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s a társadalmi női cmancipatio közlönye.
A lap

•sellemi- és anyagi részét illető külde
mények bérmentesen a szerkesztőhöz,

NAGY.KANIISÍ.RÁ,
intézendok.

Klári néni-, munkatársnői- és 

előfizetőihez.

— .Tan. 1. 1869. —

Megjött az uj év is, 
Melyet vágyva vártam, 
Hogy rokonszenvező 
Szivemet feltárjam, — 
Hogy mindazoknak, kik 
Tettre készen állnak,
E szerény lapokban 
Minden jót kivánjak.

Önnek ugyanis, ki 
E lap teremtője,
Legyen vagy millió 
Előtizetője ;
Folyjanak lapjáról 
Élez, dicső eszmék le,
8 ezért mint tengerár 
A pénz erszényébe.

Nektek pedig, kedves 
Munkatársnőim, kik 
Neve fényes táblán 
Országszerte díszük, 
Ha főkötővel a 
Végzet már megáldott, 
Kitartást és csendes 
Házi boldogságot.

Ha még hajadonok 
Tolnátok, Agy néktek, 
Szűnni nem akaró 
Gyönyörét as élvnek, 
Sok kincset, piperét,
8 végre egy jó férjet, 
Hogy áldjátok ti is 
A ránk kelt újévet.

Értsük meg egymást.

Az a legnagyobb baj a világon, hogy a 
férfiak nem akarják s néha nem tudják meg
érteni egymást, hát még mikor egy kissé 
összeháborodnak . . . .  Ne csodáljuk, ha e lap 
czélját sem akarják megérteni, de azon meg 
én csodálkozom : hogy a nők között is van
nak, akik félreértenek, sebaj! Mindenkinek 
kedvére tenni : ismeretlen tudomány.

Hogy ily átváltoztatáson ment keresztül 
e lap, s havonkint jelenik meg ugyanannyi, 
vagy még több tartalommal — oka a taka
rékosság, melyet egy magyar nő sem rosszal, 
mert jól tudja, hogy sok jó megfér együtt s 
kis helyen is sokat, meg nagyot lehet mon
dani. De továbbá a czélszerüség is igényli 
e változást, mert sok helyről vettem a panaszt: 
miszerint nem lévén e lap, hirlap, nincs idő- 
hez kötve, azért rendetlenül vétetett a postai 
utón s többnyire hcpiszkoltan, összegyűrte»», 
Ennélfogva maradandó alakot választottam, 
s oda törekszem : hogy nem annyira a meny- 
nyiséget, hanem a miseget tekintsék e lapnál, 
mely e téren egyetlen s első.

A balitéletckkel s megtámadásokkal nem 
törö löm, ha érdemesek, felelek reá hasonló

I módon, ha neiu, egyszerűen ignorálom. — 
Útjában senkinek sem állok, ártani senkinek
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r<ÖBß%lto8<3ik  ̂<biiâetn íb czéloin, hancili ha- bácsi som születhetett valami palotában, ha- 
I.Rlnlf %L kitnyiitt evól Inl.L g a társadalmi női nem született bizony a büki erdőnek a 
cinancipatio üdvoS^oltát tüntetjük fel, emel- kellős közepében levő kunyhó vagyis putri-

K lcifeskedttnkf mely eddig pár- bán, és pedig virágos kender nyüvíískor, 
síBMnélvedünk el ugyan any- iáikor az édes apja ludmáját evett, 
hfegy az élezeakedóst gorom- Elég az ahoz, hogy a kis Jancsiból

<**& ¥& ** íet‘> tó» ,w  .-•tó"* «•-n az ártatlanul mulattató s a népekén a becsi piros kemlo alól csakúgy 
sziv-nemesitósre vidáman ható irányt tartjuk pislogattak a szt.-balázsi leányok. — Hej de 
szemünk előtt. ilyen a legény, mihelyt legény, mindjárt szűk

Ennyit akartam egyszer s mindenkorra neki a kunyhó, a világba, a szabadba vágyik 
ezúttal mondani, leérvén a vélem e téren a puszták fia, lelke mikor úgyis ott van.
rokonszenvező' t. hölgy közönséget s a nőket Szegény János bácsi! most már elpor-
ily, módon is tisztelő férfiakat, hogy kitűzött ladva ott nyugszik a sántosi temetőben, senki 
c^j^ '^tuuiy^tádábim  mind szellemi, mind sem em’ ékszik rá, pedig mennyi viszontng- 
anyagilag, segítségemre lenni szíveskedjenek, súgón ment keresztül. Hány kaland ja, mennyi 
s e lapot körükben terjeszszék s ajánlják. mestersége, s mily különösen ismert ember

Üdvözlet a' pártotóknak s köszönet a volt. Emlékeznek-e azok a kaposvári deákok 
munkatársaknak! már arra az öregre, a ki a legszebb lószőr

SZERKESZTŐ. gyűrűkkel ajándékozta meg a diákseregetV
__________  Node térjünk kalandjaira.

IOCQ lonuár hn I ón Egyszer és legelsőben nyakába akasz-
IÖ03. Januar no l-en. tóttá a nagyvilágot egy elveszett riska tehén

7. 7^ végett. Oh ez a riska tehén! elment túl a
Kárörömmel ránk lekintnek Vuiuir* - Kis-Kunságba, itt ette legelsőbb
^  Társaink, hogy mit csinálunk̂  ítiegüii kenyeret ez il Hely volt reu
A  magasban leng c zászlónk, nézve kezdete annak, mi az egész életén át
II Vagy már nyoma sinc sen nálunk ? húzódik.
Nézzetek csak in burátok l Af, , . , . , .. , , , .
_  Állunk, S r,ála Isten épen, Átar egy évig híven bojtárkodván, egy-
De ha hölgyeink segítnek szer u többek .közül open a templomba indult,

* * 'Ann erősben........... e* nj évben. midőn útközben találkozik a szomszéd falll-
*;« igas úgy ŝ s/.abadsag vagya beli árendás zsidóval, Jakabbal, ki egy in-
*<•- govanyba belesuppcdt volt. — Jakab latvan

. veszedelmes helyzetét, kérte a megpillantott
Küzdelemre nem tekintve, s ismert Jánost, hogy húzza ki ötét ezen
I .  Álla a szent tzél előttünk; posványból. Azonban Jancsi, ki épen liara-
Á Mint vezér fénylett felettünk. gudott Jakabra, ahelyett, hogy kihúzta volna,

ldás volt, amit kívántunk, botjára támaszkodva, nézte a süppedő zsidót,
p  Szent áldás a hölgyvilágra — s röviden csak annvit felelt : „Nem biz én,

' Jakab, hanem ha hiszed az igaz hitet, akkor
ily küzdésnek iui lesz^éreV — kihúzlak.“ Jakab mindig lejebb-lejebb sülvedt

• (ivK/.nfink kell — — hát csak előre í ugy> hogy csak a feje volt már kinn, két-
* r JENÜKK. ségbecsve rimáukodik : — »Janeshi, Janus!

• -------:— — - húzzon kheed khi innen, elengedem kheunek
• iátlftft hár«si kaianrliai minden adósságát! Vai gesehrie! mindjárt:J.; János Dacsi kalandjai. elnyel, hiszem, húzzon khee khi, ne vesze-

<HttBlore*lk > kbedjek khee ilyenkhor is!" de János addig
c- • T, ,. T segíteni nem akart, inig a zsidó töredelmesen 
Szegény János bácsi, az Isten nyugasz- be nem vallja, hogy hiszi az igaz hitet, 

talja meg szegényt, buli ó ember volt. —  Nem volt menekvés szegény Jakabra
Azonban kt hat tulajdon képén az a János nézve, kénytelen volt kiabálni : „Vaj go- 
báesi i hat bizony edes olvasónő, az is ember schrie ! hiszem, hiszem, csakh húzzon * khee 
volt, meg pedig a javáboh Igaz, hogy szü- k i!“ Ekkor János ahelyett, hogv kihúzta 
letésere nezve nem valami fényes családból volna, jól fejbe kommintotta a megtörtét s 
szárniazott, mert az et.lös apja esak számadó tí:i agyon is ütötte volna, ha e r ii tettén az 
g y s \o szegenj ilek, és a szeréut .iános éjién arra járó frajkorok rajt nem érik, kik a már

mi •
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áléit Jakabot Jancsival együtt bevitték a kö
zeli szolgabiróhoz. Midőn itt a bíróság kérdőre 
vette Jancsit, hogy miért akarta agyon verni 
Jakabot, azt felelte : llát megkérem ásson 
tekintetes urakat, én biz csak azért akartam 
őtet a másvilágra küldeni, hogy jobb igy az 
igaz hitben haljon meg, mert ha kihúztam 
volna, úgy sem hitte volna ezután!“ Jánost 
bizony ezért elítélték, honnan rövid idő alatt 
kiszökvén, felcsapott huszárnak.

Egyszer kérdezték tőle a többek között: 
„Ugyan János bácsi, volt-e háborúban ? “ — 
„Voltam-eV de voltam ám! még pedig egy
szer tudom, hogy hajnaltól fogva késő estig 
mindig vágtuk az ellenséget, —  legkivált én 
annyira vágtam, hogy este, mikor a kvár
télyra értem, a féréséi két óra hosszáig alig 
bírta megállítani a karomat, mert még akkor 
is vágott!“

Ha korcsmába vetődött, s ott elkezdett 
viselt dolgai felett anecdotálni s látta, hogy a 
báinész nép szájtátva hallgatja hazugságait, 
annyira komendirozott, hogy az üres és tele 
üvegeket egymással szemben állitotta fel, és 
ugv megkomendiroztatta őket : mikép azt 
vették észre a hallgatók, hogy az asztalon 
minden üveg üres lett . . . .

Szegény János egy szír a kaposi mészá
roshoz szegődött a rideg gulya mellé szám
adónak, itt megbecsülvén magát, szerzett is 
kis vagyonocskát. Miuthogy minden hónap 
végével rovásoeni kellett a levágatott mar
hákról, egy ily alkalomkor mikor számolni 
hivta a gazda, — igy felelt : „Megkérem a 
Csornai urat, most nem tudok számolni, mert 
a sántosi számadó komám is most számol, 
kölcsön adtam neki 4 darabot." Azért hiba 
nála mégsem történt.

Vígan szokta ezen kalandját elmesélni:
Minthogy Somogybán a húsnak mindig 

legalsóbb limitatiója lévén, a kaposi mészáros 
felhajtatott 40 darab göböly ökröt Sopronba. 
Természetes, hogy János bácsi is a hajtők 
között volt mint számadó az utón. Midőn a 
felhajtott jószág jó  áron elkelt, bőven kijutott 
Jánosnak is a „farkapénz.“

0  gondolván magáiba, egy pár nap itt 
rostogónak, elmegy ő is a legszebb korcsmába 
és olyan ételt eszik, iszik s olyan ágyban 
hál, mint az urak. —  Amint be is lépett 
egy előkelő vendéglő éttermébe, honnan a 
pinezér kiszólitottu volna, ha azt az ottlevő 
néhány magyar ifjú lenem tiltja, kik alkal
masint viczelni akartak a czifraszürös somogyi 
bácsival. Jánosunk komolyan leülvén egy 
asztal mellé, mindig arra vigyázott, hogy ő

is olyan ételt kér, iuiut az urak. — Egyszer 
egyik ur elkiáltja magát : „Kellner, esuiza- 
peiz!" Aha gondolta János, ez fain étel lehet, 
s ő rendel egy portio csuizspeizt. Mily nagy 
lön azonban meglepetése, midőn az nap épen 
borsó volt a főzelék b a német kellner egy 
tányér borsót elejbe tesz. Komolyan szeme 
közé tekint Jánosunk a pinezérnek, mond
ván : „Hát ez az a híres étel, s ilyet otthon 
is eszem, ez elől szöktem e l !"

Az urak persze jót nevetvén, egyik 
elkiáltja : „Kellner, rcpeté!“ — Meghallván 
János, ő is gyorsan kiált : „Hó Kellner! 
hozz nekem is olyan repetát egy portiét!“

A pinezér szolgálatkészen felelvén; „Ja 
ja, klcich ergnaden, s beviszi neki újra a 
a repetét, t. i. a borsót. De ekkor már fel
ugrott János, valamit mondott olyan formát, 
a minőket a büki erdőben tanult; azonban a 
repetét is szépen elárnyékvilágbélitotta.

Estve felé a borból már magához szedvén, 
rákiált a pinezérre : „He te Kellner! bont*, 
nekem „esztra szobát!“ A pinezér felvezeti 
az első emeleti csinos butorzott szobába; —? 
azonban kivülrül rázárta az ajtót, minthogy 
a vacsora ára még kifizetve nem volt. Sze
gény János bácsi jól belevén assecurálva, 
belefeküdt ruhástul, csizmástál a tiszta ágyba. 
Ejfél után azonban elérte a buzgóság; felkel 
s ki akar menni, de — nem tud.

Ugyan ezen útjában történt, hogy egy 
korcsmában verekedtek ketten, egyik a má-y 
sikat annyira képén ütötte, hogy mind a két" 
sor foga megingott, még az nap bíróság elé' 
kerülvén a dolog, János bácsinak is miuff 
tanúnak meg kellett jelenni, a midőn ő is 
állitotta a látottakat. — A németül vezetett 
jegyzőkönyvet felolvasván, „a tanuk előtt“ 
kifejezés németül igy olvastatott : „In Ge
genwart“ —  Erre János beleszól, mondván: 
„Nem igaz, kéremalássan, nem gégénverte, 
hanem pofon! . . . . “

Még gulyás - számadó korában t&tébt 
hogy az Anya-templomba elment Karácsonkor,. 
hol egy szerzetes atya prédikálván — ki 
textusát imigyen kezdé : „Hol vagytok pász
torok!“ mire János nagyhirtelen felkiált 
„Mi itt vagyunk tisztelendő uram, de nem 
tóm a szt. balázsiak itt vannak-c ? . . . . “

Szegény János bácsi, egyszer gyanúból 
—- mint ő szokta mondani — bekerült a 
a k . . . . i collegiumba (ez az ő szavajárása) 
minthogy ott otthon érezte magát; mert az 
ő osztályába annyira ur volt, hogy ha vala
kinek történetesen a tarisznyája az ő szegén 
lógott, egész elbizakodva szokta mondani:
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„Le vele! ez az én szegem, ez még edes 
apámtól maradt rám örökségkép jussba, szó
val ö ki s bejáros volt mindenhová, logtöbb- 
nvire a központi konyhán foglalatoskodott, 
hol Tabordó-kukta s rendes pecsenyeforgató 
volt Egy alkalommal igen éhes lévén a 
megsütött egyik libának felét megette. Beje
lentik az urnák, hogy a liba felét senki meg 
nem ette más, mint a János. — Elő hívják 
tehát a János gazdát s az áldott emlékű fő
bíró kérdi tőle : „Hát te Csimbók! (ez volt 
a csúfneve János bácsinak) hol van ennek a 
libának a fele?“ János egész közöny nyel fe
lel : „Hiszen ott van a fele, tekintetes uram!“ 
„l)e nem ez a fele, semmire keljő, hanem a 
másik fele!“ „Iszen az a másik fele, tekin
tetes uram!“ Az öreg ur méregbe jött s igv 
magyará/.gatá meg a dolgot: „Ide vigyázz, 
te vén ágyutöltelék, s ugv értsd : hogyha ez 
a liba egész volna, s én ennek a felét ma
gamnak tartanám, felét pedig neked adnám“ 
— de ekkor már elmosolyodva szólt János 
l ácsi- mondván : „köszönöm egész átossággal, 
tekintetes uram, én már megettem a része
met.“ A boldogult jó ur, ahelyett, hogy ha
ragudnék, jóízűen kaozagott. Ezután többet 
nem volt szabad neki konvha-inspektiókra 
járni, mégis csappant szegény, mert — mint 
maga mondja — oly részül nézett ki, hogy 
ha kidugta volna fejét a kéményen, félre 
verték volna a harangokat.

Nem emlékszem, hányadik évben volt, 
elég az hogy keivsztkomájával együtt elment 
Pestre fuvarba, — Prüsszögi urnák gyapjút 
\iuni. Útközben — minthogy komája még 
Pesten nem volt, kéid ;zte tőle, hogy lehet-e 
Pesten látni majmot? Beértek korán Pestre, 
a gyapjút — (minthogy még lábán elszólttá 
adni urambátyám) bizonyos helyre jókor le
rakván, elmentek majmot keresni. A mint 
igy ketten őgvelegnek a népes utczákon, vi
gyázva, hol fognak majmot látni. Hát meg
pillant János bácsi egy urat, ki a második 
emeletit ablakon, fején egy veres sallungos 
török házi sapkával, lenéz az utczára. Oldalba 
löki János a komáját, mondván : „Ni ni ko
mám, majom!“ Ezzel szemközt állva, elkezdi 
János ijeszteni a majmot, két ujját felemelve 
rákiét : „Zsi zsi, zsi zsi!“ A majomnak vélt 
ur, ki nem volt más, mint Prüsszögi bátyám, 
Icküldi inasát, hogy Invja fel azon két előtte 
már ismeretes egyént. Midőn ezek felmennek, 
majd hátraestek bámul fok bán, midőn meg
ismertek urokut, ki kérdező őket, liogv minek 
ijesztegotik őt i Ezek pedig mondák : „hogy 
Bem a tekintetes urat ijer ztegettiik mi. ha

nem egy majom volt az ablakban, épen ugv 
nézett k i, mint a tekintetes uram la !“ „Oh 
szegények, ha majmot akartok látni,“ monda 
Prüsszögi bátyám, „íme itt van cgy-egy hu
szas, menjetek oda az átelleni házhoz, s húz
zátok meg a csengctyüt, ott adjátok át a 
pénzt s fogtok majmot látni többet is.“

Megrántották tehát a csengctyüt, s ime 
kijön az egy éltes asszonyság, — ki épen úgy 
nézett ki, mintha fél font eczetágy lett volna 
a szájába, — s olyan arezot vágott, mint a 
hídvégi ember, akinek feles kukoricza told 
nem jut, s tinóm hangon kérdi : „W as wol
len Sie meine Herren (mit akarnak édes 
uraim)? Mire János és komája levett kalap
pal állván, nyújtják a húszast, mondván : 
„Megkövetjük a tekintetes majmosnő asz- 
szonyságot — ide vagyunk utasítva, hogy 
itt majmok lévén, megláthatjuk?

A vén anyó elvevén a pénzt, beve
zette őket, a tornáczra, rájok csukván az 
ajtót, mialatt egy őzláb izéval jobbra balra 
agyba fejbe declinálta a majomnézőket, mig 
végre Jánosnak sikerült az ajtót kinyitni, s 
mindketten azon kisurantak. Nagyot fújt a 
két megcsalatott, s midőn már künn voltak, 
szólítja meg János a másikat iszonyatos mér
gében : „Ugy-e komám ! kell-e majom ? — 
Látta-e kee a majmokat ? Ugy-e liarapi, rugi, 
csípi, mari az embert?! Hogy a ragya verje 
meg azt a tekintetes urat! (pedig úgyis any- 
nyira ragyás volt, hogy a darányi pusztán 
nincs olyan birkacsapás, mint az ő képe.) —  
Prüsszögi bátyáin az ablakból nézte az egész 
jelenetet s annyira nevetett, mikép elérte a 
csuklyás, el sem hagyta .addig, mig a meg
maradt gyapjú árát el nem fcrblizte a „két 
pisztolyánál) . . . .“

Számtalan kalandja volt szegény János 
bácsinak, miket, ha a jó  Isten még éltet ben
nünket, folytatni fogjuk.

KARIKÁS BOZSE.

J a n u á r .
— Az ártalma* csíz ó ártatlan suaogása 

E hó páratlan számú napból áll s mégis 
mennyi pár esküszik örökhüséget egymásnak.

E hó többnyire hidegséget áraszt, de 
annál több melegséget a báíitermek.

E hó sok vigalmat enged rendeztetni, 
de egyszersmint el is küldi egymásután a sok 
kontót, — mintegy jelezve: derűre, ború!

E hónapban születettek egész életükön 
át sok adósságot csinálnak, hidegsziviiek lesz- 
n>‘k , a férfiak nőtermészetüek s a nők férti 
természetűek iparkodnak lenni.



Őszi dal.

Egy vén poéta, azaz csak ki magát 
annak tartotta, <lo valódikig csak „tüzfa-poétuu 
volt, — régi barátnőjével cgv hervad«) szép
ségű, de szellemdús delnővel sétálni menvén, 
egy őszi délután a természet hervadása fölötti 
elmélkedése folytán oly ihlotettségbo jött, — 
hogy barátnőit a következő „Őszi dal“ -lal 
lepte meg :

„Zöld lombok insárgultak,
Virágok elliervadtak.
A forró nnpHu^árak
Mint szemeid bádjadtak.

Már őszi idd vapyon,
Azt láthatod a réz o dón,
Honnc t ró zsa-liliom
Kitűnt — mint c«ry fuvalom.“

De a delnő sem maradt adós a felelettel, 
hanem válaszolt az ő barátjának — ki oly 
igen udvarias volt iránta — e rögtönzött 
verssel :

,„Hopy are/omról róz*n-liliom
Klhervadt, ne csodáld barátom !

Láthatod, ha jön a tagyos tél,
A szakáit is ellepi a dér.

Nemcsak a mezei barázdát,
De, mint látom, a költő arczát

Is ránezba szedte a tél fagya,
Haj ! ilyen a világ folyása.*“

PASZTKÁNNA JULIA.

A Mikulás Egerben.

Volt-e a Mikulás Nagy-Kanizsán ? Ná
lunk megfordult; igaz ugyan, hogy senki sem 
látta, de több háznál, ahol rósz fiuk, vagy 
rósz férjek vannak, hallották a doromb ölesét 
a konyhában. Engem, mint a féle görögnőt 
csak később, a görög naptár jelölte napon 
látogatott meg, s ajándékul egv biztat«') re
ményt nyújtott nemünk örömdús jövendője 
telöl. De talán nem is ismeri kegyed a Mi
kulást? — Igaz ugyan, hogy még én sem 
beszéltem vele, sem a photographiáját nem 
kaphattam meg Caldcróninál, s igy tökéletes 
leírását személyének nem adhatom ; — mind 
azáltal megpróbálom, mit tehetek azoknak 
kedvéért, kik őt még nálamnál is kevésbbé 
ismerik. Mert hát a Mikulás még mindig 
nagy tekintélylyel bir, főkép az olyan nagy 
gyermekek előtt, kik a női cniMncipadő ABD-jét 
Bem akarják megtanulni.

A Mikulás egy nagyon nagvon öreg, 
ősz férliu, ki sohasem használ hajfestö szert, 
mint sok más öreg úr, mert nem oly hiú. 
8 hogy nem hiú, az világos; mert sötétben 
járkál, s ami jót titokban cselekszik, azt nem 
hirdetted ki az újságokban.

De n«*m is tubákol; mert ha tubákolna, 
meg nem állhatná, hogy htlylyel-közzcl meg 
ne kínáljon valakit pixiséből. — Már pedig 
tudtommal még senki sem részesült c nagy 
megtiszteltetésben.

Nagyon gazdag és adakozó, elannyira, 
hogy ő pénzét hajdanában az ablakon sztírta, 
nem ugyan ki, hanem be, a szegény embe
reknek. Most ezt valószínűleg azért nem teszi, 
mert a szegény ember az ily könnyen szer
zett pénzt fényűzésre költené. — Hogy minő 
gazdag, onnét is gondolhatjuk, hogy ezer és 
néhány száz év «ita osztogatja a sok ajándc- 
kot, s még egyszer seni ugrott a Dunába; 
pénzzavar miatt.

Politikai elvét tekintve sz«*lsőbaloldali, 
mert annyira demokratikus, hogy többnyire 
csak alacsony kunyhókba látogat e1, mig 
ellenben a salonokat, a nagy urak tclhetet- 
lensége miatt, kerüli.

Valiiban, a jobbmóduak azt vetik sze
mére, hogy ajándékai csekély bcesüek. De 
hát tegyétek ki csak csizmáitokat az ablakba, 
nem Mikulás estéjén, hanem máskor, — ta
láltok-e bennük csak egv frankfurti lose-t is? 
Iía ellenben Mikulás estéjén teszitek ki csiz
máitokat vagy czipőiteket, s ha magatokat 
még jól is viselitek, nemde következő reggel, 
he mással nem, legalább két dióval találjátok 
megtöltve azokat ?

Ez kevés? Hiszen csak nem tehet a 
czipőbe egy gőzhajót!

Kedves Klári néni! Mi egriek most 
nagyban inükcdvelősküdünk; s mivel én a 
műkedvelőknek nem a szereplő, hanem a néző 
vagvis bírál«) osztályához tartozom, szabad- 
ságot vennék magamnak, c szini előadásokról 
bővebb leírást a«lni; de ily előa«lás oly sok 
tartatik, hogy a részletes bírálatok kiapasz
tanák ugv Klári néninek, mint kedves elv
barátainknak türelem-olajos korsóját. Egv-két 
megjegyzés mégis annyira csiklandozza kö
nyökömet, hogy lehetetlen elhallgatnom. — 
Ugyanis némely műkedvelő szereplő testvér
kénk, kiknek játéka különben kifogástalan 
volna, játékközben sem tudják elhagyni meg
szokott palóczos beszéd jöket ; pedig roszul 
esik a szinpa«lról ilyen szókat hallani Ta- 
maas, nagvsaad, apaacza.



(')

Mi "még folyvást oly vígan élünk, hogy 
taláii még az egri vár romjai fölött búslakodó 
történelem múzsája is tánczra kerekedik a 
hozzá éjjelenkint felhangzó zenért;. Mert fia
talságunk nem fosvénykedik az éji zenével, 
csak annyit súgok néhány fiatal embernek, 
hogy ne daloljon a zenébe, akármint csábí
taná is arra j ó k e d v e ,  mert azáltal oly mo
solyra indító hatást okoz, mintha csak azt 
dalolná :

„Minden állatok «alusznak,
Csak én vagyok ébren még.*

•*" Hanem majd az uj év farsangján követ
kezik az igazi dinom-dánom, amikor is több 
érdekest remélek írhatni. Addig is, hőgv az 
előfizetők és elvbarátok nagy számát ne bírja 
megszámlálni — óhajtja szive mélyéből

ARIADRE.

A női emancipatió kérdéséhez.

A „Kandi Klári“ múlt évi 8. és 9-dik 
«tárnáiban Ilerczeg Mihályiéi egy szakavatott 
s. a kor igényeihez helyesen alkalmazott 
czikk jelent meg, a Győri Közlöny után, a 
női emancipatió tárgyában, ehhez szolgáljon 
még a következő kimerítő közlés : ha a női 
emancipatió oly értelemben valósittatnék meg, 
mint a fentebbi számok alatt írottakban előadva 
volt, csak a férfiakra válnék előnyösebbé. ̂

Mert akkor sok férfi, ki most talán 
„papucskormány“ alatt sóhajtozik, ezen női 
kard, védpaizs, királyi páleza — vagy akár 
hogy nevezzük — uralma alól felszabádiitat
nék ; vagyis a női emancipatió az illető hitves 
társra nézve „férfi-emancipatió“ lenne.

Minden embernek ugyanis megvan saját 
hatásköre. Ha nincs : teremt magának. Mert 
világának, hol urkodik, kell lenni.

Minél kisebb az önalkotta világ vagy 
ország : annál hatalmasabb teremtője, királya. 
8 minél szükebb a hatáskör : a baj és ha
talmaskodás annál nagvobb.

j\ nőnek nincs világa, nincs hatásköre, 
nincs szerepe a küszöbön kívül : azért hat, 
alkot, azért szerepel a küszöbön belül.

A nőnek künn, a nyilvános életben, 
hallgatnia kell : azért nem hallgat otthon.

A nő nem kormányozhat, nem ural- 
kodhatik a házon kívül : azért akar kormá
nyozni és uralkodni — több, mint egv — a 
házon ,belül.

Es a férj, nehogy a békét és nyugal
ma^ melyet napi fáradalmai után övéi 
körében keres — koczkáztassa, vagy ellen

szegülve, végkép elriassza : enged nejének, 
meghajtja fejét, és viseli magát a hódoló 
alattvaló módja és szokása szerint.

Mig tehát a női emancipatió a férfiakra 
nézve csak előnyökkel járna : a nőkre sem 
lenne az veszedelmes.

A józan felvilágosodás határai közt 
mozgó szabadelviiség soha sem okozott még 
kárt senkinek. De a járom, a rabbilincs, a 
kényszer-rendszer már igen sokat és igen 
nagyot.

Hatás ellenhatást szül, melynek ezen 
tekintetben a férfi hordozza terhét — udva
riasságból-e vagy gyengeségből, — az más 
kérdés.

Különben is lejárt ma már Verbőczy 
István kora, ki a nőket örökös gyámság alá 
helvezé. Mert — ugvmoud — hiányozván 
bennük az érett megfontolás és szilárd társa
dalmi jellem, gyám nélkül — könnyelműsé
güknél fogva — könnyen rászedetnének és 
megesalattatnának. (Hk : 1. r. 112. ez. 1.
I. r. 91. és 113. 1. §.)

Azóta villáma született a szabadságnak 
s fényostorával lassan-lassan szét korbácsolja a 
borút, mely oly sokáig sötétben tartá a lát- 
kört és elzárta az igazság napsugarait!

Egy szó, mint száz —  az emancipatiót 
bátran meglehetne adni a ‘ nőknek; már csak 
hálából is azon jóságos nagylelkűségükért, 
melvet — elnvomatásuk daczára is — keve-•r *
sek kivételével a férfiak iránt tanúsítanak, 
kiknek rögös útjára rózsaleveleket szórnak; 
gyöngéd újaikkal ibolvás tavaszt teremtenek 
részükre, letörlik arczukról a napi fáradalmak 
verejtékét, s forró csókjaikkal földerítik hom
lokéit, mely az életbajok nehéz gondjai alatt 
felhők közé borult.

Mindez jótétemény. 8 a jótétemény há
lát követelne még akkor is, ha nem volna 
erre joguk.

Férfiatokhoz.

Megfontolva haladunk, mondjátok
Nem miként a gyenge növilág ;
Törekvésünk egész életen át :
Függetlenség, szabadságra hág.

Es mégis „egész életen át“
— 8 jédlohet niég azontúl is táu —
Váljon miért szaladtok szüntelen
Azon „gyenge uorilég“ után ? . . . .

ANTONIA.



Két szív.
(Beszely az életből. >

Hányféle érzelem lmnol egy-egv kebel- 
lien? Ks mennyire kidönbözik ogvik kebel, 
érzelemre nézve, ;i másiktól? Hányszor gá- 
toltntik két egymásért dobodéi szív egymás 
boldogitásáhan ? ! — De mi akadályozza ezt, 
többnyire: a pé:nzhiány. Hol ez nincs, ott min
den, mi erény, hasztalan.

Egy zord őszi este vau. A jó gazdaasz- 
szonyok és családanyák a kályha mellett 
kézmunkával, vagy a bölcsőben fekvő csecse
mő elaltatásávnl vagy más egyébbel töltik az 
ősz által unalmassá tett estéket. Mások ismét 
a pongyolát, mit egész napon át viseltek, este 
diszültönynyel váltják fel, hogy a tartandó 
bálban táncz vagy egy adott légyottal űzzék 
unalmukat.

\V. városban vagyunk. A nagy ven- 
vcndéglö díszterme fényesen ki van világítva 
és az előkelők nagv számban báli ültönvükkel 
és teilette-jökkel foglalkoznak.

Végre minden piperével készek.
A hinták robaja hullható mindenfelől 

és szebbnél szebb nőket látunk azokból ki- 
szállnni, kik valamennyien *a tánezterembe 
sietnek. A terein megtöltik, s a zene messzire 
hallatszik.

A teremben egv franczia négves lesz 
rendezve. Mielőtt megkezdetik, itt ott egy nő 
eltűnik, toilette-jét helyreállítandó.

Néha még cgy-két nőt látunk a terembe 
lépni; kik szemeiket gyorsan forgatják min
denfelé és majd ide, majd oda hajlonganak 
s, mint látszik, örülnek a bókoknak. — E 
csalétket némely férti szakács jól tudja 
készíteni.

A franczia négyes folyama alatt legin
kább egy közép termetű, fekete hajú, karcsú 
testű és ezenkívül még több szép tulajdonnal 
biró idegen nő vonja magára figyelmünket.

Miért? Mert részint igen jártas a 'ánez- i 
bán, részint pedig , hogy egyszerűségében 
is megelőzi, csinosságra nézve a többieket.

A négyes be lesz fejezve, s kiki előbbi 
helyét foglalja el.

A többit a teremben hagyjuk vissza
térni előbbi helyére, kövessük a fentebb leirt 
Kövcsy Malvinét.

Közelében mindig egy magas, barna 
hajú, kis fekete szemű, hosszú szakállal, mely 
nihilt kétfelé oszlik mint valami angolé s e 
mellett kifejezésteli arezú és férfias viseletit

fin jm tarsalno férfiút találunk, kinek neve.;lt 
O v á r  y.#r* .  ̂a -

O folytán Malvina mellett vart és sze
mei minden mozdulatát kísérik.

Jelenlétében néhány sóhajt fojt el, me
lyek akaratlanul fakadtak kebíc mélyéből.

Malvina most egy körzőre szólittutik 
egy ízletes fiatal által.

< )váry szemmel kiséré s egy halk ..so- 1 

hajra íákadt, — mert nőm nézhoté nyugton,', 
hogy Malvinát csak táncz közben , is kivülov 
más tartsa karja közt.

Malvina helyére tér és Ováry azonnal* 
ott terem. Szive hangosabban dobog, ha sze
mei Malvina szemeivel találkoznak. ; j

A nő szintén, mint látszik, csak nagy 
erőfeszítéssel és önfeláldozással győzhető. .lóé 
kebelében csírázó érzelem fejlődését. Azaz, 
nem győzé, hanem csak gyors fejlődését tudta 
kissé gátolni.

Malvina kis ideig pihenvén, kéjtelvo 
legolteté szemeit tánezos barátnőin. Míg igjr 
szemlélődök, — Ováry, ki eddig némán ült 
mellette, igy szólt :

— Kisasszony láradt ? , . t
— Igen, felelt hidegen a nő.
— Mint látszik, szenvedélyes tánezos nő?
— Qröklütt szenvedély.
— Ú gy?
—  Igen
— De hogy nyerő o szenvedélyt ?
— Családunkban mindenkinek valami 

iránt van szenvedélye, nekem a táncz iránt.
— Tán unalmas önre nézve e sok kérdés.
— Képzelje ön magát helyzetembe és

meg lesz a válasz. . - »
— De miért oly hidegséggel ?
— M ert..........  ,iU> ü li
— De kérem ne mutasson annyira el

lenszenvet ! ríJílűli
— É n?
•— Igen ön. , ;.j’vdí
— En még nem mutattam ellenszenvet,
— Ellenszenvet most is mutat.
— Csak kétkedés, nem ellenszenv.
— ()n tehát mindenben kétkedik?
— Szabad, vagy lehet-e valaki- vágj- A

valamiben bízni? •:■
— Oh! találni oly egyéneket, kikben..>

bízni lehet. ' r •
— Ritkán. . Jl
A  beszélgetés topább is folyt volna, ha 

Malvina tánczolni nem hiyatik. O váry,, 
Malvina tánczol, álmélkoava sürög-forogd «a,-. 
a tánezolók közt, anélkül, begy tudná, .‘Uiilv 
távol van azon helytől, hol Malvina ült.



Mígnem gépileg nein fordul vissza, ön
magához iiv luv/dést intézve :

— Miért olv hideg irántam ?
—  Mi megvetni valót talál rajtam ?
Ne csodáljuk, ha a férfias jellemű Óvárj”

igy szólt, mert valamint a villany legerősebb 
állatot megöli, úgy azon érzelem, mit Óváry 
táplált, a legerősebb férfiakat is megtöri. — 
óváry már annyira el volt mélyedve, Mal- 
vina előtt állott már anélkül, hogy észrevenné. 
Mígnem mintegy álomból ébredve, körültekint 
és Malvinét megpillantja, kihez most ösztön- 
szerüleg közeleg. Mellette foglal helyet és néha 
szólni akar, de csakhamar elhallgatott.

óváry most félve szólítja Malvinét 
tánczra, mit ez egykedvűen fogad el. Ováry 
boldognak érzi magát tánczközben. Szemei 
folyton azt látszának mondani : „Szeretlek.“ 
De Malvina ezt vagy észre nem vévé, vagy 
érteni nem akarta.

Ováry többször készült érzelmét sza
vakba önteni. De valahányszor tenni akarta, 
mindig visszaijjeszté Malvina ártatlan arczki- 
fejozése és iránta mutatott hidegsége.

Mindennek van határa. Es boldogságunk 
nem tarthat örökké. Azért óváryra nézve a 
boldog órák is elperegtek, — mert a bálnak 
vége és vele boldogságának is közelgett a vége. 
A vigadók elosztanak és ^Malvina is hazame
néshez készül, midőn Óváry hozzá lép és 
igy szól :

— Szabad kisasszonynak ajánlanom kí
séretemet.

— I— Igen, válaszolt Malvina gépilcg.
óváry csak néha szólva haladott Mai,

vina mellett; mígnem Malvina lakásához ért
fáradságát megköszönve, eltűnt a homályban, i 
óváry a másodperezeket, miket Malvina nél
kül élt, óráknak képzeté.

Minden perezben hajlama is növekedők | 
iránta.

Négy óra lehetett, midőn hazatért. — j 
Sokáig fel és alá járt szobájában. Holnap, j 
inondá magában, kijelentem atyámnak Mal
vina iránti hajlamomat és ő nem ellenzi majd 
Ö88zekelé8ünket.

En szeretem őt s szivem azt sugalja : 
ó  is szeret.

Tehát egymásért dobogó szivek egymást 
ne boldogítsák ? — Az nem lehet!

Nyugtalan várá a nap első sugárit.
Reggel van.
Atyja szobája felé közéig és szive han

gosabban dobog. Kopogtat és egy tompa hang 
monda : „Szabad!“

Óvárv belép.

I — Jé» reggelt atyám !
I — Jó reggelt fiam! Mi hoz ily korán

hozzám í
— Oh atyám! ne tagadja meg bele

egyezését ! Ne tegyen boldogtalanná! ,
— Ne tegyelek boldogtalanná ? — En 

gyermekeimet boldogítani akarom.
— Ha boldogítani akar, úgy adja be

leegyezését !
— De miféle beleegyezést?
—*Azt, hogy . . . .
— Szólj nyíltan és ne habozz!
— Hogv Malvinét . . . . .
_  Hjaii egy nő! Es ki ez a Malvin?
— Angyal.
— Mint látom, szerelmes vagy és . . .
— Es Malvinét szeretem.
— S nőül akarod venni.
— I{?en.
—  Igen? de mennyi pénze van? Hisz 

üzletünkhez szükséges.
— Oh atyám, ez az első kérdés ?
— Igen, most az.
— Oh Istenem! Malvina többel bir a

pénznél, de mit pénznek neveznek, az birto
kában nincs. Ő jó, nemes.............

Itt atyja tovább szólni nem hagyá.
— Ne szólj többet, — igy folytató az 

atya, és hagyj fel ábrándozásoddal.
Óváry leverten távozott atyjától, mit 

Malvina elutazása még növelt. ( )váry ezentúl 
visszavonult, magányban élt, átkozva azon 
végzetet, melyszerint a pénz határoz el min
dent. ó  atyjától függött, miért is nem sze
gülhetett akarata ellen.

Malvina K . . . ba visszatér. Hoza meg
érkezik. Első, ki meglátogatja, egy közép 
termetű, fiatal, fekete hajú, magas homloku, 
inelv alatt nagv fekete szemek mozognak, és 
kis ajkain mindig mosolyt tartó nő. E nő 
neve : Janka, Malvina barátnője.

— Hogyan mulattál W  . . . n ? kezdő 
Janka. —

— Meglehe..........
— Látogatott volt a vigalom ?

*
— < Mi »le mennyire! Es még mily csi

nos fiatalok valónak ott, sokkal finomabb 
társalgók, mint az itteniek és különösen . . . .  
Itt szive hangosan dobog és ajkán elhal a szó.

— Janka ijjedve kérdé : Mi bajod?
— Sem m i.............
— De talán valamit elakarsz előttem 

rejteni . . . .
— < >várv, monda sóhajtva Malvina.
— Es mi különös van ezen ?



Föltárom előtted. Heime... 
rrfziuéiiyképeinet találtain fel.

—  Hajlamod van iránta? De viszo
nozza-e érzelmedet V

-— Gondolom. De én egészen el-i-jesz- 
tém! . . . v oly hidegséget mu-tat-tam iránta.

_— È8 te elfogadod a viszonzást ? Ki 
. . . . itt Malvina szólni nem liagyá.

— Ne szólj, mondá, igy kérlek, ő Óváry.
— Azt már hallottam.
— E nevet még többször is hallhatod

m a jd ..............
— Malvina, mondá Janka, ma már 

nem érek rá, hanem holnap ismét megláto
gatlak. Isten veled!

Malvina .lankát kikisérte és ismét szo
bájába tért, hol székére ülve többször han- 
goztatá Ováry nevét.

Másnap Jankát valóban Malvinánál ta
láljuk, ki igy szól hozzá :

— Te Janka, mily’ boldogtalan vagyok!
— Miért V kérdé Janka ijedve.
— O viszonozza szerelmemet, de mivel j 

az, mit pénznek neveznek, bir-to-kom-ban : 
nincs, atyja nem engedi, hogy boldogítson! 
Oh Janka!

— Kedves Malvina, vigasztald maga- | 
dat! De kitől tudtad ezt meg?

— £gy jó  barátjától ki nőnemmel szólt.
—  Es mást nem mondott ?
— De igen, hogy mindig a magányt 

keresi, és minden örömet kerül.
— Oh Malvina! nyugtasd magadat! 

Ezt mind érted teszi. 0  nemes lélek és bol
dognak érezhetőd magadat ily’ lélek által 
szerettetni.

— Igazad van, és ha a sors nem is
akarja, hogy egymásért dobogó szív egymást 
ölelje, ha mást ölel majd, ugv vigaszom : hogy 
szeretett. Es csak kényszerítve lón az irántam 
felgyűlt érzelmet másra pazarlani. Oh Janka! 
Te boldogíts tovább is barátságoddal! (

A két barátnő sokáig zokogva feküdt |
egymás karjai közt; inig végre a barátság j
lánczait szorosabbá fűzve, elváltak. (

* * i
*A számító atya százasokat pakolt, mi

dőn pisztolydurronást hall; kezében bankókkal
siet az irtózatos hang u tá n .............  fiát
halva találja.

Harmadnapra kettős temetés van.
Szomorúan szól a zene.
Két koporsót kisérnek a temetőbe, egyi

ken Malvina volt aranyos betűkkel rávésve.
I»......

Zsidó-románcz.

S c könyv néki most már annyi 
Sok és nagy bajt okozott, 
Mivelhogy tőle megválni 
Náezi sehogysem tudott. —

Atyja bánja, mért adá; mig 
Anyja szidja — és csupán — 
Szháli vig és rákacsintgat 
Ganz süperbe mint mátkalány.

Ámde mindez sárga répa 
Ahoz, amit olvas Ő,
S fel se pillant, mig a rabbi 
Rá nem szól, aki most jő.

Én a g’scheft mellett Invélek, 
Tégedet, Náezi fiam,
Mi lehet, mi lebilincsel,
Ott a könyv soraiban.“

„Oh de mikor elbűvölt e 
Könyv engemet oly nagyon,
S azt se tudom, hogy most éjjel, 
Vagy pedig nappal vagyon.“
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Kandiságok.

A h á z a s s á g  b e f o l y á s a  az  é l e t 
ko r r a .  Stark ne»a rég érdekes következteté
seket olvasott fel az edinbourghi Royal So
ciety-bán a házasság befolyásáról az élet hosz- 
szára. ”

Számos adatából az tűnik ki, hogy a 
20—25 évesek közt két annyi nőtelen férfi 
hal el, mint nős. Később e kor után bár ki- 
sebbedik e nagy halandóság a nőteleneknél, 
de mégis az élet végéig kétségkívül a nőtele- 
nek húzzák a rövidebbet a házasokhoz képest.

így a 20-dik év után a házasságban 
élő férfiak által elérhetni szokott közép élet
kor még 50 és fél év, mig a nőteleneké csak 
4 0 é v ,  t e h á t  csaknem 20 é v e t  t a k a r í t  
m e g  a m e g n ő s ü l t e k  s z á má r a .

Továbbá csaknem fele a nőtelenekuek 
a 30-dik év előtt hal el, mig ellenben a meg
nősültek legnagyobbrésze csak a 60—80 között.

A mi a nőket illeti, azokra nézve nem 
ily feltűnő, de mégis szintén kedvező a há
zasélet hatása, mert ámbár a 10—30 év kö
zött a házasság első 5 éve alatt gyakrabban 
halnak el a nők, mint a leányok, de ezentúl 
— kivéve még a 40 és 50 közti némi eshe
tőségeket — az övék az elsőség az élet vé
géig; s csak nekik lehet kilátásuk azon ked
ves aggodalomra, mely legközelebb egy 105 
éves öreg franczia nőt bántott, ki midőn egy 
seb miatt a kórházba vitetett, s az első este 
igen szomorú volt, azt felelte a bánata felől 
tudakozódó felügyelőnőnek: „Hogy ne vol
nék szomorú , mikor nincs most otthon, k i 
k is  f i a c s k á m r ó l  gondoskodjék.“

„8 hány éves a fiacskája ?*
„Kern r é g e n  m ú l t  m é g  85 é v e s ! “
— A b i s s z i n i a i  i b o l y á k .  Azabisz- 

sziniai hadjárat a nővilágnak kellemes ajándé
kot hozott Európába. Ezek nagy és igen ked
ves illatú kék virágok, hoszszu, vékony és 
puha levelekkel. A nártsis fajhoz tartoznak s 
mondva sem lehetne hajba alkalmasb virágot 
készíteni, mint egek, melyek szép, tömött 
alakban nyílnak, s leveleik puhán és hosszan 
csüngcnek le körülötte. Egy londoni kertész 
most tesz kísérletet meghonosításukra, és re
ményi!, hogy a nemesítés is sikerülni fog.

— A s i a m i  k i r á l y ,  kinek 37 neve 
volt, közelébb hunyt el 70 éves korában. 
Ázsia legfölvilágosodottabb fejedelmei közé 
tartozott.- Ú felsége itju éveit vadászatokon töl
tötte, s alig gondolt valami egyébbel. Trónra 
jutva, mitsem törődött országával, s hetekig

volt távol udvarától, mindig vadászva.^ Egy
szer azt álmodta, hogy egy tigris prédája lett, 
mely irtózatosan marczangolni kezdd. Az álom 
annvira hatott rá, hogy fölhagyott a vadászat
tal,* s az ország ügyeire mindig több gondot 
kezdett fordítani. Udvarában voltak művészek 
is: festészek és szobrászok, kiket sokszor ki
tüntetett, de legjobban szerelte udvari bűvészét, 
egy francziat, kit dúsgazdagon fizetett. Kegyét 
furcsa módon tudatta. A kiket ki akart tün
tetni, azokat hölgyei közül ajándékozta meg 
egygvei, kit díszesen felöltöztetve, pompás 
hintóbán, fényes kísérettel küldött a kitünte
tetthez. E szokás igen sokba került az állam
nak, s a fejedelem végre eltörülte. Ekkor ala- 
pitá meg az első rendjelt Siamban, s mint
hogy a rendjelek a hölgyajándékok helyébe 
léptek, „asszony-rendu nevet kaptak. Az első 
ily rendjelt első miniszterének, Kin Ki Ya 
Bonak küldte 185*.)-ben, következő sorok kí
séretében: „Hívem és szolgám ! Meg ne ütköz
zél, hogy dicső tetszésem jeléül oly jelt kül
dök, minőt a keresztények használnak. Ke
resztény írások szerint az asszonyok valódi 
keresztek; a szokás megváltozásának pedig 
nem lehet azonnal minden nyomát el törülni." 
Ekkép megszűnvén a hölgyajándék, a fejede
lemnek háremében annyira megnőtt a hölgyek 
száma, hogy halálakor megközelité a kétezret.

— E g y f  u re sa e g y l e t  alakult Pesten. 
Fiatal emberek igen sokan egyletté alakultak 
azon kötelezettséggel, hogy nem fognak meg- 
liázasodni, mig a polgári házasság behozva 
nincs. Azt hisszük, hogy nőtelenül fognak 
meghalni.

A szerelm es l evél  mint  lépvessző. 
Budán egy jómódú tisztes özvegy asszonyság 
heteken keresztül naponta kapott egy egy 
áradozó szerelmes levelet egy bizonyos vala
kitől, a ki mód nélkül szerelmesnek látszott 
bele, s óhajtott vele találkozni valamely nyil
vános helyen, hogy aztán azon esetre, ha ő 
nagyságának meg tetszenék: fogná tenni tisz
teletét. A hatvan tavaszt átélt tisztes matróna 
Ámor incselkedéseinek nem álhatván ellent 
végre titkos Adonisának megadta a kért ta
lálkát egy estén egyik sorházban. Az est el
jött, s a kitűzött helyen mindketten pontosan 
megjelentek. Sára nénénknek tetszett a vido- 
ran csevegő kópé, ki őt sör és virstli mellett 
majd éjfélig mulattatta, s aztán haza kisérte 
s a kapuban a viszontlátás reményében vált 
mog tőle. Itt a hatvanas Vénus feltipegett a 
lépcsőkön, szobát nyitott és bámulva veszi 
észre, hogy mig ő a korcsmában áradozott, 
a tolvajok elvitték mindenét. Mint ez nagyon



— A több nejű mormonok, hogy a „nem 
igaz hívők“ társaságától egészen elzárhassák 
magokat, saját használatukra egy külön nyel
vet, külön abe-ét alkottak.

— A z  e l s ő  u d v a r i  bá 1 szerdán volt 
Béesben a burgban. A fényesen világított ter
mekben csillogott a sok egyenruha, rendjel, 
diszültöny. Kilencz főherczeg jelent meg, s a 
würtembergi herczeg és herczegné. A lianno- 
verai királyi családot — mint mondják — 
valami gyász tártéi távol. Királyné O Felsége 
testvérének: Theodor bajor herezegnek kar
ján jelent meg. Meglepően szép jelenség volt: 
fehér ruhában, ama csodálatos szövetű tuniká
val, melyet számára az elhunyt Frcidland lo
vag készített aranv szálakból s délamerikai 
rovarok kemény szárnyaiból, s mely világí
tásnál sajátszerüleg ragyogott. Hajában diádéin 
volt gyémántok és smaragdokból, a nyak- és 
melléken hasonló kövek. Fél tizk r kezdődött 
a témez, s ő Felsége csak egy polkát lejtett 
gr. Pál ti huszár-őrnagy gyal s több felé sut
togták , hogy ez a kitüntetés is eg> magyar 
úrnak jutott. Fiatal hölgy nem nagyon sok 
volt a témezkörben, miután azelőtt való este 
úrhölgyek piknikje vala. Mindamellett két 
cokiiméban táncoltak. 0  Felségök egy negyed
del éjfél előtt hagyták el a termet. Február 
.'5-án is kamarabál lesz az udvarnál. \ árják 
az angol trónörökös és neje látogatását is, 
kik — a mint hallatszik — Budára is le

a pénzéből vendégeskedő nőben jó barátját 
ismeri föl, ki inegtréfálására nő ruhába öltöz
ködött.

— K eresetforrá sok  P á r i s b a n .  Pá
riában különös kercsetforrások vannak. Né* 
mely szorgalmas fiatal leány mint „bevégzőnő* 
él meg, azaz ő bevégzi a megkezdett vagy 
már megkezdve vásárolt hímzéseket oly höl
gyek számára, kik restek azon kézimunkákat,- 
melyeket elajándékozni akarnak, bevégezni; 
minél serényebbek a leányok, annál jobban 
foly dolguk. Vannak továbbá „órafelhuzók“ ,' 
kik évről évre nagy házakban a falórákat, 
regulatorokat sat. felhúzzák, mivel a maga* 
uraságok erre nem érnek rá.

— A n a p o k b a n  a tuileriákban igen 
komikus jelenet adtaelő magát. Ugyanis az egvp- 
tomi alkirály fia, ki Párisban van nevelésen, 
e hó elején látogatást tett a koronaherczegnél, 
ennek egy látogatását viszonozandó s ez al
kalommal ebédre lön meghiva; a meghívást 
elfogadta oly biztosítás mellett, hogy a dinée 
egészen bizalmas körben megy végbe. Meg
jelent, de szörnyűséges meglepetésére először 
is nehány dúsan öltözött udvarhölgygyel ta
lálkozott, — már ennek fele sem tréfa, gon
doló, s az ily „bizalmas“ körtől való ijedté
ben neki iramodván, lakásáig futott, hová 
nevelője — bár szintén indult, — csak ké
sőbb érkezett meg.

— A z o r v o s i  t á n c z  az  i n d u s o k -  
n á 1. Indiában a dob épen ellenkező czélra 
használtatik mint nálunk: ugyanis betegségek 
elűzésére vagy megnyugtatására, a haldoklók 
megmentésére a haláltól, szóval mint lelki és 
testi gyógyszer. Minden egyéb gyógymód ki
merítésénél az utolsóhoz nvulnak, a dob va- 
rázserejéhez. A család összegyűl a haldokló 
ágya körül; az atya, az anya, a nő vagy a 
legidősb gyermek, rendesen azonban egy a 
nőnemből elkezd a dob lassú, szomorú ütései 
alatt nyögve sóhajtani és zokogni, mindinkább 
emeli hangját, és utóbb szív- és fiilhasitó iszo
nyatos ordításba tör ki. A dobon rögtön élénk 
tánezütenyt vernek, a jelenlevők ünnepélye 
kört képeznek, s mig a szomorgó személyek 
zokognak és jajveszékelnek, addig a többi 
tánczol, mígnem a beteget pokoli lármájukkal 
az öröklétbe segítik. Minél gyengébb lesz a 
szerencsétlen, annál erősebben verik a dobot* 
A lárma és zsibongás utóbb oly irtózatos lesz, 
hogy a legvadabb vihart folülmülja. A ben- 
szülöttek e szertartást orvosi .táncznak nevezik.
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V í v m á n y o k
* uni (»mancipatio térin.

( j o r o v c  m i n i s t e r  ur közelebb 
egy rendeletét bocsátott ki, melynek értel
mében azon távirdai hivataloknál, hol éjjeli 
és nappali szolgálatot teljesítenek, az illető 
távirdai hivatalnokok segéd helyett nejeiket 
« a 16 évet meghaladott leányaikat is alkal
mazhatják. Ezek fizetése, mig a nők alkal
mazása véglegesen is kimondathatok, — 300 
forintban van megállapítva.

—  A d a t  a n ő k  munkaképességéről. 
A nőknek tisztességes keresetet nyújtani, azok 
számára munkáról gondoskodni, egy társulat 
áll fenn Berlinben. Ennek egyik tagja, dr. 
Eberty, városi törvényszéki tanácsos nem rég 
a társulat ülésében igen érdekes jelentést 
tett a Berlinben foglalkozó női népességről, 
bemutatván egyszersmind azon statistikai ösz- 
szcállitást is, mely a városi statistikai irodában 
különösen e czélra készült. Mindenesetre ér
dekes a Berlinben már ez idő szerint is létező 
roppant különbféleség a nőnem foglalkozásá
ban, melyet hallomás szerint az említett egylet 
még több oldalúvá szándékozik tenni.

—  E r i s m a n n asszony az első doetor 
a bécsi nők közül, a napokban fog Berlinbe s 
onnan Oroszországba utazni. Bámulandó szor
galommal s kitartással tanult s az előadásokon 
rendesen megjelent s nemcsak az orvosi tu
dományokban, hanem a mathematikában s 
elassikai irodalomban is jártas. A doktornő 
tanulmányait Oroszországban és Zürichben 
végezte.

N ő k , mint életbiztosítási ügynökök. 
Legközelebb olvastuk, hogy külföldön a nőket 
az életbiztositási intézeteknél alkalmazni szán
dékoznak. Ez eszme most Bécsben is fölka
rol tatott, még pedig az „Azienda Assicura- 
trice“ biz. intézet által. A nők a különböző 
lapokban hirdetések által hivatnak fel az in
tézet bécsi képviselete részéről, hogy az élet
biztosítás körül közreműködjenek, amiért is 
kellő dijjutalékot Ígérnek. Jelentkeztek-e már 
nőügynőkök, avagy mutattak-e fel valami 
eredményt ? még eddig nem tudjuk. A kísér
let mindenesetre követésre méltó.

—  D o r a  d ’ I s t r i a  grófnőt a vicen- 
eai és rovigói akadémiák is tiszteletbeli taggá 
választották. — Mindkét akadémiában ő az 
első női tag e tudományos egyletek fenállása 
óta. —

— K ö t é l t á n c z o s n ő  Braatz Eufro- 
vina kisasszony sok kellemmel s talán több 
bátorsággal sétál végig a magasban kifeszitett

kötélen, s oly kecses lépései vannak, melyek
aicárinelyik ballerinának is becsületére vál
nának. A kötélen egész biztonsággal vetkőzik 

• s dobja le egymásután öltönydarabjait. Visz- 
za felé sétál, széket visz magával, boros pa- 
laczkból iszik, szóval otthoniasan érezi magát. 
A közönség mindenütt csodálja mutatványait 
s meglepő azon kishitüeknek, kik a nőkben 
sem bátorságot, sem erőmütani képességet 
nem szeretnek látni.

A hasbeszélő.
„A szerelem mindent

pótol, de a szerelmet nem 
pótolja semmi.“ Petőfi.

Ferenez franczia királynak volt egy Bra
bant Lajos nevű komornoka; ez rendkívüli 
hasbeszélői tehetséggel volt megáldva.

A komornok egy szép fiatal leányt sze
retett, gazdag szüléknek egyetlen gyermekét 
Párisban s eljárt a szülői házhoz; de az apa 
és anya megtagadták beleegyezéseket a fiata
lok házasságához, mert Brabant szegény le
gény volt, fényes ruhájánál nem volt egyebe, 
-—- sőt az sem volt az övé.

A leány atyja meghalt s a komornok- 
nak eszébe jutott, hogy hasbeszélői tehetségét 
a mamánál, ki arról mit sem tudott, felhasz
nálja.

Meglátogatta az özvegy házát azután is 
gyakran, de szándékosan elő sem hozta kéré
sét, kedvese kezét illetőleg. Egykor, midőn a 

■ mamával egyedül volt, a mama világos nap- 
' pal beszédet hallott, mely elhalt férjeéhez nagyon 

hasonlított s panaszkodva szólott:
— „Add feleségül leáuyunkat Brabant 

Lajosnak; ő derék ifjú s van is neki szép 
vagyona; gyermekünk boldog lesz vele, nagyon 
kérlek, tedd ezt, én most kimondhatlanul szen
vedek a tisztitó tűz (purgatorium) kínjaiban, 
mivel e házasságot elleneztem. — Ha hall
gatsz kérésemre, megfogok szabadulni gyötrel- 
miratől, te pedig leányodat boldog házasság
ban fogod látni, derék vöd lesz s lelkem nyu
galmat találandó

Ily hathatós kívánságnak az özvegy nem 
tudott cllentállani. Ő annál kevésbbé gyana
kodott, hogy ez csak alakosság, mert hitt efféle 
szellembeszédeknek, a hasbeszélésről pedig mit 
sem tudott, s a Brabant arezvonásain semmi 
legkisebb változás nem volt észrevehető, mig 
a beszéd tartott s ő maga is igen természete
sen adta az elbámulót és meglepettet. Az Öz
vegy kinyilatkoztatta tehát, hogy elhalt férje 
iránti szeretet!) l! a házasságba bolooirvezik,



de természetesen magától értetik, hogy Bra
bant a vagyont, melyet férje szelleme említett, 
először kimutassa.

Erre nem számított Brabant; ó azt gon
dolta , hogy az özvegy az elhaltnak ezen ál
lítását épen úgy, mint a tisztítótűz költött 
kinjait, készpénz gyanánt fogja venni. Pénz. 
beli ügyei pedig nagyon rósz lábon állottak, 
s e dolog bizonyosan fontos szerepet fog ját
szani a házassági szerződésnél. Tartott tőle, 
hogy nemcsak szégyenben marad, hanem ezen
felül ámitása is fel fog fedeztetni.

Valamely eszközről gondolkozott tehát, 
mely által az akadály eme kövét elgörditse, 
ehhez hasonlóan hasbeszélő tehetségét kellett 
felhasználnia.

Élt akkor Lyonban egy öreg gazdag 
Corun nevű pénzváltó. Ez híres volt uzsorás
kodásáról, mely által a legigazságtalanabb utón 
és módon roppant vagyonra tett szert. Ez em
berre irányozta Brabant pézszerzési szándékát.

Elutazott Lyonba, ismeretséget kötött a ban
kárral s ügyesen kegyébe hízelegte magát. Csak 
hamar észrevette, hogy az uzsorás gyakran küz
dött belső lélekmardosással, elkövetett csalásai 
és páratlan uzsoráskodásai miatt, minélinkább 
közeledett e világbeli kiköltözésének pillanata.

Brabant gyakran fordította szándékosan 
a beszélgetést a balálra, a jutalmakra és bün
tetésekre, melyekre ott az ember számíthat, 
a szerint, a mint itt élt, s ha aztán Corun 
lelkifélelmében kijelentette, hogy biz ő nem 
ment a bűnöktől: azzal vigasztalta őt Brabant, 
hogy a könyörülő Isten megkogvelmez azok- 
nak, kik haláluk előtt igaztalanságaikat és 
vétkeiket jóvá teszik.

Midőn ( ’orunt ezéljához igy előkészítette, 
az uzsorás egy kis hátsó szobájában a beszél
getést a vallási dolgokra, azután a szellemvi
lágra fordította s végre a tisztítótűz gyötrel
meire s a pokol örökös kínjaira.

Ekkor, a Brabant részéről szándékosan, 
az aggodalmas uzsorás részéről igen természe
tesen beállott hallgatás közben, hirtelen pa
naszkodó szózat hallatszott, melyet a megret
tent Corun rég elhalt atyja hangjának ismert 
fel. Panaszkodott a tisztítótűz kínjairól ilyo- 
ténképen: r< ’supán miattad szenvedek, mert 
tégedet gyermekségedben és ifjúságodban nem 
neveltelek jobban, s fösvénység és uzsorásko
dásra való hajlamodat nem irtottam ki szi
vedből. Nem várhatok szabadulást kinjaiinból, 
ha esak te azt ki nem eszközlöd az által, hogy 
az épen jelenlevő Brabant Lajos komornok 
kezeibe tetemes összeget teszesz le, hogy az 
azzal szerencsétlen keresztényeket szabadi fson

ki a török rabságból. Ha vonakodol ezt meg« 
tenni: akkor nincs szabadulás számomra s ne
ked halálod után még rettenetesebben kell 
lakolnod vétkeidért. Ez az egyetlen mód ma
gadnak kegyelmet szerezni a más világon.“

Brabant szerfelett elbámulni látszott s 
színlelt szerénységgel jelentette ki megillető- 
dését a felett, hogy a szellemnek tudomása 
van az ő, magasztos hivatásáról, mely szerént 
már ő részben saját vagyoni erejével, részben 
jó  szivü barátok segélyével már nehány ke
resztény foglyot kiszabadított a törökök ke
zeiből.

Corun késznek nyilatkozott atyja kíván
ságának eleget tenni s napot tűzött ki, melyen 
a keresztény foglyok kiszabadítására való össze
get a komornoknnk át fogja adni; először 
azonban számot kell magával vetnie: mennyit 
fordíthat ezen jótétre.

Brabant igen elégedetten hagyta el az 
uzsorást, hogy e csel is sikerült.

A kitűzött nap >n megjelent Coruunál. Do 
egy vén uzsorás mégis nagyon gyanakodó.

— „Én minden aggodalom nélkül átad
nám önnek az Ígért pénzösszeget, —  monda 
— de eszembe jutott, hogy azóta atyám nem 
kívánta azt többé. Ha annyira szüksége van 
neki arra , akkor bizonyosan ismételni fogja 
még kívánságát. Azt mégis csak megvárom.“

Brabant ennyire inegcsalatva várakozá
sában, nem vesztette lélekjelenetét.

— „Azt igen helyesen teszi ön, — monda 
hidegen — ki a pénzt becsülni tudja, nem 
adja, a'.t ki bizonytalanra. Saját lelki üdvös
ségéért még mindig tehet ön, a mit akar, ha
bár a halál önnek a nyelvén ül is. Ritkán hal 
meg hirtelen valaki.“

A beszélgetést más közönyös tárgyakra 
vitte át s nemsokára távozott.

Elmúlt néhány nap a nélkül, hogy a 
komornok Corunnál tett látogatásai alkalmá
val, csak egy szóval is érintette volna e dol
got. Azután rábeszélte az uzsorást: minthogy 
szép idő van, tegyenek egy sétát a szabadban. 
Szándékosan egy pusztaságra vezette azt, hol 
sem ház, sem fa, sem bokor, sem semmi völgy 
vagy domb nem volt s mig c megjegyzést 
tette: mily különös mégis, hogy itt senki sem 
épített s az emberi szorgalomnak semmi nyoma 
nem látható, —  mint hasbeszélő ismételte a 
szavakat, melyeket Corun múltkor hátulsó 
szobájában hallott, s kérte öt az ég minden 
szentjére: ne játsza el szándékosan szegény 
lelkének üdvét, könyörüljön a tisztitótüzben 
szenvedő atyja lelkén s derek kísérőjének jo 
szándékát n inden erejéből segítse elő.



14

- Coruh most már nem tudott többé ellent- 
állani az égi szózatnak, bármennyire ellenke
zett is azzal pénzvágya. Brabantot lakására 
hitta s tízezer koronás tallért adott át neki.

E pénzzel visszatért a hasbeszélő Párisba; 
az utolsó akadály el volt hárítva s ő azután 
csakhamar feleségül vette kedveset.

E történetkét a tizenhatodik század egyik 
tudósa, Brodeau jegyezte fel számunkra.

Tornászat a nőknél.
Az emberi test sok más részén kívül 

izmokkal, a mindennemű mozgás e szükséges 
műszereivel is bir. Az izmok azok, melyek az 
ember csontalkotmányát körülveszik, s melyek 
a testnek szép alkatot kölcsönöznek. Az iz
mok a féríinél láthatóbbak, mint a nőnél. 
Ezen izmok a természeti erőnek valóságos 
alapjai; a gyakori mozgás képezi, keményíti 
és erősiti őket, fokozódó rugékonvsággal látja 
el. A természet egyszerű gyermekénél sokkal 
erősebbek, mint a paloták elpuhult lakóinál.

Már a görögök, a testi szépségnek eme 
jeles ismerői, felismerék azon káros hatást, 
melyet az emberre a természetes szabad moz
gást akadályozó kultúra gyakorol, s éppen 
azért a testi erő mesterséges gyakorlata által 
igyekeztek a bajon segíteni. így állítanak tor
nacsarnokokat, hogy azokban harczi, erőmű- 
tani és orvosi testgyakorlatok által a jövő 
nemzedék erőteljessége és szépsége fentartat- 
nék. — Sok helyen, különösen Spartában a 
nőnem is rendesen részt vett c gyakorlato
kon; s mi még mai nap is gyönyörködő bá
mulattal szemléljük az athéni és spártai szü
zeknek nemesen szép erőteljes szobrait.

S kérdjük, miért ne erősítené magát a 
nő épen úgy , mint a férfi ? a nő, ki alapul 
szolgál a jövő nemzedéknek, s kinek erős és 
egészséges volta az utókor gyermekének életre 
valóságáról kezeskedik. A mivelődési fogal
maknak szerencsétlen iránya nálunk legna
gyobb részt arra kényszeríti a nőt, hogy a 
testet fejlesztő és erősítő testgyakorlatoktól, tá
vol , tespedő szoba életet éljen; legfelebb is 
csak táncz-vigalmakban tehetnek mozgást, mely 
azonban a túlerői tetősnél fogva inkább ártal
mas, mint hasznos.

A  figyermek lovagol, úszik, ví és fut, 
szóval több nemű izom erősítő gvakorlatban 
vesz részt; a lánygyermek izmositása azonban 
elhanyagoltaik, sőt szoros ruhák által még 
giitoltatik is. Az izmok emez elhanyagoltatá- 
sának tulajdonítható azután, hogy a vér az 
erekben peshedt s lassan folyó lesz, miáltal 
a bőr tápláléka s a test kigőzölgése korlá

tolttá, az arezszin halaványnyá s az egész 
test betegessé válik. A létező izomerő nem 
használtaik f e l d e  összetorlódván , gyűrűsö
ket és egyén fájdalmakat okoz.

Noha az illem és erkölcsi szabályok a 
nőnek a szabadabb és erősebb testgyakorlato
kat tiltják, mégis vannak a tornászainak ágai, 
melyekben magát a leánygyermek !s minden 
tartózkodás nélkül gyakorolhatja. Jó), hu 
a lánv-gvermek már korán és folytonosan fo
kozott testgyakorlatokkal foglalkozik; ugorjók 
egy eléje tartott zsinegen százszor is keresz
tül, lóbálja magát kézéinél lógva kötélen, pró
bálkozzék kötéllétrán, lábai használata nélkül, 
felmászni, hintáim, kiterjesztett karokkal té
liért vinni, egyensúlyt tartani, a testet minden 
irányban hajtani és versenyt futni. A kísérlet 
a tornászat e nemeiben meg fogja győzni az 
aggód*') anyát az eredmény üdvös voltáról, 
gyermeke szemlátomást jobban fog kinézni, 
ereje, a test helyes idoma, tüze és elevensége 
feltűnő gyarapodást nyerem!, s kevesebbé lé
vén a változó idő behatásainak kiteve, ritkáb
ban is betegeskedik.

Ha a test edzése s a tornászat hasznos 
voltát beláttuk, s ha az anyák túlzott aggó
dásból lánykáikat e testgyakorlatoktól el nem 
vonják, az erő és egészség teljében fognak 
virulni hölgyeink, és javára egy erős, élettel
jes nemzedéknek. Nem találkozunk akkor ideg- 
gvenge, betegesen halvány, ingerlékeny és 
gyorsan hervadó alakokkal, de egy szép és 
erőteljes ivadék lesz az, melyen szemünk 
gyönyörködő bámulattal fog megakadni.



kártyám Kinyi — folamadtam vassuti húsz 
e* rövid üdoben megkaptam folumudás viszo 
hogy lehet mint vassuti tüszt meglenni a vas
suti igazgatyaság melet de hol? Pestbe.

Pesti városi lakó letem cs 3 holnopi 
elműt megint elkelet mern i Tóth megvibcn 
úgy neveznek a kiss Varos (lalanta. 11 ügyen 
el kedves Klári ur ín kap leszek i) évik 
olaszországi>o mind 1 liolnop ebbe Tothsagba. 
Magam élménytem onuont pegyik viszo Bécsbe 
es úgy utasztam mind egy becsiletes l'zigan 
tverek egy egész esztendőik.

Mádjár orszagbo mindék küvansag volt 
lenyi, de nem Tothsagbo igosz es ot nem 
maradtam volno ha mingy ar egész vármegyi 
paranesulaltsák megküvántak nékem — gon
doltam ín kap ( -zeh olasz es más legyen — 
esak Tóth ne legyen.

Viszo ingyoítam Becsbe hol maragyás 
góllá se nem volt — mégis kel lenyi ha mirigy 
ar hiiringokat is arolnak es esznek — de pe
gyik ha mingy ar nincs van sémi mász, akkor 
iszok a sert az pegyik jő  bor nem kel mert 
savanju.

tSokczor ma gondoltain ha volno a mi 
volt leg jobbom ramemlükszem ha koesmabo 
belepem, ha itt lene volno a. z. jé* bor, mc- 
lik Zala megyiben vagy Pesti Városim meg
ittam es elhattam.

Tehet irnyi nem tudom, nincs van a 
üde ha másezer irok akkor tehet cs más uji- 
sákot irok *) mert ezok egy holnap minta 
igy vogyok és igen esők dolgom von.

Kiírom utillan legyen ilen sziivés es a- 
gyon nekem tugyamás mit czinál kiss aszón 
lS'a nézi meghasosodot má vagy nem — éu 
mek nctlcn vagyok, gondolom hogy és ma
radok.

Tüsztolek utulan megeczer a Urot es 
kedves Aszónkat '**) es maradok a. z. ezekí 
jé* baratuni

8 ........ I F.

1'. i. A szerenezén h*sz viszo fölölest 
niekkapnyi, akkor irgyon a Atreszat.

V i l l a n y  kák.

— Péter: Mit gondolsz jé* volna-e a nők 
emancipálása ?

— P ál: Nem.
— Péter: Miért?

*) Hagyjon lékemet , mórt elveszi minden 
kedvemet ! * Szerk.

Kgy szemólyben, ujjy-o V Szork.

— Pál: Hisz most is már teljesen ural
kodnak felettünk, hát még azután!

— Péter: Éppen ezért volna jé  őket ve
lünk egyenjogositani.

-— A : Mit szé*l ön a nő orvosokhoz?
>—  B: En e nőorvosokat az új kor leg- 

nagyobbszerü vívmányának tekintem és al
kalmazását reánk férjekre a legkitűnőbbnek 
tartom.

— A : 8 miért éppen a férjekre ?
— B: Mert eddig többnyire bajt idéz

tek a férj számára szép szemeik kacsintásával 
most pedig nem csak szívok, szemök de eszök- 
kel is lebilincselve tartanak.

— A gyermek: Mamácskám, mond csak 
nekem, szerencse az , ha az ember nyitva 
hagyja a szobaajtót? — Az anya: Te eszte
lengyermek, mikép jösz e furcsa gondolatra? 
— A gyermek: Mert a papa tegnap este fel
kérte Janka kisasszonyt, nevelőnömet, hogy 
hagyná nyitva, szobája ajtaját az éjjel, és 
midőn aztán a kisaszsony azt mondta hogy 
nyitva fogja hagy ni, akkor a papa egész öröm
mel felkiáltott: ab, mily szerencse 1

— Honnan van, hogy a férfiak egy
mást soha nem csókolják, mig a hölgyek an
nyi csé*kot pazarolnak egymásnak , monda, 
unokalmgálioz egy fiatal katonatiszt. — Va- 
hisziuiilcg mert az uraknak valami csókolni- 
valójuk van, válaszolá pajzánan emez.

— Az ördög a férfi — vagy a nőnem
hez tartozik ? Egy ur ez uté>bbit állitá, mert 
a csábítás mesterségét gyökeresen érti. — En 
pedig azt állítom , jegyző meg egy nő, hogy 
a férfinemhez tartozik, mert szarvakat visel. 
— Mind ketten tévedésben vannak, válaszolá 
nevetve egy jelen volt ur, az ördög változtatja 
nemét a szükséglethez képest, ő h e r m n- 
p 1» r o d i t a !

— Hány éves ön kisasszonykám? Kérdő 
egy ur bizonyos bankár leányától. — Tizenöt, 
volt a válasz. — Tizenöt, akkor ön nemso
kára mamája hóna alá fog nyúlni. — Ah nem, 
az nem fog megtörténni, válaszolá a kis kohó, 
a mama nagyon csiklandós a hóna alatt.
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Talány.
Verestem ammszo»\
De még sem lialék :
Fiaim ereje 
Tartott fenn s az ég 
Vérben fürtfdtem én,
Mert sebzék szivemet,
A földnek legnagyobb 
Kszméje *) mente meg. —
Sz/unnélküli fiat 
Vesztettem halva el ;
Sokat mint liütelent 
Siratott e kebel:
De mégis a remény 
Táplálja lelkemet,
És várom gyermekim 
Szivétől üdvemet.

Beküldési határidő febr. 1(>. Jutalom sorso
lás utján : Virághalmi Ferencztol „A király védenczeitt 
regéuy két kötetben. *

Megfejtések.
Lapunk múlt évi 7-ik számában közlött 

II. talány értelme: „szerelem" helyesen fejtet
ték meg: Pálfy Stelczer Erzsc, Kellner Mathild, 
Czompó Anna, Bräutigam Fereneznè, Récsey 
Terézia, Szalmay Antalné, Illovay József, 
Bartha Mathild, Ringelhan Ruzsim Irma, Ju
hász Péter, Pigmond Béla, üzv. Soltész Ká- 
rolyné, Knebel Ferenczné, Tarsoly Julia, Kő
műves Irma, Földeszy Karolina, Szigethy 
Paulina.

Ugyan azon számbani II. számrejtvény 
értelme pedig: „A  szerelem setét verem" helye
sen fejtették meg: Pálfy Stelczer Erzsc, Kell 
ner Mathild, Czompó Anna, Bräutigam Fc-* 
renczné, Récsey Terézia, Szalmay Antalné, 
Bartha Mathild, Ringelhan Ruzim Irma, Ju
hász Péter, Pigmond Béla, üzv. Soltész Ká
roly né, Knebel Ferenczné, Tarsoly Julia, Kő 
műves Irma, Földeszy Karolina, Szijrcthy 
Paulina.

A kitűzött jutalmat Dalmady költemé
nyeit s Tihamér „Cserjebokor“ czimü müvét 
sorsolás utján Knebel Ferenczné urhölgy Szom
bathelyt s Pálfy Stelzer Erzsc urhölgy Sop
ronban nyerték el, mely könyvek szívélyes 
üdvözletünk kíséretében postára tétettek.

Lapunk múlt évi D-ik számában közlött 
„Betű rejtvény" megfejtése: M. — Helyesen 
a sok közül csak Bartha Mathild, és llenczv 
Paulina urhölgyek fejtették meg. Az ígért 
jutalmat „Kandi Klári" legújabb arezképét 
sorsolás utján Bartha Mathild urhölgy Deésen 
nyerte el, kinek szives üdvözletünk kíséreté
ben meg is küldetett. „

*) A föld legnagyobb eszméje alatt a szabad
ság értetik.

Jenőke pályakérdéaeinek megfejtése.
^Nyertes mii.)

1. Hány hű térti volt a világon? Fele- 
let: Adámon kívül bizonyára^ egy som, de ez 
is csak azért volt hű, mivel Éván kívül nem 
mehetett más nőhöz.

2. Ki legnagyobb irigye „Kandi Klári
nak ?u Felelet: Csak egy van, s ez egy egy
szersmind a legnagyobb, t. i.a f é r f i  vi  1 ág.

d. Mi a méltányosság a nők iránt ? A 
mit a férfiak, ha ez maguk irányában kő vet
tetik el: mél tánytal anságnak neveznek.

R. 8. EUGENIA.

Galambposta.

— W. Hogy ész. A verbuválás gyakran 
azért nem sikerül, mert nehéz a régi ezopftóli 
búválás.

— Sz. Zala-Egerszeg. Az arcz-képet 
köszönöm , kedves emlékeim egyik méltó 
tárgya.

— 8. K. Akna-Sugatag. A meghivó 
jegyet két példányban köszönettel vetítik; 
szabadjon Nagysád kedélyes leveleit mi több
ször reménylenünk, különbeu is szives ígére
tét bírjuk.

— 8. J. Eger. Nagysád becses óhaját 
örömmel teljesítettük.

— K. A. Szabadka. Csalódik, midőn azt 
hiszi, hogy nekem ami fehér minden hó, s 
minden szárnyasállat — galamb s minden nő 
tiszteletem tárgya. Tagadom kereken, mert én 
a női fenséget, mely szerénység-, nyájasság-, 
erényesség- és gyöngédségben nyilvánul, imá- 
dásig becsülöm s a hódolatig tisztelem; a 
női fenség égi birtokától elesettet szánalom
mal kisérem igen, de tiszteletein tárgya többé 
nem lehet, ha csak az ember önérzetes lény 
lenni meg nem szűnik; bukott angyalokkal 
emelkedettebb szellemű egyén nem sokat 
törődhetik. Ennyit egyelőre, különben béke 
velünk!

— P. Sopron. Nagysád oly nemesszivű, 
hogy nekem jólelküleg megbocsát , midőn 
őszintén kijelentem: „nem vagyok én oka sem
minek, a fényképész oka mindennek, mért 
nem csinált nékem arczképet, hogy küldhet-
°m volna csak egyet!"


