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sóim remekműveiben, melyeknek felfogásáról nem is
— Lássa Donáto e lombozat egyike kedvenez
álmodik, kontárkodjék.
*
helyeimnek, — szólt egy este Malvin a kert egyik
— Tehát játsza kegyed, ha ö itt van, saját szer- szögében megállva.
reményeit.
Közzel a mondott helyhez méltóságos nyugaDonáto követte a kis lány tanácsát, azonban az lommal folyt a nagy Duna, melynek túlsó oldalán
sem használt semmit. Knapp ur Donátonaik eddig színes hegylánczolat táráit a szem elé , bőséges
soha nem hallott szerzeményeit is mind ismerte, a erdőségekkel s imitt-amott egy-egy fehér kunyhegedüt dúdolva versenyt kiséré és elragadtatásában hóval.
már nem csak lábával, de kezével is verte az ütenyt,
— Ugy-e. — kérdé a leányka gyermekies öröm
fejével pedig a helyeslési-jeleket osztá.
mel, — e látvány gyöngyörü? — Itt szoktam én
Donáto ekkor rögtönözni kezdett, de a hegedű* esténkint ülni, hallgatva a habok zugó moraját. Kemester ezt is ismerni látszott és utándudolta; Do- gyed nagy művész, — folytatá ezután, de kisértse
náto pedig szikrázó szemekkel fordult Malvin felé, ki csak meg utánozni a természet zenéjét, a levegő titokmár alig volt képes magában a kaczagást elfojtani.
teljes suhogását, a habok szelíd vagy vészes moraját»
Végre távozott a kiállhatatlan Knapp, mire mű. a szélvész zúgását, a menydörgést,
vészünk ismét Malvinhoz fordulva önfeledten kiáltott:
— Igaza van Nagysádnak, a természet mellett
— Én megszököm innen ez ember miatt!
elenyészik a művészet. Különben ez nem csuda :
— Majd segítek én a bajon, — felelt Malvin.
amazt a teremtő erő, emezt pedig emberek kezelik.
— De hát hogyan? hisz Knapp valóságos piócza!
Ily beszélgetés közt szemlélgeték a tájékot,
— Bizza csak rám. Ha ezentúl eljö, akkor kegye- még nem Malvin vendégét a szökőkút felé ve
det rögtön kihívom a kertbe.
zeté. Ott voltak köröskörül elültetve legkedvenczebb
— О utánunk fog jőni.
virágai.
— Ne higye. Egy Ízben véletlenül és akaratla— Nemde Ön is szereti a virágokat, — kérdé
nul rajta kaptam Knapp urat, amint a lugasban térd- Malvin nagy szemeit Donátora, emelve és a feleletet
reborulva szerelmet vallott társalkodónömnek; azóta be sem várva folytatá :
mindannyiszor irtózik, sőt dühbe jő, hacsak emelgetik
— Nincs is szebb a virágnál; rövid, de boldog
is előtte a kertet.
élete, zene mellett ébred, zene mellett alszik és hervad
VI.
el. Azonban én itt sok bohóságot beszélek összevissza.
Hátha a virágok nem is éreznek?
A le g sze b b h erv a d t virág;.
Malvin e szavai után figyelve tekintett Donátora.^
Ez jó ötlet volt Malvintól, mert czélhoz vezetett ; ki szintén hitte, hogy a virágok éreznek, de tartózkoazonfóliil mind Malvinnak, mind Donátowak sok él- dott ezt mások előtt nyilvánítani, nehogy kinevettesvezetet nyújtott.
sék miatta.
(F o ly ta tá sa k ö v e tk e zik .)

И о II á г и I «.
Ballada.

Es örülnek a gyilkosok,
Hogy van náluk nagyobb vétkes;
b a hoher is borzadva szól :
Hogy nem nyúlna a fejéhez.
A bokor is, a fűszál is
Félelemmel suttog róla —
Nagy bűne van, vagy vétke van :
Honáruló lett Hervája.
Ö pedig a honáruló
Nem tudja, hogy hova menjen.
Idehaza felnek tőle.
S amott megölné az ellen.
Mert hiába árulkodott,
Mutogatván rejtekutat —
Győzedelmes fegyvevérel
Mindenfelé ott állt finny пв.
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És a győzők lakomáznak
Pásztortüzes éjszakába’ —
„Holnap úgy is böjtölni kell,
Búcsút küldött le a pápa.“
És isznak a dicsőségért.
Melylyel úgy is tele vannak :
„Már maga az árulás se
Árthat többé a magyarnak.“
Csitt! éjfél van . . . imádkozzunk,
Közeleg a búcsú napja —
Eg az egész magyar sereg
Ott térdepel már hajnalba’ :
És azután jön az érsek,
Fehér ménje, fehér meze,
Az is fehér, mint a galamb.
Kiterjesztett áldó keze.
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„Bocsánatot! bocsánatot!
Énnekem a bocsánatot!
Nincs itt senki, a ki vétkes,
Csak én vagyok, csak én vagyok.
Oh irgalom! könyörület! . .
S aztán leborul a porba, —
Ki az a ki igy kiáltott,
Nem tudhatja senki róla.
„Mi a vétked, mi a vétked
Szegény megtévedett lélek;
Tán anyádat gyilkoltad meg? . . .“
„Nem, nem öltem senkit én meg.“
„Vagy az Isten szentegyházát,
A templomot raboltad ki? . . .
Végtelen az ur kegyelme,
Boesánatot fog ő adni.“
„Oh vagy még nagyobb a vétked
Szegény megtévedett lélek, •
Talán hamis esküt tettél? . . .“
„Oh nagyobb bűn, nagyobb éget.“
,,A mint szánod a mint bánod,
Megbocsátok oly igazán.“
„Oh irgalom! könyörület!
Én elárultam a hazám.“

j
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„Istennél a könyörület
De bűnöd mindennél nagyobb . . .
Neked búcsút nem adhatok,
Mert én lelki atyád vagyok.
Hanem menj a hon atyjához ,
— Búcsút neked csak 6 adhat Hunyadihoz, jó atyjához
A hazának, a magyarnak!“
Ée a bűnÖ8
4Uva
Beéi-kez.k Nándorvárba.
Nandorvárban nagyon csöndes,
Naf on ^ ászos I)al°tába.
könyörület!
t ene tan a haza atyja?.
Haza atW* nincsen tübb®>
MoBt teízlk a ravataha!
összeomlik rá a vétkes,
A nagy lelki teher alatt,
Megtörüli a homlokát,
S többé nem sir, hanem kaczag.
S végig futja az országot.
Mint a kit valaki kerget - A merre megy, mind házba fut
Az utczakon játszó gyermek.
Tóth Kálm án .

Sevigné asszony leveleiből*)
P áris, márcz. 16-ik 1672.
magamat, mely megkötve tart. Benne vagyok az
Elutazásomról Írsz : ah! kedves leányom! engem életben, megegyezésem nélkül; ki kell hogy menjek;
is ez édes remény epeszt; mi sem akadályoz, csak ez lesújt. S miként menjek ki? hol? mely kapun?
nagynéném, ki fájdalmában és vizkórban haldoklik? mikor lesz az? milyen állapotban? ezer meg ezer fájmajd meghasad szivem, milyen állapotban van s mi dalmat fogok-e szenvedni, melyek halálomra kétségbe
gyöngéden és okoson beszél; bátorsága, béketü- ejtenek? megörülök-e? véletlenül halok-e meg? mint
rése, lemondása csudálatos. M. S. Hacqueville látja leszek istennelf lesz mit fölmutassak neki? a félelem
szivemet és fájdalmamat, hogy jelenleg egészen sza- vagy a szükség téritnek e vissza hozzá? a rettegésen
bad nem lehetek, én tanácsa után indulok; ha a baj kívül más érzésein nem leend e? mit remélhetek? mélnövekszik, mint a mióta itt vagyok, úgy karjaink tó vagyok-eaparadicsomra? méltó vagyok-ea pokolra?
közt hal meg;ha valamit könnyebbül,ssorvadni kezd, Minő választás!minő kelepcze!Nincs nagyobb bolond
elutazom, szegény apátunk kétségbe van esve, mint ság, mint üdvét az embernek a bizonytalanságba hemagam; már meglátjuk mire válik e szörnyű baj lyezni, de nincs természetesebb sem, — s azon bohó élet,
áprilisban; csak ez van fejemben; te nem kívánhatod melyet én élek a világon, a legkönnyebben meg maugy látásomat, mint én óhajtalak ölelni; mérsékeld gyarázható dolog; elmerülök e gondolatokba s a
nagyravágyásodat s ne hidd soha, hogy engem ebben halált oly rettenetesnek találom, hogy még jobban
utólérhess!
gyűlölöm az életet, mert a tövisen keresztül, melyFiam azt Írja, ugyan részül vannak Németország- lyel hintve van, oda vezet. Azt mondod : hát ürökban s nem tudják mit csináljanak. Öt Grignan lovag ké akarok élni? Távol legyen! de ha véleményemet
halála nagyon meghatotta. Azt kérded : még mindig kérdik, nagyon szerettem volna dajkám karjai közt
szeretem-e az életet? Megvallom, égető gyötrelmeket meghalni : ez sok keservtől megóvott — s a mennybe
találok benne; de még jobban utálom a halált : an- bizonyosabban és könnyebben vitt volna. De beszélnyira szerencsétlennek érzem magamat, a mért mind- jünk egyébről.
ezt vele keli végezni, hogy, ha visszatérhetnék, egyeNem sajnállak a mért nincs vaj a Provenczeban,
bet nem is kívánnék. Olyan kelepczében találom mert van bámulatos jó olaj és kitűnő hal. Oh, kedves

V Sevigné assz. le\eb zé-e az irodalmi nemben mind irályra mind eszmedús tartalomra nézve a legkitűnőbbek közé tartozik. Álljon
belőle egy szép példány, mely az akkori időt is kizárólag jellemzi.
Szerk.

itt
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leányom, nagyon felfogom mit csinálhatnak és mit
gondolhatnak olyan emberek,mint te, a ti provenczeiáitok közepette! Én is olyanoknak találnám őket
rnint te, — s egész életemben siratlak, hogy legszebb
éveidet velők kell tokened. Oly kevéssé óhajtok provenczei udvarotokban fényleni, s a bretagnei után oly
jól tudok Ítélni felőle, hogy azon módon, a mint Vitrében három nap múlva csak Rocherra vágytam,
esküszöm istenre, vágyaim czélpontja, a nyarat veled
együtt Grignanban
tölteni : ez a mit óhajtok, —
®
nem t ö b b .
Usez urat nagyon mulattattam; értesitni fog a

conferencziáról, melyben részt v e tt; az bámulatos, ő
nyugodt elméjű s megfontolt beszédű ember, minek
ezen ügyekben nem csekély súlya van; általában mindig nagyon jól szól és jól cselekszik. — írj valamit a
mi bibornokunknak; ö téged szeret; a faoburg *) szerét; Scarron asszony szeret : a böjtöt itt tölti s majd
minden este nálunk van. Még Barikon is itt van, és
adná isten, kedveském, hogy te is itt lennél!
Közli Z.
~~
~
T
™
. ,
*) A z a z : La Rochefoceauld ur ,es La Fayette asszony, kik mindketten a Fauburg Sz. Germainen laktak s kiket Sev. asszony gyakran

látott.

Képek, a női n e v e l é s r ő l .
Rudolphi Karolin után.
TIZENHARMADIK LEVÉL.

Minden eszköz mellett is, melylyel gyermeked
elméjét gyakorolni és tevékenységben tartani óhajtód;
minden változatosság daczára, mely ly el Ida figyelmét
ébren tartani törekszel, néha még is tárgy anyagban
fogsz szenvedni. Lesznek órák, melyekben a szokott
elmegyakorlatokra nem leszen kedved s neki sem
leszen.
Ne tégy erőszakot ily órákban magadon, ez nem
szokott sikerülni. A gyermeket se akard látszatos játék utján uj megerőtetésre bírni. Hagyd magára
ilyenkor a gyermeket s magad és pihenésnek add magad.Nehogy azonbanunalombólroszkedvülegyensrosz
kedvében rakonczátlanságokra vetemedjék, melyeket
büntetned kellene, idejekorán a női munkákban szerezz
ellenszert számára. Most tanítsd már kötni és varrni,
Kössön először csak harisnyakötőket, azután harisnyát magának és fivérének, későbben kendöszegéssel
foglalkozzék. Tudom, hogy ez «5 éves korunkban lehetséges és saját gyermekéveimből emlékezem, mily
boldog valék, ha egy harisnyácskát befejeztem vagy
egУ'еёУ kendöcskét beszegtem, kivált ha azzal dicsekedtem, hogy anyám nem segitett a munkánál. Mellékésén arra is ügyelj, vájjon önmaga számára dolgozik-e szívesebben, vagy fivérének. Ez nem egészen
közönbös. Egyelőre azonban azt tegye, mit szivesebben tesz s nagyon korán ne háborgassuk ama tannal,
hogy szebb mások számára munkálni, mint önmagunknak. Mindennek megvan ideje, az önmegtagadásról és nagylelkűségről kimondott első szónak is.
Nem szabad idejekorán e nagy szót kimondanunk,
nehogy a gyermekfülben üres hanggá váljék, vagy
epen böbeszedü erkölcstanitókka kepezze a gyérmekeket.
Kétszitsen Ida akadálytalanul mindent magának,
ha ez gyermeki tevékenységét inkább ingerli. Ha szivesebben dolgozik fivére számára, tüntesd elő meg
elégedésedet, de ne dicsérd meg érette. Ha az egy-

szerű kötést és varrást eléggé felfogta és huzamosan
gyakorolta, akkor a mesterségesebb női munkákra
térhetsz át és pedig úgy, hogy valamely újnak tanitását mindig a régiben mutatott szorgalom jutalmául
tekintse. Amennyire csak lehetséges, fokazatosan térj
át a könnyebbről a nehezebbre.
A jutalomra mindazáltal ne várasd oly sokáig,
hogy az első foglalkozásokat teljesen megunja. Szerezz
változatosságot számára, de ez se legyen oly gyors,
hogy megszokjék egy munkából a másikba mintegy
átrepülni anélkül, hogy megszeretné, vagy valamelyikben némi ügyességet szerezne magának. Ha ily
apróságokban csapodárságot vennél észre Idában s
attól kellene tartanod, hogy jellemvonássá válhatnék
nála, akkor állhatatosságra intsd s ha a szükség parancsolja, néhány napi semmittevésre is kárhoztasd.
Élénkségét jobban nem büntetheted, erről biztositlak.
Tunya gyermekeknél ez olyan volna, mint ha valaki
a rákot vízbe dobná büntetésül. Mindenben kedvetlen
természetű gyermekeknél valóban nehéz a tanácsadás,
E helyzetben te nem vagy boldog barátnőm,
Mindkét gyermeked külön természettel bir ugyan, de
mindkettőt a legszebb tehetségekkel áldotta meg a
természet, az élénk fiút épen úgy mint a gyöngéd leánykát. Mindkét gyermekedet rendes munkásságra
kell szoktatnod. A ttizfejü fiút nem jó polgárrá válnék
enélkül. A föurnak és nemesnek is jó polgárnak kell
lennie s a világnak szelleme és jóakarata teljes adóját lefizetnie. Hogy pedig megtehesse, mit tennie
kell,"annak idején kell hozzászoknia. Ha mindjárt
világköltöve született volna is, nem szabad, hogy tétlenül barangolja be a világot, mert a költő sem
lehet elte minden szakában csupán az, mire született,
Közönséges életére határozott foglalkozást kell választania. Szükséges az is, hogy a lángész, bármely téren
foglalkozzék, mindig birjon annyi szaktudománynyal,
mennyi kell, hogy nemes képzeletét anyaggal vehesse
körül.
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A kálvária pintyőkéje.
( Moreau után.)

Hadd sírjon; nem megyek a gyászhajlék alá;
Hisz léptem lágy zaja őt megháboritaná.
Mert, hidd, van oly keserv, mit nem bir a kebel,
Minél imádkozunk avagy hallgatni kell.
Nem, nem megyek!
Midőn kínokban az ístenti haldokolt
Nem indítván meg bakókat és pokolt,
S mind a ketten kaczagtanak :
Részvéttel oldalán megszólamlott a lant,
- Az angyalok fölül és a nők itt alant S a légben a kis madarak.

Fészkét feledve a keresztért, mely hajolt,
A kis madár nyögött, sirt, hizelgett, dalolt,
Harapva a tövist, min drága vér csepeg.
S a haldokló fején a vérző korona
Sulyosb Ion; ő mosolyg s nem volt több mosolya —
Mondván : „Kis madaram, minek?“
”Eredj’
a 8zeg- badd vérem ömleni
Lásd’ vérzel Г1У‘ te is> és e 8eb ieteni!
Van о1У т йУ vad tBvé8> о1У ilee korona.
M,t homlokról a kéz le nem szakit: soha!

S fönn Golgothán, mi sok pogánytól volt setét,
Hol vad saskeselyük szállongtak szanaszét
Sziszegve : ez halál bűze!
Egy zöld erdőből im kis dombnak oldalán
(Enyhitni kínja közt az istenfit talán)
Egy pinty szállt homlokára le.

Tollad s szelid szavad a szélbe hányja el,
Enyhitni vágysz tudom, de lásd, hiú tusád
Koronám terhéhez . . . egy újabb terhed ád!“
Érté a kis madár s lehajtá szárnyait.
ámbor Pál.

Liberia.
(Folytatás.)

A kormányzat képviseleti alapon nyugszik. A italok után 50-et; a hasznos és szükséges házi eszkökormányzót vagy mint nevezik, elnököt, mindig két zök bevitele nincsen vámmal terhelve. A vámok
évre választják. A törvényhozótest az államtanácsból ilyetén bölcs rendszeresítésén európai kormányaink is
és a képviselő házból áll, az előbbinek jelenleg hat,az tanulhatnának a szerecsenek lakta Libériától; csak
utóbbinak nyolcz tagja van. Ezernek szaporodnak, hogy ott nem anépbutitás, hanem épen annak ellenkemert a lakosok minden tízezrére egy képviselő jut. zője, a polgárok művelése és fölvilágositása a czél.
Az alkotmány az északamerikaihoz hasonló. Föelvei
Minden 300-nál több lakost számláló helységben
ezek : Liberia minden lakója szabad. Minden maga- tanodát állitanak. A tanítókat a kormány fizeti 250
sabb államhivatalt választás utján töltenek be. Minden dolárról évenkint. A vallásszabadság korlátlan s valhuszonnégy éves földbirtokos választó, minden har-jlása gyakorlatában háborítani senkit sem szabad. Aki,
mincz éves választható. Teljes egyleti-szó-és sajtósza- mint a köztársaság polgára nősülni akar, 200 dollárbadság. A rabszolgakereskedést a tengeri rablással nyi biztosítékot kell letennie , hogy házasságának
egyenlőn büntetik. Állandó hadsereg nincsen, csak semmi akadálya nincsen.
nemzetőrség. Minden 16—50 éves férfiú fegyverköteA föld az állam tulajdona; a bevándorlóknak
les; csak a lelkészek, bírák és tengerészek vannak ki- vagy venni szándékozóknak a kormány adja el. Egy
véve alóla. Csak szerecsen lehet a köztársaság polgára; tagban 10 holdnál kevesebbet s holdját egy dollárnál
fehérek azonban mindenütt letelepedhetnek és keres- olcsóbban, de négy dollárnál drágábban sem adják. Minkedést űzhetnek.
den bevándorló két holdat ingyért kap. Ez ugyan naLiberia lobogója hasonlít az északamerikaihoz; gyón szabadelvűnek látszik, de a jövevények szegény
függélyesen vörös és fehér csikós, kék négyszöggel ségét tekintve, midőn a köztársaság területére lépnek,
felső sarkában, mely azonban csak egy csillaggal van még igy is az éhség martalékaivá lennének, ha egy
díszítve. Adójok csupán vámokból s a kereskedőkre jótékony egylet nem alakult volna, mely a gyarmatoés iparosokra vetett jövedelmi járulékokból áll. A sitó társulattól erélyesen támogatva, a költségben
szeszesitalok árusai 50 dollárt fizetnek, évenkint,min- szükölködőknek 6 hónapi tartást biztosit, még az égaljden más iparos vagy kereskedő csak 15 dollárt. Fény- hoz szoknak és első termésőket lekaszálják,
űzési czikkek után 12 százalékot fizetnek, szeszes
(Folytatása következik.)

lb)

A r a n } m <> it « S a t o k.
Külföldi remekírók után.

Nem szerencse az, mit szivem vérével kell megA ki boldog, másokat is boldogíthat; a ki teszi,
vásárolnom; az a boldogság, mi önkényt jö, s nem saját boldogságát növeli.
kell szaladnom utána.
Hűekért.
Akit szerencsétlenség ér, viselje el. Akivel igazBoldogságban nehéz gyakorolni az erényt; asze- taianság történik, bocsássa meg; ha még oly nagy is
rencsétlenség a föld, hol a nemes érik, ez az égalj, b0 CSáSSa meg. A harcz ez ellen nemes ugyan, de haszmely alatt az embernagyság tenyész.
Korner.
ta]an
lehetetlen, olyan, mint a tegnap kilőtt nyil
____________
elleni törekvés; csak ez teszi valóban nyomorulttá a
Minden örömnél örömteljesebb öröm a mások szenvedőt úgy mint a cselekvőt. Csak oly igaztalan
öröme fölötti öröm. Ha minden csal, ez igaz marad, ság ellen, melyet önmaga tett vagy tenni készül,
szeplőtlen, haragtól és irigységtől menten.
Hell.
küzdjön az ember.
Schefer.
,
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Viadal és nélkülözés nélkül nincsen emberi elet,
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még a legboldogobb sem; mert épen a valódi boldog°
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ságot azzal építi mindenki magának, hogy érzéséi
®
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után a sors alól fölszabadítja magat.
Humboldt.
J
0
------------------Minden, mi a lélek szelídségétől ered, szomorú
szivekre balzsamul szolgál. Női részvét, női rokonszenv, női jóság minden lélekbetegnek, minden szénvédőnek jól esnek.
Zimmermann.

Csak az valóban boldog ki gyakorlat által megtaA. . _ .
.
0 T.
T
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nulta szeretni kötelességet s leghívebb teljesítésében
. ....... . ,
т
u n
szive kielégítését találni; a tiszta emberi boldogság
°
0
0
minden korhoz, minden állashoz, minden nemhez
1
.
illő; mert nem egyeb, mint emberi rendeltetésünk betöltése a földön.
Barow Julia.

szív

Az ép lélek első s legbiztosabb ismertető jele a
nyugalma s a bensöleg érzett boldogság,
Young.

Női ismerettár.
— A magyar országgyűlés fölira.tá.val Becsbe k ü ld ö tt' császártól sem a trónörökösödési jogot, sem az Őt illető királyi
két követ visszatért Pestre anélkül, hogy megbízatásukban czimet, mihelyt teljesitendi mindazon föltételeket, melyekhez
eljárhattak volna. A császár, miniszterei tanácsára nem fogadta e jog s e czim egy évezred óta kötve vannak. Kifejtendik,
el őket, hanem egy leiratot küldött az országbírónak, mely hogyaz!790-ki országgyűlés eljárását követendia mostani is,
elég kegyelmes hangon tudatja Magyarország főrendéivel és mihelyt a mostani uralkodó 1790-ki elődjének példájára Ma
képviselőivel, hogy a fölirat hangja és tartalma a királyi jo- gyarországot minden jogában és kiváltságában m egerősíti;
gokat sérti és hogy a császár ezen föliratot, mely nem Ma- nem pedig, mint a leiratban mondja, csak királyi jogának és
gyarország örökös királyához van intézve, visszautasítja és czimének elismerése után fog a föliratba foglalt nagyfontoskivánja, hogy a fölirat oly alakban terjesztessék föl, hogy annak ságu kérdések iránt Őszintén nyilatkozni. Hogy minden haelfogadhatása a bármely megtámadások ellen mindig meg ír- zafi és egész Európa feszült figyelemmel várja az országgyüzendő korona méltóságának s a császár uralkodói öröklött jo- lés határozatát, természetes.
gainak kellőleg megfeleljen. A magyar birodalom képviselőinek
— A római pápa halálán van. Evek óta bizonyos lábvisszaadatott tehát 12 évi nehéz szenvedés után kimondott bajban szenved, mely most anyira erőt vett rajta, hogy kimuelső szava; visszaadatott, hogy megmásítsák azt s a haza lását minden nap várják. IX . Pius lángoló hazafisággal kebösszes népe, egész Európa minden nemzete előtt magukat lében lépett a pápai trónra; de az osztrák befolyás és az olasz
megalázzák. Gyermeknek adja vissza a tanító Írásbeli fölad- félsziget romlására törő apró zsarnokok félrevezették a kegyes
ványát, ha hibát tett benne, s a gyermek kijavítja, ha tudja; indulatu egyházfőt. Halála jótétemény lesz Olaszországnak,
mert fél a büntetéstől. Fogja-e szent István birodalmának mert a francziák császárának tapintatos befolyása gondos
képviselő testületé ugyanezt cselekedni, nem tudjuk; de kétel- kodni fog, hogy Mastai Feretti utóda oly férfiú legyen, ki
ködünk benne. Mind a fölső, mind az alsó házban fölolvasta- vallása elveit meg tudja egyeztetni hazafiságával; ki a hár
tott a leirat s kinyomatni rendeltetett, hogy a legközelebb más korona fénye mellett nem feledi, hogy Olaszország szülő
tartandó ülésben tárgyaltassék. Hire jár, hogy az úgynevezett földe s ki mint a legszelidebb vallás feje meg fog emlékezni a
fölirati párt Deák Frrenczn к eredeti föliratjavaslatát fogad- szülőföld iránti köteles szentetről. Sokan azt hiszik, hogy IX .
ná el s küldené föl a módosított helyett; más részről az a véle- Pius halála után Bonaparte bibornokot választják meg pápámeny, hogy a többség sem az eredeti, sem a módosított töl- nak , ki azonnal kimondaná Róma csatlakozását Olaszoriratot nem küldi még egyszer Bécsbc, hanem válaszolni fog szághoz.
a leiratra olyképen, hogy az országgyűlés nem tagadja meg a
— A Budapesten lakó honvédtisztek lakomát rendeztek
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köztök mulató ősz vezórök Ashóth Lajos tiszteletére. Tizen- i
két ezredes, húsz őrnagy és sok más bajnoka volt jelen az
1848-ki önvédelmi harcznak. A pohárköszöntések az egybegyiilt testület érzelmeihez méltók valának.
— Webel finánczbiztos polgári ruhában Stojanovich bá
rónál jelentette magát annak jószágán Laczonáson az adó
behajtása tárgyában. A báró annál kevésbbé érezte magát
kötelezve a fizetésre, miután a financzbiztost polgári ruhában
semmiféle hivatalos ügy elintézésére nem tartotta följogosí
tottnak. Ebből szóváltás kerekedett, melyben a Herr Commissár jó goromba volt és Stojanovicsot sértésekkel illette,
még pedig oly hangosan, hogy a mellék szobában tartózkodó
fia, ki helytartósági titkár — előjött, megkérdő, váljon kit
szándékozik sértegetni? mire Webel azt felelte : „ön atyát
és ön t is !“ Erre Stojanovich báró a bántalmazót ki akarta
vezetni szobájából, ez azonban előrántva pisztolyát az ifjabb
Stojanovichra lőtt, ki szerencsére, (mint a temesi újság mond
ja) csak könnyű sebet kapott. Midőn a megtámadott atya a
fia ellen intézett gyilkosságot akadályozni akará, Webel má
sodik pisztolyt vett elő. A gyilkost már Temesvárra vittékA finanezdirectio sietett katonai hatóság alá helyezni a jó
madarat. Egyébiránt mint mondják, vegyes (megyei és kato
nai) törvényszék Ítélne fölötte.
— Ifjabb gr. Haller Ferencz, mint a felső-fehéri s ud
varhelyszéki honvédsegélyző egylet elnöke, szép esetről ér
tesít. A nevezett egylet ugyanis elhatározván a fehéregy
házi azon két halom helyének megvásárlását , hol az
1849. jul. 20-ki segesvári csatában elvérzett honvédeink s valószínűleg nagy költőnk Petőfi drága hamvai is nyugosznak : Joanovics Zakariás, Jenicza Mária, Torna Lupa és
Stájer Mihály derék román rokonaink szép lelküleg kinyilat
koztatták, hogy ők földrészökért váltságot nem kívánnak s a
hazafiui kegyelet oltárára e kis áldozatot tenni annyival szentebb kötelességüknek tartják, mivel a halmok alatt igen sok
román tetemei nyugszanak, kik magyar testvéreikkel szere
tett hazánkért együtt vérzettek el.
— Kis-Körös városa már négy hét óta szenved az adó
szedés czímével folytatott sarczolás súlya alatt. Egy lakoshoz
húsz katona is be van szállásolva, a házak— maga a városház
is, hol 34 fegyveres tanyázik — valóságos kaszárnyákká ala
kítva; mindazáltal az 1500 adóhátralékos közöl még eddig
senki sem fizetett és a példátlan sanyaruság daczára fizetni
mindaddig nem szándékozik, mig az adóügy az országgyűlés
által számos esküvel szentesitett törvényeink szerint rendezve
nem lesz. Hasonló tudósítások jőnek az ország minden részé
ből, s mi mély megindulással hajtunk fejet a nemzet nagysze
rű állhatatossága és fenséges nyugalma előtt, melyet mint
kicsavarhatlan fegyvert a törvénytagadó harácsnak egyedül
szegez ellenébe.
— Haynald erdélyi püspököt Kolozsvárt fényes fáklyás
zenével fogadták. Karloviczon pedig Rajacsics patriarcha öt
ven éves áldozársága ünnepét ülték. Volt népünnep és nagy
fáklyás zene. Megjelent — még pedig disz magyar ruhában
— Csernovics Péter is, kit a patriarcha atyjai szerettei csó
kolt meg, mint a két testvérnép közti egyesülés egyik leg
főbb bajnokát.
— Mihályi Károly volt honvédezredes m. hó 22-én olmiiezi fogságából szabadon bocsáttatott, s e napokban Pestre
érkezett. — E köztiszteletü hazánkfia eszerént 849 óta, te
hát 12 egész esztendeig ült fogságban azért, hogy önvédelmi
harezunkban résztvett. Táncsis is még mindig fogva tartatik
a tényleges hatalom által, noha nem törvényes bírák ítéltek
fölötte nem alkotmányos eljárással.

112

Futakon atyja több barátjával jö tt László össze, kik őt séggel nem vala, azonnal kegyelmet kért a királytól, kit ama
Cilly iránt újból óvatosságra inték, egy nltalok elfogott leve- merény bármily igen fölháboritott, László iránt a legjobb
lével is bizonyítván annak gonosz indulatát, melyben azon indulatot mutatá s őt és barátait azonnal minden büntetés
Ígéret vala téve Brankovics szerb fejdelemnek : „hogy a két alól fölszabadító.
Hunyadi fejével nemsokára kedveskedhetik.“
P ár nappal később tudósitá László Temesvárott mulató
Mennyire elvonta Cilly ármánya a király kegyét és bi- anyját Cilly halála felől s egyszersmind arról, hogy a kiralyzalmát Lászlótól, kitűnik abból, hogy, midőn a gyűlés vég- tyal nemsokára látogatására indulnak Belgrádról.
ződött s Hunyadi, az ifjú királyt, Belgrád megtekintésére
Erzsébet V. László király jó indulatát maga és fia száfölkéré, ez ekép válaszolt : hogy Futakot mindaddig el nem mára teljesen kinyerni akarván, nagy előkészületeket tőn an.
hagyja, mig Hunyadi keze írását nem adja arról, hogy neki nak minél fényesb elfogadására, s midőn annak elindulásáró
Belgrádot átadván, semmi veszélybe nem keritendi.
hirt vön, kisebb fiával Mátyással s nagyszámú kisérettel ment
Bármily sajátos volt a király e kívánalma, Hunyadi leg- eléje gyászöltözetében,
kevésbbé sem szegült ellen s midőn Belgrádhoz közelitettek,
A király nyájasan üdvözlé a még mindig szép özvegyet
László a királynak átnyújtó átadás jeléül a vár kulcsait, de s ót gyásza letételére ösztönözé, igy szólván : „nem illik
ezen a király megszégyenülvén, azokat el nem fogadta.
azon férfiúért gyászt viselni, ki, mint Hunyadi János, a haMihelyt a király és U lrik nehányadmagával a várba Iáiról csak most ment át az életre s ki Magyarországot
ment, annak hídjait Hunyadi ismét felvonatá, melynek követ- nekem s a szent vállásnak m egtartá és most azon Krisztussá
keztében Cilly négyezernyi zsoldosának beszállítása meg lön uralkodik, kinek szent neveért harczolt.“ És hogy engesztelő,
akadályozva. Midőn a király ez óvatosság okát kérdezé, Hu- dósét méginkább bebizonyíthassa, Kelemen napján lágy fénynyadi azt válaszolá: „hogy a magyaroknál a végvárakba csak nyel jelent meg a vár kápolnájában, Hunyadi László, anyja,
oly sereget lehet bocsátani, melynek hűsége már megkísérel- Gara, ennek leánya Mária, Ország, Bánfi s több four kiséretetett.“
tében; hol miután Veronai Gábor szerzetes az oltár előtt
Ez által Cilly még inkább fel lön ingerülve Hunyadi misét monda, a király, megölelvén Hunyadi János özvegyét,
ellen s pár nappal azután, november 15-kén, mig a király a mindenható színe előtt, az oltári szentség felett hallatá :
istenitiszteletet végze, a tanácsházban összejővén, heves szó- ^10&У Gilly halálát elfeledvén, Erzsébetet anyjául, Lászlót és
váltás folytán annyira ment a dolog, hogy Cilly kardot ránt- Mátyást fivéreiül tekintendi.“
va, megtámadá Lászlót, ki a fejéhez mért csápást karjával j
Egész hónapot tölte meg ezután a király Temesvárott
fogá fel. A zajra berohantak Hunyadi hívei a mellékteremből j a Hunyadi-csalad köreben, kik ez időt nem szűntek meg
s fölgerjedve Ulrik nemtelen eljárásán, ki a fegyvertelen ellen előtte vadaszat, lovagi játékok rendezése, bajvivás stb. által
halálos csapást intéze, legott földre terítvén, fejét vették.
minél élvezetesebbe tenni.
(Folytatása következik.)
László, kinek Ulrik kivégeztetése szándokában teljes-i
Felelős szerkesztő. V a ch o tt S á n d o rn é .

Az „Anyák Hetilapja“ olvasónoikez!
A lelkes magyar anyák, kik átlátják, hogy válságos és küzdelmes napjaink közepette és a valódi
háziasság, a magasztos nőiség az, mire leányaikat növelniük kell, legjobban megítélhetik, sikerült-e betoltenünk ama hézagot, melyet irodalmunk ez ágában velünk együtt minden gondos családanya sajnosán
tapasztalhatott.
Az „Anyák H e tila p ja *6 ezentúl is, mint eddig az anya és nö legmagasztosabb kötelességeit tart
va szem előtt, arról fog értekezni mindenha, mivel áldozhat a hölgy a háziasság szent oltárán mint nő,
mint anya és mint honleány.
Hogy e föladatának egyész mértékben megfelelhessen, a mostaninál nagyobb számára van szüksége
az előfizetőknek; fölkérjük tehát tisztelt elöfizetőnőinket, hogy a következő félévre előfizetéseiket ne csak
megujitsák, de olvasónöink körét, amennyire lehetséges, egyszersmind szaporítsák.

Az „Anyák Hetilapja“ szerkesztősége.

Előfizetési föltételek.
Az „Anyák Hetilapja“ postán küldve vagy Budapesten házhoz hordva félévre (ju l.-d ec .) 3 ft.
évnegyedre (jul. —sept.) 1 ft. 5 0 kr.
'
Az előfizetési pénzek az „Anyák Hetilapja“ kiadó-hivatalához. (Egyetem-utcza 4 . szám.) küldendők.

Tiz előfizetett példányra egy ingyen-példány Jár.

Az „Anyák H etilapjainak kiadó-hivatala.
Nyomatott L änderer és Heckcnastnál. Pesten 1861.
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