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Fiatal hösnénk semmi esetre sem tartozék amin- Ekkor jelent meg épen legjobbkor, Gárday Kál- 
dennapi, könnyelmű leánykák közé, kik többnyire csak mán, mint a szülői arany álmák legragyogóbb meg- 
liiuságuk bábjai; sőt voltak keble mélyén magasabb valósulása, ki viszont véletlenül találkozók először 
— s szebb álmai is, mint melyek közönségesen fog- valahol e szépek szépével, s Aurórában uj szeszélye 
lalkoztatni szokták a szivet, — s talán egy titkos, álom képét találta föl.
hiven őrzött, érzelmet is rejtegetett keble, egy édesebb Csoda-e ha a ktilöncz föur házassági ajánlata, ki 
s fájóbb érzést a többinél, mely megmenthette volna öt csak ,szép feleséged akart, Aurora ifjú lelkét egy- 
a hiúság tévedéseitől,—de mert túlságosan bálványo- szerre kiragadta lenyomó, beteges hangulatából? 
zó anyja nem gondoskodott, hogy a gyermek foglal- Csoda-e ha az előzmények után, feldobogtatá szivét a 
hozáshoz szokjék, mert nem tanitá öt hivatása körét gondolat : hogy mint Gárdayné, a világban, hova 
ismerni és szeretni, a munkátlanság unalmai közt annyira vágyott, szerepelni — s tündökölnie lehet, 
elég ideje volt a szegény fiatal leánynak a fölött A jegyváltás csakhamar megtörtént nagy kön- 
tünödni,mennyivel szebb volna az élet,ha szülői óhaj- nyedén, mint igen sok esetben szokott, s Gárday 
tása teljesednék, ha ö ez egyhangú falusi magány- mindennapos látogatója lön Bakonyiék házának, 
nyal, folcserélhetné a főváros változatos élveit. — Hiszen most is öt várja a szép Aurora; — s
Legelőször csak ennyit kivánt mindössze is, — de a mint égnek arczai, — mint dobog sz ive!------Te-
lélek nem szokott megállapodni az első gondolatnál, hát csakugyan szeretne? — Ezt kérdé önmagtól e 
az eszme uj eszmét teremt s húz maga után, mint az pillanatban. — Vagy nem szerelem remegtetné úgy 
érzelem uj érzést,—s Aurora is tovább és tovább fűzte fiatal keblét s kedves arczát, nem az festette volna 
öntudatlanúl világi tarka álmait, mig végrejcsak azon oly pirosra? — Mi lenne hát? — Önvádat ily ifjú 
vette magát észre, hogy képzelődése egész hosszú törté- s z í v  csak nem érezhet még?
netet szőtt és alkatott, s benne a hösné : önmaga volt. Ó mért nem felejthetem öt, kit már mint gyer- 

S a fiatal leányka egyszerre csak elégületlen kéz- mek is csodálék, — vagy mért nem hasonlít hozzá 
de lenni, az idő igen hosszúnak tetszik, a napok unal- Gárday? — gondolá a szegény leány, szive vádló 
masoknak, —mig végre az alig tizenhét éves gyermek, dobbanásait elnyomni törekedve, 
türelmét vesztve, csaknem unni kezdé magát az éle- E pillanatban lódobogás hallatszék, s Aurora 
tét is . . . leküzdve felgerjedését, jegyese elé sietett.

(Folytat áea következik.)

A színház nemtője.
Gyűl, fogy a nép a színházban, Öt idő, gond honn nem tartja,
Mint az ár-apály; A rósz példa nem,
\  altozando sokasága Melyre nálunk fényét veszti
Gyakran le- leszáll. Annyi gyáva szem.

Ez nem jő, mert gond marasztja, Öt a drága honi szózat
Az mert idegen, Nem fárasztja ki,
Ez, mert mindent, a mi honi, S a ki látja, ily szavakra
Megvet hidegen. Nyílnak ajaki.

Es a hű, kit nagy- s kicsinkén „Mit jelentesz, szép jelenség
Érdekel a hon, Arczod hajnalán ?
így sóhajt fel : ,,Isten átka Szebb jövendőt a magyarnak
Ül a magyaron," Annyi gyász után?

Egy van a ki a kis körbe, Te vagy-e a hit, reménység,
Mint egy égi nő, És a szeretet?
Szépen, ifjan és vidáman, Adjon Isten a hazának
Mosolyogva jő. Több ily hölgyeket.“ Vörösmarty.
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Képek a női  ne ve l é srő l .
Riulolphi Karolin után.

HUSZONHARMAD1K LEVÉL. Ida számára. Ezekben kell munka kosarakat, köny-
Most már tökéletesen rendben vagyunk. A két veiket s játékaikat egymástól elkülönözve, gondosan 

kis leány velem alszik egy szobában, és lakszobánk is s rendben tartaniok. Mielőtt este fölmennének aludni, 
közös. Ágyacskájuk szorosan az enyém mellett áll. mindent helyre kell igazítani, mit napközben hasz- 

Gertrud a szomszéd szobában alszik. A gyerme- náltak. Ha esteledéskor valamit a szekrényből ki 
kék fél kilenczkor fekíisznek, én tizenegykor. Ha le- akarnak venni, miközben mi a kertben vagy a máso- 
hetséges, mindig magam fektettem le őket, s ha gá- clik emeleten vagyunk, világítás nélkül meg kell ta- 
tolva vagyok, senki nem lehet helyettesem, az értei- lálniok. Ki valamit szét hagy, büntetést kap. Ez szűk- 
mes Gertrudon kívül. Ha lefeküdtek, nem szabad séges, mivel Matild borzasztó rendetlenül van szok- 
többé hozzájok menni. tatva, vagy inkább, el van kényeztetve. Idát is magá-

Ida többnyire azonnal elalszik, Matild azonban val sodorná, ha nem venném a dolgot komolyan, 
gyakran még soká fenn virraszt. Gertrud azalatt a Tudod mi féle büntetést szabtam? Pénz büntetést! 
szomszéd szobát őrzi. Tegnap este igy imádkozott Mióta az öreg Péterrel megismerkedtünk, Ida 
Ida : ,Édes Istenem! ma igen jó kedvein volt, csak- előtt különös becse van a pénznek, s csak most kezd 
nem pajkos valék, de még sem egészen. Adj mamám- fogalommal bírni a dolgok ezen tartalmára nézve, 
nak kedves, jó éjszakát s álmokat Idája felől.* Ma- Péter, mint legutóbbi levelemben irtain, mindjárt 
tild nincs imádkozáshoz szoktatva, s még eljő ideje, érkezésünk első reggelén meglátogatott bennünket, 
addig csak hagyom őt. mint Ida kívánta, s megkapta tejes kenyerét. Délután

Reggel hat órakor kelek föl, a két kis leány megkérdeztem tőle : vájjon holnap eljöjön-e ismét 
hétkor. Aztán mindkettőt, saját kis szögletében, meg- reggelire az öreg? ,Igen, Selma néni.* Viszonzá a kis 
mosdatja Gertrud, — mert mindenik eltulajdonitá a leány. Hát ma délelőtt nem lettél volna éhen? Ida 
hálószoba azon felét, melyben alszik, hol aztán egy- elpirult és hallgatott. Láttam rajtad kis leányom, 
mástól elfordulva, szoktak mosdani és öltözni. Ida hogy éheztél. Oda adjuk-e hát Péternek ismét kenye- 
szemérmetessége lassanként Matildra is elragad. Kü- redet? ,Édes néni, hiszen megígértem.* Az igaz; de 
lönben először Matild szokott öltözni, mint idősebb, s halld csak : a te kis tejes kenyereddel Péter nem la- 
azután következik Ida. Én azalatt többnyire olvasok kik jól, hisz magad láthatod mennyivel nagyobb mint 
vagy irok a szomszéd szobában, melynek ajtaja tárva te, s igy sokkal több táplálékot kíván s Péter örö- 
áll. Múltkor Ida belopózék hozzám kis alsószoknyá- mestebb is eszik barna kenyeret. Hogy segítsek hát a 
ban, még Gertrud Matilddal foglalkozott. Épen első dolgon, Selma néni, ha az én kenyeremmel nem lakik 
levelemet pecsételtem,melyet megválásunk óta írtam jól?* Adj neki pénzt, hogy vehessen magának na- 
hozzád. gy óbbat.

Midőn el készülék, a kis leány fölvette asztalom- ,Igen, de: nincs pénzem.* Tudod mint hozhatjuk 
ról a levelet, megcsókolta rajt nevedet, aztán a pe- rendbe a dolgot? Kösd meg hetenkint kis harisnyá- 
csétet s oh a pecsétet a mama is meg fogja csókolni, dat Matilddal együtt, s ha aztán vasárnap reggel el- 
hiezen sokszor láttam mit mivel, midőn Selma nénitől hozzátok nekem a kész harisnyákat, minden párért 
levelet kap : gyakran szorosan ajkaihoz szoritá azt, nyolca garast kaptok, s akkor lesz pénzetek, melylyel 
mielőtt feltörte volna. S igy most már csókjaink ta- tetszéstek szerint rendelkezhettek. Ida szemei örömtől 
lálkozni fognak.* — Mint meghatott ez édes rajongás! ragyogtak. Másnap, midőn reggel Péter ismét megje- 
Gertrud öltözni hívta öt, s a kedves kicsike vidáman lent, a kis leány megkérdezte, szabad-e le mennie 
futott ki. hozzá,magam vezettem öt le .,Halld csak Péter, monda

A hálóteremben mindeniknek külön szekrénykéje a szegény sántához — bár neked ígértem reggelen- 
van, hogy holmijokat rendben tarthassák. Semminek kint kis tejes kenyeremet, de Selma néni azt mondja, 
sem szabad szerte heverni. Mielőtt kimennének, min- hogy az kicsi számodra. Nekem nincs nagy kenye- 
dent szépen helyére kell rakniok, mi használtaik, rém, melylyel te jól lakhatnál, én azonban vasárnapon- 
Gertrudnak egyéb dolga nincs ott, mint kiseperni. A kint ezentúl mindig fogok pénzt kapni, ha szorgalmas 
többit a gyermekek végzik. leszek, s valóban az is leszek. Első vasárnap mindjárt

Lakszobánk (a zöld, a virágkosarakkal, mit te délben jöj. Nemde, édes néni, eljöjön Péter? Igent in- 
ugy szerettél) ismét három részre van osztva; a kö- tettem mind neki, mind a sánta Péternek. ,De mi lesz 
zép nagy fal mellett áll a pamlag, előtte munka asz- belőled szombatig? Selma néni, adj szegénynek erre 
tftlom, mely aztán az én birodalmam. A szoba mind a hétre egy nagy kenyeret.* Gertrudot szólítottam 
két oldalán hasonló szekrény áll, egyik Matild, másik elő, s átadva az étkamra kulcsát, Idát is elküldtem,
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hogy maga választhasson kenyeret Péter számára, öreg Péterjét nem láthatja naponkint. Én azon- 
Mint előre gondoltam, a legnagyobbat fogta fel, s ezi- ban örvendek rajta, bogy minden heten csak egy- 
pelte ki nagy nehezen. Én azalatt megerősitém az szer jő, legalább mindig uj marad az üröm a dolog 
öreg előtt, a gyermek ígéretét, azt azonban szigorúan mellett,
kikötöttem, hogy köszönje meg egyszerűen, de semmi Ezen lietipénzböl fizetnek büntetés pénzt, ha 
hízelgőt ne mondjon a kis lánynak. Midőn Ida valódi egyik vagy másik hanyag lesz. Azt hiszem, Ida óva- 
angyal modorral odanyujtá a kenyeret, a szegény kodni fog. Hogy Matild mit mivelend pénzével, még 
öreo- szemeiből könyek peregtek le. ,Isten fizesse meg, nem tudom. Nála még semmi határozott hajlam nem 
kedves jó kisasszonykám! s pillantása, melyet az égre látszik kifejlődve lenni. Különös, hogy ily erős ter- 
vetett, a gyermek szivéig látszék hatni. Ida elmélyedve mészetnél ily érzéketlenség létezhet, minőt idáig ta
bániul t az öregre. Aztán ugrándozva jött fel mellet- nusitott. De e gyermekieden gyermeket tanulmá- 
tem. ,Most csak gyorsan édes néni, adj nekem pamu- nyozni kell. S azt teszem is, bár addig egészen ina- 
tot , hogy köthessek. Kivánatát teljesitém, s ö meg. gára hagyom, mig valami mutatkozik nála, mi által 
osztá a pamutot Matilddal; mind a ketten egyszerre megismerem s fölfoghatom.
kezdtek el. Egészen kis harisnyákat köttettem velők, Isten veled Emmám. Nem sokára Ida is fog írni; 
hogy feladatukat minden különös megerőltetés nélkül naponkint gyakorolja magát. S nincs jobb irómester 
betölthessék. Csak egyet sajnált Ida e mellett, hogy mint a közlekedési vágy, távollevő kedveseinkkel.

Róka mester lánykérése.
Mese, Bulwer E. L. után •

(Folytatása.)

A szarka roppant szívességgel fogadta a rókát s Mikor aztán egészen kibeszélte magát a szarka^ 
nyájasan kérdezte tőle : hogy mi hozta öt szegény megjegyzé végre azt is „hogy bizony nagyon roszu, 
lakába? eshetik a róka komának, hogy ezentúl az oroszlán

„Szavamra — válaszolt udvariasan a róka — pompás udvarát kerülnie keilend.“ 
csak a vágy nagysádat viszontláthatni s gyönyör- „A mi azt illeti, — válaszolt a róka — ö felsége 
ködni azon kecsteljes előadásán, melylyel kedves kis házi boldogságának megőrzésére tett fáradozásaim 
történeteit előadni szokta; — aztán még egy titkot jutalmául adott ajándéka, ezen nélkülözésért dúsan 
is szerettem volna közölni, ha meg lennék benne kárpótol; csak képzelje nagysád, három drága haj- 
gyöződve, hogy egészen köztünk marad . . .“ szálat kaptam az Amaronthologosphorus ötödik lá-

,,Szarkabecsületemre“ szakitá öt félbe a szarka, bából!“
„Bocsánatot kérek, hogy szavaira kételyt fejez- „Kineka lábából?“ sikoltott fel a szarka elfinto- 

tem ki — válaszolt a róka, — hisz tudhattam volna, rítva fejét s lefelé tartva bal fület, 
hogy a szarka valódi jelképe a hallgatásnak és titok- „Amaranthologosphoruséból.“ 
tartásnak. — Mit is akartam csak mondani? Ismeri „Ugyan mit jelent ez a szörnyű hosszú szó, ked- 
nagysád ö felségét a nöoroszlánt?“ vés komám uram?“

„Bizonyosan“ válaszolt a szarka s nagyobbra „Az Amaranthologosphorus a Cylinx folyó bal
emelte orrát. partján lakik, öt lábú, az ötödik lábán három haj-

„Tchát, tetszett ö felsége szivének vagy, hogy is szála, ezen hajszálaknak az a tulajdonsága van, hogy 
mondjam, szeszélyének, legalázatosabb szolgája felé birtokosukat örökké fiatallá és széppé teszik.“ 
hajolni s ezen az oroszlán oly méregbe jött, hogy „Mit beszél ön kedves komám uram, ugyan mu- 
tanácsosabbnak tartottam elillanni. Egy szerelem- tassa meg azt a gyönyörűséget“ válaszolt köröm- 
féltő oroszlán, hitemre mondom, nagysád, nem ismer nyújtva a szarka.
tréfát.“ „Mennyire sajnálom, hogy nagyságodnak nem

Ily fontos újság természetesen, felért a szarka szabad megmutatnom; drága hajszálaimat csak azon 
minden mende-mondáival; meg is fizetett érte ember- hölgy gyei szemléltethetem, kit nőül veendek. Nász- 
ségesen; Kondor és Bundás urakról minden pletykát ajándékul vannak szánva, ezáltal kívánván oroszlán ö 
elmondott, mit róluk a rósz világ koholt, s neki esett felsége, legmagasabb nejének szerelméről való lemon- 
czicza kisasszonynak is. Elhihetitek, hogy egy hibáját dásomért megjutalmazni. Egyébiránt csupán a szép
e m  hallgatta el. A róka megkettözött figyelemmel nem bájinak emelésére hatnak, miként az rajtam is, 
hallgatá végig fecsegő háziasszonyát s annak minden kinek legkevésbé sem emelte alakját, tapasztalhatja 
nagyításai mellett is annyit bizonyosan megtudott, nagysád. Meg kell vallanom, hogy nagy gyöngédség- 
hogy macska kisasszony nagyon szereti a hízelgést, gél volt ez ajándék kigondolva. Azonban mindez 
s elég képzelődő arra, hogy ezt valónak higyje. ugy-e közöttünk marad?“
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„Boldog Isten, hogy lehetne egy szarka fecse- újságot megtudták, s nagyon kiváncsi lett azon érdé- 
gö?“ válaszolt a nyelves néniké. kés idegenre, kinek kincsei, épen a divatos kifejezés

Ezzel a róka jó éjt kivánt, s mielőtt magát a kis szerint „képesek voltak minden állat boldogitására.“ 
cziczánál bemutattatná, bebújt egy lyukba, hogy a Nem sokáig kellett várakoznia; alig kezdé fáskerti 
nap fáradságait jól kipihenhesse. sétáját, találkozott az őt kereső rókával. Oly szépen

Másnap reggelre az egész vidék tele volt vele, meghajolt előtte, a mint csak birt, s e mellett oly 
hogy az oroszlán királyné beleszeretvén a rókába, szép dolgokat beszélt a cziczuskának, hogy ez épen 
ezt ezen szerelem miatt a király udvarából elűzték, nem csudálkozott a oroszlán-királynő szerelmén, 
azonban száműzetését a király három oly hajszállal Azonban lássuk addig, mig ezek itt édelegnek, 
kármentesíté, mely azon hölgyet, kit a róka nőül hogy mi lett a szerencsés róka vetélytársa, a ezegény 
veend, örökké fiatallá és széppé teendi. kutyából.

A macskahölgy az elsők közé tartozott, kik ezen (Folytatása következik.)

V á s á r f  i a.
Három leányka kére „Ha csillogó külsőség
Apját, egy jó apát : | Volt lelki vágyótok,
„Hozz, jó apánk, ha elmégysz, A szenvedt veszteségen
Nekünk vásáriiát.“ Meg keli nyugodnot к —
„Ha jók lesztek s szelídek!“ Szólt apjok — mert veszendő
Szelíd s jók igen, Mindig a földi kincs;
S munkásak is fölül rá.“ A szellem az, s mit ez bir,
Fogadták összesen. Minek rablója nincs.“

Az egyik kére ékszert, A két csalatkozott lány
Aranyból fényeset; Lassan megnyugovék,
A másik öltözéket, Ámbár a veszteséget
Mint illik ékeset; Sokáig érezék;
Könyvet kívánt magának A harmadik gyönyörrel
A harmadik leány. Olvasta könyveit :
Melvlyel szivét mivelje Velők mulat, belőlük
Játék s dolog után. Kéjt s oktatást merit.

Elment, s miként ígérte, Be mint patak folyása
Hozá ajándokát; Az ember élete;
De útban útonállok Bármily simának látszik
Kifoszták az apát; A viz fölülete,
Az öltözék, az ékszer Minden csepp, minden hullani
Rabló kezébe mén, — Perczenként más alak,
A könyvek ott maradtak A mint a habjátékban
A láda fenekén. Együvé omlanak.

Három leányka otthon Házat a kis családnak
Jó és szelid vala, Tűzvész emészti fel,
Mint fogadásuk tartá, S a kis leány adózik
A munka is folya; Mindannyi könyvével;
Az öltözéket, ékszert A kettő káröröm közt
Elszedvén a zsivány, így ejd  most szavát i
Vásárfiát csak egy kap, „Lám, lám a dragalátos
A harmadik leány. Könyv is vesző tehát!“

„A könyvek elveszének,
S clveszthetők, igen ! —
Mond a lányka nyugton —
De szellemkincse nem!
Mi könyveimben állott 
Lelkem s szivemben áll :
Onnét ki nem ragadja
Kincsem, csak a halál! Garay.
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Az emberiség- műveltségének fejlődése.
(Folytatása.)

riségé. Mihelyt létrejött az ember, tüstént szüksége 
volt a felfedezésekre. Talán először egy faágot raga
dott meg, hogy magát a vadállatok ellen védelmez
hesse s igy találta fel a bunkót; rövid idő alatt fel 
kellett ismernie kívánatos élelemforrás gyanánt az 
állatországot, s igy szükségkép korán fel kellett ta
lálnia azon vadász- és halász eszközöket, melyeket a 
legvadabb népekkel is , a tökély bámulat* fokára 
láttuk fejlesztve; azonban hihetőleg több idő kellett 
arra, mig az emberek szelídíteni tanulták az állato
kat, vagyis mig vadászokból tenyésztőkké váltak; 
még nagyobb lépés volt az állattenyésztéstől aföldmi- 
velés megkezdése, az állandó letelepedés, az otthon, 
a háziasság kényelmeinek felismeréséig; ekkor nyilt 
aztán igazi alkalma az embernek a gondolkozásra, s 
észlelési és felfedezési tehetségeinek élesítésére.

Hogy a fehér faj mikor s mikép ment át ezen 
fejlődésen? arról hallgat a történet; s alig emlékszik 
róla öregebb testvére, a monda. Őshazánkban Ázsiá
ban és Egyiptomban már 4000 évvel ezelőtt szántot
tak az emberek; termesztettek gabnát, bort; növel
ték az olajfát; marhát tenyésztettek, építettek háza
kat és városokat; meghatározatlan időktől fogva fel
dolgozták az érczet eszközök, fegyverek s ékszerekre; 
főztek, fontak, szőttek és festettek. Krisztus urunk 
születése előtt 2000 évvel az üveg és bíbor már fel 
voltak fedezve. A tenger közelsége kereskedelem s 
hajózásra édesgeté az embert, s a partok lakói a leg
régibb őskortól fogva gyakorlók ezen foglalatossá
gokat.

A középtenger keleti medre képezi körülfekvő 
tartományaival azon tért, melyen először léptek fel 
történelmileg felismert népek, kik meglehetős magas 
miveltségi fokon állottak, hajózást és kereskedést, 
müipart és csillagvizsgálást űztek s állami szerkezet
tel bírtak. A betűírás s a mi a fogalmi életre szük
séges volt, p. o. sarkmérö, vitorla, horgony, mágnes, 
ezüst pénz már Krisztus urunk születése előtt 1000 
évvel fel voltak találva, 

következik.)

A r a n y  m o n d a t o k .
Külföldi remekírók után.

Az ember emberek közt nem maradhat soká|mégis csak emberek! Miként a csepnek csak a viz 
elhagyottan! Vettessék bár hova, ha emberek közéjszínét kell érintenie, hogy felfogassék s belé olvad
óik, kik, mielőtt felfedezné hova jutott, minden jón, nevezzék bár a vizet tócsa- vagy forrásnak, 
oldalról csatlakozás készen állnak körülte. Ь ha aztán folyam — vagy tónak, keleti — vagy világ tengernek, 
környezői nem előkelők, úgy szerényebb sorsnak! ha
л ет  szerencsések, úgy szerencsétlen emberek! De Lessing.



Az embereket nem az által ismerjük meg, hogy Senki sem oly gyakran igazságtalan, mint ki 
bennünket meglátogatnak ; nekünk kell fölkeresni nem tűrheti, hogy igazsága ne legyen, 
őket, ha tudni akarjuk, mit tartsunk felölök. ' de Rochefoucauld.

Goethe. _____________

Nöszorgalom minden nagyobb állammozgalom- ^  társasági közlekedés különös áldozatokat 8 le- 
ra hatást gyakorol. Nem fegyverrel, hanem szive által mon(^ st ^ván. Klinger.
formálja az asszony a világot; de ehhez a nöszivnek
szeretőnek, önmagáról megfeledkezönek, gondosnak A közönségeset fölösleges kárhoztatni, mert az 
és nemesnek kell lennie. fíuroie Júlia. örökké egyforma marad. Goethe.

Lehetlenség nem létezik; a gyengeség és gyáva- Ne tanitsa senki más az embereket, mint az, ki 
ság találta föl. Auerbach. igazán szereti. Jean Paul.

Női ismerettár.
— A pesti és bécsi piaczokon régóta nem lehetett több kertjében. — Látható továbbá a fennebbi ügynökségben a 

dinnyét látni mint az idén. Bécsbcn a sárgadinnye 1 fttól le novarrai világkörut alkalmával hozott pár chinai paszulyfaj, 
10 krajczárig folyv ist nagy mennyiségben kél; a görögdinnye melyekből egy szem után terem egy meszely,
«I meghüsült időjárás daczara szinten tetemes fogyasztásban — A győri vaspályán most asszonyok viszik a konduk-
reszesül. E gyümölcs megjelenése a birodalmi székvárosban, tor szolgálatot. E konduktornők kék blouset és kerek fekete 
hol eddig oly ritka volt, a vasúti közlekedésnek köszönhető, kalapot viselnek. Évi fizetésök 108 ft, mig a férfiaknak 200 
Pesten a Dunaparton szintén halommal fekszik még a görög ftot kellett fizetni. Jó a gazdálkodás, de kérdés, képesek-e a 
és sárga dinnye, mar czikkenkint is áruljak. nők fenntartani a rendet, főleg a nagyon is vegyes közön-

— Stein, kolozsvári német könyvárus — ki nemrég az séggel biró harmadik helyen ?
osztrák hadsereg ujjaszorvezesének üdvös föladatáról adott — Ismert vállalkozó és hazafias szellemű könyvárusunk
ki egy vastag német könyvet — újabban a pangó üzlet miatt Pfeifer Ferdinánd, Zilahy Károly szerkesztése mellett a ma- 
galand, papiros és suviksz-kereskedést nyitott. Ki a magyar gyár Írónők arczképcsarnokát szándékozik kiadni egy lapon, 
földön a német irodalmat és központosítási eszméket ter- a legdíszesebb kőmetszetben, mely Keiffenstein európai nevű 
jeszti, oly könyvárusnak a fénymázárulás nem siilyedés, ha- bécsi műintézetében fog készülni.
nem még emelkedés. Ez az a kolozsvári nyomdász, ki a nála — Bulyovszkynét újra mindig sűrűbben kezdik emle-
kijövő műveket külön censura alá veti. getni a lapok, s a „Nővilág“ már azt Írja, hogy alkalmasint

— A pomologiai rendszerek közt jelenleg uralkodó te- nem sokára vendégszerepelni fog a nemzeti szinjmdon. Vár- 
temes zavar tisztázására, a belga király az ottani Van Mons- juk, mert helye a fontos közintézetünknél valóban mindeddig 
társulat élére állva, igyekszik a min ta-gyümölcsfagyüjtemény- betöltetlenül áll.
nek a tudomány érdekébeni osztályoztatásán. A fővárosunk- — Mint a M. O.-nak Írják, Olaszországba züllött test-
ban nem rég alakult magán-kertészeti társulat maga részéről véreink csodálatos vitézséggel fejezik be Nápolynak a bour- 
is járulni kívánván a fontos kérdés rendezéséhez, elhatározta honi tolvajoktól való megtisztítását s közelebbről újra Felső- 
a társulati tagok kertjében termő nevezetesebb gyümölcsöket Olaszországba térnek. Della Chiesa tábornok már parancsot 
Simonyi által lefényképeztetve juttatni az európai központ és ndott a magyar légió Összehúzására, minek megtörténte után 
az érdeklett magyar közönség elé; ez utóbbi számárán társu- bizonyosan Porte Mauricioba fog áttétetni, 
lat közlönyében a „Falusi Gazdá“-ban. Ugyané gyümölcsfa- — A milánói „Pungolo“ egy hozzánk jutott száma
jók uj évtől kezdve a Kertész-gazdászati ügynökség költségén szerint Tiirr tábornok esküvője a Mondovi melletti Fiam- 
leirással együtt színezett alakban is meg fognak jelenni. Ily niinga nevű kis kápolnában történt a püspökhelyettesi segéd 
lendület,melyet eddig az illető országost ársulatok részéről is által s Bethlen Gergely olasz kir. huszártábornok és több 
nélkülöznünk kellett, magánügynökségtől kétszeres méltány- magyar ur jelenlétében. A menyasszony részéről MmcW ysc- 
latot érdemel, mert életrevaló fölfogásról tesz bizonyságot. Bonaparte és két fia volt jelen. Mint a „Családi Kör“-ben

— Dicsőült gr. Batthyány Lajos hazánkfia özvegye, jc- olvassuk, a Türr tábornokunk herczcgi hitvese számára több
lenleg Olaszországba utazik. Nővére az ott lakó gr. Károlyi pesti hölgy által küldendő disz magyar fejkötő Szegfi Emi- 
Györgyné, Horváth Mihály és gr. Karacsay kíséretében Mi- Ha felügyelete alatt az ismert jeles divatárusnő, Kleinné asz- 
lanóig eléje mennek. szony műtermében készül.

-  A magán kertészeti társulat, Józsefiéi- 14-ik szám ~  Л ЫгС8 történetíró Schlosser Frigyes Kristóf, kinek 
alatti csarnokában az ablakos-szuönkészitményü háza látható. müvét magyarra Bajza dolgozta át, f. hó 23-án Heidelbergá- 
E kis féreg a lakhelye oldalán hagyott kerek nyílásra átlát- ban meghalt. Schlosser Németország legjclesb torténetirói 
szó lemezt készít, moly a természetben működő titkos erő- közé tartozott. Született Jenében 177(1. nov. 17-én, s 1817. 
nek szintén egyik bámulatos mutatványa; innen az állat éta mint akadémiai tanár működött Heidelbergában. 
neve. Találtatott e ritka jelenség Szilassy György ur pándi Felelős szerkesztő : Vachott S án dorné.
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Előfizetési fölhívás
az

„ANYÄK h e t i l a p j a
October —decemberi uj évnegyedére.

Az Anvák Hetilapja“ mely egy irodalmunkban sé által fogadtatott egyedül azon környülményeknek tulaj- 
Az „А.П)ak netilapj ) ,»■' , w / .  tiiytp donitom melyek kozott e lap megindult,

eddig teljesen parlagon hagyott tér eltoglalas.it tűzte ^  valóban jla az april 1-étől lefolyt időre vwszatekm-
ki föladatául, október elsején uj évnegyedbe lep. tünk> alig bámulható hogy oly vállalat mely a politikával 
Milv tátongó héza«* pótlására van hivatva e vallalat kQZVetlen összeköttetésben nem áll sőt annak tárgyalásátStar? Ä t Ä e K
másfelől p ed ig  fö lfogja azon v iszony t, mely b é n a  nazai ш  • által elvenen éreztetik is, s hogy e szerint
nőnem szellemi fejlődése összes nemzetünk közmüve- vállalat, ha nem is azonnal de biztos sikerre szá-
lödésével áll. Kétségbe vonhatja-e valaki hogy ug} mopiat# .
az át alán os emberi, mint a polgári és hazafiul ere- Mert ha azon reménynek melylyel borús napjainkban e
„vek kútfejéül egyedül a jól fölfogott családi élet j10„ jövőjére tekintünk egyik fő alapját azon lelkesedésben 
szol mii melynek ápolása és kellő irányítani Útmutató találjuk melylyel hölgyeink mindent mi e nemzet kifejlődése 
szolgai, ineniiLK ap«t u i e J hivatása’ ' elősegítheti, felkarolnak, s ha senki az összeköttetest mely
vezetése az odaírni ko*loi« ok hw atMa. . ^  hazánk jövőj(Syel áll, hölgyeinknél tisztábban

Legmeggyőzőbb indokolását találjuk ennek, un ne- t-0O.:afel)Valöban nincs okunk kétkedni oly vallalat jovo- 
pelt nevű Írónk , a köztiszteletii b. Eötvös JozseineK e czélok előmozdítását tűzte ki magának, főkép
e lap kiadójához a napisajtó utján intézett azon nagy т ^ п e vállalatot az vezeti, ki dicső de szerencsétlen férjének 
becsű nyílt levelében, mely az „Anyák Hetilapjáénak oldalán s mint anya, méltónak mutatta magát, hogy e hon 
fennállási szükségét a legvilágosabban mutatja ki, s hölgyeihez azon nehéz de, nemes hivatásról  ̂szóljon,mely 
mPlv jxz. m;,rpfPpyiL- • iránt, hála a Mindenhatónak! kozottok sokan lelkesülnek, de

У ' . melyet több áldozattal nálánál senki nem teljesített.
Nem csekély meglepetéssel sőt sajnálattal értesültem Röviden kifejezve tanácsom tehát abban áll bogy

kegyednek m. h. 30-án hozzám intézett soraiból, hogy az j.eo.ye(j ujra körözve az „A nyák H etilapjának“ program- 
„Anyák H etilapja“ melynek kiadását kegyed tanácsomra -  £  s a közönséget még egyszer felszólítva, a lap kiadását az 
sőt többszöri felszólításomra magára vállalta eddig meg 200 v£gejg folytassa. Ha kegyed úgy vélekednék hogy ezen 
előfizetőre sem emelkedett fel. , , . nézeteim közzététele a vállalatnak legkisebb hasznára lehet,

Az eredmény igy meghazudtolta számolásaimat, s csak felhatalmazom kegyedet úgy .élni soraimmal mint azt legczél- 
azon buzgóságnak melylyel kegyed üdvösöknek ismert irodai- szcraöbnek tartja. Ki magamat egyébiránt kegyeibe ajánlva 
mi vállalatait folytatni szokta, s irántam való bizodalmamik -sz*nte tisztelettel maradok alázatos szolgája 
uj jelét, látom, azon hozzám intézett kérdésében : czelezerü- ^  se 3-án i m  Bt Eötvös j (;zsef .
nek tartom e hogy az „Anyák Hetilapját4 méh nek fenn tar- ,
tása eddig is nuír áldozatokba került még uj évig folytassa? Az itt elm ondott eszm edus szép szavakhoz ma- 
Engedje meg kegyed, hogy e hizodalomra hasonló bizalom- vészéről sem  tehetünk többet, m int azon biztos
mai feleljek. ígéretet. m iszerint az „A nyák H e t i la p j á t  az uj év-
,eti i t S ü S k  " S e n  ó n e g y e d b e n  m agasztos föladatához h íven, m inél köz- 
panaszokat, melyek részint az időszaki sajtó utján, részint hasznubbá tenni s az európai növelés- es csaladiroda- 
hozzám s néha személyesen ismeretlen hölgyek által az iránt lom  újabb vívm ányainak színvonalúra em elni lesz 
intézteitek, hogy irodalmunk épen a legszükségesebb azaz a .egföbb törekvésünk.
nevelési szakban folytonos pangásban marad s midőn látom ^  ,
a sikert melyet e szakban — részint szintén felszólításomra — H 0 C k 6 H H S t (jUSZtöV*
az utolsó időben megkezdett vállaltok arattak : akkor én a „Anyák Hetilapjáénak kiadója.
ré8zvétlcnségct melylyel az „Anyák Hetilapja“ eddig a közön- ” J

Előfizetési föltételek :
A z „ A n y á k  Hetilapja*’ minden héten egyszer egy negyedrétü íven, csinos kiállításban jelenik meg.

Előfizetési ára postán küldve vagy Budapesten házhoz hordatva :
Egy évre, j an. — dec. 0  ft. félévre Julius —december 3  ft. negyedévre October— december 1 ft. 5 0  kr.

Az előfizetési pénzek az alulirt kiadó-hivatalhoz bérmentesen beküldendők.

Tiz előfizetett s egyszerre beküldött példányra ingyen-példány jár.
Az „Anyák Hetilapja44 kiadó-hivatala.

(Egyetem  utcza 4. szám.)

Nyomatott Länderer és Ifeckcnnetnál Pesten, 1861.
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