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A bagó gyöngye.
Beszély

T e r é z t ő 1.
(F olytatás.)

A csónakban háromhalász ült. Angelo skét társa. A
húsz éves ifjú napbarnitott arcza, nagy fekete szemei,
izmos de szabályszerűen szép alakja, jobb kezével szi
gonyára támaszkodva, inig másik két társa az evezőt
forgatá, az ókorba varázslandotta vissza a szemlélőt.
Fő vege alól dús fekete hajzat ömlött nyakára. A vak
merőségig bátor fiú Sermione szigetén a legszorgal
masabb, és leggazdagabb halász volt. Angeln megérdemlé minden- tekintetben Marietta vonzalmát.
— Buona sera M arietta! — mond a csónakból kiugorva az ifjú, s megragadva a lányka kezét, forrón
szoritá meg azt.
— Isten hozott Angela, ma ugyancsak aggódtam
m iattad; de hála égnek, hogy szerencsésen megérkezél. Te jó leányka vagy Marietta , engedd meg , hogy
csókolhassalak szerelmedért, — s midőn ezt mondaná
leánykáját keblére szőritva ajkait csókzáporral illeté.
— Ma ugyancsak megijesztett ismét Ricehi,
mondd, mi oka lehet, hogy ez embert ki nem állhatom.
— Valóban nem tudom, bár magam sem va
gyok barátja. Az ellenszenv megmagyarázhatlan érzemény, melyről magunknak legtöbb esetben számot
nem adhatunk. Egyébiránt gyermekség tőle félned,
mit árthat ö neked.
— Úgy érzem — válaszolá e gyermeklány Angelohol simulva, mintha féltené, hogy valaki elragadja,
— úgy érzem, hogy ez ember nekem sok fájdalmat
okozand; bár csalna elöérzetem.
— Félelmed megmagyarázhatlan s elöérzeted
alaptalan.
— Igazad van Angelo, miért féljek e férfiútól,
kit tulajdonképen nem ismerek — válaszolt Marietta
mosolygó ajakkal, de legkevésbé sem megnyugtatva.—
Te fáradt vagy Angelo nemde? derünk anyámhoz, vár
vacsorával.
Az ifjú pár karöltve indult a ház felé. Angelo

még visszakiáltott a csónakban maradt s a halak ki
szedésével foglalkozókhoz, hogy munkájokat végezve,
ők is napi'fáradalmukat kipihenendök, haza menjenek.
Aszép ifjú pár együtt kedves látvány volt. Szeme
ikben a boldogság örömsugárai tükröződtek s ajkaikon
viruló tavaszként a megelégedés mosolya honolt.
— Mar Írttal — mond Angelo — nem volna e ma
helyén, anyádat fölkérni, hogy ne gátolja tovább
egybekelésünket, te Madonna napján, mely septemberre esik, 16 éves lész; ugyhiszem nem volna szük
ség addig várnunk, szándékunk komoly, szerelmünk
rendithetlen, s egyéb nincs hátra boldogságunk eléré
séhez, mint anyád beleegyezése. Szülőim nem késnek
áldásukat reánk adni.
— Oh Angelo! te szivemből szólasz. Én féltelek
téged. Nem hiheted, mily sejtelmek gyötörnek, s kü
lönösen ina, mióta Ricrhivel találkoztam. Oly sötét
vészjósló arcza van ezen embernek, és mint mondám,
sejtelmimet nem vagyok képes legyőzni. Mindenütt
üldöz, ha álmodom, ha ébredek. Ha forró kebledre
ölelsz, ott látom kísérteties alakját. Bocsáss meg ked
ves Angelom, hogy ennyit beszélek ez emberről; de
ezt irántad való határtalan szerelmem sugalja, hogy
óvjalak s figyelmeztesselek,mert nem engem, de téged
féltelek.
— Kedves Mariettái óvakodni fogok ezen ember
től; de lásd angyalom,ne félj, hisz ismered Angelodat,
ő szembe száll mindennel s megvéd mind téged, mind
magát bármily vész fenyegessen. Ha anyád összekelésiinket meg engedte, kis lakunkban megvonulva fo
gunk élni, nem zavarja ott boldogságunkat semmi,
ott leendsz te angyalom, királynőm, szerelmem, és jaj
annak, ki bántani merészel.
Ily csevegés között érték el a lakot, hol Marietta
anyja már tárt karokkal, s egyszerű de jó estelivel
várta őket.
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Esteli után tudaták vele szándékukat, és kérték, ne ezen visszautasítás az irigység és gyülölség ördögét
akadályozza boldogságukat s minélelöbb engedné meg ébreszté föl; azt gondolá, ha Angelo nem léteznék,
egybekelésüket. Az anya látá, hogy gyermekei elválhat- minden akadály el volna hárítva Marietta birhatására
lanul szeretik egymást, és már elég komolysággal is nézve. Azon törte fejét, hogyan szabaduljon ez ifjútól,
bírnak, a jövő hét utolsó napjai egyikét tüzté ki egy- A gonosz hamar fel tudja magát találni, s igy a ző lelbekelésökre, azon kikötéssel, ha Angelo szülői is meg- kében is megfogamzott az eszme, mely nem más, mint
egyeznek.
Angelo meggyilkolása volt.
Jó kedvvel s a legboldogitóbb remények között
A terv kivitelét másra bízni nem lett volna
vált el a szerelmes pár.
tanácsos, de Sermione lakói között nem is találandott
Angelo haza sietett, hogy kipihenje a nap fára- egyént,ki vállalkozott volna ily bűntény elkövetésére,
dalmait, mert másnap korán reggel, még hajnal Elhatározta tehát, hogy Angelot maga fogja meggyilhasadta előtt ismét halászatra szándékozott menni, kölni. A sziget éjszakkeleti partjain, hol Catullus
Hazatérve közié szülőivel a történteket, kik fölöttébb nagyszerű palotájának romjai vannak, melynek nagy
örültek Angelo boldogságán.
terjedelmű épülete föld alatti szobákat tartalmaz, s
Marietta s anyja rövid csevegés után lefeküdtek, melyeknek üsszediiledezett tömkelegében az ismeretlen
Szegény Marietta, ha sejtette volna, hogy Angelojdt igen könnyen eltévedhet, s a járkálás bennök ezenfelül
utójára látta!
még az által is veszélyessé válik, mert némelyike aLa.
Ricchi, kit ismerünk, nagyon szerette Mariettát, góból viharok alkalmával becsapott vízzel van telve,
anyját már egyizben fölkéré, hogy neki adja nőül mely a pinczék áttört boltozatain az üregekbe hatolva,
leányát. Marietta anyja, mint okos nő, ki gyermeke mély tócsákat képez. Ezen romoknál találjuk Ricchit
boldogságát többre becsűié a külfénynél és gazdag- ugyanazon este, melyen Angelo s Marietta oly bolságnál, egyenesen visszautasitá Ricchit, annyival dogitó remények között váltak egymástól. Itt ólálkoinkább, minthogy e férfiú jelleme nem különösen jó dott a halász ifjúra, kiről tudta, hogy kora reggel fog
oldalról volt a vidéken ismeretes. Ricchi keblében e hely mellett csónakjához menni.
(V ége következik.)

Beteganyámnak.
Gólya, fecske megjönnek tavaszra
Én is akkor szoktam menni haza;
Édes anyám, keblem üdvössége
Fölüdült-e lágy ölelésemre ?

Ha magamból teremthetnék tavaszt.
Kis szobádba varázsolhatnám azt :
Ifjú éltem odadnám virágnak
Forró szivem égő napsugárnak.

Haj! de ha nincs életedhez remény,
Kebeleden semmisülnék meg én;
Hideg kezed oltsa el világom,
Végső csókod hervaszsza virágom!

Lolli.

K é p e k , a nő i n e v e l é s r ő l .
Rudolphi Karolin után.

TIZENHATODIK LEVÉL.
Attól ne tarts, kedves Emma, hogy Ida adakozási szép hajlama roszra fejlődjék valaha. Engedd
még most, hogy mindent elajándékozzon. A gyermekék szabadelviisége úgy sem egyéb szép gerjededics lemnél; de épen mivel szép s a női korona egyik
ragyogó sugarává lehet, nem kell, nem szabad akadályoznunk. Mi a tulajdonképi adás, a kisdedek nem
tudják; magát a jótékonyságot még kevésbé ismerik,
A tárgyak becsét csak azon öröm szerént mérlegelik,

melyet azok ifjú szivüknek okoznak. Mi fog a jövő
napon örömet hozni nekik, épen annyira tudják, mint
az Isten szép szabad ege alatt tanyázó madárkák. A
gyermek nem gondol jótékonyságra, midőn adakozik;
azért nem is kell megdicsérnünk érte. Midőn azonban
Ida az almából vagy körtéből, mely igen jól Ízlik neki,
mindegyiknek, kit szeret, egyegy darabkával szolgálj
vagy ha két szép virágból egyet másnak nyújt: kit ne
inditnamegelátvány s szeretetteljesen ki ne mosolyog,
na a gyermekre? Ki állhatná meg, hogy szivéhez ne
szoritná? Van-e szebb, kedvesebb a szelid gyermeki
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természetnél? Az ily vonzalmak a gyermekben nem
képeznek erényt még, de édenvirágok, melyek a meg.
szomorodott, felebarátjai szeretetében többé nem bizó
embert is megvigasztalják, fölviditják.
Kivánd meg leányodtól, hogy kis madarát mindig maga etesse; ez jó eszköz arra, hogy ideje korán
rendhez szokjék. Minden reggel, íhidön reggelijét
elköltötte, gondoskodjék kis madara élelméről. Ha
eltalálná feledni, figyelmeztesd egészen barátságosan

hunyászkodás vagy irigység, a másikban önzés és
büszke gög fejlődjék. Még egy föltételt kell szabnom,
Ha szegény, elhagy ott gyermeket nevelsz leányoddal,
sorsát biztositnod kell épen úgy, mint helyes és jő
nevelését biztosítottad. Váratlan szerencsétlenségre
minden halandónak el kell készülve lennie; csak
amennyiben tőled függ, kell, hogy a gyermek jövője
biztosítva legyen. Egyezkedjél férjeddel ez ügyben
mielőtt hozzá fognál.

rá, még e kis házigondot egészen megszokta. Nemsokara öröme lesz benne; mert a madárka ismerni
fogja kis úrnőjét s s szárnyával repes eléje. Elejen, midőn meg uj lesz пек, a kis vendég, sem el nem
feledi, sem el nem hanyagolja; arra azonban figyelmezz,
vájjon ugyanoly gondossággal ápolja-e majd akkor is,
midőn mar megszokta
A komor teli napokban minél többet járkáljon és
szaladgáljon gyermeked a tágas szobákban. Jó lenne,
ha már tánczoln. és tan,«adnád nem azért, hogy tánczoljon, hanem, hogy minél több testmozgást tegyen.
Hivasd el ehez a kis szomszednőt; ha társasága valamikor nem lenne czélszerü leányodnak, azonnal
észreveheted és a barátságot megszüntetheted. Egyátalában jó lesz, ha játszótársat szerzesz neki, ki nem
sokkal idösbb és nem sokkal ifjabb nála. Minél inkább
fejlödik leányod, annál nagyobb szüksége van, hogy
egy korabeli leány legyen körülötte, kihez csatlakozzék, kiben gyermeki lelkiilete visszatiikrözését lássa,
s kedélye hasonmását szeresse, s végre minden társadalmi erényhez szokjék, melyeket csak magunkhoz
hasonlók iránt gyakorolhatunk. Tekints körül szigoruan bírálva oly gyermek után, melyet leányodnak
társul adhatsz. Jó lenne, ha a tiéddel egy rangú, egy
vagyonállapotu szülőktől származnék e gyermek. Ha
az egyesülés perczeig leányoddal egyenlő elvek szerént nevelték az egyéni hajlamok különbözősége mellet, jobbat nem is kivánhatnál. Ha azonban mindezt
föl nem találod is benne, oly gyermekkel, melyet
neked átadhatnak s átadni akarnak, csakhamar készen
leszesz, habár rangban és vagyonban sokkal alattad
álljanak is szülői körülményei. Csak azt kívánom,
hogy jó indulatu gyermek legyen, melyet szellemben
és kedélyben gazdagon látott el a természet. Bármily
szegény legyen is,Idának játszótársa lehet azon foltét
alatt,hogy leányoddal teljesen egyenlő bánásmódban
részesül s Ida mellett alárendelt szerepet vinni nem
kénytelenittetik. Ez roppant hátrány nyal jár. Elmaradhatlan, hogy az egyik gyermekben rabszolgai

Mindenelött (igyekezzél jól megismerni a gye,meket) azaz jó és 8 zere„esés természeti hajlamiról s
tehetségir6l biztosítva légy, mielőtt leányod élettérsává teszed. Solm 8e le
ingadozrtbb az ember,
inint midön a mások élete ég jiivöje fólötti goIldo88á.
t v411alje magára. Az igaz> ho
mind* enlber
mindig mások ^
.g m„ködik de inkább (;sak
mint magasabb hatalora e8zköze. Aki 8zegény 8zUlök.
töl gyenneköket elve8zi 8 házában jólétre és müveitebb életre ueyelif az egészen mág) 'határozott irányt
ád e gyermek 80rsának. A lnegviib,sztandó egyént
tehát lehetöleg jól kell ismernünk,
Fiadról is kell szólnom a tekintetben. Ezt sem
llagyhütod sokáig társ nélkül. Férjed, kérdés, mikor
térhet vissza 8 ha megjön is> foglalkozásai nem engedik’ Ь° 8 У fia növelését rendszeresen vezesse,
k *ad kilencz éves és nem maradhat tovább az
апУа* növelés lágy szárnyai alatt, b iád erős, vidor
&Уег т е^5 de ha idején túl marad kizárólag a te társasag°dban, szive elpuhul, nőiessé válik. A húgávali
folytonos társalgás sem emeli férfiúhoz illő szilárdsa»a*'
Keress egy jóravaló, nemes keblű és törekvésű
fiatal embert, készíts vele közösen nevelési tervet
széptehetségü fiad számára, mutasd be ezt férjednek
s ha ez szentesítette, legyen erőd pontos kivitelére. A
férfiút, kit érdemesnek tartottál arra, hogy legdrágább
kincsedet bizd rá, ajándékozd meg egész bizalmaddal,
Ha te nem ismersz ilyet, legközelebbi levelemben
arczképét adandóm neked egy oly embernek, kit e
nehéz munkára képesnek tartok és méltónak. Hogy a
nevelőben is vannak emberi gyöngeségek, tagadhatlan; de ezek soha se legyenek olyanok, hogy a
gyermek is észrevehesse őket És ha mindjárt észrevenne is valamit a fogyatkozásból a gyermek, a nevelő
fényes tulajdonainak túl kell ragyognia azokat annyira,
hogy az iránta tartozó köteles tisztelet legkevésbé se
csorbulhasson.
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Az anya első kötelességei.
v.
Végre elérkezik a várva várt pillanat, a nö hon napokban csupán gyenge (p. fehér kenyérrel, darával
táplált reményei teljesedésbe mennek, s az anyai bol- készült) vizleves- engedhető meg, melyet 3*dik nag)
dogság legnemesb érzetétől áthatva, kebléhez szorítja 4-dik napra tojás sárgájával lehet Ízletesbe tenni. Keforró vágyai tárgyát, szeretett gyermekét. Az uj élet, rülni kell ez időben még oly ételeket is, melyeket
mely gyermeke °vidám szemeiből feléje tekint, saját rendesen a könyebbekhez számítani szokás p. főtt
létének is uj irányt, uj pályát jelöl ki, melyen számára gyümölcs, tejes kávé, gyenge husnemüek stb. Mintegy
a legtisztább örömök nyílnak, ha hivatását buzgalom- o-dik napra szabad galamb — tyúk - - vagy bornyú
mai tölti be, melyen azonban ellenkező esetben csak húsból készült levesekkel élni és csak a 9-dik nap után
keserű csalódást és fájdalmat fog aratni.
lehet fokonkint az előbb megszokott étrendet újra
Mielőtt a gyermek első szükségleteiről szólnánk, kezdeni azon elövigyázattal, hogy elején még most
talán nem leend fölösleges röviden megérinteni a is csupán a könnyebb husneinüekre, az úgynevezett
gyermekágyi időszakot is, minthogy ez sok tekintetben fehérhusra kell szorítkozni. Italul hig mandulatej,
különös óvatosságot igényel az anya részéről. Hogy gyenge hársfavirág forrázat, árpalé, czukros viz s efeaz anya kellőleg gondoskodliassék gyermekéről, mi lék választandók.
sem szükségeltetik inkább, mint bog}' maga is miéGyermekágyban a bőr működése nagyobb levéli,
löbb nyerhesse vissza testi épségét s erejét. Ez csak rendesen általános b'ó izzadó,sok szoktak kitörni; itt
Úgy fog történhetni, ha a gyermekágy ideje alatt a vigyázattal legyünk, nehogy ezek nehéz takarók
legnagyobb nyugalomban s leggondosabb ápolásban vagy dunyhák által a túlságig neveltessenek, (miből
részesül. Különös figyelembe ajánljuk a következő könnyen fájdalmas bőrkiütés támadhatna) s hogy
körülményeket.
másrészt az ellenkező hiba következtében ineghűtésre
Nem csak a gyermekre, de az anyára nézve is nagy ne szolgáltassák alkalom. — A szülés utáni 2-ik 3 ik
fontossággal bir a gyermekágyi szoba, ennek helyes napon a tejelválasztás kezdetével gyakran lázas niozválasztása és berendezése. E czélra oly szobát kell ki- galmak lépnek föl : az úgynevezett tejláz, mely álla
szemelni, mely elegendő tág és magas, továbbá nem pótnál szigorú felügyelet s ha kissé magasb fokra
nedves és nyáron a nap sugarainak nincs kétéve. Hol hág, orvosi segély, szükségeltetik. Tudjuk ugyanis,
a körülmények megengedik, igen előnyös, két egymás- hogy a gyermekágyban sok más és pedig a legnaba nyiló szobát használni, miáltal legjobban lesz gyobb életv eszélly el fenyegető betegségek fejlődhet- .
gondoskodva a szükséges szellőztetésről és egyará- nek, melyek legtöbb esetben szintén lázzal veszik keznyos hömérsékröl. — A szülés utáni első napokban az detőket.Azt tehát mindig csak az orvos fogja érvényeanyának föltétlen nyugalomra van szüksége, miért is sen eldönthetni, vájjon tejláz vagy más kútfőből
általánosan bevett szokás szerént 9 nap eltelte előtt eredő lázas bántalom van-e jelen. Végre a gyermekágyát elhagynia nem szabad. Ez igen üdvös szabály, ágyi időszakban legnagyobb gonddal és lelkiismeremely ellen büntetlenül senki sem vétkezik, mert a tességgel kell ügyelni a tisztaságra nem csak ruházat
testnek s a szülésnél érdekelt szerveknek legalább is és ágyneműre nézve, de különösen a gyermekágyi
ennyi ideig kell pihenniök hogy vészes utóbajok ne szobában lévő levegő tekintetében, melyet, miután
támadhassanak. Ezen föltétlen nyugalom főntartása igen gyorsan romlik meg, mindennap óvatosan változtekintetéböl a gyermekágytól távul kell tartani min- tatni múlhatlanul szükséges. Itt helyén van továbbá
den látogatást s az ápoló személyzeten kivül meg- megemlíteni azt is, hogy ily szobában az első nyolcz
szüntetni minden közlekedést a külvilággal. A látó- nap alatt csupán mérsékelt világosságnak szabad
gatástól nem csak a távulabb állók, de a legközelebbi uralkodni, s hogy ettől különösen a nap sugárai tar
rokonok és legbensöbb barátnők is eltiltandók s a tassanak távul, nehogy ezek behatása következtében
nőnek a legcsekélyebb testi vagy szellemi foglalkozás szemgyuladás fejlődjék az uj szülöttnél, mely ezen
sem engedhető meg, miután hosszas beszélgetésből korban a legnagyobb veszélylyel fenyegetheti érzékvagy olvasásból veszélyes kedélyizgatottság szármáz- szerveinek legnemesbiket. Nem jó ugyan tökéletesen
hátik. — Nem hagyhatjuk emlitetlenül, hogy a gyér- elsötétíteni a szobát, de minden esetben tanácsos oly
mekágy ideje alatt szigorúan kell őrködni az anya módon befüggönyözni, hogy az uj szülött szemei csak
étrendje fölött, melynek állapotúhoz mérve csak a lassan és fokonkint szokhassanak élénkebb világoslegkönyebb ételekből szabad állnia. így az első sághoz.
Dr.-Koller.
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L i b e r i a .
(Folytatás.)

Idegen hadihajók, ha érkeznek, rendesen elfoga- mii roszabh állapotban találja a gyarmatokat. Még a
dás van az elnöknél. Ily alkalmakkor legjobban meg- vagyonosabb bevándorlók a város vagy Virginia
ismerkedhetik az idegen a köztársaság társadalmi vi- közelében telepednek meg, addig a szegényeknek az
szonyaival. Ilyenkor minden tiszteségesen öltözött állam által bárhol nekik átengedett földdel kell megnégernek szabad bejárása van az elnök termeibe, elégedniök. Miután e szegényebb somiakat az erdők
melyek oly nagyok, hogy néhány száz embert kényei- kivágásánál rendesen meglepi a láz,s annyi idejük sem
mesen befogadhatnak. A kényelem és bútorzat elfeled- marad, hogy rendes lakot épitsenek maguknak hónapotetik az európaival, hogy Afrika nyugati partjain volt kig tengenek nyomom viskókban, csupán szomszédaik
négerrabszolgák között tartózkodik. Van itt ruhatár, jóindulatábanbizvajótékon) ságukrahagyva.Nemegydohányzó , elfogadó, társalgási és ebédlöterem és szer az egész család kihal, miután néhány hetet az
könyvtár. A szobák finom bútorzattal s fényüzési uj országben töltött. Az őserdő tőszomszédságában
czikkekkel telvék, a könyvtárban a jobb müvek, képek különösen öldöklő hatása van Liberia éghajlatánakés rézmetszetek nagy választékban találhatók. A tár A szabadon fekvő városokban 6 —7 nél több alig hal
saság egészen fesztelen. A köztársaság még nagyon meg 100-ból, még a tartomány beljében 40-et is elifju arra, hogy már osztálykülönbségeket teremthetett ragad a láz a települőkből. Liberia ezen árnyoldala
volna, s a közös sors még sokkal élénkebb emlékében el fog enyészni azonnal, mihelyt elegen lesznek lakovan mindenkinek, sem bog}' akár ész- akár pénzaris- sai arra, hogy az őserdők nagy részét kiirtsák. Montokratiát képezhessenek. így történik, hogy valamely rovia városában hasonlók voltak a halálozási arányok,
szabó félesége legkisebb tartózkodás nélkül mulat midőn alapittatott, még most, két mértfóldnyi kerüegyegy admirállal, a czipész pedig a köztársaság elnö- letben ki lévén vágva az erdő, az egészségi állapot
kével a legbizalmasabban társalog.
kielégitö.
A legtöbb vagyontalan bevándorló nem a váróDaczára a sz. Pál folyam két oldalán fekvő gyarsokban, hanem a sz. Pál folyam mentén telep- matok kedvező tekintetének s a lakosok látszó bolszik meg. E folyam körülbelül másfél mértföldnyire dogságának és elégiiltségének, tartani lehet tőle, hogy
Monroviától az atlanti világtengerbe szakad, s mért- a nemes szándékkal alapított államnak nem lesz nagy
földnyire befelé már lakják a megtelepedettek. Több jövője. Nem, mert nincsen hátvidéke, melylyel kerestelep faluvá növekedett, melyek közt legnagyobb Fir- kedést űzve, szükségleteit becserélje. Egy kevés keres
őim« 600 lakossal, tanodával és imaházzal.
kedelmi forgalom van ugyan pálmaolajjal és elefántA sz. Pál folyam élénk partjaival gyöngyörü tája- csonttal, de ez nem elég jövedelemforrás egy mindinkat mutat; a házak egytől egyig a part hosszában van- kább szaporodó nép számára. A földművelés az egyetuak épitve, homlokzattal a folyam felé. Az épitési len tér, melyen gazdagságnak, jólétnek örvendhetne
anyag fa; minden ház verandával és kellemes külsejű Libéria, de épen a földművelés az, mire a feketék,
tetőzettel van ellátva. A talaj 4 — 6 lábnyival maga- bár mily szabadok legyenek is, oly nehezen szánják
sabb a földnél, mert a mosquitos nevű mérges csipé- magukat. A közlekedés előmozdítása sem tartozik
sü rovarkák ennél magasabbra nem emelkedhetnek, szerecsen testvéreink gyöngéi közé. Fönállása óta 30
A telepitvény, kora vagy tulajdonasának vagyonalla- év alatt mindössze 4 mérfoldnyi utat épitett Libepota szerént kevesebb vagy több termő földdel van ria, ezt is amerikai pénzen s ez is oly keskeny, hogy
körülvéve, melyet az őserdő kivágásával vagy leége- csak egy szekér mehet rajta. Mióta önálló a köztársatésével kell a bevándorlóknak megnyerniük. 1 0 — 1 2 ság, egy talpalatnyi utat sem készittetett.
hold tiszta földnél többet ritkán találunk valamely
A közel őserdők számtalan ragadozó állat tanyátelepitvény mellett. A szántóföldek többnyire kassa- ját képezik, melyek a gyarmatosokat folytonosan
va növénynyel vannak beültetve, mely lisztesgyökér- bántják; ez erdők képezik azon gyilkoló betegségek
rel birván, a kenyeret pótolja nálok. Igen kedves forrását is, melyek a bevándorlók felét elragadják,
jelenség a minden házat körülvevő pálmacsoport. A Az államnak épen úgy érdekében áll, mint az egyekókuszpálma, narancs, banana, kenyér- és pápáfa hű- seknek, hogy az erdőket kivágassa s a drága fanesitö árnyékot adnak a lakásoknak s alakoknak gazdag} mekböl kereskedelmi czikkeket csináljon. Az éghajlat
munkával alig járó élelmet. A pápáfa gyermekfő is javulna általa s a legjobb, legtermékenyebb talaj
nagyságú gyümölcsöt terem, melynek savanyus ize a több millió holdja lenne megnyerve a földművelésnek,
mi almánkéhoz sokban hasonló. Háziállatokul baromfit
A Liberia partvidékén elhúzódó őserdők minden
tartanak és sertést, ritkábban szarvasmarhát és más öserdöhez hasonlók. Ugyanazon áthathatlan valovakat.
donság, ugyanazon óriásalakok, áfák ugyanazon váltoMinél tovább távozik az ember Monroviától, an- zatossága mint Brazíliában és Keletindiában. Termé-
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szetvizsgálóra sok érdekkel lehet ezen rá nézve uj és szén befonják e karózatot leveleikkel, tüskéikkel,
meglepő jelenet szemlélete; az őserdőkről szóló leirá- vesszőikkel s a fürkésző szem hasztalan keres nyílást
sok mégis mindig túlzottak, sokszor avatlan tollal a tömkelegben. A madarak velőkig ható ordítással
irvák. Szellem és kedély nélküli ember mehet ell mintegy elriasztják a magányukba tolakodó idegent,
csak megindulás és a nagy természet bámulása nélkü Az ágak között elrejtve majomsereg tanyáz, melynek
egy őserdő mellett; de mégis egészen más az távúiról röfögő hangja a madarak kiáltásával fiilhasitó hang
szemléivé, mind midőn közelről megtekintjük. Minden versen y éé alakul s melyek rothadt gyümölcsöt,
bámulatos pompában és bőségben diszlik. Óriás fák az fadarabokat s még kellemetlenebb tárgyakat dobálégig magasulnak s a folyondárok legtetejökig fölnyul- пак a vándorra. A fejsze segélyével elörehaladóra a
nak. Az ágak alól ezerszinü orchydeák szinpompája megrendült ágakról hangyaeső hull, mely mérges ma'virúl, még számtalan madársereg, a legváltozatosabb rásaival gyötri, még másrészt a mosquitók tagjait
színeket játszó tollazattal röpköd ide s tova köztök marczangolják. A posványos talajon elterülő növények
Vannak azonban egyéb jelenségei is az őserdőnek tüskei a ruházatot szakgatják meg. A napsugártól
mely a pompa bámulatából sokat levon. Az óriásfák soha nem érintett és rothadt lombbal megtölt föld
csúcsókról egész le minden ágból gyökérszálakat halálos betegségeket szülő gőzökkel van telve. Ilyen
bocsátanak a földbe, melyek az anyafa törzsét át nem az őserdő valóságában és nem olyan, mint ábrándos
hatható karózattal veszik körül. A folyondárok égé- képzelem után leírni szokás.
(V ége következik.)
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Külföldi remekírók után.

A válaszfal, mely boldogságunk és közöttünk
Miként a delejtü a tenger vihari közt, úgy az
van, sokszor paizs csupán, melylyel a sors bölcsesége ember türelme a boldogtalanságban mutatja ki magát,
nagy szerencsétlenségtől megóv.
Halm.
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Pichler Karolin.
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A szívnek veszteségét sokszor az ész tapasztalási
kárpótolják.
Bulwer.
A változhatlan sorscsapások bátor elviselése
---------- :--------nagyobb lelket igényel, mint az oktalan dacz és ellenAmit birsz, a sors zsákmánya lehet; amit bírtál,
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melyet főhivatalában el nem érhetett, az országgyűlésen fog a követeken. Minthogy pedig a magyarok nagyobbrészt jóküzdeni. — Hangos éljenzés után Vnv mondott köszönetét a termetüek, nagyon szépen áll nekik ez öltöny. Egyáltalán ritszives üdvözletért. „Meggyöngült egészséggel tér vissza, kán láttam egy helyt erőteljesebb fajta embereket mint m.
úgy mond — mert az utóbbi események valóban megrázták csütörtökön a magyar országgyűlésen. Ha e gyülekezetben
— oda, honnan egy parancs Magyarország kormányának levő arczokat vizsgálja az ember, teljesen fölfoghatja azon
élére szólította. О szintén kiváltja, adatnék alkalom, hogy önbizalmat és bátorságot, melyet a magyarok jogért vitt
számoltassák és ekép oly helyzetbe hozzák, mikép kanczel- egész harczukban tanúsítottak.. Itt sok jó példányt lehet látni
lári tevékenységéről az országnak számot adjon. Evvel a köz- azon nemzetből, mely az osztrák fehérkaputokat a hazából
gyűlés megint harsány éljenzés után visszatért a város kiverte és bizonyára künn is marasztotta volna, ha az orosz
házához.“
közbe nem jő.“
(jiyászhir. Szathmáry Lajos és neje Dologh Eleonora
— Széchen gr. helyébe kinevezett miniszter, gr. Esztermaguk s gyermekeik Violetta és Eleonora nevében vigasztal- hcízy Móricz, egy társaságban a magyar és német minisztehatlan szivvel jelentik feledhetlen leányuk s illetőleg testvér- rekről beszélgetve, úgy nyilatkozott: „Neki német miniszterjök Szathmáry Elvira f. lió 24-kén d. e. 9% órakor élte 16- nek kell lenni, mert magyarul három mondatot sem tud
dik évében agyvelőszélluidésben Pesten váratlanul bekövet- helyesen elmondani.“
kezeit gyászos kimultát. Az üdvezültnek hült tetemei f. hó
— Tim áry Béla, dettai birtokos, a két fegyveres csen25-kén délutáni 6' „ órakor a kerepesi vám melletti sirkertbe dőr kíséretében megjelent harácsoló csákovai adóhivatali ellenőr
tétettek örök nyugalomra. Béke hamvaira!
Ehegartner Ferencz által fölszólittatott, 24 óra lefolyta alatt a
— Kajdacsy magyar legióbeli őrnagy Acquiból, a légió reá kivetett mintegy ezer forintnyi adót lefizetni. A sikertenápolyi viselt-dolgairól érdekes közleményeket ir. Nevezete- lenül lefolyt 24 óra után, csakugyan meg is szállotta a német
sen egy esetet emlit, midőn egy zászlóalj nemzetőrséget és rendszer bajnoka hat fölfegyverzett zsandár alakjában Timáry
egy század gyalogot a rabló bourbonisták bizonyos zárdába ur házát, és ezek magokat a kiűzött család szobáiba el is
szorítottak. A megszabadításukra rendelt osztály előcsapatát helyezték; ez eddig katonai végrehajtásnak is nevezhető. A
az I. honvéd zászlóalj második százada képezé, 30 főből álló harácsoló Ehegartner azonban úgy látszik nem igen birt
csatárlánczczal, Christiáni főhadnagy földink vezénylete mel- türelemmel ezen beszállásolás hatását megvárni, mert másnap
lett, ki legényeivel a faluba érve, a bourbon-zászlóval ékített délben, épen mikor az egész család az ebédnél volt, fegyveres
ablakokból golyózáporral találkozott. De Christiáni a csatár- erő kíséretében hirtelen az ebédlőbe rohant, és ott az illetők
lánczból bajnoki nyugalommal és lélekjelenléttel rajokat ala- használatában volt ezüst kanalakat s egyéb ezüst asztali szekitva, rohamot fuvatott s 17 rablót elejtve, 70-et elfogott* reket ritka kapzsisággal összeszedte s zsebre dugta, mielőtt
Mire az előcsapat odaért, a harmincz magyar elől Földeden a házi gazda és családja meglepetésükből feleszmélhettek
Ferencz ezerkétszázra menő zsoldosai már elszaladtak. A volna. De evvel még nem volt ezen hatalmas rablás befejezve,
honvédekből egy sem sebesült meg. A vitéz magyar főhad- A végrehajtást vezénylő Ehegartner az ebédlőből a konyhánagy érdemrendre van az olasz királyhoz ajánlva.
ba, és onnét még a cselédszobába is rohant ezüstöt keresen— Nocerából írják 13-ról : „Ma temettük el egyik ha- dő; csakhamar szemébe akadt a mosogató dézsa; az e körül
zánkfiát a kézdi-vásárlielyi 19 éves közharezost Molnár működő szolgálókat elugrasztani és a tányérok közt véletleBonaventurát, ki betegség következtében a pagani kórházban nül heverő kanalakat sajátkezüleg kihalászni csak egy pilla
meghalt. Légiónk bellétét illetőleg : a gyalogság és tüzérség nat müve volt az ily jeles tettekre termett egyénnek. Végre a
fegyelmi, fölszerelési és gyakorlottsági szempontból, bármi lakszobákban másodszor is ezüst után motozva, még az ezüst
rendes seregnek diszére válnék. Huszáraink rendezése is nek vélt pakfong gyertyatartókat is a bennök lévő gyertyákhalad.
kai együtt elvitte. Mennyi ezüstöt harácsolt ezen legújabb
— A nemzeti muzeum közelebb gróf Stürmertől, (ki kiadású adóexequens össze, azt a sértett fél még meg nem
sokáig konstantinápolyi volt,) érdekes történeti emlékeket határozhatja, mert az egész szemfényvesztő gyorsasággal
kapott. íg y Zrinyi Ilonának 1839-ben Galatában föltalált sirjá- történt. Tiltakozott az ellen a házigazda, tiltakozott ennek
ból néhány hajszálat, és ugyan-e hírneves nőnek más hagyó- anyja, sőt mi több, Belgiumból való sógornéja is, de
mányait.
mind hasztalan, a kérlelhetlen ezüst embere határozott és szi— Pestváros közgyűlésen, egy leány-árvaház alapitá- goru utasítására hivatkozva, az elkobozott ezüstből semmit,
sára történt indítvány. Az életrevaló szép eszme általános a pakfong gyertyatartókat — sem adta vissza. íg y történt,
helyesléssel találkozott s az alaptőkére már eddig 6000 frt hogy a német kormány nevében működő egyén, egy idegen
gyűlt össze.
hatalom alattvalóját, kire semmi nemű osztrák adót még rá— A legelterjedtebb angol lap, a „ T im es“ pesti fogni sincs ürügye, megzálogolt; mert a Belgiumból látogalevelezője a magyar oszággyillest következőleg írja le : „Uj- tóban itt lévő, menekült Timáry Imre ur belga születésű nejékori törvényhozó-testületeken rendszerént nagyon érdekes nek ezüst ékszerei is kezeibe jutottak Ehegartner Ferencz
külső egyformaság vehető észre. Északon vagy Délen, harambasának, s ő bár e körülményre a fölvilágositó adatok
Angol- vagy Németországon, Spanyolországban, vagy az igazolása mellett figyelmeztetett, a külön jegygyei ellátott
olasz földön hasonló fekete frakkokat és kerek gombokat idegen nő ékszereit sem adta vissza. A különösen sértett Ti
látni. E tekintetben különbözik a magyar képviselőház márylmréné, a belga kormány utján fog elégtételt s elrabló«
minden más országgyűléstől. A nemzeti öltöny itt még szél- tulajdonának visszadását követelni.
téré divatozik és méltán, mert nem csak festői, hanem némi
— Kalocsán f. h. 21-re virradóra Csóti Imre kalocsai
tekintetben kényelmes is. A jól ismert magyar kalap, mely a pénztárnokot és Pestmegye bizotmányi tagját — kit már a
nyugateurópai kemenczecsoveket úgy kényelemre, mint szép m. hó folytán egyszer elfogtak volt, de ismét kieresztettek —
kinézésre fölülmúlja, a rövid, zsinóros felöltöny, a szűk Kalocsától félórára eső pusztai lakában éjjel 30 zsandár az
huszárnadrág és csizma, azon mód szerént, a mit Angliában ágyból kihúzva, katona fiának előadására szólitá föl. Miután
Hessiának neveznek, itt általános viselet — mást nem láttam a fölszólitás sikereden maradt, egyenest a gőzhajóra kisérték.
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Ott vasra verve, hatan körülvették * 21-én Pestre hozták.
Innen másnap Komáromba hurczolták, honnan a levelező szerént Olmützbe fogják szállitani. cs. k. katonai törvényszék
által leendő elitéltetés végett. A vád ellene az, hogy közelebbi
Pesten léte alkalmával pisztolyt és lőport vásárolt; továbbá
katona fiát hűtlenségre biztatta. Ily be sem bizonyított bűnők miatt hever háromszéki Szacsvay Károly, székelyföldi
birtokos betegen a brossai fellegvár fenekén, nyolez hónapi
katonai fogságra Ítélve, Ez aztán a valódi alkotmányossággal
járó személybiztonság! A türelem ugylátszik nem csak rózsakát, hanem láncokat is terem.
— B eregm egyébeil, Szolyva vidékén az adót 8 katona,
mint pénztárőr segédletével beszedő bizottság, elqmírtélyozván az őröket a faluban, egy reggelen lármát üt, hogy 1200
írt ellopatott az adópénzből; elő is vették azonnal az ottani
zsidó korcsmárost, ki nyilatkozott magát megmotoztatni, ha
előbb az exequáló urak is megmotoztatnak. A 8 katona végbe
vivé tehát e műtétéit, s az 1200 írt az exequáló urak egyikénél találtatott. Ezen adószedő urak közöl egyet „Héber“nek hivnak.
— Rómából írják a turini újságnak, hogy ott 11. Ferencz élete ellen egy Terra di lavoroi ifjú merényletet intézett.
Ez ifjú csupán azért ment Rómába, hogy ott a Bourbonok
által legyilkoltatok rokonait megboszulhassa.
— Kuláről írják, hogy ott egy bizonyos Hinaus nevű
finánczkomissárius adóféjében az ottani serház pinezéjét a
bérlő távolléte alatt feltörette, s az ott talált nagy mennyiségü szeszt a Ferencz-csatornán várakozó hajóra rakatván,
azt tovább szállitá, mint hogy Kulán és környékén az elkobzott vagyonra vevő nem találkozott.
— Viktor Emanuel király rendelést tőn, hogy Cavour
grófért a sz. Móricz basiliká ban gyászisteni tisztelet tartassék,
egyszersmint meghagyá, hogy e gyászünnepélyen az egész
királyi család, a birodalom főméltóságai, a senatorok, követek, polgári és katonai hatóságok jelen legyenek. Az egyház
előcsarnokában következő fölirat volt olvasható : „Imádkozzunk Cavour Kamidéért, kinek neve Olaszországban megszenteltetett.“
— R icasoli báró hajthatlan jellemére nagy fényt vet a
következő esemény. Evek előtt az olasz miniszterelnök nejévei egy tánczestélyen jelent meg, hol észrevevé, hogy neje
kaczérkodik. Az estély után nejét kocsiba ülteté és a hegyek
közé egy magános kastélyba vitette, hol azt mondá neki,
hogy mindaddig itt marad a világtól elzárva, mig leánykája
felnő. S úgy történt, mint mondá. A báróné csak 15—Ifi év
múlva tért vissza a világba, sez idő igen lebűté kaczérkodási
kedvét.
---------------------

Gara és társai vonakodtak a kitűzött országgyűlésen megjelenni.
К konok ellenszegülés Szilágyit szerfelett boszantvan,
küldöttséget nevezett ki a nardorhoz, oly üzenettel, hogy az
ő általok kitűzött |nemzetgyűlésen je le d n e k meg minden
vonogatózás nélkül; csak ez egy mod lévén a tovább, háború
megakadalyozasára.
,
, ,
A Duna eközben erősen zajlott, mely körülmény okul
szolgált Gazának arra, hogy magát az átmenet veszelyessége
örve alatt, a megjelenéstől fölmenthesse. De par nap alatt az
i«lő változott s a Dunát kemény jégpáncél bonta s elég erős
lön arra, hogy Szilágyi, seregét rajta Budára átszállíthassa,
Látván ekkor a nádor, hogy a feje fölött lebegő Damodes kardjától csak mihamarább való barátságos egyezkedés mentheti meg : elhatározta magát az országgyűlésen
megjelenésre, azon megjegyzéssel, ha Szilágyi hitet tesz le
afelől, hogy sem most, sem jövőben a Hunyadi László halála
okozói nem fognak megboszultatni.
Szilágyi biztositólevelet adott erről, melyet hitével is
megerősített,
A király választás január 24-kére tűzetett ki.
Ez volt azon nagy nap, melyen Szilágyi Erzsébet élete
legboldogabb szakát érte.
A nemzet egybegyült jobbjai kitörő lelkesedéssel választák meg a még csak 15 éves Mátyást Magyarország királyául,
melyet a főrend azonnal megerősite.
Fényes küldöttség indíttatott útnak Csehországba
Mátyás elé.
Szilágyi Erzsébet, hogy kedves magzatát mielőbb szoláthassa anyai szivéhez, nem törődve a szigorú évszakkal,
csatlakozott a küldöttséghez.
Strasnitzon találkozott a Podiebráddal eléje siető Mátyással. A cseh kormányzó fegyveres kíséretet ada melléjük
egész a morva határszélekig, hogy minden történhető veszélytői óva legyenek, melyért Erzsébet Podiebrádnak, hálája jeleül, a kivánt negyvenezer arany helyett hatvanezerct fizetett
váltságpénzül.
Végre ismét megtért a rég elszállt öröm Szilágyi Erzsébet leikébe, midőn fiát Mátyást, megérkezése után, egész
diadallal a nemzet királyául megkoronázni látta.
Csakhamar vette azután a pápa azon megtisztelő levelét, melyben a nagy Hunyadi János özvegyének, Mátyás
királylyá választatása feletti örömét fejezte ki.
A Vatican levéltárában pedig máig is megvan azon
levél, melyet Szilágyi Erzsébet 1473-dik év augustus hó
8-kán Budáról Íratott IT. Piushoz deák nyelven; melyben
arra kéri, hogy Capistran Jánost, ki férje mellet Belgrád
megtartásáért oly dicsőén hasczolt, számlálja a szentek
sorába.
HOROGSZEGI SZILÁGYI ERZSÉBET ÉLETR AJZA
Erzsébetnek buzgó, vallásos érzületét eléggé tanúsítja
az : mikép 14ö5-dik évben Vajda-Hunyadon, a szent Ferencz
(Mutatványul és ajánlatul a „Magyar hölgyek életrajza“ czimii gyüj- szerzeteseinek kolostort emeltetett.
temenyból.)
Fiától mindvégig a legnagyobb tiszteletben tartatott :
(V ége.)
ki őt levelében nem egyszer czimezte „Magyarország királyMegköttetvén erre a frigylevél, Szilágyi Mihály Pestre néjának.“
indult negyvenezeret már meghaladott seregével. Csakhamar
Sokáig tanúja volt még ezután Szilágyi Erzsébet a
értesült ezalatt Gara, hogy Podiebrad, Mátyásnak királyul nagy király páratlan dicsőségének, számtalan diadalának,
valasztatasa esetében leányát szándékozik hozzá nőül adni; egész 1484-ig; csupán hat évvel előzvén meg az örök emléegyszersmind azt is megtudá, hogy Szilágyi Erzsébet hajlan- kezetü Mátyás halálát.
dónak látszik Podiebrad ez akaratának is eleget tenni, c s a k _____________________________________ _
hogy Mátyás szabadsága mielőbb eszközöltessék.
Ez némi ellenszegülést idéze elő ismét, melynélfogva
* elelŐS 8zerkesztő* V achot* S á n d o m é.
Nyomatott Länderer és H eckenastnal Pesten, 1861.
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