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Z Z Z  Kéziratok nem adatnak vissza. —

Uj ka,sino.
Egy uj egyesület van keletkezőben: a 

polgárok, jobban mondva iparosok casinója.
A tervezgetés nem mai keletű, és a köz- 

művelődés szempontjából igen örvendetes.
Örvendetesnek tartjuk azért, mivel az 

egyesületté tömörülésnek ez a jelensége kultu
rális irányú törekvésben leli magyarázatát; már 
pedig az ily ezélú mozgalom mindig üdvös és 
kívánatos s kétszeresen kívánatos a jelen eset
ben, midőn azt az elemet látjuk a nyilvános 
térre lépni, az iparos elemet, a melyet eddig 
egyéb osztályainknak oly kiváló haladása köz
ben a nyelvi különbség tartott vissza attól, 
hogy lépést tartson ezekkel.

A nyelvi különbség mint akadály évről évre 
kisebbedvén, most már öntudatra ébredt iparos 
osztályunk s részben a változott viszonyok 
kényszerítő hatalma, részben pedig benső ösz
tönénél fogva megkezdte azt a mozgalmat, me
lyet most casino alakítás alakjában üdvözlünk.

E tervet oly lelkesen karolták fel iparosa
ink, hogy annak kivitelét lehetőnek kell tarta
nunk.

Mindemellett az alakulás eme stádiumában 
azt a kérdést vetjük fe l: nem lenne-e czélsze- 
rübb a tapasztalt törekvést oda irányítani az 
intézőknek, hogy ne uj egylet alakjában nyer
jen az kifejezést, hanem n régi easinoba való 
tömeges belépésben ?

T Á R C Z A .

Himfy dalai.*)
(Folyt, és vég-e.)

„Kiverni igyekszik e szerelmet fejéből, hiába; 
elmélkedik klizködve a szerelemmel annak természetéről 
kéri az ész orvoslását, de az ész és szív ellenesek egy
mással" ; eszébe jut kesergésében a boldog gyermek- és 
ifjúkor s a bánat e szavakat adja ajkára:

Hogy anyám megnyugtathatta,
Minden kívánságomat;
8 egy pohár viz elolthatta 
Minden szomjúságomat ;
Midőn gyermek társaimmal 
Csigást, lapdást játszottam,
Es rövidke lábaimmal 
Lepkék után futottam;
M a d á rf’észket k eresgél te m 
Egy örömmel mást cseréltem,
Boldog voltam én akkor:
Oh gyönyörű gyermekkor!
Ott a hol én növekedtem,
Egy dombról egy patak folyt:
Hányszor ott nem estvóledtem !
Éltem akkor boldog volt.
Vigan mint a völgy öblében 
Ama patak csordogált,
Az ártatlanság ölében 
Életem úgy folvdogált.

*) Forrásaim: Kisfaludy S. Himfy dalai II. kiad ; Toldi F: 
Magyar költők élete; Toldy F ; a magyar költészet története; A 
Kisfaludy társaság óvlapjai 1874 —75 ; Gyulai P : lludapesti Szomlo 
1878. (Imre Sándor.)

*) Fololvastatott e lapok szerkesztőségének nyilvános estélyén 
február 12-ón.

Kíséreljék meg a mozgalom vezetői e kér
dés megoldását s csak ha ez nem sikerül, tö
mörüljenek egyesületté! v.

Fridié Gornélia.
Midőn e nevet e sorok fölé czimül irtuk, egy 

hosszú művészi pálya dicsőségének sorozata 
tűn elő a múltból s áll elénk a jelenből.

E fényes név viselője hazai szinmllvésze- 
tünknek történelméé, tehát a múlté, de egyszers
mind a jelené is; szerepkörében még^-most is 
páratlanul á ll ; hogy mennyire páratlanúl, arról 
városunk nagy közönségének e napokban l$sz 
alkalma tapasztalat utján meggyőződni, mert 
immár bizonyos, hogy jeles művésznőnk e hó 
18-án érkezik városunkba, a hova, mint az itt 
működő színtársulat igazgatójának Írja, 30 év 
óta vágyódik.

Művészetében két estén lesz alkalmunk 
gyönyörködni ; ne szalaszszuk el ez alkalmat, 
s elismerjük bár, hogy színtársulatunk kelleté
nél hosszabb időn időzött városunkban s úgy 
ez, mint egy óbb irányú összejöveteleink az 
utóbbi hónapokban a szokottnál kissé több ter
het róttak reánk, mindemellett ne essék ez a 
nagy művésznő fogadtatásának rovására.

Legyen e fogadtatás méltó a nagy művész
nőhöz, kinek itteni szereplését legnagyobb öröm- 

| mel üdvözöljük!

Ez idők az örökségbe 
Mint a vizek a mélységbe,
Lefolytanak. Halandó!
A jó hamar múlandó.

Ezen érzelmek vissza hatásai a költőre, hogy 
„mi sem; érdekli rabnak érzi magát; éjjel mikor min 
denki nyugszik, Ő szenved; a társaság nem kell; ma
gányban Hiidalog; kőnek fának paszkodik ; mindenféle 
szerelmére emlékezteteti minden 

Téged látlak az egeknek 
Magas tiszta kékjében;
Téged látlak a vizeknek 
Folydogáló tükrében;
Nappal a nap aranyának 
Ragyogó lángféuyében;
Éjjel a hold világának 
Reszkető ezüstjében.
Minden időpcrczenetben,
Mindennemű szegeletben,
Üldözőm vagy szünetlen:
Hagyj békét ó kegyetlen!

„A tenger habjai, a havas sziklái az ő nevét 
hangoztatják; versbe szedné ugyan érzelmeit de nem 
tudja, mert a dal nem enyhíti fájdalmát: gyenge, 
buta a nyelve hölgye megnyerésére:"

0  nyomorult, buta nyelv te,
Már már mennyit nem dallottál 
Szavad még sem érdeklette 
Azt, a kihez szólottái.
Porba veled! tehetetlen,
Hibás hangú amoly lant,
Mint a harang, mely kegyetlen 
Ütésektől megriant.
Sem elmémnek becsületet,
Sem szivemnek szeretetet 
Eleget nem adátok;
Szálljon átkom reátok!

Élményeim 1849-ben.
Január elején feljött Blaskovics honti őrnagy sok 

nemzetőrrel, itt újra akart egy honti önkéntes csapa
tot alakítani. De kaszákkal, melyeket már előre 
rendeltek meg Kachelmann Károlynál, nem akart 
senki sem menni ágyúk ellen, lőfegyver pedig
nem volt. Hosszabb tanácskozás után elhatároztatott, 
hogy menjen valaki felkeresni és megkérni Csányit, 
az országos hadi bizottság elnökét, hogy adna mindent, 
a mire egy csapatnak szüksége van. A feladat nem 
volt veszélynélküli s mégis találkozott két férfi, ki 
erre vállalkozott és koezkáztatta életét, mert ha a né
metek elfogják, mindenesetre felakasztják. Fiatal 
barátom Gombossy és én elvállaltuk a veszedelmes 
kiküldetést. Január 5-én lehetett, miikor minden
szükséges irománnyal ellátva, este útnak indultunk.

Sötét volt az éj, havazott és hideg szél dühön
gött. Terényben váltottunk lovat. Palánk előtt talál
koztunk 3 huszárral, kik ott őrt állottak. Gombossy 
megszólította őket, de a nagy szél miatt nem hallottuk 
a feleletet. A faluban etetés végett megszállottunk 
hol 3 berúgott huszár őrmester a korcsmában kártyá
zott, A legidősebb a krajozárokat káromkodva dobta, 
mert valahogyan soha sem tudott nyerni. Egy fiatal 
hadnagy elbeszélte nekünk, hogy Görgeit Nagy-Oroszi- 
ban fogjuk találni. Felfelé haladva láttunk egy em
bert fegyverét reánk irányozni. Leszállottunk a kocsi
ról és ott találkoztuk a bécsi aulistákat. Mikor ezek 
vezére a levelet mindenfelől megnézte, engedélyt adott 
nekünk, bemenni a faluba. Ott találtunk egy pár sel- 
meczi honvédet, kik szívesek voltak minket egy pa
raszt házba bevezetni, pálinkával és keuyérrel meg
vendégelni. Azután az egyik bevezetett minket a 
Generalstabboz, hol nagyon szívesen fogadták, de nem 
akarták a levelet felbontani, azt mondták, hogy Görgei 
nem sokára jön. A fii tisztelendő lakásán várakoztunk.

„Végre a sok szenvedés megtöri Himfy lelkét, 
hölgye képét vagy saját szivét szakasztnná ki 

O vajha kiszakaszthatnám 
Ezt a szivet keblemből!
Vagy inkább, ha kivághatnám 
Az Ő képét szivemből!
Hanyatlik is türedelme 
Oly rég váró szivemnek;
Kétségbeesik hiedelme 
Csüggedező lelkemnek;
S ő mennyei kedvességben,
Imádandó dicsőségben,
Számikodás nélkül áll 
Örömhírnek sírjánál.

„Himfy halni óhajt; a halál reá lehellt s végre 
halálra szánja magát:"

A titok kinyilatkozott :
Szeret, de nem engeraet!
Nem érettem sóhajtozott —
Fojtsd meg, oh k in ! szivemet!
Boldogtalan indulatok 
Melyek létet adátok,
Emlők, a kik tápláltatok 
Nézzétek itt munkátok!
Nyílj meg 6 föld! szakadj rám ég !
E pontban itt hadd legyen vég:
S te ki megölsz, vad lélek!
Légy boldog ha nem élek.
Elmégy tehát szegény lélek, 
ó  te példa nélkül hiv!
Eredj! jobb lesz, ha nem élek,
Halj, ó halj meg, kinos szív !
Ha nem szánta balsorsomat 
S meg nem indult kínomon :
Hadd csúfolja halálomat.
Hadd tipródjék síromon,
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Végre behajt egy küutiyű kocsin maga Görgei tá- 
boruok.

Kihallgatta a tiszteket, azután hozzánk fordult. 
Én mint öregebb, előadtam neki n meUil, mi a ezelunk, 
átadtunk a levelet, melyet .ásván, azt mondta: 
„nemzetőrük? olyanok, mint a győriek és komáromiak ‘?J 
„De tábornok ur.*4 mondám „tíOooat közti lök legjobb ka 
tonái közé sorozhatna M Görgei erre igy válaszolt: 
„A kormány a hadsereget oly helyzetbe hozta, hogy 
nem maradhat egyébb, mini a becsületes halál.44 „Ez 
sajnos, mondom, mert mi azt hittük hogy a tábornok 
ur meg fogja menteni hazánkat. De lm úgy áll a dolog 
kár volna hogy mi házasok, életlluket áldozzuk fel. 
talán lesz alkalmunk később másképen szolgálni hazán
kat.u Azután megnézte úti levelemet es azt mondta: 
„nagy szolgálatot tehetne nekem.- Tessek parancsolni, 
mondtam! Erre igy felelt: ..ezzel az üli levéllel ke 
resztül mehet a német hadseregen Pestre : több utasi 
tást majd később adok.44 Már env nem vállalkozom 
mondám; „bebizonyítottam már, hogy nem félek a ha
láltól, de megvallom, hogy nyakam körül csiklandós 
Nagyok.- Erre ó haragosan megfordult es mi hazafelé 
indultunk.

Már több zászlóalj vonult elöntii s úgy csak 
lassan haladhattunk s már este volt midőn Ipolyságra 
FeilhaUíT gyógyszerész ur vendégszerető házához értünk. 
Szállást nem adott, mert az egész ház tele volt, de 
vacsorát igen. Ült Gáspár akkor m g ezredes úrral ta- 
álkoztunk, Gombosává vacsoránál elbeszélte neki a Gör
béivel való találkozás részletéit. „Ne tessék rossz néven 
venni, úgymond Gáspár. Váczon a tisztek csatát akar
tak vívni, de miután Görgei nem engedte, sem a tor 
veit elárulni nem akarta, 117 legjobb, régi katonatiszt 
leköszönt.- Tőlem is azt kérdezte: „te is Gáspár bará
tom V- ..nem, mondom, én bízom benned és megyek 
veled.*4 Vacsora után hazafelé s dilink. Heggel volt. 
midőn Blaskovics őrnagy urnák jelentést tettünk.

Ez a nemzetőröket elbocsájtotta, befogatott és 
haza ment.

„Görgei átvonulása és a szélaknai csata ismeretes.-
En ezután egy ideig nyugodtan töltöttem napjaimat 

Övluieezeu csak egynéhány őrmestert tanítottam kendőből 
uapoleoni hálósipkát csinálni, úgy talán megmentettem 
egynéhány honvédnek a fülét a megfagyástól. Jöttek 
a németek Nehány tiszttel egy katonaorvos volt na 
lám, ki a feleségemmel a konyhában mindig politizált. 
Egyszer nagy siettséggel haza jön es elbeszélte.', hogy 
parancsot kaptak gyors leplekkel a Tiszához menni, 
mert ott a magyarok három seregül gyűjtenek. El 
mondta egyszersmind a Tisza hadsereg magyar tábor
nokainak neveit is és haragosan kiáltott, „a kutyák 
még ott is fognak nekünk dolgot adui !"

Most már megértettem Görgei hadi tervet. <> maga 
után akarta csalni az ellen-eget, hogy a Tiszánál ide
jük legyen a magyaroknak csapatokat szervezni. .Sokáig 
tartott az, inig az ellenség kivonult innen. Máreziusbaii 
még egynéhány század a Garam völgyén felfelé,

I

.Szkleuón át felfelé jött. Ebédnél Eckensberger, Sel- 
uiecy. városi Írnok mulattatta a tisztikart, többek között 
azt mondván : „hogy a becsületes embert Pozsonyba 
viszik es olyan hunezutot, mini Gaitnor, azt békében 
hagyják “ Elbeszélt nekik mindent, hol jurtám éli, mit 
csináltam s azt mondta: „ha a katonaság elmegy in
nen, megint fog önkéntes csapatot szervezni.4* Ez ha
tott. Az ezredes azt mondta : „Ha az oly veszedelmes 
ember, holnap elfogjuk és Pozsonyba küldjük.44 A 
szklenói verni glős leánya, ki az ebednél kiszolgált, 
ezt mind hallotta, befogatott és feleségemhez jőve neki 
mindent elbeszélt; ez pedig összeszedve holmimat, uiég 
az nap kcnyszeritelt az elutazásra.

Nagyon meg voltam lepel ve, mikor Pozsonyban a 
térpnrancsuokságnál elömutattam levelemet, azt az én 
volt kapitányom, Kardlmrdó, e szavakkal vette el tőlem: 
„Sir sind auck durchgegangeu?u Tovább folytatta: 
„Beuiczky es Hutfkay engem is nagy veszedelembe 
hoztak volna, ha nem sikerül elmenekülnöm.41 Onnét 
egyenesen Graefenh< rgbe mentein

llohenstadtból már két kémmel voltam körülvéve; 
az egyik férfi, a másik nő volt. Majd az egyik, majd 
a másik kezdett „Gérgai*1 és Kvószút“-ról beszélni.
Fivivaldauba érkezvén szánon kellett Graefenbergbe 
mennem. Az utón találkoztam egy zólyomi ismerősöm 

! mel, aki nagy ijedtséggel mondta nekem, hogy tie árul- 
' jani el, hogy kicsoda ő. Az ebédnél engem több honfi

társam .szívesen fogadott társaságukba. Az álnév 
: alatt itt tartózkodó ismerősöm ki lü nap előtt Debreczcn- 
I hói érkezett ide, elbeszélő hogy Magyarországon minden- 
! uck vége van. E11 pedig határozottan állítottam, hogy 
i a valódi harcz majd csak a Tiszánál kezdődik. Elbe- 
| szeltem neki mindent, amit tudtam s a mit a katona- 
; orvostól hallott feleségein. Azt természetesen titokban 

terjesztettek e! magok közt a többi hazafiak Ereival- 
! dauhan. Mindenki azt tőlem is akarta hallani és úgy 
| kényszeritettek, hogy titokban tegyek látogatásokat.

Meglátogattam a két Pejacsevics grófot. Wesselényi 
báró titkára szintén mondta, hogy a báró ur szeretne 
'elem beszélni. Wesselényit a kertben magánosán ta
láltam s elbeszéltem neki mindeut, a mi történt s ami 
készülőben vau, természetesen németül, mert akkor még 
nem tudtam mégy árul. Wesselényi báró erre e szava
kat intézte hozzám : „Kossuth felizgatta a nemzetet, 
miből baj lesz, inért nem hiszem, hogy Magyarország 
képes vólna az osztrák gyakorlott seregeinek ellentál- 
I»hí.“ Erre én igy válaszoltam : Báró ur ha előéletét 
nem ismerném, azt gondolnám, hogy Sohwarcgelb lett, 
de gyanítom, miután kémekkel vagyunk körülvéve, 
engem is annak tart; de majd meglátja, hogy becsü
letesen mondtam meg az igazat.44

Ezután naponta a sétányon találkoztam egy úri 
emberrel;, ki nekem azt beszelte, hogy ő prágai jogász, 
reszt vett a forradalomban, társai be vannak csukva, 
de neki sikerült megmenekülnie.

A kölni újság részletesen hozta a honi csatákról 
szelő híreket. „A sarlói ütközet után Írja az újság, ,‘íö

Eredj, lélek! halj meg. ó szív!
Te utolsó cseppedig hív !
Vad kedvéhez tedd ezt még;
Vajha telted volna rég!

íme ez a „kesergő szerelem44 jellemzése. Teljesen 
mellőznöm e mellett a „Boldog Szerelmei44 nem lehet, 
de egy szóval mondom, hogy a mint előbbit a keser- 
gésjellegzi; úgy utóbbinak minden sorában a végtelen 
boldogság, a legtisztább szerelem nyújtotta boldogság 
lel kifejezést s elég leszen nekem minden további fej
tegetés es részletezés helyett a „Boldog Szerelem44 egy 
dalát ide iktatnom mely magán hordja mintegy az 
egész tininek jellegét:

A bereknek gyors kaszási 
Már utolsót vágónak,
Az árnyékok óriási 
Hosszúságra nyulámik ;
Mink ott járánk, meg-megálláiiK 
A rét magas füvében,
S hogy a bürün állal szállónk 
A folyamnak mentében,
A vízbe letekintettünk,
Es alattunk és felleltünk,
Es bennünk is a menny volt 

szivünkben szent tűz lángolt.

•s  e boldogság múzsája Róza volt. így a tüzet 
melyet Pepi gyújtott meg költőnk keblében, Róza szí
totta tovább és ápolta. Mind kettőben a kesergő és 
Boldog szerelemben való, igái érzések"I zengett tehát 
költőnk, oly érzelmeket melyek egész szivet elfoglalták 
egész valóját képezték, s ha az ember e két daleso 
portot egymáshoz viszonyitja, bár egy s ugyanazon kid 
tó érzelmeit tolmácsolják s éltüket mindkettő épen ó 
tőle nyerték mégis a keletkezés külümbözó körülményeit 
tekintve tény, hogy mint To’.dy mondja: a „Boldog

Szerelem44 dalait Pepi kedvese nem irta volna meg. 
mint nem a Rózára való gondolás ama kesergő da
lokat.44

Kisfaludy tehát mindkét esetben mélyen erezett, 
bár Mécsben és máshol könnyelmű volt a szerelem; 
utóbb kesergvén a csapongó szerelem kínjai közt, 
boldog szerelmet élvezett és énekelt meg. S inie mégis 
a könnyelmű szerelem kínjainak szavai mint minden I 
olvasó meggyőződhetik fölülmúlják szépségben, váltó- * 
zatossagban, ragyogó kepzelinet, elragadó szenvedélyt 
tekintve a Boldog szerelem elmélkedéseit es szemlélő
déseit.

S mi ennek oka ? „Több teremtő erő kívántatik 
hozzá a birtokolt szerencsét, melyet oly hamar megszok 
az emberi kebel annyi változatban s oly lelkesen és 
hathatósan énekelni meg, mint az óhajtott s el nem 
érhető után sóvárgva epedni44 — felel erre irodalom
történetünk megteremtője.

A dalokat méltatni, miután egy nemzet azokat 
már kellő méltatásban részesítette, s a nemzet jelesei 
lelkesedéssel üdvözölt- k azok atyját, nem vagyok hi
vatva; e dalokat méltatnom, midőn tudom hogy ked
ves hallgatóim mindegyike már vagy alkotott vagy, ha 
szabad remélnem, alkotni fog magának véleményt, I 
nem szabad : de igenis kérnem kell kegyes hallgatói
mat, ha esetleg a szerelem zománczának tiszta fényé
ből, mely Himfy dalait eddig körülvette, egy keveset 
elhomályosítottam, bocsássanak meg s elégtételül fo
gadják különösen a bájos hölgy koszorú fakadó bim
bói ama talán hasznokra fordítható nézetemet: Leg
jobb lesz költőhöz nem férjhez menni, s igy nem kell 
majd azon kényes gondolattól retteguiök, hogy egy 
udvariatlan irodalmár valahonnan csak kikutatja, hogy 
férje lángoló dalai más nőnek szállottak.

Mihclic* Károly. |

gvóztes bulletin után az egész osztrák hadsereg meg 
vau semmiéit ve.44 Most már minden hazámtia belátta, 
hogy igazam volt. Jöttek a nehéz napok az ottani ma
gyarokra. Egy ebédnél Priesnitz körül zaj támad. Végre 
hozzánk is eljutott a hir, hogy Debrecenben kikiáltot
ták a függetleuséget. Ebéd után a billiard szobába 
mentem, egy szögletben megálltam s hallgattam a kü
lönböző nyilatkozatokat. A külföldiek azt hangoztatták 
„hogy tudott olyan ember, mint Kossuth oly határoza
tot provokálni, hiszen azt egy európai állam sem fogja 
elismerni.44

(Vége köv.)

Levelezés,
Visszhang egy korponai levélre. E lap

U-ik számában Y. W. ur, roporteri szerepet vállalva. 
Korponáról levélben nagy hangon referál az ottan felír 
zí-én megtartott hangversenyről. Idegent a vagy olyat, 
ki ama hangversenyen részt nem vett, nem érdekli sem 
Y. W. ur levele sem soraim, azok pedig kik jelen vol
tak nem kis csodálkozással olvasták nevezett tudósítást 
s az igazság érdekében indíttatva érzem magam e pár 
sor megírására. Y. W, ur a hangverseny egyik közre
működőjéről igy nyilatkozik: „Az ének számok közt 
felolvasás és szavalás váltakozott melyről csak annyit 
jegyzünk meg hogy az ember Seakeepearet, Madáchot 
Jókait, Mikszáthot szívesen olvassa vagy hallja többszőr 
is. de a „Korponai nóta44 ilyen igénynyekkel nem bir. 
A szerzőtől jobbat is hallottunk már44. A ki ismeri az 
említett „Korponai nóta" szerzőjét annak felesleges 
mondanom váljon az illető, szavalatával és felolvasásá
val a közönség tetszését megnyerte-e vagy sem. Mert 
ha az illető szerző és felolvasó, kinek tudományossága 
előtt különben is kalapot emelhetünk — Y. W. ur előtt 
nem is elismert Írói tekintély — mindazállal voltak a 
vendégek közt olyanok is (tán Y. W. uron kívül vala- 
meuynyien) kik a „Korponai nóták44 szerzőjét ismétel
ten is szívesen meghallgatják. A ezóbau levő közre
működő különben is nem Y. W. ur kedvéért, de a 
kasinó felvirágzása érdekében engedett a rendezőség 
kérésének, midőn a közreműködő szerepére válalkozott, 
ideje sem lévén egy uj munka megírására, mely munka 
tán levélíró ur b. tetszését megnyerte volna. Meg kell 
jegyeznem hogy a felolvasás meg „Korponai nóta*4 
eziniü szavalat legfeljebb e b. lapban látott napvilágot, 
ezzel még nem bizonyos hogy a szavalat és felolvasás 
valamennyi jelen volt vendég előtt unalmas lett volna. 
Es csak még egy megjegyzésem volna, mely különben 
szerény egyéni az érzetem hogy joga van a tudósítónak 
az egyes színészekről vagy balerinákról éri ti kát mon
da ui, kik saját zsebük javára dolgoznak, de oly. külön
ben is tiszteletre méltó egyén felett akkor, midőn a 
közjóért, nemes jóindulatával fáradozik (s mi magunk 
tán ennyire sem képesek vagyunk) tán nem illik. 
Bizalmas körben egyéni nézetet ki-ki szabadon nyilvá 
uíthatja - de eszerint általános és nyilvános Ítéletet 
mondani, Köszönet képen, nem járja. Jó lesz, ha a jö
vőben Y. W. ur a „Korponai nóta44 szerzőjét nem en
gedi szerephez jutni - nehogy a közönség ily unalmas 
óráknak ismételten kitéve legyen s helyette h. önmaga 
mulattatja a közönséget. Egy jelen volt.

Különfélék.
— M areziu* 1 ó i hét az akad. ifjúság isteni 

tisztelettel, matinével s a szokásos kivonulással ünnepli 
meg; s a Vigadó ban estólylyel. Ilazalias felhívására 
bizonyára nagy számú hallgatósága lesz a lelkes ifjú
ságnak.

— Irodalm i és m iivész.ti estélyünket múlt 
péntekről azért halasztottuk el, mivel közönségünk 
amúgy is igénybe volt a lefolyt betekben véve.

— Színházi hírek. Prielle Coruelia a „Nagy- 
mamában44-ban fog nálunk vendégszerepelni. Marczius 
ló-én alkalmi darabot adnak elő színészeink, mely al
kalomra Búrdy színigazgató ingyen jegyeket bocsát a 
48-as agg honvédek rendelkezésére.

A cnsino közgyűlése e hó 20-án lesz mely 
ez évben is a szokott módon lesz megtartva.

— Műkedvelők előadása. E hó 7-én Oesovszky 
Markovits Mária úrnő védnöksége alatt jótékony ezélú 
előadást rendezett több műkedvelő a Városi Vigadó nagy 
termében. Játszottak kicsinyek, nagyobbak — azok is, 
ezek is — Wersényi Róza k. a. tanítványai —, és nagyok 
zajos tapsokat aratva; végezetül pedig Majoros József 
kegyesremii tanár tartott előadást a jó szivéről. A Vá
rosi Vigadó nagyterme megtelt a résztvevő közönség 
gél, a mely változó érdeklődéssel kisérte az előadás 
menetét, mely változás a műsor terjedelmében s abban 
leli magyarázatát, hogy a mellékterem ajtaja nagyon 
is sokat zavarta a figyelmet. A „kolostorból44 czimfi 
vígjáték előadásában Schusztcr Lajosné úrnő kiválóan 
sikerült alakítást mutatott; általános a nézet, hogy az 
ó szereplése képezte az estély fénypontját.

III. évfolyam. 11. szám.
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A fVIviili Ki jav á ra  nagymérvű
indult inog városunkban. A f. lió n-iki fáklyás

ul, nőt cs tó jón az iparosok körében, másuap a kereske- 
dók évi dicsén is folyt a gyűjtés, mely utóbbinak ered
ményét 50 frtot polgármesterünk Arvamogye alispáni 
hivatalának küldte el. Polgármesterünk gyűjtő iveit 
niost körözik. A f. bó 7-iki műkedvelői előadás jöve
delméből is jut, mint bálijuk, az Ínségesek részére. E 
hó 24 ón az akad. ifjúság zeneköre rendez hangversenyt 
Vaszary Antal karmesterük kezdeményezéséből. A lyee- 
mm ifjúság kebelében is foly a gyűjtés.

— A M'lincfxbányni zenemiikedvelok a f. é. 
február-hó 27-én zeneestélyűk tiszta jövedelméből a 
meghívóban jelzett czélon kívül 10 Irtot a felvidéki 
közművelődési ügylet itteni fiúkpéuztárának és 10 Irtot 
az árvagymegyei Ínségesek felségélyezésére adományoz
lak. Ezzel kapcsolatosan közzé teszik, hogy a tombola 
játék alkalmával kisorsolt 1K4. nyelő számnak tárgya 
egy hímzett túlezatakaró, a 7lití. nyerőszámnak tárgya 
egy kefetarló és a 458, nyerő számnak tárgya egy 
hímzett né vj egy tartó eddig kiváltva nincsen. Minek 
folytán felkéretnek azok a kik az itt jelzett szánni 
tombola jegyek birtokában vannak szíveskedjék nye
reményeiket Cziozka Sándor ur lakásán kiváltani.

— A seliliecz. iparos ifjak önképzó egylete 
f. lm (3-án, Fizély Károly ur elnöklete alatt tartotta meg 
évi rendes közgyűlését. Elnök megnyitó beszédjében 
sajnálattal konstatálja a tagok rohamos ep,.dúsát, a 
mit azonban a betogsegélyezésnek alapszabályainkból 
való törlése és a több nyelvűségnek kell, hogy tulaj
donítsunk. Továbbá köszönetét fejezi ki Dr. Cserey 
Adolf, Tuka Antal és Vörös Ferencz uraknak az egyleti 
helyiségben tartott előadásaikért, egyszersmind Vörös 
Ferencz urat, egyletünk iránt tanúsított szives ügybuz
galmáért, tiszteletbeli elnöknek megválasztani ajánlja, 
mit a közgyűlés éljenzéssel emelt határozattá. Majd 
Julin Vilmos pénztárnok terjesztette elő a pénztár állá 
sáról szóló jelentését, mely szerint a közgyűlés napjáig 
137 frt, öl) ki', készpénzmaradványt mutatott ki. Több 
tárgy elintézése után a tisziviaelők újra választása kö
vetkezett. Greguss Antal úr leköszönésével megüresedett 
háznagyi állásra Veigl János úr, továbbá Visnyovszky 
Dániel alclnök leköszönése s Weisz Bernáth titkár elu 
tazása miatt szükségessé vált újra választás folytán 
előbbi helyére Mrafcsák László, utóbbiéra pedig Huszár 
Mihály, és Friehert Mihály kttnytáros helyett Pischoff 
Ágoston lettek választva; a többi tisztviselők megma
radtak. Végül Fizély Károly elnök és Jiihn Vilmos pénz
táros uraknak jegyzőkönyvi köszönetét szavazott a köz
gyűlés. — Ez úttal fölemlítjük, hogy ma vasárnap este 
7 órakor sajat helyiségében uiárczius 15-iki ünnepélyt 
rendez a kör, melyre vendégek is szívesen láttatnak.

-— Fáklyás zenével tisztelték meg e bó 5 ón 
Farbaky István országgy, képviselőnket választói. A 
tisztelet és bizalom uyilvánitásának e módja oly tet
széssel találkozott., hogy a néhány polgár által kiborsá 
tolt felhívásra a választók a legkészségesebbel) sora 
koztak a terv kiviteléhez s a beszéd tartására 
Állmán lnne városi levéltárnokot kérték fel. 
A déli órákban megindított mozgalomnak az a 
fényes eredménye lett, hogy esti 7 órakor 
mintegy 200 fáklyás nagyszámú kísérettel s ze
neszóval vonóit orsz. képviselőnk lakása ele, a hol 
Állmai) Imre levéttárnok a következő beszéddel üdvözölte 
az ünnepeltet:

Nagyságos Képviselő Ú r!
tíel nccz-Bclabánya polgársága a legmélyebb tisz

telet érzőiévé,I járul Nagyságodhoz, hogy Nagyságodnak 
a sajtó útján is közzétett azon elhatározása felett, 
melynél lógva e város választó közönsége áltál felajánlt 
mandátumot megtartani méltóztalik, — a legnagyobb 
örömének adjon kifejezést.

A jellemszilárdság, Nagyságos Képviselő Úr, oly 
erény, mely a férfitett niezejen világitó napként ragyog 
s az élet árjában küzdőnek a gyűzelem babérját bizto
sítja . Ezért e város polgársága a legnagyobb elismerés
sel adózik Nagyságodnak a tanúsított jellcinszilárdsá- 
gérl, s annál nagyobb az öröme, minél mélyebb a 
meggyőződése, hogy csak a szilárd jellem az. melybe 
bizalmát helyezheti, csak a szilárd jellem az, melytől a 
haza s a közös érdek jót remélhet. S midőn nekem 
jutott a szerencse, hogy ez örömnek tolmácsa lehessek, 
engedje meg Nagyságod, hogy megbízóim nevében s 
azoknak meghagyásából egyúttal kijelentsem, hogy e 
város polgársága is állhatatosan akarja követni Nagy
ságod szép példáját s egyáltalán nem liive a macbia- 
vellismus felszeg tanainak s azon, az állami czéllal 
ellenkező állításoknak, hogy a politikában nincs morál. 
E város polgársága mélyen érzi l»r. Eötveös József azon 
állításának igazságát, hogy a legnagyobb politikai 
ügyesség, mely az emberek rossz hajlamaira számit, s 
bűneik s gyöngédségeikre támaszkodik, nem tarthat fel 
oly államot, melynek vezérelvei a becsületes emberek 
erkölcsi érzetével ellentétben állanak. Ez okból legyen 
meggyőződve Nagyságod c varos polgárságának tánto

ríthatatlan bizalmáról s azon inegezáfolluitatlaii tényről, 
hogy Sclmeez Bélabányu választó közönsége ép úgy, 
mint annak képviselője, nem eladó.

Midőn végül e kijelentéssel e város polgárságát 
Nagyságod nagybecsű jóindulatába ajánlanám, úgy 
a magam, mint megbízóim nevében melegen kiváuoin: 
engedje az cg, hogy Nagyságod úgy a haza mint 
e város javára folytonosan viruló egészségben s 
állandó boldogságban sokáig, igen sokáig éljen!

A helyesléssel több Ízben félbeszakított beszéd 
végeztével Fekete Lajos erdőcanáesos akad. tanár 
szólott, jelezve azt, hogy FarbaKy távoztaval csak az 
igazgató s a tanár távozik, de az intézet é6 tanári 
karának lelkes, őszinte barátja nem. Meleg belsőség
gel elmondott rokonszenves szavai jó hatást keltettek. 
Erre Farbaky képviselő mindkét szónoklatra roílectálva. 
az általános ragaszkodás e rögtönzött nyilvánításáért 
meleg szavakban mondott köszönetét; mire a tisztelgők 
ismétlődő éljenzések közben zeneszó kíséretéiben elvo
nultak a villanyfénynyel kivilágított térről a tíz. llá- 
romságtérre s szétoszoltak.

E fáklyásroenet becsét emeli azon körülmény, hogy 
a városi polgárság önmagától, minden más tényezők 
közrehatása nélkül kívánta képviselője iránti elismeré
sének s bizalmának kifejezését adni, s evvel egyúttal 
a száuyra kelt gyanúsításra is felelni. Az önérzetnek s 
bizalomnak ily szépen sikerült nyilvánításáért a városi 
polgárságot csak elismerés illeti meg.

— Színészet. Folyó bó 5-én szilire került az 
előbb, közbejött akadályok miatt lemaradt „Mikádó" 
Mezeyvel a czimszerepben, ki sikerült maszkirozásával 
s játékával igen „kedélyes császár úr" volt; Kovácsivá 
Sarolta (Nanki-Poo) nyílt jelenetben is tapsot aratott 
s Nyitrai (Kokó lord) nem egy ízben nevettette meg a 
közönséget. Elismerendő Bárdyiié önmegtagadása, ki 
magúból „inkább vén leány “-1 csinált (Katislia), s en
nek későn s reménytelenül fakadó szerelmét híven 
ecsetelte; egyáltalán ez előadás sikerültnek mondható, 
s az ügyes rendezőt dicséret illcii meg. Vasárnap 
„Postás Kláridban kiemelendő Nagyné, Kovacsics Sa
rolta, Pintér, kinek S-án volt a jutalomjátéka „A vörös 
sapka41. Jutalomjáték kétharraadrészbeu üres ház előtt. 
Hely szűke miatt nem bocsátkozhatunk részletekbe, 
csak fölemlítjük, hogy Marossányi Béla úr, mint mű
kedvelő, biztos nyugodtsággal adta Fésűs szerepét, 
tízerdáu, zóna előadásban negyedszer tűntek fel a szín
padon a „Fene leányok" kik a férfi közönséget meg is 
bombázták -  virággal (csinált virág volt biz az csak, 
de ki is merne most élő virágról álmodozni, midőn 
most, márczius közepe táján, nyakig vagyunk a hóban) 
Csütörtökön az összes segéd személyzet, jutalomjátékaul 
a „Piros bugyelláris" került színre, elég jó előadással ; 
Kovacsics kedves Zzófi volt, Pintér, mint Csillag Pál, 
jól játszott, Szűcs is aratott tapsot dalaiért, de — itt-ott 
az alakítás nem volt eléggé kidomborítva, egyes jele
nőink hatása ellapult; de ez, meg vagyunk róla győ
ződve, nem lógja elhomályosítani, niegesorbitani azon 
elismerést, mely ez igyekező, derék színtársulatot, jog
gal megilleti. X -  X.

irodalm i jelent, ». Fölbátoritva a magyar 
irodalom terén eddig elért sikereim által, elhatároztam, 
hogy munkáimból időnként uj kiadást adok ki, Első, 
önálló h a honi sajtó által igen kedvezően/fogadott 
művem. „A babonáról" szóló népkönyvem volt. Ezt — 
népies irályban, javítva és bővítve azon -f- „B ab o 
n á k  K ö n y v e "  czim alatt a serdülő fiatalság s a 
babonás köznép okulása czéljából, mul/ttatva-oktató 
szellemben szerkesztve fogom újból kiadni. Második mun
káinál, az „A n y ó so k  K ö n y v e "  ez. humoros műve
met, miután még most is vannak rossz anyósok — a 
vők vigasztalására, napam-asszonyék boszantására s a 
nagy közönség gyönyörködtetésére — temérdek képpel 
százannyi élczczel uj s gonoazbitbtl kiadásban a 
már is nagyszámú l megrendelőknek rövid pár hónap 
múlva küldöm szét. Harmadik müvem, melyről a lapok 
szintén igen dicséróleg nyilalkózlak, a „ M a g y a r  
K ö z m o n (I á s o k K ö n yv  e." (/Bolti ára 2 frt, tőlem 
rendelve fűzött példány I Irt ./) kr., diszkötésű 2 frt 
30 kr.) Ebből külön-lenyomnt is készült: „ T a n u l
ni á n y a k ö z in o n d á s o k r ó 1“ ez alatt füzet-kiadás
ban (ára 40 kr. i Ezekből még néhány példány van 
készletben. Legújabban „T i* é f á s T a 1 á n y o k G y ü j- 
tö m é n y  e“ czimü kisebb munkám eddigi anyagának 
összeállításával és sajtó alá rendezésévéi foglalkozom. 
Egyelőre csakis a „Magyar Közmondások Könyvéire, 
a „Tanulmány u közmondásokról" ez. füzetre fogadom 
cl a megrendelést s azt „Anyósok Könyvéire kér- m az 
előfizetést. Ennek ára/példányonkint egy lármás forint. 
Többi műveim árárób' azoknak kiuyomatása után teszem 
meg id«viikinti jelentéseimet. Munkáim tÖkélyesbitcse 
végeit ligy,4cnp)c véve az eddigi bírálatokat — 
készséggel lu !\ i /dók azokban a hozzám beküldendő s 
hazánk különböző vidékein otthonos babonás szokások 
és mondásoknak, s úgy a köznépnél használatos köz
mondásoknak. Tréfát értő s azt kedvelőktől megfejtés

sel ellátott könnyebb talányokat és szellemes anyós- 
viozezoket kérek. A kéziratok és megrendelési pénzek 
hozzám küldendők. Gyűjtők 5 példány után a hatodikat 
ingyen kapják. Hazafias üdvözlettel: tíirisaka Andor 
pécs-belvárosi tanító.

..Fekete m adonna4* a ezime ama regény
nek, melyet Buday Sándorué irt és mely a „K ép es  
C s a lá d i  L a p o k "  kiadásában jelent meg. A regény 
a nápolyi halász életből van merítve, és minden sorá
ban észrevehető Írójának világ látottsága és gazdag 
tapasztalata. A regény mely a „ K ép es  C s a lá d i  
L a p o k "  szokásos díszes kiállításában jelent meg, bár
mely könyvkereskedésben és a „ K ép e s  C s a l á d i  
L a p o k "  kiadóhivatalában Budapest V Nagy korona 
utcza 20 sz. 1 írtért kapható. Ez alkalommal nem mu
laszthatjuk el felemlíteni, hogy a „K ép es  C s a lá d i  
L a p o ku előfizetői n é g v i 1 y r e g é n y t k a p n a k 
egy évben mint in g y e n  m e 1 1 é k 1 e t e t, miért is a 
nevezett képes boti lapot legjobb lelkiismeroltel ajánl
hatjuk olvasóinknak. Előfizetési á ra : Egész évre ü frt. 
félévre 3 frt. negyedévre 1 frt 50 kr.

Csarnok.
A szolnoki ütközet 1349 márczius 5-ikén*)

(Folytatás.)
Jelige: Nyugosznak ók, a hős flak, 

Dúló csaták után. (líajza J.)
Ezalatt Damjanich oly észrevétlenül közeledik, 

hogy reggel 7-kor a vasúti vágányhoz oly közel van, 
miként lehetetlen volt az ellenségnek őt észre nem venni. 
Amint a lovasőrjárat Damjanich közeledték jelentette 
Karger előtt, ez rögtön mozdonyt indított Abonyba 
egy tisztjével, hogy Ottingertől gyors segítséget kérjen. 
Damjanich látta, midőn a gőzkocsi elindult és ennek 
következtében rögtöni támadásra határozta el magát, 
mivel tudta hogy Karger délelőtt már kaphat segítsé
get. Itt történt azután a hihetetlennek hangzó csodado
log. Damjanich kiadja íi-ik zászlóaljnak a parancsot, 
hogy Karger balszárnyán levő lovasság szuronyt sze
gezve megtámadandó. A vitéz gyalogság nem retten 
vissza, s csak nyomul előre, az ellenség nem tágít 
eleinte s vagdalkozik jobbra-balra, de nem basznál 
semmit sem, végül is rendetlen vad futással rohan 
be Szolnokra; nyomukban a lengyel dsidások,
kik azonban rövid üldözés után meglehetősen 
megfogyva, mert üldözés közben többször igen heve
sen összecsaptak, vissza érkeztek a fókádhoz. Ekkor 
már javában dörögtek az ágyuk mindkét részről s ha
daink mind jobban és jobban nyomultak be Szolnokba. 
Damjanich azonban számítva Ottinger vasasainak meg
érkezésére, ezek kellő fogadtatása czéljából a vaspálya 
udvart Nagy Sándor József vezénylete a huszársággal 
megszállotta és kél üteget állíttatott a vasúti töltésekre. 
Ez az óvóintézkedés mint mindjárt látni fogjuk nagyon 
jó volt. Yécsey ez alatt az általa oly hevesen ostrom
lott hídfőt bevette, a Ilid felrobbantását megakadályozta, 
s csekély őrség hátrahagyásával keletről vonul előre a 
városba, mig Damjanich ellenkező oldalról igyekezik 
bejutni. A városnak ez utóbbi részén levő sok fa kö
zött vaunak elrejtve az osztrákok tüzérei és vadászai, 
kik a lapályon fedezett, nélkül közeledő badoszlopaink- 
ban iszonyú pusztítást visznek véghez.

Damjanich tudva, hogy csapata hamar meg unja 
az ágyú-muzsikát: serege élére állva szurony szegezve 
vezeti azt rohamra az ágyúk ellen. Halomra hull a 
lövések következtében a sok vitéz s bár a szörnyű 
kartács tűz 52-őt. térit le közülük, mégsem tágítanak 
hanem félkczökkel arezukat eltakarva, másik kezőkkel 
fegyverüket magukhoz szorítva, bámulatos kitartással 
és halál megvetéssel az ágyukat elfoglalják, a fák közt 
rejtőzködő vadászok nagyobb részét másvilágra küld- 
vén kisebbik részét futásra kényszerítik.

Ezt a hőstettet a 3-ik zászlóalj vitte végbe; de e 
tette után is lankadatlanul nyomult tovább az utána 
jövő zászlóaljak támogatása mellett a városba. Itt már 
rendetlen utczai liarcz folyt elkeseredetten, s Karger 
minden oldalról meglévőn támadva csapataival a Zagyva 
hídja felé igyekezett Szolnok északi részén, hogy azon 
majd visszavonul. De bármennyire iparkodott is az 
osztrák tüzérség fedezni a visszavonulást az mégsem 
sikerült egészen, mert midőn a híd feljárójánál a sok 
hadi szekér gazdátlan csatamén, vágó marba és ren
detlenül faló katonaság ősszelömörült abban a pillanat
ban a menekülők fedezésére rendelt dragonvosokat 
négy huszárszázad és a lengyel dsidások megrohanják. 
Egy ideig tartják magukat, de minden oldalról, kivéve 
a vizet és hidat, megtámndtatváii végső erőmegfeszilés
sel igyekszenek átjutni a liidón. de ekkor a buszárság 
olv erős támadási intéz ellenük, hogy a kit a kard 
megkímélt az a folyóba veszett. A Karger- dandár 
romjai nagynebezen átjutva a hídon, annak utászai a 
Ilid lerombolásához fogtak, miközben közülük 320-au 
jól irányzott lövések következtében elpusztultak s csak 
körülbelül 80-an menekültek meg.

*) Alkalomszerűnek tartjuk o dicső hősi tény napjának év
fordulóján a lonnti sorok közlését' Sz.
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Hogy a hídon való Átkelő*, illetőleg menekülés i 
az osztrákoknak ennyire ifi sikerült, annak Véesey gróf i 
az oka, mert midón Damjanich háromszori felszólítására 
még mindig nem küldött semmi haderőt a visszavonu
lási út elvágására ez. nem akarva több idót veszíteni j 
saját csapatának gyengítésével Nagy Sándor Józsefei ; 
rendelte oda huszárjaival a vasúti állomástól meghagyva j 
neki, hogy egy századot hagyjon ott kétnszemléu s amint 
Ottiuger vasasai a távolból elóhukkannak, rögtön té
tessen jelentést. Délután egykor csuk úgy au kibontakozik 
a távolból a láthatár szélén Uttinger dáudára Tószeg 
felől; mert Ottiuger nem bittó, hogy Karger tartja ma 
gát addig inig ó megérkezik s Ő majd hátban támad
hatja meg Damjauieliot. Nagyot nézett azonban, mikor 
Karger- dandárbeli menekülőkkel találkozott, és meg
látta a vasúti töltésen Damjanich ágyúit. Nem sok idót 
pocsékolt tehát, hanem tovább ment át az abouyszol- 
noki úton megállapodott. Damjanich tudomásul vevőn 

' Ottingi-r megérkezését rögtön támadólag lépett föl s 
Nagy Sándor Józsefre bízván a Zagyva félig lerombolt 
hidját, saját s a hozza csatlakozott Véesey huszárjaival 
megtámadta az ellenséges lovasságot két ágyútlteg Iá 
mogatasa mellett, melynek lövéseire- Ottiuger 12 fonto
sai adták meg a választ. Erre iszonyú öldöklő harcz 
keletkezett s Ottiuger kinek előző terve szerint támad 
nia kellett volna, tervétől csakhamar elállt s visszavo
nulni kezdett. A huszárok ezen vérszemet kapva, a mar 
úgyis zavarba hozott ellenséges dandárt újra megrohan
ják, bét lőszer kocsiját elfoglalják, összes ágyúit elné
mítván szintén zsákmányul ejtik és a lovasságot meg 
futamitják. Uttinger Uldöztetve éjjel végre Abonyba ér
kezett, hová a Karger-dandár maradványai is mene
kültek. Az üldöző huszárság pedig visszament Szol
nokra.

Ezzel véget ért a szolnoki dicsőséges ütközet, mely 
mindkét részről sok áldozatot követelt. Az ellenfél 
kára csaknem sokkal nagyobb volt mint a miénk. 
Vesztett ugyanis számos tisztet, azonkívül elesettek- 
sebesttltek- és eltűntekben körülbelül 1400 embert; el
vesztett még számos hadiszekeret, ágyút, lovat s egyéb 
hadi felszerelvóuyt. Damjanich maga igy irta hivatalos 
jelentését az ütközetről:

„Hazafias tisztelettel van szerencsém a honvédelmi 
bizottmánynak jelenteni, hogy Szolnokot tegnap bevet
tem és az ellenséget futamlásra kényszeritettem. A még- 
rémült ellenség szaladásban sok hadi szerelvényeket sőt 
a 2-ik vasas ezred pénztárát is hátrahagyta. Négyszáz
nál több fogoly ezek között törzs és főtisztek, tizenegy 
darab hat és tizenkét fontos ágyú, 20 lőszer és tár 
szekér, jelentékeny mennyiségű lőszer, fegyver s a fent 
említeti pénztárban 7000 ezüst forint jutottak birto
kunkba. Az ágyúk és társzekerek lovastól foglaltattak 
el melyeknek száma 100 darabra megyen“.

Készünkről mennyi volt a vesztesség, arra nézve 
a nézetek nagyon eltérők. Horváth Mihály szerint 200 
főre megy holtakban és sebesültekben inig ellenben 
Gelich Kikárd szerint 800 főre. Ez tehát bizonytalan, 
de bizonyos az. hogy Pucldy alezredes súlyosan meg 
sebesült, úgyszintén Szilvay Károly százados is aki 12 
sebet kapott. Maga Damjanich noha mindig a legna
gyobb golyó záporban volt s csak úgy fütyültök mel
lette a golyók, csodák csodájára sértetlen maradt. De
rék katonáit, nevezetesen a 3-ik és 9-ik zászlóalját ki 
akarta tüntetni valamivel de nem tudta mivel, mert 
mindaz amit gondolt, előtte nagyon rsesély jutalomnak 
látszott ily hősiségert; ennélfogva igy szólt a két hős 
zászlóaljhoz:

„Fiúk! büszke vagyok rátok, li az ördögöt is 
megveritek! Megérdemelnétek, hogy mindnyájan tisz
tekké legyetek; de hol volna azután az én 3-ik zász
lóaljam ! ?

Nem is kellett nekik kitüntetés, mert nem kép
zelhető a föld kerekségén semmi a miért valaki ebből 
a zászlóaljból egy másikba kívánkozott volna.

Kitüntette még magát a fent említett két zászló
aljon kívül a 65 számú honvéd zászlóalj; a 19 számú 
sorgyalogezred; a 3-ik huszárezred a már említeti 
Pucldy vezénylete alatt; azonkívül a Hannover huszá
rok; Frcnden reich és Philipovszky tüzérszázados; Nagy 
Sándor József és Kiss Pál ezredes; Leiningeu Wester- 
burg Károly gróf alezredes: Robiéit és Kökónyessy 
őrnagy; Szilvay százados és még sokan.

A szolnoki ütközet tehát a szabudságliarcz leg
szebb napjai közé sorozható. T ó th  A.

Nyílt-tér.*)
*/.ővcU »t, égés/, öltönyre va

lót x x a ll i l  20 I r t  * 0  k r é r t  kívánatra jobb fajtájút is) 
l l e i i i i e l i c r g  11. u-s. kir. udvari szállító) s f l j e i i i g j a i ' t i
y.üriclilirn, postabór-és vámmentesen. Minták postafordultá
val küldetnek. Svájciba aűmzett levelekre 10 kros bélyeg ra
gasztandó.

V ito r la  s e ly m e t  2 0  e m l .  a z é le a h é g b e i i .
bor-és esőköpönyegek, valamint zubonyokra alkalmasat mote
lenként 2 frt (j.r> krlól. & i

selmeczbányai ág*, ev. kerületi Lycetlin 
„ P e t ( í í i - l í ö i ,4‘- e

az ifjúsági zeneegylet közreműködésével folyó hó 
márczius S5-én

délután 3 órakor ünnepélyt rendez, a könyvtár 
teremben, melyre a in. t. közönséget ez utón is 

tisztelettel meghívja 
a

rendezőség.

B t  <».*/. Jí i m - I  a y i l v á n  s t í l * .
Azon nagylelkű tisztelt hölgyek a kik a f. é. 

február-hó 27-iki zenecstélylluköii oly sok szép és érté
kes kézimunkákkal és egyéb felajánlott tárgyakkal a 
tombolát rendezni, úgy szintén azon tisztelt hölgyek és 
urak a kik vendégszerepléssel és hangszerek kölcsön 
adással a műsor kiviteléhez hozzá járulni szívesek vol
tak, továbbá Steiuer Bcrnát úr a ki a tombola tárgyak 
kiállítására üzletének kirakatját átengedni és jegyeket 
elárusítani szives volt, nem külömbeu a Selmeczbányai 
Híradó tisztelt szerkesztője a ki becses lapjában esté
lyünket figyelmére méltatva erre vonatkozó más közle
ményeknek is tért engedni szives volt**), fogadják leköte
lező hálás köszönetünket e helyen is.

A Selmeczb. zeneműkedvelők.
*) E rovat alatt közlőiteknek setn tartalmáért sem alakjáért 

nem felelős a Szerk.
**i A ki évtizednél hosszabb időre terjedő hírlapiról műkö

désünket Ügyelőimnél kísérte, az tapasztalhatta azt, hogy mi minden 
közezélú törekvést készséggel karoltunk fel. Szerk.

Heti naptár
Havi és heti nap Katholikus naptár Protest. naptár Izraelita naptár

13 Vasárnap B 2 Remin is H ltodéig 14 Parim
14 Hétfő Maliid kir. f Matild 15 Sch Pur.
16 Kedd bongin vt. + Longin 16
16 Szerda Heribert pk, t Heribert 17
17 Csütörtök Gertnui, Patrik + Patrik 18
18 Péntek Jézus gyolcs e - t Sándor 19
19 Szombat József J. n. f József 29 S. K, T.

Bérbeadó,
Selmeczbányán a Rózsautczában a Kabina 

ház első emeletén ö szobából, konyhából, két 
éléskamrából álló lakás, melyhez kertrcszlet is 
tartozik, jó kuttal, f. év. április hó 1-től kez- 
(lődöleg. Bővebbet a Kabina ház földszintjén.

Bor-kivonat.
Igen egészséges és jó bornak azonnali készítéséhez 

melyet valódi természetes bortól megkülönböztetni nem 
leltet, ezen k ip ró b á lt különlegességet ajánlom.

Két kilo (100 liter borhoz elégséges) ára 5 frt 50 kr. Re- 
ozopt ingyen mollékoltetik.

Jó siker ős egészséges gyártmányért jótállók.

J S * e s K  i i i c í t i t k a i  i l á f i
érhető el fellilniulhathin szesz  evösitó e s s z e n c iá m 
m a l: ez az italoknak kellemesen vágó izt kölcsönöz s 
csak nálam kapható.

Ara 3 frt 50 kr. kilónként (600—1000 literre) használati 
utasítással együtt.

Ezen különlegességeken kívül Rum. Cognac. 
finom L iqueurök stb. gyártásához szükségelt össses 
esszenc iá k a t ajánlok felUlnnilliatlan minőségben. Ke- 
ezeptek ingyen mellékelteinek. Á rjegyzék bérm entve.

P o l l i i k  F í i lö p  T tiiro ly
B&szeiiczia M ö n lep ssé p k  o a ra  Prágáim

Szol id  ü g y n ö k ü k  k e re s le tn ek  24—50

A legjobb szer vÍ7,’:ör minden neme, 
valamiül utóbajai ellett ni. sá rg á  iig húgy  
és hol agh u ru r, légzésibautrtlm a.’i. máj baj 
stb. a híres

I I V D l t t  > P S I i >
(orvosok által ajánlva)

Grobstein Seeapotliekü,
G ni i i  ii <1 e  n ,  f e l s ő  A ii s  t r 1 a.

1 palaczk ára útmutatással I frt, csomagolással 
1 frt 20 kr. 10—lo

l

I l e o s é t  v e s z t i
a legválasztékosalil) étel is, ha nincs élvágyuni.

Az étvágy gerjesztésére, úgy mint minden
nemű gyoniorbajök ellen melegen ajánljuk t. olva
sóink figyelmébe Eggcr dijjtitniiiinzott

S2ÓDA-PAS2TILLÁIT.
KaphatóK 30 kros eredeti dobozokban a monar

chia összes gyógyszertárában, valamint az 
K G C IE K  .1. F i a  vv.fi« 

gyógyszer ldilönlg. gyárában IIcch 
Kapható Selmeczbányán: Sztankay Ferencz és Mar- 
gótsy János gyógyszerészeknél. Korponán: ifj. 
Eisert Pál gyógyszerésznél. Ipolyságiton: Bcrko 

István gyógyszerésznél. 12 15

t  ó *

Mélyen T iszte lt Hölgyeim
közül, többen azon kérdést intézték hozzám, váj

jon igaz é, hogy divatárú üzletemet egy, jelenleg hely 
ben tartózkodó színésznőnek adom át.

Nekem ilyesféléről tudomásom nincsen; másrészt 
pedig eszem ágába sem lehet üzletemet átadni most,
— midőn ferjem egy hírneves külföldi szalmakalap 
gyár utazója, minek folytán azon kellemes helyzetben 
vagyok, ez idén T. Hölgyeimnek a legfinomabb kala
pokat bámulatos olcsó árak mellett kiszolgáltathatni, 
miután olyan olcsó bevásárlási forrásom van, mint bár
melyik fővárosi nagykereskedőnek.

Magamat továbbra is T. Hölgyeim szives pártfo
gásába ajánlva, maradtam

Selmeczbányán, 1892. márszius-bó l l  én 
mély tisztelettel

Sclwlk szül. holdiiiark Janka
divatárusnö.

(S ta n g a  fé le  h á z ).
___________1-4 ________

Nyomatott kiudó-tulajdonosok Joeiges Agctt fzv. ts 3-ja kfL^vnytnulájában Selmeczbányán. 1892.

Hirdetmény.
Van szerencsém a selmeczi nagyérdemű 

közönségnek becses tudomására hozni, hogy 
O -póstai vendéglőmben 

f. é. m á r c z i u s - h ó  1 3 -á n  v a s á r n a p o  11 
Balogh László személyes vezetése alatt a hely

beli zenekar közreműködése mellett

k a p o < » / t a  ( h  ő r h e l y )  l e v e s

estél y
tartatik melyhez a nagyérdemű közönséget 
ezennel bátor vagyok tisztelettel meghívni. 

Selmeczbánya, 1892. márczius 11-én.
Btixa K ata lin

*

2
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A L IM i l ’J A K it  kn I.K U K K O iW K K
POLITIKAI ÉK KÖZBAZDAKÁGI NAPILAP

I I  ÚJSÁG
Laptulajdonos:

I)r. Fm yvessy  le len c /, orsz. képviselő.
1. loli/.etCM i i i r a l i  : Egész évre 12 frt.

Félévre <5 frt,
Negyedévre 3 frt.

A ..Magyar Újság" jeles politikai, köz- és mezőgazdasági, társadalmi és 
szépirodalmi ozikkekon kívül állandóan két kitllnö regényt közöl.

A ..Magyar Újság" kiadóhivatala egész éves és féléves előfizetőinek azt 
az állandó kedvezményt nynjtja, hogy a „Magyar Újság"

V:i 1 J i l l lv  1? 1 1 y  i so  r s j e g y e i  r e ,  
melyek Magyarország és Ausztriai összes törvényesen engedélyezett 

sorsjegyeinek két csoportjából állanak 
és a Magyar leszámítoló és Pénzváltóbanknál letétbe helyeztettek, 

játszanak és évenként és esoportonkint 65. 
tollát 130 húzásban részesülnek és esoportonkint 3*/a, tehát összesen 

7  m il l ió  i i . r c m n d i i j r e  .já tsznnaU .
A felosztás úgy történik, hogy a „Magyar Újság" mindazon 

esetben, melyben valamelyik sorsjegye kihuzatik, a nyereményösszeg 
felét előfizetőinek engedi át, oly formán, hogy egyik budapesti kir. 
közjegyző előtt egész éves előfizetői sorából 30, s féléves előfizetői
ből 20 sorsoltatik ki. Ezen 50 előtizető között osztatik szét az egész 
nyeremény fele.

Mutatványszámokat kívánatra ingyen kUld a
„ül AGYA R IJ8Á G “

kiadóhivatala
3—4 Budapest, IV. kerUlet. Granátos-utcza I. sz.
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