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b) Kül fö ld iek .

I. Aroade, spanyol király . . . . 3
Faidherbe tábornok , ' . . . « . . 5
Bossak-Haucke 7
Thiers 9
Garibaldi fiai (Menotti, Ricciotti és

Canzio) . 11
Darwin Róbert Károly 13
Grévy 15
Tegetthoff" 16
Dombrovski 21
Cluseret 21
A Commune vezérférfiai (Pyat, Grous-

set, Delescluze, Cournet, Gambon,
Assi) 22

Döllinger 24
Dürer Albert 26
A Commune vezérférfiai (36 arczkép) 32
Scott Valter 34
A bolgár nemzeti egyház előharczosai

(Hilarion, Asscntje és Passija) . 35
Paul de Kock 37
Desjardins Ernő 41
Hohenwarth 43
Kepler 52

II. Történelmi képek.
A franczia hadifoglyok kivonulása

Metzböl 1
Porosz előőrsök a Nogent-erőd alatt

Parisnál 2
Franczia tisztek temetése Versailles-

ben • • . . 2
Jelenet az orleansi csatából . . . . 3

1. Elmélkedések, értekezések,
fejtegetések.

Lap
Idöszámitásunk. Petrovits Gyula . . 7
A ház asszonya. Janet Pál után Sámi

Lászlóné 46, 58, 72
Belfort s a keleti hareztér Franczia-

országban (térkép.) Borostyánt ÜST. 54
A szajna-balparti Paris. T. L- 71, 86, 94,

107, 119
A „Gondolatokéból. B. Eötvös Józs. 83
Angol gyermek-nevelés 111
A jelen korszakról. Channing E. V.

felolvasásából . . . . 118, 130, 142
A mivelödés befolyása a szaporodásra 159
A háború veszteségei. György Endre 179
Életkényelem a társadalmi egyenlő-

ségben. Sarlay Pál . . . . 194, 206
Francziaország, a mint a békét alá-

írja (képpel) —á—r— 207
Lakáshiány és munkásházak. György

Endre 221
Az ember életkora. Kemenczky Kál-

mán 222, 237
A nőkérdés különböző országokban.

U—i 235, 250
A szabadság befolyása a szellemre.

K.T.K. . . . . . . . . . 250
Az ember értelmi és erkölcsi képessé-

geinek fejlődése. Darwin legújabb
művéből Petrovits Gyula . . . .291

Szám
Porosz dzsidások portyázáson . . . 3
A riedselzi polgármester és fia porosz

fogságban 4
Fogoly franc-tireur porosz ulánusok

közt 5
A saint-germaini terrasszon . . . 5
Porosz ostrom-ütegek Paris előtt . . 6
A poroszok bevonulása Thionvillebe 7
Thionville-i utcza a bombázás után . 7
Sebesültek kiszállása a Szajna partján 7
Porosz bomba lecsapása Parisban a

mont-parnasse-i temető előtt . . 8
B. Eötvös hamvainak átvitele az ercsi-i

családi sírboltba 9
E«y bomba hatása egy párisi ház pad-

lás-szobájában 11
A német császárság kikiáltása Versail-

lesben 11
A párisi nép a Szajnába dob egy rend-

őr-ügynököt 12
Porosz uhlánus az Arc de Triomphe-

nál . •. . . . 13
Egy porosz tiszt a Champ Elisée-n . 13
Egv párisi bünhödése, ki a poroszok-

kal szóba állt 14
Ufcczai harcz a Pigalle-téren Parisban 16
Bourbaki seregének visszavonulása

Svájczban . . . • 17
Francziaország, a mint a békét aláírja 17
Zrinyi és Frangepán utolsó találkozása 18
A Commune egyik tagja és kísérete

Parisban 18
Lovas garibaldista Parisban . . . 19
Issy erőd Paris mellett 20
A párisi harcztérröl (2 kép) . . . 21
A Vendome-oszlop ledöntése Parisban

(2 kép) 23
A Rue Royal égése Parisban . . . 24
A Castiglione-utczai torlasz Parisban 24
„Petroleumos nő" kivégeztetése Pa-

risban 25
A párisi városház égése 25
Kommunista foglyok kivégeztetése a

Luxemburg-palota kertjében . . 26
Győzelmi szobrok a berlini diadalün-

nepen 27
Képek a berlini diadalünnepről (5

kép) 28
Országos lövész-ünnepély . . . . 36
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(2 kép) 40
Honvéd-toborzás 1848-ban. Munká-

csy Mihály 42
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alatt 50
Rossel, Ferré és Bourgeois kivégez-

tetése a sartory-i sikon . . . . 51

III. Táj- és utiképek.
a) H a z a i a k .
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Falusi udvar télen. Greguss János . 2
Gö<le a Maros szorosában. Keleti O. . 3
Déés főtere 3
Appony-vár romjai. Keleti G. . . . 5
Trencsén vára. Keleti G. . . . . . 8
Illők (Újlak) Szerémmegyében . . 9
Gyimesi vám 14
A Medvebarlangok sziklakapuja Bor-

szék közelében 14
lka várának zömtornya. Keleti G. . 1 5
Basa Tamás kúriájának romjai Zabo-

lán. Greguss J 15
Csiki székely lak _ 15
Sepsi-szentgyörgyi ref. templom. Ke-

leti G 16
Alsó-Sólyomkö. Greguss J 16
Gyergyó-Szent-Miklós piacza . . . 16
Kismarton 18

bl Sz
Lap

Kisfaludy Sándor hátrahagyott mun-
kái. I — I I 314, 326

Az ember társadalmi fejlődése. Dar-
win legújabb müvéből Petrovits Gy. 315

A bucsujárások és magyar népünk.
Varga János . . . . 343, 355, 367

A gyermekkertek. K.T.K 346
Franklin ifjúsága. (Laboulay fölolva-

sása.) Szász Károly . . 402, 415, 427
Az ember a fejlődés legalsó fokán.

Dapsy László 487
Channing a szegényekről . . 499, 510
Németesedés,korcsosodás. I — I I . Imre

Sándor 514, 526
Csokonai költői hatása. Imre Sándor 522
Egészséges lakás 550
A kellemes álmok megszerzésének

mestersége. (Franklin levele.) Sámi
Lászlóné 559

Egy angol anyának ijedelme a szabad
nőképzéssel szemben. B. F. . 575, 586

Bonapartista remények. B. F. . . . 590
Zólyomi tündér-uradalom. Gáspár I. 599
A fiu és leány testvér. (Janet Páltól.)

Sámi Lászlóné 611, 623
A gyermek-nevelés. („Nyugot-Európa

és hazánk" ez. röpiratból) . . . 613
Az öngyilkosság. Dr. O—th. . . . 640
A családi élet. (Janet Páltól.) Sámi
' Lászlóné 651^666
Olasz romlottság ". . 669

Sárbogárd-tinódi ref. templom. Mé-
szöly Géza

Szálloda a szczawnizai fürdőben .
Vörös klastrom és a Korona-hegy
Forrás az erdőben. Keleti G. . . .

Szám

29
30
30
32

A halasi Sós-tó fürdője 84
Sátorhegy Sztojkafalvával . . . . 35
Arad főtere 36
Sólymos várromjai 37
Mária-Radna 37
Falusi temető. Greguss J 44
Verespataki zúzdák (Erdélyben) . . 46
Szentgellérthegyi részlet 46

b) K ü l f ö l d i e k .
Strassburgi székesegyház 4
AzEgyesült-ÁUamokföldmivelési osz-

tálya Washingtonban 10
Maimaison kastély Paris mellett szét-

romboltatása előtt 14
A londoni nemzetközi kiállítás kertje

a megnyitás napján 22
Czella a Roquette-fogházban' . . . 26
A Roquette-fogház udvara . . . . 26
A Chateau d'Eau-tér Parisban . . . 27
Emsi fürdő 31
Uj-Kaledoniából:

Csolnakázó bennszülöttek . . . 32
Egy franczia ültetvényes lakháza . 32
Hittér í tő templom 32
Őserdő a tengerparton . . . . 33
Keresztyén hitre tér t bennszülött . 33
Tripang-halászat 34

Ravanicza zárda Szerbiában . . . 35
Djema-Sah'ridj kabyl falu . . . . 37
If vára Marseille mellett 38
Egy diszterem romja a Tuileriákban . 38
Madridi királyi szinház 38
A mont-cenisi alagút végpontja Olasz-

ország felöl Susánál 41
A Rigi vasút Svájezban:

Hidak és alagút a Schnurtobolen . 42
Vitznaui állomás 42

A tenger által p a r t r a dobott hajók a
hiogói kikötőben Japánban . . . 43

Karlaui fogház Styriában (3 kép) . . • 43
A mont-cenisi vasút Oulxnál . . . 44
Képek Chicagóból (5 kép) . . . . 45
A „Fekete-tűzhely" (Csorna-Pecz)

Herczegovinában 45
Szibériai karaván 461
Parasztház Szibériában 46 j
Chicagói romok 47 j
Az Alkazár elörésze Szevillában . . 49 i
Az Alkazár kertje Szevillában . . . 49 |
Tatár sir 52
Kaukázusi falu télen 52

IV. Hazai építészet, emlékmű-
vek, régiségek.

Batthyány - mauzóleum. Schickedanz
Albert terve 17

Zrinyi P. és Frangepán F. emléktáb-
lája a bécs-ujhelyi székesegyház-
ban 19

Hribóczi g. k. fatomplom . . . . 22
Honvéd-menház. Kauzer és Hrey terv-

rajza 23
A „Hungária" szálloda Pesten (4 kép) 25
A pesti sugárút torkolata. Linzbauer

terve 27
A központi fővámhivatal épülete Pes-

ten. Ybl Miklós terve 31
Aradi városház, szinház, megyeház,

régi gymnasium 36
Csokonai szobra, Izsótól 42

V. Természettudomány, ipar,
gazdaság.

F r a n c z i a p o s t a - g a l a m b o k . . . . 1
A m a g y a r h o n v é d s é g s z ó r ó l ö v e g e . 6

2. Elbeszélések, genreképek.
Lap

A testvér-évek. Hawthorne N. után
Szász Károly 3

Higginbotham ur balesete. (Amerikai
besz.) Hawthorne után Sámi L. . 30, 42

Dr. Heidegger kísérlete. (Amerikai
beszély) 154, 166

A szerelmes mollah. Vámbéry Ármin 178
Az 1848-iki gyermekcsaták. Varga Já-

nos 179, 198, 210
Európa asszonyság növeldéje. Angol-

ból Sámi Lászlóné . . 246, 262, 274
Vidám szüret. (Beszély.) P. Szatmáry

Károly 290, 302
A Formák országában. K. T. K. . . 342
A nagyravágyó vendég. (Beszély.)

Hawthorne után Sámi Lajos 354, 366
Ablakomból. (Rajz.) Wilkie Collins

után —á—r— 378, 390
A Szabadság leánya. (Swift allegó-

riája.) Sámi Lászlóné 391
Előnyös hibák. Gifardinné után Sámi

Lászlóné 406
Zsugori Péter kincse. (Beszély.) 438, 450

462, 475
A negyvenhét ronin. (Japáni törté-

net.) —á—r— . . . 534, 546, 558
A sirásó. Bosegger után Sámi Lajos 610
Halál az erdőben. (Beszély.) Rosegger 622

638

Szim
Ágyunaszádok a Szajnán Parisnál . 6
Léghajó Paris fölött éjjel . . . . 16
Lezuhanás a tengerbe 12
Léghajó a hófelhők közt 12
Rodmanféle 1000 fontos ágyú New-

Yorkban .i Hamilton-erődben . . 15
Egy torpedó lölrobbanása . . . . 17
Zsiráfok a londoni állatkertben . . 20
Tigris kölyköket szoptató kutya a

drezdai állatkertben 26
Veszélyes lépés az Alpokon . . . . 29
Hegyomlás az Alpokon 29
Tejes pincze a Walby-urodalomban . 29
Sajtpincze a Walby-urodalomban . . 30
A londoni macskakiállitásról . . . 31
Óriási pók kolibri fészeknél . , . 36
A tűzoltó-szerek kiállításáról (4 kép) 39
Fúró gép a mont-cenisi alagút készí-

tésénél 41
Tatár kutya 48
Készülék a sósviz elpárologtatására . 49
A Handel-orgona a londoni Albert-

csarnokban 50
Vas-olvasztó kemencze 50
Az 1871. decz. 12-iki napfogyatkozás 51
Vasúti hóeke 52

VI. Népviseletek, genreképek.
a) H a z a i a k .

Pesti favágók. Jankó János . . . . 4
A betyár lova. Lotz Károly . . . . 19
Huszárok megérkezése egy alföldi

helységbe. Frigyes 20
Beszállásolt huszárok. Frigyes . . . 20
A huszárok itthon :

Tánczmulatság. Frigyes . . _ . . 24
Beszélgetés a korcsmában. Frigyes 24

A felhasznált alkalom. Lotz K. fest-
ménye után 27

„Magyar ifjúsági véderő" . . . . 28
Gyümölcsárus kofa a pesti piaczon. 29
Képek a határőrvidékről (3 kép) . . 30
Magyar testörök 34
Agarászat az alföldön 37
Huszár ordináncz 44
A honvéd-táborból. Frigyes rajza . . 47
Meszelő asszonyok a pesti Deák-téren 47
A pesti sakkor ablakában. Appelrath 48
Egy pesti lutris-bolt előtt . . . . 51
Karácsoni vásár Pesten 52
Karácson este 52
Honvéd-tisztek Szilveszter-estéje . . 52

b) K ü l f ö l d i e k .
Száraz fagalyakat szedő párisiak . . 8
Porosz lovak és lovasok franczia ház-

ban 9
Porosz sánczkosarak szállítása a pá-

risi ostrommüvekhez 10
Párisi mészárszék az ostrom alatt . . 10
Élelmi szerekkel hazatérő párisiak . 11
Az utolsó német katona kivonulása

Parisból . 13
Lovas katona mint tüzér ságyutiszto-

gató gyerkőcz Parisban . . 21
A berlini ünnepélyre utazó katonák , ?8
Az orosz czár Emsben 33
Vezeklő tatár dervisek 48
Az utolsó ut. Nordenberg festm. után 49
Cserkesz a Kabarda-törzsből . . . 52

VII. Vegyes tárgyuak. Térképek
és tervrajzok.

Belfort és környékének térképe . . 5
,,Az ivóviz" ez. czikkhez 3 ábra . . 34
„A kétfejü csalogány" 35
A magyarországi tűzoltók országos

ünnepélyéről 39
„A gégetükör" ez. czikkhez 6 ábra . 40
A mont-cenisi alagút átmetszete . . 41

Lap
A három ezüst húszas. Könyves Tóth

Kálmán 653
A hatodik világrész. Sámi Lajos . . 655
Egy Szilveszter-est (képpel). Tors

Kálmán 667

3. Költemények.
Ábrányi Emil: A beteg. (Beranger

költeménye. 1823. apr.) . . . . 194
Baráth Ferencz: Árpa Jancsi. (JBurns

költeménye) 154
Bartók Lajos: Az első napsugár . . 235
Benedek Aladár: Hol van a fény a

rezgő láthatárról?! 130
— A vén szentkép-árusnő . . 450
— Novemberben 575
— Ugy meguntam 638

Bényei Gábor : A kis árva . . . . 42
Beöthy Zsigm.: Világ folyása (Uhland) 558

— Az özvegy atya 558
Bovánkovich János: Őszi dal . . . 462
Dalmady Győző: Az erdő és a gyer-

mek 378
Darmay Viktor: Visszatéréskor . . 54

— Erdőben 206
Dömötör János: Volt egyszer egy szép

kis leány. (Burns R. után) 402
— Az ember gyásza. (Burns.) 598

Endrödi Sándor: Bolyongok . • • 166
— Falun 390



Lap
U. Eötvös költeményeiből:

Maholnap sir takarja . . 83
Végrendelet 83

Erödi Béla: A leány az alvilágban.
(Uj görög néprománcz) 326

— Hafiz dalaiból 510
Gáspár Imre: A távozó 290

— Csillagos ég (Szladkovics tót
költőtől) 290

— Jó éjszakát! (Dumny Emil). 354
— Vén harang . . . . . . 354
— Vándordal 452

Greguss Ágost: Kedves halott . . .118
Gyulai Pál: Romhányi 497
Hegedűs István: A görögökhöz, kik

eljöttek Francziaországért
harczolni. (De LapradeY). 94

Illyés Bálint: Pünkösd ünnepén . .274
Lukács Ödön: Szülőföldemen . . . 486 j
Marikovszky Gábor: Ugy vagyok én 366 !
Medgyes Lajos: A természet . . . 414
Nyilas Samu: Puszta ház . . . 2

— Ha nem leszek 218
— Ócska bútor 218

Pásztói: A tündérek halottja . . . 178
— Hazatérés 534
— Búcsuhangok 610

W. Rajka Teréz: A szülői házról . 106

Kármán József (arczkép) —á — r— .
Kármán Fannija (arezkép) . . . .
Könyves Tóth Mih. (arczk.) —á—r—
Kepler (arczkép) Dapsy L
Hoványi Ferencz (arczk.) —«—r— .

609
621
637
649
665

5. Történelem, restségek és
rokon tárgyuak.

Metz kapitulácziója (képpel) . . . 4
A poroszok a Nogent erőd alatt (képp.) 16
Franczia tisztek temetése Versailles-

ben (képpel) T—s 20
Porosz haditörvényszék (képpel) . . 44
Egy halálra hurczolt franc -tireur

(képpel) 55
A porosz király a saint-germaini ter-

rasszon (képpel) 57
A Mont-Avron lövetése (képpel) . . 72
Thionville (2 képpel) 8. L 84
Sebesültek kiszállásaPárisban (képpel) 86
Paris ostroma (2 képpel) 96
Poroszok beszállásolása franczia hely-

ségekben (képpel) 112
A párisi ostrom-öv (képpel) . . . 121
Egy bomba hatása (képpel) . . . . 132
A német császárság kikiáltása Ver-

saillesben 132
Párisi zavarok (képpel) 144

A halasi Sóstó cs gyógyfürdője (kép-
pel). Dr. Molnár István . . . . 430

A Sátor-hegy Sztojka falvával (kép.) 442
Arad városa (képpel). — r n— 449
Agarászat (képpel) 464
Arad közel vidéke (2 képpel) . . . 466
Az ordináncz (képpel) 550
A verespataki zúzdák (képpel) . . 576
Karácsom vásár (képpel). —á—r— 652

1. Általános nép- és országisinc.
Csendélet a franczia határon II-III .

Borostyánt Sándor 719
Kirándulás Altenburg vidékére. Dob-

ner Rudolf 15
Török igazságszolgáltatás. Erödi Béla 17
A franczia lovasság. B—i . . . . 43
Indovinelle. Kiss Elek . . . . 35, 47
Po rósz lovasok portyázáson (képpel) 36
A strassburgi székesegyház (képpel) 44
Adomák és jellemvonások a skót élet-

ből. (Dean Ramsay után) Barúth
Ferencz . . . 87, 97, 110, 122, 134

Az arab udvariasság. K. T. K. . . 123
A bibliai paradicsom. U—í . . . . 156
Régibb és újabb mozaikok. U—i . . 182
A mormonokról. (Dixon után) Sámi

Lászlóné . . . . . 306, 318, 331
o - 7,-, , , K a ™ c s o n i k t í P e k • • • • 650 | Nevezetes régi ostromok SámiL 146* 157 I A La-Roquette-fogház, (képpel)
Soos Miklós: özvegynek. . . . . 622 ; A n é m e t e k P á r i s b a n f k é D n e n . . 156 ! Abolgái-nép babonái. Erödi Bél
Sükei Károly: Esküvő (ScottWalter) 427
Szász Károly: Mese 30

' — Éjjel 71
— Nyári reggel 342
— Firdúzi (Heine után) . . . 474
— Csokonai szobrának leleplezé-

sére 522
— Elegia egy falusi temetőben.

(Gray Tani.-tói. Képpel) 546
— Toldy Forenczhez 586

Szűcs Dániel: Ó év estéjén . . . .
— Uj évre

Tompa Mihály: Temetőben . . . . 262
P. Tóth Kálmán: A zászló-tartó . .246
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A közelebbi években gyakran találkoz-
tunk Pest utczáin egy rendkívül szelid
tiszta képű öreg úrral, kiből, tulságig egy-
szerű polgárias öltözéke daczára, könnyű
volt kiismerni a régi korbeli nemes embert.
Hosszabb alsó kabátja fölött rövidebb felsőt
viselt, melyet hűvösebbel magára öltött,
kevésbbé hűvössel pedig csak ugy panyó-
kául vetett vállára a másik fölé. Fövege
rendesen tág sapka volt, igen nagy szem-
ellenzövei, a világosságtól óvni gyönge
szemeit. Válla nagyon meg volt már gör-
bülve az évek súlya alatt, —
látszott, hogy jól túl van a
nyolezvanon — de azért elég
gyorsan s biztosan járt még.
Igen sok ismerője lehetett,
mert minden tizedik ember,
hol nyájasan, hol tisztelettel-

• jesen köszönt neki.
E tisztes öreg urat nem

fogjuk látni többé Pest utczáin,
sem sehol ez árnyék világban,
mert a lapok nem rég meg-
hozták a gyászhirt, hogy sa-
árdi Somssich Miklós — mert
ö volt — deczember 19-kén,
élete 87-dik évében meghalt.

Egy hosszú s események-
ben gazdag korszak emlékei
szállottak sirba vele. Sir-
dombja magaslatáról majd-
nem kilencz évtizedes múlt
hosszú s mély völgyébe esik
a. visszapillantás.

Somssich Miklós 1784. de-
czemberében született, ősei
birtokán Saárdon, Somogyme-
gyében. Apja József, anyja
tfrményi Mária volt, az or-
szágbiró húga.

Oly időben született, hogy
eszmélő gyermek volt már, "f

midőn az újkor legnagyobb
eseménye: a nagy franczia for-
radalom kitört. Az eszmék s
törekvések, melyek e nagy
forradalmat vezérelték, sokkal messzebb
hatottak, mint maguk a köztársaság hódi-
tásai, s áthatottak; mindent, lelkeket és
elméket, intézményeket és az egész társa-
dalmat, még ott is, hol érvényök el nem

S o m s s i c h M i k l ó s.
(1784—1870.)

ismertetett, sőt a hol hatalmasan küzdöttek
ellenök. Magyarország loyalis és királyi
érzelmű nemessége semmitől sem volt távo-
labb, mint a forradalmi aspiratiótól; de
azért a kedélyekre ellenállhatlanul hatot-
tak a szabad eszmék s egy egészen uj irány-
zat kapott lábra épen azon időben, midőn
József magas és eszményi ezélzatu, de nem-
zetellenes uralkodása után ismét a régi
alkotmány ülte diadalát Leopolddal, s a
kedélyek a haladás eszméire kellőleg elő
voltak készítve.

S O M S S I C II M I K L Ó S.

Ily időkor növendéke volt Somssich
Miklós. Apja is a nemzet jobbjai közé tar-
tozott s családja a legmiveltebbek egyike
volt. Ily légkörben a fiu is korán fejlődhe-
tett. — Miután otthon az ismeretek legalsó

elemeit elsajátította, gymnasiumra Kani-
zsára vitték, majd Pécsre, hol a bölcsészeti
folyamot is hallgatta s a jogot is megkez-
dette, melyet azonban Pesten végzett el.

Családjának hagyományos befolyása
csak a lépcső volt, melyen kitűnő elmete-
hetségei s jellemszilárdsága könnyebben
emelkedhettek magasra, holott kétségkívül
a nélkül is fölküzdötték volna magokat.

Egészen fiatal, alig 22 éves ifjú volt
még, midőn már a megyei szolgálat ösvé-
nyére lépett, mely az államélet lankám

vagy meredekjén oly sokakat
vitt föl a legmagasb tetőig,
hová — ha akar — neki is
könnyű lesz vala feljutnia.

1806-ban már megyei al-
jegyző, 1808-ban főjegyző So-
mogyban, s 1809-ben, mikor a
franczia mint ellenség tapodta
hazánk határait, a hadi tudó-
sítások megszerzése végett
mint hirnök küldetett ki me-
gyéje által.

A huszonöt-huszonhat éves
ifjú ekkor már vezérszerepet
játszott megyéjében, a mi azon

Í korban, mikor a tekintély sok-
kal kizárólagosb sajátja volt
az öregségnek, mint napjaink-
ban, fölötte ritka volt. Somogy-
megye az 1811-diki ország-
gyűlésre öt küldötte egyik
követéül, s ö ott az ugocsai
Perényi Zsigmondon kivül a
legfiatalabb ember volt a kö-
vetek tábláján.

Az 1811-diki országgyűlés,
mely a következő év derekáig
nyúlt, mint tudva van, legin-
kább a pénzügyekkel, a papir-
pénzlábbal s a hírhedt deval-
vatióval foglalkozott. Ez ügy
is, s átalában a század elején
az alkotmányon ejtett sok sé-
relem, a háború által kétség-
kívül igényelt, de gyakran az

alkotmányos ut mellöztével kivetett és be-
hajtott adók és segélypénzek, a nemzetet
annyira elkeserítették, hogy tulajdonképi
képviselete, a követek táblája csaknem egé-
szen az ellenzék soraiban állott. A tábla



vezére, miután a már ekkor népszerűsége
tetőpontján álló Nagy Pál a kormány által
az országgyűlésből kiszorittatott, Vay Jó-
zsef a borsodi volt.

Mondani sem szükség, hogy Somogy
fiatal követe Somssich Miklós is a határo-
zott ellenzékhez tartozott. S hogy nemcsak
fiatalkori hévből és az akkori körülmények
nyomása alatt, hanem valódi alkotmányos
érzetből s a nemzet jogaihoz való szilárd
ragaszkodásból, azt később is eléggé meg-
mutatta.

Hazatérvén az országgyűlésről, 1813-
ban a megürült alispánságra helyettesit-
tetett. Erről azonban csakhamar lemondott,
s már ekkor családja lévén, ennek s gazda-
ságának is óhajtva élni, többé rendes megyei
hivatalt vállalni nem akart mást, mint a
tisztes árvaszéki elnökséget, melyet tisztán
emberiségi szempontból vállalt el 1817-ben,
s valóban az árvák javára viselt, kiknek
vagyonát czélszerü és gondos kezelés által
tetemesen gyarapitotta.

Már 1810-ben megnősült, nőül vevén
Kajdocsy Jozefát, Perczel Sándor nejének
(P. Mór anyjának) ifjabb nővérét. 1811-ben
született első fia Pál, ki később a politikai
téren hazánk egyik első rangú kitűnősége
volt s jelenleg a képviselőház köztiszte-
letben álló elnöke. Majd sorban követték
egymást gyermekeik: Mária (most özvegy
Latinovich Lajosné), Terézia (Friebeisz La-
josné), Lörincz , most Somogyinegye derék
másodalispánja, János, ki a forrradalomban
mint huszár-kapitány szolgált, Amerikába
bujdosott ki s ott halt is meg. Családja édes
gondjain kivül gazdasága is tetemesen el-
foglalta. Azon időben, mikor a földmive-
lésben a régi slendrián volt uralkodó min-
denfelé s a haladásra, a tudomány vivmá-
nyainak alkalmazására alig gondolt még
valaki hazánkban: Somssich reformokat
hozott be gazdálkodásába is,saz elsők közé
tartozott, kik e téren is az okszerű haladás
terére léptek. S mig mások, hasonló bir-
tokuakmint ő, nagy háztartásukra elkölték
összes jövedelmeiket vagy még adósságuk-
kal terhelek birtokaikat, ő a magyar ven-
dégszeretet erényét s az ősi bőség jóvoltát
annyi eszélylyel s bölcs gazdálkodással
tudá egyesiteni, hogy ősi vagyonán túl te-
temes fekvőségeket szerzett, melyeket öreg-
ségében — midőn ősi vagyonát gyermekei-
nek már egészen átadta, —magának tartott
fenn s belölök tekintélyes majorátust al-
kotott.

Tgy, családi és gazdasági ügyeinek szen-
telve életét, teltek napjai. A közügyekben
csak a megye gyűlésein vett részt, hol elis-
mert feje s vezére volt a megyének, s
nevezetesen az ellenzéknek, melyhez a me-
gye tulnyomólag tartozott.

1811 után ismét hosszú szünet követ-
kezett az országgyűlésekben. Ferencz ki-
rálynak s absolutizmusra hajló kormányá-
nak nem sok kedve volt a nyakas magya-
rokkal vesződni. Napóleon bukásával s a
Bourbonok restaurácziójával egész Euró-
pában a reakczió ülte diadalát, s a szent
szövetség adta a hangot a világesemények
zűrzavaros hangversenyében. A magyar
nemzet lelkében azonban a haladási vágy
egyszer fölébredve, ellenállhatlan követe-
lésekkel lépett föl, annyival biztosb talajon,
mert alapul nem forradalmi aspiratiókat,
hanem királyi hitlevelek és eskük egész
hosszú sorával szentesitett törvényes alkot-
mányát vetette. A reakczió kényszeresz-
közei csak igen rövid időre fojthatták el az
alkotmányt s azt is csak külsőleg, hogy a
szivekben annál elevenebben éljen. S mi-
dőn a reakczió 1820 óta még nyíltabban
lépett fel, és minden törvény ellenére ön-

j kényesen akart rendelkezni ujonczok szedé-
séről, a hadi adó fölebb emeléséről s mind
arról, mit az alkotmány a törvényhozás
jogköréhez sorolt kizárólag, akkor az alkot-
mányos érzület — országgyűlésen nem
nyilatkozhatván — annál erősebben nyilat-
kozott a megyékben. Somogyban Somssich
Miklós volt az alkotmányos érzelem s a
törvények szószólója. Törhetlen jelleme s
bátor ékesszólása öt nemcsak megyéje első
férfiává tevék, hanem országos hirüvé is. S
midőn végre a kormány az országos ellent-
állásnak engedni kényszerülve, a tettleg fel-
függesztett alkotmányt helyre állította s
országgyűlést hirdetett tizennégy évi szü-
netelés után: senki sem kételkedett sem a
megyében, sem az országban, hogy So-
mogyot ismét Somssich Miklós fogja "a dié-
tán képviselni.

Somssich Pongrácz, Miklós testvéröcscse,
ekkor a megye első alispánja volt s mint ilyen-
nek, ha követ akart lenni, kétségtelen első-
sége volt bárki előtt is. Ö pedig akart. Fényes
elmetehetségekkel nagyravágyást egyesit-
vén magában, tesvérbátyja mellőzésével is
maga kivánt követ lenni. Miklós, menten a
nagyravágyástól, félre vonult öcscse elől s
hagyta menni, nehogy testvérével összeüt-
közésbe jöjön, maga honn maradván.

Somssich Pongrácz az országgyűlésen
az ellenzék sorai közt küzdött s híven kép-
viselte megyéje közvéleményét. De majd,
megnyervén a nádor kedvét s alnádorrá
neveztetvén ki, lassanként elhajlott az ellen-
zéki iránytól. Az 1832/6-ki országgyűlésen,
a gyűlölt Mérei személynök megbuktatása
végett, az ellenzék' is őt támogatta a sze-
mélynöki hivatal elnyerésében; de nép-
szerűségét csakhamar elvesztette. Később
egészen udvari ember lett, az államtanácsba
vitetett s grófságot nyert.

Miklós hiven megmaradt az alkotmá-
nyos ellenzék táborában, s megyéjét, mely-
nek vezérszónoka és lelke volt, folyvást a
szabadelvű és a reform-sürgető megyék
közt tartotta fenn. Mert ö a szabadelvüsé-
get nem a merev ellenzésben tartotta csak,
hanem és főleg a haladási kérdésekben s a
reformok s ürgetésében. És ez irányban
hatott ö uton-utfélen. Nemcsak a gyűlés-
termekben tartott, olykor éles és heves, de
mindig hatályos szónoklatokat, hanem tár-
sadalmi téren is folyvást izgatott a haladási
és reform eszmék mellett. Tüzes vitatkozó
volt, ki csökönyös ellenfelét utolsó sán-
czaiból is kiszorította s örült, hogy diadalát
az eszmék terén, érvekkel vívhatta ki.

Azonban tevékenységének a közügyek-
ben és lángoló hazafiságának ismét széle-
sebb mező nyílt. Az 1830-ki országgyűlésre,
melynek egyik föfeladata az ifjú király Fer-
dinánd megkoronázása volt, ismét őt kül-
döttemegyéje, s ö itt egy sorban ernlittetik
Nagy Pállal, Ragályi Tamással, Deák An-
tallal, Pázmándy Dénessel s a többi kitűnő-
ségekkel.

Még fontosabb volt az 1832/6 -diki
hosszú országgyűlés, mely hazánkban a
tulajdonképi reform-országgyűlések sorát
nyitotta meg, s valódi előkészítője volt az
1848-ki nagy reformnak. Somssich Miklós,
terjedelmes birtok ura, a köznemesség leg-
gazdagabb s legtekintélyesebb tagjainak
egyike, határozottan szabadelvű állást fog-
lalt el mindazon reform-kérdésekben, melyek
a nemesség és jobbágyság közti viszonyt, a
közteherviselést és az alkotmányos jogok
élvezetének minden osztályra kiterjedését
illették; s ily értelemben adatván utasítá-
sokat az ö szellemi vezérlete alatt álló me-
gyével, e fontos országgyűlésen is az ellen-
zék soraiban találjuk öt. Utoljára az 1839
és40-diki országgyűlésen képviselte még

megyéjét, hiven az előbbi szabadelvű s al-
kotmányos szellemben.

Az országgyűlési tért ezután fiának,
Pálnak engedte át , ki csakhamar föltűnt
magasb parlamenti tehetségeivel, de az al-
sóházi konzervatív pártnak lön vezére. Az
öreg Miklós, — mert már a hatvanhoz kö-
zeledett — a megyei küzdtéren maradt. S
itt mindvégig hiven eddig elfoglalt posi-
tióihoz. Ö volt, ki midőn a nemesek adózá-
sának kérdése forgott fenn, utasitás-adáskor,
egy óráig tartó nagy beszédével kivitte,
hogy Somogy ismét a legszabadelvübb uta-
sítást adja követeinek s az „adózunk" szót
irja jelszóul zászlójára.

Az 1848-diki törvényekben saját elvei
diadalát üdvözölte. S nemcsak öregsége,
hanem elvhűsége is volt oka, hogy a forra-
dalmat követő években egészen visszavonult.
Mert már 1860 végén az ismét megnyilt
megyeház zöld asztalánál találjuk öt, buz-
ditva az uj nemzedéket a törvény és alkot-
mány szent nevében. Utolsó fellépése a
nyilvános élet terén Somogymegye közgyű-
lésén 1861-ben, mikor kitűnő beszédben
zengte el politikai hattyúdalát.

Ösi birtokát jóval előbb már átadta volt
gyermekeinek s maga, nejével, szerzett bir-
tokába Sörnyére költözött. Itt halt meg
neje, 1860-ban, kiről Perczel Mór azt mondja
emlékirataiban: ,,Igen szép, szolid leányka
volt, s ép oly szelíd emelkedett nő utóbb.
Félszázadon át boldogitá férjét s diszité
Somogy vadon vidékeit." Az öreg ur azon-
túl magánosán félre vonulva élt Sörnyén.
De 1863-ban rablók törtek reá, s midőn
minden készpénzét átadá, azt hive, hogy
elrejtve sok aranya, ezüstje van még, kény-
szeritni akarák annak előadására s a dula-
kodásban karját is eltörték. Ez esemény
falusi magánya elhagyására kényszerité.
Pécsre költözött be. Utóbb azonban, 1865-
ben Pestre jött s rendesen és állandóan itt
lakott. Most is nem saját házába Sörnyére,
hanem Lörincz fiához Saárdra ment láto-
gatóba, néhány hétre. A halál ott érte el,
a hol született.

Temetése decz. 23-án ment végbe. Egy-
szerű helységben, irja egy tudósító, népe-
sebb temetést alig lehete látni. Természetes.
Oly név volt, mely országra hat, de legjob-
ban betölti azon megyét, melyben hosszú
évsoron át munkált és hatott.

Ott nyugszik most, ősei sírboltjában, s
vele ismét fogyott azon most már nagyon
kevesek száma, kik hazánknak s alkotmá-
nyunknak még e század első negyedébea
vivott küzdelmeiről is élő tanúbizonyságot
adhattak! A régi kor nemes alakjainak
egyike dőlt vele sirba. S sírkövén a 87 év
nem üres számát jelöli a letöltött évtize-
deknek, hanem tettek és nemes küzdelmek
s kivívott diadalok emlékeit őrzi.
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Puszta ház.
Mivé lett, mily puszta e ház!
A kerítés szélyel szórva:
A ráfutott borostyánt is
Elhordták a szelek róla;
Mintha innen
Minden élet kihalt volna.

Az enyészet vőn itt lakást,
Némán hallgatnak a falak,
Tudják hogy már nemsokára
Összedőlnek, leomlanak;
Pedig hnjdan
Vidám zajtól hangoztanak.

Ide gyűlt be a vidéknek
Mulatozó ifja, véne,
Hogy a gondot, a bánatot
Vidámságért kicserélje;
S a jó kedvnek
Nem volt köztük hossza, vége .
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Mulatoztak jó kedvűén,
KösEÖntgcttí k a poharat.
Öröm fVnylett minden arczon
Es a szívben jó akarat:
S nz éjszaka
Nem csuk egyszer rajok viradt.

Es most milyen nagy változás! —
Megállók a ház síjtóban.
De nem fogad senki, senki,
Szokott régi nyájas szóval;
A kémény is
Omló félen , pusztnlóban.

Bejárom ;iz egész udvart . . .
Kiszáradt a nagy eperfa ,
Isiem csoda — hisz száz esztendős
Vén életét megunhatta:
Aztán nem is
Borozgatnak már alatta.

Megnézem a régi kertet,
Még a méhes megvan benne,
Hanem rácsát a jó szomszéd
Elhordta és feltüzelte,
De a tetőt
Idő, szomszéd megkímélte.

Ott Víin még az ülő pad is,
Hol az öreg ur olvasott
Óra hosszat pápaszemen,
Ha néha egy könyvet kapott:
Hanem már most
Könyvet, mindent ide hagyott! . . .

Es az öröm elment vele;
S azóta már pusztul minden . . .
S maraszt engem bár a régi
íok szép emlék, —- megyek innen!
Es egy fájó
Könyet viszek szemeimben!!

Nyilas Samu.

A testvér-évek.
(Nawthorne hátaméi után.)

A mult éjjel tizenegy és tizenkét óra
között, mikor utolsó lábnyomait hagyta az
Ó-év az Idő birodalmának határmesgyéjén,
észrevette, hogy még néhány meggazdálko-
dott pillanata van hátra s leült (jobb he-
lyet nem talált magának) agg székesegy-
házunk alsó lépcsőire.

A téli éj hold-világán ál látszott, hogy
teste fáradt s szive szomorú, mint annyi
sok más földi vándoré. Öltözete, mely oly
sok rósz idő zivatarának s kíméletlen hasz-
nálatnak volt kitéve, nagyon elnyüttnek
látszott; s mivel utjának örökös sietős volta
egy pillanatnyi nyugtot sem engedett, czi-
pöje oly rongyos volt, hogy már foltozást
sem érdemelt. De még csak néhány lépés
volt hátra, s a szegény Ó-évre hosszú, hosz-
szu álom nyugalma várt. Elfeledtem emlí-
teni, hogy a mint a lépcsőre leült, meglehe-
tős terjedelmű útitáskát tett le maga mellé,
melyben a neméhez tartozó utasok szokásá-
hoz képest (mert mondanom sem kell, hogy
nő volt) sok mindenféle becses holmit hur-
czolt magával. E podgyászon kivül egy ív-
rét alakú nagy könyv volt a hóna alatt,
oly forma mint egy újság évi folyama. E
nagy kötetet térdeire helyezve s rátá-
masztva két könyökét, mig homlokát te-
nyereibe mélyeszté, a kifáradt, elnyűtt és
rongyolt Ó-év nehéz sóhajt hallatott, s ugy
látszék, hogy múltjának nem igen kellemes
emlékeibe merül.

Mig ily helyzetben várta az éjfél óra-
ütését, mely számtalan elörement nénjei-
hez, az eltűnt Evekhez volt öt szólítandó:
egy fiatal leányka jött könnyed tipegéssel
fel az utczán a vasúti indóház felöl.

Meglátszott rajta, hogy idegen a város-
ban s talán épen az esti vonattal érkezett.

A fiatal leány arczán mosolygó jó kedv
tündökölt s azon biztos öntudat sugárzott,
hogy mindazoknál jó fogadtatásra számit-
hat, a kikkel közelebbről ismeretséget fog

kötni. Ruhája a zord évszakhoz képest na-
gyon is szellös volt, lebegő szalagokkal s
egyéb cziczomákkal rakva, miket, félni le-
hetett, hogy a szél mindjárt összetép, eső
eláztat, nap összeperzsel, ha velők változé-
kony útjában találkozik. Mindamellett
bámulatosán kellemes jelenség volt, s oly
üdeség és reményteljesség sugárzott tekin-
tetéből, hogy alig találkozhatott volna vele
valaki a nélkül, hogy valami jó szolgálatot
vagy egy régi remény teljesülését ne várta
volna tőle. Lehetnek itt-ott oly mogorva
kedélyüek a világon, kik ily kellemes kül-
sejű leányokban többször megcsalódva, meg-
szűntek tölök valami jót várni. De én ré-
szemről bizom hozzájok, s ha még ötven
ilyennel találkoznám is, ez egymást követő
testvérek közül, sohasem szűnöm meg jót
reménylni tőlök.

Az Új-év (mert nem más volt a fiatal
jövevény), minden holmiját és pogyászát
egy kis és könnyű kosárkában hozta, mely
karján függött. Nyájasan üdvözölte a rósz
kedvű Ó-évet, s melléje ült a templom lép-
csejére, várva a jelt, mely kőrútjának meg-
kezdésére szólítsa. Nővérek voltak, mind-
ketten az Idő unokái, s bár az egyik oly
sokkal öregebbnek látszott a másiknál, ez
inkább a kiállott fáradalmak következmé-
nye volt, mint a kor különbsége, mert csak
egy év volt közöttök.

•— Ej, kedves néném — kezdé az Uj év,
első üdvözlések után, — ugy látszik,az

halálra fáradtál. Ugyan mit csináltál, mióta
a végetlen ür e zugában utazol?

—• Oh! mindent följegyeztemekrónikás
könyvembe — felelt az Ó-év tompa hangon.
— Nincs benne semmi, a mi téged mu-
lattatna, s nemsokára elég tapasztalást sze-
rezhetsz az itteni dolgokról magad is. Unal-
mas olvasmány.

Mindamellett forgatni kezdett a nagy
könyvben s nézegette a lapokat a holdvi-
lágnál, mintha ellenállhatatlan varázst ta-
lálna saját élettörténetében, bár eseményei
nem nyújtottak örömet. A könyv, ámbár ö
azt krónikák könyvének nevezte, nem volt
egyéb, mint az 1870-iki „Közlöny," mely-
nek adataiban ugy látszik saját élményeit
találta föl a tisztes Ó-év.

— Mit tettél a politikai világban —
kérdé az Új-év.

— Politikai pályafutásom — felelt az
Ó-év — ha meg kell vallani az igazat, meg-
lehetős határozatlan volt. Majd egyik, majd
másik félnek nyújtottam előnyt s ígértem
pálmát. Hagytam omolni sok vért haszon-
talanért, s felemészteni sok erőt hiu küz-
delemben. Szabadság és hazafiság nevében
küzdöttek, de még a jövő s talán távoli
jövő fogja megmutatni, váljon jogosan hi-
vatkoztak-e a szent nevekre? Semmi sem
sújt le annyira az emberi dolgok szemléle-
tében, mint látnom nemes erőfeszítést elpa-
zarolva s annyi emberéletet és vagyont,
jóllétet és boldogságot széttépve oly ezé-
lokért, melyek elérve is értéktelenek s még
o-yakrabban maradnak eléretlenek. De azért
a bölcsek és a jók szilárdul ragaszkodnak
a hithez, hogy az emberiség előre és fölfelé
halad, s hogy az ut fáradalmai és küzdel-
mei csak arra valók, hogy tökélytelenségei-
töl megszabadítsák a halhatatlan vándort s
el lesznek felejtve, ha megtették e szolga-
latot.

— Talán — kiálta föl reményteljesen
az Űj-év — talán én megérem e boldog
napot!

— Nem hiszem, hogy oly közel volna, —
válaszolt az Ó-év szomorú mosolylyal. —
Mihamar bele fogsz fáradni ez áldott fejle-
mény varasába, s mulatság kedvéért (mint
én is gyakran tettem) a nagy világ ügyeir

tői egy kisebb kör, például egy ily városka
dolgaira fordítod figyelmedet. Itt ülünk e
templom lépcsején, szemben a városháza s
polgárlakok körül. A nagyravágyás itt is
megtalálja táplálékát, ha polgármester vagy
tanácsbeli akar lenni; szabadság, hazafiság
itt is hangos jelszó, mindig „a nép érdeké-
ben," — s a bölcs gazdálkodás itt is talál
tért egy lámpagyujtó fizetésének lejebb-
szállitásában. Egyszóval, az emberi gyenge-
ség és erő, a politika és a szenvedély, az
emberi törekvések s azok elérésére irány-
zott eszközök, a jellem egyénileg és a tö-
megben : itt is mind szintoly méltó tárgy a
tanulmányozásra, mint a nemzetek nagy
színpadán; s még annyival előnyösebb,
mert itt, ha eredménye bármily gyászos is,
liliputi arányai mosolyra késztik a szem-
lélőt.

— Tettél-e valamit a város jobblétére?
— kérdé az Új-év. — A mi keveset láttam
belőle, nem igen sokat igér.

" — Megnyitottam a vasutat, -— válaszolt
az öregebbik, — s most már naponként
hatszor hallhatod a harangot, mely a vona-
tok jöttét és indultát jelenti. Ez ódon város
sokkal elevenebb képet nyert, mint volt,
mikor először láttam. Azóta csak ugy sü-
rögnek benne az idegen arezok,ami azelőtt
valóságos ritkaság volt, omnibuszok kerge-
tik egymást az utczákon s minden héten uj
boltok nyílnak, a h \ azelőtt senki sem gon-
dolt rá. De ennél m s-'dzetesb változás is van
folyamatban a tisztes városon. Egy csomó
régi jó szokás, vagy előítélet, megy ki di-
vatból az idegenek betódulása s a nagyobb
forgalom és keveredés folytán. Sajátságos
jellemvonások, mikről az illetők maguk sem
tudtak, szintoly öntudatlanul letörlődnek
róluk, a mint a világgal sűrűbben érint-
keznek. Az eredmény nagyrészt jó, de van
benne elég nem jó is. De jó vagy rósz: any-
nyi bizonyos, hogy egyes családok befolyása
s ősi vagyonuk erkölcsi súlya nagyon alább
száll, s a város eddigi arisztokracziája las-
sanként elveszti tekintélyét, melylyel az
én emlékezetemet sokkal felülhaladó idők
óta bírt.

Az Ó-év, kibeszélve csaknem minden le-
helletét, kimerültén csukta be krónikás
könyvét s kászolódni kezdett, hogy indul-
jon. De húga még visszatartotta s kérdezős-
ködött útitáskája tartalma után, melyet alig
birt vonszolni.

— Merő haszontalanságok vannak benne,
— válaszolt az Ó-év, — melyeket kóborlá-
som közben szedtem fel s most az elfelej-
tett dolgok raktárának valamely zugába
fogok ledobni. Mi testvér-évek sohasem

j szoktunk semmi értékes dolgot vinni ki
| magunkkal a világból. Itt vannak azon di-
I vatok rajzai, melyeket az éven át forga-
lomba hoztam, de már ki is mentek abból,
helyöket szintoly mulékonyokkal fogod
pótolni te. Itt apró cserép-szelenczékben,
mint a pirositó, számtalan női szépség vi-
rága van s mindnyája neheztelt rám, hogy
megfosztottam töíe. Egy csomó fekete haj-
fürtöt is viszek, melyek helyett szürkét
vagy épen semmit sem hagytam. Özvegyek
s más kétségbeesett halandók könnyeit, kik
az év folytán megvigasztalódtak, itt őrzöm
egynéhány üvegben, mint a szeszt jól be-
dugva és lepecsételve. Tömérdek csomag

| szerelmes levelem is van, örökké égő szen-
! vedélyt esküdve, de kihűlve, mielőtt még
a tinta megszáradt volna. Azonfelül itt van
sok ezer megtört igéret s egyéb törött
holmi, mind könnyű jószág s nem is sok

i helyet foglaló. A legnehezebb a mi batyumba
van: az a roppant sok meghiúsult remény,
a mi még nem rég ugy duzzadozott, hogy
a legnagyobb léghajót is felfújta volna.



— Kosaramban is csinos csomag re-
ménység van — jegyzé meg az Új-év. —
Nagyon illatos virágfaj ez, jobb szaga van
a rózsánál.

— Hamar elveszti illatát, — felelt a
komor Ó-év. — Hát egyebet mit hoztál még,
hogy az általam elkedvetlenített emberek
jól fogadjanak?

— Biz én az igazat megvallva, keveset
vagy semmit, — felelt mosolyogva a fiata-
labbik, — kivéve néhány uj hírlapot és al-
manakot, meg holmi új évi ajándékokat
gyermekek számára. De azért jó indulattal
viseltetem az emberek iránt s mindent
meg akarok tenni javokra, a mi rajtam áll.

— Ez jó föltétel; — viszonzá az Ó-év —
s most jut eszembe: egy csomó jó föltétel is
van a táskámban, a mi ugy elavult s meg-

benned, csak akkor veszik észre, mikor
már örökre eltávoztál. Balga nép ez!

— De én rajta leszek, hogy bölcseb-
bekké tegyem őket. Jó szívvel nyújtom ne-
kik mind azt az áldást, mit a gondviselés
kezemre ad; s ha nem tiszta bolondok: meg
kell hogy elégedjenek s megvallják, hogy
boldog év vagyok. Mert boldogságom egye-
dül tőlük függ.

— Akkor jaj neked szegény húgom! —
viszonzá az Ó-év, míg sóhajtva vette vál-
lára a batyuját. — Mi, Idő unokái, csak
bajra születtünk. Boldogság, mondják, csak
az Örökkévalóság hajlékaiban lakik. Mi
vezetjük oda lépésről-lépésre annyi küzde-
lem és ellentartás közt a zúgolódó halan-
dókat, de magunk semmivé leszünk a kü-
szöbön. De haliga, tisztem lejárt.

év s az őrnek agy rózsát nyújtott kosa-
rából.

— Tartsa meg e virág jó illatát soká
még azután is, ha búcsút vettem tőled.

Ezzel gyorsabban sietett tova a hallga-
tag utczán, s a kik történetesen fölébredve,
léptei zaját hallották, igy szóltak maguk-
ban: „Megjött az Új-év." Ö mindazáltal
sóhajtott, érezvén, hogy a levegőben, mint
a föld levegőjében folyvást szokott, haldok-
lók utolsó sóhajai lengenek, kik csak épen
addig éltek, hogy már ő temesse el őket,
De azért milliók maradtak még örvendeni
érkezésének, s azért bizalommal folytatá
útját, jelképes remény-virágokat szórva
majd minden küszöbre, melyeket némelyek
föl fognak venni reggel s keblükén visel-
nek, mások ellenben lábaikkal taposnak.

rozsdásodott, hogy röstelem tovább hurczol-
ni magammal. Ha nem félnék, hogy a városi
rendőrség bekisér a szemetelésért, kidobnám
ide az utczára; különben a mi az én táskám-
ban van, mind csak oly haszontalanság.

— Hát nekem is ennyi hitványságot kell
összeszednem? — kérdé az Új-év.

— Bizonyára húgom, s jó ha súlyosabb
teher nem nyomja majd válladat, — vi-
szonzá a másik. — S most, kedves húgom,
isten veled igazán. Tanácslom ne sokat
várj ez esztelen, állhatatlan, csúf szájú s
még rútabb lelkű világtól. Bármily öröm-
mel látszassanak is lakói üdvözölni jöttödet,
bármennyi jót tégy velők s aggas rajok
minden kincset: végre is szidalmazni fog-
nak, a háládatlanok! Akármily jó légy,
jobbat várnak. Ha valami jót találnak is

A franczia hadifoglyok kivonulása Metzból.

Az óra éjfélt ütött a toronyban. A város
másik végéről másik toronyóra felelt s az
ütések még viszhangzottak, midőn az Ó-év
eltűnt, elenyészett, — és semmi égi, sem
földi hatalom csak egy perezre vagy egy
lépésre is vissza nem tarthatta volna. De 0,
többi testvéreivel s az Idővel együtt, majd
leszámol még múlhatatlanul az emberekkel.
Ott lesz majd akkor ez az Új-év is, e most
még fiatal leányka, mely, midőn nénje
eltűnt, fölkelt a templom lépeseiről, s a mint
az óra utolsó ütése elhangzott, megindult
földi útjára.

— Boldog Új-évet! — kiáltott egyéjiőr,
ki kiváncsi tekintettel nézdelte a korai sé-
tálót, nem is sejtve, hogy magával az Új-
évvel beszél.

— Köszönöm szépen — felelt az Üj-

A levélhordó gyerek még elmondhatná,
hogy kora hajnallal, új-évi köszöntökkel
töltötte tele levéltáskáját, hogy juttasson
belőle az uj főbírónak s tanácsbeli uraknak.
Tisztes urak, szíveskedjetek beváltani az
Új-év ígéreteit!

(Angolból) Szász Károly.

Metz kapitnlácziója.
A nyugaton dühöngő háborúnak egyik leg-

megdöbbentőbb s legszomorubb epizódja volt
Metz kapitulácziója. A sedani események talán a
franczia népet megrendítették, de mi, s mindazok,
a kiket közvetlenül nem érintett a katasztrófa, a
késlekedő, de el nem maradó nemezis kezét vél-
tük megpillanthatni benne. Napóleon elfogatasa
után a megoszlott rokonszenv majdnem kivétel

nélkül a franczia köztársaság felé fordult. Min-
denki a legyőzőitek újra éledését óhajtotta; min-
denki, azt remélte, hogy a mi nem sikerült a csá-
szárnak : az sikerülni fog a népnek, s e remény
bizalommal tekintett a keleti határon fekvő hatal-
mas vár, a porosz sereget megállító Metz felé.

Annál sajnosabban hangzott végig egész Eu-
rópán az a hir, hogy Metz okt. 28-án kapitulált;
hogy Bazaine 150 ezer emberrel s több mint
négy ezer ágyúval feladta a várat.

A kapituláczió feltételeit német részről Hoe-
kel tbk és táborkari főnök s Herczberg ezredes,
franczia részről pedig Bazaine tábornagy főpa-
rancsnok és Coffiniéres térparancsnok hajtották
végre. A feltételek lényegben ugyanazok voltak,
mint Sedan és Strassburg kapitulácziójának felté-
telei, azon kivétellel, hogy a metzi tisztek sokkal
kevesebb tekintetben részesültek, mint amazok.

Maga a kapituláczió, vagyis a hely és katona-
átadása okt. 29-én történt. Minden hadtest a

e nagy megpróbáltatás után sem. A császári had-
sereg utolsó maradványa is porosz fogságba esett,
de a nép hazaszeretete uj seregeket teremtett.
Bazaine árulása az ellenség kezébe játszotta az
egyedüli akadályt, mely a német hadak és Paris
között állott, de a franczia nemzet lelkesülése újra
felriasztá a német hadakat győzelemittas mámo-
rukból. A köztársaság néhány hét alatt uj had-
seregeket teremtett, a melyek már is vitézül, s
hozzá tehetjük — a siker reményével harczolnak
az országot elözönlő idegen hódítók ellen. E.

Az áji völgy.
Az utas, ki Kassa vidékéről Rozsnyó felé

iparkodik, váratlan élvezetben részesül, ha út-
közben a barátságos kis Torna városában egy-két
napra megállapodván, a tőszomszéd szádelői és
áji völgyeket meglátogatja.

felé, szántóföldek és rétek között kígyózó keskeny
szekéruton, elérjük Aj helységét, a vén diófáktól
beárnyazott tiszta kis falut, melynek egyetlen
széles utczáját hosszában az áji patak tajtékozó
habjai locsolják. Ünnepnap jöttünk ide s e szép
falu boldog elhagyottságában, tarkán felezifrázott,
jól megtermett magyarajku népével, mely élénk
csoportokban vonult hegyoldalba épült picziny
templomába, rendkívül nyájas és nyugtató benyo-
mást tőn reánk. Boldog elhagyottságában, mondom:
mert jobbról-balról már csak erdős hegyoldal haj-
lik a falu fölé, melynek innenső vége egyúttal a
földmivelésnek is véghatára. A falu közepén túl
már mind jobban emelkedik a talaj, a patak is
hangosabban morajlik s mire a falu túlsó végét
elérjük, a malom és kendcrkalló tompa zugása
mellett azonnal a mogszükült völgy bérczvadonába
lépünk.

Most már kellő közepében állunk és haladunk
a természeti szépségeknek, melyekre túlzás nélkül

Áji völgy (Tornában.) — Keleti Gusztáv .'eredeti rajza.

megszabott rendben tette le a fegyvert; a tisztek
átadták a létszámot tartalmazó lajstromokat, s
azután visszatértek a várba, mig a fegyvereitől
megfosztott legénység boszankodva és szomor-
kodva vonult ki a várkapun , végig haladva a
német sereg katonái által képezett sorfalak között.

Szemtanuk állítása szerint megható és szo-
moritó volt látni a harczfiakat, kik fegyver helyett
bottal kezökben voltak kénytelenek elhagyni a
védett erőd falait, s kiknek szemeiből elkeseredett
könyeket facsart ki a lealáztatás és elárultatás
fájdalma.

Bazaine kapitulálása folytán három tábor-
nagy, mintegy 50 hadosztály- és dandárparancs-
nok s 6000 tiszt esett fogságba. A fegyvert 30
lovas-, 61 gyalog-ezred, 12 vadász zászlóalj és 6 af-
rikai ezred tette le. A sebesültek száma 30,000. A
hadi zsákmány 4000 ágyú, több mint 300,000
chassepot fegyver, 5000 ló és 200 vasúti kocsiból
állott.

A franczia nemzet azonban nem esett kétségbe

Az országút mellett jobbra-balra elterülő nyá-
jas és termékeny vidék, sőt még a Torna fölött
emelkedő kissé kopárabb oldalú, de mégis erdővel
koszoruzott magasabb hegyhát sem gyanittatja az
utazóval, hogy a szó teljes értelmében vadregényes
pontoknak jutott közelébe, minők a nevezett két
völgy alig egy-két órányi hosszában oly sürün
kínálkoznak.

Talán szebb a szádelői völgy; bizonyára
ismertebb, s lapunk egyik utóbbi évfolyamában
közöltünk is felötlőbb részletei közül néhányat
rajzban és leírásban; de az áji völgynek egy-két
pontja nagyszerűségre még meghaladja a másikat,
változatos meglepőségekben pedig mindkettő oly
gazdag, hogy e részben bajos előnyt adni bár-
melyiknek a másik fölött.

Az áji völgy — ezúttal csak erről akarunk
szólani — északról délnek egyenesen Torna váro-
sának tart, s itt a tornai várhegybe ütközvén, kissé
keleti elhajlásában a Bódva széles völgyébe nyílik.

Ha e völgytorkolaton félóráig haladunk föl-

ráillik az a jelző, hogy: vadregényes. A völgy
hosszát haránt fekvő kisebb dombok és völgyek
hasogatják; a szekérút nyomai már alig észlelhe-
tők a lezuhant kőzet omladékai között s alig ne-
gyed órányi távolban egészen eltűnnek, ott t. í.:
hol egy inkább vizszakadásnak látszó mélyedésen
át meredek ösvény vezet a tulnan fekvő szádelői
völgy fürészmalmához. Utunk csak a kitaposott
puhább talajrészeken ismerszik föl; mind sziklá-
sabb lesz a tér; a kanyargó patakon szirtről szirtre
ugrálva gyakran kell átkelnünk, s hol jobb, hol
bal partján haladva, majd kisebb-nagyobb zúgói-
ban gyönyörködünk, melyeknek vizpárái izzadt ar-
ezunkat enyhitőleg fürösztik, majd ismét magas-
ról tekintünk a több ölnyi mélységbe alá, melyet
századok folytán a sziklamederbe vájtak nyugha-
tatlan habjai.

Néha sürü cserjéken kell áthatolnunk, s csak-
hamar ismét leszakadt ormok romjain keresztül-
másznunk, melyek kova-keménységén hegymászó
botunk aczélvége peng, — a szerint a mint szeli-



«!chb lejtőben vagy meredt kebb vonalban dől a j
völgy tiilpának a szomszéd hegyoldal, melynek
lombos erdeje itt-ott a patak medréig lenyúlik. |
De fönn a magasban mindkétfelől bástyaszerü
kopár sziklafalak merednek ég felé, kékes-ködös
színeikkel mintegy átmenetet képezve a levegő
azúrjába, mert a fensikot borító erdő zöld koronája
a völgy mélyéből nem látható.

Itt uj meglepő látvány tárul elénk. A szirt-
tömegek a magasabb régiókból alászállnak, s fal-
ként elzárván a völgyet, ugy összeszorulnak, hogy
bástyáikon keresztül — távolabbról legalább ugy
látszott — csak a patak tud utat törni magának.
De közelebb jutván, észrevettük, hogy a lőpor és
csákány itt is megtette már kötelességét, s hogy
egv darab kő, legyen bár ezerszer nagyobb, ember
és ember között áthághatatlan gátot napjainkban
többé nem képez. Most már csak festői szépségé-
ben gyönyörködtünk a sziklafal oldalába vágott
ösvénynek, melynek kiálló éles szirtjeit amezitlá-
bos nép rég lesimitá, s mely ösvény, miután a zugo
patak fölé jó magasra emelkedik, mintegy tiz peroz-
nyi távolban ismét leereszkedik s mindenütt a
patak oldalán, sürü erdőn keresztül haladva, más
negyedóra alatt egy „Falucska" nevezetű kis
falucskáig vezet.

Rajzunk e sziklakaput mutatja „kőhid"-jával,
melyen tul a völgynek bár jóval magasabb fek-
vésű része egész a falucskáig nyájasabb jellemet
ölt s néhány elszórt kenderföldjével, veteményes
kertjével s szalmafödeles kunyhóival legalább
„vadoir'-nak nem mondható többé. Lakályosnak
ugyan színtől y kevéssé lehetne mondani e falucs-
kát, már csak azért sem, mert, mint utóbb haliam,
c falu eredetileg mindenféle szökevények s átalá-
ban olyanok telepe volt, kik jónak látták egy időre
e félreeső zugba rejtezni a törvény hosszú keze
elől. Szétszórt házai szegényesek, kedélytelen kiil-
rtejiiek, mint az a pár legény és némber is, kikkel
a falu környékén találkoztunk: habár, mint mond-
ják, a falu eleget keres fuvarozása által, melyet a
szomszéd Metzenzéf és Stósz városokkal folytat.
Északra ugyanis tágul és kétfelé ágazik a völgy, s
megengedi a lovakhasználatát is,migdélnek. Torna
felé csak az a furfangos gyalogút vezet, melyen
mi jöttünk, s a melyen e falu orosz ajkú óhitü
népe zöldséget és gyümölcsöt szállit a városba.

Kissé eltikkadtunka fáradtságtól, de a korcs-
mában egv falat kenyeret, egy korty borocskát
sem találtunk üdülésünkre. Mégis mijük van hát?
kérdeztük a magyar korcsmárosnétól. „Egy kis
tökmagot, ha tetszik — meg pálinkát", — volt a
váhisz — ,,bort csak vasárnap mérünk, s nem is
kinálnám meg vele a városi urakat!"

Jóizüt ittunk tehát a patak vizéből, s szivarra
iryujtva, visszamenet, a merre jöttünk, újra szem-
lét tartánk a gyönyörű völgy egyes részletei fö-
lött, melyet bátran ajánlhatok minden természet-
barát fiaveimébe, a ki nem resteli magával czi-
pclni az — „elemózsiát''. K. G.

Midőn a tengerész az oczeánou vándorútra
krl s nyugotról kelet felé' utaztábnn l?ét napon
egymásután ugyanazt a dátumot Írja. vagy ellen-
kezőleg keletről nyugat felé utazva, egy napot
átmrrik: nemde ez furcsa összezavarasa az időszá-
mításnak? Pedig a tengerészek igy egész pontosan
és helyesen járnak el; akkor követnének el hibát,
ha nem igy cselekednének.

Miután már földünknek megvan az a külö-
nös tulajdonsága, hogy görnbidomu,és hogy a saját
tengelye körül csak minden 24 órában fordul
meg egyszer, nyugotról kelet felé; a napnak meg
az a természete lévén, hogy a földgömbnek csak
a föléje fordított fél oldalát világítja meg, a má-
sikat pedig sötétben hagyja: ebből az a minden-
napi dolog következik, hogy mig föltlünk egyik
oldalán nappal van, addig ellenkező felét az éj
borongja be. Mikor itt reggel, amott este ; mikor
itt dél, amott éjfél van. Ez természetes.

Hanem a mikor nálunk új-esztendő napja
van, micsoda nap lehet a túlsó oldalon ? Benne
vannak-e már azok is az új-esztendőben vagy
csak a következő reggelen érik el ? S ha elérik,
kinek van joga azt hamarabb elérni: nekik-e
vagy-uekünk? Ezen a kérdésen talán már épen
annyi ember gondolkodott, mint a hány meg nem
értette vagy a mennyi még azt sem tudja, hogy
egyátalában létezhetik-e ez a kértlés. Pedig való-
ban létezik. Az eldöntésével ugyan már sokan
bajlódtak, mégis csak ugy körülbelől lehetett az
eljárást megá 1 lapítani.

Nthéz feladat volna egész pontosan meghatá-
rozni, hol kezdődjék az esztendő első napja; mert |
cvégből legelőször is a földet kellene két egészen
egyenlő részre osztani; de az a délkör, melylyel
ezt tehetnők, akárhol képzelhető, nem szükség,
hogy az épen a ferrói vagy a grenwiehi meri-
dián legyen. S ha felteszszük, hogy egy ily Buda
és Pest közt elvonuló délkör által eszközöl-
tetnék az elosztás, akkor az a mulatságos eset
állhatna be, hogy mig Pesten (a keleti oldalon)
1870. deczember 31-ikc, szombat volna: addig
Budán (a nyugoti oldalon) már 1871. január 1-ső
napját, a vasárnapot tartanák.

Az olyan választó vonal tehát, a mely népes
területeket metszene át, nem alkalmas az elosz-
tásra; sebből azokból oly vonalat kellett válasz-
tani, mely sürü népességű forgalmi területeken nem
vonul át. Ilyen válaszvonal csakugyan létezik;
a közepén össze-vissza görbül ugyan, s csak az elején
meg a végén simul ahoz a délkörhöz, mely Forró
szigetétől 150 foknyira esik nyugotfelé. Kezdődik
az a Behring szorosnál, átmegy a nagy Oezeánon s
a déli félgömbön Uj-Seelandtól és a Chatarn szige-
tektől keletre vonul el, fordult) pontja pedig épen
a chinai tengerben van.

A tengerészek ettől a szabálytól, kénytelen-
ségből, egy kissé eltérnek; ők a Ferrótól 162 fok-
nyira nyugot felé eső délkört választották határ-
vonalul, s mikor nyugotról kelet felé utaznak s a
162 fokot áthaladták, akkor az előbbi napot is-
métlik, vagyis 48 óra tartama alatt ugyanazt a
dátumot irják. Ha például épen vasái-nap, január
1-én érik el és haladják át a 162 fokot, akkor ná-
lok a következő nap ismét vasárnap január 1-je ;
ha 5-én lépik át a vonalat, akkor a következő
nap ismét jan. 5-ike. Ellenkezőleg, midőn keletről
nyugot felé utaznak, akkor egy napot kihagynak;
igy például: ha pénteken, január 6-ikán lépik át
a válaszvonalat, akkor akövetkező nap náloknem
szombat, jan. 7-ike, hanem vasárnap, január 8-ika
lesz. A szombat kimarad. Igy elgondolva, a kérdés
nagvon egvszerü.

""Ezzel"a gondolattal már csak megbarátkoz-
tunk valahogy, tle ha valami despota most meg
azt mondaná, hogy ez az év nem 365, hanem 445
napig fog tartani! Pedig már volt ilyen esztendő
is — ezelőtt több mint 1900 évvel. Igazi „zava-
ros" esztendő lehetett az.

Mennyi fejtörésbe, mennyi kombináczióba
került, mig a rendes útra tudtán szorítani időszá-
mításunkat! Az egész nagy dolog pedig csak né-
hány szám elosztásából állott. Hanem azt a számot
nem ismerték. A görögök már régesrégen tudtak
annyit, hogy a föld íltja a nap körül közel 365 és ' 4
naj.őt vesz igénybe, s ezt a számot Hipparch „az
astronomia atyja" még tökéletesítette is, de még ak-
kor sem volt pontos.

A föld forgása, melyen ez a szám alapul, nem
is olyan egyszerű, mint sokan gondolják, s a leg-
többen épen a hold forgását tartják bonyolultabb-
nak; pedig az csak csalódás. Föltlünk hűséges test-
őre a hold, a saját tengelye körül ugyanazon idő
alatt fordul meg egyszer, mint a inig a földet egy-
szer körüljárja. Ebből azután sokan, tudós képet
öltve, azt a nagyszerű factumot akarták következ-
tetni, hogy a hold egyátalában nem is fordul a
saját tengelye körül. Mert hiszen, ha megfordulna,
akkor a másik felét is meglátnók egyszer, pétiig a
hold, köztudomás szerint, mindig csak ugyanazt
az oldalát fordítja felénk. Ez ismét csalódás, a
melyből rögtön kiábrándít bennünket egy kísérlet.
Próbálja meg bárki is, egy botot maga elé állítani,
s azt néhányszor ugy körüljárni, hogy arczczal
mindig a bot felé nézzen; ha egyébből nem,
már a szédülésből is, melyet akkor érez, azt fogja
tapasztalni, hogy valahányszor a botot körüljárta,
ugyanannyiszor a saját tengelye körül is meg-
fordult.

A föld forgása sokkal bonyolultabb; mert mig
a napot egyszer körüljárja, addig a saját tengelye
körül már 365-ször megfordult. Már ezt a számot
is bajos volna rendes hónapokra elosztani, pedig
még ennél zavartabb a szám; a 365 naphoz még
körülbelől '/4 nap járul, s ez az, a mit a régiek
nem ismertek pontosan.

A tropikus vasry fordulat! év egyik tavasz-
ponttól a másikig tart: ez mindig állandó. Az
ujabb számitások alapján ugy találták, hogy a
tropikus év tartama: 365 nap, 5 óra, 48 elsőpercz
és 51 másodpercz. Ezt a időt kellett maradék nél-
kül ugy elosztani, hogy abból évek multával még
csak perczek se maratíozzunak el. Ezt a felosztást
pedig még nincs 300 éve sem, hogy meglehetősen
rendbe hozták. (Csak meglehetősen, mert még
most sem egészen tökéletes.) Addig azonban, mig

: erre a pontra elértek, sok phásison át ment az

időszámítás, a miket röviden áttekintenünk nem
lesz érdektelen.

A rómaiak először a holdat fogadták vezc-
tőjökül. Romulus egész szeszélyesen, a mint egy
római királyhoz illett, 304 napból álló esztendőt
állapitott meg, mely 10 hónapra volt felosztva s a
márcziussal kezdődött. Utódja, Numa Pompilius
ugy találta, hogy az a rendes fordulati évtől
nagyon különbözik, minek folytán az évszakok is,
különböző években különbözők voltak; ő tehát még
két hónapot toldott az évhez : januárt az elejére,
februárt a végére. (Ezt a rendet Kr. e. 452-ben a
deezemvirek ugy módosították, hogy a februárt

január és márczius közé helyezték). A Numa
Pompilius éve 354 napból állott, a mit az akkori
babonás hit még egygyel megtoldott, hogy a
napok száma páratlan, s igy szerencsésebb le-
gyen. Ily módon az év már most 355 napból ál-
lott, a mi persze még mindig kevés volt s lassan-
ként annyira módositgatták, míg csak 366 és '/4
nap lett belőle. Az igy támadt pontatlanságon se-

iteni akartak, de a papokra bízván a dolgot, azok
ismét elrontották. A hibák azután szaporodtak
egyre-másra, ugy hogy mikor Julim Caesar a
naptárt átvizsgáltat, akkor már a téli hónapok az
őszi időszakra, az ősziek pedig forró nyárra estek!

Sosigenes, akkori híres astronom segítségével
azután Július Caesar naptár-reformot kezdett csi-
nálni. Az össze-vissza zavart rendet legelőször is
azzal állította helyre, hogy azon reform-évet 445
napból állónak rendelte el; a holdévet kiküszö-
bölte, s az év rendes tartamát 365 és ' 4 napra
szabta, oly módon hogy minden negyedik év 366,
a többi pedig 365 napból álljon. Ezek után köny-
nyen azt gontlolhatnók, hogy azóta mostanáig na-
jyon csekély változás történhetett. Csakhogy a
papok ismét belekeveredtek a dologba. A rómaiak,
mint tudjuk, nagyon sajátságos módon számítot-
ták az időközöket; s ez a ferde számitás a szökő
években is könnyen hibát idézhetett elö. Az idő-
közöket mindig a legfelsőbb határok közt számí-
tották ; igy például: a hónap 5-ik napját a 3-iknak
nevezték a 7-ik előtt; mi azt a 2-iknak fognánk
nevezni. S papjaik kétségkívül minden 4-ik év
helyett már minden 3-ikra 366 napot számítot-
tak. Az igy keletkezett hibát azután — mi-
vel még nagyra nem szaporodhatott —- Augusz-
tus lassanként, szépszerével kijavitgatta.

A hónapok elrendezésére vonatkozólag érde-
kes lesz még tudnunk, hogy eleinte a szökőévek-
ben váltakozva 30 és 31 napból állottak, a rendes
esztendőkben pétiig a februárból egy nap elvete-
tett, melyet mindig szerencsétlen hónapnak tekin-
tettek; hanem 28-ra való rövidítése onnan szár-
mazik, hogy Augusztus uralkodása alatt a papok,
merő hizelgésből az uralkodó iránt, a februárból
egy napot elvettek s azt (az előbb csak 30 napból
álló) Augusztushoz toldották, nehogy a császár
nevét viselő hónap rövidebb legyen az előtte levő
Jnlius-nál, mely Július Caesar nevére emlékez-
tetett.

A Július Caesar naptár berendezése mar kö-
zel járt a tökéleteshez, de mégis hibás volt; az ő
éve t. i. 11 e. perez és 10 m. perczczel hosszabb
volt a kelleténél, a mely hibából 129 év alatt egy
nap többlet keletkezett, tehát 400 év alatt közel
3 nappal haladta tul az időszámítást. — Ezen hi-
bát a nicüai zsinat 325-ben (midőn az határozta-
tott, hogy a húsvét mindig a tavaszi éj-napegyen
utáni holdtöltét követő első vasárnapon tartassék)
némileg ki akarta javítani, de tulajdonképen alig
lendített rajta valamit. A zsinat évében a tavaszi
éj-napegyen márczius 21-ére esett (a Sosigencs-
Julius Caesar-féle rendszerben pedig rnárcz. 25-ért;
volt megállapítva), s ekkor a zsinaton az határoz-
tatott, hogy ezen tavaszi éj- és napegyenlőseg
napjául ezután mindig márczius 21-ike tekintes-
sék; hanem azonkívül semmi javítást sem tettek.
A naptár igen kényelmes, egyszeriig a pillanat-
nyi eredményeket illetőleg pontos is volt; csak-
hogy századok folytán a hiba mindig gyarapodott,
s természetes, hogy az évszakok ily módon minden
negyedik században egy-egy nappal előbbre to-
lattak.

A XV-ik században végre IV-ik Sixtus
pápa komolyan javitani akart a hibán, s e végre
Reqiomontanus, akkori hires csillagászt kérte
fel; tle miután ez rövid idő múlva meghalt, a
javitási terv abba maradt.

\zután ismét teltek az évek s a regi rendszer
megmaradt 1582-ig, mikor a tavaszi éj-napegyen
valójában többé nem márczius 21-ére esett, hanem
az akkori időszámítás szerint már marcz. 11-cn
bekövetkezett. , „, , r ö 9 •

A nicaui zsinat óta tehát 32o-tol Io82-ig
eltelt 1257 év; miután pedig a regi naptar h.baja

t

évenként egész pontosan 0.00776 napot (k. b. 11
e. p. és 10 m. p.) tett ki, ez a hiba azon 1257 év
elfolvása alatt valamivel több mint 9 és 3

/ 4, tehát
közel 10 napra felszaporodott. Ezen idő közben
10-szer számítottak szökő-évet, a mikor csak ren-
deset kellett volna számítani, tehát a naptárban
10 nappal hátra maradtak.

Ezen okból indíttatva XIIl-ik Gergely pápa
1582-ben elrendelte, hogy október 4-ike után
közvetlen október 15-ike következzék. S hogy
jövőre e hiba elő ne fordulhasson, az is elrendel-
tetett, (az előbbi rendszert különben megtartva),
hogy minden 400 évben három szökő nap kiha-
gyassék; ami azáltal érctett cl, hogy az egyes
századok első éve, ha az évszám 400-al nem oszt-
ható, sohase legyen s/.ökő-év; vagyis az ilyen
századok első éve csak közönséges 365 napos
esztendő legyen. Ily módon 1600, 2000 és 2400
szökő-évek; ellenben 1700, 1800, 1900, 2100,
2200 és 2300 rendes évek maradnak.

Eme berendezés következtében időszámítá-
sunk annyira tökéletesedett, hogy egy egész napi
időre terjedő hiba még 3000 év alatt sem halmozód-
hátik fel; a mi mindenesetre örvendetes haladás.

A Gergely-féle javított naptárt — mint tud-
juk — a római katholikus vallásu országokban rög-
tön, s később a protestáns országokban is elfogad-
ták. A görögök és oroszok ellenben a régi rendszert
máig megtartották, ugy hogy az ő időszámításuk
jelenleg a miénktől 12 nappal hátra van. S ha az
orosz czár január 1-én, azaz: uj-év napján valami
kegyes „nkázt" kibocsát, az miszerintünk január
13-ika; mikor pedig mi június l-jét irjuk, akkor
nálok még csak május 2 j-ika van. — Skócziában
az uj naptárt 1600-b in, Németország protestáns
államaiban pedig csak 1700-ban fogadták el.
Angliában a nép annyira ellene volt az újításnak,
hogy csak 1752-ben lehetett az uj rendszert be-
hozni. Abban az évben szeptember 2-ika után
egyszerre 14-ike következett, a közbeeső 11 napi
különbség pedig természetesen kimaradt; a nép
alsóbb osztályai közt e miatt — hogy t. i. napjaik
tőlük igazságtalan módon elraboltattak — még
akkor is a legnagyobb zavar és izgatottság ural-
kodott.

Végül pedig, miután a saját naptárunk egysze-
rűségéről, jóságáról és mindenekfelett rendkívüli
pontosságáról eléggé meggyőződtünk, még csak
egy kis jegyzetet akarunk ide irni, a Persiában
elfogadott időszámitási rendszerről, mely Herschel

.astronomiájában (Outlines of Astronomy, by Sir
John F. W. Herschel a 690-ik lapon) olvasható
A a következőleg hangzik:

„Figyelemre méltó azon berendezés — úgy-
mond Herschel — melyet egy Omdr nevű persa
csillagász, ki Dschclaleddin Melek Schah udva-
rában élt, a keresztény időszámítás 1079-ik esz-
tendejében (tehát több mint 500 évvel a Gergely-
féle reformáczió előtt) hozott javaslatba. Lényege,
épen mint a régi Július Caesar-féle rendszerben,
abban áll, hogy minden 4-ik évhez egy nap hozzá
toldatik: csakhogy azon betoldást, mely ama rend-
szer szerint a 32-ik évben tétetett, ő a 33-ik év
után teszi. E mód tökéletesen megegyezik azzal,
mintha a Július Caesar-féle mód szerint a minden
128-ik év után teendő pótlás egészen elhagyatik
{a többieket természetesen megtartva). Hogy már
most e rendszer mellett egy egész napi időre hal-
mozódott tévedés történhessék, arra 5000 év volna
szükséges. Ezek szerint ama persa csillagász beren-
dezése nemcsak sokkal egyszerűbb, hanem lénye-
gesen pontosabb is a Gergely-féle berendezésnél."

Tehát még sem Nyugoté a tlicsőség; Kelet
még évezredeit is pontosabban számítja,minta tu-
dományára oly büszke Európa.

Petrovits Gyula

Csendélet a franc/iia határon.
(Baseli naplómbői.)

)
Parist és Báselt kivéve, künntartózkodásom

egész ideje alatt legtöbb napot Felső-Elzász fővá-
rosában töltöttem, a gyáriparáról hires Mühlhau-

. senban, melyet egy angol utazó igen| találón ne-
vezett el Elzász Manchesterének. Es valóban
Mühlhausennak egész jellege első pillantásra a
nagy gyárvárosi árulja el. A régész, ki egész
Felső-Elzászban oly dús és ugyszólva kiaknázhat-
lan anyagot talál kutatásai számára, Mühlhausen-
ban csak keresve lel valamit, mi őt a középkor

*) Az I-sö közlemény a „V. U." 1870 évi 49-ik számá-
ban jelent meg.

századaira emlékeztethetné. Leszámítva a XV.
századból származó városházát és egy pár régi
kőkutat: Mühlhauscn egészen modern várossá ala-
kult át, s a régi szűk utezák helyén ma tágas bou-
levardok emelkednek, lakályos külsejű, többnyire
kétemeletes házaktól szegélyezve. A mai Mühl-
hausen a gyárvárosok minden előnye és hátrányá-
val bir. A pénzaristokraták pazar fénynyel kiál-
lított épületei mellett ott látjuk a gyári munkások
lakházait, melyeknek vakolatlan, barna falai visz-
szatükrözik a bennlakók nyomorát. Es mégis, a
háború kitöréséig kevéssé volt érezhető e nyomor.
Ez egész iszonyuságában csak akkor kezdett ural-
kodni, midőn a wörthi csata után a legtöbb gyár
beszüntette munkáit, ugy hogy 15—20,000 ember
kenyér nélkül maradt. Midőn én először látogat-
tam meg Mühlhausent — s ez szeptember 10-dike
körül történt — akkor már tetőpontra hágott
volt a munkásosztály insége, ugy hogy az uj re-
publikánus városi hatóságnak e baj több gondot
okozott, mint a poroszok közelgése. A birtokos
osztály remegett egy sociális forradalom kitöré-
sétől, s a nagy gyári vállalatok tulajdonosai, első
sorban tartva a munkások kétségbeesésének kitö-
résétől, titokban már hetekkel előbb svájezi terü-
letre menekültek legértékesebb ingóságaikkal.

Nem csoda tehát, ha Mühlhausen szomorú,
leverő benyomást gyakorolt rám. A franczia fegy-
verek szerencsétlensége egyrészről, az ellenség
közeledésének tudata másrészről mély lehangolt-
ságot keltettek a lakosságban, melyet még emelt
a munkásosztály' napról-napra fokozódó nyomora.
A franczia történelem aligha fogja megörökíteni
azon határtalan áldozatkészséget, melyet a mühl-
hauseni lakosság vagyonosabb része a nyomor
enyhítésében tanúsított. Egyenesen e czélra alakult
bizottságok naponként ezer meg ezer ember szá-
mára főzettek nyilvános konyhákban, és előttem
megneveztek épen nem tlúsgazdag családokat, me-
lyek naponként 20—30 franknál is többet adakoz-
tak az inség enyhitésére. Ez apró részletek telje-
sen elmosódtak annak idején a harczi hirek zajában,
pedig a mühlhauseni lakosság emelkedett szelle-
méről alig tehetne valami szebb bizonyságot, mint
az emberbaráti szeretet erény-ének e nagymérvű
és mégis zajtalan gyakorlata.

A francziától egyátalán a jó szivet ép oly
kevéssé lehet megtagatlni, mint a lovagiasságot.
Mindkét tulajdonság a nemzet vérében gyökere-
zik, s azért az idegen csakhamar kibékül a fönhé-
jázó és kissé szclebnrdi franczia modorral, mely
alapjában véve sokkal jobb, milyennek első tekin-
tetre látszik. Hányszor láttam Mühlhausonban,
hogy franczia tisztek megosztották utolsó fillérü-
ket leégett és koldusbotra jutott elzászi családok-
kal. Egy ily jelenet aligha nem felcdhetlen marad
előttem. Szeptember végén valamelyik este együtt
ültünk a „Hotel du Rhin" vendégszobájában a
kö'.ös étkező asztalnál, midőn az ajtón egy ron-
gyokba takart nő lépett be, két kis gyermekét
hordván karjaiban. A. szerencsétlen anya Courcel-
les nevü faluból jött, melyet a poroszok az augusz-
tus 18-diki ütközetben földig leégettek. A nő, egy
jómódú birtokos neje. Puszta életénél egyebet
semmit sem menthetett meg a lángok közül, és
nyomtalanul eltűnt férje helyett csak két kis gyer-
mekében találta föl még egyedüli vigaszát. Es
mig minden szem megnedvesült a szegény anya
keservén, addig asztalunk végéről hirtelen fölug-
rott egy már ősz kapitány, karjára fűzé a tiltakozó
nőt, és sorrajárván vele minden asztalt, saját ke-
zével gyűjtötte össze a könyörület adományait,
melyek ez este aránytalanul bővebben hullottak,
mint máskor.

Szeptember vége felé, midőn a Keller tábor-
nok parancsnoksága alatt álló bádeni dandár már
két izben megtette volt rövid látogatását Mühl-
hausenban, lassanként nagy fordulat állt be e
város közéletében. A szünetelő és részben éhező
munkások nagy része megelégelte a tengődő éle-
tet, és hazafias bosszúvágytól sarkalva, részint
Bclfortba, részint Besanc,onba rándult, hol ugy-
szólva naponként uj franc-ttrews-zászlóaljak ala-
kultak. És nem kétlem, hogy ezen emberekből,
kiknek épen semmi veszteni valójuk sem volt,
időközben kitűnő katonák lettek. Egyátalában az
elzásziak az egész hadjárat folyama alatt bebizo-
nyitották, hogy katonai erényekre nézve méltó
versenytársai a született francziáknak. Strassburg,
Breizach és Schlcttstadt hősies védői nagy rész-
ben elzászi mobilgárdák voltak, kik csak a háború
kitörése alkalmával rendelteitek az illető várakba,
hol pír hét alatt kész katonákká lettek.

A sedani ütközet után az egész külföldi sajtó
sokat foglalkozott azon kérdéssel, vájjon idővel
nem fognának-e jó német hazafiak vilni az elzá-

sziakból, kiket a történelmi múlt » a származás
ugyanazonossága úgyis Németországhoz köt.
Hogy ez hiú föltevés volt, arról csakhamar meg-
győződtetett engem személyes tapasztalatom, és
azóta az elzászi nép hazafias magatartása lehűtötte
tán már a legvérmesebb németek reményeit is.
Mühlhauseni tartózkodásom ideje alatt azonban
itt-ott gyakran hallottam azon okoskodást: „Ha
már nem lehetünk francziák, ugyT legalább sváj-
cziak szeretnénk lenni." Ez óhaj igen természe-
tesnek tűnik föl, miután az elzásziak a napóleoni
elnyomatás húsz keserű éve alatt a szomszédos
Svájczban a szabadság Eldorádóját vélték fölta-
lálni. Sajátságos egyébiránt, hogy az elzászi föld-
nép koránsem viseltetik hasonló rokonszenvvel a
bérezés köztársaság iránt, sőt béke idején gyako-
riak voltak az apró súrlódások elzászi és svájezi
parasztok között a báseli határon. Es ez ellen-
szenvnek okát részben tán azon kicsinyes rendőri
boszantásokban kell keresnünk, melyeknek a bá-
seli kantonban régi idők óta egyaránt ki van téve
mintien idegen. Ezek a derék báseli republikánu-
sok minden ártatlan idegen toufistában gyanús
egyéniséget vélnek fölfedezni, ki tán valamely
hódításokra kész nagyhatalom politikai küldetésé-
ben utazhatik. Lehetséges, hogy e tekintetben
keserű tapasztalatai vannak már a báseliaknak, de
utóvégre is az idegenek aránytalanul nagyobb
száma nem áll Bismarck ur titkos ágensaiból,
vagy Gorcsakoff herczeg politikai megbízottjaiból.
Es a nyugalmas, pénzéért kényelmesen élni sze-
rető utazóra nézve nem lehet boszantóbb valami,
mintha ép egy szabad állam területén üldöztetik
örökké a rentlőrség kíméletlen cherubjaitól.

Ha volt valami, a mi kellemetlen dissonan-
tiaként hatott báseli csendéletem magányába, ugy
egyedül a rendőrség zaklatását kell annak nevez-
nem. Nem elég, hogy útlevelemet letétben olt
kellett hagynom a rendőrigazgatóság irodáiban;
nem elég, hogy minden két hétben folyamodnom
kellett „ideiglenes tartózkodási engedélyért"; nem
elég, hogy ez engedélyért havonként két frankig
adóztattam meg; — még mindezen elővigyázati
rendszabályok daczára jogában állott bármely
rendőrnek, hogy föltartóztasson az utczán, ha
esetleg kalapom különös állása, vagy bajuszom
berzenkedő magatartása államveszélyes külsőt
kölcsönöztek személyemnek. Mondhatom, hogy u
császárság rettegett rendőrsége tizedrész annyi
kellemetlenséget sem okozott nekem, mint Basel
városának érdemes republikánus policziája, mely
még álmaimban is megjelenik sokszor előttem.
Brrrrr!

Egyszer azonban — és erre még most is nagy
lelki örömmel emlékszem — megtréfáltuk ezt a
szigorú rendőrséget. Azért beszélek többes szám-
ban, mivel a mulatságos csinyt nem magam, ha-
nem egy érdemes osztrák százados társaságában
követtem el, ki mint egy bécsi katonai lap tudósi-
tój t ép akkor szintén Baselban időzött. Kora reg-
gel volt még, midőn hozzákezdtünk szokásos sé-
tánkhoz, melynek czélja ezúttal a város nyugoti
része volt. Ott a hajdani erődítményekből még
megmaradt egy őrtorony, és vele összeköttetésben
néhány ép bástya, árkaival s a hozzátartozó sán-
czokkal. Hadászati tekintetben nincs érteim;1 e
bástyatöredéknek, mert a város még a negyvenes
években megszűnt erősség lenni, s azóta a hajdani
falak és árkok helyén széles boulevardok emel-
kednek. Azt a még meglevő csekély részt, ugv lát-
szik, csak a kegyelet tartja fön és menti meiy n
szétromboltatás sorsától. Balvégzetünk azonban
ép e helyre vezérelt, s ott aztán századosom, mint
szakférfiú, egész tudományossággal kezdé fejte-
getni előttem az egyes bástyarészletek czélját és
elnevezését, nem gyanítva, hogy egy- vizsga szem-
pár hivatalos lelkiismeretességgel követé minden
mozdulatunkat. „Lássa ön — magyarázgatá kisé-
rőm — ezt nevezik ravelin-nak; a mi ott előttünk
elterül, az a glacis- ez jobbra az árok, fölötte van
az escarpe; az ott a contre-escarpe; az a félkör-
idomú sáncz, melyet ön ott balra lát, az egy bas-
tion, milyent Vauban épített először; bejáratát
erős kereszttűz őrzi." S igy tovább. Végre aztán
a százados, elragadtatva szakférfiú buzgalmától,
egy mérónt vett elő zsebéből, hogy megmérje az
árok mélységét. Az ón még nem ért feneket, mi-
dőn vizsgálódásunk egy stentori hang közbekiál-
tása által lett megzavarva. Meglepetve néztünk
hátra, hogy csakhamar hangos kaczajra fakadjunk.
Egy kövér, kipirult arczu emberke állt előttünk,
szemöldökig érő fehér hálósipkában, tobákszinii
hálóköntösben és papucsban. „Mit keresnek itt »•/.
urak?" — kérdé írthetlen svájezi dialektusában,

[ alig nyomhatva el boszankodását kaozagásunk
1 mi-itt.



— Hm — viszonzá rettenthetlen hidegvérü-
séggel a kapitány — hm, hát tanulmányozzuk a
báseli erődítményeket. De aztán mit is érdekli önt
annyira a mi dolgunk, ha szabad kérdenem?

— ISIit érdekli, mit érdekli ?! — kiáltá neki
tüzesedre a kis ember, hogy hálósipkájának csú-
csa csakúgy keringett a levegőben. — Mit érdekli ?!
Hát tessék megtudni, hogy én rendőrtizedes va-
gyok és azonnal elfogatom az urakat, ha nem mu-
tatják meg igazolásaikat . . . . Erődítményeket
tanulmányozni, árkokat mérni . . . hé! . .

— Hm, — viszonzá a százados, hozzám for-
dulva: Látott-e ön már valaha ilyen rendőrséget
a föld hátán, mely háh'sipkában és papucsban
végzi hivatalos teendőit? Nem ugy néz-e ki ez az
nr, mintha most ollózták volna ki a „Flicgende
Blatter "-ékből?

Ez a megjegyzés, melyet mindketten ujabb
kaczajjal kisértünk, kihozá sodrából a kis urat.
„Nos jól van" — kiáltá — „ha önök nem bírnak
igazoló iratokkal, ugy kijelentem, hogy el vannak
fogva. Tessék követni!" — folytatá az őrtorony
felé mutatva, hol csakugyan egy rendőrségi ezi-
mer dis/.lett.Énmár elő akartam keresni papírjai-
mat, azonban a százados sokatjelentő pillantása
után fölhagytam e szándékkal. „Uram" — monda
a százados, minden zsebét összekutatva — „sajná-
lattal jelentjük ki, hogy iratainkat ez egyszer a
vendéglőben felejtettük." „Ugy követni fognak a
rendőrségre"
— volt a kis
ember dikta-
tori válasza.

Azzal az-
tán követtük
a báseli rend-
őrség hálósip-
kás képvise-
lőjét az őrto-
ronyba , hol
akaratunk el-
lenére szem-
tanúi voltunk
az érdemes

férfiú toillet-
te-jének,mely-
lyel nagy ki-
nok között egy
jó negyedóra
múlva szeren-
esésen elké-
szült. Midőn

már aztán
kardját is föl-
kötötte volt,

hogy deli-
quenseit kellő
ünnepélyes-

séggel kisérje

E lap olvasói „A lég hírnökei" czimü czik-
künkből (V. U. 1870. 49-iksz.) eléggé ismerhetik
a postások e szárnyas nemét. Most azon módot
akarjuk előadni, a mely szerint egy ily posta-
galamb felkészítése s útnak indítása történik.

Mindenkinek szabadságában áll egy 20 szó-
ból álló levelet küldeni Parisba, ha minden szóért
50 centíme-ot lefizet. Természetes, hogy az ily kül-
demények pontos elszállításáért nem vállalhat
kezességet a posta-hivatal. Hiszen tudjuk, hogy
az orleansi franczia győzelem hirét egy véges vé-
gig vérrel borított galamb hozta meg Toursba,
melyet útközben egy porosz golyó megsebesített, s
hogy a Parist ostromzároló sereg tisztjei sólymo-
kat idomítanak a posta-galambok elfogására, s igy
gyakorolják a középkori sport a barbár nemét.

Mi egy galamb? mennyit bir el szárnya?
fogja az olvasó gondolni. Vajmi kevés ily húsz
szóból álló levelet vihet el egy galamb s tömérdek
galambra van szükség, hogy a közönség levelezési
igényeinek megfeleljen. — Á szükség a legnagyobb
mester, segít a kalamitáson. Arra való a technika
és chemia. A kormány Toursban tartózkodása alatt
3500 ily húsz szavas sürgönyt, vagyis 70,000 szót
küldött el egy galambbal, a igy egy galamb egy
útja, a küldött szavakat 50 centime-mai számitva
35,000 frankot hozott be a kormánynak.

A górcső és fényképészet tette lehetségessé e
tömeges levelezést. Az 1867-ki párisi világkiálli-

esetben ugyanolyan területre tízszer annyit lehet
lejegyezni, mint közönséges írással. A hirlr.pok
nem írták, vájjon e rendszabályt alkalmaz ísba
vették-e már, de könnyű utána számitani, hogy
igy 700,000 szót vihetne el egy posta-galamb, a
nélkül, hogy jobban lenne terhelve, mint az eddigi
rendszer mellett.

Mikép illesztik a sürgönyöket a galambra,
azt egy lap a következőleg ir ja le: A fényképezett
lapot kiterjesztik s a galamb középső farktollainak
egyike köré tekerik. A két középső farktoll
ugyanis röpülésközben majdnem egészen födi
egymást, s igy e czélra különösen alkalmas. Csak
mikor a galamb fordulatot csinál a levegőben
vagy felrepül, akkor terjeszkedik ki a fark legyező
formára, s csak akkor támad a hézag, mint máso-
dik képünkön látható. Ugyan ezen tollak egyikére
rá nyomják a posta-galamb számát, azon hely ne-
vét, honnan a galamb elküldetett, valamint egyéb
jegyzeteket is.

A posta-galambok alkalmazását egyébiránt a
háború csak nagyobb mérvben hozta divatba, de
nem az idézte elő, miután azokat a közelebbi idő-
ben számos alkalommal használtak. Igy péld. a
Ecuter-féle távsürgöny-hivatal híreit, honnan a
magyar politikai lapok is számos telegrammot
vesznek, 1849-ben hat ily posta-galamb szállí-
totta Verviersből Achenbe. Antwerpen és Paris
közt évek hosszú során keresztül 70—80 posta-

galamb közle-
kedett.

Innen lát-
szik , hogy a
galambnak va-
lóban nem kis
szerep jutott
az emberiség

művelődési
történetében.

a rendőrigaz-
gatosagig — a
százados egy
pillantására

mindketten uj
kutatásnak

kezdtük alá-
vetni zsebeinket.

— Ezer ménkü — kiáltá társam, mesterien
játszva a meglepett szerepét — csak most találom
meg igazolási jegyemet! Itt volt belső zsebemben,
hol előbb nem kerestem.

— Forgós zivatar adta, az enyém is ott volt
— tevém utána én.

A jegyek ellen nem emelhetett kifogást a
tizedes ur. Azok hitelesek voltak, a rendőrigazgató
pecsétjével és aláírásával. A jövő perezben már
künn voltunk, de nevetni csak akkor mertünk,
midőn jó távolra hagytuk az őrtoronyt, és benne
a kövér tizedest, kit hiába kinoztunk egy negyed-
óráig az öltözessél. Borostyám Nándor.

A posta-galamb.
Sajátságos iróniája a sorsnak, hogy a háború,

a gyülölség, a vadság szomorú drámájában oly
kiváló szerep jut valaminek, a mit a béke, a sze-
retet, a szelidség jelvényének szentelt fel a költő
lantja és festő ecsetje, t. i.: a galambnak.

Emberek élete, csaták sorsa, országok üdve most
sokszor egy kis madár szárnya lebbenésétől függ.
Parist, ha valaminek, ily galambok segítségével
fogják megmenteni. A léghajón kívül ez az egyet-
len közlekedés, mely által a külvilággal érintke-
zik. A párisi kormány és toursi delegácziója között
ezek tartották fenn a folytonos összeköttetést.

Franczia posta-galambok.

táson esztergály ózott tollszárakat árultak csontból,
melybe egy üveggolyócska volt illesztve. Ez üveg-
gomb egyik oldala laposra volt csiszolva, s arra
egy fényképet ragasztottak. E kép az egész kiállí-
tási épületet előtüntette, köröskörül az európai
uralkodók tisztán felismerhető arczképeivel, s az
egész nem volt nagyobb egy lencseszemnél. Ha
pedig az ember az üveg-gömbön át nézte, a fénykép
olyannak tűnt elő, mint egy kettős tallér. A kép
minden vonását tisztán ki lehetett venni. Ugyanily
területre a „Vasárnapi Újság" egy egész lapját
le lehet fényképezni, épugy, a mint a „Miatyánkot"
vagy „Hiszekegyet" oly kis területre fényképezik
le, hogy az egész nem nagyobb egy jókora pontnál.
Természetes, hogy nincs az az ember, a ki azt
szabad szemmel elolvashassa; de egy jó górcső.se-
gítségével minden betű világosan kivehető.

Ugyané rendszert követték a posta-galamb
által szállított leveleknél. A leveleket tiszta, finom
apró Írással lejegyezték egy lapra, kikezdés nélkül
sürü sorokban s ugy fényképezték le.

A lap négy hasábra van osztva s az első ha-
sáb a sürgöny küldőjének és annak nevét tartal-
mazza, kinek a sürgöny szól. A postahivatal, mely-
nél a galamb megszáll, nagyító-üveggel elolvassa
a sürgönyöket, s mindeniket külön papírra leírva,
elküldi az illetőnek, mint nálunk a távsürgö-
nyöket.

Emlegették, hogy gyorsirászati és távirdai jel-
vényeket fognak használni e sürgönyöknél, mely

Egyveleg.
— (Levél-

postai statisz-
tó&a.) A levelek
számát is te-
kintetbe szok-
ták venai va-
lamely ország
lakói közmive-
lődési állapo-
tának megha-
tározásánál. E

tekintetben
érdekes ada-
tok fokszenek

előttünk,
ugyanis Ame-
rikában egy
évben a postán
megferdul531
millió magán
és 100 millió
hivatalos le-
vél ; Angliá-

ban 808 millió magán és 118 m. hivatalot levél;
Francziaországban 354 m. magán és 121 m. hív.
levél; Belgiumban 38 magán és 6 millió hiv. levél;
Olaszországban 79 m. levél, Hollandiában 33 m.
levél. Németország összes levélforgalma 465
millióra megy; Svájczban 45 milló magán és 3 m.
hiv. levél; Oroszországban megfordul21 millió ma-
gán és ugyanannyi hív. levél; az osztrák örökös
tartományokban 90 millió magán és 1^ llió hiv.
levél. — Angliában tehát 26 levél minden
főre, Svájczban 18, Amerikában lf iiadenben
10, Francziaországban 9, Bajorország -c- Wür-
tembergben 8, Hollandiában 8, Eszak-f 'torszá-
gonban 7, az osztrák örökös tartomá cban 5,
és Oroszországban 3/,0- —Magyarország 1869-
ben megfordult a postán 31 millió m í és 6
millió hivatalos levél; igy tehát egy fő. körül-
belől 2 levél esik. Tehát nálunk átla . minden
ember ir egy évben 2 levelet, és igy csa )rosz-
ország áll megettünk, hol 10 ember h ó, mig
Angliában minden ember ir 2 levelet.Di a hiva-
talos irományok aránylag nagy mennyiséget tesz-
nek nálunk. Mert mig Svájczban a mag in leve-
lezésnek a hivatalos 7 százalékát, Ameril han 18,
Belgiumban 16, Hollandiában 17, sőt meg az
örökös tartományokban is csak 18 százalékát
teszi, addig nálunk 21 százalékot foglal 4 és igy
csak Francziaországban és Oroszországi an több,
hol 100, mig az előbbeniben 30%-t tesz.

Melléklet a Vasárnapi Újság 1-ső számához 1871. jan. 1.

Irodalom és művészet.
— (Hawthorne Nathaniel,) kinek „A testvér-

évek" czimü vonzó rajzát mai számunk közli, a
legkitűnőbb amerikai irók egyike. Nagyszámú
beszélyei, képei s vázlatai, „Iwice told tales',
(„Kétszer elbeszélt beszélyek") czim alatt össze-
gyűjtve jelentek tne.;, miután egyenként elszórva
néhánya nem kis feltűnést okozott, de írójuk nagy
hirét csak összegyűjtve alapiták meg; mert, mint
kétszer voltak elbeszélve, kétszer is kellett ejol-
vasni, hogy mélyebben fekvő btcsök kitűnjék. E
rajzok közül közöl ünk már egyet lapunk múlt
évi folyamában („Egy sírkő-faragó műhelyében");
tudtunkra az elsőt a mi Hawthorne-tól magyarul
megjelent. Irt három nagyobb regényt is, s azok
egyikét most közli az „Ellenőr" tárczája, czime :
„Átalakulás." Hawthorne az eszmélkedő irók közé
tartozik, kik nem üres mulattatásra írnak, s fősulyt
az eszmékre helyeznek, melynek költői alakot
tudnak adni elbeszéléseikben. Társadalmi állását
illetőleg, huzamosabb ideig volt konzul Angliá-
ban, jelesen Liverpoolban, honnan visszatérve,
néhány éve már hogy meghalt. Szándékunk jeles
vázlatai közül még egy párt megismertetni olva-
sóinkkal, a jelen évfolyamban.

— („Debreczen város történetéinek) első kö-
;ete megjelent. Kétségkívül a legjobb utón vannak
tudósaink, midőn részletenként hordják össze az
anyagot a hazai történelem óriási épületéhez,
egjes városok, megy ók, vidékek monográfiájában.
A monográfia a mellett a nyers történeti anyag-
nak művészi feldolgozására is elég alkalmat nyújtó
forma, s a történetírói hivatás ebben is kitünhetik.
Épen ezt várjuk például a főváros történetétől,
melyet — mint tudjuk — kitűnő tudósunk és
írónk Salamon Ferenez ir meg. — Szűcs István,
a m. akadémia tagja is jó szolgálatot tesz törté-
neti irodalmunknak, midőn hazánk egyik logma-
gyarabb városának történetét adja három terjedel-
mes kötetben, melyből az első előttünk fekszik s
a máskettő is meg fog jelenni 1871. folytán, mi-
után a szerző már teljesen elkészült vele. Ez első
kötet a legrégibb időktől kezdve I. Rákóczi
György fejedelem haláláig terjed. Debreczen ki-
vált a Rákóczi - korszakban nevezetes szerepet
játszott, s mint tudjuk, a legújabb időben ismét.
Története azért széles körben fog érdekelni min-
denkit. A három testes kötet ára együtt 6 frt.

** (A „Gyors-posta") czimű uj politikai napi-
*lap első száma jan. 2-án jelenik meg. Előfizethetni
Heckenast Gusztáv hírlapkiadó-hivatalában fél-
évre 6 frttal, évnegyedre 4 frttal.

** (Jeles szakfolyóirat.) Megjelent s bekülde-
tett szerkesztőségünkhöz a Somssich Pál s dr.
Entz Ferenez által szerkosztett „Borászati füzetek"
12 füzete, a szokott változatos s tanulságos tarta-
lommal. A 12 füzet ára 3 frt.

** (Az „Uj nemzedék") ez. folyóirat II-ik fü-
;ete megjelent. E füzetek az országgyűlési ifjúság

közlönye; szerkeszti György Endre. A H-ik füzet
tartalma: Az országgyűlési ifjúság története, 2-ik
közlemény Varró Sándortól. A békebirói intéz-
mény történetéből, Viski K. Bálinttól. A földadó
kérdéséhez, György Endrétől. A báni méltóság ere-
dete, Marsalkó Józseftől. Az országgyűlési iijak
tesületéből, Balogh Andortól. Egyes füzet ára,
60 kr. Előfizetési ár 6 füzetre 3 frt.

** (Uj szláv lapok.) Verseczen uj szerb lap
indul meg uj-évtől kezdve „Isztok" („A kelet")
czimmel, hetenként egyszer; szerkeszti Mijatovits
Alimpija. Montenegrónak eddig még nem volt
lapja. Az uj évtől kezdve ott is lesz egy politikai
és irodalmi lap „Orlito" („Sasfi") névvel. Szer-
keszti Szundecsits János, ismert nevű szerb író.
Megjelen Cetinjési, a montenegrói fejedelem szék-
helyén, hol is ez sajút nyomdáját e lap rendelke-
zésére bocsátá.

Közintéaetek, egyletek.
** (A Kisfaludy-társaság) ilecz. 28-án tartott

havi ülését Bartalus István fölolvasása nyitá
meg, ki egyik közelebb megjelenendő művéből
mutatott be egy részletet, mely a zenei átalános
oktatás ügyével foglalkozik. Felolvasó panaszko-
dik az elemi zene-tanítás hiányairól, az átalános
elmaradottságról, a tanítási rendszer roszaságáról,
— s némely reformokat éa gondosabb eljárást ajánl

T A R H A Z.
e téren. — Utána Jókai Mór olvasott néhány ver-
set vagy vers töredéket Csokonaitól, melyek csak
csonkán és hiányosan jelentek meg az eddigi gyűj-
teményekben, mivel kiadásukat a korábbi idősza-
kok sajtó-viszonyai nem engedték meg. Beveze-
tésül kedélyes adomákat sorolt elő, az egykori
korlátozott eszü czenzorokról, a kik egy novellá-
ból kitörülték ez ártatlan kifejezést: „gonosz ba-
rát", mert az egyszerű „amicus" értelmet „mona-
chus"-nak magyarázták; a kik Petőfinek e sorát:
„Megvetésem s utálatom hitvány tárgya, em-
ber a neved" nem engedték kiadni, mert az embe-
riségnek ily sértését nem akarták tűrni. Vörös-
marty több költeménye ép oly kevéssé kerülte ki a
hivatalos vörös ónt, minta fölolvasónak különösen
két novellája, de legtöbbet szenvedett tán Csoko-
nai. Jókai fölolvasását azon inditványnyal zárta
be, hogy a társaság küldjön ki egy bizottságot,
mely gondoskodnék a módról, melyen költőinknek
egynémely, mostani sajtóviszonyaink mellett is ki
nem adható műveinek megjelenése lehetővé tétes-
sék. Jókai indítványában különös tekintettel volt
Petőfi kiadatlan költeményeire. A társaság e bi-
zottságba Toldy Ferenczet, Gyulait, Gregusst és
Jókait választotta. Ezután Szász Károly olvasott
föl több Shakespeare-szonettet, melyeknek fordí-
tását Szűcs Dániel társasági tag küldötte be.
Végül a titkár bemutatta Shakespeare „Sok hűhó
semmiért" czimü vígjátékát Arany László fordí-
tásában. Rochel János Ovid „Metamorphozis"-ait
nyújtotta be forditásban. Bírálatra adattak ki.

Egyház és iskola.
** (B. Eötvös közoktatásügyi miniszter,) mint

a ,,P. Napló" és „Reform" jelentik, a b.-füredi
„Szeretetház" uj épületének s birtokának vértel-
árát, 17,000 forintot a népnevelési összegből (mi-
vel az intézet egyszersmind elemi és felső népis-
kola s tanitóképezde) kifizette, oly feltétellel, hogy
e pénz betábláztassék, s ha valamikor az intézetet
megszűnnék, a közoktatásügyi kormány rendel-
kezése alá az összeg visszaszáll. Ezzel az első sze-
retetháznak állandó épülete (16 szobával) és 5
hold birtoka van. A közönség buzgósága bizo-
nyosan biztosítani fogja az intézet fölszerelésére
s évi fentartására szükséges tőkét és a gazdasági
neveléshez majd okvetlenül kellő, legalább 40 hold
föld megszerezhetését.

** (Felnőttek oktatása.) A népoktatási köz-
ponti kör bizottmánya közhírré teszi, hogy a
felnőttek oktatása érdekében az 1870—71-ki tan-
évre következő dijakat tűzött ki: 1) egy 200, két
100 és hat 50 frtos jutalmat azon férfiak vagy
nők számára, kik magukat a felnőttek oktatásá-
ban leginkább kitüntetik; 2) tiz 20, húsz 5 és ötven
2 frtos jutalmat azon felnőttek számára, kik
e tanfolyamot legnagyobb szorgalommal és siker-
rel látogatták. E pénzbeli dijakon kivül egyéb
jutalmak is fognak kiosztatni. A pályázat az egész
országra kiterjed. A jutalmak a vidéki népokta-
tási körök ajánlatára fognak kiosztatni. Egyúttal
figyelmeztetnek a tanítók, hogy a kultuszminiszter
minden felnőtt egyén után, ki tőlök írni és olvasni
megtanult annyira, hogy a fölfogásához mért
tartalmú nyomtatványt meg is érti, 3 frtot, az
után pedig, kit csupán az irásra tanítottak, külön
2 forintot kapnak. A népoktatási kör központi
bizottmánya buzdítja a hazafiakat és honleányokat,
hogy alakítsanak népoktatási köröket s kezdjék
meg a tanítást haladéktalanul; útmutatással a
bizottmány szolgál.

Balesetek, elemi csapások.
** (Vizáradás.) Az alföldön s az egész Tis^a

montében, Maros és Körösmentében komoly vizve-
szély fenyeget a sok esőzés, a minapi nagy hó s a
néhány nap óta beállott lanyha időjárás következ-
tébou. A Tisza Tokaj mellett aggasztó magasan
áll. Szegeden karácsony első- és másodnapja kö-
zötti éjjel hirtelen beállt jégtorlódás következté-
ben kiöntéssel fenyegetett a város közvetlen kö-
zelében, de a veszély ez egyszer szerencsésen
elvonult. Az államvaspálya mellett Kecskeméttől
délre Kis-Telekig roppant kiterjedésű földek álla-
nak víz alatt, mely a vasúti töltést két oldal mossa,
ugy hogy védgátakról kellé gondoskodni, nehogy
e víz a vasúti töltéseket komolyan megrongálja.

** (Tűz a templomban.) Eperjesen, deczemb
21-én a ferencziek templomában vigyázatlanság-
ból tűz támadt, mely összes belső készleteit elhnm-
vasztá. Az arany és ezüst kelyheket s egyéb
oltári szereket összeolvadva szedték ki a hamuból.
A nagyértékü, széphangu orgona is teljesen el-
hamvadt. Szerencsére sikerült megóvni a fedél-
zetet, különben az ép akkor dühöngött erős szél
bizonyára áldozatul ejti a város egyrészét is.

** (Földrengést) éreztek e hó 21-ikén d. u.
5 órakor Técsőn. Mintegy tiz perczig tartott, még
pedig oly erővel, hogy a házak falai és boltozatai
több helyen megrepedtek. A lakosság a szabad
ég alá menekült, a vész azonban elmúlt, a nélkül,
hogy nagyobb bajt okozott volna. Ugvan ekkor
M.-Szigeteu is éreztek földingást.

** (Római távirat) szerint a várost és kör-
nyékét a Tiber elárasztotta s jelentékeny károkat
okozott.

Mi újság ?
** (A franczia foglyok segélyezésére) műked-

velő társulat alakult Pesten. E társulat magyar és
német nyelven szándékozik az üresen álló város-
ligeti gyermekszinházban előadásokat rendezni.
Az épület tulajdonosa, Buzzi Félix építőmester
nemcsak díj nélkül adja át e czélra színházát a
hányszor csak előadást akarnak tartani, hanem az
előleges költségek fedezésére 50 frtot adományo-
zott, s a fűtésről is maga ajánlkozott gondoskodni.
— Az első hazai takarékpénztár 2000 frtnyi ado-
mányt szavazott meg a franczia foglyoknak.

** (A Duna hajóhadát,) a hadügyminisztérium
által megrendelt két monitort már építik. Akkorák
lesznek, mint rendes gőzöseink, s oldalaik és
fedélzetök pánezélos lesz. A fedélzet közepén
emelkedik ki a forgó torony, melyben két 24
fontos vont-ágyu fér el. Fölötte legz a kapitány
tornya s a kormány. Csavargőzös gépezetök lesz
két kazánnal. Mintájokat a bécsi tengerészeti
igazgatóság készítette.

** („Zrínyi Miklós",) a neve az ujcsavarkor-
vettnek, mely Triesztben közelebb kezdte meg
pályafutását. E pompásan épült, remek szerke-
zetű korvettet, megindulásakor zajos ovácziókkal
fogadta a lakosság, mi egy részt a hajó nevét is
illeté. Ez az első közös hajó, mely magyar nevet
visel.

**.(Egy bátor magyar hölgy.) Pongráez hon-
védezredes nővére léghajón hagyta el Parist,
melyen szerencsésen déli Francziaországba s onnan
haza érkezett. Beszéli, hogy Parisban nincs éle-
lemhiány s az elhatározottság a , legnagyobb.
Rajta azonban erőt vett a honvágy, s igy min-
denre elhatározva magát, léghajóra ült. Légi útja
1200 frankba került.

** (Lónyay közös pénzügyminiszter) Flórenczbe
érkezett, hogy némely, az utolsó békekötés alkal-
mával függőben maradt tárgyalásokat befejezzen.
Olaszországnak némely igényei, Lónyay nézete
szerint, nem állhatnak meg , s igy azokat nem fo-
gadja el.

** (József főherczegnek) vendégei érkeztek
Belgiumból; nejének Klotild főherczegasszonynak
testvére férjével, kik most először vannak Magyar-
országon. A főherczeg elvezette őket a múzeumba,
képtárba; este pedig a nomz. színházba, hol
kivánatára Szigeti „Violá"-ját játszták.

** (Belga konzul Pesten.) A belga kormány is
állított konzulátust Pesten, ügynökének Leysen
Tivadart nevezve ki.

** (Magyar aranyok.) A pénzügyminisztérium
tudatta a nyilvános pénztárakkal, hogy a magyar
huszfrankos pénzdarabok értéke 8 írt 10 kr, a
tizfrankosoké pedig 4 frt 5 krban állapíttatott meg.
Az agio emelkedése vagy csökkenése természete-
sen e pénznemekre is befolyással van s a í'ennjel-
zett érték szerint számítandó.

** (Egy algiri nagybirtokai egyén) telepedett
meg közelebb Budán, ki nem régiben a mohame-
dán vallásról a keresztyénségre térvén át, annyira
felbőszité hittársait, hogy Tangerben egész birto-
kát, feldúlták, elpusztították, sőt élete is komoly
veszedelemben forgott s csak szerenesés szökés
által tudott megmenekülni.

= (A háborúból.) Versailles-ből hivatalosan
jelentik, hogy kedden reggel 7 órakor megkez-
dek Paris egyik erődjének: Mont-Avronnak lö-



vetését, s a poroszok remélik, hogy ha e Trochu
által megerősített hely be lesz véve, onnan sike-
rcsen bombázhatják Parisnak munkások által la-
kott városrészeit: a Bellevillo és St.-Antoine kül-
várost; franczia vélemény szerint azonban, ha
Mont-A vront bevennék is, innen még Paris kör-
sánczát nem érnék el ostromágyuik. Parisból
a ,,Trou\ ille" nevű léghajó decz. 27-éről azt
a hirt hozta, hogy a hadműveleteket a rend-
kívüli liiileir miatt felfüggesztették. Chanzy, kit
(iambetta a legjelesebb tábornoknak nevez, a
nyiiiiati sereggel Paris felé vonul. Az északi csa-
ták — ngy látszik— mind a két félre döntetlenül
maradtak, s lm Faidherbe visszavonult is, azt
meginutatá. hogy derék serege van. Bourbaki
keletnek tart, hogy Garibaldival Wordért közre
fogja. A németek már el is hagyták T)ijont, ne-
hogy veszélybe jussanak s oda Garibaldi vonult
be. — Spanyolországból, hová Amadé király már
elindult, az a hir érkezik, hogy Prím tábornokot
decz. 27-én kocsiján megtámadták; ismeretlen
egyének 8 lövést irányoztak felé, bal vállába 8
golyó fúródon, melyekből már 7-et kivettek.

**' (Eijy dzasú lapszerkesztő hadicsele.) Egy
kis franczia városban megjelent egy hírlap német
és franczia nyelven. A német parancsnok minden
reggel elolvassa a német szöveget, a nélkül, hogy
észrevenné, miszerint az átellenes franczia szöveg
semmiben sem egyez a némettel. A német hasáb
néhány nap előtt így szólt: „A párisiak legköze-
lebbi kirohanásának az volt eredménye, hogy az
ostromzároló gyiirü még összébb vonult. A fran-
cziákat borzasztón pocsékká verték a rettcnthetlen
würtembergiek stb." A franczia meg igy: „Nov.
2ÍI. és 30-ik napja dicsőséget termett a párisi ifjú
hadseregnek. A szászok és würtembergiek roppant
veszteségeket szenvedtek. Ideje volt, hogy a po-
roszok segítségükre siessenek. Duerot tábornok
megtartá esküjét. Vilmos király most az egyszer
nem küld diadalmas táviratot Auguszta király-
nénak."

— (llalálogásók?) Szubotiezai Kiss András, a
pesti kir. Ítélőtábla alelnöke, decz. 22-én 68-éves
korában meghalt. — Kuhinka Ferencz, Nógrádnie-
gye füleki kerületének országgy. képviselője decz
25-én, hosszas betegség után meghalt. — Gyűr ff íj
Gyula képviselő édes anyja, Győrffy Istvánné szü-
.etett Markovics Karolina decz. 23-án N.-Váradon
|eghalt. — Fénix Farkas, a pannonhegyi Ec-
edek-rend logidősb tagja decz. 26-dikán 87 éves

korában Győrött meghalt. — Möriug altábor-
nagy, kit a szabadelvűbb katonák egyikének tar-
tottak, meghalt. Ifjabb éveiben Angliában és
Észak-Amerikában is járt tanulmányozás végett.
1848-ban mint Bécs egyik képviselője vett részt
u frankfurti nemzetgyűlésben. 1849-ben a tengeri
csapatokhoz ment, majd ismét a szárazföldi sereg-
hez helyezték át. Tavaly Trieszt parancsnokává ne-
veztetett ki, s többször volt szó róla, hogy átveszi
a hadügyminiszteri tárczát. — Ssakácsi Vi.tus a ko-
lozsvári minorita-szerzetesrend egyik derék tagja
decz. 23-án 82 éves korában elhunyt.

A d a k o z á s .
A porosz fogságba esett franczia foglyok segély-

_zésére Mikéről gr. Somssich Imre 150 forintot
küldött be szerkesztőségünkhöz.

Nemzeti színház
Péntek, decz. 23. „Letorieres Vicomte." Vígjáték 3 felv.

prta Bajard, ford. Somolki.
Szombat, deez. 24. és
Vasárnap, decz. 25. az ünnep miatt a szinház zárva volt.
Hétfő, decz. 26. „Szentiváni éji álom." Színmű 5 felv.

Irta Shakespeare, ford. Arany János. Zenéjét szerz. Men-
delsohn.

Kedd, decz. 27. „Faust." Opera 5 felv. Zenéjét szerz.
(jounod.
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Szerda, decz. 28. „Viola." Népszínmű 5 fe'.v. Irta Szi-
geti József. Zenéjét szerz Bognár.

Csiitnrtök, deez. 29. „Hamlet." Opera 5 felv. Zenéjét
szerz. Thomas Ambrus.

Szerkesztői mondanivaló.
— V. S. Az öreg zarándok álmát nem közölhetjük.

Fele megtörtént s addig mindenki ismeri. A más fele álom,
a mi nem fog teljesedni s nincs is ok, a miért teljesültét
óhajtanok. írva pedig oly roszul van, hogy épen nem nyom-
tatni való.

— II. L. Sokszor jártunk már ugy, hogy valakiben
tehetséget látván, néhány bátoritó szót intéztünk hozzá, s
azonnal egy csomó ujabb verset küldöttbe, melyek az előbbi
biztatást kevéssé igazolták. Ilyformán vagyunk önnel is.
Biztatásunk a jövőre szólott s kitartásra ösztönzött; s ön,
a helyett, hogy elértené, benyúl a fiókjába s a már előbb ké-
szen volt versek közül küld egy nyalábot. Várjunk egy ke-
veset, mig későbbi müvekkel fogja igazolhatni reményünket.

II. ,,A szabadsághoz" meglehetős, ha bár igy nem is
közölhető még; de van benne egy kis eszme is, s kidolgo-
zása is elég csinos. A más kettő sokkal kevesebbet ér. A ré-
gebbi költeményhez képest haladás mutatkozik.

— Sylvcster éje Szoboszlón. Vidéki levélnek nem
mondható; népszokások leirásának sem igen válik be. Eb-
ből is, abból is valami, de egyiknek sem kielégi tő.

— H—s. A „Szibériából menekült magyar katona
levele" már lapunkban is megjelent, az 1867. évf. 26. számá-
ban. A másik rém-mese, minővel régen szokták ijjesztgetni
az olvasót.

— Buda. B. K. A képet és czikket köszönettel vettük.
— Kecskemét. M. L. A visszakivánt kéziratokat rö-

vid időn ki fogjuk keresni s visszaküldjük.
— T.-Földvár. O. I. Előfizetési ügyekbe a szerkesz-

tőség nem avatkozhatik. Szíveskedjék a kiadó-hivatalhoz
fordulni.
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Előfizetési fölhívás

A VASÁRNAPI ÚJSÁG
és

Politikai Újdonságok
j 1871-dik évi folyamára.

(Ismeretterjesztő és politikai hetilap. — Számo* eredet '
| képpel illusztrálva s „OrszáirKyftlési Beszédlár"-ral s

más rendkiviili mellékletekkel bővítve.)

SAKKÜÁTÉK.
579-ik sz. f. — Szirmay János-tói f.

Sötét.

a b c d e f g h

Világos
Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond.

Az 574-ik számú feladvány megfejtése.
(Blumenthal Oscartól Berlinben.)

VilaiíON. Sötét.
1. Hdó-e7 Kdl—e5:
2. d4—d4f Keö-f6:
3. He7- dó matt.

Helyrsen fejtették meis : Venzprémben:Fülöp József.
— Harasztiban: gr. Festetics Benno. — Jászkiséren: Ga-
lambos István és László. — Zámolvon: Parragh József. —
Nagy-Szalontán: Kovács Albert. — Soos-mezőn: Seipel
Sándor. Kecskeméten: Fördős Géza. — Pesten: Beck
Dénes. — Mitlcolczon: Czenthe József. - A pesti sakk-kör.

Nyilt-tér.
A „Gyors-posta", szabadelvű politikai leg-

olcsóbb napilap, röviden, élénken és hiven közöl
mindent, a mi honn és künn történik. Megjelenik
január 2-kától fogva, — félévre 0 írt, negyedévre
3 forint.

Heckenast Gusztáv,
lapkiadó-hivatala, Pest, egyetem-uteza 4. sz.

Előfizetési föltételek:
Postán küldve vagy Pesten házhoz hordatva.

1 A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok
j együtt;
I E g é s z é v r e ( j a n u á r — d e c z e m b e r ) . . . . 1 0 f t . — k r .
j F é l é v r e ( j a n u á r - j ú n i u s ) 5 » — »

Csupán Vasárnapi Újság:
1 Egész évre (január —deczember) . . . . 6 ft. — kr.
| Félévre (január—június) 3 » — »

j Csupán Politikai Újdonságok:
; Egész évre (január—deczember) . . . . 5 ft. — kr.
i Félévre (január-június) % » 50 »

i C5S"* Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy
: tisztelet-példánynyal kedveskedünk. — A pénzes levelek
| bérmentes küldése kéretik. — Az eddigi czimszelvényekböl
: egy-egy darab szíves beküldését kérjük.

! K Vasárnapi Újság és P. Újdonságok
j . kiadó-hivatala Pest, egyetem-uteza 4. sz. a.

Naptárak 1871-re.
Heckenast Gusztáv kiadó-hivatalában a következő
képekkel ellátott naptárak jelentek meg és az egész
országban könyváruson és könyvkötőknél kap-

hatók:

Nemsteti nagy képes naptár. Aranynyo-
matu czimlappal. Szerkeszti Áldorlmre. Ára 1 frt.

Falusi gazda naptára. A földmivelés, kert-
ipar és gazdaság évi közlönye, földbirtokosok,
kortészgazdák, lelkészek, iskolatanitók és gazda-
tiszteknek ajánlva. Több szakértők közreműködé-
sével szerkeszti dr. Farkas Mihály, földbirtokos.
Ára 80 kr.

Balpárti né;»naptár. Nemzeti szin boríték-
kal és czimképpel. Szerkeszti Vasgyuró Tamás.
Ára 50 kr.

A ftépzáezlója naptára. Színezett boriték s
nagy czimképpol. Szerkeszti Áldor Imro. Ára 40 kr.

Első magyar katonai naptár. Színezett
boritokkal és nagy czimképpel. Szerkeszti Bethlen
Olivér, a „Honvéd"-lap szerkesztője. Ára 60 kr.

Scorpio naptár, torzképokkel. Ára 80 kr.
Baráti'iilek naptára. Igazhivők, papimádók,

papfiakés .apnék számára; a sz.-iélek sugallatára
szerkeszté Pupramorgó. Ára 50 kr.

Nevessünk naptár. Számos humorisztikus
képpel. Ára 40 kr.

Lidércz naptár- Számos képpel. Ára 60 kr.
Kossuth naptár. Színezett czimlappal és

czimképpel. Szerkeszti Honfi Tihamér. Ára 40 kr.
Honvéd naptár. Színezett borítékkal s igen

szép czimképpel. Szerkeszti Áldor Imre. Ára
60 kr.

Magyar családi naptár. Színezett boríték-
kal. Ára 60 kr.

István bácsi naptára. Alapitá Mayer Ist-
ván. Szerkeszti Kőhalmi K. József. Ára 50 kr.

Protestáns képes-naptár. Szerkeszti Bal-
lagi Mór tanár. Ára 50 kr.

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

1
ÍHónapi-és

bettnap

1 Va(tár
2 Hétfő
8

4
b
6
V

Kedd
Szerd.
Csőt.
Péní.
Szóm.

Katbolikaa és

H
protestáns

naptár

Január
A Kis Karács.

IMakár, Béla
i Genovéva sz.
'Titus püsp.
'.lelesfor páp.
\ izUerettzt
Bálint

| A lijév n
1 Ábel. Béla
i Dániel
Izab
Simon
Vízkereszt

'• Niketás

E T 1 - N A P T Á R.
Görög-orosz

1
2 0
21

• 2 2

23
.24
2 5
26
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fJan. (ó)
B D. 1870
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Anastasia
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%. Karács.
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Izraeliták
naptara

Tebet R.
8 B. törv. f.
9 B.Egy.sz.

10 B. Jeruzs.
11 [ostr.
12 Dávid

|13 Eleázár
14 Sabb. V.
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f.
280
281
•282
288
284
285
286
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40
41
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42' 7
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44Í7
45'7
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50
50
50
49
49
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4
4
4
4
4
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19
20
22
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,52
64
76
88
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26
30
40

6

0 1 d
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1
2
S
8
4
4

34
8
6
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4

54
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6. P-
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8
4
5
6
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8

25
29
81
80
26
16

Hol<1 változásai, $* Holdtölte 6-án 10 óra 40 perezkor este, látható holdfogyatkozás.

T A R T A L O M .

Somssich Miklós (arczkép). — Puszta ház. - A test-
vér-évek. — Metz kapitulácziója (képpel). — Az áji völgy
(képpel). — Idöszámitásunk. — Csendélet a franczia hatá-
ron, I I . — A posta-galamb (képpel). — Egyveleg. — Tár-
ház: — Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek.
— Egyház és iskola. — Balesetek, elemi csapások. - Mi
újság V — Adakozások — Nemzeti szinház. — Szerkesztői
mondanivaló. — Sakkjáték. - Nyilt-tér. — Heti naptar.

Felelős szerkeszti: NairyMiklós.(L. magyar-uteza21.sz.)

I

HIRDETÉSEK.
II

Authentischer Üniversal-Verlosungsanzeiger
und

fiuanzielles Fachblatt. (V. Jahrgang.)
Unentbehiiich

für jeden Wer thpapier-Bes i tzer und K a p i t a l i s t e n .
Die „FORTUNA" enthált die authentischen Verlosungs- und Bestanten-

Listen aller in- und auslandisehen Lose und sonstigen der Verlosung unterliegenden
Eífecten. Treffer-Au«sahlunK8-TabeHcn, Aufsátze über das Wesen der Börse,
Berichte von derselben. Besondere Aufmerksamkeit wird darauf verwendet, den
Leser von Alléin, was seirien Effectmbesitz betrifft, zu unterrichten.

Mit der Redaction des Blattes in Verbinduog steht ein

§flT Auftkunft*- & ¥erwechslung
welches allé Anfragen und Auftritge binnen 24 Stunden erledigt.

Jahres-Abonnement 11. 1.50.
Die Adminis t ra t ion der „FORTUNA".

978 (1) Wien, Kolowratring Nr. 9.

Téli nyakkendők.

Szép, jó és olcsó!

Legújabb női rnha-kehuék
nagy választékban bámulatos olcsó árért.

Teljes ruhához való legszebb 10 és 12 röfös kelmék csak 3, 4, 5 9 6 ftért;
ugyszinte a legfinomabb bársonyok- és fekete selyem-anyagok

Hamburger Adolf
üzletében,

Pesten, uri-utcza 3-dik szám, Sója kávéháza átellenesen.
1P§P" Mustrák mindenfelé bérmentesen küldetnek, 8 megrendelések

utánvét mellett azonnal eszközöltetnek. 950 (7—10)

Asztal- és ágyteritök.

Liedemann Ferencz B.
„i SZÉP MAGYAR NŐHÖZ,"

a váczi-uteza és városház-tér sarkán,
tisztelettel ajánlja egészen újonnan fölszerelt raktárát s mindennemű czikkeit, úgy-
mint: selyem, gyapjú és pamutkelméket, divatárukat és vásznakat a legol-

csóbb áron;továbbá:

karácsonyi és újévi ajándékul:
egy csoport luszterkelmét, leszállított áron, ugyanis 60 és 70 kr. helyett 35 és

40 kron rőfjét.
Hasonlókép ajánlja ujonnan érkezett 13 és 38 hüvelyknyi svájezi sclyem-

gace és gyapjú síita szöveteit, s

Anodyne neklace,
a kitűnő és híres angol fog-gyöngyöket, gyermekek számára.

f y * Tépés font- és latszámra kapható. 975 (3—3)

KURTZ ALAJOS
ujonnan megnyitott papir-kereskedése

P e s t e n .
a hatvani és a magyar-uteza sarkán, az orvosi kar épületének átellené-

ben, ajánlja gazdagon felszerelt raktárát

karácsonyi és újévi ajándékokban
a legjutányosabb árak mellett! és pedig:

Albumokat, iró- és levél-tárczákat, táskákat, pénztárczákat, Íróeszközö-
ket; ugyszinte mindennemű iró- és bőrdiszmunkákat, nemkülönben mindenféle és
mindennemű levélpapírok a kivánt névjegygyel és dombornyomatban és szín-
ben készülnek,ugyszinte minden fajta könyvnyomdái munkák gyorsan és olcsó

áron elkészíttetnek
100 db. látógatójegy — ft. 90 kr.
100 » 8-rét levélpapír névvel vagy betűkkel . . . — » 50 »
100 » „ finom » „ » . . . . — . 75 »
100 » ' » » v névjegygyei 1 » 20 »
100 » » » » szines 1 » 50 »
100 » i » » » » névjegygyei . . 2 „ — »

minden 100 darabhoz egy díszes papirtok ingyen adatik.
Ajánlja továbbá legjobban berendezett raktárát mindennemű iró- és rajz-

szerekben — nagy raktárt vonatozott kereskedelmi és flzleti könyvekben és
irodai ítzerekben legjutányosabb árakért.

Ü # ~ Megrendelések a vidékről utánvét mellett legpontosabban tel-
jesittetnek. 961 (8—10)

Heekenast Gusztáv
könyvkiadó-hivatalában Pest (egyetem-uteza 4-dik szám alatt) megjelent s

minden könyvárusnál kapható:

BARÁTFÜLEK NAPTÁRA.
Igazhiyők, papimádók,

papfiak és papnék számára a sz. lélek sugallatára
szerkeszté PAPRAMORGÓ.

TARTALOM.]
Róma. — Az 1871-dik évnek uralkodó plánétája: Jupiter Capitolinus,

alias Pius fulminatorius impotens. — A tizenkét hónap humorisztikusan előadva,
(tizenkét képpel). — A tolvajkulcs. — A bún szabadsága vagy keresztény
katholikus erkölcstan. — Az önzés apotheozisa. — Szabad gyilkolás. — A csa-
lás szabadsága. — A lopás szabadsága. — Az esküszegés szabadsága. — A
levéltitok megsértésének szabadsága. — Vita a csalhatatlanság felett (három
képpel). — Éhes disznó makkal álmodik (egy képpel). - Mi volna jobb? Ha a
coelibátus megmarad? Vagy ha eltöröltetnék? (két képpel). — Az üldözött
papság a szónoklatban és a valóságban (két képpel). — Római pattantyúk. -
A gyóntatószék fertelmei. — Ujonnan felfedezett sz. ereklyék.

Ara 50 krajezár o. é.

! Damen — Herren!
Bei einem eoncessionirten Central-Bureau werden an allén Orten Europa's

sowohl schreibkundige Damen als Herren jeden Standes unter guten Gehalts-,
Provisions- und Pensions-Bedingungen zu engagiren gesucht. Diese Anstellungen
eignen sich besonders für ein rentablesi Nebeneinkommen, indem ein Verlassen
des Wohnortos dabei nicht nöthig wird. — Die Beschiiftigung besteht in leiehten
Bureau-Arbeiten, erfordert keine schöne Schrift und nimmt taglieh nur einige Stun-
den in Anspruch. Dem Offert sind 50 kr. in landesüblichen Briefmarken oderPapier-
geld fnr Rückantwort und Frankatur gefiilligst beizufügen und dasselbe sub C. B. F.
Nr. 1766 zur Weiterbeförderung an die Annoncen-Expedition der Herren Sachse
& Comp. in Bern (Sehweiz) zu adressiren. 953 (3—6)

Előfizetési fölhívás

GYORS-POSTA
czimü

politikai, közgazdasági, társadalmi stb. napilapra.

E l ő f i z e t é s i á r a k :
postán küldve vagy Pesten házhoz hordatva:

Egész évre (január—deczembor) 12 forint.
Félévre (január-június) 6 „
Negyedévre (január—márczius) 3 „
Egy hóra 1 »

Kedvezmény a gyűjtőknek.
Nyolcz előfizető után tiszteletpéldány. Tizenkettő után még egy „Nagy nemzeti képes

naptar" is, melynek ára 1 forint.

A mellett az öt legtöbbet gyűjtő közül:
Az elsőnek: Horváth Mihály „Magyarok története", 6 kötet, ára kötve 20 ft.
A másodiknak: „Árpádok kora", 14nagy műlap szöveggel, diszkötésben, ára 18 ft.
A harmadiknak: „Magyar encyclopoedia", 10 kötet, ára 12 ft.
A negyediknek: „Magyar koszorúsok albuma", 12 aczőlmetszet szöveggel, diszkö-

tésben, ára 5 ft
Az ötödiknek: Salamon Ferencz „Az első Zrínyiek", czimképes kiadás. Diszkötés-

ben, ára 4 ft.
SBT* A pénzes levelek bérmentos küldése kéretik.

A „Gyors-Posta" kiadó-hivatala,
(2—3) egyetem-uteza 4-ik szám alatt.



KILIÁN GYÖRGY
pesti kiadó könyvárusnál megjelentek és minden könyvkereskedésben kaphatók:

„Vázlatos magyar irálytanu

különös tekintettel a levélírásra,
prózai és költészeti példatárral, valamint iráhfeladványokkal.

Leány tanodái és magán használatra
irta I H I H Á L F I J Ó Z S E F , tanár. j

8-rét, 307 lap. Ára fűzve 1 ft. 20 kr. ujp.
A kik a leánytanodák és növeldék legfelsőbb osztályaiban a magyar irálytan elő-

adásával s az irály gyakorlatok vezetésével vannak megbizva, azoknak alkalmuk lehetett
tapasztalni azt, hogy a magyar tankönyvi irodalom még eddig hijával van egy olyan tan-
fonálnak, melyben az irálytani főszabályok a leánynövendékek felfogásához mérten adat-
nának elő, melyben a prózai és költészeti irály főbb nemei és fajai röviden és világosan
ismertetnének, s az elmélet mellett a magyar irodalomnak legkitűnőbb írói és költőiből
oly mintaszerű példák közöltetnének, melyek a leánykák figyelmét különösen lekötni ké-
pesek s értelem fejlesztő és szivképző olvasmányt, valamint érdekes szavalmányokat szol-
gáltatnak, s végre, melyben az irályozás, különösen pedig a levélírás begyakorlására alkal-
mas feladványok készlete nyujtatnék. A kiadó e hiányon kívánt segiteni, midőn a fenn-
czimzett mű kiadására vállalkozott; legyen szabad remélnie, hogy a leánytanodák m. t.
igazgatói és tanárai, valamint a leánynöveldék vezetői és nevelói e müvet kellőleg mél-
tányolni fogják.

Irománypéldák az aj polgári perrendtartáshoz,
a perrendtartás szabályaival czimfi műnek

a polgári törvénykezési rendtartás életbeléptetése az erre szükséges átmeneti intézkedések,
és a birói ügyvitel tárgyában kiadott miniszt. rendeletekkel bővített második javított és

bővitett kiadás.
KASSAY ADOLF-tól.

Második bővitett kiadás. 8-rét, 225 lap fűzve. Ára 1 ft. 80 kr.
Ezen mű iránt tanúsított kitűnő pártolás folytán annak első kiadása rövid idő alatt

elfogyván, annak második kiadása is szükségessé vált.
E mű az uj perrendtartásnak megfelelő irománypéldákat tartalmazza, a perrendtar*

tás szabályait pedig könnyebb áttekintés végettegy rendszerbe foglalva adja elő,hogyigy
annak tanulmányozása s egyszersmind a gyakorlati életrei alkalmazása könnyítve legyen.

Ezen mű magába foglalja minden a sommás és rendes eljáráshoz szükséges mintá-
kat u. m.: sommás szóbeli ügyben szerkesztendő írásbeli és jegyzőkönyvi keresetet, idézési
végzés, kézbesitési tárgyalási, jegyzőkönyvi s itéletmintákat. Hasonlóan a rendes eljárás-
nál szükséglendő keresetlevelek, perbeszédek, idézési végzések, az okiratok, tanúvallomá-
sok, birói szemlénél és eljárásnál szerkesztendő iratpéldákat, — kölcsönös megegyezéssel
a rendes eljárásnál jegyzőkönyvi tárgyalásra forditott jegyzőkönyvi, végrehajtási, árverési,
ugy az ingatlanok vagy ingók és ingatlanoknak a telekk. törvényszék által eszközlendö
árverési eljárásnál, a községi, vásári bíráskodásnál, felhívási perben, holttá nyilvánítás s
az örökösödési eljárásnál szükséges irománypéldákat.

Az uj perrendtartás szerint a pertárnoki kezelés is egészen megváltoztatván, az ül-
nökök csak kész ügyeket vesznek át, miután sok időnek megkimélése folytán az ügyek
gyorsan adathatnak elő. Ezen pertárnoki kezelés nálunk ismeretlen lévén, e mű a pertár-
aoknak a perfelvételnél, halasztás, okiratok előmufstására vonatkozó eljárásnak mintáit
is tartalmazza, szóval a pertárnoki kezelést gyakorlatilag mintákkal adja elő.

CZIGÁNY ADOMÁK.
Közli VÍG DEZSŐ.

Második, harmíncz ujabb adomákkal megbővitett kiadás. 8-rét, fűzve 45 kr. ujp.
Tarta lom: Csak a generális? — Minő a szolgálat, olyan a fizetés. — A szándék

* annyi mint a cselekedet. — Krisztus erős teste. — írást is tad a czigány. — Szégyen miatt
is meghalna. — Az urát elhagyni akaró czigány. — Az ujsághordó. — Bizonyítványt kér a
czigány, hogy ő már meghalt. — Ő katona lesz. — Hogy vészibe az orvosságot?— Miért
hordják a szemüveget? — A fejér személy nem jó kifejezés. — A régibb család. —• Nem

• macskaugrás ide Kassa. — A vak ló. —* Kenderbe nem megy, — Csak szem hiányzik. —
[Merő vak. — A czigány meghal. — Mi végre van a czigány teremtve ? — A levélvivő. —
Kopott nap. — A napszámos. — A ludnak télen csak egy lába van. — A seregély fészek. —
Veszettbor. — Mi az a csappantyus puska? — A fejér kenyér. — A czigánynak dió nem
kell. — Húsvéti prédikáczió. — Mikor hagyja el feleségét a czigány. — A bíró ajtaja
ingyen nem nyílik. — A fogadás. — A czigány nélkül nem végeznek semmit. — Meghal-
tam! — A feszületet megcsókolni vonakodó. — A levélvivő. — A követ. — A nagyságos
asszony miért kopott ki a komaságból? — Kik a dertkabb gyerekek? — A rajkók kifog-
nak a láblabirón. — Még majd azt mondják róla, hogy czigány. — A tűznél is nagyobb
szerencsétlenség. — Istennek báránya. Agárdy. — Ürüíopás. — A kevély czigány. — Vi-
gasztalás. — Krumpli-visszatöltés. — Buzacsósz. — Ürge rúgta agyon. — A keresztelő-
levél. _ A fösvény. — Hát a húsa kié lesz? — A kém. —Magyar! meg mered-e tenni? —
Az esőt is megelőző ló. — Hogyan kell a házasoknak élniek? — Dehogy megfagyott! —
A lefagyott sátorfa. — Az okos ló. — A czigánynak csirke nem kell. —• Hogy rőfe a
vászonnak? — A botozást ki nem állja. — A dinnyetolvaj. — A bagarja. — Az őr. —
Czigány a borbélynál. — A szolgabiró zárassa be a kapuját. — De hamar az orrodra vet-
ted? — Habakuk.— Egy kenyér. — A szabadelvű czigány. — Czigány a vallástanitáson. —
Bocsássák csak szabadon! — A penitenczia. — Kis pohár.

Legújabb magyar levelező vagyis tanácsadó
a tárgadalmi és a közélet minden körülményeiben és a kereskedői viszonyok-
ban szükséges, hasznos és nélkrüözhetlen segédkönyv a helyesírás-, levélirásnál,
mindennemű iratok, okiratok, keresetek, szóval minden;MinU peres és nem peres ügyek beni
eljárásnál, a magyar felelős minisztérium által kiatíott közigazgatási és törvény-
kezési rendeletek, 1*65/* ki országgyűlési törvények, s uj polgári perrendtar-

tás szabályaihoz alkalmazva:
földbirtokosok, kö2íégi jegyzők, elöljárók, kerenkedö'k, iparosok, s Haliban mindenki tzámára

irta KASSAY ADOLF.
Nyolczadrét, 21 iv, o82 lap, fűzve. Ára 1 forint.

A közéletben előforduló magán- és jogviszonyok által előidézett körülményekben
e mü mindenuemüek és ranguaknak tökéletes útmutatást nyujtand.

Jelen müvet a tisztviselők ugy mint földbirtokosok, községi elöljárók teendőik
körébe vágó, és a magánosok is a családi viszonyokban, jogi, közigazgatási ügyekben
haszonnal forgathatják.

Tartalmazza pedig a levelező-könyvet, mely magában foglalja a helyesírás s levél-
írás szabályait, a közélet minden viszonyaiban előforduló levélmintákat. A jogviszonyokra
vonatkozó okiratok, szerződések, nyugták, bizonyítványok, a felelős magyar minisztérium
rendeletei és az 1865/8-ki t.-czikkek, az uj polgári perrendtartás szabályaihoz alkalma-
zott, a bíróság előtt és bíróságon kivüli, a telekkönyvi, úrbéri, váltó, — a közigazgatási
eljárásra, u. in.: adó, ipar, kereskedelmi ügyekre vonatkozó mintákat az emiitett rendele-
teknek és országgyűlési törvényeknek szabályaival.

Legújabb és legteljesebb pesti magyar-német

házi titoknok vagyi* levelezökönyv.
dóHiv tanácsadó

minden rendű és ranguak számára.
Mindennemű a közönséges életben előforduló

levelek szerkesztésében.
Magában foglaló:

átalános és külön szabályokat a levélírás módjáról, mindennemű ügybeli, barátságos és
szerelmes leveleket, biléteket és kérelemleveleket, czimeket és levélfeliratokat, bevezetési

s befejezési formulákat.
Hetedik, tetemesen bővitett s javitott kiadás. — 8-rét, 330 lap, fűzve 1 ít. ujp.

A diszes társalkodó vag>is világba termett ember.
Hasznos kézikönyv mindennemttek és raneuak számara.

Magában foglalja: az illem és udvariasság minden alkalmak- és viszonyokhoz mért sza«
bályait; továbbá mindenféle társas-játékokat, mesterfogásokat, számfeladványokat, jóslato-
kat, élezeket, énekeket, szavalmányokat, rejtett szókat, találós meséket, emlékverseket,
alkalmi üdvözleteket,szerelmes leveleket, házassági ajánlatokat, felköszöntőket, virágnyel-.

vet, a szinek jelentését stb.
Negyedik tetemesen bővitett s javitott kiadás. 12»rét, 438 lap. Szines nyomtatott

borítékban kötve 1 ft. 20 kr. ujp.
A nyugati nemzetek irodalma gazdag ily kézikönyvekbenjeléül annak, hogy, habár

a társalgásra megtanítani szakmányképen senkit sem lehet, -mindazáltal tapasztalásból
elvont szabályokkal, tapintatos útmutatással a tanulni szerető ifjú embert tájékoztatni
szükséges.

E kézikönyv ily útmutató akar lenni a mivelt társalgásra átalában, — különösebben
czéllul tűzvén ki azt is, hogy a magyar ifjúságot magyar szellemben képezze a nemesebb
társalgásra, vagyis, hogy magyar társalgási kézikönyv legyen.

Nem mulasztotta el e tekintetben összegyűjteni mindazon társalgási játéknemeket,
feladványokat, s kivált azon népies találós meséket is, melyek magyar társaskörökben
divatozni szoktak. Ugy, hogy a könyv e nemben az előbbeni kiadásokhoz képest sok ujat
s érdekest foglal magában.

Ifjú embernek ssendes tanácsadóul kínálkozik e könyvecske, s midőn a helyes társal-
gási modorban a középu; at körvonalozza •. megóv a túlzástól, s elszoktat az álmodorosságtól

Azért szabadjon reménylenünk,hogy mikéntaz elöbbení kiadások gyors kelendőség-
nek örvendettek,ugy ezen uj kiadás is kapós vendég lesz magyar ifjaink és leányaink előtt.

A valódi szakácsság vagy: legnjabb alapos és teljes

Pesti Szakácskönyv.
Oly gyűjtemény, mely 972 biztos és több évi tapasztalás áttal jónak bebizonyult szabályt
foglal magában, melyek szerint minden jól rendezett háztartásnál megkivántató hus- és
böjti ételeket, mint szinte a legjobb s legjelosb csemegéket, süteményeket, kocsonyákat,
befőtt gyümölcsöt, fagylaltakat és likőröket stb. legalkalmasabban, legolcsóbban és legiz-

letesebben készíthetni.
Saját tapasztalata és sokféle kisérletei után pontosan és érthetóleg leirva, kiadta egy a

szakácsságban különösen jártas magyar gazdasszony.
Hetedik bővitett és jnvitott kiadás, 18 fametszettel. 8-rét,391 lap.Kemény borítékba

kötve 1 ft. 10 kr. ujp.
Ha valamely könyv a hetedik kiadásban jelenik meg, akkor már teljesen felesle-

ges annak további ajánígatása, mert 10,000 példánynak az elkelése mindennél jobban
bizonyítja azt, hogy a könyv j ó és liasznoí lévén, nagy keletnek örvendett. A számos
szakácskönyvek között az első hely mindenesetre a Pesti Szakácskönyvet illeti, nincs
egy sem, a mely oly czélszerüen volna rendezve s oly olcsó árért oly sokat tartalmazna.
A 972-féle szakácsi utasításon kivül még 6—24 személyre étlapot is tartalmaz a közönsé-
ges és böjti napokra. Mindazon nőknek, a kik jól, Ízletesen s olcsón akarnak főzni,
s mindazoknak, a kik magukat a hasznos szakácsmüvészetre szánják, ezennel sfirgetöleg
ajánljuk a „Pesti Szakácskönyv"-et; kapható Magyarország és Erdély minden könyvke-
reskedésében. A kiállítása diszec, a nyomása nagy és világos.

A mezeigítzíia barátját.
Dr. GLOGER nyomán a 7-dik német kiadás után

közli HANTÓ LAJOS.
Nyolczadrét, fűzve 2'» krajezár ujp.

Ezen kis munkának átalánosan elismert becsét eléggé bizonyitja az, hogy már eddig
(1858 óta) hét német kiadás jelent meg belőle, közte több 24,000 példányban, — egy
cseh,két lengyel,egy orosz,egy svéd,egy dán, egy norvég, egy hollandi, egy franczia,a szán-
dékolt spanyol és olasz kiadásra nézve nem nyerhettem felvilágosítást. Egyedüli óhajom
e műnél az, hogy a benn nyilatkozó szellem nálunk is minél nagyobb körben találjon
érdekeltségre s nyerjen érvényt a gyakorlati életben.

5°|0-tes kamat-tábla
más kamattáblai alkalmazással is, napokra, tized-számítási rendszer szerint;

kidolgozta Keresztes Fcrcncz,
a hazai első pesti takarékpénztár-liquidatora által.

v 4-rét, fűzve 50 kr.

klSEBB IMAKÖNYV
evangy. keresztyének számára.

Készítette d r . S Z É K Á C S J Ó Z S E F ,
pesti avangy. lelkész, bányakerületi superintendens.

Egy czimképpel. Kis 8-r:t. Vászonba kötve 80 kr., vászonba kötve aranyvágással
1 ft. 20 kr., bőrbe kötve aranyvágással 1 ft. 50 kr., franezia bőrbe kötve kapocscsal 2 ft.
50 kr. ujp. —•——

Imádságok és buzgólkodások.
Evangy. prot. keresztyének számára.

Készítette SZÉKÁCS JÓZSEF.
Harmadik kiadás. Egy aczélmetszettel (423, kis 8-rét.) Irópapiroson, fűzve 1 ft,

80 kr. — Vászonba kötve 2 ft. 30 kr. — Bőrbe kötve aranyvágással 3 ft.— Chagrinbőrbe
diszkötésben 5 ft. 968 (3-3)

Kiadó-tulajdonos Ileekenast Gnsztáv7 — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

2-ik szám Tizennyolczadik évfolyam.

Pest, január 8-án 1871.

Előfizetési feltételek: a Vasárnapi Ujsáíf és Politikai Újdonságok egy fitt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

f ^ F " Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy
többszöri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik.— Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppolik Alnjos, Wollzeile Nr. 22. és Hansenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9.—
Bélyeg-díj, külön minden igtatáa után 30 krajezár.

A közélet s irodalom egy régi derék
munkását mutatjuk be ma olvasóinknak,
midőn'Zichy Antal, a magyar akadémia és
Kisfaludy-társaságtagjának azl848-; 1861-
és 1865-diki országgyűléseken volt kép-
viselőnek s jelenleg a Budapest-fővárosi
tankerület felügyelőjének arczképét kö-

Zichy Antal született 1823-ban Somogy-
inegyében, ősi birtokán Zala helységben.
Atyját korán elvesztette. Édes anyja, Eper-
jessy Juliánná, egy magas lelkű s ritka mű-
veltségű nő, vezérelte az ő és öcscse Mihály
neveltetését. Ez utóbbi, távol
hazájától, hirneves festő lett,
s a sors szeszélye által a czá-
rok udvarába vetődvén, ott is •
fenn tudja tartani a magyar
név becsületét.

Antal ellenben a közjogi
pályára készülvén, kora ifjú-
ságától kezdve hazájának szol-
gált. Tanulmányai, melyeket ,
kora érettséggel, úgyszólván
maga válogatott és irányzott,
a történeti és jogi tér felé irá-
nyultak ; de a szép érzése is
korán fejlődött ki a benyo-
mások iránt fogékony kedé-
lyében. Már a negyvenes évek
kezdetén megjelent neve, zseb-
könyvek s szépirodalmi lapok-
ban, néhány csinos költemény
alatt; a nélkül, hogy határo-
zottan az irói pályára szánta
volna magát, inkább csak iz-
lés- és irály gyakorlatul.

Az 1843/4-ki országgyűlés'
utánMosonmegyében |aljegyző
s majd tiszti ügyész lett s a me-
gyei vitatkozások élénk küzd-
terén próbálgatta szónoki szár- ' *
nyait. A 1848-diki képviseleti
első országgyűlésre innen vá-
lasztatott képviselővé is az alig
25 éves ifjú , a mi jele, hogy
már ekkor kiváló szerepet ját-
szott megyéjében s alkalmasnak tartaték
nagyobb szerepre is a közéletben. Az 184%-
diki örökre emlékezetes országgyűlés tár-
gyalásaiban, minden változaton, élénk részt
vett.

A forradalom szerencsétlen fordulata öt

Z i c h y A n t a l .
is hosszú tétlenségre kárhoztatta. Haynau
ismeretes államcsinye folytán, a képviselők
tömeges megkegyelmeztetése alkalmával a
hadi torvényszék elől megmenekülvén, So-
mogymegyébe pusztai magányába vonult s
idejét csendes tanulmányok és gazdaságá-
nak rendezése között osztotta meg. A nem-
zeti élet e gyászos korszakába esnek magán-
élete szerencsétlenségei is. Első nejét a
halál rabolta el tőle. Néhány évi bús öz-
vegység után újra megházasodván, második
nejét és kis magzatát is kora sirba kellé
kisérnie.

Z I C H Y A N T A L .

Vigaszt a munkásságban s különösen
könyveiben keresett. Történeti s politikai
tanulmányaival különös előszeretettel for-
dult Anglia felé s az alkotmányosság és
nemzeti belerő e klasszikus hazájának törté-
neteiből s intézményeiből tanúságokat vonni

saját hazája javára, tekinté a legjobbnak,
mivel a remélhetőleg nemsokára ismét
megnyilandott közélethez maga részéről elő-
készülhet. S mert tényleges tanúságai mel-
lett, élénk érzékkel fogta föl a történet
bölcseimi és költői oldalát is, tanulmányai
nemcsak a hasznos, hanem a szép terén is
gyümölcsözök voltak, mint későbbi iro-
dalmi munkássága megmutatta.

Az 1860-diki politikai fordulat őt is a
közélet terére szólította ismét. Uj pályáját
Zichy Antal, mint Somogymegye főjegy-
zője kezdé meg 1860. végével, s nemsokára

mint a tabi választókerület-
nek egyhangúlag megválasz-
tott képviselője folytatta, az
1861-ki országgyűlésen. Zichy
a felirati párthoz tartozott, s
országgyűlési beszédein kivül
politikai czikkei s egyéb irodal-
mi munkálkodása által (mely-
ről alább szólunk) is magára
vonta a közfigyelmet.

Az országgyűlés eloszla-
tott. S négy évi szünet lön is-
mét az alkotmányos életben.
Nem a tétlenség, az előkészü-
letek ideje. Az eszmék érle-
lődtek s határozottabb pro-
grammok keletkeztek. Ez mul-
hatlanul pártalakulásokra is
vezetett, s Zichy, az ujabb
1865-ki országgyűlésre, előbbi
kerületéből ugyan, de már
csak (bár igen nevezetes) szó-
többséggel választatott meg,
— ugyanott, hol a legutóbbi
választáskor, a jelen ország-
gyűlésre , a felülkerekedett
ellenzék elől már hátrálni is
kénytelenittetett.

Az 1865/g-ki országgyűlés,
a harmadik melyet kiszolgált,
volt életének legtevékenyebb
korszaka. Ez országgyűlésen
számtalanszor volt központi
előadó, többi közt a nagyfon-

tosságu közoktatási törvénynél is, me-
lyet különös előszeretettel tanulmányo-
zott, s melyen tolla nem egy javitó nyo-
mot hagyott. Legnagyobb hatást tett egy
a megyék rendezésével kapcsolatban álló
esetleges kérdésben rögtönzött előadói zár-


