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Megjelenik, e’ lap vasárnapot kivéve minden este, féliven. Tar talmát  teszik a’ főhadivezérség hivatalos köz leme-  
Qvei* irányczikkek , bel-  és külföldi  hírek.

' Hirdetmények a’ szokott dí jé r t  vétetnek fel.

O rszággyű lés.
A' n e m z e t  g y ű l é s  m a r t i u s  2 - ki ü l é s é b e n .

S z ú n y o g  R. utasittatni kívánta a’ kormányt, 
hogy az ellenség által legközelébb felégetett há
rom hellységet: Tó-falut, Kápolnát és Kált kár
mentesítse. — S z a p l o n c z a i  különbséget tőn a’ 
mi seregeink által elpusxtittatni ssiikségesnek ta
lált , és az ellenség által feldúlt községek között, 
és midőn első esetben a’ kárpótlásnak szükségét 
kétségkivülinek találta általában az egész kérdést 
a’ számolás idejére vélte elhalasztandónak. —

M a d a r á s z  L. kormánytag ez ügyet egyelőre 
akkint javasló eldönteni, miszerint a’ honv. bizottmány 
oda utasittassék hogy az érdeklett kétségek é- 
ldembeli szükségét figyelembe vegye, melly véle
ményt a’ hás magáévá tett. — Ismét S z ú n y o g  
lt felhivatni kívánta a’ kormányt hogy a’ Közlöny 
szerkesztőségét az országgyűlési nyilatkozatok 
hűségesebb közlésére utasítsa, azon tényt hozván 
fel álli tása támogatásául, miszerint Nyárinak a’ 
febr. 10-ki ülésben mondott szavai olly értelemben 
adatnak ki, miket szabadság harciunk Iegerélyesebb 
bajnokainak egyike , Szemere B. kormánytag, 
magára nézve sérelmeseknek vehet. —
91 a d a r á s z L. nem látta helyét hogy ez iránt 
épen a’ kormány szollittassék fel: egyébiránt a’ 
dolog érdemére nézve kinyilatkoztatá, miszerént 
annak, ha némely nyilatkozatok talán hibásan 
közöltéinek oka abban fekszik mert a’ tanácskozá
sok alatt ,,lármázunk, lármáztok, lármázunk“  an
nyira, hogy a’ gyorsíró a’ zaj miatt mindent tisztán 
felfogni 8 feljegyezni nem képes, a’ miért szük
ségesnek találta hogy a’ ház elnöke a’ kellő csend fen-' 
tartására a'szabályok adta joggal éljen. — E ’ né
zetekben a’ ház többsége osztozott és az elnök 
kijelenté hogy a’ kellő csendet fenfogja tartani ’s 
felhitta a’ házat, hogy a’ tanácskozásokat mioden- 
kor figyelemmel kisérni szíveskedjék.

I r á n y i D .  két interpellatiot intézett a’ kor
mányhoz. Elórebocsátván, hogy a’ civilizált népe
ket a barbároktól a’ hadifoglyokkali méltó bánás 
mo<l is megkülönbözteti 5 de tapasztalván azt i s ,

miszerint nálunk annyi sem történik meg , mennyi 
a’ hadifoglyok ártalmatlanná tételére szükséges,  
miután kivált a’ főhadifoglyok nemcsak szabadon, 
polgári öltönyben já rnak , hanem ezenfelül olly 
nagy fizetéseket húznak, hogy őreinket megvesz
tegetni nem nagy feladat, ’s ezen felül, miután 
köztudomás szerint az ellenség a’ mi foglyainkat 
nemcsak embertelenül bánik, nemcsak ártatlanokat, 
világtalan öregeket börtönbe hurczoltat, de a’ mi 
tiszteinket nem is hadi foglyokul, hanem rebelli
sekül tekinti ’s e’ szerint bánik velők, ezeknél 
fogyást kívánta, hogy a’ honv. bizottmány futlo- 
sittsa a’ háza t, milly bánás módban és fizetésben 
részesülnek az osztrák foglyok. — Továbbá miután 
nálunk megtörtént, hogy egy magát önkint kém 
nek vallott fogoly , a5 rögtönitélő bíróságnak talán 
nem csélszerü összeállítása miatt , a’ törvény ren
des útjára utasitíatott, kívánta képviselő, hogy a" 
kormány nyilatkozzék , kikre bizta a’ rögtön ítélő 
székek alakítását.—A ’ két interpellatióra Mészáros
L. hadügyminister és Madarász L. honvédelmi tag 
feleltek. Az első kérdés a’ honv. bizottmányhoz 
közakarattal intéztetvén, a’ másodikra adott felelet 
a’ kérdést intéző képviselő aggodalmát megszün
tette, miután az említett kém felett nem rögtönitélő 
polgári, de katonai törvényszék Ítélt ’s a’ kormány 
intézkedett, hogy az említett fogoly nem ugyan 
mint kém, de mint az ellenséggel czimborálo, érd
emlett dijját elérje.

M a d a r á s z  L á s z 1 ó beszédét egész terje
delmében közölni érdekesnek tartottuk.

M a d a r á s z  L á s z l ó :  A’ kettős interpella- 
tiónak kettő az értelme: egyik a’ hadi foglyokat, 
másik a’ felállított badi törvényszék minőségét é -  
rínti. — Megvallom, Irányi Dániel követtársunknak 
ezen kettős interpellatióra nézve nyomos adatai 
vannak, mert először december 3 0 -kán azon ren
deletet adta ki Windischgräcz, hogy a’ magyar 
foglyokat, nem mint foglyokat, hanem mint re 
belliseket kell tekinteni. Itt van eredeti írásban. 
(Felolvassa.) ,,Dieselben ( a ’ honvédtisztek) jedoch 
nicht der allgemeinen Vorschrift nach als Kriegsge
fangene fremde Offiziere , sondern nur als gewöhn
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liehe Arestanten behandelt werden können , so wird 
festgesetzt, dass derlei Individuen vom höchsten 
Range bis indus, eines Hauptm. oder Rittm. tae- 
glich 1 fl. den übrigen in OlF. Character stehenden 
aber taeglich 40 kr. CM. Sustentalion verabreicht 
werden.“  Azt rendeli ezen intézvényben , miként 
a' legmagasabb tiszttől kezdve le a’ kapitánysá
gig 1 ftot kapnak naponkint ’s azon alóli tisztek 
40 krt. ’s rendeli továbbá — és e* a’ szép,  hogy 
ezt honnan kapják , ezt az országnak kell tudni — 
,,an die Offiziere der Honvéds aber gegen deren 
angewiesene Quittung aus der Stadt- oder Comi- 
tats-Cassa auf Kosten des Landes verabfolgt wer
den soll.“  így áll a’ dolog; ez eredeti documen- 
turoa az ellenséges fővezérnek. 0  minket mint re
belliseket úgy tart. És itt azon két eszmét látom 
küzdeni egymással : valljon Magyarországnak ezen 
ísáborúja rendes háboru-e , mellyet egy müveit nem
zet , nemzeti jogokért indított ? vagy pedig mint 
rabiók jöttek be hazánkba, (zajos felkiáltások: I- 
gén , mint rablók) hazánk szabadságának eltiprá- 
sára zsarnokilag működei. Ea legkevesbbé sem ve
szem igénybe, hogy mi úgy bánjunk velük, mint 
ők bánnak velünk. Eo nem kívánom e’ tekintetben, 
hogy fiúi érzés lepje el lelkületeraet, a’jelen percz- 
ben csak képviselő vagyok. De nem lebet elhall
gatni , hogy hazánkban a’ csendes békés polgárok 
— mint atyám i s , kinek napvilág láthatási élve
zete sem lehet, az ellenség által elzárva — mert 
neki tetszett megfogatni — tömlöczbe hurczoltassa- 
nak ’s befogják egyiket úgy mint másikat. Azily- 
Jyen ellenséges sereggel, mellynek vezére Win- 
di*chgrácz, e’ haza nem bánhatik úgy többé, mint
ha például a’ miveit Németország jött volna re
ánk, azért ha jogát megtagadtuk volna, vagy 
kütháboruba keveredtünk volna. Magyarországon 
jelenleg létezik egy rablócsorda, (közhelycslés) 
raelly Magyarország jogát zsarnokilag letapodni 
jött, a’ nélkül , hogy ezen eszmét akármelly nem
zet , Európa müveit itélőszéke előtt oszthatná. E ’ 
tekintetben, megvallom, a’ foglyok közt különb
séget Iátok, 1-ör megkülönböztetem azon foglyo
kat , kik Magyarország alattvalói lévén, fegyvert 
ragadtak a’ haza ellen, azon foglyoktól, kik más 
tartományokból, mint felbérelt idegenek küldettek 
a’ despotiáiól ; mert ezekre nézve van e’ háznak 
végzése. Rótt és Filippovicsra nézve a’ ház még 
Pesten kimondotta, hogy hadi törvényszék elébe 
állíttassanak , ezekre nézve tehát nem ismerhetem 
el ,  hogy még becsületszavokrais szabadon eresz- 
tetliesseoek , mert ,,unbedingte Unterwerfung“ ra 
adták meg magokat, akkoriban vezérünknek, Per
eiéi Mórnak. Ez világos, azért nem is kell gon
dolni, hogy ezen eset a’ honvédelmi bizottmány 
figyelmét elkerülte volna, sőt mondhatom épen, a’ 
hadügyminister jelentése folytán most szólította föl 
tegnap a’ hadügyministeriumot, hogy a’ hadi fog

lyokkal! bánásmód iránt adjon be egy projectumot, 
mellyre építhesse aztán a’ honv. bizottmány az ez 
iránti véleményét. (Helyes.) Ezen tárgy miuden- 
esetre az országgyűlés eleibe tartozik, mert az 
országgjülés rendelkezik a' financziáról. Egyes 
eseteket alapul nem vehetünk ; de ha a’ ház elé
be jön,  nekünk akkor, a’ midőn ők egy magyar 
főtisztnek 30 ftot adnak egy hónapra élelmezés 
végett: 332 ftot mint Pesten, vagy pedig 166 ft. 
fele fizetést adni egy fogolynak nem lehet; túlsá
gos generositas vagy ostobaság volna a’ háztól 
(helyeslés) , ha Magyarország pénzerejét egye
nesen a’ hadi foglyokra pazarolná el. Azért kívá
nom , hogy a’ ház fogadja el ezen interpellatiot 
akként,  hogy határozza el a’ ház,  miszerint a’ 
honv. bizottmány terjeszsze elő , miként jár el a’ 
foglyok élelmi tartása ’s bánásmodora körül? Nem 
kívánóin, hogy azon vonalt mutassa ki,  mellyen 
ezen eljárás törtéuik, hanem hogy a’ ház tartsa 
fel szentesitési, ratificáíó hatalmát. (H e lyes! )

A’ másik kérdésre nézve kénytelen vagyok 
kijelenteni, hogy az interpelláló ur átugrotta kissé 
azon esetet , hogy itt nem a’ ház határozata foly
tán állíttatott bíróság, hanem katonai törvényszék 
ítélt azon egyének felett. Hogy ezen katonai tör
vényszék miként Í tél t , még maga is a’ vegyes 
politicai bíróság? ennek érdemébe avatkozni nem 
tartozik az országgyűléshez. De nem is ebből in
dulok én ki: azonban annyi igaz, tökéletesen meg 
kell vallani, hogy azon egyén mind ezen adatok 
daczára is elítélve nem volt, hanem a’ törvényes 
útra tétetett át. Nem kell azonban mégis ezen kér
dést úgy tekinteni , mintha a’ honvédelmi bizott
mány nem tartotta volna kötelességének , benézni 
bármelly ítélet hozatalába is ’s hogy megvoltak-e 
tartva a’ formák vagy formahiány miatt nem kell-e 
más bíróság eleibe utasítani; de kénytelen vagyok 
védelmére a it  mondani, hogy azon Ítélet nem rög
tön Ítélő törvényszékig  volt alkalmazva, hauem 
haditörvényszék alapjára volt téve; azon okból,  
mert a’ 24 óra eltelt, nem látta hatósága köréhez, 
azon bűnös felett ítélni, hanem utasította más tör
vényszékhez. Azonban a’ tisztelt interpelláló ur 
megnyugtatására csak azt mondom, hogy miután 
a’ 3 nap még el nem telt a’ törvény értelme sze
rint megrendeltetett, hogy vegyes törvényszék e- 
leibe álliUassék nem mint kém , hanem mint a' 
ki az ellenséggel czimboráskodott. És így t  te
kintetben alá esvén a’ ház rendelkezésének , csak 
akkor lehetne interpellálni, ha fel lehetne hozni a’ 
honvédelmi bizottmányra nézve, hogy uem tette 
meg az intézkedéseket. Mi e’ második interpellatiot 
illeti, azt egyenesen csak tudomásul venném.

(H?lyes.) (Közlöny.)

F e l s z ó l í t á s  a "  f e l s z ó l í t á s o k  e l 
l e n .  Egy hajdoni nagy hirü szabadelvű hazafi,
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fci azonban a’ mostani napok melegét ki nem ál- 
háttá , azt mondta nekem egykor azon szavamra: 
hogy kormányzóknak legszükségesebb kenyértudo- 
n>ány a’ lélektan. „Semmit sem ér az“ és én több 
ívi ’s jelenlegi kínos és szomorú tapasztalatim u- 
tán megint azt mondom , lélektan nélkül lehetet
len a* embereket okosan kormányozni. A’ felszó
lításoknak sok jó oldaluk van, világosítják, buz
dítják a1 lelkeseket ’s azokat, kik nemcsak elol
vassák , de meg is értik ; de ezek közül is nem 
mindeneket villanyoznak fel a’ tevésig, ügy  va
gyunk mostani couílagrationalis állapotunkban, mint 
a’ városi égéseknél szokás. Öszszecsódül a’ nép , 
mindenik parancsol , javasol valamit, de századik 
az, ki a’ vizet hordja, pedig ha egy szívvel lé
lekkel tűzoltáshoz fognának, félanynyi idő alatt 
tizszer kevesebb kárral lenne vége a’ tűznek. Tűs 
van most, lángban egész Magyarország ’s különö
sön a’ magyarság ’s egy nagy rész otthon pipá
zik ’s tüzoltani menni nem akar. A’ széphangzatu 
proclamatiokat elhalgatja ’s azután a’ nagyobb rész 
haza megy azon reménység alat t , majd eloltják 
mások ’s nem is épen a’ házam szomszédjában ég. 
Önkéntesen menni kevésnek van kedve, mert tud
ja , hogy az önkénteseket a’ győző ellenség ke
ményebben bünteti. Kényszerítés nincs ’s a’ sereg 
nem gyűl. ’S itt mondja a’ lélektan : parancsolat
tal ketté kell vágni az ingadozást, ha nem mészsz 
bizonyosan halai a’ fejeden, ha tnéstsz megmarad
hatsz,  mert nem minden golyóra esik e legy em
ber , ha fogságba esel védelmezheted magad azzal, 
mint a’ horváth foglyok: „kötéllel fenyegettek 
fegyver fogásra“ ’sat. Miért gyűl olly hamar a* 
oláh és rácz-tábor ? azért mert háza felgyujtásá- 
val ’s fejvesztéssel fenyegetik , azoknak paran
csolnak , nem prodamalgatnak. A’ függetleuséget 
csak vak függéssel lehet megnyerni és eszközölni. 
De minthogy az illy heroicus rendszerben az egész 
felelősség a’ főparancsnokoktól függ, épen azért 
a’ legerélyesebb kormányra van szükség. Simo
gatni bajainkat már nem lehet. Az egésznek azért 
veleje csak is:  jól választott parancsnokok paran
csoljanak , a’ többek engedelmeskedjenek ’s több
re megyünk mint a’ hoszszas virágos proclamati- 
okkal. Ha minden szabadságát szerető honfi 's 
különösön minden magyar három hétig fegyvert 
ragadna , megtisztiínók elleneinktől országunkat ’s 
igy évekig küszködhetünk. Újra mondom: ne so
kat proclamálgassunk 5 hanem a’ kormány paran
csoljon , a’ kormányzottak engedelmeskedjenek. A’ 
haza vészes napjaiban miért tettek a’ romaiak di- 
ctátort ? mert tudiák , hogy vak engedelmesség ’s 
parancsszó nélkül megmenteni a’ hazát nem lehet.

izony, bizony a’ romaiak jobban ismerték az 
emberi lelket mint mi. Mi is sokkal többet tud- 
nanlS  ha oltyan sokat nem tanulnánk. A’ nyilvá
nos kivégeztetések is ha rettenteni akarnak vele,

a’ lélektan törvényei ellen vannak. Miért fél az 
embereknek nagy része éjszaka a ’ setétségben? 
Azért mert nem l á t , csak képzelődik. Ha a’ go
nosztevőket titkon, ismeretlen halál nemével vé
geznék k i , ezerszer jobban megijesztenék a’ né
p e t , mert a’ képzelődés nagyitó üveg, jó t  rosz- 
szat nagyitni szokott. Nem irok többet, enynyiból 
is okulhatnánk. □ .

.V szabadcsapatok . (V ége.)
S z a b a d c s a p a t !  Már a’ név mutatja, hogy 

a’ legszentebb ügy mellett küzdhet és hogy a’ 
rablással bepiszkoltaMk a’ nemzet becsülete.

Éretlen gyerkötzök, vagy sunnyogó gazembe- 
; rek mondhatták azt, hogy a1 szabad csapat annyi , 
i mint rablócsapat, melly névnél fogva aztán föl— 
i hatalmazva érezzék m.igukat rabolni ott,  hol ér- 
j hetik. Ez Sobri dolga volt, kire aztán ezen szép 
| Mesterségért váltig számolt az akasztófa. Most 
j sem érdemel mást az, ki a’ vele egy hazában, 
i egy törvény alatt élő polgártársa vagyonára teszi 

kezeit, hogy azt törvénytelenül megrabolja.
Már pedig hazánk földén folyván most a’ há 

ború mást nem is rabolhatni meg, mint a’ hazá
nak egyik vagy másik lakosát, a' mi örökké 
törvény ellenes cselekedet volt és marad. Ha va
lamely lakos árulójává lett is a’ hazának, még 
ezért senki egyes embernek és semmi csapatnak 
nincsen szabadságában , hogy megrabolja azt az 
ő tulajdonában. Mert ha valaki vétke miatt , t. i. 
a’ hazaárulás következtében, elesik is vagyonától 
még azért azon vagyon nem senkié, sem ollyané 

| hogy tőle elragadhassuk : mert a’ törvény szerint 
az oílyan jószág az országot 'illeti, a’ kit meg
károsítani szinte hazaárulás.

A’ szabad csapat hát semmi esetben nem 
rabolhat e’ haza határai között: az ellenség jószá
gában ugyan zsákmányt vethet, de ez nem egy a ’ 
rablással mert rabolni isiványbanda szokott.

A’ zsákmányolás történik a’ háborúi törvény 
szerint az ellenség vagyonában : de a’ rablás ö- 
rökké törvénytelen és a’ dija, minden nemzet 
törvénye szerint halál.

A’ szabad csapat arra való, hogy az ellensé
get nyugtalanítsa, tehát a1 szabad csapatnak igen 
könuyeu mozoghatónak kell lennie, és azért leg- 
czélszerübb, ba nem nagy tömegben harczol, mert 
akkor nehézkes mozdulása miatt nem felelhetne 
meg kötelességének.

A’ rendes haderőnek többnyire nagy számban 
kell egyii't lennie, hogy az ellenség véletlen 
megtámadásának sikeresen ellenálbasson: mire
a’ szabad csapatoknak siükségök nincsen, mert 
kicsi számuk miatt könnyen elvonulhatnak a’ na
gyobb erő elől.

A’ szabad csapat tehát kötelességének ismer
je csipkedni az ellenséget, majd itt, majd amott
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ütvén reá, főképpen éjjel és ott hol tudja hogy 
kevés emberrel les* dolga.

Leginkább támadja meg a* ellenség előőreit, 
úrócsapatait, mert etek csekélyebb ssámmal vannak : 
de ha csatarendbe sxedi magát az ellenség, és 
tán ágyukat akar használni ellenék, akkor a’ 
szabad csapat szépen tovább inai , hogy bizonyos 
hellyen összeszedje magát, hogy újra folytassa 
keidett dolgait. Mert korántsem kell ám azt hinni 
hogy hát a’ futás abból álljon hogy kiki lóduljon 
arra merre lát és meg se álljon addig ; míg ot- 
hon a’ kuczkóba nem ülhet.

A’ szabadcsapat összetartó legyen, futása 
csak bizonyos határig tartson, hol a’ vezérszavára 
megint késznek mutatkozzék a' cselhányásra.

Továbbá a’ szabadcsapat küldjön ki kémeket 
a’ kik az ellenség táborába befurakodjanak és 
hirül hozzák, hol van leghanyagabbul a’ dolog az 
ellenség táborában, a’ mit mihelyt megtudnak üs
senek reá és ha lehet semmisítsék meg az el
lenséges erőt.

Ezen kémek által tudja meg a’ ssabadcsapat 
merre veszi útját az ellenség, hol járnak társze
kerei és szemléljen ki alkalmas helyet, hol el
foghassa azokat , főként a’ szoros ösvényeket, 
posványos helyeket hogy az arra vonuló ellenséget 
megzaklathassák.

Gondoskodjék arról is a’ szabadcsapat, hogy 
mindig legyen menedékhelye, hova az ellenség 
üldözés esetében ne követhesse ; ellenben az ellen
séghez küldjön olly embert, ki ügyessége által őt 
elbolonditbatja, kalauzoláskor baiutra vezeti, miről 
hirt adván az elbújt csapatnak , ez rögtön elő ron
tson, és koncsolja föl a’ gazokat.

A’ szabadcsapat kutassa k i , hol hagyott az 
ellenség kevés helyőrséget, ’s ha tudja, és k e d 
veznek a’ körülmények, üssön rá éjnek idején, és 
pusztítsa ki őket,

Ezekből már sejthető, hogy minő szép dolgo
kat kell a’ szabadcsapatnak véghezvintsie: de egy
úttal az is kitűnik, hogy épen neki kell a’ föld- 
népével legbarátságosabb lábon állani, hogy a, 
mindenütt jelenlevő nép neki hirt és tanácsot ad
hasson az ellenség mozdulatairól és megtámad- 
hatásáról.

Elekben foglaltatik röviden a’ szabadcsapatok 
teendője; bővebb oktatást a’ vezérlő ad,  és a’ 
gyakorlat, mellybeo élni fognak. De rablásra soha 
senki föl nem szabadíthatja a’ csapatot, mert ki 
azt tenné, nyílt hazaáruió, kit épen a’ szabadcsa
pat elfogni köteles.

Isten velünk !
(Népbarátja.) A t á d i V i l mo s .

L e g ú ja b b  S z é p ír á s !  
ta n ít á s ,

AMERIKAI MODORON ALAPULVA,
(2) mely szer in t ,  minden egye'nnek , 11 e'ves ko

rától fogva, alkalom nyujtat ik , 8 óra a la t t ,  a ’ legrosz- 
szabb és legol vashatlanabb , m i n d  m a g y a r  , in i n d  
n é m e t  Í r á s á t , sztíp folyová , kereskedelmüvé,  vá l 
toztatni át.

Azon vidéki u r a k ,  kik itt nem sokáig ta r tóz
kodva ,  még is e ’ tanításban részesülni kívánkoznának,  
kétszer napjában vehetvén leczké ike t , négy nap alatt 
készek lehetnek.

Itteni tar tózkodásom rövid időhatárok közé van 
zoritva.

Midőn a ló l i r t ,  mindenüt t  nagy tetszésseli he lyes
léssel , és rendkívüli  elősmeréssel örvendeztetet t  meg , 
és ezen tanitási tehetségéről , és valóságáról , a’ kiálli— 
tott tanitványok hiteles bizonyitványai  által minden
kit bizonyossá tehet  , nem kételkedik , hogy a’ t. ez. 
közönségnek bizodalmát itt is megnyerhetendi .

A’ tanítás,  a ’ részt venni ak a r ó k n a k ,  tetszésük sze
r in t ,  akár saját l akásukban,  akár az alóli'rt lakánál 
történhetik.  Lakik  : Biasini veude'glőjében 22 szám. (3)

K ir s c l t n c r  S á n d o r .
(1) Néhai Hincs Sámuelnek Szappanuttczai  h áza ,  

major ja ,  Szőllője , szántóföldjei folyó hó 14-én árverés 
utján eladatnak. (3)

(1) Gróf  E s z t e r h á z i  G y ö r g y  S z a m o s f a l -  
v i  j ó s z á g a ,  hozzá tartozóival együt t  haszonbérbe ki
adó. Értekezni  lehet iránta biztos Nagy Antallal feiilső- 
magyarutezába.  (1)

K i a d ó  n y á r i l a k .

(1) Külsőfarkasutczában mindjárt  elől jobb kézre, 
az ügy nevezett  s z ö l l ö s i  k e r t ,  a’ mostan köve tke
ző SzentGyörgy naptól  kezdve ,  b é r b e  k i a d ó .  El
van látva a’ szükséges épületekkel ,  az udvaron  jó v i 
zű szivárványos k u t t a l , — egésséges levegőjű ’s nyári
laknak kényelmes.

Ugyan ottan 3. éves gesztenyefa - és oltott  szomo
rú  Körösfa is vagyon eladó.

A’ kivenni szándékozó értekezhetik beisőmonostor-  
utczában a’ 174. szám alatt lakó tulajdonossal.  (3)

(1) Nemes Déés várossában a’ mészárlási jog üres
ségbe jővéD , valakik az ottani husvágás jogát elválalni 
kívánják,  8 napok alatt jelentsék magokat  azon vá
ros elöljáróságánál .  (1)

KIADÓ SZÁLLÁS.

(1) Külső-Tordautczában egy 2 szobából, kony
hából,  pinczéből, és fás-kamrából álló szállás minden 
órán Ijérbe kiadó. Értesítést vehetni iránta Krizbai Mik
lóstól. (Szállása: K.  monostoruteza,  Halmágyi-ház.  (3)

S te r lie i it l  é s  sa já t b elliive l nyom atja O c s v a i  F e r e n c » .




