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SZÉPIRODALOM ÉS TÁRSASELET KÖZLÖNYE. 
TULAJDONOS SZERKESZTŐ 

O R B Á N P E T Ő . 

$<gf Előfizetési felhívás. 
Jelen számunk vételével az első évnegyed lefolyván , jövő oclober liléjétől december végéig é v n e g y e d e s , és oc-
tober elejétől végéig h ó n a p o s előfizetést nyitunk. — K l ö f i z e t c s i d i j ; D e b r e c e n b e n évnegyedre; 2 frt 30 
kr; egy hóra 1 frt. V i d é k e n évnegyedre 2 frt 52 kr; egy hóra 1 frt 12 kr. ezüstben. Előfizethetni h e l y b e n Csáthy 
Lajos ur könyvkereskedésében; v i d é k e n minden cs. k. postahivatalnál, s az előfizetési dijt tartalmazó levél, ha kí
vül ráiratik, hogy h í r l a p el ő f i z e t é s i d i j t t a r t a l m a z , ingyen küldelik a szerkesztőséghez. Megjelenik e lap 

mint eddig: hetenként kétszer, szerdán és szombaton. Szerkesztőségi szállás Nagycsapóutca 10-dik szám. 

Irodalmi vállalat 
a losonciak fölseg-elésére í 

Egyik legvirágzóbb magyar városunk-, Losoncnak 
a tavali háborúban tűzzel vassal történt feldulatása- s el
pusztulásáról, hiteles adatok nyomán még csak nem rég 
értesültünk. És valóban a vétkükön kivül véginségro ju
tott losonciak iránt, csak azóla kezd hazánkban átalános 
részvét mutatkozni. Méltatlan bünhödésök irtózatos rém
képeinek, s ebből következett borzasztó sorsuk hallatára, 
az emberbarát és hazafi megrendül szive mélyében, s a 
szánalom és könyörület érzelme még azt is segélynyúj
tásra ösztönzi, ki a jelen idők nyomasztó súlya alatt ne
talán önmaga is gyámolitást igényelhetne. 

Hogy azonban a fölébredi közrészvét még eddig csak 
kis mértékben idézte elő a tettleges segélyezést, annak 
oka véleményem szerint nem anynyira az átalános pénz
szűkében, mint inkább abban rejlik, mert még eddigelé a 
közrészvét fellobbant tüze, elevenítő, érdekgerjesztö esz
közökkel kellően nem tápláltatott. Pedig ha valaha, most 
van szükség a „do ut des", illetőleg a k ö l c s ö n ö s s e 
g é l y e z é s elvének gyakorlására. S e tekintetben a lo
sonciakra nézve, egyedül nemzeti színházunk igazgatósá
ga ment elöl ép oly nagylelkű, mint leginkább célhoz ve
zető példával. 

Ideje, hagy e jó példát cifra, de sikertelen felhívá
sok és sopánkodások helyett tettlegesen kövessük. Ideje, 
hogy különösen azok, kiknek tehelségökben áll a j ó - és 
szépért fizetni kész közönségnek szellemi élvet nyújtani, 
mozdítsanak meg mindent a végtelen nyomorba döntött 
losonciak, s velők együtt a romokba dőlt derék magyar 
város fölsegélésére. 

E jótékony emberbaráti és hazafias cél előmozdítá
sára minden vidéki szinészlársaság szenteljen legalább egy 
előadást, alakuljanak műkedvelő társulatok, rendeztesse
nek hangversenyek, s ha majd kissé jobb kedv lesz a tánc
ra , vagy legalább a nyilvános termekben! társas öszsze-
jövetelre, minden Imi- vagy reunio-adó és rendező leg
első kötelességének tartsa egy-egy vigalom jövedelmével 

a szomorodott losonciak Ínségét és fájdalmát enyhíteni. A 
kölcsönös jótétemény, az élv-és pénzcserével eszköz-
lendő kölcsönös segélyezés, vigasztalás gyakorlati elve 
szerint, így, egyedül igy lehet a fülébredt részvéttől va
lódi sikert, biztos eredményt várni. Mindenki tegye meg 
a magáét, s a sok kicsiből nagy öszszeg fog kikerülni. És 
az érintettek nemeskeblüsége- s hazafiasságától méltán re
mélhetjük, hogy e figyelmeztetés nem fog pusztában el
hangzani. 

Nemzeti irodalmunk, melynek képviselői sok köz
érdekű célra áldoztak már tollaikkal, szinte nem mulaszt
hatja el e szent ügyben is leróni szellemi adóját. S bár a 
legtöbb magyar iró is fájdalmasan erezi sokakkal közös 
veszteségei nyomasztó súlyát; de azért van-e köztünk 
csak egy is, ki a nálunknál sokkal szerencsétlenebb hely
zetű losonciak fölsegélésére az áldozatkészség nemes ön
tudatával ne sietne közremunkálni?! 

És hogy ezt egyesült erővel tehessük, alólirt, kinek 
m;ír több renbeli irodalmi vállolatával sikerült a magyar 
küzönség részvétét s megelégedését kiérdemelni, — e 
szent célból 

„ L O S O N C I P I I Ö Ü Í I X " 
cim alatt egy, t ö r t é n e t i és s z é p i r o d a l m i a l m a 
n a c h , illetőleg e m l é k k ö n y v szerkesztését s kiadását 
vállalta magára, melynek t i s z t a j ö v é d e l m e a v á r o -
su k a t h a HÍ v a i b ó 1 p h ó n i x k é n t f e l t á m a s z t a n i 
b u z g ó l k o d ó , s z e r e n c s é t l e n l o s o n c i h o n f i 
t á r s a i n k g y á m o l i t á s á r a l e s z s z e n t e l v e . 

Ez emlékkönyv oly nagy kiterjedésű, s oly díszes a-
laku leend, mint az ugyancsak általam kiadott országgyű
lési emlék vala. Vállalatomat a legjobb nevű magyar írók 
teendik érdekessé és tartalomdússá jeles dolgozataikkal. 
A többi közt Losonc balsorsának története, bű adatok nyo
mán s részletesen lesz abban tolmácsolva. S részemről is 
mint szerkesztő és kiadó, mindent el fogok követni, hogy 
ezen emlékkönyv díszére váljék ismét emelkedni kezdő 
nemzeti irodalmunknak, hogy a magyar közönségnek ked
ves téli olvasmányul, becses karácsonyi és újévi ajándo-
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kul szolgáljon, hogy méltó emlék, vigasztaló angyal gya
nánt őrködjék egy irtózatos esemény sirja fölött, s hogy 
egyszersmind hasznos eszköze, egyik szellemi képviselő
je , s anyagi gyámoszlopa legyen a romokba döntött Lo
sonc felvirulása- s újjászületésének. 

Ezen almanachra, melynek bolti ára 3 , selyemkö
tésben 4 p. forint lesz ,— j u t á n y o s s á g s a s e g é l y 
g y o r s e s z k ö z l é s é n e k tekintetéből e l ő f i z e t é s t 
n y i t o k 2 p. f o r i n tj á va l . — S hogy minél nagyobb 
tér nyíljék, minél több mód és alkalom nyujtassék a jóté
kony célú vállalat előmozdítására , hazafiui bizodalommal 
hivom fel mind azokat, kik állásuknál fogva sokakkaljö-
nek érintkezésbe, s példájok állal leginkább hathatnak 
környezőikre, mint különösen a megyék, városok főbb 
tisztviselőit, a törvényszékek elnökeit, a szolgabirákat, a 
polgármestereket, városbirákat, a különböző hitű lelké
szeket, a közintézetek, tanodák, casinók igazgatóit, a 
lapszerkesztőket, a fővárosi és vidéki könyvárusokat,— 
szíveskedjenek a jótékony cél és egyszersmind nemzeti 
irodalmunk érdekében azokat, kik jobb helyzetben van
nak, mint a szegény losonciak, e vállalat pártolására buz
dítani , erre előfizetéseket gyűjteni, vagy legalább elfo
gadni ! Hazánk lelkesebb hölgyei, mint kik leginkább hi-
vatvák a szerencsétlenek iránti részvét s magyar szépiro
dalmunk ápolására , — szinte bizodalommal kéretnek ez 
ügy érdekében közremunkálni! — Aláírási ivek a fő
városban nálam és minden könyvárusnál lesznek kilőve*). 

Ha egy, az árviz által vagyonának csak részében ká
rosult pesti könyvárus fölsegélésére íróink hat vastag kö
tetnyi árvizkönyvet tudtak kiállítani, s e végre olvasókö
zönségünk ezerekkel áldozott, menynyivelinkább köt e-' 
lességünk pártolni azon ártatlanul szenvedő magyar hon
fitársainkat, kik mindenüket elvesztették, s azon magyar 
várost, mely végpusztulásra jutott. 

Nemcsak emlékezetesség, hanem nyilvános ellenör-
ködés tekintetéből is azok nevei, kik e célra előfizetése
ket szíveskednek gyűjteni, elfogadni. az aláírók neveivel 
együtt az emlékkönyvben külön ki fognak nyomatni. A 
gyűjtök tiszteletpéldányokban is részesülnek. 

Hogy a nyomtatandó példányok menynyisége iránt 
annakidején rendelkezhessünk, az előfizetési pénzeket 
az aláírók neveivel együtt — mielőbb, de legföljebb a 
pesti novemberi vásárra, midőn már a könyv sajtó alatt 
lesz — alólirthoz vagy Einich Gusztáv uriutcai könyvke
reskedésébe kérjük beküldetni, hol a vétel iránt nyugtat-
vány fog kiszolgáltatni. Az előfizetők példányainak pon
tos elszállítását szinte Einich G. ur vállalta magára, ki Ei-
senfels Rudolf könyvnyomda-tulajdonos-társával együtt, 
a jótékony cél iránti tekintetből, a lehető legolcsóbban és 
díszesebben fogja ez emlékkönyvet kiállítani. 

Gondoskodva lesz arról is, miszerint a vállalat tisz-

,:") Ez érdekes és szcnleélu emlékkönyvre nálunk is előfizet
hetni. — S z e r k. 

la jövedelme legcélszerűbben forditassék ne csak az egye
sek , hanem Losonc szellemi intézetei uj alapjának gyá-
molitására. 

Irótarsaink legföljebb october 20-áig szíveskedje
nek hozzánk beküldeni dolgozataikat. — Pest, september 
21. 1850. 

Vahot Imre. 
(Hatvani-utca, a fekete elefántnál, 2-dik emelet.) 

Kapitány ur. 
Hah mily öröm , hogy nyakon csíphettük ! 
Vasra verjük , mély börtönbe vetjük! 
Megérdemli, rettentő a bűne , 
Ilyet még egy vad paraszt se tűrne . . . 
Nem is mondom , hogy mit vétett, 
Csak be vele , csak vigyétek . . . 
Engedjen meg kapitány ur , kérem , 
Nem méltó ily hűhót tenni érttem ! 

8 milyen jámbor! milyen szelíd, szőke! 
Az ördög sem tenné föl felőle . . . 
így kívülről csupa szentnek látszik, 
S ha kedve jön , a képünkre mászik . . . 
El tőlünk el , galambvércse 
A sötétség fenekére ! 
Engedjen meg kapitány ur kérem , 
Nem méltó ily hűhót tenni érttetn! 

Megengedni!.. ezt a szót nem értem, 
Ne is mondja azt többé előttem! 
A vendéget itt szívesen látjuk, 
Bezárjuk, vagy 25-ig vágjuk.. 
Vagy ha épen ugy akarom, 
Szép móddal felakasztatom . . . 
Engedjen meg kapitány ur kérem, 
Nem méltó ily hűhót tenni érltem ! 

lm kimendom a törvény nevébe , 
Három év lesz bűne büntetése 
És csupán azért nem verjük vasra , 
Mivel uri bugyogó van rajta . . 
S hogy ne búsuljon magában 
Tizen lesznek egy szobában . . \ . 
Engedjen meg kapitány ur kérem , 
Nem méltó ily hűhót tenni érttem ! . . 

Engedjen meg ! . . mindig csak ez járja , 
Szinte önként rámegyen a szája . . 
A lelkemnek mindjárt könynyebb volna, 
Ha legalább egy okos szót szólna . . . 
Olyanformát, hogy e télen 
Házasodni készül épen . . . 
Engedjen meg kapitány ur kérem , 
Nem méltó ily hűhót tenni érttem 1 

Van egy lányom ép' hetedik gyermek, 
Szerencsét visz' egy ifjú embernek . . . 
— No de minek szólok róla itten , 
Gondoskodjék felöle az isten 
És a felöl is mindvégig , 
A ki rab lesz három évig. . . 
Engedjen meg kapitány ur kérem, 
Nem méltó ily hűhót tenni érttem I 
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Az Ítélet meg van; de a húrom 
Évet én három nappá varázslom, 
És e három napig ugy lesz dolga 
Mintha e'des szüléinél volna . . . 
Csak azután , ifjú rabom 
Ugy legyen mint én akarom . . . 
Hejh zárjon be kapitány ur kérem, 
Ha kijövök a lányt majd megnézem !! 

Máéval József. 

A sors játéka. 
(Beszély.) 

F. alatt 1848-ban őszi estve nyolc órakor, hadi őr
tűz körül, leterített köpenyeken néhány honvédtiszt füs
tölt, kalandokat beszélgetve egymásnak. Utójára egy ősz
be csavarodott, körülbelül ötven éves férfira került a sor, 
ki ilyformán beszélt: 

— Negyven éves koromig magánosan hengergetem 
fölfelé a követ, melylyel előttem, ki tudja,valljon ki baj
lódott; a követ, melynek ember-élet a neve. Negyven é-
ves koromban elvévé isten eszemet s megházasodtam. Ha
nem jól megjegyezzék önök : a z é n e s z e m e t , mert más 
embernek, kivált fiatalnak, épen a nősülés adja meg e-
szét, vagyis tériti öt eszére. 

Nőm szép volt. Képzeljék önök L. Marit a városban, 
leverő sötét nagy szemei helyett nefelejtsszinü szelid sze
mekkel, csaknem legkisebb göndörödésig hasonló áüásu 
hajfürtjeit szőkéknek, barna arcszinezetét hófehérnek; az
után szabatos arcvonásai, finom orrállása , csattanó piros 
ajka mozgatása, deli és mind a mellett sugár termetével: 
előttük áll nőm, a tizenhat éves Harmer Janka. 

Huszonnégy év volt a különbség életidőnk között, 
és mind a mellett, elhihetik önök, a világon legforróbb 
szerelemből keltünk öszsze. 

Igen, igen különösen történt ez. Anyósom egy rit
ka ügyességű példánya volt azon gondos-gondatlan anyák
nak, kik megtagadva leányuk férjválaszlási képességét, 
magukfonta hálóval kerítik meg elég boldogtalanul a ki
szemelt vöt. Gazdagságom okozá, hogy, bár apja lehet
tem volna lányának, az ö hálójában én akadtam föl. Mire 
észre jöttem, már ott látám magamat állani, honnan már 
a becsületes embernek sem jobbra, sem balra félre nem 
lehete ugrani, csak egyenesen be a — házasságba. 

Janka és én fülig szerelmesek levénk egymásba, 
úgyhogy rövid idő múlva a menyegzőt, ezután pedig öt 
vagy hat hó múlva, a keresztelési tort is ellakánk. 

Nekem szándokom volt egész életen át nőtlen ma
radni, mire első szerelmi csalódásom indított különösen; 
miután pedig az ez által ütött sebek behegedtek, egypár 
szemnyitó könyvet olvasván, a mellett az életben sok he
lyett látám feltűnni ijesztő rémként Byron wedlock's de-
vil-ját, ugy gondolkoztam, hogy jobb lesz nekem nélkü
löznöm a szent házasságot, mint egy-két év, vagy igen 
gyakran csak hét mézes percein harminc-negyven és több 
évi unottságot, bánatot cserélnem. 

Azonban, mint mondám, az anyai bűnös törekvés 
kiüte szándokomból, és meg k e l l é házasodnom. De mi
után nőm, mint minden szőkék, igen szelid teremtés volt, 
ki inkább agyonsirta volna magát, minisem nekem legki
sebb nyugtalanságot okozzon : megnyugodtam a történte
ken, s legfölebb az szült némi kellemetlenséget, midőn 
elgondoltam, hogy mily más, mily tökéletes boldogságot 
alkotott volna bájos és jó nőm számára egy hozzáillő, 
tőle életidőre csak keveset különböző ifjúval kötött há
zasság. Mert én, megvallom, jól előre haladt korom,ter
jedt birtokomra való felügyelés , és még a közdolgokbani 
részvevéscm hozván ugy magával, nagyon kevés időt töl
ték a körültei turbékolásban, pedig a gyenge nőnek élet
eleme a szerelem, hasztalan mondja neki férje: ,,szépek 
a vetések , rakottak a tőkék, a sárga csikóért két anynyit 
adtak, mint reméltem!" 0 mindezekre, ha életeleme hiá
nyos, sóvárgó sóhajjal felel, s vagy párnáit áztatja kö-
nyeivel, vagy tilos viszony szövésében keres ténylegesen 
kárpótlást. 

Janka az első esellieliek közüli volt. — 
Házasságunk második évében, egy ünnep délután

ján, mint máskor is igen gyakran, én és nőm igen jól mu
latónk magunkat egy éves Vilmos fiunk gagyogásával, mi 
közben nőm szép vonásait teljes derűben látva, kezdek 
meggyőződni, hogy még sem vagyok én tán oly gyöngéd-
telén férj, ki fölötte sok bút okoznék szeretetre méltó 
nőmnek. Családi mulatságunkat látogatók szakiták félbe, 
kikhez nőm távozott gyermekével. 

Azonban ö még tán vendégeihez sem ért, midőn 
szobám közép ajtaja föltárult, s gyönyörű magos deli ifjú 
lépett be rajta. Husz-huszonnégy évesnek látszók. Emel
kedett és — római szabású orra irányában — meglehető
sen behorpadt homlokát fénylő sötét fürtök vevék körül, 
legszebb ivü tömött fekele szemöldei alatt a szemek leg
sötétebbjei lángoltak; szemek, melyeknek tartóssága cse
kély ugyan, mert hamar ellobognak , de melyek sugarai
tól tán Memnon szobra is megszólalt volna, nem várva a 
hajnal elösugáriból álló zephirekre; szemek, melyek előtt 
nincs, nem lehet rendilhetlen erény. Érdekesen halvány 
arcszíne kellemét most pelyhedö jó rendű szakái s bajusz 
einelé. 

És e szép ifjún szegény kopott öltöny takará belru-
hái szenyességét s roszaságát! 

— Mivel szolgálhatok önnek, ifjú barátom?— szó-
litám meg a kissé zavarodottnak látszó ismeretlen ifjút. 

•— Mivel ön uram! nekem szolgálhat— viszonzá — 
az előttem legbecsesebb a földön. Minthogy azonban azt 
egy-két szóval elő nem adhatom, előre is csekély türe
lemért esedezem. 

Ezzel a kínált helyet elfoglalván, beszélni kezdett. 
— Hogy megértessem, igen rövid történetkét kell 

elörebocsátnom. — Bizonyos városban, ezelőtt mintegy 
harmadfél évtizeddel, roppant vagyona romjaiból tisztes
ségesen élt egy kereskedő s családa, mely nejéből és lá-
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nyából állott. Lánya, legszebb s legártatlanabb az egész 
városban s környékén, számos kérőt utasila el elébb fia
talsága , azután pedig egy helybeli nyilvános imádója mi
att, ki neki utóbb gyilkosa lön. Ezen ifjú biztosabb állás 
keresés cime alatt elhagyá azon leányt, de alattomban ad
dig csalogatva azt maga után , mignem csakugyan követé. 
Még nem telt egy év, hogy elhagyá, miatta ez alatt sirba 
szállt szüléit, midőn viszszatért a megcsalt leány — kis 
fiúval karján. Az ifjú ugyanis gazdag örökséghez jutván, 
gazdagon nöszült, elébbi imádottját pedig megbecstelenit-
ve , haza kergeté. A boldogtalan leány lassanként sorva-
dott, mignem egy ujabb csapás adatván reá csábitójától, 
ki meglátogatván, felszólilá, hogy szegődjön behozza 
szakácsnéul, minthogy — mint monda — nejét ki nem áll
hatja, ez esetet pár nappal élé tul. 0 tehát elhalt megsi-
ratlanul, csábitójától kinevettetve, gyermeke pedig gyám
ság alá adalék, s anyja vagyonából neveltetek. Eddig a 
történet. — A törvénytelen v é r . . . , a világ gúnyja.. . , a 
társaságból kitaszított apátlan fatytyu... én vagyok! 

Ezzel lehajtá fejét az ifjú, s néhány percig elhall— 
gata. Majd ismét feleresztve lángoló szemsugárait, kese
rű hangon folytatá. 

— Miket szenvedtem, mióta eszem kifejlett, meg 
nem mondhatom. Múlt öszszel bevégzém iskolai pályámat, 
s hogy megélhessek, követelém gyámnokomtól anyai ö-
rökségemet. 0 azzal utasított el , hogy az felment nevel
tetésemre, holott kevéssel volt jobb dolgom tanulásom a-
latt, mintha koldulással kerestem volna élelmemet. Azóta 
százszor is megvillant előttem az öngyilkosság, de a szebb 
jövő reménye és kérdezóskodéseimre adott válaszok által 
mindinkább világosuló sejtelmem atyám kilétéről, mind-
anynyiszor viszszatartóztatott eloltani becstelen életemet. 
Múltkor körülményesen haliám meg az előbb elmondott 
történetet egy hiteles ösmeröjétöl anyám viszonyának. El-
határozám tehát megtenni az utósó lépést iszonyú helyze-
temböli szabadulásra, fölkeresni atyámat, s kiszenvedett 
anyám hamvaira kérni öt, tegye boldoggá ártatlanul szen
vedő fiát. Ezt tevém most, ez volt célja idejövetelemnek. 

— Hogyan ? — vágék szavába némi meglepetéssel 
ugyan, de tiszta levén öntudatom, mosolygva vélt téve
désén , — tán nem engem tart ön atyjának? én Romi Fe
renc vagyok. 

— Igen , ön az én atyám. Anyám Bulavics Júlia volt. 
— Bulavics Júlia!— kiálték elragadtatva. Oh, mert 

e név egykor egyjelentésü volt nekem az isten nevével: ö 
volt 3lsö szerelmem, kiért mindent, az egész világot fel
áldoztam volna. — Igen, ön az én fiam! — mondám,imá
dott Júliám kiújult emlékének sugalatára, és karjaimba 
szoritám a szerencsétlen ifjút, kinek felséges szemei ö-
röm-könyekben kezdenek úszni. 

— De nem ! — kiáltám ismét nehéz kebellel, eltol
va öt keblemről, — ön nem lehet az én fiam : nekem nőm 
s gyermekem van! 

Mely szavak mint villám csaptak lelkére, s térdre 
ereszkedve esengett előttem. 

— Atyám! ne tagadja meg keble szent szavát, mely 
azon nyilatkozatát tolá ajakára, hogy fia vagyok. Ne ad
jon nekem rangot, ne vagyont, csak nevét s szeretetét; 
ne emeljen magos polcra, csak a világ előítéletének guny-
fulánkjaitól ójon meg! és ezt kérem, szerencsétlenül ki
szenvedett anyám poraira kérem önt, mondja: fia vagyok! 

E pillanatban igen kinos kettős ostromot kellé kiáll
ni lelkemnek. Egy felöl a világ elölt bűnös, de nekem ö-
rökké felejthetlen Júliám egyetlen gyermeke iránti rész
vét, mely első hevemben hazugságot csalt ajakamra; más
felöl nöm s gyermekem tekintése, szeplőtlen becsületem 
féltése és a világ elöiléleténi aggódás, vivák a tusát keb
lem uralma felett. Azonban a habozás mindig gyűlöletem 
tárgya levén, másik pillanatban már határozott levek. 

— Keljen fel ön ! — mondám" érzékenyülten, — ön 
igen hibásan értesíttetett anyja történetéről. Keljen fel, 
én el fogom mondani ugy a mint volt. — Ezzel felemelem 
karjainál fogva a bármely apától irigylendett derék s még
is apátlan ifjút, 

— Mit mondani fogok — kezdem, miután helyet fog-
lalánk— az becsületem szentségére lesz mondva. Igaz, 
hogy én szerettem P**ben, hol hivatalnok valék, a leg
szebb s legártatlanabb leányt, szerettem mint senkit és 
soha többé ez életben. Oly tisztán, oly gyöngéden, minél 
tisztábban Petrarca sem szeretheté Lauráját. Ez az Ön 
anyja volt. 0 is szeretett engemet s szerelme valódiságá
ról tökéletesen meg valék győződve, anynyival is inkább, 
mert,mint ön is monda, számos kérőit elbocsátá miattam, 
akkori szegény ifjú miatt. Igaz, hogy elhagyám öt, bizto
sabb állást keresendő, minthogy büszke szüléi akkori ál
lásomat csekélynek tárták, házassági ajánlatomat megve
tek. Hanem a többiről hibásan van ön értesítve. Tovább 
egy évnél p**böli távozásom után, mialatt én nagybátyám 
után gazdagon öröködém, de meg nem házasodám, leg-
szorgalmatosabb kérdezösködésemre, levelezésemre sem 
tudhatók semmit Júliáról. Miután hát rendbeszedém örök
ségemet, nehéz sejtelmek között P**be sietek; még pe
dig, minthogy hallgatásából meghidegülését következte
tem , hogy szülei ennek dacára hozzám ne erőszakolják, 
— mert az én célom az ö boldoggá, nem pedig aszszony-
nyá tevésében állott csupán, — szegény ruhában és oly 
szándokkal, hogy gazdagságomat eltitkolandom. Megér
kezésemkor gyermekét ringatta karján! Csaknem leros
kadtam , midőn megtudám, hogy nem sokára elutazásom 
után, anyjával együtt ö is fürdőbe ment, hol bizonyos ka
tonatiszt — de kinek nevét sohasem haliám említtetni — 
elcsábitá, s aztán nyom nélkül elhagyá. Anyja még a für
dőben, atyja pedig igen kevéssel hazaérkezése után hal
tak el bánatjokban. Zokogva monda ö el ezeket nekem, 
és én együtt sirtam vele. — Első felhevülésemben véres 
boszuról gondolkozám az aljas csábító iránt, de majd az 
ötlött eszembe: hátha csakugyan szerété öt Júlia, ki ön-
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ként rohant a veszélyes örvénybe, és lecsilapult boszuvá-
gyam, azon kinosankábitó tudatot hagyva maga után, 
hogy kit anynyira imádtam, örökre elvesztettem. Mert én 
Júliámban az angyalt imádtam, s miután az megszűnt len
ni, eltávozottnak tariám az élet köréből az eszményt, me
lyet pedig egykor oly kimondhatlan örömmel hittem fel
találtnak. Kinos érzemények özönében hagyám el P**t, 
azon szilárd elhatározással, hogy soha nöszülni nem fo
gok, s hogy elhatározásomat mégis megszegem, oka az 
emberi törpeségben rejlik; de ez nem tartozik a dologra. 
Júliáról többé semmi hirt nem hallék, mig utósó találko
zásunk után kevés időre meg nem halt. Ez a dolgok va
lódi menete ifjú barátom! Hogy önt fiamnak kiáltám első 
szavammal, tulajdonítsa azon kegyelet hatalmának, mely 
még most is és örökké együttjár egykor imádott Júliáin 
emlékével. 

— Letört tehát az ág , mihez ragaszkodám, — so-
hajtá az ifjú, alig várva be beszédem végét, — ismét be
homályosult jövőm tüköré . . . ismét sötét bizonytalanság 
borítja utamat Kísérőim egyfelől a világ balitélete, — 
másfelöl a rémes halál... Emez mégis nyájasabb... 

— Barátom! — szólék a kétség örvénye szélén tán
torgó ifjúhoz, — teljesen osztom, fel tudom fogni azon 
fájdalmat, mely a világba kilépni akaró ifjú lelkén el
borul, midőn főleg a lázas képzelet káberöü szemüvegén 
tekintvén a dolgokat, koszorúk helyett a gúnynak torzvo
násival találkozik; megvallom, ön helyzeténél már kíno
sabb nem lehet: de egy résztvevő rokonkebel többet ad
hat önnek, mint mit az egész világ megtagad. Maradjon 
ön nálam. P**, hol önt ismerik, meszsze van ide, a guny-
fulánkok, melyek ott tán vérezek lelkét, nem fognak ide
ig érni. Bennem fel fogja ön találni atyját, barátját mind
addig, mig szerencsétlen anyjának felejthetlen emléke 
szellememmel tova nem száll. 

Igen sok fáradságomba került, mig sötét gondolat-
jait némileg eloszlathatám s megígértetem vele nálam ma
radását; mire azonnali észrevételem szerint is igen sokat 
tett nőm bejövetele a szobába. Midőn megláták egymást, 
szemeik soká nyugovának egymáson, oly iránynyal, mely 
mutatá , hogy lelkük azonnal viszszafuta a múlt utvonalán 
föllelni a helyet, hol először találkoztak. A kölcsönös be
mutatásnál rokonomnak mondám az ifjút, ki kellemetlenül 
látszók meglepetve lenni a ,nőm' nevezet hallásakor; de 
ez ép oly kevéssé volt feltűnő előttem, minő gyakran le-
hete azt tapasztalnom, midőn bájos nőmet fiatal emberek
nek kellé bemutatnom. Mindöszsze is csak arra ösztön
zött , hogy kétszerezve iparkodám nőmet boldogitni. És 
ö valóban meg is érdemié azt. Sohasem tapasztalam, hogy 
csak hajszálnyira is eltávozott volna a női erény utáról, 
mi pedig tán túlságos meghittségem miatt is fölötte sokszor 
lett volna hatalmában. 

Gyulának — a hozzám fogadott apátlan ifjúnak — 
egy pár földszinti szobát jelölék ki lakul, saját tetszésére 

hagyott foglalkozásul pedig kinevezem gazdatisztemnek 
urodalmamban. 

— A menynyköbe! hiszen B. barátunk alvófélben 
van ! Hogy tud ön álmos lenni ? 

— Hogy az ördögbe is nem ? — felele ásítás köz
ben az érdekk-lt, — hisz oly nagy feneket kerít ön a do
lognak. Mondja ki, hogy neje megszerette az ifjút, ez meg 
azt, aztán megszöktek.Úgyis tudom, az lesz belőle. Ha én 
elmondom mint csalt meg szeretöm, még kettőt sem szip-
pa itanak önök már vége lesz. 

— Csak kevés ideig figyelmezzen még ön, monda 
ismét az előbbi újra megtöltve kiégett csibukját, külön
ben is i gy állnak a dolgok, hogy R. és F. atyánkfiai miatt 
bizony holnap is akár agyon alhatja magát. 

Azonban mégis, hogy mindnyájan B. barátunk sor
sára ne jussanak önök, valóban öszszébb fogom húzni tör
ténetemet, mi részletesen előadva tán hoszszura terjed
hetne. 

Gyula kedélye semmikép sem leve derültebb, sőt da
cára szorgalmiamnak, melylyel szórakozást akarék neki 
szerezni, — miben nőm is nagyrészt látszék venni, — 
egypár hét múlva ugy találám, hogy ismét azon a fokon 
van, mint midőn hozzám jővén eloszlalám születéséröli 
hibás véleményét. Haszontalan vezetem vig körökbe, hol 
mindenki iparkodott az érdekes ifjú ösmeretségébe jutni. 
Hasztalan figyelmeztetem a legszebb arcokra, melyek a-
zonnal lángba borultak mihelyt ö a társaságba lépett. — 
Hasztalan volt temérdek szóm, melyekkel földeritni s az 
élettel kibékíteni akarám. Mint a halálos beteg az akó-
számra fogyasztott orvosság dacára az enyészethez, ak
ként közeledett az én ifjúm is azon sötét pont felé, mely
nek kétségbeesés a neve. 

Es az a különös, hogy nőm szint azonmértékben 
lett mindinkább bánatos, a mint az ifjú arca elkomorult. 

Mit akarnak ezek? tünödém sokszor magamban, tán 
az ifjú mély bánata, mely arcán ül, érdekli anynyira Jan
kát, mint afféle gyenge idegzetű nőt, hogy miatta maga is 
jobban jobban sorvad. És ily tűnődésem után valóban igen 
bnjossá vált helyzetem, nem tudván, a beteget vigasztal
jam-e inkább vagy az érte bánkódót. 

Majd arra a gondolatra jöttem, hogy tán ezek rend
kívül szeretik egymást s minthogy én egyesülhetésüknek 
útjában vagyok, azért fogynak naponta. Ilyenkor ejtek el 
szavakat, mikből megérthetek, hogy bár nehezemre es
nék is nőmet elvesztenem, az ö boldogságukért kész vol
nék az elválásra. Mind hiába. Nőm ily szavaimra bizonyos 
dorgáló tekintettel és mosolylyal felelt, melyek teljesen 
biztosítanak hozzám való tántorithatlan ragaszkodására. 

Ekkép szenvedésük valódi okát meg nem tudhatám, 
minthogy szavaikból azt ki nem vehetem, magános beszél
getéseiket pedig kihallgatni, nyilt jellememnél fogva utá
latosnak tartottam s nem tettem. Ily módon magam is majd 
ugy jártam, mint a ragályos beteg orvosa: kedveseimet 
bánkódni látván, rám is elragadt némileg betegségük, 
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menynyiben az értük aggódás miatt soha nyugodt nem [ 
lehetek. 

Egy napon épen néhány sürgős levél készítésével 
foglolkozám, midőn erős dördülés rezzente föl asztalom
tól. Azonnal lesietek Gyulához kit ágyán vérében fetreng
ve találtam, de alig volt időm megtekinteni jól a szeren
csétlen ifjút, midőn nőm komornája lélekszakadva futa 
hozzám azon tudósítással, hogy aszszonya életjel nélkül 
fekszik pamlagán. Az események ily meglepő gyorsasága 
után képzelhetik önök helyzetemet. Rögtön orvosért kül-
dék s Gyulát a cselédfelvigyázata alatt hagyva, nöm ápo
lására rohantam. 

Valóban megvoltam ijedve, gondolván, hogy tán 
öszszebeszéltek a szerencsétlenek: öngyilkosság által me
nekülni meg kínos helyzetükből. Nagy megnyugvásomra 
azonban nőm már eszmélő félben volt belépésemkor, de 
a rendkívüli idegrázkódás miatt— mert, mint monda, 
csak a dördülés s az azzal egybekötött sejtelem okozá á-
julását — anynyira elerötlenülve, hogy csak karjaim se
gélyével tudott ágyába térni. Az elöérkezett orvos meg
vizsgálva Gyula sebét, ugy találta, hogy az nem halálos 
minthogy a golyó sértetlenül hagyá szivét, csupán egy 
oldalcsontját tőré el. Midőn nöm körül megtevém a szük
séges rendelkezéseket, ismét lementem Gyulához, ki meg
pillantásomkor azonnal kért, hogy töltsem meg még egy
szer fegyverét számára, mert, úgymond, ö nem akar to
vább élni. 

Felelet helyett, midőn ketten maradánk, széket von
tam ágya közelébe és baráti hangon kezdem faggatni ma
gaviseletének oka felöl s mindaddig beszéltem előtte kész
ségemről mind azt megtenni érte , mit csak jónak s lé
nyegesnek tart, arra, hogy sötét gondolatjai száműzesse
nek, továbbá vétkes bizalmatlanságáról az én baráti nyílt— 
szivüségem ellenében, mig végre nem állhatván tovább 
az ostromot, föltárá keblét előttem. 

— Én ön nejét már ez előtt négy évvel szerettem, 
monda, szereltem csaknem egy évig. 0 B**n volt anyja
testvérénél s én mint akkori tanuló erkélyük alatt jártam 
el naponként és sokszor óránként. Oh az a szerelem nem 
a világból való volt! Még csak nevét sem ludám imádot-
tomnak nemhogy valaha szólhattam volna vele. Nekem 
szegény gunyhó adott szállást, ö pedig magos palota la
kója volt. Azonkívül én apátlan fiu, a vitág gúnyja csak 
félve merészellem rá föltekinteni, mint valami menynyla-
kóra. És mégis szemsugáraink tudaták a legtisztább sze
relmi vallomást, később pedig azon meg yözödést, hogy 
mi lángolón szeretjük egymást. Azonban tnég egy év nem 
telt el egészen s öt haza szólitá a szülei parancs. De sze
relmünket csak elfojtok s ki nem olthaták az idö és a kü
lönféle viszonyok. Most ide érkezésemmel bár több mint 
három évnyi köz után, ujra találkozván és önnek túlsá
gosan nagylelkű bizodalmából több magános órákat tölt— 
hetven együtt, ujra fellobbant a régi szenvedély, hogyha 

az apátlanság nem elég, ez is segilsrn itt hagyatni velem 
az életet mely nekem csak töviseket terem. 

— S Janka nem szereti önt ? kérdem nyugtalanul 
bár, de mégis hideg vérrel. 

— Jobban mint valaha. Megvallom hálátlan voltam 
ön iránt. Oh mert mikor is volt a szenvedély előtt szent
ség, haza, gyermek, testvér, jóltevö? Én mióta itt va
gyok , hálátlanul ön iránt, naponként unszolám Jankát 
szive sugalatái követni, s önt felszólitni az elválásra; de 
ö bár küzdelmeiből és szenvedélyes szavaiból látám sze
relme óriásságát, mindig állhatatosságban ragaszkodott 
azon állításához, miként ö nő s inkább meghal mint női 
esküjét megszegje. Mig végre ezelőtt néhány órával fel
szólítani öt véghatárzatára, hogy vagy menynyé váljék 
pokoli életem, vagy szétzúzzam a szivet, mely csak azért 
dobog, hogy boldogtalanságom kínos perceit számolja föl. 
Tagadó választ adott. Oh mert M. Scaevolakint égetni 
szeretném jobb karomat, amiért elhibázta a halálos irányi. 

S kezdé feltépni sebje kötölékeit és nagy erőmbe 
került mig meggátolhatám őrjöngő működését és az ujra 
előhívott orvossal ismét elállithatánk megindult vére fo
lyását. 

Midőn ismét együtt maradánk, bizalmasan kére ? 

kímélje életét és nőmet, mint ki bizonyosan nem sokáig 
élhetné tul halálát. Megígérem neki, hogy mondjon bár a 
világ akárminek, én kénszeritni fogom nőmet az ö boldo-
gitására. Mert én szerettem ugyan nőmet, de nem azon 
szerelemmel, melylyel Gyula. Az enyimnek alapja számí
tás volt, azért szeretvén öt mert gyönyörű , j ó , lelkes és 
mindenektől imádott; Gyula pedig szerété öt mert mint if
jú álmai dicső eszményét találta fel benne. 0 az első sze
relem magas lángjával, én pedig a férfiúi hideg ész su-
galatár^, az érzésnek kevés befolyásával szerettük a nőt, 
kinek vonzalma szinte a miénknek megfelelő volt: Gyula 
mint ábrándos kedvese, irántam pedig mint férje iránt. 
Minthogy pedig bennem már rég keletkezett a gondolat s 
némileg v;'igy, hogy bájos nőmet, alkalom adatván, bármi 
áron képes lennék boldoggá tenni: most a kivilelnél ne
hezen ugyan, de mégis kész valék életet adni ezen gon
dolatomnak. 

Bar csak ne tettem volna! 
Másnap már kevés baja levén nőmnek, I ár nagyon-

nehezen esett, mert most már többi bájai közölt a női e-
rény vonzó drágakövét láttam legtündöklöbben ragyogni, 
felszólitám, nem tréfálni érzeményeivel. 

— Ugy hiszem — mondám a többek között — önök 
viszonya mit tegnap Gyula ajkáról hallék meg részletesen, 
oly szilárd, mely általam elhány golva, mindkettőjük 
vesztét vonná maga után. Én sokkal inkább szeretem mind
kettőjüket, hogysem boldogságuknak ellene akarnék ál
lani, minthogy épen ezáltal szerencsétlenségemet mutat
nám irántok. Nehezemre fog esni egy ily nőt nélkülöz
nöm, mint ön aszszonyoin , de még nehezebb lenne las
sanként elsorvadni látni kedvese ulán. Egy oly páratlan 
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önmegtagadás, melynek a napokban tanuja valék, illő, 
hogy jutalmát vegye, s e jutalmat adom én meg önnek. — 
Aszszonyom! e pillanat óta szabad és komolyan kijelen
tem, hogy semmi esetben meg nem fogom engedni, hogy 
miattam agyon búsulja magát. Önök boldogságra vannak 
hivatva s én nem érzek magamban anynyi roszlelküséget, 
miként gyönyörömet találnám hivatásuk elrontásában. Az 
elválás mindkettőnk beleegyezésével rövid idő alatt meg 
fog történni. Addig ápolja ön hozzá oly méltó kedvesét. 

Könyekkel válaszolt a szép nő szavaimra, hiszem 
a fájdalom és öröm vegyes könyeivel. És én nem várva 
he nőm tán mentegető, vagy tán épen vonakodó szavait, 
megindultam ugyan, de azon tudat nyugodtságával vonul
tam, szobámba, hogy jól és emberileg cselekedtem. 

Gyula sebének begyógyultával, nem adva semmit 
nőm sürü könyeire, minthogy azokat részint félreismer
ve, öröm könyeknek tartam, részint ugy gondolkodám, 
hogy kik nem akarják Ízlelni a boldogságot, erővel kell 
orrokat beleüttetni, hogy azt megizelitsék, — mindket
tőjüket elszállítatám egy kis birtokba, melyet nőmnek 
egybekelésünkkor nőihozományul vásárlottak szüléi. 

Legfontosabb teendőm volt most a válópert sürget
ni, ugy azonban, hogy Janka anyja azt meg ne tudhassa; 
mert tán mérgébe halt volna meg a rangkóros nő, ki báró
kat számlált ősei közölt, megtudván, hogy egyetlen leá
nya tőlem a dus férjtől válni akar, egy szegény ifjúval 
egyesülendő. Atyjától nem lehetett tartanom, mert ö ne
kem politicai hitvallásom miatt örökös ellenem volt, mit 
az is bizonyit, hogy soha meg nem látogatott; aztán meg 
ö is szegénylegénykép és csupán szépségének köszönhet
ve juthatott neje birtokába, — mit ez oly sokszor el meg 
elbeszélt — és ennek agg szüzessége miati, — mint a 
pletykavilág rebesgette. Ugy tartam tehát, hogy ö ha meg
tudja sem fogja ellenezni leánya uj lépését. 

Fájdalom, ellenkezökép történt minden, mint vártain. 
Harmerné ugyanis igen rövid idő múlva meghalt ter

mészeti halállal, mielőtt fülébe meheUtt volna, mik há
zamnál történtek. Férjét pedig, midőn megtudá, hogy le
ánya Bulavics Gyulával esküdött meg, kevéssel azután, 
hogy válóperünk leiolyt a szél megütötte, néhány nap 
múlva pedig, miután tudniillik leányához sietvén, meggyő
ződött a keserű valóról, ki is ütötte ez árnyékvilágból. 
Oly különösnek tetszett ez előttem, hogy én is , időm en
gedvén , Gyuláékhoz siettem. 

A szép nő már megérkezésemkor kiterítve feküdt a 
gyászpadon, férje pedig őrültként futkosott háza körül,— 
minden férfit apja-, minden nöt anyjaként ölelve. 

A szerencsétlen nő egy hétig birá vonszolni az iszo
nyú kint, melyet apja utósó szavai idézének fel lelkében, 
a gyönyörű ifjút pedig esze hagyá el ugyanekkor! 

Bulavics Júlia csábitója Harmer volt! 
— S ön nem örült meg ? — monda egy tiszt. 
— Hátha az apostolok szállnának le az égből, még 

pedig tüzes szekéren, oda adnám-e nekik nőmet, főleg ha 

az oly szép volna, mint Harmer Janka volt? — monda a 
másik. 

S alunni széledtek. 
Vári Roltlizsár. 

Bolond Istók. 
E l s ő é n e k . 

(Folytatása s vége.) 
94. 

Azonban a csősz, meg némely komák 
Nehezen várták a keresztanyót; 
Nem kezdhetek el a nagy lakomát 
Mig a mulatság hőse oda volt; 
Figyeltek ajtón és ablakon át , 
De nem láttak semmi látnivalót; 
A csősz felállott egy vigyázó fára 
Hogy meszszelásson a sik láthatárra. 

95. 
Egyszerre, kit lát! a jó öreget 
M e l l é k i r á n y b a mendegélni távol. 
Kurjant felé, kalappal integet, 
Nevén kiáltja gégeszakadtából; 
De az szónak sem áll, mint egy siket, 
Arra se1 néz, hanem ugyancsak lábol: 
Hazafelé tart, oda, hol tanyás 
Az öreg „apjok" Venyige Tamás. 

96. 

Egy izben észrevette hogy köszönget 
Feléje a csősz ég kalappal int, 
„Ej!" monda, — „hát isten megáldja kendet" 
S tovább inalt Erzsók aszszony megint. 
Ennek láttára nagyokat köhentett 
A csősz; de mit vala tennie, mint 
Szaladni nyomban Erzsók néniékhez 
S megtudni, hogy ment a menőké véghez. 

97. 
Volt ugyan Erzsók aszszonynak elég 
Széles , hoszszu , mély emlékezete : 
Hét vármegyében nincs olyan cseléd 
Kinek ne tudná minden élete-
Sorját , — szép anyja és apja nevét 
Ki volt rokonja , honnan eredé : 
Hanem, mi történt reggel óta véle ? 
Ez egyre semmi módon nem eszméié. 

98. 

Lön hát igen nagy lótás meg futás 
Nyomába jőni a szegény fiúnak: 
Hová tűnt a szerencsétlen dudás ? 
Ki lopta volna el tehernek, búnak? 
D e n i q u e addig lett minden tudás, 
Hogy mostan ebből még semmit se' tudnak, 
De majd idővel kilelik a sorját 
Kurrenst bocsátnak róla, kidobolják. 

99. 

Mit volt csinálni ? gondolom, megették 
A sok pogácsát, sulymot, csörögét; — 
Azonban a cigányok meszszevitték 
A csőszi kunyhó árva gyermekét; 
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Ha kérded, olvasó, mi végre tették 
Ezt a cigányok ? olvasd e regét: 
Légy béketűrő , majd kisül alább, 
Mi hasznot hajta nekik e nyaláb. 

Debreceni napló. 
S z ü r e t ü n k vége fölé jár. Az idei bortermést kö

zépszerűnek is alig mondhatjuk. Voltra eset, hogy a gaz
da a' szöllöörzésért követelt pásztorbér fejében egész 
termését oda ígérte; és az a legszebb, hogy az néhány 
forint letisztázásául sem fogadtatott el a kertgazda által. 
Mulatságot alig lehete látni, s ha volt is: az erötetés vagy 
bús mélázás szinét viselé az magán; hanem a józsakerti 
szüretek — melyek a régi bacchanáliák typusát viselik ma
gukon— bizonyosan kipótolják a városi kerteken elmu
lasztott szüreti mulatságot a minek ugyan sok leány meg
adja árát — későbben. —-

A h e l y b e l i r e n d ö r s é g a naplopókat, kik ké
szebbek egész napon át a piacon tekeregni, mint illő bé
rért dolgozni, csapatostól hajtatja közmunkára, bizonyos 
kisebbszerü bért adatván nekik. Igen helyesen! Hanem 
tetszik az illő bér: tessék negyedrésznyiért dolgozni; igy 
a korhelység — a vétek szülő oka *w ha nem is kiirtatni, 
de mindenesetre lejebbhangoltatni fog. 

F é l r e é r t é s kikerülése végett, szükségesnek lát
juk megemlitni, mikég a főiskolai helyettes tanárul meg
választott Tó th F e rén c nem a debreceni születésűire 
T ó t h F e r e n c ü n k . 

S z í n h á z u n k b a n jövő szerdán —- oct. 2-kán — 
D ó s a J ó z s e f javára adatik Hugó Károlynak ,lígy ma
gyar király cimü 5 felvonásos jeles drámája. Dósa egyik 
legigyekezöbb és lehetségesb színészeink közül: ajánljuk 
öt a t. közönség pártolásába. © 

Szerkesztői telegraf. 
S. K-nak . A kért 10-ik számmal már most szolgálhatván,meg

küldtük önnek a már kétszer megküldött, de nem kapott 16-
ik számmal egyetemben. 

L. G. b a r á t u n k n a k. Az ígért novellát még nem kaptuk ; al
kalmasint az útban tévedt el, vagy — másutt. 

'jj^jg' Azon uj előfizetőinknek, kik e g é s z é v 
n e g y e d r e helyben 3 frt 30 kr. vidéken 4 frt 4 
krajcárjával előfizetni szíveskednek, — a 3-dik 
szám kivételével — lapunk eddigi példányaival is 
szolgálandunk. 

Ujabb i s m e r t szellemi erők csatlakozván 
hozzánk, midőn ennek folytán lapunknak jövőre ér-
dekesb tartalommal leendő szerkesztését ígérjük, 

bátorkodunk a közönség pártoló figyelmét vállala
tunk gyámolitására tisztelettel fölhíni. 

Szerk. 

HIRDETÉSEK. 
/igenten Gesuch 

Zu einem Geschaft, welches 40 % sicher gewahrl, 
weder einen Fonds noch Kaufmannische Kentnísse erfor-
dert werden streng rechtliche und pünktliche Agenten 
gesucht. Dieses Geschaft kann bei ausgebreiteter Bekannt-
schaft in jeder Gegend belrieben werden. Anfragen erbit-
tet mann sich f r a n c o unter Schiffre F. L. et comp. Zwö-
nitz in Sachsen, 

Néhai Harsányi Dániel némelutcai 1806. sz. alatti 
háza f. e. .octoher hó l - Iö napján d. u. 3 órakor a 
helyszínén közárverésen elfogadatni. 

Holt-változtatási jelentés. 
Alólirt tiszteletiéi jelenti a t. c. közönségnek, hogy 
a nemes város háza ceglédutca felőli szegletén 
nyolc évekig folytatott vaskereskedését , 
szinte ceglédutca általellenbeni szegletére, azaz t. 
c. K o r á C S J á n o s U r házába áttette, ezt fo
lyó hó elsőjén megnyitván, mindenféle v a s , a c é l , 
és rézcikkeit , hordozható vas-
konyháit, s azokhozvaló fénymázos e-
d é n y e i t mind nagy mind kisebb menynyiségben 
a legjutányosabb áron ajánlja. 

Ugyszínte mgs. gróf Schönbom 
egyedül nála levő m u n k á c s i t i lUSO, é s 
v a s g y á r i r a k t á r á b a n mindenféle k á l y 
h á k ö n t ö t t v a s b ó l , reggeli étek készítő, lég-
fütő, és vasaló-vas-tüzesitö kályhák; szappanfő
zőknek, kalaposoknak és hamuzsir-készitöknek üs
tök; továbbá t a k a r é k - t ű z h e l y e k öntött 
vasból, és pléhből; tüzirostélyok. tüzelő, tisztító és 
kandalló-ajtócskák, főző-helyre lyukas és lyiikatlan 
vastáblák — olajmalomba való hengerek, kész vas
ekék, 's mindennemű öntvények g y á r i á r o n kap
hatók. I l é s z l e r K á r o l y . 

Alólirt tisztelettel jelenti a t. c. közönségnek, 
hogy a ns város háza cegléd-utca felöli szegletén, a 
Bészler Károly ur vaskereskedése helyén, fii* 
szerkereskedést nyitott; s illő áron ajánlja 
legújabban beszerzett f ü s z e r - , f e s t é k - , s z i 
v a r - s e g y é b c i k k e i t . 

Szentpéteri János. 
Nyomatik Debrecen város könyvnyomdájában. 
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