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Megjelenik e* lap vasárnapot  kivéve minden este, féliven. Tar talmát  teszik a’ fohndiveze'rség hivatalos közlemé
nyei i rányezikkek , be l -  és külföldi hírek.

'  h i r d e t m é n y e k  a ’ szokott  d í jé r t  vétetnek fel.

C satam ezei reiu ln iscentlálk . #) 
i.

M. Vásárhelyt csatlakoztam B e m  táborához jan. 
15-kéo. Az óta folytonos harciban vagyok. Ha 
egy két nap a’ nélkül telik, ha van egy éj , mely- 
]yen feküve pihenhetek, megkösiöoöm istennek, 
kit csak nem régen tagadék ’s ha ügyünk elvési,
megint tagadni fogok.........Még azon nap Gálfal-
vánál ütközetünk volt. Puchner saját személyében 
vezette seregét. Hegyek ’s füzes között vett ma
gának biztos állást. De két órai tüzelés után ctu- 
darul megszaladt, hagyván hátra számos halottat, 
részünkről elveszvén két székely huszár ’s 3 — 4 
gyalog. Reggel 6 órakor már szólott az ágyú. E l 
lenségünk Szőkefalvára vonult visssza. Jobb szár
nyát gr. Mikes ezredes,  a’ balt, mely a’ Dicső 
Szmártoni réteken feküdt, gr Bethlen Gergely támad
ta meg ’s pár órai heves csata után ütőbe vette , 
futván báró Puchner ö n.méltósága és Szebenig

* )  Kedves F e r i m !  Kérj bocsána to t  o lvasó id tó l ,  
hogy ily későn irok meg rég tö r tén t  dolgokat .  Hiszen 
ezek reminiscent iák.  T u d o d ,  megígértem v o l t ,  hogy  
okvetlen megí rom csatáink e redményét .  Tennem kelle 
ha későn is. Eddig  nem lehetet t  , m e r t  a’ közlekedés 
meg volt akadva.  Aztán napestig ágyú előtt  , éjjel vor -  
poston á l lan i , éhezni ,  rongyoskodni és l i t terálorkodni  , 
hidd el lelkem Fer im!  lehetlen.  Hála lelkem ere jének ,  
hogy e’ n a p o t ,  melly tőletek eltávozásom óta az első 
uyugodt nap  v a l a , t inéktek ’s olvasóidnak szentel
hetem.

A’ székelyek háromszéki  táborozásáról  azért  m 
í r t a m , ,  hogy  várom a’ nap lementét.  Ha Szeben 
számosán jőnek el és ot t  hősi leg viselik m ag o k a t ,  a 
kor majd a’ h e r m a n i ,  rákosi,  köpeczi s. a. t. csatái 
is raegirandom.

Bemről  sem irék semmit .  Olvassátok meg győz 
mérnkét úgy mint  veszteséginket.  Az ő lelkének nag 
Silgát ,  vezéri bölcsességét mind kettő egyiránt  hi rdí  
O'y parányi e rővel ,  oly merész kísérleteket  sőt tetl 

et csak ő képes végrehajtani .  Nagy ő ,  dicső ő,  
mi bízunk benne ,  mi megyünk utánna.  Ő alatta vei 
tesünk úgy mint  győzelmünk,  hazafiakhoz i l lő ,  die 
leend.

a ’ c z i k k  Í r ó j a .

meg sem állván. Mikes azon (1 6  jan.)  éjszaka 
Balázsteikéig kergette az ellenséget, megverte a- 
taque-ban a’ könynyü lovasokat ’s elfogott félszá
zad gránátost. Bethlen Küküllövárra nyomult, onnan 
egy csomó tribunust, dicső ősei várának gálád u- 
surpatorait, elkergette ’s másnap (jan. 18. )  győz
tes balszárnyunk nyomán, Medgyesen át Aszszony- 
falvára nyomult elő. Medgyesról meg kell jegyze
nem , hogy a’ nemzeti szin már akkor kivolt tűz
ve,  az amplissimus és corypheusok pedig minden 
zenge zungájokkal , fegyveres nemzetőreiket is i- 
de értve, Szebenbe vonultak. 19-két N. Selyken 
töltők, 20-kán nyomultunk Nagycsűrig. 21-dikén 
reggel 6 — 7 között beindultunk Szebenbe. Vezé
rünk ezer meg ezer hír nyomán azt hitte, hogy 
semmi ellenállás nem lesz. Egy szakasz székely 
huszár eíöfedesete alatt, minden csatarend nélkül 
az egész táborral, rendes masirozási alak bán vonul 
be Szebennek. A’ városban mély csend. Csak est- 
ve hallottunk dobszót ’s láttunk a’ medgyesi utón 
egy pár vorpostot. Az ellenség Hammersdorf felé 
vorpostirozta volt magát ’s csatározókat is állított 
fel. De az öreg ur nem is ügyelte. Nur vorwärts, 
vorwärts , mondó ’s mi, mint istenben bízván , men
tünk előre. A ’ Medgyesre vivő utón,. a’ várostól 
két puskalövésnyire van egy bid , a ’ hid visz át 
egy kis vizecskén, melly Vizakna felöl folyván, 
megy bele a’ Szeben vizébe. Midőn a’ hídtól 100 
(igen bizony!)  száz lépésnyire vagyunk, meg
dördül az ágyú ’s az első 5 — 6 lövésre elhull 
Mikes Kelemen szeretett ezredesünk , két székely 
huszár lova elesik; ezek gyalog, Teleky Sándor 
gróf pedig, lovának hátulsó lábát a’ siklóján alól 
a’ golyó elvivén , három lábú lován nyargal visz- 
sza felé. A’ látmány rettentő vala. Mátyás-huszá
raink szeme drága vezéréért köDybe borul! , szin
te boszszuért égett........ Lovas ágyuütegeink rö g 
tön elótermének, seregünk csatarendbe álla ’s a 
Mátyás-huszárság I. százada a’ lovas ágyuüteg- 
gel az ellenseg sánciaitól (mert megkell monda
nom, hogy épen e’ résien volt a’ város legkemé
nyebben besánczolva) alig százötven lépésre , az el
lenség ágyúinak torkában felállott. És megkezdődött
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a’ véres csata. Dörgöttek az ágyuk. G y ű r n i  v a g y  
h a l n i  — kiáltá seregünk. ’S állotta a’ tü te t , mini 
tán sereg soha jobban. A’ balszárnyát Ki s ,  szé- 
kely huszár ezredbeli őrnagy, a5 középet Bethlen 
Gergely vezette, a’ balt (mellyel Czecznek kellett 
volna tenni, ki azon éjszaka Vízaknán hált) déli 12 
órakor, oaidóa már a' centrum őszsze volt rongál
va, láttuk csak elóuyomulni a’ csatatérre. Mi hu- 
szanöttel , az ellenség állítólag negyven ágyúval; 
mi 3 — 4 ezer emberrel, az ellenség 20 — 25 e- 
ser re l; mi nyílt téren 150-től ezer lépésnyire, az 
ellenség sáuczok megöl; mi vezérestül együtt sű
rű ködben, ismeretlen helyen, ismeretlen erösitvé- 
nyü város alatt, az ellenség megfordított körülmé
nyek között harczolánk. És harczolánk reggeli 7- 
tól délutáni egyig. Kétszer kimertek bújni lovasaik 
és a’ gyalogság sánczaik megül ’s mind kétszer 
csúfosan megszaladtak. Alig egy órai tűz után é g 
ni kezd a’ külváros, az ágyúzás és puskatüzelés 
rémitően foly, midőn egyszer a’ lovas ágyuüteg 
parancsnoka jelenti, hogy munitioja nincs ’s egy 
pár derék ágyúja haszonvehetlenné téve. Balszár
nyunk helyt állott, a’ jobb diadalmasan nyomult 
előre; ámde a’ középnek már akkor vége volt. 
Egy pár késő lövést alig teszünk ’s már érezhe
tő volt , hol a’ baj oka. Az ellenség észreveszi 
's force-i rozni kezdi épen a’ középet; mi a’ jobb 
szárnyra nyomulunk , egyszerű csatározóknak hagy
va azon pontot, meily táborunk erejét tette ’s 
mellynek rettentő működése tűzbe borította a’ vá
rost ’s futásra kényszeritctte az ellenség seregeit. 
És itt állottuk a’ tüzet, mig Czecz megérkezett. 
Azonban e’ késő érkezésben csak anynyi jó volt, 
hogy az ellenség erejét megosztotta, rósz ellen
ben mind az,  a’ mi egy ily hősien vívott ’s a’ 
sereg hatáskörén kívül eső okok miatt mégis el
vesztett csatából következhetett. Fél tizenkettőre 
tudott csak megérkezni, holott reggeli 7 óra volt 
parancsolva. Azonban már megtörtént. Az ellenség 
balszárnyát Kiscsűr felöl ugyan megtámadta, ágyú- 
val néhányat lövetett ’s erre csak hamar rendelés 
következésében viszszavonult. A’ dolgok ilyen ál
lásában, vezérünk a’ gyalogságnak mindkét ol
dalról viszszavonulni ’s az ágyukat magával vinni 
parancsolta, a’ lovasságnak pedig helyt maradást 
’s szükség esetében ataque-ot rendelt. A mint 
gyalogságunk Nagycsűr felé, hol a’ hegyek kö
zött biztos állásra számíthatott, visszavonulni 
kezdett, megindult utánunk az ellenség , több ágyu- 
üleg , lovasság és a’ gyalogság, ordítani kezde
nek az úgynevezett Puchner-katonák ( a ’ láncsás 
oláhok) meg a’ Barnutz-huszárok (igy nevezi a’ 
mi népünk a’ kozsókos oláh lovasokat) és rohan
ni felénk. A’ csatatéren részünkről már csak a’ 
lovasság volti Egy domb megé állítva, élén öreg 
tábornokával, életre halálra késsen olt álla az 
mi ndaddi g,  mig ágyúink és gyalogságunk biztos

helyre vonult; ekkor,  híjába várván a’ könynyü- 
Iovasságot egy kis kardcsatára, maga is a’ sereg 
után nyomul». Estvére Szelindekre értünk. Tábori 
szállásunk ezt nézte ki ősz vezérünk. Alig pihe
nünk keveset , halljuk a’ 12 és 18 fontosok zúgá
sát. Ellenségünk azt hitte, hogy mi is mint ők 
midőn csatát vesztünk, addig futunk, mig a’ sze
münkkel látunk. Szegény ostoba! szörnyen csaló
dott.... Phlegmaticus dobszók között kettős mars
ban léptet bé hadi szállásunk felé. Mi aggódtunk 
az igaz. Vezérünk nem is ügyelte. A ’ falu végén 
egy domb van. E ’ dombon volt nekünk vorposzton 
5 — 6 ágyunk. A ’ faluba iszonyú hegyek között 
csak az országúton lehet behatolni, az utón az 
utósó kanyarodásnál egy kicsi tér van. Az ellen
ség csatározóink lövései közölt e’ ponkig nyomult. 
Öreg vezérünk maga volt az ágyuknál. A ’ tüzé
reket ölte a’ méreg, hogy nem lőhetnek. Most 
mindjárt elfoglalják a’ falut egy lövés nélkül — 
mondák és boszszankodtak. Midőn e’ ponkra ért 
az ellenség, most már ideje lőnünk — monda ’s 
elsütteti a’ saját maga által ide irányzott ágyukat 
vezérünk , a’ szomszédos árkokból kinyomulnak 
oda állított fegyvereseink ’s egy lövést adnak. Az 
ellenség mint jö t t , (kivevén azon 40 — 50 embert, 
kik itt kapák halálokat) kettős indulóval rögtön 
megtért ’s mi csendesen alvánk reggelig.

Eddig a’ jan. 21 ki n. szebeni véres csata,  
melynél Erdély nevezetessebbet bizonyára nem lá
tóit. Igen, anynyi ágyúnak, oly pusztító működését 
e’ haza földe soha nem látá. Sajnálom, hogy 
nem miénk lön a’ győzelem, de óhajtóm, hogy 
a' reactio mindig ily áron vegye győzelme
it. A’ mi veszleségünk 3 leszerelt ágyú , 2 5 — 30 
ló, körül belől 60 —70 halott, ’s mintegy anynyi 
sebesült. Nem sok számra, de ha egyéniségüket 
tekintjük az elhullottaknak , kimondhatlan szeren
csétlenségnek kell mondanom. Nem nevezem meg ö- 
ket, mert félek az átoktól, mely nevemet érendi, oly 
jó fiáknak kellene hősi haláláról értesitnem e’ ki
csiny hazát. Csak az egy Mikes Kelemen, meg 
Téréi százados, vezérünk boldogult segéde felérné 
az egész Sieben lelkeüdvességét. Ám a ’ mi hal
lottalak és sebesülteink majd mindoyájan miveit, 
haza — és szabadság szerető fiák, meganynyi már
ványdarab a’ népszabadság építendő templomában , 
mig Pucbner zsoldossal nem egyéb mint vérebek, 
mint meganynyi ronda porszem , melyből a' reac
tio uj börtönt akar készíteni a’ közszabadság 
meggyilkolására. Egyébaránt az ellenség veszte
sége, mint Szebeuben jártaktól tudom, a’ miénket 
számra jóval meghaladja.

Ila valaki veszteségünk okait kérdezné ,2»*on 
kívül, mit feljebb a’ két tábor mekkoraságáról és 
harczi körülményeiről mondottam, ezt válaszolnám 
neki.

E’ veszteség oka is jó barátom, seregünkéi-
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bizakodottsága, miszerint oly Sodorna meg Zág-
r.'jb féle ravasz városba mint Sieben, egyszerűen 
jninden eseté paté nélkül bejuthatni gondoló. Áz- 
táu az isten, oly ködöt Iboritván e’ bünfészekre, 
hogy hat ágyunk munitioját mind a’ legszélső vá
ros barompiaczára valami hitvány oláh majorokra , 
az árvanövelő-ház puszta környékére, meg a’ le
vegőbe kellett elvesztegetnünk. Harmadik o k a , 
hogy vezérünk a’ város fekvésével és környé
kével nem lehetett ismeretes; a’ szebeniek pe
dig gondosan vigyázáuak, hogy mi a’ sánczak 
és más erősítésekről magunknak tudomást ne sze
rezhessünk. Negyedik,  hogy legjobb ágyúinkat 
igen közel vittük a1 sáoczokhoz ’s ekép magunk 
nyújtottunk alkalmat, hogy azokat öszsze ronthas
sák. Végre, hogy a’ tordai tábor, melynek fela
data volt Szebent a’ kolozsvári ut felöl támadni 
meg, igen későre jött,  miért is örök átok ’s gya
lázat legyen annak fején , kinek e’ késedelem tu
lajdonítandó. Máskor folytatom. E g y  s z e m t a n ú .

ü led g y es , febr. 16.
S z e r k e s z t ő  úr !

Tegnap délben, egy egész éji menet után , Bem tá
bornok sergestöl együtt ide Medgyesre megérkezett.

Febr 9-én a’ piskii hídnál a’ sergünket 
üldöző ellenséggel meg ütközvén, egész nap 
folyta alatt tartó csata után az ellenséget viszsza 
nyomta, ’s az nap egész Pádig nyomult elő. 
Ezen ütközet oly véres és tüzes volt, hogy az 
ellenségnek sebesültekkel ’s halottakkal legalább 
1000 főnyi vesztesége volt, a’ mi veszteségünk 
sebesültekkel ’s halottakkal 300. Az ellenség kö
zül halálosan megsebesült L ö z é n  a u  ezredes, 
azon felül több ellenséges foglyokon kívül egy 
6 fontos debreczeni ágyút,  mellyet Vízaknánál 
elvesztőnk, sikerült vissza foglalni. Az ellenség 
száma e’ csatában 18000 ezer körül volt ’s 32 
ágyúja.

Februar 10-kén Szászvároson keresztül, 
Alvinctre nyomult elő seregünk, hol szinte egy 
H ágyúval ellátott ellenséges csapatra találván, 
noha már besetétült, mind a’ mellett ostrommal 
megtámadván azt onnan kiverte ’s sergünk még 
az nap ott meghált.

Február 11-én reggel Fejérvár előtt lövési 
távolságban sergünk elvonulván, az nap Bervére 
érkezett ’s ott meghált ’s 12-én pihenő uapot 
tartott.

Folyó hó 13-án Bervéröl Szász Csanádra 
vonult seregünk ’s onnan 14-én est ve kiindulván
*Sy éji menet után 15-én délben ide Medgyesre 
érkezett.

Itt Medgyesen azon örvendetes tudósítást 
ai’tuk, hogy a’ derék Vilmos huszár őrnagy

Zsurmai, ’s Cress könnyű lovas őrnagy Pereczi 
csapatjaikal együtt itt,  a’ vízaknai csatában meg 
mentett őt ágyúval együtt, nem rég keresztül 
utaztak.

Medgyesre érkeztünk által ismét közlekedésbe 
van téve sergünk az egész vissza foglalt erdélylyel 
’s rövid idő múlva remélljük, hogy mind a ’ mellett 
hogy az ellenség tetemes erővel bír, bátor sergünk 
’s tetemes sebe ellenére is nyugalmat nem isme
rő vezérünk elhatározó győzelmet veend rajta.

K i s s  S á n d o r .

i H e d g y e S .  február 18.
S z e r k e s z t ő  úr.

Ezennel röviden kívánom önt azon örven
detes hírről tudósítani, hogy a’ Bem tábornok ur 
vezérlete alatt álló sergünkhöz csatlakozandó szé
kely sereg elöcsapatja tegnap Segesvárra meg
érkezett ’s holnap ide Medgyesre be fog jönni.

Ezen erővel tábornokunk, kinek fájdalom az 
egész sereg aggodalmára, sebe miatt egéssége 
meggyengült , nem sokára megfogja kezdeni 
hadi működéseit Szeben ellen.

K i s s  S á n d o r .

M a r o s v á s á r h e l y !  h í r e k .  ( v é g e . )
Egy hölgy azt kérdé tőlem, hát a’ farsang 

már úgy telik e l , hogy egy tánczvigalom se lesz? 
Szegény, ö tánczolhatuék, mikor a’ hazának any- 
nyi gyász napjai vannak szeretett jó £ ? !) kirá
lya miatt!

Kolozsmegyében Tekében , midőn az ott levő 
magyarok kényszerítve állának a ’ szászok vallá
sára, hárman mondák, hogy inkább meghalnak mint
sem hiteket ’s vele nemzetiségeket elhagyják ’s 
maradtak reformátusok. Legdühö*bb ellensége volt 
pedig a’ magyarságnak Tegzi Márton, ki magyar 
lévén, szász lett. Ugyancsak Tekében, midőn fel
sőbb parancs következtében a’ katonaság kimoz
dulna a’ faluból, a’ szászok utána fütyültek. Ez 
aztán igazán szász emberség , szalma tűz.

De ennél szebb az etédi ref. lelkész, ki az 
oda menekült magyartól megtagadó a darabka szá
raz kenyeret, mig aztán majd az odaérkezett oláh 
tribunokkal csókos barátságot kötött, csupa ro- 
konszenvből. Mert szerinte a’ magyar alkotmány 
keresésével a’ királyt disznopásztorrá aljasitva, 
megmutatta, hogy nem méltó nemzeti életre. Kos
suthot ’s mindazokat, kik a mozgalmak élén áll
tak cserefa táblába illesztendöknek Ítéli. Hogy függ
ne ökeme! Mihez nekünk teljes reményünk is van.

Császári kegy , alkotmányos szabadság, egyen
lőség. A' praefretek magokat nag)ságoltatták, a’
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tribünök domnisoruk voltak. A ’ praefect a’ tribünt 
első hibájáért 50*ig botoltatta, igy a’ tribünök is 
alattvalóikat. Azonban egymással rendre ittak egy 
pohárból első és utolsó , dó a’ ragadományból az
tán bizony nem egyformán osztoztak.

Tordamegyében hála isten !! nincs már neme
sek hadnagya és faluabiró , hanem van mindenki
re kiterjedő hatalmú polgármester.

Egy t.megyei u r , miután Urbánnál kapitány 
volt ’s mégis kiraboltatott, szeretne a’ vadászcsa
patban is kapitányoskodni, csupa hazafiságból jó 
pénzért. Uram, ha szánja és bánja ön eddigi oláh 
életét ’s igazán megtért , kezdje a la t t , aztán föl- 
érdemesitheti magát egész a’ kapitányságig.

Mert bocsánat, de egy magyar polgártársunk, 
ki Urbánnál tribunuskodott, beállott a’ vadászcsa
patba és lön káplár, de hogy meghalló Urbán kö
zeledtét, megszökött. Hjába na! kinek szive hova 
húz, keze lába oda csusz.

Beresztelki Szász György Urbán híve, az o- 
láh táborban résiegen „ é l j e n  a’ m a g y a r “ ! ki
áltott. Ezért Román Konstantin vezér 50 bottal 
illelteté.

Az álladalomnak jelenleg mentői több jöve
delmi forrásra lévén szüksége, ajánljuk az illetők
nek , hogy S á b e n y i c z á n  és B i l a k o n  a’ 
r o p p a n t  só l o p á s n a k  vágjanak útjába. Mert 
borzasztó a’ mi itt történik. De erről legközelebb
ről bővebben is fogok szólani.

Régenbe egy pár század katonánk beszállá
solván , minden házon egy egy bárom szinü zász
ló függ ’s köztök sok unió feliratú! ’S mi több 
a’ Vagnereket ’s unit. esperes barátunkat sem bo- 
szontják csak azért , mert becsületes emberek vol
tak , nem pedig gazok mint igen nagy része a’ 
város öszszes lakóinak. G a l y a s i .

V egyes hírek.
Vasárnap éjjel lármadob verte fel Kolozsvár 

lakóit békés álmaikból. Valami futó ember jött 
Dézs felöl rémitő hírekkel. Hogy Bukovinából 
beütött ellenség Bezstercze vidéki határszélörsé- 
güoket megsemmisítette; Ricáké ezredes elesett, 
ágyúink oda vesztek s. t. b. Hála istennek, e’ hí
rek illy torzalakban csak egy két megfélemlett 
nyulstivünek agyrémei voltak. Mert igaz ugyan 
hogy ellenség ütött éjnek idején véletlenül , király- 
némethi ’s más szomszéd helységekben tanyázó 
sergüokre. De sergünk, daczára a’ véletlen meg
lepetésnek, sem el-nem fogatott,  sem gyáván 
nem szaladt szét , hanem tüzes csata után, melly-

ben főleg Coburg-huszárjaink jócskán aprítottak 
le Gallicziában maradt ’s chevauleger köntösbe 
bujtatott hajdani bajtársaikból, vissza vonult Dézs 
és Szamosujvár felé. Riczkó sebet kapott, de 
mint legújabban értettük, nem maradt a’ csatatéren. 
Agyunk is mentetett meg. Azon sereg vezérletét 
T ó t h  Ágoston alezredes vette á t ,  ki még va
sárnap éjjel, szép fegyeres erő kíséretében rögtön 
elindult, ’s Szamosujvár és Dézs körül rendezi, 
mint tőle várni jogunk van, erélyesen és szakér- 
tőleg csapatjait.

— Azonban a’ sokat szenvedett szegény Dézs 
városnak helyzete szomoritó! Hire pora sem volt 
ellenségnek Dézs közelében ’s még is az ottani 
térparancsnokság és helyőrség, a’ mint meghalták 
a’ beszterczevidéki események álhirét, fölszedték 
a’ sátorfát és futottak, ki Kolozsvár, ki N. Bánya 
felé. És az e’ jelnetre megrémült lakosság a’ 
legszivrázóbb látványt képezve vándorolni indula. 
Ha menekültek szavainak hitelt adhatunk, Dézs 
pusztán maradt; ellenség pedig sehol. A’ közvé
lemény Ítéletére bízzuk: mit érdemel az oly sereg 
és vezére, mely az oltalmukra bízott polgárok 
ezreinek nyugalmát, vagyonát, mindenét ekép ve
szélyezteti — gyáván, puszta agyrémek miatt. 
H é j ! héj! életet kellene már egyszer adni a’ 
nemzet gyűlés azon határozatának, hogy a’ ki 
gyáván meg szalad érje hátul a’ golyó.

— Sz. Somlyón mintegy 600 hannover huszár 
ezredi ujoncz van mind fölszerelve. Ujdon uj 
öltönyök schwarzgelb zsinorozattai, egészen a’ régi 
mintára. Jól van é ez igy?

H i r d e t é s .

( [ )Gróf  Bethlen Ferencz Íj : farkasutezai  házánál 
79. zs: alatt, legfmumabb regi szilvorium vederre l  és 
kupával  kapható.  ( O

Hirdetés.
(1) Az álladalom számára gabonát  nagyobb meny- 

nyiségben szállitni vállalkozók jelentsek magokat  pál
lani b. monostoruteza.  Kr ib l  ház.

T a r  I mr e .
Élelmezési biztos. (1)

H i r d e t é s .

Kolozsvári t  az álladalmi síi tőháznál feles menynyi -  
ségü korpa  van e ladó;  mázsája egy rí.  p. p.

(1)  Egy e1 város közelében lévő ker t  vagy^ szóllő 
kereste tik , a’ kinek eladó volna jelentse magát  í  H o n 
véd szerkesztőségénél. (3)

S s e r k e iz f l  éa s ó j á t  h o l!'3r e !  nyom atja O c s v a i  F e r e n c ? .




