
Nagy-Kanizsa, 1869, Junius. Második évfolyam.

Menyegzőn. *)

K fi g «. v n zö  11 a l k a l m i  k ö l t e m é n y ,  
m e l y n é l  sem n e v e t n i ,  s e m b í r á l n i  

nem sz aba d .  —

Mikoi iskolás gyerek voltam,
A sz utáni tanérák alatt,

Eszembe egy szám furakodott,
Mely egész mostanig megmaradt. 

Hocsássonak, oh bocsássonak meg kéren, 
Midén most előhozni nem félem.

*

'.létünk két részre van felosztva,
A bölcsétől oltárig s ettél a sírig.

Mi különbség van a ketté között?
Ez fúrta az én fejemet mindig.

Szegény professzorom, ha tudta volna!
Egy az egyből marad kettő.. mértlett mondva.

Az én felfogásom szerint tehát
A gyermek s a menyasszony uj életet kezd,

V férfi-világ mind a kettőnél 
Elidőzik oly édes, édes örömest.

K cd vés kis gyermek! azt mondja: ki hozzá fér. 
Kedves kis babám! azt mondja, de csak

a férj!

11a sir a kis csecsemő, körülötte 
Sürög-forog apraja, nagyja.

(agát minden látogatójától 
Megölelni, megcsókolni hagyja, 

mily kicsiny, oly nagy a szeretet nála. 
Amily hosszú álma, oly édes boldogsága.

*) Fetselhofer Szidónia kisasszonynak Saeifritss Antal 
urrali menyegzője alkalmával tartott fényes estélyen 
olvastam fel N.-Kanizsán június 20-án 1800.

Ha a nő sir, körülötte sürög-forog szinte 
Most nagyja, később apraja.

Ne sirj édes mindenem! csititja
A boldog férj s sok fia, több lánya . . .

Nem sírok, csak gyöngyöket hullat szemem, 
Hisz ti vagytok boldogságom, édenem!

Ha mosolyg a kisded, úgy örülünk 
S ölben véve, futkozunk ide s tova;

A nő is mosoly g, csak hogy mosoly ár » c  
Gyönyöréhez csak a férjnek van joga.

De ez a bor! elmémben meg van a confusio. 
Nem is tudom: mi az additio,meg a traditio.

Annyit tudok: egy meg egy az egy—pár! — 
De hogy lehet három, még néha tiz . . .

Erre nem tanított professzorom,
Boldog, ki minden számadásnak hisz.

Kivonásnál ha nincs, kölcsön kell kérni, 
Do összeadásnál, amennyi van, be kell érni.

De mi jut eszembe, mi azt ünnepeljük 
Nagy-Kanizsa kicsinyebb, szegényebb lett,

Es Pécs egy angyallal gazdagabb,
Vissza kettő megy egy helyett.

Isten hozott boldog vőlegény! légy hű férj, 
Jöttöd s távoztodra áldásunk kisér! —

Isten veled szép menyasszony!
Azt kívánjuk úti talizmánul:

Légy boldog a boldogságban, melynek 
Kapuja előtted ma kitárult.

Itt hagysz, de óhajtjuk mindannyian, egyben: 
Uj nevedhez méltón Sei friss egészségben!

B n torfl.
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t f A nők költészete.
Benedek Aladár által nagy szorgalom- s tiszta 
OjgvLir/g&ággnt szerkesztett „ I jv i lá g “ leg
utóbbi száma következő jeles czikket hoz, 
melyet egész terjedelmében által venni sietünk:

Ha széttekintünk a világirodalomban, az 
óriások mellett, a legnagyobb géniek társasá
gában alakokat vehetünk észre, gyöngéd, me
rengő , sentimentális alakokat, lanttal kezük
ben és d a l l a l  ajkukon, mely bűvösen, alig- 
hallhatólag vegyül a nagy szellemek hátai
nké* chórusála.

■ ■ Kik ezek az alakok, melyek úgy lekö
tik a figyelmet? Kik ezek a csodálatos lé
nyek , melyek első tekintetre seraphoknak 
látszanak ? Kik ezek a fülmilék a sasok közt, 
ezek,a rózsák a cédrusok tövében?

Ezek a n ő k. Ezek a n ő k ö 11 ő k.
Vegyünk szabadságot magunknak és be

széljünk a nőkről, beszéljünk a nők költé
szetéről. Vegyünk szabadságot magunknak ki
mutatni : miben áll a nők k ö l t é s z e t e ,  hol 
végződnek el h a t á r a i  s végül: miben kü
lönbözik a f é r f i a k  költészetétől.

A tárgy rcndkivül érdekes s majdnem 
egészen uj. Csak az iró hibája lesz, ha nem 
tud érdeket költeni vele, ha nem éri el azt 
a ezélt, mit akkor tűzött ki magának, mikor 
a c z i m e t  leírta.

llogy a nők nagy szerepet játszanak a 
poézisban, azt igazolják a századok, az iga
zolva van úgy az antique, mint a modern vi
lágirodalom által.

Pindar és Alkeos mellett Sa pp hó éne
kel;  Catull és lljrae mellett b e s i n n ;  Ilafiz 
és Nisami mellett Uniói ,  a „hetedik ég húri“ -ja; 
Petrarca mellett A l v a  L e o n ó r a ,  Byron és 
Moore Tamás mellett miss ( ' h a w o r t h ,  a 
provencei troubadeurok mellett M e s m i e r  
M á r i ;  Victor Hugo és Lainartir.e mellett 
A r n a u l t  Z s ó f i a ,  Puskin és Ivdízow mel
lett O g i n s z k y  A l e x a ,  Heine és Lenau 
mellett S w e l c h  er Ko s a  mun de,  I da  
H a h  a - H a h n  s nálunk a Vörösma rtyak 
mellett a tragikus végű Fercnczy  Teréz.

Mi ád jogot a nőnek arra, hogy költővé 
legyen? A s z í v . Ebből folyik a nőnem min
den öröme, üdve, kéje, kínja. Ezen alapszik 
k ö l t é s z e t e ,  melynek egyedüli, egyetlen 
és örökös forrása: a szív.

A nő érzése sohasem vesz föl oly roppant 
arányt, hogy óceánhoz lehetne hasonlítani, 
mely fenséges, objeetiv nyugalommal tükrözi 
vissza a mindeiisegct, ha es nies s harezra

hívja az elölnek viharát, pokoli merészséggel I 
zúdul az egekig, ha háborog. A nő érzésű 
olyan, mint a kis hegyi folyam, mely szik
lák közül bugyog elő s csöndesen , tisztán, | 
hogy még a kavicsokat is meg lehet látni 
fenekén, szökell alá, egyhangú, kedves, elbá
joló morajjal, alig ütközve valamibe, alig za
varodva meg, virágos, szolid, illatos partok 
között.

A nő költészete csupa é r zé s .  Nem le
het észrevenni rajta a hideg, emelkedett ész 
befolyását, mely korlátokat szab az érzésnek 
s megsemmisíti a naivitás feleségét, himporát.
A nő anyira rabja szivének, hogy soha egy 
perezre sem tagadhatja meg; saját „én- — je 
anyira elfoglalja, hogy másra gondolni nem 
is jut eszébe. Ez magyarázza ki azt, hogy 
soha még a teremtés óta nem akadt nő, a 
ki csak meg is közelíthette volna az o b j e c -  
t i v i t á s  magaslatát. (En ez állítás alól ma
dame S t a ö l t  sem veszem ki, a világiroda
lom leggondolkodóbb nő fejét). Innen van az, 
hogy a nő csak is a l y r a  válfajában találja 
magát otthonosnak. Se jő epést, se jó  tragoe- 
diát nő még eddig nem irt. Kosién vekben is 
többnyire a szerzőnőt lehet megpillantani a 
különféle alakok álezája inogott.

A nő költészete minden inkább, csak 
nem m ű v é s z i .  A nő költész* le ép oly ösz- 
tönszerü, mi" a madár éneke, mint a virá- 

j gok illata. S ép énbe n áll a u n köliészet ama 
j varázsa, ama hiningyaré .-hatnilaii keli* me, 1 
i mely a !ogr.;‘ .-g, ]>l, szivet is képes elragadni,
! fóhnelegitrni. Ha az ember egy nőtől elölve.
! egy szép költeményt, azt a hatást érzi, a mit 
! akkor erez, ha alkonvi iuvalomban egymásra 
I hajló virágok közt bolyong, ha lombsusngást 
I hall, vagy az erdők csöndjében madárcsicser 
, gést hallgat. Minden oly t e r m é s z e t e s  s 

meg.s az összhatás oly t i  to k  s z e r ű ,  ol} 
megfejthetetlen.
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férfiaknak való. A nő nem szennyezheti be 
szárnyait. A nőnek van egy köre, egy át
hághatatlan, szent köre: a n ő i s é g. Ha eb
ből kilépett, megtagadta magát s értelme meg
szűnt lenni.

Nincs szebb, nincs elragadóbb, mint mi* 
kor a nő kö tészetében átengedi magát ábránd" 
jóinak, de tisztán, minden üres sentimenta* 
lismux nélkül. Néha egy könyet hullat a földre, 
melyben az ég viszfénye mosolyog. Néha el
borul és sírni kezd, de a ború nem tart soká. 
Csakhamar ott ragyog a szivárvány a felhők 
felett, a hit , remény , szeretet hármas szí
nével.

A nő költészete csak addig édes, addig 
élvezhető, mig megmarad a maga kis köré
ben , inig szerelemből és vallásból, könyből 
és mosolyból áll, mig csicsereg, mig illatozik, 
mig a naivitás lchelletével van kürülvonva.

Ha kilép e körből — vége van, vagy 
oly géniusznak kell lennie, mint semmiféle 
nőnek a világon. Nevetségessé, vagy szánan- 
dóvá fog válni, ha kis aranyos lepkeszárnyai
val oly régiókba törekszik, hol a leggyöngébb 
szellő is összevissza tépdesi szárnyait s hol a 
legcsekélyebb fuvalom is mérföldekre lebbenti 
szegénykét.

< )1 vastam egyszer egy könyvet. Ez volt 
a ezime: N i g h t s “ (Éjszakák) Irta: miss 
A d a  F u d 1 i n g t o n. Ez a könyv tele volt, 
azaz : tele a k a r t lenni mély pliilosophiai 
gondolatokkal. És mily eliaos volt összehal
mozva ebben a könyvben. A költőm"» minden*
lépten nyomom contradictióba jött magával, 
anélkül bizonyosan, hogy erről ö maga sejtett 
volna valamit. Megakart oldani több rejtélyes 
csomót, de. keze lázasan remegett s még job
ban össze bonyolította. Fölemelkedett, de nem 
találta meg azt az álláspontot, honnan az em
beriséget, a világot végig beláthatta volna s 
igaz, csalhatatlan ítéletet hozhatott volna mind
arról, a mi előtte volt. Fölemelkedett, de oly 
magasra, hogy a világot elvesztette szeme elől 
s képzelődni kellett neki, hogy valamit l á s 
son.  Tántorgott a philosophia a meditatiók 
meredéke fölött s minden pillanatban közel 
állt a lebukáshoz.

így jár a nő , ha kiemelkedik a maga 
kis köréből, mely kiesi ugyan, de szép; mely 
nem nagyobb, mint egy fecskefészek, mely 
azonban mindig fölér egy végtelen nagy, de 
sivár, komor világgal.

A nő csak érezni tud, mint a rózsa illa
tozni. Ez az érzés a nők mindene. Ez kölcsö
nöz nekik szárnyakat, melyekkel a legmaga

sabbat is képesek elérni. Sőt néha ez az ér
zék magasabbra viszi őket, mint az ész a leg
tudományosabban kiképzett főt. Ez fejti meg 
ama látszólagos paradoxont, hogy az ember 
néha nőktől a legcorrectebb Ítéleteket hallja 
oly dolgok felett, melyekbe csak a legszorgo
sabb megfigyelések után lehet behatolni. A 
nőnél semmisem hat az észre; minden kedé
lyét veszi igénybe. A nő érzi a dolgok nagy
szerűségét, anélkül, hogy pontról pontra ele
mezni tudná, anélkül, hogy pontosan számot 
tudna adni arról, mi hatott rá, mit talált 
nagyszerűnek.

De vegyük a dolog másik oldalát. Ugyan- 
ez az érzés az , a mi a nőt sok esetben ve- 
szélybe dönti, összezavarja. A nő majd min
dig — kivétel nagyon kevés van — szivétől 
kér tanácsot s a szív néha igazán ítél ugyan, 
de oly kérdésekkel szemközt, melyekro egye
dül a rideg gondolkodás adhat igaz feleletet, 
rendesen megzavarodik s félrevezeti azt, a ki 
tanácsadásért fordul hozzá. Innen van az a 
sok hamis világnézet, az a beteges sentimen- 
talismus , az a minden reált nélkülöző phan- 
tasztaság, mely oly sokszor belopózkodik a 
nők költészetébe.

Végül még egy kérdést.
Miben különbözik a nők költészete a fér

fiakétól ? A felelet rövid és egyszerű. A ra 
a különbség a férfi lénye és a nő lényo közt, 
ép az a különbség a férfi költészete és a nő
költészete közt.

A férfi szollein hatalmas, erős, viharedzett, 
nagyszerű, égnek pokolnak ellenálló, mely rö
pülhet oda, a hová neki tetszik , lemehet az 
iszapba, fölhozva belőle a drága gyöngyöket, 
és iölszállhat a végtelen űrbe, mint a sas, 
kigúnyolhatja vagy magához ölelheti a vilá
got , megvetheti vagy dicsőítheti az emberi
séget, átkokat sújthat a végzet ellen és elítél
heti a mindenségot.

Neki minden szabad. Előtte minden határ 
nyitva áll.

S milyen a nő szelleme?
Gyöngéd, merengő, álmodozó, tiszta, vilá

gos, fényes, magasztos és egyszerű. Szeret, mi
kor könyezik, hisz, mikor szeret s remél, mi
kor hisz. Nem szállhat lefelé, anélkül hogy 
veszély no fenyegetné hófehér szárnyait. Az ut 
csak fölfelé biztos neki. Lebeghet a tiszta 
aetheren , közel érezve magához az istent. 
Neki csak kettő szabad: hinni és szeretni. 
Csak egy ösvény áll előtte nyitva: az, mely a 
tisztaság forrásához vezet. „Ai mcz ,  pricz, 
ehantez !“ Ez a női költészet jel igéje.
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Ha valaki azt kérdené tőlünk: mi a nő 
költészete, mi az igazi női költészet? mi e ha
sonlatot adnék válaszul: a női költészet egy 
virág, melynek indái a földben élnek s mely 
illatát az égbe küldi.

ÁBRÁNYI EMIL.

A „Nőképző egylet“ kérvénye
e g y  n ő i  m i n t a - f ő t a n o d a  f e l á l l í 

t á s a  t á r g y á b a n .
7000 magyar uő aláírásával támogatva.

Mélyen tisztelt képviselőház!

Tavaszkor.

Itt a tavasz, megint virul 
Liget, berek,
Zöld lomb között a bájdalár 
Vígan cseveg.

Bársony palástba öltözött 
Egész határ,
Vetés között a pitypalatty 
Dalolva jár.

IIüs árny alatt az ibolya 
Fakad, virul,
A harmat, mint öröm könyü 
Pázsitra hull.

Mosolyg a nap, vígan cseveg 
A kis patak,
Szereimről mond mesét a part 
Virágínak.

Tavasz vagyon, ligetté vált 
Az én szivem,
Benn’ újra zeng a bájdalár:
A szerelem.

Dalolj, dalalj te kis madár 
Dalolj sokat,
Mig csak szivem gyönyör miatt 
Meg nem szakad.

BORONdÓS.

Örömmel üdvözlik mindazok, a kik nem
zetünk mivelődését, szellemi s anyagi jólétét 
szivükön viselik; a kik úgy az egyesek, mint 
egész nemzetek boldogulásiinak leghathatósabb 
tényezőjét a szellemi tehetségek kifejtésében, 
az erkölcsök ncmcsitésében találják, örömmel 
üdvözlik azt az időt, midőn a nemzet kor
mánya s képviselete a közoktatást és népne
velést az oiszágos gondok legfőbbjei közé so
rolván, ez ügyet felkarolja, s fejlesztéséhez 
beható intézkedésekkel készül hozzá járulni. 
Ha e tény méltán kelti fel a küzérdekclt- 
séget, természetes, hogy fokozott örömöt s 
feszült reményeket kell gerjesztenie azok lel
kében, a kik a nevelés ügyének előmozdítá
sát hivatásukul tűzték ki. Ezek közé tarto
zik a „Nőképző-egylet“ is, mely a nevelés 
terén a legparlagabb határra irányozza ügyei
mét, s ennek megmunkálását választotta fel
adatául.
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nőnek rendeltetése. A no van hivatva, hogv 
mint hitvestárs a férfiút a küzdő élet nehéz 
fáradalmaiban támogassa; megedzi erejét, ha 
lankadozik; megnemesiti érzelmeit, melyek a 
világ piaczan oly könnytől elsatnyulnak; vissza
varázsolja a lélek derűjét, mely a külső élet 
viharaiban oly gyakran elhomályosul. A nő 
van hivatva, hogy mint anya a* zsenge cse
metének megszabja fejlődési irányát; ideje
korán megvesse a szilárd jellem alapját, hogy 
a még fogékony lélekbe beoltsa a szépnek és 
jónak szeretetét, az igaz és nemes iránti lel
kesedést, a magas eszmék s az emberi ész 
vívmányai iránti tiszteletet. Számtalan példa 
igazolja, hogy kiváló férfiaknak legfőbb sze- 
rcncséjök az volt, hogy kitűnő anyákkal vol
tak megáldva. A ki a nő rendeltetését, mun
kakörét mélyebben vizsgálja, kénytelen be
vallani, hogy inig a férti az ország törvényeit, — 
a nő annak erkölcseit alkotja.

ivimlc a nő sem teljesítheti e magasztos 
feladatéit kellő k ik é p z é s  nélkül. —  Hogyan 
támogassa a lankadozó erőket, ha önmaga 
csupa gyarlóság és tehetetlenség; —  hogyan 
keltsen érdeket a világosság, a tudomány 
iránt, ha saját értelme homályba van bur
kolva; — hogyan kedveltesse mega szellemi 
munkásság szép, nagy, hasznos eredményeit, 
ha ezekről magának sincs tudomása; — hogyan 
fejleszsze a jellemet, az eszmék tiszteletét, ha 
saját maga lelke fejletlen; — hogyan ser
kentse életre másokban azon csirákat, melyek 
az ő fejében és szivében szunynyadóznak, de 
felébresztve nincsenek; — általán véve, ho
gyan neveljen az, ki maga is neveletlen V

S ha elfogulatlanul tekintünk körül, fáj
dalommal kell bevállaltunk, hogy a nevelésre 
nálunk még korántsem nyílik oly s annyi 
alkalom, a mint óhajtandó volna a női kép
zettség azon mértékéhez képest, melyet sze
münk előtt tartunk. — Az elemi oktatás 
állapotának köztudomású hiányain lehet segí
teni , ez a készülőben levő közoktatási törvény 
körébe vág. Felsőbb osztályaink a növendő- 
kék számára gyéren vannak, s még gyéreb
ben olyanok, melyek a nő alapos, valódi ki- 
mivelődéséhez kapcsolt igényeit kielégíthet
nék. — Itt, valamint a magán-növeldékben 
is az oktatási rendszer alig terjeszkedik túl 
a tudományok elemein, s leginkább külföldi 
nyelvek, zene, tánez és társadalmi külső sza
bályok betanulására szorítkozik. — Ebből 
következik az is, hogy hazánkban csak ritka 
kivétellel képződnek magasabb miveltségü ne
velőnek , — ezeket a külföldről kell szerez
nünk , a mi pedig nőinknek a hazai értel

mek kifejtése tekintetében nagy hátrányára 
szolgál.

A nők alajios kimivelésc, értelmük fej
lesztése, a bő alkalom, hogy közhasznú isme
reteket szerezhessenek: —  nélkülözhetlcn kel
léke annak, hogy a nő az élet mezején reá 
váró munkálkodásra képesittessék, a családi 
életben ennek érdekét, jólétét sikeresen gya- 
rapithassa s a közművelődésnek hathatós ter
jesztőjévé válhassek. Miveljük az anyákat, s 
közmivelődésünk óriási lépésekkel fog ha
ladni. —

Az elmondottak megfontolása arra bírta 
a „Nőképző-egyletet“ , hogy elhanyagolt nő
nevelésünk érdekében kérelmével a mélyen 
tisztelt képviselőházhoz forduljon — s ez ügy
nek országra szóló fontossága, valamint gyors, 
orvoslást igénylő állapota, nemkülönben a tisz
telt képviselőház bölcs belátásába helyezett 
bizalmunk azon remény nyel kecsegtetnek, hogy 
c kérelmünk komoly figyelembe vétellel, s 
meleg pártolással fog találkozni.

E kérelmünk pedig jelenleg az :
Méltóztassék a mélyen tisztelt képviselő

ház addig is , inig országos erővel több lesz 
létesíthető, a nők számára egy országos női 
főtanoda felállításáról gondoskodni, mely ha
zánkban a magánintézeteknek mintaképül szol
gáljon, s a hol alkalom nyíljék nőinknek a 
szellemi raiveltség azon magaslatára juthatni, 
melyen kiváló fontosságú társadalmi hivatá
suknak kellően megfelelhetnek. — Nézetünk 
szerint az itt előadandó tantárgyak a követ
kezők volnának lélektan, erkölcstan, elemző 
gondolkodástan, neveléstan, s egészségtan 
alapvonalai, terjedelmesebb számtan, s az 
egyszerű könyvvitel, a magyar irodalom tör
ténete magyar-irály elméletileg s gyakorla
tilag, aesthetika, földrajz, világtörténelem kü
lönös tekintettel az emberi mivelődés történe- 

I téré s a műtörténetre, természettan, gyakor- 
I lati vegytan, a háztartásra alkalmazva, a ha- 
1 zai alkotmány-isme alapvonalai, általános ház

tartás, a külföldi nyelvek közül német, fran
c ia  és talán az angol nyelv.

Ezzel korántsem akarjuk nőinket tudáko- 
sokká nevelni, hanem igenis tudományked
velőkké, kik az ismeretek körében tájékozód
ván, az emberi elme müvei iránt érdekkel 
viseltetvén , ezen érdeklődést, a világosság s 
tudomány iránti szeretetjt a gyermtkekbe is 
átültetni képesek legyenek. — Mert az iskola 
is csak felényi sikerrel működik ha a család 
részéről nem nyer támogatást, és ritka növen
dék karolja fel lelkesen azt, a miről otthon
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a házi tűzhely körül soha egy árva szót sem 
hall. —

Midőn e kérelmünket egész bizalommal 
terjesztjük az ország képviselői elé, még csak 
azon kérésünket bátorkodunk hozzácsatolni, 
hogy imént kifejezett óhajtásunkat és javas
latunkat megh lilgatni s a m. királyi közok
tatási minister ur által létrehozatni méltéz- 
tassék. —

Alázatos kérésünk megújítása mellett 
mély tisztelettel maradván, vagyunk 

a mélyen tisztelt képviselőháznak

alázatos szolgálói.

Értesítés
a nőképző egylet  által  nyi tandó tan

f o l yam tárgyában.

A nőképző egylet czclja a nők értelmi 
fejlesztését nagyobb mérvben eszközölni, s oda 
hatni, hogy mind a szellemi, mind pedig az 
anyagi munkásság sikeréhez megkivántató ma
gasabb ismeretek szerzésére a nőknek alka
lom nvújtassék. E czél elérésére a legköze
lebbi tanév kezdetén, f. é. október 1-jén, ki
tűnő tanerők alkalmazása inellett, tantermet 
fog nyitni. Az egylet kezdetleges állapotánál 
fogva, kettős feladatának csak egyik oldalára 
terjeszkedhetik, egyelőre csak átalános mű
veltséget ezélzó tanfolyamot nyit, hogy derék 
honleányokat és alkalmas nevelőnöket képez
zen ; de mihelyt pénzereje engedni fogja, a 
női természethez illő önfentartási pályákra 
vonatkozó kiképeztetésben is segédkezet kivan 
nyújtani a nőknek. A megnyitandó tanodá
nak főfeladata leend egy részről a gondolko
zásnak és ítélő tehetségnek kifejtése, más 
részről oda munkálni, hogy a tanfolyamot 
bevégzett növendék azon komoly meggyőző
déssel hagyja el a tanoda küszöbét, hogy az 
emberiség legfőbb czélja a tökélyesedés, és 
hogy rája az életben nem üres élvezetkeresés, 
de hasznos munkálkodás várakozik.

A  nőképző- egylet női főtanodájának 
tantervé:

II. é v i  f  o 1 y a ni.

1. Gondolkodástan hetenkint . 2 órán.
2. Erkölcstan ,, . 2 „
3. Magyar nemzeti művelődés tör

ténete és magvar alkotmánv
isme h e te n k in t ............ 3 „

4. Vegvtan a háztartásra alkui-
mazva hetenkint . . . .  3 „

5. Számtan hetenkint . . . .  3 „
G. Magyar irodalom története he

tenkint .....................................  2 „
7. Német nyelv hetenkint . . 2 ,,
8. Frane/ia nyelv „  . . 2 „
9. liajz h e te n k in t ............ 3 „

Összesen: 22 órán.

E kót óvi tanfolyamból okt. hó 1-ón csak 
az első fog megnyílni, s egy évvel később a 
második is.

Ez egylet szerencsés volt a következő 
tanárokat megnyerhetni; az aesthetikára Gyu- 
lay Pált, a természettanra llerecz Antal ke
gyesrendi gyninásiumi tanárt, a lélektan, ne
velés és egészségtanra Dömötör Jánost, a mű
velődés történetére és magyar nyelvre Far
kas Lászlóit, a számtanra Fekete Józsefet, az 
egyszerű könyvvitelre Karner, kereskedelmi 
akadémiai tanárt, a franczia nyelvre Jaegert; 
a német nyelvre és rajzra is kitűnő erők fog
nak alkalmaztatni. A felügyelőnői állomásra 
Vachott Sáudurné választatott meg, ki a tan-
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órákon a tanteremben jelen lesz, s a rendre 
felügyel. A tanfolyamra magukat beíratni kí
vánók jelentkezhetnek a következő választmányi
tagoknál: Balogh Majténvi Maliid (Sándor 
utcza 18. szám), \ aduai Karoly nő (kerepesi 
ut Gib szám), Balog László Anna (zöldfa ut- 
cza 3i>. szám), Oönczy Bálnö (szónatér 6 sz.), 
ilcntaller Batta Szilarda (stáczió utcza 8 sz.)

Felvétetnek a tanodába körülbelül 13 
éves lánykák, kik a felső elemi tanulmányo
kat bevógeztók. Ezeken kiviil teljesen felnőt
tek is, kik az említett tudományokban ma
gukat tovább képezni óhajtják.

A tanulók háromfélék lesznek: 1. l i en
de s e k ,  kik szorgalmuk eredményéről vizs
gát tesznek, s nekik erről bizonyítvány fog 
kiszolgáltatni; 2. R e n d k í v ü l i e k ,  kik
vizsgát tenni nem óhajtanak; 3. F o g l a l k o 
z ó k ,  vagyis olyanok, a kik csak egyes tárgya
kat kivárniuk hallgatni. A tandíj havonkint 
7 frtban állapíttatott meg,  azok pedig, kik 
csak egyes tantárgyakat akarnak hallgatni, 
fizetnek hetenkinti két órás leczkeért 80 krt, 
a 3 órásért 1 ft 20 krt, a -A órásért 1 ft 
60 krt havonta, vagyis 16 óra oktatásáért 
havonta 1 frt GO krt, s igy egy óra 10 krba 
kerül. De bárki is csak úgy vehet részt a 
tanórákban , ha egy félévre kötelezi magát a 
fizetésre, mivel különben sem a tanulási ezcl 
el nem érethetik, sem az egylet nem képes 
magát a segédeszközök iránt tájékozni. A 
tandíj féiévenkint, vagy legalább havonkint 
előre iizciendő. A beiratási dij 1 ft. A tanév 
okt. 1-től julius végéig, azaz 10 hónapig tart. 
Egészen vagyontalan szülők gyermekei és kü
lönösen árvák, az egylet kezdetleges állapo
tához képest, minden 10-dik tanuló után egy 
(később több is) díjmentesen fog az oktatás 
jótéteményében részesittetni; de ezek csak ren
di» tanulók lehetnek, s igy vizsgát tenni kö- j 
Idéztetnek, s eddig folytatott tanulmányaikról j 
bizonyítvány nyal keli ellátva lenniük. Folya* I 
modvánvaikat a fent nevezett választmány* j 
tagokhoz küldjék be, a kik a /' a választmány 
elé terjesztoudik. Azokat pedig ösztöndíjban 
fogja részesíteni az egylet, a kik leginkább 
ki fognak tűnni szorgalmukkal, és a rendes 
vizsgát leteendik.

IX.

Fuvolyának édes . . . .

Fuvolyának édes hangja,
A telkemet által hatja.
A hold méla mosolygása,
Szivemet elandalitja.

Fuvola-szó a te haDgod,
Szende hold a mosolygásod:
És szemeid ? — nem csillagok,
De a naphoz hasonlítók!

Szemed forró pillantása.
Ajkad édes mosolygása.
Egész valódnak fensége, —
Mind szivemnek ellensége!

Alig hogy megÍ8merélek,
Már feledni kényszeritnek.
Oh, de lehet-e feledni.
Mikor a szív olyan teli? !

Tele szivem szerelemmel,
Szerelemnek keservével.
S hogy ez váljék már é d e s s é .
Szeress engem csak egy kissé! ! —

X.

Feltekintek a csillagos . . .

Feltekintek a csillagos égre,
Akkor is csak te vagy az eszembe,
Es e kérdést teszem úgy magamban;
Ki szerethet téged nálam, jobban ?

E kérdésemre válaszol az ég,
Mert az tudja, hogy szivem érted ég. 
Érted ég, és úgy, miüt tán senkié. — 
De nékem ezt, most már el, — ki hinne?

Nem tudtam addig senkit szeretni, 
tyig téged tanultalak ismerni.
Es ezért, azt hitték, — nincsen szivem. 
Mely tudjon szetetni forrón, híven.

És most már hiába mondom neked 
Hogy szeretlek, tudom te sem hiszed. 
De majd ha meghalok bánatomban, — 
Ugy-c hiszesz nekem halálomban?

PASTRÁNNA JULIA



A nők művétzi kiképzése.

Akár helyeseljék, akár tagadják a nők 
képességét a magasabb tudományos kiképzésre 
nézve; akár kívánják, hogy nekik nyittasa- 
nak meg szentelt és szigorúan őrzött kapui a 
tantermeknek s bocsáttassanak a vizsgálatok
hoz , vagy mennydörgéshez hasonlóan , mely 
erkölcsi megilletődéssel kiáltsák eleibök : mu- 
lier taceat in ecle«ia (a nő hallgasson a gyü
lekezetben); — egyet nem fognak tagadhatni 
azok, kik legbuzgóbban kelnek ki minden el
len , a mi nézetük szerint a női emancipátió 
izét hordja magán, —  hogy t. i. rendkívüli 
sikerdús volna, és semmi módon sem lépné 
át a nőiség általuk húzott és annyi aggoda
lommal őrzött határait, ha a nőknek művészi 
tekintetben általánosabb és alaposabb kikép
zés adatnék, mint ez eddig történt.

Szemünk csak azt látja rendesen, a mit 
látni tanult, szellemünk csak azon tárgyakat 
fogja fel, kezünk csak azon munkát végezheti, 
a melyben oktatást kaptunk. — Ha már most 
a nő mint a szépnek őrzőnüje állittatik tel, 
ha sokaktól, kik ellen szállnak síkra, hogy 
a nő az élet munkájáért neveltessék , és ar
gumentum gyanánt állitják fe l, hogy ezáltal 
azon tulajdonságot elveszthetik; — annál 
szükségesebb, hogy a nevelés a nőt képessé 
tegye megismerni és méltatni azt , a mi alak
jában valóban szép, színében alkalomszerű és 
ízlés tekintetében kitűnő. Talán a „valódi női
ség“ tisztelői az ily nevelést fölöslegesnek 
tartanák, állitván, hogy nő, úgy mint térmé- 
szettől nem bírja azt exact tudományokrai 
képességet, úgy térmészettől bírja a széprei 
Ízlését. — Fájdalom e véleményt naponként, 
óránként megczáfolva látjuk, azon kiáltó hibák 
által, melyeket a nőktől toilcttjökben, lakásuk 
díszítésében, a jó Ízlés minden törvénye ellen 
elkövetni látunk.

Megengedve, hogy oly nők vannak, kik
nek velők született szép érzete őket mindig a 
helyeset hagyja eltalálni, hogy másoknál, kik 
szerencsések voltak szép környezetben élni, 
ennek behatása következtében finom művészi 
érzet képződött ki, — ezek még mindig esak 
kivételek, melyek annál inkább bizony itják 
a szabályt, hogy nőknél úgy mint férfiaknál, 
a szép Ízlése és érzése esak egy ezeket előmoz
dító czélszerü és szabályos nevelés által kép- 
pezhető ki.

Ha ennek érvénye van a nő művészi ki
képzését tekintve általánosan, akkor ez ügy 
aeterméstesen még egy komolyabb oldalt nyer,

ha a nő szerzés-képesség«; előmozdítását, mint 
korunk jogszerű kívánalmát szemügyre vez- 
szük, s a művészetet és művészi ipart oly 
eszköznek tekintjük, mely által nők képessé- 
tétetnek, hogy életszükségletüket megszerezhes 

' sék. Azon igvekvésnek, hogy azon s«»k nőnek, 
ki napjainkban arra van utalva, hogy saját 
tevékenysége folytán álapitsa meg existentia- 
ját, uj sorompót nyitandók , tekintetünket fő
képen arra kell vetni, hogy ez eszközök már 
nagyon elhasználtak , nagyon elkopottak ne 
legyenek. Eltekintve a magasabb művészet
től, mire mindig különös, és aránylag csak 
keveseknek nyújtott tehetség lesz szükséges, 
ez eszközök a művészi iparban rejlenek , a 
melyben egy mindennapi, középszerű t«;hctség 
is szorgalom és komolv akarat mellett sokat 
tehet. — Utalunk e tekintetben a xvlogra- 
phiára, a fa és elefántcsont-faragásra, a fa, 
elefántcsont, porczellán festésre, a kőmetszetre 
is mint a rajzolásra sat.

Hogy pedig e foglalkozások egyikében 
valamit tehessenek és mi több, hogy benne je 
leskedjenek, kell, hogy a nők egyideig oly 
tanulmányon menjenek keresztül, mely komoly 
munkát, szigorú fclügyelést igényel, s a mely 
részleteiben nem mindig érdekes lényegéi. —  
Akár mily foglalkozásnak engedjük át magun
kat, valódi sikert csak szakadatlan gyakorlás 
által érhetünk el és nincs tan, a mely műnk
nek behatóbban szivükre fektessék és általuk 
jobban sziveltessék, minthogy mindenben mire 
vállalkoznak, komolyan, alaposan és eg«;szen 
a tárgynál legyenek. Ily szellem nélkül az 
emberi tevékenység egyik ágában sem terem
tetett valami tökéletes.

Ott, hol a női kérdés megfontolása hoza
tott szóba, mindenütt nagy értékűnek tartot
ták a nők művészi kiképzését, ez leginkább 
kitűnik abból, hogy az e nembeli igyekvések 
első gyünmlcse művészi- és rajziskolák felállí
tása volt a női nem számára.

Angolországban e törekvések a londoni 
„Temale Sehol of Ars (női művészi iskola) ál
tal vannak repriisentálva. Kezdetben kiegészítő 
része a művészi isk«>lának, mely első állását 
„Sonimcrgel-Housc“ban bírta , lassanként az 
események egész sora következtében a „Kou- 
sington-Muzeum“ mostani tekintélyeinek egye
nes vezetésétől elválasztatott és IHOO óta csak 
saját segedelem forrásaitól és jótevők adomá
nyaitól függ.

Az elnöknő kitaitása és bátorságának si
került, az intézetet adósságaitól megszaba«li- 
tani, és aunyira vinni, hogy az intézet jelenleg 
magát feutartja, s hogy a aőtauonczok muuká-
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lata» nemcsak ismételten dijakkal koszorúztat- 
t»k, hanem, a mi még sokkal fontosabb nekik 
ez altul biztos es erős alap nyujtutik, melyre 
ex isten fiájukat épitbeték.

A királynő es herczegnők a legnagyobb 
érdekkel viseltetnek ez intézet iránt. Az előbbi 
évenkint a legjobb tanulót arany éremmel 
tünteti ki, s az összes angol herczegnők meny
asszonyi ruhájára való csipkék rajzai ez in
tézetben készittetének. Több női tanuló jelen
leg a királyi akadémián tanul.

Ifjabb eredetű egy hasonló intézet, mely 
c név alatt: Notre dame aux Árts, előbb 
Parisban alnpittatott és növekedő kiterjedése 
miatt Neuilly’be tétetett át. Úgy mint 14. 
Lajos Szt. Cyrben alapított egy intézetet, mely
nek czélja volt oly nemesek leányainak 
hivatásszerű kiképzést adni, kik a király 
szolgálatában szegényedtek el, úgy a Notre 
dame aux Árts, mely nem az uralkodótól, ha
nem a nép adományaitól hivatott életre, gon
doskodjék leányairól oly férliaknak, kik a 
művészetben, a tudományban, a közügyek 
körül, használtak az országnak és meghaltak, 
a nélkül, hogy családjokra oly vagyont hagy
hattak volna, mely képessé tegye őket kép
zettségekhez és eddigi körülményeikhez arány
lag élni. E czélra szabad helyek vannak ala- 
pitva, vagy pedig mérsékelt dij fizettetik; de 
az intézetben az ellátásért és oktatásért való 
teljes dij sem magas.

A kiképezés tudományos és művészi, és 
az utolsó esetben »magában foglalja a zenét 
és rajzolást s az utolsónál, úgv a magasabb 
művészet kiképzését, mint a művészi ipar kü
lönféle ágait veszi tekintetbe.

A nőtanulók nem jelentéktelen száma 
eddig mint zenetanitónő működik, egy még j 
nagyobb szám meglehetősen fentartja magát 
mintarajzolás, üveg-porezellánfcstés, fametszés 
és kömetszés s a. t. által; — úgy a mühim- 
zés, különösen templom díszekre nézve a 
tevékenység tág mezejét képezi. — Az 18(i7-ki 
kiállításon az intézet munkálatai díjjal ju
talmaztattuk. Különben az intézet a császárnő 
kegyét is bírja. —

Németország e két említett művelődési 
állam mellett nem marad hátra. Néhány év 
előtt Seholcz és Trosehl urak rajz-akadémiát 
alapítottak, melynek védnökségét a korona- 
herczegnő vállalta magára, s mely intézetnek 
használat végett az állam részéről adattak 
alkalmas helyiségek. — Az intézetben jelen
leg HU nőtanuló nyeri kiképeztetését, kik 
előbb a gyakorlat és elmélet terén általános 
művészi kiképzést nyernek, tehetségeik és

óhajaik szerint a magasabb művészetnek szen
telhetik magukat, vagy pedig a mű iparra 
kepeztetnek elő. — A nőtanulók közül ne
hány an legközelebb a berlini királyi akadé
miánál fogják mint rajztanitónők vizsgálatu
kat letenni, minek következtében jé) carriérre 
van kilátásuk, mig mások illustrált lapok mel
lett és mintarajzolás által aránylag jelenté
keny szerzeményre tesznek szert.

Röviden áttekintettük a nők művészi ki
képzésére alapitott jeles intézeteket Nagy-bri- 
tania, Franczia- és Németországban, anélkül 
azonban, hogy ezeket az egyedülieknek mon
danék. E három városban léteznek még rajz
iskolák nők számára mint például: a Ken- 
sington múzeumnál Londonban, az iparmuze- 
umnál Berlinben, a művésznők egylete rajz
tanodájában, úgy szinte: Ediuburg, Dublin, 
Lyon, Stuttgart, München és Drezdában; végre 
Poroszország különféle városaiban s az éjszaki 
német szövetségben alapítandó rajziskolák
ban a kereskedelmi ministertöl megparancsol- 
tatott, hogy ezek a női nem számára is nyit- 
vák legyenek.

A nő művészi kiképzése oly fontos kér
dés a nökérdés megoldásához, és e mellett oly 
természetszerű, hogy ez rósz néven sehol sem 
vétethetik, úgy hogy bizton lehet várni, mi
szerint e tekintetben az adásvevésben sok fog 
tétetni; az áldásdús gyümölcsök, ezt már a 
tapasztalás bizonyítja — nem maradnak ki.

A „Magazin für die Literatur“ után).

HOFFMANN MÓR.

hoz.

Boldogságról beszélsz mindig . . .
Ne szólj kérlek, úgy se hiszem; 

Szenvedsz, jobban mint gondolod 
Magammal ez’ öntudatot

Tán a sirba is elviszem.

Bíbor ajkad mosolyából
Titkolt sovár-virág fakad,

S e virág a tűnődéssel 
A sóhajig nyúlik, nő fel

Elzártságod árnya alatt.
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Nefelejts szép szemeidből 
Szinte fájó órzós fejük,

S ott, hol az örömnek tündén 
Kéne égni: kebled mélyén 

A  kora bú éje rejlik.

Ne mond tehát, hogy boldog vagy,
Ne mond kérlek, ugv se hiszem . . . 

Tudom ha kell, van mindened,
De egy nincs meg . . .  és e sebet 

Tán a sírba is elviszem.

—  —- Távol, messze van tőled az,
Kiért lelked föl-föllobog;

S igy, mig bús sziv-magányban élsz,
S minden perczed sóhajba vész —

Nem lehetsz te soha boldog!

ANTÓNIA.

Az élet költészete s viszont.
— Szerelmes levelekben. —

XXI.

Kedves galambom!
Három csókot adtam :
Az elsőt borútlan homlokod ha- 
Másikat kezedre, [vára,
Harmadikat ajkad rózsabiborára.
É d e s  volt az első,
Mórt szűz-tiszta 1 síkod templomát 
É d e s e b b  a másik, [érintem, 
Mert kezedet bírva, ki boldogabb 

[mint én ? !
De a harmadik csók 
Szomjií lel ke mef már egekig ra- 
Mert úgy »'rézéin, hogy (gadta :
K l é g é  d c s e h  be t ajkad

{visszaadta.

K három édes, édesebb, legédesebb csók leges- 
legédesebb élvezése, La emlékezetben sem bol
dogítana, tegnap esti kedves tetted, találkozá
sunk, szellő:;!fenséged, vissza visszajöttöd. . . .  
a hang, az érzés, melylyel dorgálál: mért idéz
tem elő levelemmel búdat, könyjeidet? egy 
s z ó v a I tegnapi magad viseleté, édes lelkem an
gyalom, meggyőzött arról, hogy szeretsz, szere
lemért eped jó  szived s a boldog választott én 
vagyok.

Mennyire örültem már a körülménvnek, 
hogy jobban vagy édesem, és most ismét újabb 
szenvedés gyötör, bársonypuha kis kezed fáj, 
melyet tegnapéi )tt este a rózsatövis sértett 
meg, hidd el kis istenem, jobban fáj nekem : 
hogy az az áldást hintő kéz, tuely engemet ölel,

mely értem annyi jót tesz, mely felém oly édes- 
deden integet — beteg. Ugye eztán fogsz vi
gyázni? Vigyázz, oh vigyázz magadra én drága 
gyémántom, szép angyali kedves galambom, 
vigyázz szentem, vigyázz magadra.

Köszönöm — igen körzetiem becses tigyelmo- 
det, áldjon meg az igaz Isten, ki szerelmet, édes, 
boldogitó szerelmet lehelt nemes szivedbe.

Ah szerelem, szerelem ! mond angyali tuhi- 
czám: szeretsz s megáld a három Isten, a szere
tet, a szerelem és a viszonszerelem három egy 
Istene.

XXII.

Isten legszebb angyala I
Istenadta barna lánya,
Beb sok csókot raktam rája; 
Majd hiába, majd hasznába, 
Majd szivemnek fájdalmába.

Oly jól esett szegény szivemnek, hogy végre 
valaliára édes ajkad óhajt nyilvánított, mely 
nemes szivedből kelt, t. i. szeretnéd virágaimat 
a jogászbálra. Lelkem égi gyöngye, imádott 
angyalom! ne ezt, de életein kívánd: tied s 
kész vagyok megsemmisülni azonnal, ha ez 
által néked es ik egy perczuyi elvet szerezhetni 
képes lennék.

Szivem legforróbb csókjaival halmozom el 
kedves virágaimat, kényeimmel öntözötten 
nyújtom át, hogy szegénységem istenadta 
gyöngyeivel, melyek érzelmeim tiszta tengeré
ben teremnek, ékesítsem fel. Oó nem csak a 
gazdagoknak van gyöngye, pénzért véte
tik, s felé szenyes orkezek nyúlnak, hanem a 
szegényeknek is, mely a kis csecsemő s a hal
dokló agg szemében is ragyog-----Most, mióta
tudom, hogy szereted virágaimat, mily gyönyör
rel gondol >k a közel múltra, melyben ápoláui. 
Ezért, szeretem őket, mert néked édes, édes 
angyalom szolgálhatni szerencsés vagyok vele.

Fogadd kedvesem kedvesen, oly kedvesen, 
minta minőédes vágyban boldogítasz elfogadása 
tanúsításával.

Egy kissé megbádjadtak a hidegtől, de lehel - 
leted augyalias melegétől megszépülnek, inegfri- 
sülnek, hisz a virág a virágot szereti, hozzá vonz, 
mint az én lelkem imádsága feléd b szivem szüz- 
tiszja szerelme hozzád.

En félek, én sejtem, megvetsz engeinet, mert 
rajongva szeretlek, de ez sorsa a szegénynek, 
ha érzelmet, égi érzelmet lehelt belé az ég, s 
nem a mindennapiasság hideg törvénye sze
rint szeret.

Oh, de ha mint e virág lassan hervad, szerel
med is úgy hidegülend irányomban ! Oh ügyé,
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nem ? hiszen birom kezedet, kezeddel szivedet, I 
sziveddel szerelmedet, szerelmeddel üdvömet | 
és üdvömmel az öröklétet — magát.

XXIII.

Életemnek édes élete!

To vagy, te vagy barna kis lány 
Szemem, lelkem fénye,
Te vagy, te vagy árva szivem 
Minden reménysége.
De ha ez egy reményem is 
Elmúlandó alom,
Nem leszek boldog sem ezen,
Sem a más világon!

Soha sem voltál még olyan bájolé szép, oly 
gyönyörű, olyannyira igéző, oly isteni, mint 
tegnap délután. Én — tapasztalliatád édesem — 
félőrült valék. . .  ölelni téged ah! . . .  örömré- 
szegen loptam meg a természet szentségét. Még 
is távozva tőled, igen félszeges valék, lelkem 
minden gondulata körülötted volt, — angyali 
szépem !

Álmodtam . . .  Almomban öleltelek, csókolta
lak lángolón, forrón, szakadatlanul, képzelheted 
édes álmom édes gyönyörét! S most bocsáss 
meg őszinteségemért, mai nap ritkaság az őszin
teség, ezért előre kell bocsánatot kérnem : te is 
öleltél édes, te is csókoltál kedves — hévvel, s 
azt susogád felém : menjünk. Hová? kérdém. A 
menybe — feleled ihlett hangon és mi szállot
tunk ölelkezve. . .  Ah mily tengorérzés, mily 
isteni élv' volt e repülés a magasba . . .

Magasan szállva melengető forréság lepett 
meg, hittem : hogy menyben vagyok. K tudat, 
a forró Ölelés, az édes cséközön, a hin tálód zó repü
lés... ah! valódi forradalmat idéztek elő lén vem 
ben s claléltam, — most beteg vagyok, s ennek 
következéso : lassú halál. Oh mily kedves lesz 
meghalni ily boldogan !

Utolsó imám, utolsó hangom, ajkam utolsó 
mozdulása : úgy szerettessól, mint általam sze
retteiéi s a valódi, égi, tiszta szerelmet érezni, 
élvezni fogod. Isten veled!

XX'.V.

Imádott édes szép angyalom, lelkem 
drága gyöngye!

Zárt ajakkal, égő szemmel 
Cstíggsz arezomon ifjú lányka;
Egy szabad perez enyém újra — 
Egy perez hosszú boldogsága.

*
En nein tudom, mit csináljak ? minden 

gondolatom le vagy; este azzal fekszem le : 
jé éjt, szép álmokat kedvesem! s ezt elsuso
gom miliészor s e közt lelkem, szivem, eszem 
illatos virágok közt édeleg, édes kábultság 
fog el, melyből bársony puha kis kezed öle
lése s bíbor ajakad mennyei édes csókja kelt 
fel pedig csak képzeletben s ez is mily bol
dogító, mily kiinondhatlan drága!

Korán reggel már az első hang, az első 
szüztiszta gondolat te vagy imádott kedvesem, 
első imám: Isten! adj jó reggelt az én lel
kem üdvadéjának, az én üdvöm angyalának, 
ki szeret, mert az első dolga is reám, felém 
irányul, első fáradságát nekem, számomra ál
dozza fel, reáin gondol másodszor . . . .

Síit szóljak az egész napról? oh lelkem, 
nem hiszed, mily forrón szeret, imád e sze
gény szív s igy bármit teszek: angyalarczod, 
isteni szép lelked s nemes, jó szived foglalja 
el nrnden tettemet.

Epedve vártalak a városligetbe, nem jöt
tél . .  . szokatlan érzés lepett meg, sejtelem- 
szerű fájdalom tépte szivemet s kínomban úgy 
izzadtam. Elő érzetem volt, hogy bajod van 
én édes angyalom s alig vártam találkozha
ssunk idejét.

Midőn veled találkozhatni mégis szeren
csém volt, nem tudom mit szóltam, mit tettem, 
csak érezém, hogy örömemben reszketek.

Ne légy beteg drága lény, vigyázz, eh 
vigyázz magadra, mert megőrülök, Jia téged 
szenvedni tudlak, szenvedni látlak. Én érzem 
lelkem galambom, hogy első és utolsó szerel
mem borult lángba melyre csak a megsemmi
sülés -— a balál jő; vigasztal s boldogít a tu
dat, hogy küzdve nyertelek meg és soká tart 
üdvösségem élvezése. Csak arra kérem iste
nemet: előbb haljak meg, mert egyszerre tör- 
téuend különben átszellemülésünk, én tégedet 
nem élhetlek túl . . .

Gyermekesnek mondái, midőn ölelve té
ged nem bírok boldogító érzelmimmel; igazad 
van, szeplőtlen szent szerelemmel szeretlek 8 
oly kisdedi ártatlansággal imádlak , mint a 
dadogó kis gyermek jótevőjét!
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Kedvesem!
Zaj köröttem . . .  csak te hallgatsz. . . 
Oh maradj is, maradj néma . . .  
így hordhatok koronát csak. —
S lészsx te a menny királynéja.

Bocsáss, oh bocsáss meg lelkem angyalom, 
hogy hamarabb nem irék, de rendkívül el
voltam foglalva; aztán megvallom, kedves 
soraid oly átható édes benyomást idéztek elő 
lelkemben, hogy nem is valék képes össze- 
tüggőleg gondolkodni sem.

Ha láttál volna péntek este, mikor ked
ves leveled olvastam, meggyővődtél volna éde
sem , hogy ily boldog lény nincs nem volt s 
nem lesz a földön, mint én vagyok! Repeső 
örömemben nem tudtam végig olvasni, csak 
csokimmal szívtam róla a boldogság harmat- 
cseppjeit, mely szememből hullt alá, a drága 
sorokra, melyet áldott kis kezed irt, angyali 
jó  szived mondatolt.

Elolvastam vagy százszor már, de min
dig újabb s újabb üdvöt s gyönyört találok 
benne;  ̂ ejjel többször gyertyát gyújtok, elol
vasandó a drága, kedves levelet; nappal is, 
mihelyt szobáimba térhetek, előveszem, meg
csókolom sokszor edesen és lélekemelő kéjjel 
gyönyörködöm tartalmán s e közben oly édes- 
deden susogja édeini csókjaidért epedő ajakain: 
édes kedves galambom!

Oh édes angyali szépem, tehát nem álom 
e boldogság nékem? szeretsz te is éden leg
szebb angyala, szeretsz te is, mint én téged . . .  
Ha szerelmem tüze, mely úgy olvaszt, meg
engedi gondalatim rendes menetét, imába, 
torro, édes imába olvad minden érzetem, mert 
úgy tapasztalom hogy: szerelmünk, édes lelkem, 
olv őszinte, oly tiszta, oly szűzi, minőt a sze
relem istene képes volt kigondolni, ihletve 
teremteni.

Azt mondjak: a serdülő ifjúkor szeret 
igazán, tisztán, én nem hiszem, ösmerve a vi
lágot, a sok keserű között oly édes az édes, 
oly szép a szép s oly kedves a kedves! inig 
a tájékozatlan ifjú fejletlen összeségben rajong 
s nem 8zeret, tisztult ész tapasztalat adhatja 
meg as érzelem, a szerelem becsét, mint tűz 
tisztítja meg az aranyat. Homályos az ifjú
kori szerelem s csak azért édes, mer. első s 
igy szokatlan, később tiszta mint a gyöngy, 
forró mint a déli nap, kedves mint a kinyílt 
v*r.ág) drága mint az életélv, szép mint a 
meny! Edesem, ily átérzett, ily tiszta fogalmu 
szerelmünk, melyen az alkotó is gyönyörkö

XXV. dik, melyre büszkék őrangyalaink; a te és az 
én őrangyalaink épen igy édelegnek, ily .ár
tatlanul szerelmeskednek örökkön örökké! En 
a tied vagyok , s ha a sors elűz e zajos fő
városból magányba vonulva, számkivetve 
lelkem minden gondolata, szivem minden ér
zelme, vérem minden cseppje rólad, feléd, ér
ted van s lesz szentelve. Ürülök, hogy annyi 
szenvedés árán ily dús kárpótlást lelek égi 
szerelmedben én édes imádottam. Fogadd oh 
fogadd boldog lelkem édes imaszerű háláját s 
szegény szivem érzelem szülte könyjeit, hiszen 
mással lelkem nem kedveskedhető»!, csak eső. 
kim lángiban lehcllhetem bíbor ajakadra üd
vösségem boldogság szikráit.

Mióta láttalak, őrangyalom folyvást, arra 
intett, vonuljak magányba, félreeső kis villába, 
mint ő a kedves tesz, ki minden anyagi jó  
s szép közepette is boldogtalan , mert epedő 
szive a rideg s élvtclen hidegség miatt fájva 
fáj, kit szellemfonsége szerint nem tudnak be
csülni , bensőleg tisztelni, édes odaengedésscl 
szeretni, nem tudják az életet kedvessé, gyö- 
nvörűvé és édessé tenni számára, szóval ne- 
mos szivét nem értik, angyali jóságát nem 
méltányolják s hervadhatta n szépségét nem is
merik , női gyöngéd érzelmét, keble magasz
tosan bájos virágait figyelemmel nem ápol
ják . .  . Lásd lelkem, igv ne csődéi la , ha 
bennem s csalódásaid romján engem, szived 
szívelni tud s szeretni bir, mint irád ; „mint 
senki más“ s ha valóban te állsz „legközelebb 
hozzám". Ne csodáld, ha erről gondolkozol.

Csillog a köny szememben s alig tudok 
Írni, azért bocsáss meg édesem, hogy ily zi
láltun s figyelmetlen irok, nincs türelmem las
san írni s csak úgy ömlik a szó toliam alá, 
gazdag érzelmem e nem veszélyes áradatja.

Kebeled a legszebb virágok édenkertje, 
sokan bámulták, sokan szerették volna e vi
rágokat, de te félve őrizéd s ha engedtél is 
szakasztani olykor egy-egy szálat, nem cso
dálhatom , mert szétpattant volna a kebel s 
megrepedt volna a szív illathullámzásiban, 
s ha mondom, engedtél egv szálat szakasztani 
nemes kebled gyöngyvirngiból önkénytelenül 
is néma köny nyel ápolád, hogy helyre pótold; 
fájva  ̂tapasztalád: nem ültetőnek, nem .»Iának 
helyébe hasonló nemes, hasonló kedves virá
got, hanem közönynyel távozónak ; ezek után 
ne csodáld lelkem éke, ha költői főnkéit szel
lemed bennem tulálá most fel mint irád -  
mindenét, ki lelke egész valójával, olthatta» 
lánghevével s szive teljes érzetével szeret, be
csül, tisztel és imád.

Engedd át edesem jo  szivedet a bennem
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lelt hü szerelem édes érzetének s tapasztalni 
fogod, mily kimodhatlan jó ,  szép, drága és 
kedves a földi kéj, a földi menyország élve. . .  
és ez édes augyalom visztükre azon égi sze
relemnek, melylyel engemet boldogítasz, mely- 
lyel epedé szivemet elárasztád. Tükör az én 
szerelmem , honnan önszerelmedet élvezed, 
melynek eddig képzeletét birád, de magad 
sem ismered s mint a legtanultabb orvos ön
baját nem bírja, nem tudja gyógyítani, úgy 
sejted lélek nagy ságodat, sejtéd szív szerelme
det , de teljes fenségében, jóságában soha, 
soha nem élvezhetéd. Nem állítom ezt édesem, 
de tapasztalásból, olvasásból mondom, oly 
olvasásból, melyet bájszemed mélységében 
rejtve láttam s ez ez az oka édesem, hogy ha 
közelemben látlak, szememben köny ragyog. . . 
az öröm és szánalom könvjc, az örömé, mert 
felfedezten az élet e leggyönyörűbb s egy- 
szersmint leglcdenit több szikráit, mely áldott 
szivedben eltemetve van s a szánalomé, hogy 
mindig s mindenkor még nem lehetek veled, 
ki édessé, becsessé s gyönyórdússá iparkodnék 
tenni a mostí egyhangú életfolyamatodat.

( )h mily sok mondani valóm volna még, 
de holnapra hagyom. Most azt jegyzem meg 
még, nem áll az az állítás, mintha az ideális 
szerelem nem volna boldogít«); csak is ez az, 
mert nemcsak a s z í v ,  de a lélek is eped sze
relemért, amazt mindenki, de a lélek szerel
mét kevés férfi érti, tudja s birja a nemes 
hölgy gyei élveztetni. Csókollak imád ottani, 
légy nyugodt, szeress s gondolj rám, mint én 
minden perecben teszem! Isten veled a viszont
látásig ! V .........*)

*)Örvendünk, liopy e mutatványokat mi közölhetjük; 
a czim «'•/.méje najjv, s mindenexetre érdekes „szerel- 
m«*s levelekben!“ írása, de szokatlan is, es ezért több
szörös köszönettel vesszük folytatását, sót kérjük.

Szerk.

E s z t h e r.
Beszélyke.

Három király napja volt. Kázmér len
gyel király a vadászatról tér viszsza; midőn 
nagy hózivatar támad. Ö egy kis kunyhó 
előtt megáll és kis ablakján koezogtat, be
menetelt kérve.

Az ablakon egy ősz fej pillant ki » 
azánnal beereszti az iilcgent. Kázmér, áttazva 
a kandallóhoz, melyben elénk tűz lobogott, 
sietett. Miután átmelegcdett, az ősz ételt állí

tott vendégje, elé, i  Kázmér jóízűen falata- 
zott. Evés közben Jischával — ez volt nf 
ősz neve — beszédbe ereszkedett s örömmel 
tapasztalá, hogy egy eszes, tanult emberrel 
van dolga. A király igy nem sokára annyira 
megkedvelte Jischát, hogy meghivá udva
rába. —

Jischa egy kristály palotát építtet ma
gának a királyi lak mellé.

K pompás épületben legnevezetesebb volt 
a 6 rőf széles és 11 rőf hosszú tükör. E tü
körben Jischa különféle személyeket tudott 
elővarázsolni. Jischa, kit a nép büvészimk 
hitt, röviden a király tanácsosa és megbízottja 
lett. Palotájában, a királyén kívül senki lá
togatását sem fogadta el. Egy napon Jischa 
a királynak egy tündér szépségű szüzet mu
tatott. A királv ennek láttára leborult * 
mond*, „Jischa Isten embere; kérd tőlem 
koronámat s e nőért oda adom.“ Jischa 
erre igy válaszolt: „Nem kívánok tőled sem
mit, csak esküdjél meg, hogy nőül veszed s 
tied“ . A király megesküdött.

Jischa most tovább szol: <J, mintán, zsidó 
s a zsidóutezában a zsynagoga melletti sze
gényes lakban él , hol nem ritkán kell 
ny omorral küzdőn ie “ .

*  *  *

A király másnap, valamennyi bámulá
sára, diszfogatban jelenik meg a zsidóutezá
ban s a zsynagoga melletti lak előtt megáll. 
E kis házban lakik a szegény; de erény ée 
bájban gazdag zsidó leány Eszther. Eszther 
a királyi udvarba vitetik, hol tudtára adják, 
hogy pár nap múlva a király hitvese leérni.

*
*  *

Krakkóutczáiban tolong a nép, harsog a 
zene, s mindenki a tőtemplom felé siet. Ez 
a legpompásabban van decorálva; oltára kö
rül i>0 zsidó pap, és oO püspök kepez félhol
dat s várják a király megjelenését. Az eskü
vés megtörtént. A nép örömkiáltásra fakadt 
s mint a krónika mondja: „A zaj oly nag\ 
volt, hogy Krakkóban a harangok önmagák
tól zendültek meg.“ A zsidók e n a p tó l  kezdve 
hetenként kétszer tartottak szombatot.

A népnek az adó három évre elenged
tetett. Általában az egész ország boldog volt. 
Csak az fájdalom ! hogy Eszther boldogsága 
a királyéval együtt csakhamar aláásaték.

♦
*  *
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- A  király a* orosz hadjáratból győzelme
sen tár vissza. De diadal ünnep helyett gyászt 
Ült fel.

Mert mig ü távol volt; addig összeesküd
tek s a királynét meggyilkolták, és testét a 
Visztulába dobták. A király Jischa lakába 
sietett, a tükörből akarta a dolog állását meg
tudni; azonban ez homályos volt és semmit 
sem lehete benne látni. Jischát pedig egy 
mellékteremben halva találta. A király fel
kerestette Eszther testét és emlékét hiven 
megőrizte. A krónika végül igy szól: „A ki
rály a tetteseket megbüntette. Eleinte elha
tározta hogy zárdába megy, de később má
sodszor nősült; e nejével nem volt oly bol
dog, mint Esztherrol.“

PIKNICZER D.

A férfiakhoz
a n ovii  ág nevében.

Kincsei közt a világnak
Legdrágább, legszebb a szív;

Az adja a boldogságot,
Az, mi égi üdvre hiv.

Nem hiú arany-ezüstöt 
Nyújt ti felétek kezünk,

De igaz érzelem, melylyel 
Hozzátok közeledünk.

Ily ajándék drága, ritka
S boldog az, a ki ezt birja.

Kérelmünk s könnyeink bére 
Hát a szeretet legyen,

LetijKirva lesz ekép a
Bit s biztos a győzelem — — — 

Ámde áldás és öröm esak 
Ott van, bel a lét szabad: 

Rabláuczokat kire sem tűz 
Az önkény s rósz akarat.

Igaz áldást ha kívántok
Tépjétek szét a sok lánczot,

Miket ránk vertetek:
8 áldva lesz nevetek.

JENŐKE.

Kedves Klári néni 1

Programmjában a következő szép szavak 
állnak: „Ideje tehát, hogy mi is ébredjünk 
és a gúny fegyverével ostorozuk mindazon 
sértegetéseket, melyekkel utón, útfélen ma
gán és közéletben traktáltatunk.“ Ezen ígéret 
jogalapján határoztam cl magamat a közlésre 
azon bizalommal, hogy csekély soraim kö
zültetni fognak . . . .

A múltkor egyik jó barátnőm éji zenét 
kapott, a mint a második darabot húzzák a 
barna czigányok, egy hutai ember a színhelyre 
megy s parancsolni kezd, hogy micsoda ótát 
húzzanak. Miután azonban lefőzetett, eltávo
zott. Másnap azonban az éjjeli zene rendelőjét 
tolakodással vádolván, neveletlen levélben pár
bajra hívja s a többit segédei által elvégzen
dőnek Ígéri. De a segédek a kihívott félhez 
még a mai napig sem érkeztek meg s nem 
is fognak megérkezni, mert gyáva. Párbajról 
szó sem lehet; a kihívó nem mocskolhatja 
be nevét és becsületét oly tettek elkövetőjé
vel való vívással. A szerencsétlen tolakodás
nak nevezi azt, ha valaki egy szép és kedves 
hölgyet mogszeret egy év v e l előbb, mint ő 
azon hölgyet csak látta i s .............

Némi adat a férfiúi bátorságról, a fér
fiúi szólásról, azon fogalmakról, melyekkel 
némelyek a tolakodásról bírnak, s arról, hogy 
mint akarta egy gyáva hős feltolni magát és 
egv ét nem szerető hölgyre szive mécsének 
pislogó lángját ráerőszakolni. Férfiak, nézze
tek esak magatokra. találtok olt elég szánni, 
bánni valót.

jo lAn .

Kandi sagok.
— N i n c s  t ö b b é  t o l v a j s á g !  \Val- 

kovics Ignáez asztalosnak S évi fejtörés és 
többszeri kísérlet után elvégre oly tolvajfogó
gépet sikerült föltalálnia, mely mindennemű 
székiéinhez,as/.talfiokokboz alkalmazható. Egy 
díszes hölgy íróasztalt, mely ily ördöngös gép
pel van ellátva , nekünk is alkalmunk volt 
tegnap látni. A szekrények valamennyi fiók
ját egy kulcs zárja, mely a zárban hagvatik. 
Mihelyt a tolvaj a kulcson egyet fordít, * hogy 
a fiókok tartalmát kiürítse, legott egv gép 
kapja meg kezét , mely nem a legkeílemesb 
érzést okozza. Midőn a meglepetett bűnös ma
gát kiszabadítani törekedve, lábát egy talpa-
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lónak veti, egy alul alkalmazott gép kapja 
meg. E pokolgéptől aztán nincs szabadulás 
mindaddig, mig a tulajdonos meg nem ér
kezik , mert , ha kísérletet tesz vésővel 
vagy teszi tó vassal, okvetlenül egy gépezetet 
érint, mely revolveri töltény nyel* jő érintke
zésbe s ekkor a tolvaj — halálfia. Legczél- 
szerübb ily esetben magát az illetőnek meg
adni s türelmesen várni be sorsát. A föltaláló 
hírlapikig is figyelmeztetni fogja a tolvaj-mü- 
vészet gyakorlóit, hogy ily esetben mihez 
tartsák magokat, sőt egy kettős kereszttel 
jelzi az eféle bútorokat, hogy a kelepczébe 
kerültnek az „meinento móri“ gyanánt szol
gáljon. Ez aztán aztán a modern philantropia.

— É r d e k e s  s z o ká s .  Nort-Cumber- 
landban a nő kiházasitási öltönyeihez, ha férj
hez megy, tartoznak halotti öltönyei is. Meg- 
készitik mind, időről időre kimossák, s ha a 
nőnek szomorú napjai lesznek, előveszi ez öl
tönyöket s láttára megvigasztalódik, látván a 
mindent feledtető halál hathatós jelvényeit.

— ltitka vőlegény. Egy szerelmes pár 
Evansville városka (Amerikában) plébánosa 
előtt megjelent az egyház áldását kinyeremiők 
Irigyekre. Már az oltár előtt álltak, midőn a 
menyasszony nagy megütközéssel észreveszi, 
hogy keztyűit elveszítő. A vőlegény azonnal 
parancsát vévé egy pár keztyüt vásárolni, mi
közben a menyasszony azon megjegyzést tévé, 
hogy siessen vissza, különben még másra is 
határozhatja el magát. Egy negyed éra inul; 
a másik után, a vőlegény csak nem érkezett 
vissza. Az ara halálos félelmeket állott ki
egyik nás/.vendég a másik után felkerekedett 
a késedelmező fi !keresésere, végül maga a pap, 
ki csakugyan föllelte a vőlegényt a fogadé) 
kandallója előtt, lábát melengetve és kedélye
sen bagózva. A pap csodálkozó kérdésére: az 
istenért, mit cselekszik itt? a reményteljes 
vőlegény nyugodtan azt feleié: „várom, ha 
váljon arám másra is határozhatná magát.“ Az 
esküvő erre szerencsésen végbement. — ügy 
látszik , a vőlegény ugyan esak szivére vette 
a tanácsot: hogy az asszonyt az első kenyér
nél kell nevelni!

— K e g y  e l e  te s t ény .  A hódmezővá
sárhelyi iparos nők virágokat küldtek Böször
ményi sírjára, hová azokat rögtön el is ül
tettek.

— » Stewart  S á n d o r ,  Uj-York leg
gazdagabb kereskedője, igen fiatal korában 
ment az Egyesült-Államokba. Kezdetben nvnt 
eolporteur (házaló) működött, s rendes élete, 
takarékossága, kereskedői szelleme által nem 
sokéira tetemes vagyonra tett szert, mely azóta

folyton növekedett. Grant elnök pénzügymi
niszternek választotta; de e választásnak egy 
akadály állott útjában. Egy 1798-ki törvény
nél fogva kereskedőnek nyilvános hivatalt vi
selni nem szabad. Stewart ajánlatot tett, hogy 
mig csak hivataloskodásának ideje tart, min
den hasznát, amely kereskedéséből befoly,

' jótékony czélokra fordít. Eddig is hasonló 
czélokra több milliót áldozott. Miután a Se
nates ezen Ígéretet el nem fogadta, Stewart 
ismét visszatért kereskedéséhez. Mindamellett 
nem mondott le azon szándékról, hogy tiszta 
jövedelmének egy részét a szegények javára 
fordítsa. Stewart azon tapasztalást tette, hogy 
valamint Uj-Yorkban, úgy minden nagyobb 
városban sok árva leány és fiatal nő minden 
oltalom nélkül áll, kik ez okból a legnagyobb 
veszélynek vannak kitéve. Ezek számára pa
lotát építtetett, mely a maga nemében egyet
len. E ezélra 3 mii. dollárt fordít. A palota 
a 4-ik országúton a 152. s 33-ik utcza közt 
téglából és vasból épül, hat emietes lesz GöO 
szobával ugyanannyi leány és nő számára, a 
kiknek itt lesz konyhájuk, csinos könyvtáruk, 
társalgási termők, s minden megkívántat« 
kényelem. T* rmészetes, hogy a lakok be is 
butoroztatnak és télen kellően füttetni fognak. 
Az intézet, vezetése és felügyelete kizárólag 
nőkre bizatik. Egy férfi sem nyer itt al
kalmazást. — Stewart az episcopális egyház
hoz tartozik , de a felveendőkre nézve nem 
tesz valló ski »lön bséget. Az igazgató-választ- 

I mánvha különféle vallilsu nők vétetnek fel. — 
Lesz 0/:>n épületben gyógyszertár, szóval min- 
d c i . mi az élet szükségei s küllemeihez tar
tozik. 1 fiák számára is akar hasonló épületet 
emelni, a mely szintén 3 millió dollárba fog 
kerülni. A jövő évben a nők palotája be lesz 
végezve, s akkor azonnal hozzá fognak a má- 

1 sodikhoz. Ez. valóban királyi nagylelkűség.
I Azt csak az Egyesült Államokban lehet lát

hatni, hogy magánosok oly intézeteket alapí
tanak, minők máshol logfelebb állami költsé
gen létesülhetnek, Assos apa es fiú, (lirard 
István. Cooper Péter, Wassar Vilmos, Peabody 
Gvörgy roppant áldozataik által mar bámu
latra ragadták Európát. Stewart még ezeket 
is felülmúlja, mórt két évben Uj-Yorkban az 
elhagyatott ifjúság oltalmára 30 millió fran
kot áldoz. — New-yorki lapok utóbbi tudó
sításai szerint a f e n t  S t e w a r n a k  tulajdo
nított nagyszerű palotaféle menhelyek építése 
nem  v a l ó s u l .  (iSogyülölok terjesztik a czá-
folatot!) .

— D c b r e c z c n b e n  f. évi apr. 30-an a 
nőogylct megalakult, összesen 11064 fr. 70 kr.



gyűlt be e czélra. Eluöknőül közfelkiáltással 
gr. Bethlen Gáborné választatott meg.

— A b u d a i  l i p ó t m e z e i  tébolydából 
a napokban egy nőt bocsátottak meggyógyulva 
haza, ki már 14 év óta szenvedett elmebe
tegségben. llazajövet azonnak kemény próbát 

«keile kiállania, mért férjének egy hét előtt 
történt haláláról tudositották. E gyászhir igen 
meghatotta, de egészségének nem ártott.

Vil lanykák.
— Némely férj csak azért magasztalja 

e g e k i g  kedves nejét, mert nem bánná, ha 
as illető mindjárt ott maradna.

— M i n d e n f é l e  s z e n t e k .  Furcsa 
szent, a ki barátságot kiván ingyen.

Gyanús szent a gazdag urfi szegény em
ber hajlékában.

Nevetséges szent, ki azt hiszi, hogy a 
hivatalhoz Isten adja az észt, nem azon körül
mény, hogy melyik párthoz tartozik.

Csudálatos szent, ki vénségében meg* 
házasodik, hogy nyugodtan élhessen.

Goromba szent, kinek nevelése nincsen.
Nyomorult szent, ki a felesége tálából 

eszik.
Ártatlan szent a ma született gyermek.
Csókolni való szent minden szép és ked

ves leánv.
90

Kiállhatatlan szent a pletykázó.
—  N o r m a  v a g y  p i h e n ő  n a p o k .  

A járdataposó gavallérok január 1-től december 
utolsó napjáig pihennek; a kaczér hölgyek, ha 
férjeik társaságában vannak; az ember midőn 
azt várja, hogy a sült galamb a szájába re
püljön; az iskolatanitó, midőn a tanórák után 
fát vág; a szegény ember, ha alszik; a sirásó, 
ha nincs sok orvos a helységben; a tékozló, 
ha többé neki senki sem hitelez; a hazug, ha 
senki sem hallgat reá.

M e g f e j t é s .
Lapunk 4-ik számában közlött betűszám rejt

vény értelme: „Majthényi Flóra.“ Helyesen 
fejtették meg:

Ifj. Dományi Béla, Pirnitzer Dávid, llapos 
Aranka, Örökös Horváth Gyaláné, Lakatos 
Sándorné, Huszár Etelka, Fiáth Mari, Szabó 
Sarolta, Reiter Nina, Szepcssy Károly, Bauer 
Ernesztina, Kollár Eva, Schmidt Lajos, Szabó 
Lajosné, Bobechu Miun, Halász Ottilia és Ke
resztes Lina.

A kitűzött jutalmat Bauer Ernesztina urhölgy 
nyerte el Xyitrán, kinek azt postailag üdvöz
letünk kíséretében meg is küldöttük.

Galambposta.
—  N. Pécs. A becses arczképemlékeim egyik 

kedves tárgya lesz. Üdvözlöm!
— Sz. M. A távirat szerint cselekvők.
— O. Mohács. Magán levelemre szives vá

laszodat kérem.
— B. P. Szatmári. Üdvözlet! Bizon nagyon 

kedves volna annak folytatása, mi meg lesz, 
csak akarat kell hozzá, szabadjon kérnem ! —

— J. Eger. Nem úgy van most mint volt 
régen, ígéretét feledi szépen.

— Szarvasvárott nagy baj lehet, csak ko
moly ne.

— Amely dolgozatról nem teszünk említést, 
nem méltó a megemlítésre; amely dolgozatot meg 
nem közlünk, nem méltó a közlésre. Sokan ezé- 
lunk felül tévúton járnak, pedig elég egyenesen 
megyünk.

A t. közönséghez!
Lapunk jelen júniusi füzetével be

fejeztük az idei félévi folyamot, szabadjon 
reménylenünk az előfizetés szives megújí
tását s egyúttal kérni e lap terjesztését; 
czélja lapunknak ismeretes, de sajnosán ész
leljük, miszerint sok oldalról szeretik nehe- 
ziteni a kezdetet, mely úgyis eléggé nehéz, 
ez az oka, hogy azoknak, kik talán több 
olvasmányt igényelnének, tetemes áldozat 
hozatal nélkül még mindig nem tehetünk 
eleget. Később reméljük megtehetni, ha az 
eszme, mely mellett küzdünk, nagyobb eltel- 
jedés- és megkedvelésben részcsülend.

Akik hátralékban vannak lapunk dijával, 
kérjük költségeink fedezése azives eszköz
lésére.


