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A Lago gyöngye.
Beszély

Teréztől.
narancs- és czitrom- kertjeikkel. — Laciszel átellenben
Kövessetek Olaszország regényes tájaira!
Hagyjátok el szobáitok szűk körét, a disztermek Sermione félszigete a tüzeslelkü romai költő Catullus
tespedt, illatszerektől terhes legét, s jertek velem a nagyszerű palótájának romjaival, — mögötte a bájos
képzelet szárnyain a mosolygó természet örökifjú fekvésű Desenzano és Salo.
kedvencz leányának ölébe.
Mily ünnepélyes csönd, — csak az evező locsbéKövessetek, a földgömb azon részecskéjére, kolása zavarja azt. Néha, néha egy dallam olvadozó
hangjai vergődnek át hozzánk szellők szárnyain a
vezetlek, melyet Itáliának neveznek.
Ismeritek a Lago di Gardá-t, e ragyogó gyémán közel falvakból, alkalmasint egy estimáját dalló szende
tot Italia gazdag fej ékében?
szűz elhaló hangjai. De halljátok e szép, e megható
Mily szép, mily csendes tükre, még csak egy szel- dallamot mely Sermione partjáról hangzik?
löcske sem háboritja! A lenyugvó nap kaczérkodva
Mily csengő hang, mily velőkig ható édes-bús
tekint még egyszer piruló arczába, s mielőtt megválna dallam ?
Mily nagynak kell a s z í v fájdalmának lennie
tőle, megfüröszti sugarait csókjaiban s tovatűnik.
Mily gyönyörű látvány, mily varázsteli jelenet! mely ily hangokat csal ki a kebelből!
Nézzétek,a tó reszketni kezd s elhalványul, mint
Evezzünk arra. — Ez ő, az örült h ö lg y -------a
forrón szerető gyerm ek, kit anyja oda-hagyott. — Lago gyöngye. Elmondom történetét.
Reszketni kezd s elhalványul — gyöngéd szellő len*
*
*
diti meg s a hold szende mosolya üdvözli habjait.
Marietta középmódú szülök leánya volt. Atyja
A közel hegyeket gyönge átlátszó ködlepel borít
ja. — A Lago harmatlehelete az, melylyel az enyelgő már régen elhalt. Anyja, mint egyetlen gyermekén,
szellő játszik. De amily csöndes és szelid rendesen, véghetetlen szeretettel csüggött rajta, s egyedüli gond
oly bősz is tud koronkint lenni, ha kebelét a szilaj ja leányának jövő boldogsága volt.
Marietta a távol környék legszebb hajadona
vihar zordon csapásai fölkorbácsolák. Jaj a halandó
nak, ki ilyenkor elég vakmerő törékeny csónakján a vala. A nép közönségesen a Lago gyöngyének nevezéfölzúdult hullámok közé merészkedni; mert halállal Ébent megszégyenítő fekete haja dús fürtökben hűl"
lőtt gömbölyű hófehér vállaira s nemes arczának*
lakói. A Lago áldozatot kiván.
Tavasz havában vagyunk. Üljünk egy csónakra melynek szabatos szépsége a római eredet tagadhats evezzünk a tó közepe felé. Az est csöndes, gyö lan bizonyítványa volt, a legragyogóbb pár szemcsil
nyörű. Oh és mennyivel szebb, mennyivel bájolóbb lag kölcsönze ellenállhatlan bájt. Ha piczi szája
mosolyra nyílt, a legszebb fogsort tünteté föl, mely
egy ily est a Lagon, mint másutt.
A holdvilág halvány fénye csak sejtenünk enge lyel halandó valaha dicsekedhetett. — Alig volt
di a körülöttünk fekvő falvakat. Látjátok ott Gardát 16 éves.
Marietta szeretett itju, nemes szivének egész szent
ama szegletben, gyönyörű urlakával? Alantabb
Lacize, azt gondolnék, hogy a tó tükrén úszik. Előt szűzies vonzalmával. Egy szép nyári nap alkonyán
tünk az ötezer láb magas Pizzoccolo, tövében Tos- nyughatatlanul látjuk őt szobájában föl is alá járni,
colano és Maderno olaj és borostyán érdeikkel s dús A Lagora nyíló ablakhoz sietett, sperczig a tó tükrén
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jártatá szemeit, mintha valamit fölfedezni akarna, tott föl örömében a szerető leány s könnyű léptekkel
Észre sem vette, midőn szobaajtaja folnyilt s azon szökdelt a part felé, anyját a szobában hagyva hátra,
édes anyja belépett.
Midőn Marietta az udvart odahagyá, a part felé
— Marietta gyermekem! mint látom ismét nyug- sietve, egy alak haladt el mellette, s leemelve fővegét
tálán vagy, tudod, hogy ma Angelo messzire ment nyájasan üdvözlé :
ki, — s ismered öt, hogy addig nem nyugszik, még
— Buona sera signora!
valamit nem fogott, mert nem szeret üres kézzel haHideg borzadály futá végig a lányka minden
zatérni.
idegét, arcza elhaványult. Néma bókkal viszonozva a
— Épen az nyugtalanit kedves anyám, mert isme- köszönést, tovább haladt. Megmagyarázhatlan ellenrem vakmerőségét, s félek éltéért. Ha egyszer a vihar szenvet érzett kebelében, valahányszor e férfiút látta,
a Lágón lepi! Istenem de erre nem is szabad gondol- Gyakran gondolkozott rajta, mi okból nem szenvednom.—A lányka szemei e szavakra könybe lábadtak, heti ez iránta mindig annyi nyájasággal viseltető
— Oh gyermek, valóban nevetséges vagy, hogy egyént, ki őt nem hogy meg nem serté, sőt inkább
juthatilyesmi eszedbe? —mondá gyöngéden feddő han- mindig megelőzéssel tünteté ki; meg nem foghatá^
gon a szerető anya, keblére szoritva szeretett leányát, mért nem állhatja ki ez embert, kit csak látásból ismer.
— De óh kedves anyám, miért is vonakodol egyE férfiú neve A ndrea Ricchi. Birtokos a közel
bekelésunkhöz beleegyzésedet adni. Ha Angelo férjem faluban, korának harminczadik évét haladhatá meg,
lett, a halászattal fölhagyand, s gazdaságunkkal lesz mindazáltal idősebbnek tartanók. Aszott hosszúkás
elfoglalva.
arcza sasorrával, szünet nélkül mozgó törött fényű
— Kedvesem, én már megmondtam, hogy egy- szemei beszélő tanujelei ez ember múltjának,
bekelésteket nem ellenzem, sőt óhajtóm; de be kell
A tóparthoz érve Marietta vissza tekintett s nem
várnod, még tizenhat éves leszesz; s ez nem messze látva többé a félelmes alakot, lassankint visszanyerd
van. Ez Angelo szüleinek akarata s enyém is.
bátorságát, ü g y érzé magát, mintha börtönből szabaA Lágón halászcsónak tűnt föl. Ez Angeloe volt. dúlt volna ki. A halászcsónak ezalatt mindinkább köMarietta arcza fölvidult, s az aggályt határtalan zeledett, s a lányka mintegy félelmét elűzendő, kedöröm váltá föl.
vesének integetve kiáltá :
—Angelo! Látod csónakát kedves anyám?—kiál„Jer siess A ngelo!“
(Folytatása következik.)

Szülőházam.
Egyszerű ház! hol születtem.
Hol megláttam a napot:
És köriilem és felettem
Anyagond virasztgatott!
Allsz-e még? Az évek terhe,
Melyről annyi fal leverve,
S annyi küszöb lata vért, —
Téged mégis megkimélt.

I t t láttam meg a szivárványt
Felragyogni az égen;
I tt szövém az első ábránd
Fényszálait lelkemen.
Gyerm ekjáték örömében
I t t lángolt, itt égé képem,
S az első köny csöppjeit
Szemem itt ejtette, itt!

Bölcsőm fája benned rengett,
Udvarodon nőttem én.
Lelkemben és itt derengett
A legelső érzemény.
I tt nyílt eszméletre elmém,
Dajkamesékre figyelvén :
Hogy dobbant meg kis szivem!
Most is emlékszem hiven.

Majd m it szivem sejtett, érzett,
S kimondani nem tudott :
Hangot annak a költészet
Félve, rebegve adott.
Az e.lső dal szent varazsa>
A sz*v titkos mozdulása
Adva gyönyört, adva k in t:
^de V0Imak vissza mind.

A,
.
,
A be ukct itt tanultam
Apám ven konyve.bol.
(A h! még akkor nem gondoltam
H ogy meg a betű « ol.)
I tt sa.va sovargva, szomjan,
A tudomány mezét ajkam.
Al t i
. ,
.. ,
Ah! hogv minden csoppbe ott
Méz és méreg o lv a d ó i!

Ide vonnak szent emlékek,
S mely eltűnt, a drága múlt.
Es 8zememben k5
^
8 lelkem méla és borúit.
És Cgy fájd gondolatban
Elmerűlök
T,,
_
Itt születtem, — de vajon
и , ,
,
. , ,
H ° ' ™ rám a 8lrhalom ?" '

___________

Szász Károly.
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Képek, a női n e ve lés rő l.
Ruclolphi Karolin után.

T IZE N Ö T Ö D IK L EV ÉL .

Gyermekedről azt irod, hogy mindenét szivesen
másoknak osztogatja, s kérded tőlem, vájjon nem
fog-e hibává fajulhatni e szabadelvüség? Leányod
csak most lesz öt éves s már mindent másoknak akar
adni, mit ajándékoznak neki. Ez jókor van ugyan, de
e nemes ösztön helyes vezetése mellett mitől sem
tartok. A bölcs takarékosság oly gyöngyszeme a női
erénykoszorunak, melynek hiányoznia nem szabad; de
későbben kell csiráznia s még tovább fejlődnie. A
gyermek lelkében idomtalan tulajdont képeznek. Alig
van gyűlöletesebb jelenség, mint oly gyermek, mely
haszonlesésben s kapzsiságban és fukarságban növeltetett. S ezek mind a növelés müvei, ha ifjú gyermekéknél találkozunk velők. Az ö t — hat éves gyermeknek nincsen a tulajdonról fogalma, távol van tőle a
másnapi gond, távol az utóivadék iránti gondoskodás,
Meg lehet azonban az enyémről s tiédrőli fogalmat
értetni velők ; arra is meg lehet tanítani, hogy kis
takarék szelenczéjének örvendezzék, melybe újévkor a
nagynénék és nagybátyák egyegy pénzdarabot adnak. A ki gyermekébe fukarságot akar ótani s a
pénzszeretetre szoktatni, annak jobbat e kis takarékpénztáraknál nem ajánlhatok. Az oktalan szülök mütété rendesen következő : Kinyitják a kincstárt, az
arany és ezüst pénzdarabokat a gyermek elé rakják s
elmondják neki, hány szép ruhát, mennyi jó eledelt
lehet azon megszerezni; hány tánczvigalomban, mennyi kirándulásban résztvenni s tb ; aztán igy szólnak
hozzá : Mind-e pénz a tiéd, ha nagy leszesz, mindez
rendelkezésedre álland! Hasztalan kér a gyermek
néha egyegy darabot a legnemesebb használatra, nem
adnak neki belőle. Nagyon erőteljes lélek kellene
hozzá, hogy ezúton a pénz iránti legmélyebb tisztelet
meg ne gyökerezzék benne.
Mint lehet a gyermeket a tulajdonjogról! fogalommal megismertetni, egy barátnőm példájából
megtanulhatod.
Vagy öt év előtt nővéremet látogatta meg négy
éves fiával. A legrakonczátlanabb gyermekek egyikevolt (Ezeket mi magyarok nagyrészt természetes
gyermekeknek nevezzük.) Nővérem, ki épen oly nagyon szereti a gyermekeket,mint én, végtelenül örvendett kis keresztfia megérkezésének. Alig érkezett meg

azonban a fiú, az egész házi csendet és rendet végkép
megzavarta. Minden ebéd, minden séta bajjal járt. A
fiú meg szokta, hogy anyján uralkodjék, növéremen s egész háznépén is zsarnokoskodni akart
s miután ez azt nem tűrte, nem egyszer szóvita keletkezett a két barátnő között. Anyjánál mindent ki
vitt a fiú. Ami neki nem tetszett, hogy anyja élvezze,
azt az anya nem élvezte. Ha egy pohár kávé állt
anyja előtt s a fiú azt mondá: Ezt én akarom meginni,
a gyönge anya azonnal odanyujtá neki. A fiú megitta
vagy kiöntötte a kávét, az anya pedig igy szólt hozzá : Most teljesült akaratod fiacskám, de már ezentúl
jól viseld magad. A fiú azonban napról napra roszabb
lett. Egy er;e hosszú sétát tettünk a réteken, én, nővé
rém barátnője, és az emlitett fiú. Gyönyörű nyári est
volt. A fiú daczczal erőszakolta ki, hogy velünk jöhessen. Távol valánk még a háztól, midőn fáradtságról
panaszkodott. Ezután hűvös lett az idő. Az anya fölső
öltönyt vitt fia számára s rá akarta adni; a fiú kereken
kimondá, hogy nem veszi magára. Én mondtam, adja
rá különben meghüti magát, de az anya azt felelte :
hiszen nem akarja, csak nem erőszakolhatom,
Most az anya is fázni kezdvén, nagy kendőt akart
ölteni magára; a fiú kiáltozni kezdett s lerántotta
róla. Ez szende nővéremet is annyira magán kivül rá
gadta, hogy a fiút karonfogá s jól megveregette,
Most a gyönge anya kezdett nyavalogni, hogy testvérém igaztalan fia iránt; mert a nagy kendő a gyerтек tulajdona s eszerént szabadon rendelkezik vele.
Én nővéremre bizva a gyermek fölötti igazságszolgáltatást, karonfogtam az anyát s előre menvén vele,
megkérdezém, mint van az, hogy a kendőt a fiú tulaj donának mondja. Az anya elmondá, hogy a kendőt
egy napon csakugyan fiának ajándékozá, midőn
nagyon kérte tőle s a gyermek szekrényébe tévé, hol
minden el van rakva, mi övé s mit kis kora óta ajándékba kapott, s mindég azon hozzáadással mutogatja
neki, hogy mindez tulajdona s másnak hozzá nyúlni
van szabad. Azt hivé a boldogtalan, hogy a gyermek
idejekorán jobban fogja becsülni a tárgyakat, ha tudj a,
hogy övéi. Ügyekeztem más gondolatokra tériteni az
anyát, de csakhamar beláttam, hogy fáradságom hasz.
tálán s letettem róla. Hogyan tetszik neked e fiúcska? Nem látod benne már előre a leendő keményszivü, önfejű, önző házi zsarnokot?
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Ne resteld a z t . . .
Ne resteld azt kedves lányka,
Hogy elpirúlsz ok nélkül is,
Habár rád rósz hatást szül is
Tűrd : illik az hó-arczádra.
Ne resteld ezt, boldog kor az
Mely szemérmet hord kebelén;
El annál szeretet, remény,
Kinek érzelme még tavasz,
Nagy kincsnek van birtokában,
Kinek lelke ily szent s tiszta,
Az nem vágyik múltba vissza —
Mert a jövő boldogsága.

Hős jellemet, erényképet
Hiven tükrözhet a szinpad;
De pirt a tanulmány nem ad :
Mi csak alak, mig ez lélek.
Ne resteld azt kedves lányka
Hogy ok nélkül is elpirúlsz.
Addig fénylesz, addig virulsz,
Mig közöny nem ül arczádra.
Ne szégyeld ezt, boldog kor az
Mely még gyermekérzést ápol;
Mint a himpor a virágon
Még mindig épséget jelz az.

Tokay Gábor.

A római pápa mindennapi életmódja.
Nem lesz érdektelen olvasónöinknek megismer
kedni a katholikus vallás fejének szokott életrendével;
sokban különbözik ez azon udvari szertartásoktól,
melyeknek pompája oly sok helyt van leirva. Azonfolül IX. Pius oly jámborlelkü szelid egyházfő, hogy
tettei a jó magyar anyákat és jámbor leányaikat, ha
mindjárt más valláson lennénekis, eléggé érdekelhetik.
A pápa hatkor kel, magántermei igen szépek,
igen gazdagok, telvék aranyozásokkal és selyemmel bevonvák, csupán az ülőhelyek állnak apró, alacson fes
tett fakerevetekból, hogy az apostoli alázatosságra
folytonosan emlékeztessenek. így van ez rendezve
nem csak a Vaticanban, hanem a Quirinálban és Castel
Gandolfoban is, szóval minden pápai lakban.
Fél hétkor vagy hét órakor minden nap misét
mond a pápa a hálótermébe nyiló kápolnában. Csak
nem minden bibornok és püspök ugyanezt teszi. Ha
valamely főpap bútorozott szállást fogad Rómában, a
magával hozott - oltárt egy szekrénybe helyezi, s ott
mondja miséjét. A pápánál egy udvari kamarás, a fő
papoknál a komornyik végzi a mise körüli szolgálatot
A Vaticánban tiz benső earneriere van. Legmeghittebbek szolgálati idejök szerént Stella, de Merode,
Talbot és Ricci monsignorik. E négy egyén mindig a
pápa körül van; társalognak vele, mulattatják s nem
egyszer mosolyra ingerük a jólelkü, a jámbor szivü
öreg urat.
Nyolcz órakor tejes kávét és süteményt vesz ma
gához a pápa. A reggelinél csupán monsignore Stella
van jelen. Ez fölbontja a leveleket s fölolvassa őket
vagy kivonatokat közöl belölök. Ez legkedélyesebb
órája a napnak. Monsignore Stella 69 éves, már mint
imolai püspöknek titkára volt, jelenleg benső barátja
a pápának. Merode belga, Talbot angol és Ricci fiatal
olasz. Stella foglalja el az első helyet.
Kilenczkor vége a reggelinek; a magánlevelek
főiolvasva. Ekkor Antonelli bibornok lép be, ki a föl
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állva maradnak s illedelmes főhajtással üdvözlik az
A római nők ezt akkor is gyakorolják, ha bármely
egyház fejét. A római nép azt hiszi, hogy IX Piusnak közönséges pappal találkoznak; ha jezsuita az illető,
úgy nevezett rósz tekintete van s minden vele talál- akkor egy szarv helyett kettőt csinálnak.
kozó jobbja hüvelyével szarvat csinál gyomra táján,
Hét órakor könnyű esteli, azután még néhány
hogy, mint babonás hitökben gondolják, szemmel kihallgatás és egy kis tekejáték.
meg ne verhesse őket.
Esti tízkor a Vatican ablakai elsötétednek.

Az anya első kötelességei.

ív.
(Folyiatáe.)

Ez időben, midőn az emlőkben uj élet, s bővebb előtt kell készülni. Fölöslegesnek tartjuk itt bővebben
nedvkeringés mutatkozik, nem csak tért kell enged- megemlékezni azon erkölcsi kapocsról, mely minden
ni ezen változásoknak bő és tág ruhák által, de óva- anyát gyermeke ellátására ösztönöz; de nem hagytosan teendő langyos, vagy hideg vizzeli mosásokat is hatjuk szó nélkül, hogy ez nem csak a gyermek javára
tanácsos alkalmazni az illető részekre. Különös gond van irányozva, hanem nagy részt az anya saját érdeforditandó továbbá a tápmüszer fejlesztésére, mi leg- kében is áll. A természet bölcs törvényeinél fogva
czélszerübben történik s z í v ó üvegcsék, vagy rúg- egyrészt a gyermek gyarapodása, és más részt az
gyantából készült tej szivattyúk alkalmazása által, anya egészsége is legjobban vannak biztosítva, ha
vagy még egyszerűbben, ha közönséges agyagpipa azon kapocs, melylyel szülés előtt egyesítve valónak»
naponta néhányszor az illető helyre illesztetik s ellen- idő előtt meg nem szakad. Ép ezen legbensöbb kötekezö végén a lég néhány perczig kiszivatik. Sőt az lék folytán , mely az egynemű vérmérsékleten s
ujjak segedelmével is lehet a műszert kifelé vonni és hasonló szervezeten alapszik, a gyermek mindentágitani, hogy a szoptatáshoz szükséges alakot és kor édes anyja teje által fog csak oly táplánagyságot megnyerje. Hol külbőre igen vékony gyen- lékban részesülni, mely saját egyéniségének leg
ge és érzékeny, czélszerü azt naponta több Ízben tiszta jobban megfelel, és viszont az anya egészsége is
borszeszszel vagy kölni vízzel megérinteni, hol ellen- legvirágzóbb lesz, ha a természet parancsát és szive
ben kérges és vastag, lágyító olajos bekenések van- sugallatát követve, saját keblén neveli föl azon lényt,
nak javalva.
mely éltét neki köszönheti. Szülés után az anya tesMásodik esetben, azon kérdés eldöntése, vájjon tében mindazon nedvek, melyek eddig a magzatot
az anyának szabad-e személyesen szoptatni gyerme- táplálták,más irányba t.i. az emlők felé veszik útjokat.
két vagy nem mindig az orvos köréhez tartozik- Ha innen szoptatás által nem vezettetnek el, a vérben
Gyöngéd testalkat nem tiltja azt mindenkor, mert kell visszamaradniok, mi igen káros következményegyakran tapasztaljuk, hogy gyönge, és kis emlőkkel két vonhat maga után, és közel vagy távulabb jövőbiró nőknél is elegendő és jó minőségű tej választatik ben nagy fokban veszélyeztetheti az egészséget. A
el és a gyermek igen jól érzi magát, kivált ha a kiil- legszentebb anyai kötelesség könyelmü elhanyagolása
viszonyok is kedvezők. Ellenben máskor az anya ép és igy tehát nem csak az ártatlan gyermeket sújthatja,
erős testalkata daczára is rósz hatással van a szopta- de az anyán magán is gyászosan megboszulhatja
tás egészségére, ha szegénység, harag, bubánat és magát. Ellenben mily öröm oly anyára tekinteni, ki a
boldogtalan házassági viszonyok vannak jelen. Föl- természet szavának engedelmeskedve, hiven rója le
tétlenül van tiltva mindazon nőknél, kik valamely tartozását gyermeke iránt, mely gondos ápolása alatt
jelentékeny betegségben szenvednek vagy oly család- napról napra nagyobb gyarapodásnak örvend! Sajót
ból származnak, melyben bizonyos bajok iránt örökölt egészsége, kinézése virulóbb, mint valaha, szemében a
hajlam van jelen, milyenek p. о. a tüdövész, nehéz nya. valódi anyai boldogság öröme sugárzik, és gyermeke
valya stb. Hol ily nemű akadályok nem ellenzik a vidám mosolylyal viszonozza forró szeretetét.
szoptatást, ehhez a mondottak nyomán már a szülés
Dr.-Koller.

Liberia.
(Folytntrfs.)

A főváros megtekintése után vessünk lakóira
egy futó pillanatot. Az utazónak, ki más országok
fekete és színes lakóit látta, egy sajátságos körülmény tűnik föl, melyet az első pillanatban meg nem

magyarázhat magának. Ez az ünnepi csend, mely
az egész helység fölött honol s melyet illetéktelen
hangok nem zavarnak. A feketék csendesen és hallgatagon vonulnak végig az utczákon, az előkelők magas
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fehér nyakkendőkkel, a szegényebbek nem ily tiszteségesen,de hasonlag ünnepélyes, ránczbaszedettarczulatokkal. Feszesen köszönnek egymásnak. Ha egy néhány szembejövő találkozik egymással, oly csendesen
szólnak, mintha az egyházban az ajtatosságot zavarnák hangosabb beszédökkel. A ki ismeri a feketék
elpusztithatlan jó kedvét, gyermekded vidorságukat,
melynek csak csekély ürügy kell, hogy a leggyermekiebb módon kitörjön, a nevetéshezi vágyukat s énekkedvüket, az, tudva hogy e jó tulajdonságokat a
legkegyetlenebb zsarnokoskodás sem képes elnyomni
bennük, midőn ily túlkomoly magatartásokkal találkozik, nem győzi eléggé csudálni őket. Ez a missionariusok vallási eröszakolásának káros következése;
félreértett buzgalmukban a nép kedélyes jellemét ily
természetellenesre változtatták. Ez erőszak a legközönségesebb és legártatlanabb mulatságokra is kitérjed, igy p. a leányoknak tánczolniok soha sem szabad
és csupán egyházi dallamokat énekelhetnek. Éhez
járul még, hogy a különrendü vallásfelekezetek testvéries egyetértés helyett homlokegyenest szemközt
állnak egymással, mi a politikai egyetértést is akadály ózza. Legtöbben vannak a methodista és bab tiszta
hitvalláson, katholikus nagyon kevés van s ezeknek
sincsen sem egyházok sem tanodájok.
Roberts, a köztársaságnak már hatodszor megválasztott elnöke körülbelöl 45 éves félfekete (mulatt),
finom,ügyes külsejű, szép müveltségü,éleseszü s szellemedús arczkifejezéssel biró férfiú. Roberts sokat utazott, többször volt Londonban és Párisban s irodalmi
müvei által Németországban is aratott elismerést. Neje
sokkal világosabb bőrszínnel bir s méltán áll férje
mellett. Valóságos urhölgy s igen jól tudja a szeretetreméltó háziasszony szerepét vinni.

A Monroviába utazó európai rendesen nagyon
szerény várakozással érkezik a szabad szerecsenek
e köztársaságába. Minden után, mit négerekről hallott
és olvasott, csak torzképeket vél látni majd, de kelle
mesen csalódik. Mindenelött nem találja azon hiányos
nyelvkeveréket, mely a szerecseneket majd mindenütt kitünteti s nagyon örvend, hogy a legalsóbb
osztály kiiellhetöleg beszéli az angol nyelvet. A fehérek utánzása sem oly nevetségesen mutatkozik itt,
mint más négereknél, hol épen a legroszabbats legbadarabbat majmolják az európaiak után. Nincs meg
bennök az egyenruhadüh és az öltözetekben kitüntetett fényűzés; más államok polgáraitól egyedül fekete
arczszinök által különböznek. A négernő kivágott
fehér ruhában, rövid újakkal s haragos veres szalag
gal bizonyára mindenkit megmosolyogtat , ki az
európai disztermekben jártas; de ennek nem a fekete
nő oka, ki arczszinét a természettől nyerte. Azon nagy
gond és szorgalom, melylyel a fekete delnő hajékét elkésziti, szintén nem érdemel gúnyt, hanem inkább a rá
fordított nagy fáradságért elismerést és bámulatot,
Valamint a mi nőink és leányaink nem akarnak meg
jelenni fésületlenül estélyben és tánczvigalomban,
úgy Liberia asszonyai sem tehetik azt. Miután a természét megtagadta tölök az európai nők szép hosszú hajzatát, apró, gyapjuszerü hajukat számtalan kis fonásokban rendezik el s valóban nem rosszul áll nekik,
Ez apró hajfonadékok egyenesen állanak s első tekintetre kissé furcsa benyomást tesznek; de könnyen
hozzájok szokik a szem, s az eredetiséget semmi esetre
sem lehet megtagadni tölök. Midőn tánczvigalmi öltözékről volt szó, ez tulajdonképen csak társasági öltözetet jelentett, mert valódi tánczvigalmak Libériában
nincsenek, sőt zenekar sem létezik.

(Folytatása következik.)

Arany

mondatok.

Külföldi remekírók után.

Bizonyos vágy van az ember lelkében, mely előre
fátyalozott ut felé vonz, melyet szerencsének neveztünk el. Ifjúságunkban a szeretet rózsaláncza, az
érettebb férfikorban a becsület s öregségünkben a
nyugalom színében mosolyg elénk s mégis sem a
szeretet, sem a becsület, sem a nyugalom nem az a szerencse, melyre az emberi s z í v oly igen vágyik. Valamint az utas előtt az égboltazatnak a földdel érintkezö szegése mindig előre halad s mindenkor egyenlő
távúiban marad, úgy mindenkor egyenlőn távul áll a
szerencse tőlünk, melynek tulajdonképi természetéről
egyebet nem tudunk, mint hogy — kívánjuk.
- Barow Julia.

A szenvedések tanitnak gondolkodni minket; a
világélethez szükséges bölcseség mézét nem a virágokból szívjuk, hanem a tövisekből.
Bulwer.
____________
Künnyü a kéts<%beesettnek megvetni a halált a
"У°тогЬап! hanem a nyomor terhei elviselésére és a
hallgatásra bátorság kívántatik.
Hang.
------------------A lemondás jó anyácska, mely minden szomorúságnak irt szerez; de a bánat fekete ezermester, mely
mindenféle alakot ölt s mindenhová befurja magát.
Ster паи.
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Női ismerettár.
— A m agyar országgyű lés az úgynevezett királyi
leiratot várta a héten a módosított feliratra. A leirat nem ér
kezett még ugyan hozzánk; de a távirda tegnapelőtt meg
hozta előhírnökeit. A német miniszterek befolyása győzött s
amagyar államférfiak, kik eddig becsületes lélekkel küzdöttek
a béke fióntartása mellett, kik a nemzet idegenkedésének s a
kormány alkotmányellenes zaklatásainak két tüze közé szo
rulva szilárd, eltökélt lélekkel a végperczig,a kenyértörés pil
lanatáig helyöket megállották, most búcsút vettek állomásaik
tól, nem akarván áruba bocsátni nemzetök jogát, hazájok
sorsát, s nem lehetvén az alkotmányos köpenybe csak szük
ségből burkolózó német miniszterek vak eszközei. Vay kor
látnok, Széchen miniszter, legköszöntek. Apponyi országbiró
Szögyényi alkorlátnok és ilícyláth tárnokmester szintén azt
tevék. A tényleges hatalom eszerént nem csak a magyar
nemzettel nem akar kibékülni, nem csak az országgyűlés
mérsékeltebb részével nem akar alkudozni, de még a magyar
kormányférfiak sem bírtak annyi befolyással az uralkodónak
tőlök elvont szivére, hogy a nemzet ősi szent jogai megerősí
tést, illetőleg elismerést vívhassanak ki a trón előtt. Vay
Miklóst Forgách gróf, volt csehországi helytartó pótolja a
korlátnoki székben. Mi lesz mind ennek következménye? Al
kotmányos ostromállapot vagy Bachszerü ideglenesség, senki
sem tudhatja. Hogy közel jövőnk nem épen rózsás színben
fog virulni fölöttünk, hogy hazánk leányaira talán keserű könyek várnak imitt, amott, tagadni nem lehet. Megnyugvá
sunkra elmondhatjuk, hogy Európa, mely látta szerén is túl
menő készségünket, mely bámulta higgadságunkat, komoly
ságunkat, érettségünket, Ítélni fog köztünk és a német mi
niszterek között.
— Nagy nevű hazánkfiához Deák Ferenczhez — kinek
méltó tiszteletében az összes magyar nemzettel osztozik a
miveit Európa — már több Ízben ment fölszólitás, arczképének levétetése és kiadatása iránt, de a nemes férfiú ismert
igénytelensége miatt mindeddig sikertelenül. Most Rottenbiller Lipót, pesti főpolgármester hasonló kéréssel fordulván
hozzá, végre, de most is nagy szivét jellemzőleg engedett a
közkívánatnak, mint az itt' eredeti szövegben következő levél
bizonyítja : „Tisztelt főpolgármester ur! Azon szives felszó
lításra, melyet Ön arczképemnek kőnyomat vagy fényképe
zés által közzététele iránt többek nevében hozzám intézett,
van szerencsém kijelenteni, miszerént én a pestvárosi árva
házra ruházom ezennel azon jogot, hogy arczképemet lefes
tethesse, rajzoltathassa, kőnyomat és fényképezés által a hány
példányban akarja, közzététethesse, a képeket áruitathassa,
azok árát megszabhassa, és az eladásból bevett összeget az
intézet javára (fordíthassa. E czélból kész vagyok az intézet
által kijelölt művésznek, ha szükséges leend, többször is
ülni, s ígérem, hogy az emlitett intézeten kivül soha sen
kinek jogot nem adok, hogy arczképemet lefestethesse,
közzé tétethesse , árulhassa. És e jogot semmi időha
tárhoz nem kivánom kötni, hanem az arróli rendelkezést
teljesen, tökéletesen az intézetnek adom át. Legyen szives Ön
e nyilatkozatomat az intézet elöljáróival tudatni, s aszerént
intézkedni, hogy az esetre, ha ajánlatomat az intézet elfogad
ja, a vállalat az árvaháznak minél jövedelmezőbb legyen.
Fogadja Ön őszinte tiszteletem kijelentését, melylyel vagyok
Pesten, julius 10-én 1861. alázatos szolgája Deák Ferencz m.
k.“ — Mint értesülünk, az arczképek elkészíttetésére kineve
zett bizottmány már összeülvén, egyik alaknak rajzolására
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ióemü ember, ki megvigasztalja a szerencsétlent, de ez aztán
Az elégületlenség még ekkor sem csillapult le a fölzaj
minden mit érte tesz.
lőtt kedélyekben; ahonnan a kitűzött országgyűlésre mentül
„Hadd szálljanak le földi hatalmak a szegényhez, kisebb számmal jelentek meg. Erzsébet pártját csak Vitéz
vigasztalják, oktassák s támogassák őt, ekkor és csak is János váradi, s Albert Csanádi püspök képezé ott, hol a köekkor tűnik el az emberi társaságból azon roppant köz, mely vetkező beképontok alapittatának meg :
gazdagot és szegényt elválaszt, mely őket ellenségekké teszi,
a) Szilágyi Erzsébet tartozik visszaadni Erdélyben
mely egyenetlenséget és gyülölséget hint és táplál az embe- Déva, Görgény, Krakkó és Hátszeget; a Bánságban « Mihálrek között.
dit; a Duna m ellett: Nádorfehérvár, Szörény, Orsóvá, Szent„Én egész bizalommal fordulok az olasz hölgyekhez, László, both, Irankot; a felvidéken : Beszterczebanya,
kimondani előttök, mennyire kivánatos volna, hogy minden Lucha, Oroszlánkő, Leva, Zsolna és bztrecsen várakat,
városban női bizottmányok alakuljanak, a szegénység segélyb) Ez atadas eszközléséig Mátyás, Ujlaky Miklós áltál
zése és tanodák alapitása végett.
Esztergámba vitetik, hol ennek és az érseknek felvigyázása
„Mi elérhetlen tökélyre nem teendőnk szert, de javitni alatt lesz; aztán pedig azonnal szabadon bocsáttatik, valamint
fogjuk a szegény sorsát, nemes érzelmeket fejtvén ki benne, a Hunyadi-háznak minden még fogva levő barátja.
Elérhetjük, hogy a szabad néppé lehetés joga, melyet kivivc) A Hunyadi-haz haboritlanul birandja az Albert és
tunk, ne legyen képzelt, hanem valóság.
Zsigmond király alatt nyert jószágokat, valamint azokat is,
„Mi megközelíthetjük az emberiség felséges czélját, és melyeket nemely zászlós űrtől szerzett, sőt ezekre nézve még
névszerént, hogy az emberi családban, Krisztus törvényéhez uj adománylevelet is nyer.
hiven, ne legyenek egyebek, csak testvérek.
Garibaldi.“
Ez egyezés kihirdettetett bar az országban, de teljese— Gróf Teleki Sándor hazánkfiának Comoban, jul. désbe soha nem ment, mert Erzsébet a pontokból semmi előnyt
2-kán sétalovaglás közben történt leesése csakugyan valósul, nem látván, másfelől fiát házuk leggyülöltebb ellene Újlaki
A megbokrosodott ló kedves honfitársunkon keresztül rohan- kezei közt tudni egyátalaban nem óhajtván, seregeit ismét
va, két oldalcsontját eltörte s tüdőjét is megsértette. De, kö- mozgásba tette, s Erdély azon részét, melyet Újlaki s több
szönet a gondos ápolásnak, már veszélyen kivül volna, csak ellensége birt, Szilágyi Mihály segélyével elfoglalá.
nyugtalan vére engedné teljes jobbrafordultáig az ágyban
így a belviszály ismét kitört, melynek csak a király
maradni. Gr. Károlyiné rögtön látogatására utazott. — A hirtelen halala vetett véget, ki,— mint a történészek nagyobb
magyar légió jelenleg a nápolyi fölkelők ellen sikerrel műkő- része vélekedik, méreg által múlt ki Podiebrad udvarában
dik, kik közöl f. hó 11-én 1200-at Avellino mellett szalasz- november 24-kén 1457-ben.
tott szét és konczolt le. Vezére Ihász Dániel; Mogyoródy az
Alig érkezettV.László halálának hire Budára, azegybeAcquiban államásozó tartalék parancsnoka : e kettős viszony- gyűlt egyházi és világi főurak, névszerint : Szécsi Dénes eszból ered az eddig előfordult sok tévedés.VetterGenuában égé- tergami érsek, Héderváry László egri, Ágoston győri, Vincze
szén visszavonulva él; Bethlen Gergely tábornokká kinevez- váczi, Pál bosniai püspökök; Gara László nádor, Újlaki
tetése óta egyidőre szintén visszalépett a szolgálattól. Cser- Miklós és Rozgonyi Janos erdélyi vajdák, Perényi Janos
nátoni, Türr tábornok mellett titkári hivatalt visel.
főtárnok. Országh Mihály főudvarmester; Marczali János és
— Kossuth két fia mérnöki alkalmazást nyert a genuai Czudar Simon, 1458. januar 1-jére Pesten tartandó országRiviere féle vasútépítésnél. Leánya pedig, ki szülői Olaszor- gyűlést hirdettek a megüresült királyi szék betöltése tüzetszágba érkezéséig, gyenge egészségi állapota tekintetéből a ven ki tanáczkozmány tárgyául.
déli lég élvezése végett Turinban Pulszkyéknál tartózkodott^
kiralyvalaszto gyűlés ideje közelgett.
most anyjával van Bielában.A szép ifjú hölgy bájait és beteEzalatt Szilágyi Erzsébet s őt hiven gyáiuolitó fivére,
gessége daczára is mindenki iránt tanusitott szeretetremél- baratai nem valának tétlenségben, elérkezettnek vélvén az
tóságát mindenfelé magasztalják.
időt, mely rájok s a nemzetre szebb napot vala derítendő.
— Folyó hó 17-én reggel, mint az 1849-ki váczi csata
A dicső emlékezetű Hunyadi név még mindig varázsealkalmával az orosz fegyverek alatt elhullott honvédek lialá- ™vel birt a nemzet jobbjai előtt, kik egy szivvel rajta voltak
Iának évnapján a váczi temető-kápolnában, melynek falából Mátyás megszabaditásán s királylyá választatásán; melynek
most is kacsint ki egy hatfontos ágyúgolyó : ünnepélyes folytan Vitéz Janos csakhamar elküldetett Prágába Podiebgyász-istenitisztelet volt, nagyszámú nép, dísz-magyarba öl- ra,d helytartóhoz az ifjú Mátyás szabadsága szorgalmazása
tözött fáklyás ifjúság és gyászruhás hölgyközönség részvéte- végett s már deczember 13-kán (1457) meg is érkezett a
le mellett. — Mise után a kegyeletes tömeg a honvédek sir- derék férfiú.
halmait megrakta koszorúkkal.
A ravasz cseh kormányzó, észrevevén mily nagy jelentő---------------------séget tulajdonit a nemzet az ifjú szabadságbatételének, negy
venezer arany váltságdijt szabott érte.
HOROGSZEGI SZILÁGYI ERZSÉBET ÉLETRAJZA
A Szeged alatt táborozó Szilágyi Mihálynak ezalatt
(Mutatványul és ajánlatul a.„Magyar hölgyek életrajza1' czimü gyüj-

töményből.)
(Folytatása.)

húszezerre növekedett hada, melyhez még naponta seregiének
az ország minden részéből; mit is az eszélyes Gara László
nádor tapasztalván, korán szerepet cserélt s 1 4 5 8 . elején Szilágyi Erzsébettel egyezkedésbe bocsátkozott, miszerint ha
ж
^ппа kánya Mátyásnak eljegyeztetik, minden viszály eloszköztök, ő pedig, hiveivel azon leend, hogy Mátyás, fogságab(d mielőbb kiszabadittatván, királyul választassák,

A király nem tartván biztosnak Budán maradását, magával vivén Hunyadi Mátyást, Bécsbe s onnan Prágába utazottki, ahol is foglyátPodiebrádnak,acseh helytartónakőrködő gondja alá helyezé. Csak midőn értesült, hogy a szultán
magyarországi hadjárata szándékával felhagyott, téré vissza
(Folytatása következik.)
Bécsbe junius hó 27-kén, honnan a következő hó 13-kárai------------— ----------------------------- ------------- — ----------------Pozsonyba országgyűlést hirdetett.
Felelős szerkesztő. Vachott Sándorné.
Nyomatott Länderer és Heckenastnál Pesten, 1861.

