
Debrecen, 1850. 1 2 . Szombat, august.10. 

SZÉPIRODALOM ÉS TÁRSASÉLET KÖZLÖNYE. 
TULAJDONOS SZERKESZTŐ 

O R B Á N P E T Ő . 

•előfizetési dij t D e b r e c e n b e n félévre július 3-álól december végéig 5 frt; három hónapra július 3-ától september végéig 2 frt 30 kr; 
egy hónapra, augustus végéig 1 ft ezüstben. V idéken félévre 5 ft 45 kr; évnegyedre 2 ft 52 kr; egy hónapra 1 frt 12 kr. Előfizethetni hely
ben egyedül Csáthy Lajos úr könyvkereskedésében, a hol mindennemű hirdetések is elfogadtatnak, miktől egy kétszer hasábozott sorért 4 p. kr fi
zettetik. V idéken minden cs. k. postahivatalnál̂  ahol az előfizetés elfogadtatik s az előfizetési dijt tartalmazó levél, ha ráiratik kiviil, hogy hírlap-
előfizetési dijt tartalmaz, ingyen küldetik a szerkesztőséghez. Előfizetést gyűjtőknek minden 10 példány után egy ingyen példány adatik. Egyes szám 
ára 6 ezüst kr. — Megjelenik e lap hetenként kétszer: szerdán és s zombaton délelőtt. Szerkesztőségi szállás nagy-csapóutca 10-dik 

szám, hátulsó épületben. 

Figyelmeztetjük hónapos előfizetőinket az 
előfizetési dijaknak mielőbb kezeinkbe jut tatására, 
hogy jövőre ahhoz alkalmazhassuk magunkat l 

Uj előfizetőinknek — a 3- ik kivételével — az 
első hói számokkal is szolgálhatunk. 

Sxerk, 

Fővárosi élet. 
B u d a p e s t , aug. 3. Hogy a börtönök naponkint 

ürülnek — ez a békés és alkotmányos országlatnak igen 
természetes következménye. A 209 országgyűlési képvi
selő és kormánybiztos legközelebbi megkegyelmeztetését 
nem is ugy említem föl, mint valami meglepő eseményt, 
mert hiszen az e l v i g y ő z e d e l e m a személyes rab
ságot nem föltételezi. A fegyverek hatalma tekintélyt sze
rez az elvnek, de a végdiadal kiküzdése mindig az ész
fegyvereire bizatik, s hogy ez kellő hatálylyal bírjon, 
mindig a lehető legloyalisabb tért kell küzdfövényül vá
lasztani. A római szónok, midőn vádbeszédeket akart tar
tani , feloldatá az incattust bilincseiből, magával hasonló 
seékbe állittatá, sőt még frissítőt is adatott eléje, nehogy 
ő külsőleg valami elönynyel látszassák birni az alperes 
fölött, mert akként vélekedett, hogy a vádlott görnyedt 
helyzete szánalmat és könyörületet költ s már némán is 
egy hatalmas hivatkozás, hogy a hallgatók szivérzelmei 
ennek részén legyenek , s ekkor a fölperesnek kétszeres 
erejébe kerül, hogy a maga részére hódítsa a véleménye
ket, mert az emberi szívnek ösztönszerű természete, hogy 
mindig a szánandót, a gyöngét pártfogolja. 

Nem tudom, megértetém-e, de szerintem a hasonlat 
elég világos. 

Az öröm, melyet a kegyelmezések előidéznek, fél
szeg anynyiból, hogy ismét és ismét ujabb reményeket 
költenek. 

S alapos reményünk van, hogy a forradalom által 
erösbben érdekeltek is nem sokára viszszaadatnak a sza
bad légnek, viszsza—kesergő övéiknek, és a hazának, 

melynek hogy sebei behegedjenek— szükséges, miszerint 
fiait szenvedni ne lássa. 

Meg vagyok győződve, hogy e részben a félszeg ö-
röm nem sokára álalánossá válandik. 

Jól értesült egyénektől halíjuk, miszerint a ministe
ri-tanács egy ujabb kegyelmezési okiraton dolgozik, mely 
ismét számos, még pedig a fensőbb qualificatióba eső com-
promittáltak felmentését eszközlendi. Ezek közt lenne 
Nyáry is és többen. 

E kegyelmi-tényék magokban is igen örvendetesek, 
de különösen fontos mélyebb értelmök, mely azt látszik 
tanúsítani, hogy a kormány a compressív rendszert elvet
ve, teljesen az expansiv szabadság, vagy az alkotványos 
népigények nyománi szabadságkiterjesztés útját tapo
gatja. 

Ez ut — miután az absolutistikus politikával egészen 
ellentétes irányú — nem kétértelműségeken, nem teker
vényes eljárásokon alapszik, szerintem a legcélszerűbb is. 
Adja isten, hogy mielőbb feltaláltassák! 

A népöszszeirás egyidöre megszüntettetett, de mint 
halljuk, csak azért, hogy egy ujabb szabályzatu eljárás 
fölött tanácskozzanak. Az eredmény az, hogy ezentúl a 
„ n e m z e t i s é g " rovata helyett a „n y e 1 v" rovata tétes
sék. Hogy mi e kísérletekben a cél, nem tudom, de hogy 
az erőteljes fiatal hajtás nyesegetés által még élénkebben 
virul, azt igen is tudom. 

Kedélyállapotunkban még folyvást a félelem, remény 
és vágy kétes elemei uralkodnak. Azonban a vaksors he
lyébe már a higgadtabb észlelés és józanabb számítás lé
pett , sem Peel Róbert, sem Taylor Zachariás halála, sem 
a dan schlesvigi kakasviadal nem zsákmányoltatnak ki ma
gyar szempontból világdöntö eseményekül. És ez igen jó , 
mert hullámra irt számok legkönynyebben buktatják meg 
a kereskedőt, s légvárakba helyzettBesatzung legköny
nyebben veszti el a hazát. 

A dohánymonopolium a milyen ijedelmeket okozott 
eleinte, oly közönynyelés ,nembánom'mal fogadtatik most. 
Igaz, hogy ezen exoticus növény honosítása körül oly il-
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dómmal jártakel, nehogy valamiképen a magyar pipa 
szortyogjon tőle. 

Irodalmunkban anynyi az é l e t , mint a halandóság. 
S különös, hogy leginkább oly csecsemők halnak el 

legelőbb, melyek e g y e n e s fővel születnek, s nyelvök 
nincs leragadva. 

A „nyulszájuak" mind megmaradnak. 
Szilágyi Sándor „Emléklapjai" fölmentettek, s 

most „Magyar irók füzetei" név alatt folynak (vala
ki ezt vizenyős versekrei élcnek ne gondolja). A II. füzet 
igen érdekes tartalommal bir. 

S. J. „Szláv törekvések és magyar elem" cimü 
jeles röpirata betiltatott. — Némelyek ugy ékeskednek, 
hogy csak a szláv törekvéseket akarták benne elölni , 
de akkor hát a ,magyar elemet' mindenesetre meg kel
lett volna hagyni, sőt még lehetőleg egypár ezer példány
nyal szaporítani is. 

Atalános elismerést vivott ki b. Keménynek (a P. 
Hirlap volt szerkesztőjének) munkája: ,Forradalom u-
tán'. — Tartalmáról, ha olvastam, ejtendek egypár szót 
valamelyik levelemben. 

Hogy az irodalom után a művészet köréből is em
lítsek valamit. Most e téren legnagyobb figyelmet gerjeszt 
Lagrange aszszony díszes képe, melyet Barabás mes
terónja készített. E képen a derék művésznő Sz i l ágy i 
E r z s é b e t pompás jelmezében van ábrázolva, fényesen 
és tündöklőn, mint csak egy magyar hölgy lehet nemzeti 
öltözékben. S az archasonlat is oly tökéletes, hogy töb
ben csupán csak szemeit metszették ki e képnek, s gyű
rűkbe foglaltaták,— s még e parányi pontról — vagy mit 
mondok, Lagrangenak igen szép nagy szemei vannak — 
is azonnal reá lehet ismerni. 

Hazai ezüstművesünk — S z e n t p é t e r i n e k ezüst 
sodronyból készült s a londoni kiállításra szánt remek 
félhomor müve, mely Nagy Sándornak egyik csatáját áb
rázolja , octoberre készül el. 

A Csokonailapok 8-ik számát épen most kapom (tán 
azért jár olyan lassan, mert boritéka r ó z s a s z í n ? ) , s 
olvasom, hogy múlt levelemben egy rejtély megfejtését 
ígértem, hogy t. i. urambátyánk mért érzett egy egész e-
lőadás alatt súlyos k e r e s z t e t a hátán ? . . . . No de any
nyi malitia nincs bennem, hogy a szép előfizetőnek közöl 
egyet is elriaszszak e levelek olvasásától — s azért hall
gatok, s legfölebb anynyit vallok be, miszerint a szeren
csétlen nem kapott nejének magamellett zártszéket, és 
igy kénytelen volt ö t h á t a m ö g é ültetni. 

A szerkesztőhöz komoly szóm van, — a Csokonai
lapok minapi sajtóhibája miatt majd rajtam csinálták meg 
a c o r r e c t u r á t . Az áll t.i. első levelemben: kezünkben 
az a c é 1 — e helyett ,a c é 11 o 11' *), — s uramfia, szeren
cse , hogy a fegyverbeszedö épen azon helyzetben talált, 
mikor csibukomba t ü z e t c s i h o 11 a m — és igy az acélt 

*) Csak egyk i s tévedés ! Node sebaj; 
is történt már széles e — világon ! 

hisz n a g y o b b tévedés 
S z e r k . 

csakugyan kezemben találta — különben most nem tudom, 
hol p ipá lok . Jkfc 

A bujdosó 
Takaróm a felhős ég , 
Sziklakő a párnám — 
Társak nélkül bujdosom 
Hegyen völgyön árván. 

A föld, melyet taposok 
Édes hazám földe, 
Mert hiában I nem tudok 
Elszakadni tőle. 

Futok mint sértett vada 
Rengeteg erdőnek, 
Kit éhes szilaj kopók 
Üldözőbe vőnek. 

És fejem fölött lebeg 
A félelem ölyve, 
Hogy lelkemnek megtérő 
Nyugalmát kiölje. 

Minden levélzörrenés 
Elriasztja álmom, 
Minden bokor lombja közt 
Gyilok hegyét látom. 

Titkon nézek meszsziröl 
Az apai házra . . . 
Karddal s rablánccal van az 
Éntőlem elzárva! 

Kedvesem szavát hallom 
Gerlice hangjában, 
Sóhajtását érezem 
Szellők fuvalmában . . . 

S addig addig hallgatom, 
Addig addig nézem, 
Mig arcomon könyeim 
Fatakzását érzem. . . . 

Lévai József. 

1849 augustus 2-ika emléke. 
(Vége.) 

Az orosz hadak fővezére a forradalmiak balszárnya 
ellenében, a tengerivetésekböl előnyomuló fris ütegei ál
tal , az egyensúlyt helyreállítva, a forradalmiakat elóbbi 
állásukba viszszanyomá. A forradalmi csapatok centruma 
az országút mentében nagy massákban elötoluló lovasság 
által erősen szorongattatok vala; a jobbszárny pedig a 
macsi tanyák széliből előrohant tömegek ellenében kétség
beesett ellenállás mellett is, csak alig tudá a roppant túl
nyomó erő miatt magát tartani. — E jobbszárnynak — 
mely, mint odafentebb is érintem, a csata kezdetén mind-
járt a ,í\yulas' csapszéket magától jobbra hagyva, a cen
trum és balszárny felé (melyeket támadott volt először 
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meg az ellenség) a téglavetö-kalyibák irányába húzódott 
volt, s mely jobbszárnynak oldalról mindöszsze is a Nagy
erdőben elrejtett 2 század ujonc-gyalogság állt igen gyenge 
védelméül — ismétlem e jobbszárnynak, és ennek csak
nem födezetlen oldalának ellenébe, csak egy dandárból 
álló ellenséges erö küldessék : a forradalmi sereg azonnal 
egészen vész. — Úgyde azt, Paskevics nem tudhatá, ö a 
forradalmi tábor fekvésének combinálásából azt hihette, 
hitte i s , hogy a forradalmi csapatok jobbszárnya csak lát
szatva gyenge, valódilag pedig a Nagy-erdöben valami 
tekintélyes haderő rejtezik. — Paskewics, ki mind ez 
ideig azt sem tudhatá bizonyosan, valljon nincsen-e Deb
recen alatt Görgeinek egész ereje? stratégiai cselnek hi-
vé a forradalmi tábor jobbszárnyának födezetlenül állását, 
az egészet a forradalmiak által oda irányzottnak, hogy e 
jobbszárny ellen működését megkezdendő orosz erö Gör
geinek a Nagy-erdöben rejtve levő s onnan kirohanó egész 
erejével támadtassék meg. — És egyedül is csak ennek 
köszönhető, hogy a csata a forradalmiak által oly soká ki
tartathatott. — 

Délutáni 5 óratájig folyt az ütközet, s még mindig 
elhatározatlanul vivaték az a kétfél által. Az oroszok még 
mind ez ideig egy talpalattnyi földet sem nyerének, mi
dőn ime a szerencsétlenség a forradalmi sereget egymás
után rohaná meg. — C s á n y i tüzérszázadosnak, ki jobb
szárnyon vezényletté vala a tüzérséget, egy orosz álgyu-
golyó ballábát elsodorja s lováról leomlik; — arettenthet-
len ember ugyan földön feküve is csengő hangon folytatá 
vezényletét. Azonban e derék tüzérfönök véletlen esete s 
az ö — egy munitíos szekérre feltett — roncsolt tetemei
nek, omló vérének, rongyokban és foszlányokban lecsüg-
gö combruhájának — mint valami nagyszerű tragicus j e 
lenetnek — látása és vezénylete alatt álló tüzér bajtár
sai felének elhullása, a még életben levő tüzéreket inga
dozásba hozá. — Tüzelésük egy percre szünedezett, mia
latt az orosz tüzérek, számra legalább is négy anynyin 
levén, kettőzött iparral tüzelének. A jobbszárny hátrálni 
kezdett s a forradalmiak részéről a tartalékot, mely több
nyire szabad csapatokból álla, kellett elörevinni. Ez a csa
tát egy percre ismét helyreállitá. — Az oroszok azonban 
észrevevén a jobbszárnynak egészen födezetlen állását — 
mert mellékesen legyen mondva, a Nagy-erdöben létező 
2 század gyalogság, a roppant orosz erőnek távolbóli 
szemléletére, magát az erdőből nem is mutatá, későb
ben pedig nyakrafore Nagy-Létának szaladt — egy nagy 
tömeg lovasságot küldenek cirkálás végett előre a Nyulas 
felé, valódilag meggyőződést szerzendök a dolog mikép 
állásáról. — Ezek, amint tapasztalat után, a sejtést való
diságnak találták vala, tüstént a macsi tanyák szélére, az 
ott álló roppant orosz tömeg megé viszszanyargalának. 
Most egyszerre nagy mozgás kezdetik az orosz sereg ré
széről; a csapatok nagy massákban a forradalmiak jobb
szárnya felé húzódnak. E húzódás távolról nézve borzasz
tóan szép volt, mint ha égből hirtelen alá omlott fekete 

felhőszakadás borította volna el szemeid előtt a macsi ta
nyák szélét. — A Nyulas felé vonuló orosz tömegekből 
tábornok G i l l e n s c h m i d t parancsnoksága alatti négy 
lovas üteg, töméntelen rendes lovas ezredek s a her
ceg B e b u t o w vezérlete alatt álló hegyi kozákok, cser
keszek és muzulmánok nyomultanak elő a jobbszárny el
lenében, csak maga az előnyomuló lovasság oly nagy 
sokasággal, mely egyedül több volt a forradalmi seregek 
öszszes számánál. — Míg ezek a jobbszárny felé előro
hannak s előnyomulásuk által a forradalmi tüzéreket állá
suk megváltoztatására kényszeritik, ezalatt két dandár az 
orosz hadak fővezérétől parancsot kap, hadi rendben, 
dobszóval, a forradalmiak balszárnya irányában, a város el
len menni, más két dandár pedig a jobbszárnyat megtá
madó lovas tömegeket gyámolitni. A támadás megtétele 
kozákokra s musulmánokra bizaték. — 

A forradalmiak balszárnyán és centrumán álló csa
patok, a szembejövő két dandár által is háborgattatának ; 
azonban még nagyobb volt a veszély, mely a jobboldalnak 
tönkreteendése által rajok várakozók. — Egyrésze azért 
a balszárnyi és centrumi csapatoknak helyben marada, 
más része pedig a jobbszárnynak akart sietni gyámolitá-
sára. Úgyde már akkorra, az álgyuk mellől a munitiók el-
fogytanak, s ez a forradalmiak kétségbeesését tetőpontra 
emelé. — 

Nem lehetvén ekként többé az álgyukat használni, a 
balszárnyról és centrumról, a menynyi a huszárságliól el
szakasztathatok, ez fordíttatok a jobbszárnyon álló lo
vasság védelmére s ez együtt hajtaték neki, a sebesen 
rohanó orosz erőnek. A jobbszárnyon azonban előnyc-mu-
lásra vezénylett huszárok, a tömött massákban elötolduló 
túlnyomó ellenségnek megpillantására meghökkenve, a-
zonnal rendetlenül viszszaszáguldénak. — Hiában igyek-
vék köztök Korponai ezredes — bátorítólag rendet csi
nálni, hiában adá parancsát a huszárság megélt felállított 
szabad csapatoknak és két zászlóaljnak, hogy a megállni 
nem akaró, de sőt inkább a rendben felállított gyalogság
ra viszszarohanó huszárságot szuronynyal is verjék visz-
sza: mindez mitsem használa. — Az orosz részről ügye
sen intézett s a maga egész borzasztóságában a forradal
miak által belátott hadicselböl menekülni kívánó huszárság 
zavarodásában, vadszilaj félelmében — viszszaszaladási út
jában — neki rohanva a forradalmi gyalogságnak, ezt 
kezdé tapodtatni. 

Most kiki átláthatá, hogy mindennek vége. — A 
jobbszárny életben maradott tüzérsége a megmenthető 
ágyukkal neki iramodva, a szőlőskertek között — itt is 
azonban a roppant homokkal küzdve — a városnak éjszak
keleti oldala mellett a Cserének (nagy erdőség Debrecen 
keleti részén) s innen Beretytyó-Szentmárton felé szala-
dott el , vivén magával egy álgyukocsira fektetve Csányi 
századost, ki mindiglélekébren , nem magáért, de a vesz
tett ütközetért kesergett. — A centrum és balszárny fe
nyegetett álgyui sebes vágtatva vitelének a város nyugot-
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déli oldalán, a város e's szőlős kertek között, Mike-Pércs 
felé. Ezek megszabaditatásának érdeme, egy a forradal
miak táborában szolgáló uhlánus főtiszté, ki is a városnak 
mesterutcai végénél levő salétrom-domboktól balra, a 
mint az ottani dombosabb helyen — a forradalmi táborhoz 
tartozó részint üres, részint tele hordókkal terhelt sze
kerek (melyekből, mellesleg mondva, az elöfogatos vidéki 
lakosok lovaikkal már elébb elszaladának) megett, a ve
zénylete alatt álló huszárságot, az üzö ellenségnek arcot 
vetve, megállitá: csak is addig, mig e huszárság a hoz
zája — emiitett hordós szekerek miatt — könynyen nem 
férkőzhető kozáksággal vivott, tudának az álgyuk és 
tüzérség elhaladni. — A balszárny, hol Nagy Sándor volt) 
és a centrum gyalogsága — mely ez utóbbi a Kokasló nevű 
cserépvetöböl az oroszoktól oda vetett röppentyűk által 
felgyújtott száraz ölfök izzótüze miatt mármielébb kizak-
lattatott— tömegbe alakulva, négy század lovasságtól és 
nyolc ágyutói fedeztetve, a szőlős kertek nyugoti oldalá
nál Szovátnak hátrált, s ez osztályát a forradalmiaknak 
zavarba hoznia az ellenségnek folytonos támadások dacá
ra sem sikerült. — 

Ellenben a jobbszárnynak irtózatos volt sorsa. A hu
szárok viszsza és szétszaladozása után, az ellenséges lo
vasság egész rohama, a jobbszárnyon álló szabad csapa
tokra s egyéb gyalogságra fordult. — Ha ezen zászlóal
jak az ellenség támadását tömegbe alakulva fogadják, az 
nem oly könynyen merte volna megrohanni a szuronysze
gezett tömegeket, mert az épen elölrohanó orosz lovas
ság, mint kozákokból és muzulmánokból álló, nem ren
des lovasság volt; ezek pedig köztudomás szerint csak 
űzni, kergetni jók, de támadást merni gyávák. — 

Ámde a jobbszárnyon álló zászlóaljak csak nem ré 
giben alakittatának, s eddigelé még valamirevaló csatá
ban részt nem vettenek. Épenezért a veszély legcriticu-
sabb perceiben — midőn lélekjelenlétet kellé vala kifejte
niük — szemlélvén az ellenségnek rajok rohanását, kisüt
ve lőfegyvereiket, azonnal elhányák azokat, s rémülés és 
iszonyú zavarok közepette öntudatlanul futának szét; 
mindegyik ez újoncok közül csak magára gondolva, sza
ladt a merre látott. így a kozákok által minden nyerve 
volt.— A szabadcsapatok csaknem azon helyen, egy rész
ben leapritvák, más részben elfogdosvák; a96-ik zászló
alj űzetve, vágatva , egy része a város éjszakkeleti szé
lén Nagy-Léta felé szaladt, vivén magával a rohanó ko
zákok által futásközben megsebesített parancsnokát Balke 
őrnagyot, ki aztán e sebében Nagy-Váradon halt meg; 
más része pedig a város felé szaladva, s a csa'a folyását 
szemlélő számtalan nézők közöl azokat, kik előbb elfutni 
elmulasztották volt, magával sodorva, szaladása közben a 
kozákok által vágatva, tapodtatva, a Köntös-kert éjszak
felöli oldalán eső gyepükeritésnek tartott. Ezen, midőn 
sűrű csoportozatban akarna keresztül, be a szőlős-kertbe 
ugrani, egyik a másikat a gyepű átugrása közben leránt
ván s az árokba letaposván, az önmagokkal igy bájoló

kat a kozákok utóiérték s legott vagy elfogták, vagy leka
szabolták őket. 

A megrémült forradalmi honvéd- s huszárság némi 
kevés része a városnak vévé irányát, ezen keresztül ke
resvén valahol menedéket. Nyomában a ,Hurrah't kiáltozó 
kozákság. Ah minő vala ekkor képe e városnak. A meg
rémült polgárság egy része a városból Nagy-Léta felé 
szaladt; más része pedig honn maradva bezárkózott; kik 
magokat az utcán mutatni bátrak valának, bizonyosak le-
hetének a kifosztás felöl, a minthogy az ilyek ki is foszta-
tának. — Ah de a bezártt kapukon belől levő polgárság 
rémitésére odakint.-

Hallik csataj és zörej és dobogás 
Rémségesen hallik az ércsuhogás. — 

S az üzö kozákok egy része küldetéséről megfeled
kezve, a város békés lakóit fosztá ki vagyonaiból; s mire 
az orosz föhaderö s herceg Paskevics, vezérkarával, a 
városba bevonult volna, már ekkor a városnak kivált ú j 
sorok felöli részei a dúló kozákoknak estek martalékul.*) 
A meddig a nap fent volt a láthatáron, a kozákok folytaták 
üldözéseiket Mike-Pércs és a Csere felé. Csak a beállott 
éjszakával szünének meg, mire sokat tehete azon körül
mény , miszerint a forradalmiak viszszavonulása több irány
ban történvén, nem tudhatá az orosz hadak fővezére, 
menynyi számú forradalmi nép állá ellenében, anynyival 
is inkább, mert a csatavonal kiterjedéséből, és azon 
ellenállásból, melyet a forradalmiak részéről tapasztalt, 
még most sem tudhatá, nem volt-e Görgeinek egész ere
je a csatában részes? — Ennek lehete köszönhelni, hogy 
a forradalmiaknak Szovátra menekülő osztálya is más
nap , a nélkül hogy az ellenségtől háborgattatott volna, 
Beretytyó-Szentmárton felé útját folytathatás ott a Mike-
Pércs felöl jövő maradványnyal egyesülhetvén, útját há-
boritás nélkül Püspöki felé veheté. — Találkozván igy a 
kétfelölröl öszszeérkezett maradványcsapatok, a vert se
reg roppant vesztesége csak akkor tűnt ki. Alig voltak 
4,000-en. — A többi részint elhullt, részint elfogatott, a 
kik pedig megmenekedhetének, teljesen demoralisálva le
vén, zászlóaljukra többé nem is gondolva, minden irány
ban elzilálődtak; egyik netalán közelesö hazájába, másik 
e vidéken levő ösmeröséhez vévé útját, harmadik és ne
gyedik céltalanul bolyongott szerteszét. Igen sok forra
dalmi sebesülteket hü társaik magokkal vivén, azok a 
környékben ápolás dacára is elhaltak; kik sebesülten a 
csatamezőn maradának, azokat, a magokéival együtt az 
oroszok a városba behozatván, őket egy darab ideig sa
ját orvosaik által rendesen gyó ;yittaták. Menynyi marad
hatott a forradalmiak közöl a csataterén, egész bizo
nyossággal tudni nem lehet. A csata napja után negyed
napra , a csata mezőn — melyet három napig az orosz 
csapatok őrizve, senki által megtekintetni nem engedének 
— már büszhödni kezdő holttestek eltakarítása végett 

*) Fájdalom! a város többi része is körülbelül hasonló sorsban ré
szesült. — S z e r k. 
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kiküldött, s a holttesteket a Csige és Köntöskert végében 
el is takaríttató mezörendörkapitányi hivatal hiteles jelen
tése szerént 112 forradalmiak temettetének el. — Foglyul, 
részint a csatatéren, részint a Mike-Pércsig folytatott ül
dözés közben, — mely üldöztetésöknek, mellesleg mond
va, e<>ész a Gugyori csapszékig, a huszárok viszszatérve 
ellentállni törekedtek, miglen a Gugyorin tul, a teménte
len üldözök számát látva, neki eresztett kantárszárral ro -
bogának el — több mint 1,000 egyén esett. — Ezenkívül 
öt demontirozott álgyu, négy munitiós szekér s tömérdek 
élelemszer lön az oroszok martaléka. — Azonban az oro
szok részéről is a herceg Paskevics hadijelentése sze
rint , elesett s megsebesült két tábornok, '27 tiszt, 5— 
600 közember. 

E debreceni csata volt, az oroszoknak legutolsó, de 
egyszersmind legjelentékenyebb — a menynyiben legha
tározottabb eredményű — csatájuk. A csata után az orosz 
öszszes haderő, még a B. Újvároson hátramaradottnak na
gyobb része is , bevonult a városba s a vezérkar élén, 
orosz föhadvezér Paskevics s vele orosz cs. nagyherceg 
Konstantin s Rüdiger s több tábornokok, — kik közöl Rü-
diger a városháza előtt tisztelgő állásban levő városi elöl
járókat e szavaival köszönté: „Ihrc Feinde sind weg; und 
ihre Freunde sind da." — Ugyancsak az nap jőve be az 
orosz hadak élelmezésével megbízott austriai császári 
teljhatalmú országos főbiztos gróf Zichy Ferenc is. — 
A város megszállatván, mint egy nagyszerű táborhely 
ugy nézett ki. — Irjam-e e városnak s környékének ak
kori helyzetét ? Érintsem-e e város lakói károsodásának 
töménytelenségét f Ah nem szákgatom fel a hegedő sebe
ket. — Csak anynyit említek, miként fönebb emiitett or
szágos főbiztos — gróf Zichy — ki a foglyokká lett 
forradalmiakat másnap, egyenként három pengő forinttal 
megajándékozva őket, útlevél mellett hazájukba bocsátá, 
ki a megkárosodott szegényebb sorsú nép között több e-
y.erekre menő öszszeget osztogatott ki, s ki hatályos köz
benjárásával mindenütt enyhité a keresztviseléseket — 
feltevője gyanánt tekintethetek e vidéknek.*) i 

Egyéberánt az orosz seregek által a város hermetice 
él volt zárva minden közlekedéstől, mígnem herceg Pas-
kewics a dolgok állását augustus 13-án az előtte tisztel
gés végett megjelenő városi küldöttségnek tudtáraadá, 
mondván: ,,Örülhettek s adjatok hálát Istennek, ki a bé
két lakóhelyeteknek viszszaadá, mert íme a háborúnak 
vége, letenni Ígérvén Görgei fegyverét, miről épen Nagy-
Váradon levő Rüdiger tábornoktól imént tudósittatám, ma
gam is útnak indulandó levén Nagy-Várad felé." 

És mielőtt e csatairatot befejezni fognám; szüksé
gesnek tartom még megemlíteni, hogy a csata folyama 

*) A. tetemesb veszteségeket nevezett országos főbiztos mégsem 
kárpótolhatá; úgyhogy az orosz seregek elvonulása után ezek s áta-
lában a város lakosainak az orosz seregek által okozott kárai öszszei-
ratván , azoknak menynyisége 1 és fél millió pfrtnál többre rúgott. 

S z e r k. 

alatt Vámos-PéTcsen idözö Görgei, mindjárt a csata kez
detén, Nagy Sándornak nyarganca által, tudósíttat ék a 
dolgok mibenlétéről. — A tudósítást — a Vámos-Pércsre 
meghallható álgyudörgések közben olvasá Görgei s a 
parancsára várakozó futárnak csak enynyit válaszolt : „Jól 
van, elmehet;" .Sokan állítják, mikép ha Görgei segítsé
gére siet Debrecen alá Nagy Sándornak, még fordulatot 
fogott volna az ütközet nyerni. — Szerintem ezt bizo
nyossággal erősítni nem lehet, s én azt hiszem, hogy a 
Görgei megjelenése esetére, Debrecen város a legbor
zasztóbb eseményeknek fogott volna kitétetve lenni. — 
így i s , a szenvedett ínségből ezen város ama hangosan 
nyilatkozó tanúságot nyerheté, mikép habár mindazon 
tündérálmai a polgári boldogságnak — melyekkel a for
radalmak kecsegtetnek — bizonyosan teljesülhetnének is, 
még mindazok sem nyujtatának elegendő kárpótlást azon 
irtózatos szenvedésekért, melyekkel a forradalmak együtt
járnak. — 

Sxiitts István. 

Tetszhalott. 
i. 

, Etélke, szép angyal! Én szeretlek... Oh en
gedd ismételnem e szavakat : é n s z e r e t l e l ; ! - - szeret
lek mondhatlanul — tisztán — véghetlenül....' 

„Ön igen merész. Mi ez ? Avvagy adtam-e rá legtá
volabbról is okot, hogy irányomban ily nyílt — ily vak
merően nyilt legyen ö n ? . . . És e bizalmas c ím? : . . Hát 
nem maradtam-e ünviseletemmel kegyed körében folyto
nosan az illem kimért korlátai közt? És mégis... mégis... 
de megbocsátok önnek, mert nem ismeri e szív érzel
meit." 

,Nem ismerem? És én nem ismeTem az embersziv 
érzelmeit?! Nagyon csalatkozik nagysád ! . . . Ifjú vagyok, 
igaz!... de azért van egy kevés élettapasztalatom — s é-
lettapasztalatomnak egy fénysugara, mely vizsgálódó lel
kemet korán a szivvilág szentélyéig vezeté, hogy az em-
berérzelem természetét fölismerhesse ott. Valóban ?! 
Igen, igen! tudom én: hogy az i l le te t len h ö l g y é r z e 
lem halvány —hideg légtünemény a szív országában, mely 
a hol elvonul, nem vet meleg sugárt a láthatárra: sugár 
kell magának is , mely fénylánggá gyújtsa azt fel, hogy a 
röpvonalában esö tárgyakat át- vagy viszmelegithesse. 
Ilyen volt nagysád érzelme i s , — o h bár égő szerelmem 
lehetett volna, vagy leendhetne gyusúgara Ez érzelem 
— nevezzük nevén — nagysád érzelme hasonlít az őser
dőkben fakadt s ott elenyésző szentforráshoz, melynek 
tiszta tükrében a fénylő nap sohasem füröszté még fönsé
ges arcát— s mely sötéthidegen bukik le földalatti pályá
ját továbbfolytatandó. — Oh ez érzelemben még nem für
dött meg a — szerelem napja!.. És ez érzelem hazája — 
a szűz kebel — éjfátyolozott memnonszobor, mely érzé
ketlenül hallgat, nem zendíthetvén meg alvó hurjait az éj 
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mögött tévedezö napsugár: várni kell a napot, mely ébre
déire költi a benszendergö életet; — s ki e sugár — a sze
relem napsugarának melegét szivébe — s ki a megzendü
lendő hangok báját lelkébe akarja színi, annak készen — 
ébren — s az ezeket viszszaadó tárgy közelében kell len
nie. Ezért viraszték én ébren — s álltam türelemmel és 
szüntelen nagysád üdvezitö körében — szive közelén... 
Ah de im, keserűen kell tapasztalnom: nagysád keble jég
hideg s nem hasonlít az a memnon — hanem inkább már
ványszoborhoz, melynek nincsenek húrjai, miket a rajok 
rezgő sugarak istenujjai a szerelem égi dalával zendíthet
nének meg. Valóban, nagysád hasonlít a naphoz, melyhez 
minélközelebb röpül égő lelkem, annálfagyosb légkört 
tapasztal röputában, — nem csoda... közeledtében a su-
garok lő vonalán mindinkább alulesik...' 

„Lelkemre! ön poesise gyönyörködtetne, ha oly mé
lyen nem sértené lelkemet.... Ön őszinte volt: szabadjon 
nekem is őszintének lennem. — Én is voltam — tudja meg 
ön — én is voltam egykor jóhiszemű a világ irányában. 
Mint mosolygó nap a láthatárra, derülten léptem ifjúsá
gom elöhajnalán az emberek társaságába. Minden — min
den , mit csak láttam, rózsaszínben tűnt fel lelkem előtt. 
Keblem nyilt templom volt, mely tárva állt ugyan a világi 
örömek elfogadására, de azért imádkozó szűzként honolt 
benne szerelmem, melyet a külvilág csábingerei nem bi-
rának fölverni szent áhítatából... Azonban egyszer titkos 
varázskéz illeté ezt — s az illetés elragadó percében en
gedékenyen hajolt a varázskéz meleg ölelésébe... Ah de 
e varázskéz mint villámfény hirtelen eltűnt — s többénem 
is sugárlott viszsza. — Orkéz volt az — szivem nyugalmát 
rablá e l . . . 

Keblem e keserű csalódás következtében zárkózott 
lön. — 

Atyámat épekkor érte egy megrázó csapás, mely 
kényszerité öt sértett érzelmeivel viszszavonulni a nagy
világtól : ö viszszavonult. Jó alkalom volt ez rám nézve: 
az érzethangulat rokonvonzalmával szivemben, én is visz-
szavonultam. 

így éltem két évig az elvonultság magányában atyám 
— szegény atyámmal, ki sohasem gyógyult ki világgyülö-
letéböl. Migyakran monda — a beteges társadalmi viszo
nyok kinövéseiről hallva — gyakran monda mély elkese-
redtében: menynyire szeretné — ha más módját találhatná 
föl az élet folytatásának — az emberekkeli minden érint
kezési alkalmat, mint Diogenes fakupáját, midőn a gyer
meket vízpartján tenyerével látta inni, magától ellökni. 
Azonban öt az élet kinevette, az emberek pedig még in
kább mellőzték — s meghalván, elfelejtették, mint bizo
nyára elfelejtettek volna engem is még életemben, hacsak 
történetesen gazdag gyámom- Nadályinénak örököse nem 
leszek." 

,E gúnyt — e gyanúsítást nem érdemeltem. Nagy
sád félreismer engem. Fáj —nagyon fáj, de megbocsátok 
érte. Mert nagysád keserű világtapasztalata szemüvegén I 
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nézi az embereket, s azt hiszi, hogy nincsen e földön ön
zéstelen kebel, — hogy nincsen magasztos szerelem, mely 
minden anyagi érdeken felülemelkedve, tisztán, szellem-
szerüen ölelkezzék imatárgyára — s olvadjon fel ideálja 
bajiban. Avvagy ismertem-e csak félévvel is ezelőtt nagy-
sádat? — Tudtam-e egy hóval ezelőtt, midőn a szolnoki 
vaspályafönél először találkozánk, tudtam- tudhattam-e, 
hogy kivel találkozám ? — Én megláttam nagysádat — s 
megszerettem m a g á t — m a g á é r t . És mint napnak a 
világosság — hajnalnak a szerelem csillaga, kísérője let
tem idáig, — s kísérője lennék élet- vagy halálban. Oh én 
így — és most is szeretem, imádom nagysádat. S itt ön
kénytelenül hullt az ifjú szivimádotta elé... 

E percben az ajtó hirtelen felnyílik... 
Egy érdekes külseü ifjú lépett be. 
Etelke rendkívüli meglepetésében fölsikoltva, pam-

lagára hanyatlott. Az érkező, mint sóbálvány állt az ajjó 
közelében... Vetényi Gyula —a térdeplő ifjú—a zavar el
ső percében hirtelen fölugorva, keserűen — szótlan tá
vozott. 

,„Etelkém! — kiált az ifjú vendég hoszszu ámulatá
ból magához jőve— Etelkém! végre hát láthatlak."' 

„Köszönöm — felelt a hölgy keserű mosolylyal — 
nagyon köszönöm e r i t k a szerencsét." 

,„Hogyan, Etelke? — Honnan e közöny?,.. De mi 
történt csak itt néhány perccel ezelőtt?"' 

„Semmi — lön a hideg válasz — vagy mindenesetre 
kevesb, mint félévvel ezelőtt előbbi gyámom házánál, 
hol b i z o n y o s lovag térdre ereszkedve fogadott kedve
sének, mint kijelölt mátkájának, örök hűséget...." 

,„Ez szemrehányás volna, kedvesein I mit nem érde
meltem tőled. Hisz, félév óta külföldön tartózkodóm. Fáj
dalom ! a viszszut el volt zárva előttem,.. s nem repülhe
tek imádottam ölelésére."' 

„Hát irni sem lehetett? Az igaz szerelemnek vannak 
közlönyei." 

,„Hisz tudod, hogy a hadvészei által a postai közle
kedés is menynyire el volt zárva a múlt hónapokban. Ha
nem már most itt vagyok, hogy engedelmet kérjek kése
delmem- és az aggodalmakért, melyeket neked hoszszas 
távollétemmel okoztam. Etelkém 1 raegbocsáthatsz-e?'" 

„Ám legyen — szólt a hölgy az engesz hangján •— 
én megbocsátok, de a kiállt aggály és keserűség emléke 
élni fog lelkemben." 

,„Majd kitöröljük onnét, kedvesemi — vagy a bol
dogság örömélveibe temessük azt. — Hanem, ah! — majd 
egészen el is felejtem, — ki volt az a térdepelő ifjú, 
szólj ?'" 

„Egy jó és becsületes fiu, Szilárdi Ida barátnémnak 
unokavére, ki egy hóval ezelőtt pesti viszszutunkban kí
sérőnk volt idáig." 

„,Ah tehát egy uj szerelmes!'" 
„Meglehet, hogy szerelmes, — az is , hogy belém, 

de nem tehetek róla; szánom öt szegényt." 
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E szánalmat, mely a viszontszerelemmel oly rokon, 

valóban irigylem neki... Én is szánom — magamat. S min
denek fölött azt sajnálom, hogy az a szerencsés kisérö 
nem én lehettem — a pesti útban.'" 

„Valóban — folytatá Etelke ingerkedve — szörnyű 
nagy szerencse is volt körünkben lehetnie. Hanem e s z e-
r e n c s e s z e r e n c s é t l e n s é g ünkre nem tartott soká; 
megérkeztünkkor ö azonnal tovább folytatván útját. És, 
lássa ön, azóta nem láttam kisérö lovagomat. S nem tu
dom , melyik istennek köszönjem a szerencsét, miszerint 
most — viszszutában meglátogatott.1, 

,„ ...Meglátogatott — viszonzá az ifjú keserű guny-
nyal — hogy szerelmi vallomást tegyen — és nyerjen. '" 

„Lehet, hogy igenis — mindkét célból... de, lelkem
re! az utóbbit nem érte e l ;— mert . . . mert én akkor már 
m á s t szerettem." 

,„S az a m á s . . . ? ' " 
A lány nyájas-epedve, bár némi szemérempirral 

nyujtá— s tévé gyönyörű kezecskéjét szép ifja kezébe... 
És az ifjú, ez odaolvadó pillanat bühatalma, — e forró 
kezecske lángérintése által elkapatva — magasztos kéjjel 
öleié keblére imádott kedvesét... s e percben egy tüzcsók 
égi villanata hirdeté mindkét részről az engesz hajnalodó 
derűjét. 

A béke szent lön.. . 
Etelke és Ödön újra egymáséi valának. 

II. 

Hagyjuk el a boldog szerelmeseket, kisérjük inkább 
részvevő szánalommal azon szerencsétlen ifjút, kit Etel
ke megérkezett kedvese, az imént, oly véletlen leszorí
tott a vetély küzdhelyéröl, s ki látván, hogy a körülmé
nyek váratlan fordulata által Etelke viszontszerelméhez 
reményének legutósó szálai is elmetszvék, mély fájdalom
mal , s még mélyebb elkeseredéssel szivében, tüstént el-
hagyá Kövesi ur — Etelke gyámnoka— házát. Így talál
juk öt pesti viszszutában X— várostól órányi távra, ko
csiján ülve, borúsan — némán— és egyedül. 

Szeretné tán a szives olvasó e szerencsétlen ifjút 
közelebbről is megismerni ? Nem bánom.- ismerkedjünk 
meg vele. 

Vetényi Gyula egy vala korunk legmiveltebb ifjai 
közül; — atyja nyugalmazott hadastyán volt Napóleon ko
rából , kit Gyulánk még gyermekkorában elvesztvén, any
ja gondjai alatt növelkedett föl; s a gyöngéd és mivelt a-
nya a szellemdus gyermeket — majd ifjút — bár sokjába, 
bár mindenébe került — nem mulasztá el a kiképeztetés 
minden ágában részeltetni. S igy Gyula test- és lélekben 
egyenlően erősödve s kifejlődve , 24-dik évében a férfi
kor kellő miveltségivel — és igényeivel lépett a nagyvilág 
piacára, hol előbb mint ügyvéd — később mint közhiva
talnok szerepelt. — Az örökre emlékezetes 1849-dik év 
első hetében, azon félelmes időszakban, melyben rémítve 
és rémittetve, sokan— hölgyek ugy, mint férfiak — köl-

I 

csönös aggályok közt hagyták el Pest falait, Gyula be
teges anyját— ki a fővárosban gyógyitatás végett időzött 
— a zavarok által okozott félelem és rettegés vészes be
folyása elöl megmentendő, Szabolcsmegye egyik falva — 
A. felé szállitá. Ez útjában ismerkedett meg Szolnoknál 
unokahuga , Szilárdi Ida, közbenjárásása Tündéi Etel-
kével. 

Gyula Etelkében ideálját találta fel. Rendkívül sze
rette — imádta öt. Hallottuk magasztos szerelme nyilat
kozatát. 

S Etelke?. . . 
Etelke e magasztos szerelmet nem birá felfogni. — 0 

mást szeretett, mást látszott szeretni. 
Etelke mind a mellett is, hogy sok természetes ész

szel, szép miveltséggel volt megáldva, kevés világtapasz
talattal — csekély emberismerettel birt. Nem tudta a va
lódi gyémántot megkülönböztetni — a cifra üvegtől. Jaj ! 
ahhoz mütanilag kisérlö lélek kell, mit csak rendszeres 
növelés adhat. Birt-e ilyennel Etelke ? . . Etelke — mint 
láttuk — gyenge gyermekkora óta elébb atyja— majd en
nek halálával a gazdag Nadályiné gondja alatt elzártan 
növeltetett, s csak midőn gyámanyja halálával, mint en
nek gazdag örököse, Kövesi gyámsága alá került, lépett 
ki a nagyvilág piacára. — Az első lépések ritkán járnak 
botlás nélkül. Etelke botlott — botlott a férfijellemek föl
ismerésében — s erre fektetett szivválasztásában. Mi ve
zethet igy félre egy tapasztalatlan hölgyet, próbáljuk ki
tapogatni : 

Ismeritek jelenkorunk ragályos kórjellegét, mely-
szerint nöszülö ifjaink nagyobb része — bár fennen hir
detett elve szerint, a hölgyszemekben a s z é p s é g , j ó 
s á g és g a z d a g s á g szentháromságát keresi — rendsze
rint a g a z d a g s á g lépfogóján szokott maradni — ha-
szinte hiányoznék is a többi kellék a választott hölgy e-
rénykoszorujából. — Azonban ezt nem azért hozam föl, 
mintha Etelkénk nem diszelkedett volna valamelyik tö
kélykellékkel. Oh nem, nem! Etelke azonkül, hogy g a z 
dag , s z é p és j ó is volt. — Igy anynyivalinkább nem 
csodálhatjuk, ha környezőinek, ha imádóinak száma — 
hogy ugy szóljak — legio volt. És e körülmény fölötte 
hízelgett a fiatal — a még ki nem ábrándult hölgynek. Me
lyiknek is ne hízelegne ez?! 

Az udvarlók nyájas mosolya — az imádás tetszpa-
lástjában, a hizelgö bókok — a dicsőítés álarcában, nem 
ritkán a hiúság és fönnelgés daemonait költik fel a gyön
ge hölgykebelben. És a hiúság— és a fönnelgés— e ka
cér ikertestvér, mindig fény után vágyik és tör. 

Etelke hiu — Etelke fönnelgö lön. Csoda-e hát, ha 
tetszett neki a f é n y e s grófi név. Ö Lengéi Ödön grófot 
szerette. Szerette ? Legalább ezt vállá egyetlen barátnője 
— Szilárdi Idának. 

Ida— a tapasztalt hölgy — gyakran figyelteté barát-
néját e szerelem hazug jelenségeire; — jól tudta és gya
korta mondta ö: hogy e szenvedély Etelke szivében nem 
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egyéb, mint hiuság-költötte érzelem a szeielem álar
cában. 

Nem ritkán — jöjön bár jóbaráttól — még az igaz 
szó is sért, — kivált a könynyelmüeket fölötte sérti. 

Etelke a leckézésért — mint nevezé — Idától ide
genkedve vonult viszsza. S Lengéi Ödön grófot szerette. 
És bár a félévi távollét — igaz néven kimaradás — kissé 
megingatta, s remegő kételylyel üldözte is a hitet — ked
vese szerelme iránti hitét: az iménti találkozásnál— mint 
láttuk — a kétely elröpiilt, a búcsúzó hit viszszaszállt a 
nyugtalan szívbe. S Etelke és Ödön újra a szerelem ölén 
pihentek. 

(Vége köv.) 

Huszár tempó-
Kilőtték a huszár alól 
Régi jó pejlovát, 
Hogy már buelfelejtésért 
Megülje a torát: 

Egy iszonyú kulacs- lógván 
A vitéz oldalán, 
Szájához kommandirozla, 
Jól meg is húzta ám. 

De még jobban meghúzza tán 
Ha egy vasasféle 
Nagy dühösen' nem vágtatna — 
Mármint ö feléje; 

,Hatt!' meszsziröl kiált reá : 
„Ne bolondozz sógor! 
Nem látod , mi van kezemben ? 
Tessék itt a jó bor!" 

A sógor még dühösebb lett 
A huszár tempóra; 
És a huszár még most veszi 
A sort fontolóra : 

* 
Kulacsát szíjánál fogva 
Jól neki sergeti, 
S ugy a sógorhoz teremti, 
Hogy agyon treffeli 

.,Ha nem tetszett a magyarnak 
Az ő barátsága 
— Mond a huszár — Pilátushoz 
Küldlek vacsorára." 

Angyalvárt lt. 

Debreceni napló 
V á s á r u n k o n az árucikkek keleté középszerű, a 

folytonos áraemelkedő fényűzési cikkek legkevesebb ve-
vökre találnak, részint mert általános a pénzhiány, ré
szint , mert a táblabírói sujtásos kornak, ha nem is hiu 

rang — de fényűzési kórsága az érlelő idő gyógyereje 
alatt kissé meghunyászkodott. — Mindenki csak nélkü-
lözhetlen szükségeit igyekszik kielégíteni. Innen van, 
hogy a marháknak legjabban áll a vásár; de látszik is, 
hogy ezek maguk is büszkék, arra; azonban nem bőgnek 
és nem öklelöznek anynyira, mint a tavalyi vásáron. 

A dinynyék keleté is meglehetős, ámbár nagyon sok 
tök van köztök, a tök pedig sokféle betegséget szokott 
okozni; azért van olysokh.i d e g Bel ős. Hiában! nem. me
het mindenki Seberiába hideg életgyakorlatot tanulni, meg 
lehet azt mostanában itthon is tanulni. A m é z e s k a l á 
csoknak nem a legjobb keletök van;, mert tölök már so
kan csömört kaptak. 

A c s i r k é k , madarak és pillangók leginkább 
vegytani kísérletekre vásároltatnak. Ad voccm pillangó l 
Azok a minapi drága p i l l é k , bizony mégis a minapiak. 
Színházban és más közhelyeken — a becsületes hölgyko
szorú köré — az- első helyekre röpkédnek. Ugyan miért 
nem csapja le onnét őket a rendőrség keze ? A debreceni 
fona tos a „lacikonyha" körül szintoly jó keletnek ör
vend , mint tavaly, csak az a különbség, hogy most tész
tából , tavaly kan csukák bőreiből készültek. Általában a 
p a p i r o s n a k legnagyobb vására van;. mindenki mega
kar o k o s o d n i a j ö v ő r e nézve, és tán a papiros iránti 
különös előszeretet okozza, hogy ércpé-nzt— no, 
nem mondjuk, hogy aranyért sem — a világért sem lát
hatni. — A debreceni fiakkerek a legjobb szolgálatot t e 
szik. A vásár eredményéről mázszor. (£ 

HIRDETÉSEK. 

J. A. Valero et Söhne 
k. priv. Grosshándler et Inhaber einer 

k. k. priv. Seidenzeug-Fabrik 
in Pesth 

machen hiermit die Anzeige dass sie ihr Manu-
factur und Fabriks Waaren-Lager von Neuen 
Markt Platz in die Palatin- vormals Wind-Gasse 
ins von Marczibánysche Eckhaus Nro 187 ver-
legt habén, allwo sie auch ein best sortirtes 
Láger in allén Ga t tungen Ledér un te r -
haltén. 

Pap Lajos urnák bírói foglalás alá vett több ingósá
gai , u. m. sertései, lovai, szarvasmarhái, folyó hónap 
12-dik napján, a vásár rendes helyén, árverés utján el 
fognak adatni. — Költ Debrecenben, aug. 2-án 1850. 

Nagy Mihály sk. , 
végrehajtó-biró. 

Nyomatik Debrecen város könyvnyomdájában. 
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