség. Sőt más 
nap sem. 

De azért harmadnap megint elkezdődött 
a várakozás, a kémlelödés. Midőn dél felé 
járt az idö, Sokuma egyszerre egyenesen ki
nyújtotta karját Ternate felé. Nem szólt 
semmit. Mind a három férfi lélekzete egy 
perezre elállt. Sziveik hevesen dobogtak és 
szemeik mintha át akarták volna fúrni az 

ezüstös fátylakban borongó messzeségte. 
Ezúttal nem csalódtak. Igenis, a sötét pon
tok megint ott lebegtek a tenger színén. 
Sokan voltak. Még többen mint először. 
Egy óra múlva már tizenkettőt lehetett 
számlálni. A fekete ördögök jól eveztek. 
Az idö is kedvezett nekik, szél nem volt s 
a hullámok nem hátráltatták haladásukat. 
Elég gyorsan közeledtek a névtelen szi
get felé. 

András csakhamar egész nyugalmát 
visszanyerte. Az igazi veszély perczében az 
ö vére rendesen hideg szokott lenni. Ö min
dig tudott higgadtan gondolkozni, a hol 
szükség volt reá. 

— Itt vannak! — monda szilárd hangon 
és fölkelt fektéből. — És most jerünk oda, 
a hol ember kell a gátra! 

A pápuák készségesen , sőt buzgón kö
vették vezéröket. Még egyszer visszanéztek 
kelet felé, hol a fekete pontok egyre nőttek, 
nőttek, — azután sietve elhagyták a szirt
fokot. 

Kvanga a rósz hir hallatára meg nem 
ijedt, sőt férfiasnak mondható határozott
sággal a harezosok közé állt és fölajánláija-
zási ügyességét a közös védelem javára. 
Természetes, hogy az ajánlat ezer örömmel 
elfogadtatott s a négyszígetlakó összeszedve 
fegyvereit, menten lesietett a kikötő partjára 
a sáncz mögé. 

A csontvázak sora ott fehérlett part-
hosszant, üres szemgödreik kísérteties me
revséggel látszottak kémlelni a közeledő el
lenséget, ügyesen igazgatott karcsontjaik az 
ivek húrjait feszitették: — valóban ijesztő 
egy várőrség! 

A sáncz mögött pedig jól elrejtve lap
pangott a kisded csapat, némán, elszántan, 
hidegen. 

Egyszerre . . . a szirtfok mögől a kisded 
tengeröbölbe suhant az első ladik, nyomban 
utána a többi. Egy perezbe sem telt, már 
mind az öblön belől mozgott. Fülhasgató 
rivalgással üdvözölték a kedvező látványt 
és eszeveszetten forgaták fegyvereiket fejeik 
fölött. 

Midőn az első ladikok belebb értek az 
öbölbe, legénységeik hirtelen meglátták a 
parton álló fehér csontvázakat. Meghökken
tek. Az evezők rögtön megszűntek mozogni. 
A vademberek mind a borzasztó látvány 
felé fordultak és zajosan czivakodtak egy
más közt. Alkalmasint találgatták, mit je
lentsen ez, vagy arról tanakodtak, jó lesz-e 
még tovább előnyomulni? 

A lárma megszűnt, az evezők ismét 
munkához láttak, a ladikok még belebb 
jöttek. Nyilván az lett határozva a hadi
tanácsban, hogy azért sem fognak félni. De 
most már azt is kivehették, hogy a csontvá
zak föl vannak fegyverezve és iveket tudnak 
kezelni. A lárma a ladikokon újra megin
dult még hevesebben mint először. Néme
lyek nyilván meg voltak félemlitve és 
vissza akartak vonulni, mig mások elszánt 
támadást ajánlottak. 

— Most! — monda András, — kiki jól 
czélozzon; egy nyilnak sem szabad kárba 
vesznie! 

E parancsszóra négy nyil surrant el 
négy iv húrjáról, s a ladikokból négy sebe
sült pápua hullt, önkénytelen bukfenczet 
hányva, a vizbe. 

Ijedség szállt a feketék szivébe. Élő em
bert nem láttak sehol, csak a csontvázak 
nyilazhattak reájok. A rémület és düh üvöl
tése hangzott föl száz vad torokból. De csak
hamar ismét kidűlt egy ,pár emberök a 
csolnakokból. A „csontvázak" jól kezelték 
fegyvereiket. Jól, gyorsan és biztosan. Nyil 
nem hibázta el czélját, hanem jött egymás
után, sürün, halálosan. A csolnakokban 
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mindinkább szaporodott az áldozatok száma. 
A támadók dühe tehetetlennek bizonyulván, 
nemsokára átalános rémületté változott, 
mig az őrség annál buzgóbban és hatáso
sabban szórta nyilait a megzavarodott el
lenségre. 

A csata nem tarthatott sokáig. Egy 
negyedóra múlva esztelen vad futásnak 
eredtek a pápuák. A ladikok keresztül-kasul 
egymás hátán iparkodtak menekülni és ke
resték a mentő távolságot. A jármüvek 
egyike e közben föl is billent és legénysége 
vizbe esett. A kik közülök meg voltak se
bezve, rögtön elmerültek, a többiek pedig, 
a part felé úszni irtózván, lázas erőfeszítés
sel igyekeztek csolnakjokat ismét megfor
dítani. E szerencsétlenek kényelmes czél-
pontokat nyújtottak Andráséknak; közülök 
egyetlenegy sem menekült meg. 

Nemsokára az öböl egészen kitisztult is
mét. Ellenségnek nyoma sem látszott benne. 

András és emberei összenéztek. Meg
nyerték a csatát és meg voltak mentve. A 
két pápua hangos ujjongásba tört ki és 
diadalmas tánezra lendült. Azután mind
nyájan összeölelkeztek, összecsókolóztak és 
hálát adtak egymásnak a kölcsönös se
gélyért. 

Pár nap múlt el szépen nyugalmasan, a 
mangó-fa alatt lakók békéjét mi sem há-
boritá. 

Egyszer azonban reggel, midőn Kvanga 
egy estéről megmaradt antilopsültet akart 
föltálalni, azt hiába kereste ott , hová az 
este eltette. 

Másnap reggel Kvanga az antilop-tehe
net készülvén megfejni, csak ugy mellesleg 
megjegyzé, hogy nem érti, miért ad az a jó 
állat két-három nap óta oly föltünőleg ke
vés tejet. • ., 

András figyelmes lett. Megcsóválta fejét 
és nem szólt semmit. De az nap, a merre 
csak jár t az erdőben, sziklákon , mindenütt 
igen éber szemmel vizsgálódott. Gyanús 
dolgot azonban sehogy sem volt képes föl
fedezni. 

Egy éjjel mintha valami ember ólálko
dott volna a kunyhó alatt. András utána 
nézett, vizsgálódott, de nem talált semmit. 
De abban egyet értettek mindnyájan, hogy 
még valaki van a szigeten kivülök, és az a 
valaki szokta éjnek idején megfejni az an
tilopot. 

A három férfi reggel haladéktalanul el
indult és kezdte verni a kisértet nyomait. 
Bebarangolták az egész szigetet, átkutattak 
rajta minden zeget-zugot, kikotortak minden 
odút. Az erdőt is keresztül-kasul járták. így 
telt el a nap, és már-már ugy látszék, hogy 
kutatásuk eredménytelen lesz. 

Ekkor egy óriási tamarind-fa alá léptek 
s e perezben fönn a ezombvastagságu ágak 
közt roppant élénkség támadt. Egy pár 
olajzöld pávián rikácsolva szökött a leg
szélső galyak közé, fogait vicsorítva föl a 
fa teteje felé, a kék meg sárga papagályok 
pedig rekedt rikkantások közt röpdöstek ide 
s tova. 

Az állatok erendkivüli izgalmát a három 
vadász közeledése nem okozhatta; hisz más
kor is jártak már ők ilyen helyen, de még 
sem támasztottak ily szörnyű forradalmat. 

— Ohó! — monda András, — mi le
gyen ez? 

Mind a hárman megálltak és elkezdték 
jobbról balról vizsgálni a fa koronáját. Ez 
oly sürü volt, hogy sokáig nem láttak sem
mit. Végre Sokumának sikerült egy hézagon 
keresztül valami feketeséget megpillantani. 
Szó nélkül ijjához kapott, és, senkit sem 
kérdezve, biztos nyilát egyenesen annak a 
feketeségnek a kellő közepébe bocsátá. 

Egy jajkiáltás hangzott le a fáról, azután 

fönn zuhanni kezdett valami, ágról ágra 
esett, a kisebb bogok recsegve pattogtak szét 
súlya alatt, és pillanat múlva egy hatalmas 
sötétbarna vadember pottyant le a három 
vadász közé. 

Ez hamarosan kivallotta, hogy egyedül 
van, czinkostársai nincsenek, ő pedig az 
egyetlen, ki az ütközet alkalmával fölbillent 
csónak legénységéből megmenekült, még 
pedig ide a szigetre, s azóta itt lappangott 
nyomorúságosan a fák sudaraiban majmok 
és papagályok közt, csak éjjel lopózkodván 
nagy óvatosan a kunyhók közelébe, hogy 
valami ennivalót kerítsen. Egyszersmind 
erősen tiltakozott az ellen, hogy valakinek 
kárát vagy épen életét akarta volna, sőt in
kább ő örült szegény, ha őt nem bántotta 
senki. Azután sirva-ríva, térden csúszva és 
András lábait nyalva kunyorált kegyelmet. 

András a nyilat, mely a pápua hátul
jába fúródott, óvatosan kihúzta, aztán 
mindhárman közbe fogták öt és elkísérték 
a kunyhókhoz s ott guzszsal egy fa dereká
hoz kötötték. 

Andrásnak fogalma sem volt arról, ho
gyan bánjék a fogolylyal. Megöletni nem 
akarta, ez emberi érzelmével meg nem 
fért; bezárva vagy fához kötve örökkön 
örökké nem tarthatta, mert ez is barbár
ság volt volna; másrészt pedig, ha szabad 
lábra helyeztette, azon veszélynek volt ki
téve, hogy előbb-utóbb visszaszökik hazá
jába és övéinek elárulja a névtelen sziget 
titkát, a mi pedig okvetlenül mindnyájok 
végveszélye leendett. 

Néhány napi habozás után mégis csak 
szabadon bocsátotta, miután a nyomorult 
ember szerfölött alázatosan és gyáván vi
selte magát, és szentül Ígérte, hogy a 
szigetlakóknak leghűségesebb szolgája lesz. 

Karakó — igy hívták a fogoly pápuát 
— nagy kő volt a szigetlakók szivén. Min
den meghunyászkodása és színlelt szelíd
sége daczára kiki érezte és tudta, hogy 
ezen állatember természete nem olyan, 
melyben biztosan meg lehet nyugodni. 

Alamuszi, álnok, boszuálló, roszakaratu 
egy lény volt Karakó. Este mindennap 
kénytelenek voltak őt Sokuma által újra 
odaköttetni a mango-fához, nehogy éjjel 
megugorjék és hírt vigyen Ternatéra • ittlé
tük felöl. Nappal pedig folytonosan éber 
szemmel kisérték, és minden mozdulatára 
vigyáztak. 

Egykor reggelre kelve Andrásék meg
döbbenéssel látták, hogy a mangofához nin
csen kötözve senki.'A kötelékek, melyeket a 
gaz kópé a fa kérgéhez való huzamos dör
zsölés által súrolt keresztül, elszórva he
vertek a fa alatt, Karakónak pedig semmi 
nyoma sehol. A kisebbik csolnakon elmene
kült. 

Haladéktalanul csónakra keltek. A leg
nagyobb serénységgel forgatták evezőiket, 
egyenesen Ternate hegycsúcsa irányában ha
ladva. Időnként András fölkelt s a csónakban 
állva vizsgálta a láthatárt. Sokáig nem látott 
semmit. Végre azonban meglátta a szöke
vényt. 

— Megvan! — kiáltá. — Előre mind! 
félóra múlva hatalmunkban van. 

Az üldözött őket még nem vette észre. 
Mindazonáltal erősen iparkodott ő is, de már 
nagyon észre lehetett rajta venni, hogy a 
huzamos és szakadatlan munka vas izmait 
kifárasztotta. 

Egyszer aztán véletlenül hátranézett, és 
látta, hogy sarkában az ellenség. Ijedtében 
olyant ordított, hogy Andrásék is meghal
lották, s aztán eszeveszett erőlködéssel igye
kezett előbbre jutni. 

Nem használt neki. Nyolcz kar kettő el
len : mily egyenlőtlen küzdelem. A távolság 

a két csolnak között egyre csökkent. Ka
rakó nyilván maga is érezte, hogy karjai 
hatalma által többé nem menekülhet. Go
nosz agyában ördögi terv fogamzott meg. 
Lassította csónakja haladását, s mikor az 
üldözök már csak száz lépésnyire lehettek 
mögötte, hirtelen fölállt csónakjában, a ma
gával vitt lőszerhez kapott és . . . 

Jelkyék csónakjából gyönge sikoly hal
latszott , melyből Karakó megtudta, hogy 
nyila el nem tévesztette a czélt. Kvanga, a 
szelid, hü, kedves Kvanga volt, kinek ajkai
ról ama sikoly ellebbent, A leány kezéből 
kihullott az evező. Arczát halálos sápadtság 
boritá el. Alélva dűlt hanyatt András kar
jai közé. Társai rémülvelátták, hogy Karakó 
nyila a leány kebelébe fúródott. A piros vér-
csöppek lassan permeteztek alá a gyöngéd 
barna testen . . . 

András, Sokuma és Gondoro mind a se
besült leánynyal foglalkoztak. De most nem 
volt idejök a nyilat sebéből kihúzni, hanem 
Kvangát óvatosan lefektették a csónak fe
nekére s ismét Karakóhoz fordultak. E go
nosztevő őket még egyenkint lenyilazhatta 
volna a távolból. De midőn ismét evezőhöz 
nyúltak, bámulatok igen nagy volt; mert 
Karakot sehol sem látták. Csónakja üres 
volt, a szökevény eltűnt. 

Két perez múlva Andrásék utóiérték a 
másik csónakot, de fenekén nem lelték meg 
Karakot. 

Fölálltak a csónakban és figyelmesen 
szétnéztek a tenger színén, de sehol sem 
látták az úszó pápua fejét. Vagy tán alábu
kott volna és a viz alatt úsznék? Lehetetlen, 
hisz fél percznél tovább a gyöngy búvár sem 
képes viz alatt maradni. 

Némi veszteglés után tehát András pa
rancsot adott, hogy a visszanyert csónakot 
kössék a magukénak végébe és igy vontas
sák vissza a névtelen szigetre. A két pápua 
a parancsot teljesíteni akarván, a másik 
csónak orrát készült megfogni, midőn egy
szerre mindketten elkiáltották magukat: 

— Itt van ! 
És ime, a ravasz vad-uiber azon perez

ben, midőn Kvanga megsebzése által üldö-
zői figyelmét magáról elhárította, a vizbe 
ugrott és saját csónakja orra alá bujt, oda, 
hol a fa és víztükör közt csak néhány hü
velyknyi tér kínálkozott és némi szerencsé
vel csakugyan lehetséges volt elrejtőznie. 

Sokuma és Gondoro egyszerre két kézre 
kapták evező lapátjaikat, megforgatták a 
légben s aztán mindketten oda sújtottak, hol 
Karakó fejét látták. 

De lapátjaik nem a szökevény fejére 
zuhantak, hanem csak a vizbe, mely 
nagyot locscsant és mindkettejüket befecs-
kendte. 

A gonosz fekete a válságos perezben 
hirtelen alábukott, a csónak alatt annak 
másik végére úszott és ott rej'őzött el. 

Sokuma és Gondoro szitkozódva várták, 
mig ismét föl fog bukni. Evezőiket készen 
tartották, hogy rögtön bezúzhassák a pápua 
koponyáját, mihelyt megjelen. Vártak, vár
tak, de . . . hiába vártak. Karakó nem buk
kant fel többé. 

A csónak másik vége alá bujt, s midőn 
András oda kormányzá jármüvét, kétségbe
esetten vicsorgatta fehér fogait, szemei vér- * 
ben forogtak, arczkifejezése ugyanaz volt, 
mely a kutyáé, ha a veréstől fél. 

Sokuma és Gondoro evezői megint a 
csónak alá vágtak. Megint hiába. A pápua is
mételte elöbbeni taktikáját és átúszott a 
másik oldalra. De a mint ott fölbukott, már 
megint a két evezőt lát ta feje fölött, — ül
dözői csak egyszer csalatták meg magukat. 

Alig volt ideje a szerencsétlennek félig 
lélekzetet venni, már megint viz alá kellett 
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buknia. Andrásék rögtön átcsúszszantak a 
másik oldalra, Sokuma és Gondoro megint 
a csónak alá akartak sújtani, de . . . . Ka
rakó ezúttal nem volt ott. 

A ravasz róka tudván, hogy üldözői 
megint ott fogják őt várni, inkább ideát 
maradt és az innenső oldalon vett lélek-
zetet. 

E szörnyű tusakodás csaknem egy ne
gyedóráig eltartott. De végre is Karakó 
mindinkább elfáradt, tüdeje görcsösen dol
gozott már és felmerülésekor lélekzés he
lyett kínosan hörgött. Azután egyszer, a 
mint ismét le akart bukni, már nem volt 
elég ereje; a két lapát közvetlenül a viz 

lakói újra meg voltak mentve a fenyegető 
veszélytől. 

A nap tüzes golyója immár a vizet 
érinté. Fenn és alant izzó bibor, káprázatos 
fény volt minden. Az egész tenger égni lát
szott. S e tündéri ragyogvány közepette a 
csolnak mélyén ott feküdt az ifjú leány, 
mozdulatlanul, aliglehelve. Halovány arczára 
a búcsúzó nap hazug rózsákat hintett, mintha 
kendözgetni akarná. 

A nap eltűnt, az ég elsápadt, Kvanga 
orczáiról is letűntek a kölcsönzött rózsák. 
Nemsokára a rövid szürkületnek is vége 
szakadt, az égen kigyúltak a csillagok szám
talan fáklyái. Éj volt. 

alig emelték a botot, melyre sétálás közben 
támaszkodnia kellett. 

Egy reggel Kvanga nem volt többé. 
Egy óriási magnoliafa alat t , melynek 

tömérdek virága andalitó fűszeres illatot 
árasztott szerte, az örök tenger bájos part
ján, hol a hullám méla bölcsö-dalt mormol 
a mellékén nyugovó embernek, nyugat felé, 
olyan ponton, melyet minden este legutolszor 
csókol a búcsúzó nap, — ott ástak sirt a 
korán megtört vad virágszálnak 

(Vége követk.) 

Luther a Wartburgon. — (Zichy Mihály képe után.) 

szine alatt még elérte fejét. Ez rá nézve vég
zetes volt. Kábulva merült föl mindjárt és 
szédülten kapkodott ide s tova. 

— No most! — üvölté a két pápua, a 
hosszú tusakodás által feldühödve. 

Egy perczczel később a tenger szinén 
nagy véres folt úszott és Karakó összezúzott 
koponyával örökre elmerült. 

András ez alatt Kvangát ápolá a csó
nakban, az eszméletlen leány sebéből vi
gyázva kihúzta a nyilat, s a sebet saját ru
hájából tépett kötéssel bekötötte. 

A csónak már most megfordult és vissza 
igyekezett a névtelen sziget felé, melynek 

A sötét tengeren, mely most minden
felé csakugyan végtelennek látszott, nesz
telenül siklott tovább-tovább a két köny-
nyü ladik. 

Partra szálltak. A leányt gyöngéden 
karjaikra emelték, ugy vitték be a kuny
hóba, sebe lassanként felgyógyult, de azért 
folyton gyöngélkedett. Köhögés szállta meg, 
melyet a legédesebb gyümölcsök nedvei sem 
tudtak csillapítani. Beesett orczákkal téve-
dezett föls alá a mangó fa árnyékában. Azon 
ujjak, melyek egykor elég erősek voltak a 
kézijj húrját megfesziteni és száz lépés
nyire bizton czélba röpiteni a nyilat, most 

Luther a Wartburgon. 
(Zichy Mihály képe.) 

A múlt hó utolsó napján ünnepelte a protes
táns egyház a reformáczió emlékét, attól a naptól 
számítva, mikor Luther 1517-ben október 31-kén 
a wittenbergi templom ajtaj ira kiszegezte a mag' 
thesíseit s ezzel a fölkelés zászlaját a római egy
ház ellen fölemelte. Hosszú harcz következett s a 
küzdelem, melyre a jelt akkor Luther adta meg 
— ma sincs befejezve még. De a részleges diadalt 
még ő is megérhette, a wittenbergi nagy harczoló. 
Hanem sok nehézséget kellé leküzdenie, sok ve-
szélylvel daczolnia, sok kísértést kiállauia. 

Zichy Mihály, az orosz udvarnál élő művész 
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hazánkfia, erőteljes és szellemdús képei egyikén 
L u t h e r megkisértetését ábrázolja, symbolikus fel
fogással. Egy protestáns legendára (minden egy
háznak, még a protestánsnak is vannak legendái) 
támaszkodik a festő. A legenda ugy szól, hogy 
midőn Luther a wormsi birodalmi gyűlésen a 
császár előtt is nyilt hi tvallomást te t t s ezzel az 
egyháztól elszakadt, a g y ülésről távoztában, eszélj es 
barátja a szász választó fejedelem, hogy a fenye
gető veszélytől megmentse , álarczos vitézekkel 
elraboltatta s biztos helyre, war tburg i várába 
vitette, hol L u t h e r egy évig volt, elzárva a 
világtól, nem tudva senkitől, s i t t készítette hires 
biblia-forditását i s ; hogy e munka közben olykor 
lelki kétely, belső harcz a hit és ész közt, olykor 
tán csüggetegség is lephet te meg a nagy refor
mátort : ki kételkednék. Egyszer (s itt kezdődik 
a legenda, az eddigi : történelem volt) a kisértő is 
megjelent neki — mint Krisztusnak a pusztában 
— az ördög , testestől lelkestől. Lu the r , hogy 
elűzhesse, a bibliából olvasott rá, a maga nagy 
énekét „ E i n e feste Burg ist unser G o t t " ( „Erős 
vár a mi i t t enünk") énekelte neki — s hogy mindez 
nem használt, fogta s vaskos kalamárisát dobta 
hozzá. Az ördög erre el tűnt , a kalamáris a falhoz 
vágódott — s tinta-foltját a falon még ma is mu
togatják a Wartburgon, a Luther-szobában, az 
utazónak. 

E r r e a legendára támaszkodott Zichy, de 
egészen mod' ;n szellemben symbolizálta azt. A 
„szőröstül-bőröstül-való ördög" helyébe ő a római 

. pápát, vagyis inkább a pápaságot te t te , azt a ha
talmat, melylyel Lu ther küzdöt t , melyet a maga 
drastikus kifejezési modorában annyiszor i l letett 
azokkal a kemény — s nem is mindig ismételhető 
nevezetekkel — melyekkel az apokalipsis nevezi 
az antikrisztust s a sokszarvu fenevadon ülő asz-
szonyszemélyt. 

Magas trónján, hármas koronájával, ott ül a 
pápa. Jobbját , mely az anathemák villámait szórja, 
fenyegetőleg emeli magasra, mig baljával aján
dékokat kínálva hivogatja. a kit jobbjával megfe
nyegetett . Egy bará t , biborvánkoson bibornoki 
kalapot visz Luthernek, a pápai trón lépcsője 
pedig aranynyal-ezüsttel van telő szórva. Másik 
oldalon egy uj Potifárné hivja a wittenbergi ba
rátot magához, igérve, hogy övé lösz, csak marad
jon meg az egyház kebelebon. De ez egyházat, 
kíméletlenül jellemzi a festő, képe hátterében. Ot t 
árulja Tetzel a bűnbocsátó czédulákat; alább egy 
apácza vánkosok közé fojt egy újszülött csecsemőt 
s az előtérben fekszik egy meggyilkolt lováig. 

Ezekkel szemben erős vi lágí tásban, melynek 
árnya esik a hát térfalára , á l lafes tvény hőse L u 
ther . Balkezével a k imi to t t bibliára támaszkodik 
•a előtte egy lapon a X L V I . Zsoltár („Is ten a mi 
erősségünk"), melyre ő a maga „Erős várunk"-ját 
i r ta ; jobbjában épen hajításra emeli a kalamárist. 
No, azzal a nagy hatalommal s minden pereputtyá-
val szemben, gyönge fegyver volna egy hajító kő, 
ha mindjárt a Dávid parittyája volna is hozzá; s 
az egész, kompoziczió e gondolatnál nevetségessé 
válhatnék; de a kalamáris nem egyszerű hajitó 
szer; belőle az irás, az eszme e megjelenési alakja 
származik; s az eszme, a vita, a tan — az, a mivel 
L u t h e r a pápaságot és minden hozzátartozandó-
ságát megtámadja s elkergethetni is véli. 

A képet igy bemutatva olvasóinknak, mulas
sunk még egy pár ptrezig a művésznél, kinek 
egyébiránt arczképét, életrajzát s egy más fest-
vénye másolatát, f. évi 2-ik számunkban közöltük 
volt. Ez alkalommal egy tekintélyes külföldi lap 
(a lipcsei „ I l lus t r i r t e Ze i tung") Ítéletét akarjuk 
közölni róla. mely épen a Luther -kép alkalmából 
a következőket irja még Zichy Mihá lyró l : 

„Két , szorosan a Luther-képhez csatlakozó 
a lko tása : „ A zsidó vér tanú" és „ A visszatérő 
Messiás, ' ' félre ismerhetlen nyomait hordja magán 
részint a franczia, részint a belga befolyásnak. 
„ A zsidó vé r tanú" egyes alakjait Gallait , sőt 
Delaroche is szívesen vállalná magáénak; megra 
gadó drámaisággal tünte t az egy lengyel zsidót 
elé, ki, égre függesztett tekintettel , épen nejét s 
gyönyörű leányát gyilkolja m e g , hogy őket a 
megbccstelenitestől megmentse, mig üldözői hi
degen nézik a borzalmas jelenetet s a zsidónak 
egy ZSHIÓ által elárult kincseit rejtekökben meg
találva mohón dugdossák zsebre. A „Visszatérő 
Messiásban" a művész, az átalános szeretet vallá
sát dicsőíti a s e p a T a t Í 8 t n u 8 s z ü k k e H ü s é g é 8 k i z á r á 8 
elleneben. Jézus a z egyszerű nazarénus, isteni 
fény nelkul jelenik tneg, 8 keresztyént, zsidót, 
pogányt, papot, tudóst, 8 z e g énv t , gazdagot min
dent egy kozos szövetség kötelékébe foglal; mig 
a papaságot 8 jancsárait: a jezsuitákat e l t a w i t j ! 
„ agatol, ugy hogy futásban keresnek menedéket 

s a pápai szék roskadoz. — E g y harmadikában 
számtalan képeinek, egy Manfréd- vagy Faust-
szerü alakot ábrázol, összefogott s égfelé emelt 
ököllel s görcsösen fogózva a tudomány nagy 
könyvébe, melyből e mondást olvassa csak: „por 
vagy s porrá lészsz." — 

„Zichy ri tkán fest; alkotásai legnagyobb ré
széi csak szépiával és krétával viszi ki, s a foto
gráfiával sokasítva adja az utánok kapkodó világ
nak, mig az eredeti rajz mesés árakon kél el. 
Különös életteljesség s jellemzetesség van lakmá
rozó s tobzódó csoportozataiban, minők pl. „az 
Auerbach pinczéje" — „lakmározó bará tok" stb. ; 
egy képén egy csomó alvó barát van szellemdús 
és éles jellemzetességgel kivivé. Szerelmi jelenetei 
gyakran a buja s szemérmetlen határaiba csap
nak át . 

„Valódi eredetiség van Zichy írón-rajzaiban, 
melyeket a czár albuma számára készít. Mint 
hajdan X I V . Lajos udvari történetíróját vitte 
hadjárataiban magával, I I . Sándor czár udvari 
festőjéül Zichyt választotta s utazásaiban és vadá
szatain mindig magával viszi, hogy minden érde
kes vagy emlékezetre méltó mozzanatot rajzban 
örökítsen meg; s e rajzok valódi mesterművek a 
maguk nemében. A legnagyobb csínnal és elegan-
cziával, •• rczképhűséggel találva, életteljes cso
portozat okban tüntet i fel a főrangú vadászokat, 
az udvar nevezetességeit s még a hajtókát is. Es 
mindezt bámulatosan kevés művészi segédeszköz
zel, könnyedén, úgyszólván vázolva csak. Nagy 
természeti)üség, festői érzékkel a rendezés és cso-
portositás iránt, tűnik ki azon képsorozatból is, 
melyet Zichy, mikor a walesi herczeget a skót 
felföldön vadászataiban kisérte , vetett volt pa
pír ra ; bár csak alig jelölt szél-rajzok, oly élet és 
igazság szól belőlök, mely senkit nem hagy két
kedni, hogy a hely színén, a természettől vannak 
ellesve. 

„Valóban sajnos (végzi az „I l lus t r . Z tg . " ) , 
hogy a művész oly roppant technikai ügyességgel, 
eltagadhatlan érzékkel a szin- és hatás i ránt , s 
oly nagy eszmebőséggel és alakítási tehetséggel 
mégis annyira hajlik a dilettantismushoz, kísér
leteket tesz minden genre-ban, elhanyagolja a 
magasb művészi kivitelt , — s nem összpontosítja 
minden erejét és tehetségét oda, hol mint önálló 
művész, sőt mint mester tündökölhetnék!" 
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Szarvasmarha-kiállítás Angsburgban. 
Az idei szeptember 19—22-én a sváb és neu-

burgkerületi gazdász^ti bizottság szarvasmarha-
kiállítást rendezett az említett két kormány- ke
rületből, s e végre Augsburgban a lovassági 
gyakorló iskolává alakitott régi pálya-udvar he
lyiségeit bérelte ki . A kiállítás négy napján élénk 
sürgés forgás uralkodott a lovag-iskolában, de 
most ezúttal nem fürge lovasemberek gyakorolták 
ott magukat terhes hadiszolgálatra, hanem a béke 
és csendes munkálódás je lképei : pompás, kövér 
szarvasmarhák foglalták el he lyöket , körül-
özönlve közelről és távolról oda csődült kíváncsi 
néző közönségtől. 

A helyiség a ki tűzöt t czélra épon alkalmas 
volt, s a lehető legczélszerübben vala berendezve. 
A 80 méter hosszú és 16 méter széles, egész te
tőzetéig szabad, világos épületben négy sorral 
225 darab szép szarvasmarha volt kiállítva a a 
tenyésztőknek és szakismerőknek a legjobb alka
lom kínálkozott, egyfelől a kerületben űzött ba
romtenyésztés állásáról s a gazdászati kerületi 
bizottság által évek óta szorgalmasan foly
ta tot t javítások eredményéről tudomást szerezni, 
másfelől meg a hazai szarvasmarha-fajok külön
böző előnyei és fölhasználható tulajdonságai közt 
összehasonlításokat tenni. 

A szemlélő tulajdonképen csak két szarvas-
marha-typuszt vehetett i t t észre, melyek egymás
tól élesen különböző csoportokat képeztek f a na
gyobbik, valami 150 főből álló szakasz az egyszínű 
világos vagy feketésszürke hegyi barnafajhoz 
ta r tozot t , mig a másik, körúlbelől 100 darabból 
álló csoport a sík föld vörös vagy vörössel folto
zott fajtáját képviselte. 

Az egyszínű hegyi barmok osztályában a 
világosszürke vagy kékes hiuzszinü apró algaui te
henek és ökrök mel le t t , melyeknek tetszetős ido
mai és szelíd arczkifejezése azonnal elárulják az 
Alpok tejgazdag állatait , ot t lehetett látni a sö-
tét-vagy féket ésszürke s jóval erősebb vorarlbergi 
barmokat is. Nem hiányoztak a rokonfaju szürke-
barnás színű állatok sem a szomszédos keleti 
Svájczból s átalán véve a világostól a sötétig 

mindenféle színárnyalat képviselve volt ez egy
színű baromfajnál. 

Az imént emiitett állatokétól egészen külön
böző volt a második csoportozat typusza, t. i. a 
Dunától a Riesig terjedő vidék vörös vagy vörös 
pettyes baromfajáé, mely oly szép, gondosan te
nyésztett és jól nevelt példányokat mutatott föl, 
hogy az egész csoport legnagyobb vonzerőt gya
korolt az ügyismerőkre. 

A pályadijak odaítélésével megbízott bírák
nak ugyancsak sok fáradságukba kerül t , mig e 
szép állatok közül a 2050 frt. értéket képviselő 
49 pályadíjra és 11 dicsérő oklevélre a legjobbakat 
kiszemelték, melyeknek mindenikéhez egy-egy kis 
selyem zászló is já ru l t , melyeknek ily alkalmaknál 
sohasem szabad hiányozniuk. 

E z állat-kiállitással sem népünnep, sem ki
sorsolás, vagy bárminő más a közönség oda édes
getésére szolgáló tüntetés nem volt összekötve s 
a l á toga tás , főleg a vidéki lakosság részéről, 
még's oly nagy volt, hogy a terjedelmes helyi
ségek alig fogadhatták be a közönséget. A kiállí
tás — miként ezt az ilyen dolgokban járatos ügy
ismerők állítják, — minden tekintetben jól ütött 
ki s Bajorországban első olyan állat-kiállításnak 
mondható, mely az illető kerületek baromtenyész
téséről hű képet nyújtot t . 

Rajzunkon az alsó kép a kiáll í tási helyiség
nek déli ki járatát mutatja, honnan a kiállított 
állatok négy sora, valamint a két folyosó is, 
melyen a látogató közönség föl s alá hullámzott, 
egészen á t tekinthető volt. A második kép azt az 
élénk jövést-menést tüntet i fel, mely közvetlenül 
a pályadijt nyer t ál latoknak a páíyadijosztásra 
történt vezetésekor a kiállítási épület előtt elterülő 
szabad téren fejlődött ki. 
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A természet naptárából. 
A legmagasabb nyári hóségek a föld különböző 

részein. 

Ama rendkívül i hőség alkalmából, mely a 
múlt nyáron a föld felületének nagy részén ural
kodott , a „Scientific Amer ican" czimü tudomá
nyos lap érdekes adatokat gyűj tö t t össze a világ 
különböző részeiből a legmagasabb nyári hőmér-
sékekre vonatkozólag. 

A fold egyik legforróbb égaiju tartománya 
épen az, melyről bátran azt hihetnők, hogy meg
lehetősen hűvös és kellemes légmérséklete van, 
t. i. Thibet . Az egész tar tomány egy terjedelmes 
és magas fensikot képezvén s az északi szélesség 
30 és 38-ik fokai közt feküdvén, azt képzelnők, 
hogy lakói sokkal kényelmesebben meglehetnek 
nyáron á t , mint Bengalia izzó sikjainak vagy 
Északi Afrika napéget te pusztaságainak benszü-
löttei. Ped ig ellenkezőleg a szerencsétlen thibe-
tieknek oly iszonyú nyári hőséget kell türniök, 
mely — miként biztosan be van bizonyítva, — 
még árnyékban is 150 C. foknyi majdnem hihetet
len magasságig emelkedik. E l sem tudjuk gon
dolni, hogy mimódon biztosítják magukat a ben-
szülöttek e roppant forróság romboló hatásai 
ellen. Holyzetök tetemesen súlyosabbá szokott 
válni ama körülmény á l t a l , hogy az éjszakai hő-
mérsók, a legrekkenőbb évszakokban is nem ritkán 
a fagypontig sülyed alá. Szenegálban és a nyugot-
indiai Guadoloupe szigetén a nyári hőmérs ék 
gyakran 130 fokra emelkedik. Ez talán a legma
gasabb hőség, melynek európai emberek néha ki 
vannak téve, mert mindkét helyet sürün látogat
j ák Európából kereskedelmi czélok véget t s az 
utóbbin sok fehér ember lakik. 

Persiában a hőség 125 fokot ér el, 8 miként 
lá tszik , a legpusztítóbb ragályokat idézi elő. 
Kalkut tában és a Ganges torkolatainál a higany 
120 fokra emelkedik, hasonlóképen Közép-Ameri
kában is. Afghanisztán cserjéseiben (dzsungla),. 
Afrika sivatagjain és az abyssziniai par tok hosz-
szában a legmagasabb hőmérsék 110 fok, a mely 
hőség nem épen végzetes a fehér emberek életére 
nézve, de azért egészségűk ellen határozottan 
rombolólag lép fel. Sajátságos és meglepő az a 
körülmény, hogy Kalifornia némely belföldi völ
gyeiben épen ily magas hőmérsék jelentkezik 
néha, holott az országnak átalános légmérséklete 
sokkal alacsonyabb. A Fok- ta r tományban , az 
afrikai gyémánt-bányákban és az észak-amerikai 
Utah-terület némely részeiben a nyárközépi hőség 
105 fok. Ezután jőnek: Görögország 104, s Arábia 
sivatagjai 103 fokkal. Arábia u tán — megfogha
tat lan tünemény! — Montreal következik Kana
dában ( tehát jó magasan észak felé) 103 fok nyári 
hőséggel. Ezu t án jön Uj -York állam 102 fokkal, 

de a többi északi államok nem lépik tul a 98 
fdeot; Spanyolország, Hátsó-India , Khina, J a -
maika és az Egyesül t -Államok déli tartományai 
100 fokkal; M uric. ius szigete (ísle de Francé) 
96 r'okkal és Sierra Leone Afrikában, melynek 
levegője oly gyilkoló hatást gyakorol az euró
paiakra, már csak 94 fok nyári hőséget mutathat 
föl. Francziaországra, Dániára és Belgiumra, Szt.-
Pétervárra (Oroszország), Shanghai-ra (Khina) , 
Birmára (Hátsó-India északi része), a Sandwich-
szigetekre, Buenos-Ayresre és Tr inidadra nézve 
u nyári középhőmérsék 90 fokban van megálla
pítva. Uj-Skócziában és az Azorokon a maximum 
Íj7 fok. Nagy-Bri tanniában, Siámban és Peruban 
a hőség nem lépi tu l a 85 fokot; mig Portugálban, 
Pekingben (Khina) és a Natal-parton (déli Afrika) 
néha 80 foknyi hőség is tapasztalható, a mit ott 
már természet szer.nt nem várhatnánk. 

Szibériában a nyári hőség aránylag elég ma
gas, t. i. 77 fok. mig déli és nyugoti Ausztráliá
ban csak 75. Olaszországban, Venezuelában és 
Madeirában 73 fok a maximum. Poroszországban 
ésUj-Zeelandban a hőség r i tkán éri el a 70 fokot, 
Svájczban és Magyarországon pedig a 66 fokot. 
(Hazánkra nézve a HÜ ha nom tév.íd az amerikai 
lap, mert a mi Alföldünkön melegebb szokott 
lenni, mint északi Németországnak bárm lyik 
részén i s ) Bajor-, Svédországban, Tasmaniában 
(Van-Diemen szigete) és Moszkvában 65 fok a 
maximum; Pa tagonia és a Falkland- (S ilyom-) 
szigetek nyári hősége 55 fok. A sarkvidékek leg
nagyobb részének nyárközépi hőmérséklete csak 
50 fok. Végre Izland déli részén a nyári hőmér
séklet néha 45 fokra emelkedik, mig Novaja-
Zemlján a legmelegebb nyár hőmérséke 34 fok — 
tehát két fokkal áll magasabban a viz fagypont
jánál . — A fokok Celsius hőmérője szerint szá
mítandók. 

Öt hét léghajón. 
( U t a z á s A f r i k á b a n . ) 

(Folytatás.) 

Hajnalban már öt óra előtt felkészültek. Joó 
a fejszével kifeszítette az elefánt agyarát az áll
kapocs kemény c^ontházából s a léggömb ezzel 
ismét szabad volt. A szél, kívánt irányban, észak
keletnek ragadta utasainkat . Nem sokáig halad-
t i k , alig figyelve az alattok elsuhanó s rendetlen 
falvakkal behintet t tájakra, midőn a Karagwah 
hegylánczolat első magaslatai feltűntek. A monda 
ezeket tart ja a Nilus bölcsőinek, s igaza van, a 
mennyiben ezek öblében pihen az Ukéréné tó, e 
roppant víztartó, melyen az egyenlítő átmegy s 
mely a föld e derekának vizeit nagy tájról ma
gába gyűjti , hogy a leghatalmasabb lefolyást adja 
aztán nekik. 

Kafuró felett állottak, midőn ez annyit kere
sett nagy tó szemeikbe ötlött, melyot előttök csak 
Speke kapitány lá tot t míg , 1858. augusztus 3-áa. 
Fergusson mélyen meg volt indulva e látványra, 
melynek egész becsét felfogni és megmérni csak 
ő lehetet t képes. Alat tok többnyire kiélt talajú, 
hepehupás föld terül t el, sürün elszórt kúpal iku 
dombocskákkal, melyek a tó felé mind törpéb
bekké simultak. A nép, czigánybarna bárével, 
elütött a szerecsenektől. Az asszonyok, csaknem 
mind gömbölyded hasasok, kácsamódra látszottak 
ingadozni já rásukban; e hasasság a szabályszerűen 
túlságos aludttejjel való táplálkozás következ
ménye. 

Délben a „Vik to - i a " már csak 1° 4 5 ' déli 
szélesség alat t ál lott . Egy órakor a tó fölött lebe
gett. Speke kapitány e tót Nyanza-Viktoriának 
nevezte (Nyanza tót je lent) . Szélessége e déli 
részen mintegy kilenczven tengeri mérföld lehe
tett. Apró szigetek tarkázták vize tükörét , me
lyek meglehetős sűrűen csoportosultak a tó déli 
részében a bengáli archipelag nevet nyertek. De 
a tó közepén egy nagy sziget van, melybe már 
Speke kapitány nem hatolhatot t be, csak hír t 
hallott felőle, hogy népes s rendezett államok 
vannak rajta három szultán fennhatósága alatt , 
az apály alacsony vízállásakor pedig csak félszi
getet képez, zátonyok által függvén össze a nyu
goti par t ta l . A tudor szívesen szállott volna e 
••ziget fölé, hogy annak belsejével megismerked
hessek 8 körvonalait fölvehesse; de a szél kele
tebbre hajtotta a léggömböt s az csak egy lakatlan 
puszta szigetecskén szállhatott ki, melyen a kö
vetkező éjét töl töt ték. De nem a talajon, melyre 
a setét felhőt képező óriási szúnyogok miatt le 
nem szállhattak, hanem a levegőben, egy magas 
fa sudarára kivetet t horgonyon. 
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Éjj 'd sürü köd ereszkedett a tóra, moly reggel 
csak nehezen s nagy kérőre szakadozott fel any-
nyira, hogy valamit látni lehessen. A reggeli szél 
egy darabig ide-oda lóbálta a léghajót, mig végre 
határozottabb irányt vett s a tó hosszában fel 
észak felé hajtotta. 

— J ó utón vagyunk, — kiál taForgusson ki
t ö r ő örömmel. — Barát im, most megyünk át az 
egyenlítő fölött; most ismét saját félgömbünkön, 
az északin, vagyunk. 

A „Viktór ia" azonban gyorsan haladt a föl 
vett irányban. A part mindkét oldalról tisztán 
látszott, a mint a tó középvonala hosszában ha
ladtak; nyugatról alacsony s gyöngén lejtő p ir tok 
vonultak el, túl rajtok az Uganda és Usoga emel-

• tebb fensikjai. A szél roppant sebességre emelke
dett , közel 30 t. mfdet haladtak óránként . A tó a 
tengeréhoz hasonló magas hullámokat vetett s 
áradozása mutat ta nagy mélységét. 

— E tó — monda társainak Fergusson , — 
látni lehet fekvéséből, Afrika keleti részének nagy 
víztartója. Bizonyosnak látszik e lőt tem, hogy a 
Nil forrása e tóban van. 

— Majd m e g ü t j ü k ! — viszonzáKennedy. 
Kilencz óra felé, a szél iránya változván né

mileg, a keleti parthoz közeledtek, az északi szé
lesség 2° 40' alatt. Magas , sziklás hegyek tűntek 
fel ez oldalon, melyeknek szakadásos falai közt 
mint egy öböl látszók megnyitni torkát. 

— Nézzétek! — kiáltá a doktor. — Az 
arabok regéi igazat mondottak; egy nagy folyóról 
emlékeznek, melyen át ürí t i ki vizeit az Ukéréné. 
Ez a folyó létezik, i t t van alattunk, oly gyorsa
sággal zuhan lo sziklamedrében, moly vetélkedik 
saját sebességünkkel! S e vizesós habjai, hiszitek-e, 
a földközi tengerbe fognak ömleni. Ez a Nil első 
kataraktja! 

— Ez a Nil! — viszhangozá Kennedy. 
— Éljen a Nilus vize! — kiálta Joé . 
A rejtelmes folyam ágyát hegyes sziklacsú

csok zárták be s szaggaták külön-külön vizomlá-
sokra. A hab tajtékban tördelőzött e sziklák 
fogain; a körülálló hegyekről is vizomlások sza
kadoztak bele s növelték víztömegét. 

— De — kiálta egyszerre Kennedy bámu
lásából mintegy kételyre ébredve föl — miről 
vagyunk bizonyosak, hogy ez a Nil ? képesek va
gyunk-e megállapítani az ugyanazonosságot? 

— Képesek, és pedig ellenmondhatatlan bi-
zonvitványokkal, ha a szél még egy óráig kedvez, 
— feleié a tudor nyugalommal s a bizonyosság 
teljes érzetével. 

A hegyek szétnyíltak, a tóból kiömlő folyam 
völgye egyre szélesebbé vál t ; faluk sűrűen köve
ték egymást part jain; sesam, durrah és ezukornád-
mezők, jól mi vélve, tűn tek föl. A nép alant sürgöt t -
forgott, d'i nyugtalankodása ellenséges indulatot 
látszott elárulni az idegenek i rán t ; eze'< azonban 
biztos m igasságb-m tar tot ták magukat, nyilaik
nak elérhetetlenül. 

— S mindamellett le kell szállanom, min
denesetre, ha csak egy negyedórára is. Ha pus
káinkkal kell is utat csinálni magunknak, mulhat-
lanul le kell szállanunk, — monda a doktor s 
szokatlanul hangsúlyozta a kell szót. 

— É n nem bánom, — monda Kennedy s sze
retettel simogatta karabinját. — T>i miért mégis. 

— Mindjárt megérted. 
Ezzel a tüzelő készüléket oly hevületbe hozta, 

hogy alig egy negyedóra múlva a „Viktór ia" har
madfél ezer láb magasságban lebeg a föld szine 
fölött. Kisebb-nagyobb patakok és folyók egész 
sürü hálózata látszók, melyeket a folyam magába 
fogadott, nagyobb részök nyugatról jö t t az ágas-
bogas hegyek és halmok völgyeiből. 

— Csak 90 mfldnyire vagyunk Gondokorótól, 
— monda a doktor térképére mutatva; — és csak 
öt mfldnyire attól a pont tól , a meddig az északról 
jövő utazók, a Nil vonalán fölfelé menve, előre 
hatolt ik. Szálljunk sigyázva kö/.elebb a földhöz. 

A „Viktór ia" kétezer lábnyival szállt a lább; 
s már alig száz lábbil a föld fe le t t , a viz menté
ben haladt. A folyam mint egy ötven öl szélességű 
volt i t t ; partjain sürün állottak a falvak s a nép 
nyugtalan bámulással követte a léggömb haladá
sát. Az északi szélesség második fokánál a folyó 
tiz láb m a g . s vízesést képezett s így a felfelé ha
józók útját elvágta. 

— í m e , a Debono által leir t vizesés! — 
kiál tá Fergusson, mialatt a folyó kiszélesbülő 
medrében elszórt apró szigeteket majd elnyelte 
szemeivel. Egyszerre e kis szigetek egyikére mu
ta to t t távcsövével. 

— Ot t a négy fa! — kiáltá. — Ez a Banga 
sziget, ráismerek a leirásból. I t t leszállunk. 

— De a sziget nem lakatlan, — jegyzé meg Jóé . 

— Ugy látszik, nem; amott látok néhány 
vad embert. Puskáinkkal majd migszalaszt juk; de 
le kell szállanunk. (Ismét a határozot t : kell-) 

A nap épen zenitjén állt s filggőleg tűz te le 
sugarait. A „Vik tór ia" a szigethez közeledett . A 
szigetlakók, a Makadó-törzshöz tartozó négerek, 
nagy lármát csaptak s fakéregből készült föve-
geiket erélyesen rázták Kennedy egy ily föveget 
czélba vett s pompásan kilőtte a néger kezéből. A 
kivánt hatás bekövetkezett : a kis csoport szét
szaladt, s a kis szigeten nem érezve m i g á t bátor
ságban, a folyóba ugrált s uszisban keresett mene
déket. A sziget kiürülvén, bátran ki lehetett vetni 
a horgonyt, lebocsátani a kötélhágcsót s leszállani 
a földre. 

— Joé , i t t maradj s vigyázz a hágcsóra. T e 
Kennedy velem jösz, tanura van szükségem. 

Azzal választ eem várva Fergusson, magával 
vonta úti társát egy sziklacsoportozat felé, mely 
a sziget hegyfokát képezte s ott izgatottan és 
gyorsan keresgélt szemeivel. Egyszerre megállr, 
megragadta társa karját s igy szólt: 

— Nézz oda. Mit látsz ? 
— Két betűt . A. és D. 
A két b 'tű világosan olvasható volt, egy 

sziklalapba mélyen bekarczolva. 
A.B. 

— Ugyvan, — monda a d o k t o r : A. D . , 
Andrea Debono; az egyetlen utas névbetüi, k i a 
Nil folyón eddig hatolt fel, ama vizesés miatt 
tovább nem mehetett, s neve betűit idesajátkezü-
leg véste be. Meg vagv-e most győ 'ődve, hogy ez 
a folyó nem más mint a Nil, s hogy m-gtalá l tuk 
annyit keresett eredetét? 

— Ellenmondhatlamil! 
— Most vissza, a léggömbhöz. A ben9zülöt-

tek látom fegyveresen készülnek visszatérni meg
támadásunkra . De jöhetnek már! 

Néhány perez múlva utas únk helyökön vol
tak ; a „Viktór ia" gyorsan s büszkén emelkedett 
s megelégedéssel lobogtatá kieresztett zászlóján, 
a felfedező, a hóditó Anglia színeit! 

He ted ik fejezet . 

A kannibálok fája. A sivatag. Mozdulatlanság. A kiaszott 
kutforráí Kétségbeejtő kilátások. Az utolsó csöpp viz. A 

számum. A szabadulás. Az oroszlánok. 

A léggömb útja nyugotnak fordult 8 utasaink
nak búcsút kellé venniök a Niltől és vidékétől. A 
makedói sziklatorlatokat csak távolról, elmara
dozva, lá thaták már, a Logwek (reszkető) hegy 
is oldalt maradt, molynál az arab rege azt tartja, 
hogy valahányszor muzulmán lába éri, az erős 
hegy reszketni kezd; 8 e napon, tizenöt órai úttal , 
bár a Nil vízesésénél vesztegelve is, nem keve
sebb mint 350 tengeri mé földet haladtak. 

Másnap (ápril 24-kén) derült idővel , egy 
rengeteg terjedelmű sik s mély völgy felett szál
lottak át, mely az Usoga tartomány nevet viseli, 
s melyről a rege azt tartja, hogy egykor tófenék 
volt ; fekvése csakugyan arra is látszik mutatni . 
Most vad törzsek lakják, kikről föltették inkább 
mint tud ták a földrajzírók, hogy emberevők, de 
erről megbizonyosodni Fergusson tudornak s t á r 
sainak maradt föntartva. 

A nap gyors röpülésben, az éj csöndesen tel t 
el e sivatag táj fölött. Hajnalban az egyenlítői 
passatszél nagy erővel kezdett fújni, sz ibálytala-
nul, forgószél módjára. A gyors mozgás daczára, 
molyben voltak, alig haladhat tak valamit; de 
alatto ' i minden perezben változott a földszine: 
erdőt tisztás, ezt falu, ezt ismét erdő követte. I t t 
egy csodálatos kettős fa tűnt föl, egy csonka 
sudaru fige, melynek tetejébe szél vagy emberi 
szeszély földet szórt 8 bele egy pálma-fa magot, 
8 ez, a másik fa tetején kihajtva nőt t magasra. 
Majd roppant koronájú és vastag törzsökü terepély 
baobab fák jöttek, melyekből egy is elég egy ber
ket, t iz egy egész erdőt alkotni. Egy ily óriás fa, 
magában állva nagy sivatag kerületben egy ke rek 
domb tetején, magára vonta figyelmöket s köze
lebb szemlélve iszonyatot költe bennök. 

Sycomore-fa volt, töve magasra felhalmozott 
ember-csontokkal egészen körül r a k v a , magas 
törzse pedig levágott s eléktelenített emberfejek
kel körülaggatva. A kannibálok harczi diadal-fája 
volt, kik, nem mint az amerikai indiánok csak 
feje bőrét húzzák le megölt ellenBégöknek, az 
egész fejet aggatják fel diadaljelül. A fa hát teré
ben látszott a nádkunyhókból álló falu, melyben 
e kegyetlen hősök laktak, k ik kunyhóik ajtajából 
gyönyörrel szemlélhették vitézségok jeleit . . . . 
De nemsokára e l tűnt a kép, mint egy bősz álom 
s jótékony köd szürke homálya borult reá. 

A talaj, mely fölött egy kedvező szél tova 
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ragadta, változatos képét tüntette föl majd siva
tag, majd virulatos tájaknak, át- meg átszegve 
számtalan s mind nyugot felé siető folyoktol, me
lyek valószínűleg a Nu tó és a Gazellák folyója 
medreit gazdagították. _ 

Másnap is délről fujt a szel, s a „Viktória" a 
hosszusás 22" 23', és az északi szélesség 4° 55' alá 
ért. Még 90 mérföldet haladtuk nyugot felé, s 
Zanzibártól, a honnan kiindultak volt, egyenes 
távolban 1400 teng. mfidnyire távoztak el. 

Talán az egész utazás legszomorúbb napjai 
következtek most kalandorainkra. Mindenesetre 
aggályos s bizonyos tekintetben veszélyes napok. 

Ismerjük Fergusson számításának, légi uta
zása lehetővé tételére, két sarkpontját: egyik az, 
hogy tetszése szerint szállhat fölebb vagy alább, a 
szerint, a mint a kedvező szél a magasabb vagy 
alsóbb rétegekben fog áramlani a e fontos műté
teire nem kell egyéb, csak bizonyos mennyiségű 
viz, melyből könenygázt s a mellett nevezetes hő
fokot bir vegytanilag kifejteni. Másik sarkpontja 
pedig: hogy aránylag kevés sulylyal s jelesen 
kevés vizzel indulhat meg, mert tetszése szerint 
bárhol leszállhatván a főidre, viztartó edényét 
annyiszor-mennyíszer vizzel láthatja el. 

Most a számítás mindkét sarkpontját veszély 
fenyegette. Vizök már tetemes fogyatkozást szen
vedett, s Afrika kellő közepében teljesen sivatag, 
köves, terméketlen vidéket értek. Egy fa, egy szál 
fű sem látszott messzi láthatáron; folyóvíz
nek, pataknak, forrásnak ép oly kevéssé volt 
a legkisebb nyoma is , mint esőnek vagy 
harmatnak nem, e köves sivatagon. A víz
hiány pótlásáról tehát szó sem lehetett. 

Azonban a legteljesebb szélcsend ural
kodott. A lég képzelhetlenül nyomasztó, forró 
volt; mint olvadt ólom feküdt a lélekzelni 
alig tudó utasok keblén. A léggömb semmit, f 
vagy észrevehetlenül mozdult, s a nap e moz
dulatlanságban végetlenre látszott nyúlni. 

Már harmadnap óta tartott a nyomasztó 
s aggodalmas állapot. A forró, majdnem kiáll
hatatlan súlyú levegőt egy szellő mozdulata 
sem frissítette s a léggömb, mintha súlyos 
henye tömeg lett volna, függött, nem bírva 
mozdulni, a sűrű levegőben. Május 1-seje a 
nélkül telt el, hogy nem virágot, de csak egy 
szál fúvecskét is láthattak volna. Grogjukat 
nagyon pálinkásán kezdték inni, hogy csak a 
vizet kíméljék. 

Májns 2-ka reggelén hasonló mozdulat
lanság, mely utasainkat már-már kétségbe kez
dette ejteni. Végre délután egy bokréta forma 
csoport tűnt fól a láthatáron. Az flső fák, 
melyeket napok óta láttak; egy kis pálma
berek a sivatagban. Fergusson jól tudta, hogy 
a hol oáz van, forrásnak is kell lenni s öröm
mel kiáltott fel: „Végre vizet kapunk!" 
Még este előtt, — mert ha lassan s alig 
észrevehetőleg is, csakugyan haladtak — hat 
óra tájt a pálmák fölött lebegett a léghajó. 
De mit reményök s képzeletök egész bereknek 
festett, két csenevész, szomorúan elkényszere
dett fa volt csak, inkább halott mint élő, csak 
váza vagy kísértete a pálmafának. Lábaik
nál egy régen kiszáradt, valaha is alig szi
várgó forráska kövei hevertek s fehérlő csontok 
vezettek hozzá, mint ösvény. Egy szerencsétlen 
karaván járhatott i t t ; elepedve szomjtól, a gyön
gébbek elhullongtak az útban s csak kevesen ér
hetek el az egykori forrást — hogy csalódva, ők is 
szomjan veszszenek el mellette. 

Az elmúlt nap szélcsendjében alig 101. mfldet 
haladtak, s hogy magukat fentarthassák, mégis 
száz hatvanhét köbláb gázt kellé fólemészteniök. 
Kétségbeejtő tapasztalás, ha még soká tart igy 
ez állapot. 

Pedig kevés remény mutatkozott az óhajtott 
fordulatra. A hóvmérő árnyékban 45° Cels. muta
tott; alegkisebb szellő sem lendült s az a kétségbe
ejtő csend uralkodott, mely a forró öv alatt a 
hajókat egy helybe szokta, néha hetekig is, sze
gezni. A szomj kinait is kezdek már érezni s mind 
több szeszszel kényszerülvén a mind kevesebb 
vizet vegyitni, az ital nem hogy oltotta volna, 
inkább még nevelte szomjukat. 

Ismét egy borzasztó nap. Az izzó napsugarak 
függélyesen estek reájok s a forró homokban, 
mely a mint leszálltak, lábaikat égette, csaknem 
forrásba hozta agyvelejöket. Közel voltak a meg-
őrüléshez, a nappal legforróbb órái alatt. S az 
aggodalom a reájok váró sors fölött: még növelte 
állapotuk borzalmait. Az éj alig valami észreve
hető enyhülést hozott. 

Ismét egy ily borzasztó nap. Edényök fene
kéről az utolsó csepp viz is elfogyott már. A lég-

| hajó mozdulatlan; az ég felhőtlen; a föld kiaszott; 
' a levegő egy sütő kemencze izzó belsejéhez ha-
í sonló. A borzasztó napra következett rémletes éj 
1 a kétségbeesés alakjaival és kisertetlátományaival 
tölte el a kimerültségtől elgyöngült agyaikat. 
Kennedy azon a ponton volt, hogy Öiikivületeb n 
fegyvert fogott magára s öngyilkossági kísérletet 
csak a hű Joé éber vigyázata akadályozta megf 
ki rárohant abban a perezben, melyben homlokára 
szegzett fegyverét már el akarta sütni s azt ki
csavarta kezéből. 

A fegyver, küzdés közben, elsült. Fergusson, 
ki kábult önfeledségbe volt merülve s magával 
jótehetlenül feküdt a naszád fenekén, felriadt a 
lövésre, s mint egy sírból visszatérő szellem ma
gasodott fel előttök, s mintegy föld feletti ihlettől 
megragadva, mutatott maga elébe. 

° — Nézzétek! — kiálta, a láthatárra szegezve 

A föld szine, mint a vihartól korbácsolt ten
ger, háborgott. A homok, óriási felhőkbe fölcsap
kodva, kavarogva vetette nagy hullámait. A por
felhők elboriták a napot, a mint a forgószél rop
pant tömör oszlopokat csavart belőlök s hom-
pölygette előbb és előbbre. A számum vihara, 
több napi aluszékonyság után, felébredt s a már-
már elveszettek mentségére sietett. 

Gyorsan megöldák a köteleket. Mesterséges 
emelkedési eszközzel (vizök elfogytán) nem birva 

Itraza volt. Alig haladtak néhány perczig a 
sűrűség felé, midőn erős ordítás hangzott fel. 

—°Oroszlán! — kiálta föl Díck ur s készen 
tartá fegyverét. 

A következő perezben már előttök állt a fene
vad s meglátva Kennedyt, óriási ugrásra készült 
ellene. Nem volt ideje; egy bátor és szerencsés 
lövés földre teritette. A mint oda rohantak a zsák
mányra, Kennedy egy perezre még szomjúságát is 
feledte a vadászdicsőség mellett, hamar észre 
vették, hogy az oroszlán épen azt élvezte, a mit ők 
keresnek — a fris és gazdag forrás vízét. Néhány 
kőlépcsőn kellé lemenniök a kúthoz, mely bőven 
önté habjait a mélységből. Mohón estek neki, 
hosszan és na^ry kortyokban nyelték a rég nélkü-

'lözött drága italt. S mindhárman alig győztek 
eléggé hálát adni a gondviselésnek a csodás sza
badulásért. (Folyt, követk.) 

Öt hét léghajón: A kannibálok fája. 

már, a tudor a fenéksulyt egészen kidobatta a na
szádból. A léggömb gyorsan emelkedett a ma
gasba. Ideje is volt. Mert földszint legrombolóbb 
levén a vihar, néhány perez múlva már elérte s 
menthetlenül összetépte volt a léghajó tafotáját. 
A magasban pedig,hova még a számum megérke
zése előtt fölmenekülniök sikerült, gyorsan bár, 
de biztosan repültek. 

Mily fordulat! 
Három órai gyors és egyirányú haladás 

után, a vihar megcsöndesedett. A sivatag messze 
tűnt szemeik elől. Dús, zöld tenyészettel behintett 
táj felett lebegtek. A por felhői eltisztultak s alat-
tok üde, nyilt táj terült el. Több mint 240 mfldet 
haladtak e néhány óra alatt. 

Terjedelmes oáz volt, a mi alattok elterült. 
Ott fák gazdag koronája borult ernyőbe s tudni 
való, hogy a viz bősége sem hiányozhatik. Fergus
son bátran kinyitotta a felső szelelőt s a könenyt 
kieresztette rajta. A léggömb csöndesen ereszke
dett lejebb, lejebb. Nemsokára a naszád ki volt 
kötve, 8 ezúttal nem fatetőhöz, hanem az oáz egyik 
tisztásán egy magánálló fatörzshöz, ugy hogy 
egyenesen a földre léphettek le. Fergusson a na
szádban maradt, mert járművöket magára nem 
hagyhatták. A más kettő kiugrott, az első do
logra, forrás-keresésre indulva. 

—Vigyázat —monda a tudor, — vegyétek pus
káitokat is, veszélyes találkozástok lehet, mielőtt 
forrást találnátok. 

Egyveleg. 
0 (Ausztráliai hegedűk.) Melbourne - ban, 

Dél-Ausztrália fővárosában egy idő óta kitűnő he
tedüket állitnak elő, 8 a többek között a hires 
Panormo József egyik volt tanítványa olyanokat 
készít, hogy azok még nz egykor annyira magasz
talt Straduarius-, Amati- és Paulo Magini-féle 
hegedűket is teljesen háttérbe szorítják. A mint 

látszik, az uj világ mindenben tul akarja 
szárnyalni a régit. 

© (IX. Pius pápa egy bon-mot-ja.) A 
„Swiss Times" szerint a pápa, mikor Hyacin-
the atya megnősülését hirül vitték neki, kezeit 
összecsapva igy kiáltott fel: „Dicsértessék a 
Jézus Krisztus és minden szentjei! Lám az a 
hitehagyott Önmaga szerezte meg magának a 
megérdemlett büntetést. A gondviselés utjai 
valóban végére mehetetlenek!" 

© (Kereskedés ember-csontokkal.) A leg
újabb párisi csikkek mostanában a holt embe
rek csontjai. Mathieu Monguy pompás élet
módot szerzett magának azáltal, hogy halot
tak csontjaiból csinosan metszett feszületeket, 
szobrocskákat, burnót-szelenczéket és gyer
tyatartókat árulgatott, s áruezikkeinek erede
tiségénél fogva igen sok vevőre talált. Azon
ban a párisi szem-füles rendőrség rá jött e 
tiltott kereskedésre, kifürkészte az élelmes 
csont-kereskedőt, ki némi vonakodás után 
bevallotta, hogy a nyers anyagot a sirásók 
szállitják neki jó pénzért. Valóban furcsán 
érezheti magát az élveteg párisi gavallér, ha 
elgondolja, hogy a tubákos pixis, melyből 
burnótot szippant, talán épen valamelyik 
nagynénje csontjából készült s még különö
sebb érzés foghat el egy dühös monarchistát, 
ha elképzeli, hogy halála után koponyája, 
meglehet, valamelyik ultra-radikális újság
írónak fog gyertyatartóul szolgálni. 

** („AB indulat kifejezése az embernél és 
állatoknál") E czim alatt jelent meg Darwin 
legújabb munkája. Darwin, mielőtt e mun
káját megirta, tüzetesen tanulmányozta a cse
csemők arczkifejezéseit, mint a kik rendkívüli 
erővel szokták érzelmeiket kifejezni, tanul

mányozta továbbá a tébolyodottakat, mint a kik 
a legerősebb szenvedélyeknek vannak alávetve. 
Végre 1867-ben tizenhat kérdést tett fel s kül
dött meg számos hivatalos és más állású ember
nek, kik félczivilizált, avagy vad népek közt élnek 
— oly czélból, hogy felvilágosításokat nyerjen 
azoktól az emberi érzületek kifejezéseinek külön
böző módjairól. Ily kérdések voltak a többek közt: 
1) Az által fejeztetik-e ki a megdöbbenés, hogy 
szem és száj kimeresztetik ? 2) Elpirulást idéz-e 
elő a szégyen, ha a bőr szine ezt látni engedi. 
és különösen a testen meddig terjed le a pir? 3) 
Jó kedv közepette ragyog-e a szem s összerán-
czolódik-e körötte és alatta kissé a bőr? 4) Midőn 
az ember ki akarja fejezni, hogy nem akadályoz
hat meg, avagy nem tehet valamit, vállait huzza-e 
fel, száját lebiggyesztvén és szemét szélesen fel
nyitván? — Az ily módon tett 16 kérdésre Dar
win azóta teljes és kimerítő feleleteket kapott 
Afrikából, Amerikából, Chinából, a malájok kö
zül, Borneóból és számos más helyről. Ez m-
formátiók még inkább megerősitették azon 
meggyőződésében, melyre saját tapasztalatai 
vezették s jelen müvében bebizonyítani törek
szik, hogy ugyanazon érzelmek embereknél és 
állatoknál egy és ugyanazon módon nyernek ki
fejezést. 
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Melléklet a Vasárnapi Djság 46-ik számához 1872. nov. 17. 

Irodalom és művészet. 
— (A Kisfaludy-társaság évlapjaiból) 1860 

óta az uj folyamnak már Vll-dik kötete jelent 
meg, mely 1871—72-ik évek működéséről - állítja 
össze és közli mind azt, a mit a tagok a társaság 
körében műveikből bemutattak éa felolvastak. A 
Toldy-ünnepély van először is benne ismertetve 
azon jelentés közlésével, melyet arról a társaság 
elé terjesztettek a rendezők; ezt követik az ünne
pély alkalmával mondott beszédek Horváth Mi-
hálytól, Greguss Ágosttól és Szász Károly költe
ménye. Ezt követik a hivatalos jelentések a 
társaság ügyeiről, az uj alapszabályok, a tagok 
névsora, az alapítók és a társaság kiadványai 
1860—1872. febr. 11-ig. A szépirodalmi és aes-
thetikai felolvasások közt Erdélyi János két verse, 
Bartalus jelentése a magyar népdallamok gyűj
téséről, Gyulai emlékbeszéde b. Eötvös felett, 
Jókai ,,Az én kortársaim" czimü felolvasása és 
Névy László pályadijat nyert műve „A komédia 
elmélete", Lévay „Engesztelés" czimü szép verse 
s még néhány érdekes dolgozat foglaltatik. Min
denesetre a tartalmasabb kötetek közé tartozik az 
„Evlapok" folyamában. 

— (Kazinczy Ferencé és Guzmics Izidor leve
lezéseit 1822-től 1831-ig) második kiadásban közli 
Gulyás Elek pannonhegyi benezós és esztergomi 
tanár. Ara 1 frt 50 kr. Kiadta Aigner Lajos. — 
Ez irodalomtörténeti fontosságú gyűjtemény 
minden esetre nagyon érdekes mindazokra nézve, 
kik irodalomtörténelmünk tanulmányozásával fog
lalkoznak s Gulyás Elek ur köszönetet érdemel, 
hogy e kötetet újra forgalomba Aozta. Vajha Ka
zinczy és kora összes levelezéseit közre lehetne 
bocsátani minél előbb, mig egyesek élnek abból 
a korból, kik némely kérdéses pontokra felvilágo
sító megjegyzéseket tehetnének közzé. 

— („Margit-sziget) czimmel közhasznú és iro
dalmi tekintetben is értékes mű jelent meg élénk 
tollú Írónktól Tors Kálmántól. A könyv 137 la
pon érdekes leírását nyújtja a sziget múltjának 
és jelenének , rövid történeti vázlatot bocsátván 
előre, melyről szerző szerényen megjegyzi, hogy 
az nem eredeti kútfők buvárlatának eredménye, 
mint inkább a mások által már felkutatott anyag 
összeállítása. De mint ilyen is kiváló figyelmet 
érdemel, mert kritikai gonddal állítja össze és 
egyezteti ki a fenmaradt és egymástól eltérő ada
tokat. A fametszetekkel illusztrált könyv első fe
jezetei a Margit-sziget érdekes történetét adják elő 
a rómaiak idejétől máig, mig a regényes fürdőholy 
jelenjének leírása a könyv hátralevőkét-harmadát 
foglalja el. Tors Kálmán élénken, sokszor költői 
melegséggel rajzolja a sziget szépségeit, melyek
nek méltó feltüntetése, mint mondja, „nem egy 
iró tollát, de egy művész ecsetét is kemény pró
bára tenné." A könyvhöz Halácsy Sándor mér
nöktől gondos kivitelű térkép van mellékelve, 
mely a szigetet Buda és Pest környezetében tün
teti elő. A Margit-sziget látogatói TÖrs Kálmán 
könyvénél hasznosabb és vonzóbb kalauzt már 
alig kívánhatnának. 

** (Forradalmi emlékiratait) bocsátotta közre 
Gothárd Endre második kiadásában következő 
czimmel: „A szabadságért". Képek ós jelenetek 
1848. és 49-ből (Pest, Aignernél, 50 kr.) E mű a 
párisi, berlini, bécsi s milanói forradalmakról kö-
söl részleteket. 

** (Érdekes mű Seéchenyi Istvánról.) Hajnik 
János, kir. kincstári jószágigazgató — a „Temesi 
Lapok" szerint — egy nagyobb müven dolgozik, 
melyben le fogja írni visszonyát gr. Széchenyi 
Istvánhoz abban az időben, midőn a nagy hazafi 
még Döblingben lakott, de az őrület fátyola már 
nem tartá fogva elméj'ét. 

** (Camoens „Lueiádá"-jának magyar fordi-
Wso) a bécsi világtárlaton a portugál osztályban 
lesz kiállítva. Gersey Ferencz, magyar születésű 
portugál királyi kamarás ugyanis Szinnyey Jó
zsefet fölkérte, hogy a „Luziáda" magyar fordí
tását küldje meg neki, miután a portugál kor
mány Camoens világhírű eposzát valamennyi 
fordításával együtt egy nagy kötetben akarja ki
állítani. A könyv már el van küldve Lissabonba, 
hol egy magyar szedő várja, ki a gyűjtemény szá
mára Greguss Gyula fordítását ki fogja szedni. 

*• („Tokaj und Jókai") különös czim alatt 
»t egy ismertető könyvet Braun K. német iró 

T A R H A Z. 
(Wiesbadenből), mely Berlinben jelent meg. E mű, 
melynek czime attól ered, hogy a nevezett szerző 
Tokajt és Jókait látogatta meg, felületesen van 
irva, de a magyarokról átalában rokonszenvvel 
nyilatkozik. 

** (Magyarországi útirajz.) Dorner Ottó hel-
singforsi egyetemi tanár, ki a múlt nyáron Bu-
denz József és Szarvas Gábor akadémikusok tár
saságában Győr és Pápa vidéken utazott, „En Eesa 
i Ungern, Sommarn 1872" czim%latt a helsing-
forsi „Morgenbladet" czimü svéd lapban utazását 
leirta, mely külön lenyomatban is megjelent. E 
munka különösen az iskola-ügyeket ismerteti. 

** (Kúbinyi Lajos,) a „Magyar Újság" mun
katársa, ily czimü munkára nyit előfizetést: 
„Meddig él a nemzet ?" Szerző munkája czéljául 
tűzte ki: figyelmeztetni a nemzetet, hogy nemcsak 

i fegyver által a csatatéren, hanem a béke köze
pette is elveszhet, ha önfentartása kellékeit elha
nyagolja, vagy közfejlődését a mindinkább nagy
mérvű s fokozódó nemzetközi eszmeáramlatok 
ellenében kivivni nem birja. A 8 ívnyi kötet 
deczember elején jelenik meg, s előfizetési ára 
1 frt. 

Közintézetek, egyletek. 
** (A magyar tud. akadémia) II-dik osz

tálya november 11-dikén ülést tartott Horváth 
Mihály elnöklete alatt. Először Szilágyi Sándor 
olvasta föl Ladányi Gedeon levelező tag szék
foglalóját ily czim alatt: ,,A modern alkotmá
nyos intézmények a középkori államokban." 
Értekező párhuzamot von a magyar és angol 
alkotmányozó karták között, mint a melyek 
egyedüliek Európában a középkorból. Mindkét 
alkotmánynak királyság képezte alapját, de az 
angol királyság tisztán örökösödési volt, mig a 
magyar királyság örökösödési összekapcsolva 
választással. Az angol parliament csak nagyon 
nehezen nyert nagyobb tért működésében, tör
vényhozási joga csak 1345-ben lett biztosítva, s a 
szólási szabadság ott gyakran megtagadtatott, 
mig nálunk kérdés alá sem jött. A 13-ik század
ban a magyar alkotmány átalában sokkal előnyben 
állott az angol alkotmány felett, de ez utóbbi a 
14-ik században nemcsak elérte a magyart, hanem 
azt tul is szárnyalta. — Ezután Franki Vilmos 
olvasta föl Wenzel Gusztáv „Diósgyőr fény
kora" czimü értekezését. E nevezetes régi var ós 
uradalom Róbert Károly korában kezdett nagyobb 
nevezetességre jutni, mint királyi vadász-kastély 
és nyári lak. Nagy Lajos megnagyobbittatta a 
várat és hozzátartozó uradalmat is, mind ő, mind 
utódai, a két Mária, Erzsébet és követőik sok ne
vezetes okirat által tanúsítják, mennyiszer tartóz
kodtak e vidéken. BárLajos halála és Lengyelor
szág elszakadása némileg kisebbité Diós-Győr 
fényét, még Zsigmond is sok nevezetes okmányt 
ad ki, követségeket bocsát és szövetségeket köt o 
várban. Mátyás királynak szintén kedvencz helye 
volt e vár. Halála után Beatrix kezére jutott s attól 
kezdődik fénykorának hagyatlása is. Végül Franki 
Vilmoa bemutatta a br. Bévay-család gazdag 
levéltárában talált magyar nyelvemlékeket. E 
levéltárban csak az Árpád-kori okmányok felül
haladják háromszázat, a mennyi egy levéltárban 
sincs az országban. Franki a fölfedezett sok ér
dekes levelezés közül mintegy 50 jelentősebb ma
gyar levelet emlit s ezek közt különösen Fráter 
Györgynek és Szondi György drégeli hősnek egy-
egy sajátkezű eredeti magyar levelöket, minőt 
eddig még sehol sem fedeztek föl. 

— (.4 természettudományi társulat) nov. 6-án 
tartott választmányi ülésén a titkár három ala
pítványt jelentett be, úgymint: Balogh Kálmán 
200, báró Eötvös Loránd 200, és Lechner Lajos 
100 forintos alapítványát. — A könyvkiadásokra 
vonatkozólag bejelentették, hogy az aláírók 
száma az ezerét már túlhaladja. Cotta geológiá
jának első részét a forditók (Petrovics Gyula és 
Hofmann Károly) már sajtó alá adták ; Helmholz 
népszerű tudományos előadásait Jagicza L.és Jend-
rassik Jenő egy hiján lefordították, a ha reviso-
rok átvizsgálják, még a jövő év elején ez is sajtó 
alá kerül. ;A jövő év elejére elkészül továbbá 
még Huxley élettana (fordítja: Mag* ar Sándor) 
és Darwinnak „a fajok keletkezése" czimü mun
kája (ford. Dapsy László), úgyhogy 1873 foly

tán legalább is négy kötet mű fog megjelenni, 
Legközelebb a könyvkiadó vállalatra a jelen évi 
tagdijakat is bekéri a bizottság, a midőn figyel
meztetni fogja az aláírókat, hogy csinos angolos 
vászonba kötött példányokat is kaphatnak, ha a 
rendes tagdíjon felül még egy forintot küldenek, 
mi két kötet bekötésére fog számíttatni. — A 
növénytani pályakérdésre csak egy munka érke
zett, a mit Jurányi L. és Szontagh M. fognak 
megbírálni. — A physikai és meteorológiai nyilt 
pályázatra már beérkezett az első dolgozat; ez a 
Stahlberger Emil fiumei tengerészakadémiai ta
nár terjedelmes munkája „az apály és dagályról 
a fiumei öbölben." Ha a bírálók nyilatkozata ked
vező lesz, e művet alkalmasint maga a társulat 
fogja kiadni, mint a megbízásából tett országos 
érdekű kutatások és közlemények első kötetét. — 
Elhatározták a gyűlésen azt is, hogy a dobsinai 
jégbarlangot, Magyarországnak eme nem régiben 
fölfedezett természeti nevezetességét le fogják 
rajzoltatni, s képét és leírását a „Természettudo
mányi Közlöny" jövő évi folyamában szándékoz
nak kiadni. Végül a titkár a társulati szünetek 
alatt ajánlott 146 uj tagot jelentett be, kikkel a 
társulat tagjainak létszáma 3373-ra emelkedett. 
— A természettudományi társulat legközelebbi 
szakgyüléso deczember 4-én lesz, mely alkalom
mal báró Eötvös Loránd és Balogh Kálmán fog
nak népszerű előadást tartani. 

** (Kózkönyvtár-álapitási társulat Temesvá-
rott.) F . hó. 2-án Temesvárott több tekintélyes 
polgár értekezletet tartott, hogy egy közkönyvtár 
alapítása iránt tanácskozzanak. Az elnöklő dr. 
Kakujay Gyula kifejté, hogy a könyvtár alapja a 
kormányhoz, közönséghez, egyletek- és társulatok
hoz intézendő felhívások utján volna beszerzendő. 
A város derék polgármestere, Steiner Ferencz 
szobát ajánlott fel ideiglenes könyvtárhelyiségül, 
mig a társulatnak gyűjtés utján sikerülend külön 
közkönyvtári épületet emelhetni. Az értekezlet 
az alapszabályok kidolgozása végett egy 5 tagú 
bizottságot választott. 

** (Lengyelegylet.) A Budapesten lakó len
gyelek teatvérsegélyző egylete novembor 10-től 
kezdve Pesten, a Sándor-utczában 29. számú ház
ban földszint 19. ajtószám alatt van. Az egylet 
holyiaége köznapokon naponként d. u. 3-tól esti 
9 óráig, vasárnapokon és ünnepen pedig d. e. 10 
órától esti 9 óráig van nyitva. Szabadon csak 
egyleti tagok járhatnak be, idegenek azonban 
egyleti tagok által bevezettethetik magukat. 

Egyház és iskola. 
** (Ass országos minta rajztanoda és rajztanár-

képedezdénél) Schulek Frigyes orsz. mintarajzta-
nodai tanárt az ábrázoló mértan és távlattan, 
Moreili Gusztáv fametszőt a fametszészet, Szilágyi 
Ete orvost a festészeti boneztan, és Haas Károly 
m. k. honvédfőhadnagyot a katonai helyszínrajz 
előadásával bizta meg a közoktatási miniszter. 

** (Dr. Kaute Gusztáv) győri jogakadémiai 
nyilvános rendes tanár e tanintézet igazgatójává 
neveztetett ki. 

** (Adomány.) A király győrmegyebeli patasi 
h. hitv. evang. egyházközségnek a leégett paplak 
felépítésére, továbbá a krassómegyebeli resiczai 
ág. hitv. evang. egyházközségnek, templomát és 
iskolaházát terhelő adósság törlesztésére, kézi 
pénztárából 100—100 forintnyi segélyt adomá
nyozott. 

** (Füzesséry Sándor) sáros-nagypataki plé
bános a boldogságos szűz Máriáról nevezett sze
pesi czimzetes apátságot nyerte. 

Mi újság ? 
— (Gyászhír.) A magyar színmű vészetet ér

zékeny csapás érte. Szerdahelyi Kálmán, a leggení-
alisabb magyar színészek egyike, a közönség 
méltó kedvencze, nov. 14-én Nagy-Bányán meg
halt. A nemzeti színházhoz érkezett távirat tu
datta e gyászhírt, mely az egész városban átalá-
nos sajnálkozást ébresztett. A művészt szivbaja 
mellett nagy mértékben jelentkezett tüdőlob ölte 
meg. Neve fennmarad a nemzeti színház jeleseinek 
koszorús sorában. 

** (Kazinczy Ferencz emiéhe.) Toldy Ferencz 
az akadémia igazgató-tanácsának felkérésére Skal-
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niczkv épitészazel Széphalomra utazott, hogy 
megvizsgálják, minő állapotban van a nagy nyelv
újító emléke, s arról az akadémiának jelentést te-
jrvenek, valamint a szükséges javításokról tervet j 
nyújtsanak be. Toldy Ferencz és Skalniczky a ' 
széphalmi emléket rendben találták s a csinos ' 
mauzóleum építése a jövő évben be lesz fejezve; j 
az akadémia a megvett Kazinczy-féle birtokot el i 
akarja adni s csak a mauzóleum körül tart meg 
egypár holdat, kertté alakítva. 

** (A királyt,) a mint csütörtökön reggel 
Gödöllőről Budára hajtatott, oly eset ér te , mely 
könnyen veszélyesen végződhetett volna. A király 
kocsija elébe fogott lovak gyorsan futva fordultak 
a Kristóf térről a váczi-utcza asfaltjára s ott elsi-
kamodva oly erővel estek el , hogy a hámok mind 
összeszakadoztak. A király rögtön kiugrott a ko
cáiból, s átült az utána jövő udvari kocsiba. 

** (Bóka-vadászat.) Múlt szombaton a rákosi 
gyepen rókavadászat tartatott, melyre a káposz
tásmegyeri gyülhelyen mintegy ötven ur jelent 
meg lóháton, veres frakkban; 11 órakor megjelent 
a király és királyné is Leopold bajor herczeg kí
séretében, s azonnal lóra ültek s folyvást sebes 
vágtatva kisérték az érdekes hajtást. Délután 3 
órakor tértek vissza kocsin Ő Fölségeik Gödöllőre. 

** (Gr. Andrássg Gyula.) ki különben a leg
jobb lovasok közé tartozik , a hétfői róka-vadá
szat alkalmával elesett lovastul. Meg is sérült nya
kán, de szerencsére csak könnyedén s már este 
megjelenhetett a színházban. 

** (A khólera.) A hivatalos jelentós szerint 
Budán nov. 11-én 16, nov. 12-én 8,nov. 13-án 20, 
Pesten nov. 11-én 22, nov. 12lén 25, nov. 12-án 26 
ujabb kholeraeset merült föl. Budán eddig 174-en, 
Pesten 67-en haltak meg a járványban. Jászbe
rényien eddig 71-en estek kholerába, kik közül 
meghalt 32. Egyes esetek fordultak előMiskolczon, 
Szolnokon, Kassán, Máramarosmegyében. 

** (Az első hó) nov. 5-ről 6-ra való éjjel esett 
a szebenkörnyéki hegységben; ennek következté
ben a hőmérség Nagy-Szebenben hírtelen igen 
alászállott. 

** (Hajós Józsefet) az első hazai takarékpénz
tár igazgatóját, az a balsors érte, hogy szemét 
hályog futotta el. Érdemesnek tartjuk tehát meg
említeni, hogy e munkás férfiú valószínűleg rövid 
idő múlva ismét vissza lesz adva a tevékenység
nek, miután Bécsben Arit tanár szerencsésen 
operálta. A műtét teljes sikerében lehet remélni, 
mert — noha már több nap előtt történt, — gyu-
ladás még eddig nem követte. 

** (Mészöly Géza jeles tájfestőnk) e napokban 
tért vissza alföldi útjáról, honnét számos tanul
mányt hozott magával, melyek tárgyai egytől 
egyig a magyar alföld jeleneteiből vannak véve. A 
fiatal művész most Münchenbe utazott, s ott 
fogja kidolgozni magyar tárgyú képeit, melyek 
nagyobb részét már előre megrendelték nála a 
külföldi müárusok. 

** (Honvéd zászlószentelés.) Nagy-Enyeden, 
e hó 3-án ment végbe az aranyosi 29-ik honvéd
zászlóalj zászlószentelési ünnepélye. Fogarassy 
róm. kath. erdélyi püspök, Fülöp Géza reform, 
lelkész és Boér Áron g. e. esperes végezték a kü
lönböző felekezeti szertartásokat a róm. kath. tem
plomban s a templom előtt felállított sátorhelyi
ségben. Dr. Éltes Károly károly-fehérvári theol. 
hitszónok szintén emelkedett hangulatú alkalmi 
beszédet tartott a nagyszámú közönséghez, mely a 
főpiaczot s környékét egészen ellepte volt. A di-

lobogón e jelige áll: „A hazáért s királyért. 
Mindig csak előre !" Délután 3 órakor Csom
bordon a zászlóany, a b. Kemény Istvánné adott 
ebédet 95 teritékre. Az ünnepélyt táncz-estély 

be, megelőző este pedig fáklyászene volt. 
** (Csárda a vüágkiáMitáson.) A bécsi világ

kiállításon a magyar csárda sem fog hiányozni, 
mert Szlávy miniszter a kiállítási hely szomszéd
ságban „igazi magyar stylü" vendégfogadót akar 
építtetni, melynek kéményéről a gólyafészek sem 

marad el. A csárdában magyar borokat fognak 
mérni, s mellé fehér kenyeret és paprikás szalon
nát. Az építéssel Skalniczky építész lesz meg
bízva. 

** (Sorsát senki sem kerülheti ki.) Egy budai 
polgár félvén a kholerától, megszokott sör italá
val felhagyott, s a vörösbornál, mint kholera 
elleni gyógyszernél keresett üdülést. A kholera 
meg is kímélte, hanem szerdán este, épen a vörös 
bor élvezése után szélhűdés érte és rögtön meghalt. 

** (Meg nem tűrt szent.) Egy felsővidéki 
város a piaczán levő kutat Minerva-szoborral 
diszitette föl. A bucsujárók azonban, kik azelőtt 
egy messzebb helyre vándoroltak, szentnek te
kintvén Minervát, megörültek és a kúthoz jártak 
bucsujáróba. A város, miután látta, hogy semmi 
figyelmeztetésre;nem hajt a járásában takarékos 
nép, kénytelen volt a pogányszentet egy távoleső 
kert elrejtett zugába menteni a bucsujárók tisz
telgései elől. 

** (Megdöbbentő esetről) olvasunk a „Debre-
czen"-ben. Ugyanis Biró János, a debreczeni 
erdőségen lakó becsületes fiu nemrég talált egy 
uj fegyvert, s azt behozta a rendőrséghez, a szé
kelyhídi csendbiztosnak pedig bizonyos ügyben 
épen egy fegyvert kellett találni, hogy a bünÖBre 
ráakadjon. Meghallja valahonnan a fentebbi ese
tet, s kérdést intéz hatóságunkhoz, hogy van-e 
itt olyan fegyver, mint az általa leirt? Innen azon 
választ nyerte, hogy van itt letéve egy fegyver, 
de nem olyan, a minőt a csendbiztos keres, s hogy 
ezt egy becsületes életéről ismert fiu hozta be. A 
székelyhídi csendbiztos, a hatóság megkérdezése 
nélkül, Biró Jánost elfogatta, s Székelyhidon egy 
sötét hideg kamarába zárta. Isten tudja aztán, 
hogy mit csinálhattak vele ? Elég az hozzá, hogy 
a fiu ott a börtönében felakasztá magát, s el is 
temették egy gödörbe, koporsó nélkül, és sem sz 
anyát, sem hatóságot nem értesítek a dologról, 
míg az anya azt véletlenül meg nem tudta. 

** (öngyilkosságok.) E hó 6-án éjjeli két óra
kor a lánczhid pesti első oszlopánál egy ismeretlen 
férfiú kabátját gyorsan levetve, e szavakkal: „már 
elég, csak bele" ? korláton át a Dunába ugrott 
oly sietséggel, hogy a két szemtanú az öngyilkos
ságot meg nem akadályozhatta. A hideg víz azon
ban, ugylátszik, eszméletre hozá, mert segélyért 
kezdett kiáltani, de mire segélyére siettek, a sze
rencsétlen már a hullámok között elmerült. A 
hátrahagyott fekete viselt kabátban csupán egy 
vörös bőrtárcza 76 krral, egy kék zsebkendő és 
egy üvegmetsző találtatott. — Bizonyos Rózsa 
György nevű egyén a budai fürdők egyikében egy 
kádfürdőben megmérgezte magát. — Nagy Antal 
pesti fuvaros dohány utczai lakásán a padlásgeren
dára felakasztotta magát. Midőn neje észrevette, 
már halva volt. A nő állítása szerint az öngyil
kosságra az indította szerencsétlen férjét, mivel a 
háziúr a házbért az uj negyed alkalmával 200 
frttal steigerolta, mit férje elviselhetlennek talált, 
s azt hitte, hogy különben jól menő fuvarosko-
dásából ennyit nem képes beszerezni és e miatt 
búskomolyságba esett. 

i (Halálozások.) Ormós Sándor, Aradmegye 
főszolgabírója, nov. 8-án 55-ik évében meghalt. 
A boldogult Ormós Zsigmond testvére volt, áta-
lánosan becsült munkás hazafi. — Medve Márton, 
Biharmegye volt táblabírája, e hó 12-én hunyt el 
82 éves korában. A derék aggastyán elhunytát 
nagyszámú rokonság fájlalja. — Bádl István, nyu
galmazott tisztviselő, Bádl Ödön fiatal iró édes 
atyja, 62 éves korában elhunyt— Durgufh József 
esztergomi főkáptalani nagyprépost, fölszentelt 
püspök, és érseki vikárius 84 éves korában meghalt. 

Nemzeti színház. 
Pintek, nov. 8. Először : .^iz amerikai". Eredeti nép-

szmmu 3 felv. Irta Szigligeti. 
Szombat, nov. 9. „Ördög Róbert". Opera ö felv. Zené

jét szerzetté Meyerbeer. 
„ , , Va*árnaPi n<>v. 10. „Az amerikai'. Eredeti népszínmű 
3 felv. Irta Szigligeti. 

Zenéjét 

Színmű 

Ze-

BétfS, nov. 11. „Három kalap". Vígjáték 3 felv. Irta 
Hennequin Alfréd, ford. Szerdahelyi. — „Egy játszma pi-
2uet". Vigj. 1 felv. Francziából ford. N. N. H ^ H H 

Kedd, nov. 12. „Lalla Roukh". Opera 2 felv. 
szerzetté Dávid Bódog. 

Szerda, nov. 13. „Egy izegény ifjú története'1. 
5 felv. Irta Feuillet Pet.. ford. Feleki és Hegedűs. 

Csütörtök, nov. 14. „Dom Sebastian". Opera 5 felv. 
nejét szerzetté Donizetti. ^ ^ p ^ M 

Szerkesztői mondanivaló. 1 
— A pegazus és a holdvi lág, sat. Kern lapunk kö

rébe illó dolgozatok. 
— D . V. Arra a régi küldeményre alig emlékezünk; 

utána nézünk s ha lehet, orvosolni fogjuk a sérelmet. 
— T.-Fűred. S. T. A „P. U." köz«lebbi számában 

adni fogjuk. 
— New-York. L. P. A küldeményt köszönettel vet- • 

tük. A „Magyar Amerika" folytatását annak idejében el
várjuk, valamint íróját is Addig is fogadja a távolban 
üdvözletünket. 

— Gyór. F. Reméljük a jogtudományokat több siker
rel kultiválja mint a lantos-költészetet. Már micsoda esz
meszörny az efféle : 

„Ha megtudom, hogy megcsaltál, 
Hó leszek, tavasz ha jő, 
Nedvemből majd kis ibolya 
Illatárja búj elő. 
IIlatárja lesz szellemem, 
Mely éjente hozzád jár, 
Mely megmérgezi szivedet, 
Hogy mást meg ne csalhassál." 

A hónedvből egyenesen bújik elő az ibolyának az illat
árja? és az ibolya illata oly mérges, hogy megöli a szivet? 
Hát a „csalhassál" per quam regulám hajlittatik ik-esen ? 

SAKKJÁTÉK. 
677-ik sz. f. •— Gérecz Káro ly tó l 

(Sárospatakon.) 
Sötét. 

a b c d e f g ; _l 
Vi lágos . 

Világos indul s a ötödik lépésre mattot mond. 

A 672-ik számú feladvány megfejtése. 
(Szerényi Bélától Pesten.) 

Vi l . Sftt. 
1. Vfl—h3 . . . . Bg3—h3: 
2. Fdl—g4 . . . . V a 7 - g l t ( a ) 
3. B f ö - f l f . . . . V g l - g 4 : 
i. Hc4—c5 matt. 

a. 
2 2. F f 7 - g 8 : ( b ) 
3. B f ő - f 8 t . . . . 3. Ke6—e7 
4. Fc7—d6 matt. 

b. 
2 2. Ke6—d7 
3. B f 5 - f 7 t . . . . 3. Kd7—e8 
4. He4—d6 matt. 

Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József. 
— lUskoUzon: Czenthe József. — Qelsén: Glesinger Zsig
mond. — Jászkiséren: Galambos István. — Kecskeméten: 
Galambos László. — N.-Szalontán: Kovács Albert. — 
A pesti, sakk-kör. 

Hónapt-és 
i hetiaap I 

H E T I - N A P T Á R 
Katholikos és protestáns 

naptar 

1 3 Vasár 
18! Hétfő 
19 Kedd 
20 Szerda 
21 i Csőt. 
22 Pént. 
23. Szóm. 

Hovember 
J*«B»a.»ltal 
Eagen, Hilda 
M Erzsébet 
Bódog hitv. 
B. Assz. avattat. 
Cziczelle szűz 
Kelemen pk. 

F 2 5 Anián 
Jenő, Odo 
(Erzsébet 
Bódog 

jllma 
iCzicz. Appia 
i Kelemen 

Görftg-arosz 
naptar 

Hold váttecámt. 

Nov. (ó) 
5 A 2 2 Galak 
6 Pál püsp 

j 7 33 vértanú 
, 8 Mihály 
| 9 Onesip 
10 Erastus 
.11 Viktor 
6 . Utolsó negyed 

Izraeliták 
naptára 

Marches 
16 
17 Angyal 
18 Arnom 
19 B. a. ü. a 
20 elk. b. m 
21 Ariel 
2 2 S S . To l . 
23-án 7 óra 1 

N a p 

t p. 
235 27 
236 28 
237 28 
238 29 
289 29 
240 30 
241 31 

kél jnyog. hossza 
H o l d 

6. p. 
4 21 
4 19 
4 19 

4 17 | 

81 40 
94 6 

'106 
118 
130 
141 

pereikor reggel. 
4 15 153 24| 

kél 

ö. p. 
5 46 
6 34 
7 27 
8 28 
9 32 

10 38 
11 44 

| nyűg. 

ó. p. 
9 35 

10 35 
11 23 
este 
0 41 
1 8 
1 32 

T A R T A L O M . 
Conlegner Károly, (arczkép). — Jelky András bajai 

fiu kalandjai ötödfél világrészben (folyt.) — Luther a 
Wartburgon (képpel) — Szarvasmarha - kiállítás Augs-
burgban (képpel). — A természet naptárából. — Öt hét 
léghajón (folyt., képpel.) — Egyveleg. — T a r h a i : Iro
dalom és művészet. — Közintézetek, egyletek. — Egyhi* 
és iskola. — Mi újság? — Nemzeti színház. — Szer
kesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár. 

Felelős szerkesató: N a g y Miklós. (L. magyar-ntcia 21. « • ) 
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HIRDETÉSEK. 

JELZÁLOG-BANK ES BIZOIÁIÖT-UZLET. 
váczi-nteza 21-dik szám Tuchlauben 17-dik szám Schmiedgasse 4-dik szám. 

Hirdetmény. 
Van szerencsénk ezennel nyilvános tudomásra hozni, miszerint a tőzsdemüveleti társulatokra általunk kibocsátott aláírás alkalmával f. évi o k t hó Sl-kéig 

214 részjegy 100 forintjával 
205 „ 5 0 

íratott alá. — Részjegyeink birlalói e szerint tudósíttatnak, miszerint az 

1 - 100 számok az első magyar A. társulatba 100 forintjával, 
1 0 1 - 2 0 0 „ „ „ „ B. „ 50 
201—300 „ a második magyar „ 50 
3 0 1 - 4 0 0 „ a harmadik „ „ 100 „ 

soroztattak be, mig 401—414. és 5 0 1 — 5 0 5 . számok az aláírásra kerülő további társulatok részére előjegyeztettek. A fentemiitett szervezkedett társulatok műveletei 
folyó november hó 15-én veszik kezdetüket, minélfogva a t. ez. résztvevők felkéretnek, hátrányfizetéseiket folyó hó 5-étől a nevezett napig az ideiglenes elismervények 
végleges részjegyekre történő átcserélése mellett teljesíteni. 

Egyúttal bátorkodunk az eddigi részvét által indíttatva, a t. ez. közönséget az ennek megnyitott 

I I 

a IV. magyar tőzsdemüveleti társulatra 100 részjegygyei 100 fíjávai, 
az V. magyar tőzsdemüveleti társulatra 100 részjegygyei 50 fíjávai, 

tisztelettel felhívni 
A társulatok, melyek üzletük körébe, ugy magyar mint osztrák értékeket fel- lől, ugy hogy üzletük állásáról mindenkor tudomással bírnak; azonfelül minden 

vesznek, hat hóra szervezkednek, s megkezdik műveleteiket, mihelyt valamennyi két hónapban számolunk és az eredményezett haszon készpénzben fizettetik, 
részvény jegyeztetett; addig is a betett pénzek 8 száztólival kamatoznak. — Az A hat hó elmultával a társulatok feloszlanak, különben mindenkinek szabad-
aláírásnál a IV. társulatra 40 frt, az V. társalatra 20 frt fizetendő be, a hátra- ; ságában állván ugy a kilépés, mint az újonnan alakuló társulatokban való részesülés, 
levő 60 frt, illetőleg 30 frt, a történt megalakulás után, mely a lapok utján közzé — A társulat számlájára végzett alkuk után nem számíttatik üzérdij, csak a tiszta jö-
tétetik, bérmentesen teljesítendő. j vedelem után öt százalék hazatik le. 

Utólagos befizetés semmi szin alatt nem történik, természetesen kinek-kinek i Reméljük, hogy a bennünk vetett bizalomnak rövid idő múlván meg fogunk 
szabad, több részvényt is jegyezni. A t. ez. résztvevők minden időben jogositvák, a I felelhetni, és oly eredményeket felmutathatni, melyek bécsi törzsházunkéit elérik. 

S ^ Í S ^ m ; ^ ^ é r S e T n e f a l m u k r a v ^ u t l e t k t ' tervrajzzal és tudósitássa, a legnagyobb készséggel szolgá.unk. • 

A jelzálog-bank és bizományi-üzlet váltóháza, 
1386(3_o) Leiíner ée társ. Váczi-utcza 21. sz. I. emelet. 

ív 
A téli idényre 

kész férfi ruha-öltönyök 
a legjutányos árakért készletben talál

hatók s kaphatók 

BAJUSZ JÓZSEF 
férfi szabónál 

Pesten, hatvani-uteza a posta-épület át
ellenében, a szt. Ferencziek házában, 
a ,,honvéd"-hez czimzett boltban, hol 
egyszersmind megrendelések is elfő. 
gadtatnak. 1390 (3—3) 

S í e- c 
.. » s • kmm *-r 

?3 ?mg.i g-s-i
s i HíH 
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ET o> H N j>- *- • » « í S í ; « 6 p i 
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w 2". 2>1 .tjfRSK * £ , <T • 

Rock István gépgyára 
P e s t e n , s o r o k s á r i - u t e z a 2 0 - d i k szám a la i t 

ajánlja a készletben levő 

lekvfl gőzgépeit kazánnal együtU/OComoMljeit és minden nagyságú vizszivalyúit, 

KS* őrlő-malmait, "sas 
kerék- vagy szijjhajtásra, ló- és gőz-erőre, tisztitóval vagy a nélkül. Különböző nagyságú 

zuzó. daráló-gépeit és sóörlöit. 
__ Továbbá különböző ekéit, szecskavágóit, kéz- vagy ló-erőre, répavágóit s 

knkoricza-morzsolóit, valamint jó hirü cséplőgépeit , s könnyű járatú javított járgá
nyait. Gyártmányai szilárdsága és czélszerüségeért kezeskedik. 

1896 (2—6) ROCK ISTVÁN, g^uiaja ónos. 

Heckenast Gu'ziáv könyvkiadó- hivatalában 
Pesten (egyetem-uteza 4-ik sz.), megjelentés 

minden könyvárusnál kapható: 

Regék és mesék. 
Az ifjúság számára a lka lmazá 

KARÁDY IGNÁCZ. 
Sok képpel. Második bővített és igazított 

kiadás. 
(8-rét, 199 lap) fdzve 1 frt. 5 0 kr. 

Nrolczadik k iadás 
( m a g y a r n y e l v e n ö t ö d i k ) . 

A nemi élet 

titkai s veszélyei. 
Értekezések a nemzés és nemi be

tegségekről, az utóbbiak óv- és gyógy
módjaival. 1389(4—12) 

Függelékkel a bujakori ragályzásról 
és Dr. K o d é t , lyoni orvos 

ragáiyelieni legbiztosb óv
szeréréi, 

a férfi és nöi ivarszerek boneztani ábráival. 
Ára: 1 uj forint. 

Postán megküldve ÍO krral többi 
utánvétellel 4 0 krral több. 

Megrendelhető szerzőtől következő 
czim alatt: 

Dr. Eiber V. P 
Pesten, Józgef-nte*» 66-ik számú 

Faját házában.  
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magyar királyi udvari szállítók 

szűcs- és szörme-aruk kereskedése 
Pesten, váczi-uícza 17-dik szám alatt 

ajánljak a t. ez. k ö z e g n e k a beá.lott idényhez dúsan fölszerelt mindennemű részleteiket ^ ^ ^ 
zet t fe lö l tőkéi , minden alakú u t a í ó vagy vá ros i b a n d á k a t urak és hölgyek számára; továbbá k a r m a n t y ú * , g a i i e r u * e* »««».«. , s 

1397 (1—3) 
Az áruk valódiságáért kezeskedünk. 

*) A t. ez. közönség kéretik levélbeli megrendeléseknél a fentebbi czéget pontosan figyeje^nbejrennL_ 

a n a g y k ö z ö n s é g é r d e k é b e n k e d v e s k ö t e 
l e s s é g ü n k n e k t a r t j u k az á l t a l u n k m á r t ö b b 
ízben is k i t ű n ő és s o l i d n a k m e g i s m e r t ^m 

Brauswetter János chronome- ff W 
t e r és m ű ó r á s u r n á k 2 5 é v ó t a f ená l ló I 
ó r a ü z l e t é t S i e g e d e n ( s z ü l ő v á r o s á -

. b a n ) , k é s z s é g g e l és r é s z r e h a j l a t l a n u l a 
l e g m e l e g e b b e n a j á n l a n i . - K e l t m á r c z i u s h ó b a n 1 8 7 2 . 

tof&a-i., 

8 
> 

03 

e 
•s 
ez 

I 
o 
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51. Dani Ferencz, Arad, Kecskemét és 
Szeged városok főispánja. 

Deák János, Kecskeméten. 
Fábián Sándor, Kunhegyesen. 
Facsinay István, Tornallyán. 

55. Főjti J., tanár Ó-Kanizsán. 
Gál Lajos, tanár Uszkán. 
Goboczi Károly, K.-Marján. 
J . N. Grünn, tanár Perjámoson. 
Gubovics J., lelkész N.-Ruszkán. 

60. Hajlemász J., keresk. Ó-Besenován. 
Hcgymeghy László, Szerencsén. 
Hierl Imre, kasznár Légrádon. 
Horváth József, jegyző Margittán. 
Ivancsov Baz., lelkész Királyházán. 

65. Jurenák Gy., urad. isp. Királyság. 
Kardos József, Hollód Venter 
Kapisinszky István, lelkész Gálszécs. 
Késmárky Béla, szolgab szántován. 
Kertész László, ügyvéd Mugocson. 

70. Lázár Mihály, jegyző A.-Keresztur. 
Lévay Henrik, az első magy. ált. 

bizt. társ. vez. igazgatója Pesten. 
Martinetz József, Szakálon. 
Mártonfy Dezső, Szarvason. 
Molnár Antal gazdatiszt Magócson. 

Számtalanszor történik, hogy csupán csak előítéletből mel
lőztetik a kisvárosi magának valódi érdemet szerzett és képzett művész és honfi; 
mert többnyire a bécsi órakereskedők mindent igérö és ámító hirdetéseinek hitelt 
adva, oly silány szerkezetű, hasznavehetlen órák vásároltatnak, melyek — mit áz 
alőlirottak nagyrésze is bizonyíthat — igenis játékszernek, de óráknak semmi 
esetre sem nevezhetők; ezen a szándékos csalással határos eljárás ellen kötelesség 
erélyesen felszólalni, és mindenkit óvatosságra inteni. 

Kit unó jóságú órákat vásárolni vagy javíttatni a közönség 
tapasztalása szerint tehát, egyetlen biztos forrás 

Brauswetter János 
chronometer- és müórásnál az első valódi kulcs nélkül fölhúzható remontoir 
inga-órák szabadalmazott föltalálója, ki az 1871-ik évi londoni világkiállításon 
d i s z o k m á n y n y a l lőn kitüntetve; továbbá külföldön, különösen pedigafranczia 
Svájcz őragyáraiban 12 éven át az óramű vészét minden titkait magáévá tette és 
a hozzávaló gépekkel el van látva, valamint Münchenben is az elméleti és gya
korlati vizsgát eddig még senki által meg nem közelitett sikerrel végezte. 

Frt . 

75. Narancsik Lajos, jegyző Batinán. 
Nemes Gy., vasmügy. felügy. Bánrév. 
Neisier J ános , lelkész Kézbányán 
Nics Ád.,m. k.postamest. Ököritón. 
Pollatschek M., Szegeden. 

80. Pálinkás György. 
ö z v Péchy Pálné, Ököritón. 
Podra István, Mezó-Heszin. 
Ragályi Miklós, Edelényen. 
Ribáry Gábor, T.-Füreden. 

85. Ruff Mátyás, Bezdán. 
Sádor János, Sebeahelyen. 
Simon János, tanár N.-Ruszkán. 
Ifj . Szilágyi János, Gyulán. 
Szakáll Albert, Kőrös-Tarcsán. 

90. Stammer J. ,m kir.postám. Szegvár. 
StefánovitsGy., keresk. Kőrösmezőn. 
Szeghő János, ügyvéd Pesten. 
Szegedy Lajos, lelkész. 
Szivesy Józs., takarékp. ig. Szeged. 

95. Szmonka János, Szolnokon. 
Temesváry László, Derékegyházán. 
Toldy Sándor, gyógysz. B.-Komlós 
Torjay, Massán, 
Tóth Antal, urad isp. Szegváron. 

100. Tóth J . főreáltanod. ig. Szegeden 

Fér f i -órák 
Ezüst hengeróra 4 rubinnal 

» » aranyszél. ugrói 
* » dupla tokkal 
» » kristályüveggel 
» horgonyóra 15 rubinnal 

dupla tokkal 18—20—22 
angol horgonyóra 15 rubinnal 
kristályüveggel 18,20,22—24 
ugyanaz dupl. 22 ,24 ,26—28 
valódi horg. remont. fülénél föl

húzható kristályüveg. 80,32,35. 
ugyanaz duplatokkal 35, 37—40 

Arany horgonyóra 3. szám. (18 kar.) 
16 rubin. 36, 38. 
horg. duplatokk. 55, 58, 65, 70 
horg. kristályüveg. 42,45, 55, 65. 

Inga-órák 

Fr t . 
10—12 i Ar.horg.kris t .üv.dup. tok.62,65,70,80 
13 — 14 » valódi remontoir horgonyórák 
15—17 kristályüveggel 65, 70, 80, 90 
14—17 » ugyanaz dupl. 100,110,120,160. 
1 6 - 1 8 Hölgy ó rák . 

Ezüst hengeróra 4 rubinnal 13—16 
Arany órák 3-mas számú (18 karátos) 

» hengeróra 4 és 8 rubinnal 25, 
27, 80, 33. 

» ugyan, dupla födél. 38, 40,45,48. 
» horgonyóra 16 rub. 42,45,48, 60 
» ugyanaz duplát. 50, 52, 58, 60 

S e r k e n t ő k , órával együtt 7 ft., gyer-
tyagyujtóval 10 ft., 8 napos 12 ft. 

Ezenkívül minden egyéb kívánható 
órák kaphatók, ugy munkás órák is. 

legnagyobb választékban saját találmányú uj készülék-
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kel, melyeken a tokon kívül legyen az 1—2 vagy 3 nehezékkel mind egyszerre 
fölhúzni, úgyszintén megindítani és a mutatókat igazítani lehet. Körülményes 
leírás és árjegyzék kívánatra ingyen beküldetik. 1293 (16—0) 

t A évi Írásbeli jótállásról szóló iratot kap minden óra vevője. 5 évit 
* * * pedig minden javítás megrendelője használati utasítással együtt. 
•»• zsebórákat függő és fekvő, egyszóval minden helyzetben és rázkódásban, 

aranyowanés pontosan szabályozva adom által a közönségnek. 
^ W " Arany és ezüst órák, lánczok a m. k. ellenőri hivatal által megvizsgál -

u , i a B ? e n nen»lxm dúa és a legdíszesebb választékban kaphatók. # # " Ezüst 
^a* 7 ^ 3 r ~ 8 tr^g, hosszuk 6—15 frtig, 3-mas számú aranylánczok rövid 
^ 8 ~ J 0 J * ° Í ' » ° » » T O 35—100 frtig. Talmiarany, bronz- és aczéllánezok is kap
hatók, n r g y a k , melyek nem tetszenének, kicseréltetnek. Órák. arany és ezüst a 
legmagaso íngcaarébe elfogadtatnak. « - Vidéki megrendelések a pénzösszeg 
előleges fe ^uMéie, „ ^ n U n T é t B e U e t t ^ ^ a m teljesíttetnek. 

Heyek Adolf 
J J 

u JCL&ZB, 
czimzett 

szövött s rövidáruk raktára 
Pesten, a szervita-téren, sütó-utcza sarkán, 

ajánlja az 

ŐSZI- és TÉLI IDÉNYRE 
dús választékban, legjobb minőségű s legizletesebben kiállított 

hölgyek, urak s gyermekek számára, u. m.: 
h a r i s n y á k a t , b o t o s o k , n a d r á g o k , m e l l é n y k é k , j o p p k a k , s z á r h a r i s n y á k , 

s h a w l o k , ba sch l ik , k e n d ő k 8 k e z t y u i t stb. 

nemezlábbelik 
mindennemben s nagyságban, 

gumi esököpenyegek, ágybeté tek s lábgyékényeket , 
valódi 

pottendorffi kötőpamut. 
s egyátalában a legkitűnőbb s legjobb 

varró-, kötő- s h imző anyagokat , 
czé rna , p a m u t és s e l y e m b e n , kézi s gépvarrásra, s minden a r ö v i d á r u k szakmá

jában vágó á r n c z i k k e i t a lehető legjutányosb árakért. 
| f j r* Levélbeli megrendelések a leggondosabban eszközöltetnek, s nemtetsző 

áruczikkek kicseréltetnek vagy visszavótetnek. 1387 (6—6) 

Műíbgászi terem. 
Minden fogmütétet Garantia mellett végez, valamint a 

legszebb műfogakat és légnyomatu fogsorokat készit 
fogorvos 

dr. V i d é k y F., 
1398 ( l—S) uri-uicm 6-ih szám. 

lV Az őszi és téli idényre 

firet sd.nc.der Zsigmondnál 
P e s t e n , 

szervita-tér 5-dik s fürdő-utcza 11-dik szám alatt, 
l eg jobb minőségű , v í zha t l an s a legújabb minta szerint készitett 

férfi-, női-s gyermek-topánkák 
dús választékban a következő árakért kaphatók: 

5—6 ft. 

Hely szfikemiatt időnként megújított névsorozat| 

Férfi t o p á n k á k : 
1 pár borjubőr topánka . . . 
1 pár borjubőr topánka an

gol varrással 6—7 
1 pár orosz-lakbörang. varr . , 7—8 
1 pár patent bórtopánka lak

bőr borítással 6'/i—7>/j 
1 pártuffel, bőrboritással. . 7—8 
1 pár tuffel igen magas czug-

csizma, bőrboritással . . . 9—10 
M i t o p á n k á k : 

1 pár brunell, lakbőr borí
tással 3%—5 

1 pár brunell, lakbőr borí
tással húzóra 4—51 / . 

1 pár bársony vagy posztó 
lakbór borítással 41/.—6 

5—6 ft. 1 pár vízhatlan bőrtopán . . 
1 pár bársony-topánka bá

ránybőr-béléssel, finomul 
prémezve s lakbór-kör-
boritással 71/.—9 » 

1 pár reggeli czipó minden
nemben l1/.—3'/« » 

F ia - , leány, és gyermek" topánkák ; 
Brnne l l , b á r s o n y , b ő r vagy posz tóbó l 
a nagyság arányához: l ' / t—4 f t A í ösz-
szes lábbeli áruk nemcsak v á s z o n n a l , 
hanem franczia flanellal béllelvék. 

Ezenfelül nagy raktár t ta r t minden
nemű férfi-, női- s g y e r m e k m e l e g 
c o m o d e - e z i p o k b ó l a l e g j u t á n y o s b 
á r a k o n . 

ttS" Vidéki megrendelések a legjobban, gyorsan és pontosan 
teljesíttetnek. . 1385(7-12) 

Kiadó-tulajdonos H e e k e n a s t Gusz táv . — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1872. (egyetem-utcza 4-ik szám alatt). 

Előfizetési fö l té te lek: a Vasá rnap i Újság és Po l i t ika i Újdonságok egyö t t : Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt. 
Csupán Vasá rnap i Újság : Egész évre 6 frt. Fél évre 8 frt. — C s u p á n Pol i t ika i Újdonságok : Egész évre 5 frt. — Fél évre 2 frt. 50 kr. " V Q 

Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajczárba; háromszori vagy 
többszöri igtatásnál csak 7 krajczárba számíttatik. — Kiadó-hivalalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos. WoUzeile Nr. 22. éa Haasenstein és Vogler, WoUzeile Nr. 9. — 
Bélyeg-dij, külön minden igtatá. után 30 krajczár. 

A magyar színművészet múzsája lefor
dított fáklyával áll a ravatalnál, mely ked-
venczei egyre gyérülő soraiból a legked
vesebbek egyikét őrzi, halotti leplekkel 
boritva. Az örökmosolyu Thalia ajkán a 
mosoly helyett zokogás tör fel: a vigjáték 
leghivatottabb papjai egyikét vesztette el 
Szerdahelyi Kálmánban. 

Alig egy hónapja, hogy orvosai egyszerre, 
váratlanul az aggasztó ítélettel lepték meg 
a közönséget, hogy Szerdahelyi Kálmánnak 
veszélyes szívbaja miatt egy-
idöre el kell vonulnia a szín
padtól, s vidéken, a természet 
és gondtalan élet ölén keresnie 
üdülést. A művész, egyaránt 
kedvencze a színpadnak és 
társas köröknek, diadalai kellő 
közepéből ragadtatott ki. Még 
az nap este, midőn ez ítélet fe
lette kimondatott, Moretó víg
játékában, művészi alkotásai 
egyik legkedvesebbikét, Polilát 
elragadólag játszta; s eleven, 
elmésségtől szikrázó, életvidor 
játékán nyoma sem látszott, 
hogy élete gyökerén halálos 
féreg rág, s hogy ő maga is 
teljes öntudatában van a ve
szélynek, mely fenyegeti. El
utazása előtt még egy szerepet 
kellett volna játszania, az okt. 
4-dikére kitűzött „Romeo és 
Jul iá"-ban Mercutiót; még 
egyszer el akarta szavalni <a 
Mab királynő felséges tündér
regéjét, még egyszer — szivé
ben a halálos tőrszurással — 
élczelni és nevetni akart , mi
előtt lerogyna. Ah, oly jól illett 
volna hozzá, utolsó szerepnek, 
épen ez; oly jól, mintEgreSsy-
nekaBrankovicsapai fájdalmai 
s tragikai átkozódása, melyben 
összerogyott volt, valósággá 
változtatva, iszonyú valósággá, 
az iszonyú játékot. De Szerdahelyi már nem 
játszhatta el Mercutiót. Okt. 10-én elhagyta 
a fővárost; alig véve búcsút barátaitól, 
kiket soha sem volt viszontlátandó többé; 
pedig mennyire tisztában volt sorsával, mu
tatja, hogy elutazása előtt végrendeletet 

S z e r d a h e l y i K á l m á n . 
(1829—1872.) 

tett. Korábban elhunyt nővére (Sz. Nelli) 
utáni sógorához Nagy - Bányára ment. Ott 
a vidéki levegő, a fáradság s gond nélküli 
élet eleinte jótékony hatást látszék gyako
rolni egészségére s a tudósítások, melyeket 
róla vettünk, remélni engedek, hogy a szín
pad nem örökre vesztette el. Egy kirándu
lása Koltóra gróf Teleki Sándor barátságos 
házához és szüretjére sa vidámság, melylyel 
ott egy pár napot töltött, még fokozták e 
reményt. De szívbajához, meghűlés követ

S Z E R D A H E L Y I K Á L M Á N . 

keztében, tüdőlob járult s nejét egy aggasztó 
távirat a beteg ágyához szólitá. Biztató és 
aggasztó hirek kergették naponként egy
mást. Az utolsó napi hir ismét némi reményt 
látszott nyújtani. Azonban másnap, nov. 
14-kén este, már halála hirét hozta a táv

sürgöny, mely épen azon perczben érkezett 
a nemzeti színházhoz, midőn a zenekar 
Donizetti„Dom Sebastian"-jának nagy gyász1 

indulóját játszotta. 
Szerdahelyi Kálmánnal a második magyar 

színészi nemzedéknek egyik legkitűnőbb tag
ját vesztettük. Annak a nemzedéknek, mely 
Megyery, Bartha, Szentpétery, Egressy, id. 
Lendvay, László, Laborfalvy Róza és Lend-
vayné után, bár kevés, de az elsőkkel egy 
rangban álló néhány kitűnőséget: Szigeti 

Józsefet, Tóth Józsefet, Szerda
helyi Kálmánt, Prielle Korné
liát és Felekinét adta a magyar 
színpadnak. E második nem
zedék is fogyatkozóban van 
már; második kitűnő tagját 
temettük el Szerdahelyiben. S 
a betölthetetlen, vagy eddig 
legalább bízvást annak mond
ható hézagok ismét egygyel 
szaporodtak az ö kidöltével. 
A kik az ő szerep-körében ed
dig mellette próbálkoztak a 
nemzeti színpadon, vagy a kik 
abban a vidéken jeleskednek, 
őt meg sem közelítik. S hogy 
őt valaki olymódon pótol
hassa , mint ő Lászlót pótolta, 
arra egyhamar semmi kilátás 
nincsen. 

Egészen egyenlő művészi 
egyéniségek nincsenek; épen 
mert művészi egyéniségek: 
különbözők. Szerdahelyi sem 
az volt a mi László; s midőn 
ez, különben művészi ereje 
egész teljében, csak hangjában 
fogyatkozva, a színpadtól bú
csút vett , legremekebb alko
tásai közül néhány, Szerda
helyi mellett is gazdátlanul 
maradt. De más jelességekkel 
viszont Szerdahelyi multa fe
lül elődét s egész szerepkörét 
nagyjában mégjis betöltvén, 

csakhamar feledtette. László francziás finom
ságát talán nem érte e l , de egészséges és 
több oldalú humora egy uj árnyalatot te
remtett a szalon-szerepekben, melyek neki 
mindvégig force-szerepei is maradtak. Ne
mes kedélye, finom választékossága, elmés-




