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Megjelenik e* lap vasárnapot kivéve minden este, féliven. Tartalmát teszik a’ föhadiveze'rség hivatalos köziemé
ig ,*  iránjczikkek , b e l -  és külföldi h í r e k .

'  H i r d e t m é n y e k  a ’ s z o k o t t  d í j é r t  v é t e t n e k  t e l .

K o lo zsv á r  martius 13.
A' honvédelmi bizottmány, B e m európai hirü, 

/áogeszü és ritka ’elszántságu boa tábornoknak 
magosa érdemei méltánylatául a’ inásod rendű 
érderojelt (Coromandeur) küldötte meg. C a á n y  
országos teljhatalmú biztos úr bízatott meg , hogy 
a’ derék tábornok mellére feltüzze teljes ünue- 
pélyességgel.

Derék ßergeink Buda-Pest felé nyomulnak, 
könnyen lehetséges, hogy a’ húsvéti bárányt ott 
a’ fővárosban fogják megenni.

K o lo zsv á r , mart. 13. A’ muszka inter- 
ventio vala veszszó-paripája Puchnernek és com- 
pagniájának, melyen october óta lovagola; a’ musz
ka bétörés hirdetése és terjesztése a’ fegyver, 
mellyel leverni és meghódítani czélozá Erdélyt. 
Mindent, de mindent elkövettek arra, hogy vérébe 
oltsák a’ népnek a’ musskálóli félelmet. És tagad
ni nem lehet, sokan hitelt adtak gyávaságból, tu
datlanságból vagy épp ross akaratból e’ csábitő 
és rettegtető tannak. Azonban azok, kiknek lel
kében melegebb Patriotismus, fejőkben tisztább po- 
liticai combinatiok éltek, e’ tannak hitelt egyátalá- 
ban nem bírtak adni és méltán. íme az országos biz
toshoz tegnapi napon érkezett hivatalos jelentésből 
tanulhatni meg: miként muszka interventio nincs, 
daczára annak, hogy Pucbner és comp. a’ szebeni 
és brassói bureaucraták, dézmavesztett szász pa
pok , Bécsből a’ camarilla által megvesztegetett 
szász urfiak menynyet és poklot ostromiottak de- 
putatioik által, sót pénzzel is vesztegettek m o r e  
s o l i t o  s a x o n i c o  a’ muszka interventio meg
nyeréséért. Aztán lehetett imádott császárjuk éa 
a németség, a’ humanitás és civilisatio ellenében 
nagyobb árulást elkövetni ? Még a’ bécsi lapok is 
ez eljárás ellen fellázadtak. Ti boldogtalanok! bírt 
szabadságtok helyett a’ kancsukát kolduljátok.

Az idézett jelentés úgy mond : Háromszékről 
többen az ojtozi szorosan beutaztak a’ muszka 
tisztekhez, kik ünnepélyesen jelentették ki ,  mi- 
ként ctárjuk és kormányuk átalában mit sem tud 
a “‘agyar dolgokról ’s következőleg ók rendelést 
sem vettek soha, hogy uz osztrák császárt sege-

delmezzék, azon muszka fegyveresek, kik Bras
sónál mutathatták magukat a’ székelyek irányában 
kicsapongva, kétségen kívül megvásárlás folytán 
mentek ki Oláhországból, azonban szigora rende
lést vettek már rögtöni visszatérésük iránt, melly- 
nek következtében vissza is tértek. Igazolja eze
ket Puchnernek egy lefoglalt levele.

Egyébiránt a’ moldovaiak és muszkák között 
Pnchner és Comp. azon hirt terjesztette el : mintha 
a’ magyarok és jelesen a’ székelyek terve lenne 
a’ muszka óitalom alatti oláh és moldvai fejede
lemségeket elfoglalni és visszacsatolni a’ magyar 
koronához azon határok között mint Nagy Lajosunk 
birá. E ’ hirnek hitelt adtak és] úgy nyomultak olly 
közel Erdély határaihoz, azonban meggyőzvén 
az ellenkezőről a’ Háromszékiek, Foksánig vis
szavonultak.

H é v í z n é l  forro csatánk volt. Erdő vidékén 
tanyázó derék kis sergünk mint vihar megszállta 
az oláh tábort mely sok ezer oláhbul és néhány 
száz határőr beli oláh katonábul állott. A’ rabló 
csordát szétverte, 130-et levágott, Récsi nevű 
vezérüket több ulvezérekkel elfogta, minden pod- 
gyászait és készleteit elfoglalta több fontos 
tartalmú Pucbner féle levelekkel. —

At, e m b e r isé g  n evéb en , a* ői-
gyuk dörgő hangjai között figyelbettek-é az em
beriség szelíd szavára? Szenteljetek, kérlek, egy 
szempillantást soraimnak.

Irtózatos napokat élt Erdély , az oláhok 's 
katonaság gyilkos sergei vad Kannibálok gyanánt 
onták ki a’ magyar vért, folyóink vérré változtak 
a’ nagy mészárlástól, 's nem volt ez elég, a’ más bá
dogét ’s sáskák járását pusztító epemirigy követte, 
mint Izrael éreztük az isten tiz csapását. Irtóza
tos emlékű napok, midőn a’ csatában vonagló ar-  
czoktól elfordítva szemeimet falumba viszszatértem, 
hat koporsót láttam az egyház kerítésében,’s mel
lettem az epemirigyesek az utcza porába lehullva 
vonaglottanak. így végződött a’ múlt esztendő, ha 
időnk van bátra, hogy ekorra mint régen múltra



emlékezhessünk vissza, emlékezetünk borxadal- 
mára.

És foly a’ terhes küzdelem, a’ polgári zavar, 
és elme elfoglaltság családi tüzkörétól elfogta az 
ember figyelmét ; két haza ereje még nem tudta 
megtörni azon erőt, melynek, hogy a’ székely nép 
meg nem tudott felelni, már hajlandó volt a’ köz
vélemény elkárhoztatni nemzeti becsületét.

Foly a’ küzdelem ’s a’ járó hadak prédája a’ 
rónák zöld vetései. A’ nép kapájából lándzsát ké
szíttetett ’s a’ munkás kezek fölkapaszkodva a’ 
völgyek mélyéből, a’ bérezek havasai közt baran
golnak.

Mi lesz sorsa Erdély földmiveletének , mely
nek minden zugai, rabló csordák, zsoldosok vagy 
szabadságharezosok hadjáratainak vannak kitéve, 
hol csak a' terméketlen székelyföld biztos még va- 
lamenynyire is.

Figyeljetek, figyeljetek... e’ komor idők vész 
fellegei mögött száll felénk egy irtózatos pusztító 
rém : az éhhalál.

Hanem még a’ természet anyaemlője egészen 
ki nem száradott: még pénzcserével végfalatunkat 
megszerezhetjük, előttünk a’ vigasztalás , hogy a’ 
vészektől felkorbácsolt folyam medrébe vissza- 
szállhat, ’s a’ polgári csönd nincs örökre elveszítve.

Erdélynek pénzügyi állása is sokat különbö
zik Magyarhonétól, ott a’ polgári háború fenéje a’ 
nemzet testének csak szélit rágta, ’s csak az aldu- 
nai tagok szenvedek a’ dalosokat, nálunk az egész 
megyei magyarság földönfutó lett. Lelkem szinte 
megszakad midőn egy pár aggastyánra tekintek, 
kik egykor vendégszerető gazdag házat tártának, 
’s most hátukon megmentett utolsó rongyaikban, 
ebes arczczal járnak a’ város utciáin, egyetlen ka
pitálisok a’ hitel, a’ hitel, mely maga is most 
banquerott lön. Nincs életmódjuk, fegyvert nem ra
gadhatnak, aggastyánok ők, ’s lábaik roskadoz
nak testök terhe alatt is.

És nézzünk tovább, nézzük meg a’ gyászba 
öltözött özvegyeket, kik birtokaikból kikergéttetve 
gyermekeikkel menekültének, alig tarthatók meg él
töket, vagyonuk ott maradott gyalázatos martaló- 
ezok zsákmányául. Nincs elöltük hivatali kilátás... 
nem szolgálhatják fegyverrel a’ hont, hogy bár a’ 
harezban ételt vagy halált leljenek.... öngyilkosok 
pedig roikint lehessenek, midőn előbb ártatlan gyer
mekeiket kellene legyilkolnak. — Borzasztó állás, 
tán éppen most ülnek végfalatjok mellett asztaluk
nál, ’s ajtajukon már kopogtat az éhbalál! míg 
csoportonkmt járnak a’ statustól gazdagon díjazott 
emissariusok , a’ népnek népszerűtlen biztatói.... 
kik pénzt vesznek fel jól irányozni a’ nép hangu
latát, ’s kiszállónak ’s a’ néppel még csak nem is 
találkoznak! — hanem vígan dőzsölitek a’ vendég
lők terített asztalai mellett. Félanynyi költséggel

egy hírlapot a’ státus segélyezhetne... ’s mivel ea- 
pacitálhatni úgy népet mint azzal ?

Adjatok az ilyeknek puskát vállaikra, mert el
bírják, és adjátok a’ segélyt az özvegyeknek és 
aggastyánoknak... védjétek meg a’ szerencsétlene
ket az éhhalál csatájától, mellynek fegyverei irtó
zatosabbak Windischgräc* álgyuinál, ’s még Puch- 
ner complextársainak lándzsáinál is irtózatosabbak.

Megvárom Erdély képviselőitől, hogy szeren
csétlen honfitársaik mellett elvégre erős szót emel
jenek. A’ státus adós neküok a’ felszabadult job
bágyok kárpótlásával. Ne kárpótoljon nekem, a’ ki 
élhetek, mert szolgálhatom a’ hazát, ’s midőn azt 
nem tehetem főbe lövethetem a ’ harezmezőa ma
gam a’ nélkül, hogy sírjanak utánam árva gyer
mekek ; hanem a' t e h e t e t l e n  a g g a s t y á n o k 
n a k ,  k i k  a’ s t a t u s t ó l  v a l a m i  f i z e t é s t  
n e m h ú z n a k ,  e l ő l e g e z z e n  a’ s t á t u s  
a’ k á r p ó t l á s  m e n y n y i s é g é b ő l  b i r t o k  
a r á n y i  a g o s a n  v a l a m i t ,  legalább anynyit mi 
őket az éhhaláltól megmentse.

Megvárom Erdély képviselőitől és ez össze- 
marczangolt szegény haza átka alatt leikökre kö
töm hogy e’ tárgyban felszólaljanak, ’s gondosko
dásra sürgessék a’ nemzet képviselőit. D ó z s a .

I l u n y a d m e g y e .  A’ febr. B-ik 9-ik nap
jain történt páratlan piskii csata e lőtt , mellynek dicső 
folytát és eredményét tudjuk, oláh kormányzás ’s 
osztrák katonai zsarnok hatalom alatt nyögtünit. 
Oláh alispánok , inspectorok tétettek nyakunkra, 
a’ nép- és tisztigyülések oláh nyelven folytak, a’ 
jegyzőkönyvek, hivatalos levelezések, sőt még ma
gán kérelmek is csak olábul Írathattak. Szólni , 
kitörni e’ kigyófaj, nemzetünk orgyilkosai ellen 
nem merénk, mert Damocles kardja csüngött fe
jünk felett. Bem dicső hadvezér közeledtére a’ ku- 
tyafajzat kormányzók szétfutottak és csak ekkor 
lehete becsületes embernek még egyszer szabadon 
lélegxelni. Voltak az absolut kormány régibb pe- 
csovics magyar tisztviselőik közül is többen, pél
dául a’ két pénztárnok Bodó és Keserű Ferencz, 
kik nemzetiségünket elölni törekvő kormány alatt 
bőröket gyalázatosán eladták, az ígért nagy fize
tésért hőséget, engedelmességet esküdtek. A’ de
rék Barcsay László tartományi biztos helyét Puch- 
ner kinevezése nyomán , egy szászsebest szás- 
foglalá el. C e r b e s  m a j o r  főispáni helytartó 
volt. Beköszöntésekor oláhul szónokolt. Jordánnak 
csillaga újból feljött főjegyzőnek lévén kinevezve} 
ez is oláhul szónokolt, oláhul intett mindenkit kö
telességének mikénti teljesítésére ; megtagadta , 
hogy valaha magyarul tudott i s ;  a’ magyar minis - 
teriumtől akkoriban érkezett rendeleteket mint tör
vényteleneket, megvetendőket, semmit érőket olva-

*) Országos biztosunk már tett is ez iránt intézke
dést. Szert.
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satlanal félre dobta (ezért kegyelmeztünk meg a’ 
nyáron a’ gaz áruló életének.) Alispán, szerintek 
administratoru, a’ nevét leírni nem tudó csertési 
oláh Moldován Demeter volt , a’ többek közt meg
válónak téve szolgabiráknak vagy inspectoroknak : 
gzerday Nótái, Nopcaának e’ hálátlan creaturája, 
Jósikáék szemtelen pudiija és Macskást Jósi , kik 
miután már Riebel majornak is hűséget esküdtek , 
szép hivatalukat kész alázatossággal elfogadták , 
de «’ nagy kitüntetést nem sokáig élvezhették, 
mert a’ nyomorult rabló vezér Bálint Ádám csor
dájával Dévára beérkezvén , a’ nép nevében nyil
vánító, hogy nekiek le kell mondani hivatalaikról, 
mert bár ha Cerbes major és IVloIdován Demeter 
kegyökből tétettek meg, de az oláh nemzet saját 
kebelében magyar hivatalnokokat nem szenved és 
csak e’ kényszerités következtében tevék le az e- 
gyébiránt önként vállalt, sőt még után járással 
szerzett hivatalukat.

Bem tábornok ur Dévára jővén , javasló, hogy 
a’ magyar érzelmitek vonulnának N. Váradra az 
oda menő katonai fedezet alatt. így egyszerre a- 
]jg egy órai készület után,  ott hagyva minden j a 
vainkat , némelyikünk családját, siettünk menekül
ni e’ dögleletes helyről, hol csak maga a’ megtes
tesült kárhozat honolhat illy körülmények közt. 
Nem kevésbbé bámultunk, midőn Stereday Nátzi 
és Macskási exinspector urakat is utitársaink közt 
szemléltük. Több megtámadtatások ’s akadályok 
daczára csakugyan N. Váradra beértünk , hol har
mad nap alatt azon szomorú tudósítást vettük : 
hogy az utánunk egy nappal későbben Déváról 
kiindult több mint 50 szekeren volt menekvöket a’ 
kaján völgyén a' rablók megtámadván, egy keltőn 
kivül kik lóháton elszaladhattak hallatlan kegyet
lenséggel leöldösték, minden podgyászaikat elra
bolták. Köztek voltak Lázár Pál fiaval, leányával 
és vejével Barcsay Miklóssal, Váradi Antalné és 
Pogány István családaikkal.

Itt N. Váradon minden 10-dik polgárra egy 
Hunyadmegyei menekültet számíthatni, köztek több 
mint 40 — 50 fiatal nőtlen emberek , kik illy szük
ség idején itt is olly oknélkiil szívják az áldott 
léget, fegyvert a’ haza védelmére egy sem fogna 
kezébe, mert büdös a’ puskapor meg a’ Jaquemar 
glace kéztyük bepiszkolódnak , a‘ lakkostopány 
eisárosodik ; jobb illy könynyiiszerün élni ’s hu
nyadmegyei régi tón szerint pletykálni, meg sétálva 
lopni a’ viszszahuzhatlan drága időt. Jah uraim, 
tudják meg! hogy ezek ama híres nevezetes Hu
nyadmegyei, in floribus 3 rüdeg disznót biró mé l -  
t s á s  urak ; mire nekik fegyver a’ haza védelmé- 
*■«, mert hiszen az illy embereknek van-e, lehet-e 
a nap alatt olly hazájuk, mellynek áldott földjén 
csak egy talpalatnyit is méltán bírhatnának? A ’ 
«ormány biztos urak az illyes mibe betekinthetné
n k  a az exinspector formákat kérdőre is vonhat

nák , mert az illyes emberek, kik minden héten 
forditDak egyet a’ köpenyegen, aztán mindenütt je
len lenni, hallgatózni szeretik , nemcsak árulók, ha
nem valóságos kémek is lehetnek. Én részemről 
illy embereknek poltron menekült társa nem aka
rok lenni. N. Váradon toborzanak, felcsapok, kar
dot ide; itt hagyom családomat Isten oltalmában 
’s mire e’ sorok világot látandnak , már táborban 
leszek mint huszár, lemosandó azon szégyent ma
gamról, hogy valaha hunyadmegyei voltam.

K. S.

A ^ i l í l U i O I í l t .  A ’ n. enyedi kisdedovó 
intézet választmányának Kolozsvárra menekült tag
jai az illetők megnyugtatásául tudatják, hogy a’ 
midőn a’ N. Enyed városra súlyoson nehezedett 
vész napok alatt, az álnokul felbőszített oláhok ál
tal vajmi sok kárpotolhatatlan köz- és magán va
gyon részint elraboltntott, részint elhamvasztatott, 
az érintett intézet tőkéje b. Kemény Is tván , mint 
az intézet pénztára kezelője által megmentetett. 
Melly gondoskodásért fogadja az illetők szives kö
szönetét. A’ töke á l l : kötelezvényekben két ezer 
négyszáz harmincz 6% kamatozó váltó forintból; 
kész pénzben pedig harminczöt frt. 5?* krból így 
összesen 2465 váltó forint és 5y2 krból. — A i  in
tézet ezen összegének további kezelésével Pogány 
Károly bízatott m e g , a’ kötelezvények, úgy mint 
a ’ kész pénz is ö nekie át adatván.- — A* érintett 
intézet választmányának Kolozsvárra menekült tag
jai határozatából Kolozsvártt, martius 12-dikén 
1849.

Közzé teszi P o g á n y  K á r o l y .  

P á r b e sz é d  aJ Kapuban. Jó napot
Miklós, hol van a’ méltóságon úr? , , Elment Deb- 
reczeube futárnak.“  'Futárnak ?! ne tréfáljon kend 
Miklós, hiszen régen kocsiját szokta volt küldeni 
a’ féle levelekkel ő méltósága.

„Igaza van nemzetes uramnak, de régen is 
csak úgy volt biza hogy a’ mit magok számára 
kocsisokkal igazittattak, nagyobb urnák magok 
végezték e l , aztán az is csak a’ régi história 
hogy a’ mi szerep jut azt mind magok játzodják 
el, ha egyebet nem tehetnek futárkodnak, ugyan 
nem vette észre nemzetes uram hogy a’ ki sem 
kormánybiztosnak, sem főispánnak, sem honvéd 
tisztnek nem esett be legalább egy futárságért 
dörzsöli a’ tenyerét“

„Kendnek igaza lehet Miklós gazda,  monda 
dörmögve az öreg nemzetes, de az urfít csak 
itthon kapom ? kérdé ismét a’ nemzetes alázatos 
tisitelgő mezöségi pofával.

„Onagysága épen most lovagolt ki.“  —Ki lovagolt ? 
kérdé csudalkozó hangon a’ tisztes nemzetes, —hisz 
az urfi nem tud lovagolni.
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„De most meg kell hogy tanuljon mert 
husiár hadnagy ó nagysága.

Soha bitón! a’ kend tréfájának nincsen vége 
Miklós gatda.

„Mindegy szóig való az én beszédem nem- 
xetes uram ’» én nem foghatom meg miért bámul 
olly nagyon rajta. Csak úgy megy ott is mint 
ment a’ mi siralmas nyomoruságaiok bünfészkében 
guberniumban, a’ nemzetes ur fia 14 esztendőt 
már szolgált volt fizetés nélkül mikor oda jött 
az a szőke gróf kit két hétre tiszteletbeli, aztán 
csak hamar valóságos concipistának ’s nyomba 
rája titoknoknak neveztek. Akkor azt mondta : kinek 
Krisztus a1 barátja könnyen üdveiül ’s megnyu
godott rajta,  hát nyugodjék meg most azon hogy 
képzelje a’ guberniumot lóhátón ’s aztán punctum.

„Nem , nem kend igen sokat mond Miklós 
gazda,  az a’ gubernium dolga egészen más volt, 
ott engedelmes végrehajtás volt a’ kormányzás ’s 
az Ítélet i s ,  a’ mint csurrant vagy cseppent, mind* 
járt kész volt, ott hát televér szamársággal is 
meglehetett élni; de itt, hol a’ nemzet élete a’ kér
dés , azt kölykökre nem bizhatják , lélekismerete- 
sen kezet fog minden magyar, hogy a’ haza ii- 
gyét ollyanokra bízzák, a’ kik megállnak a’ g á 
ton, a’ kikről tudják, hogy nem félnek az árnyé
kuktól.

„Ugyan tessék hátra nézni nemzetes uram, 
mond Miklós.

Ks a’ nemzetes ur hátra nézett, előtte egy 
önkéntes csapat léptetett el, élő czáfolat az öreg 
ur falusi fertőzetlen okoskodására. Fájdalommal 
kiáltott fel a’ mint meglátta a ’ kicsi hadaagyot, 
kit a’ Yay fénykorában egy jó órában mondott ex* 
c e l l e n t i á d  tisztté tett és több a’ féle nexus és 
luxus articulusokat: a’ haza el van adva,  nem fi
zetést, de foglalót sem adnék illy gyerekeknek, 
jó fiju lehet szegényke, de hazám sorsának egy 
milliód részét sem bíznám gyenge kezére!

Miklósnak voltak több malitiosus megjegy
zései még , de az öreg elmélyedve bánatosan bal
lagott odább, nem hallott egyebet csak a’ búcsú
szavakat, tnellyekben azt mondta Miklós: e’ még 
nem minden nemzetes uram, ha még szerencsém 
lesz majd többel is szolgálok. F é r  kő.

(3) A ’ mezőségan , két egymás mellett fekvő hely
ségekben vagyon árendába adandó jószág, melyeket egy 
gondviselő igazgathat.—  Az e g y i k  t a g o s i t o t t  j ó 
s i á g b a u  vagyon 1100 erdélyi hold majorság föld; 
benne két hodály, jó kutakkal ellátva. Tartozik hozzá, 
egy három kővii malom; egy kő- es egy kissebb foga
dó- Lucernássá mintegy J50 székéi re való—  vagyon 
kévés erdelye —  nádja , szép tói halászatja —  el vagyon

látva jó gazdasági épületekkel , az udvar , kertjeivel 70. 
hold kiterjedésű. A’ jószág , ha kell, instruálva adatik 
arendába —  A’ m á s i k  j ó s z á g b a n  i s ellehet egy for
dulóban 500. vékát vetni, és igy a’ tavaszival 1000. vé
kát; megterem 200.3 szekér szénája. Tartozik hozzá* 
egy tói három kővü malom —  nádas hely —  szép hali 
szat, fogadó; tágas udvar, kert, szükséges épületek, 
ez is igavonó marhákkal adathatodik ki. Bővebb utasí
tást ad a’ s z e r k e s z t ő s é g .

Külsőmonostorutczában , a’ gr. Kemény Miklós fé
le háznál, az alsó szobák, kiadók; egy felől négy szoba 
úgy pincze, fakamara; más felől 3 szoba, pincze , fa
kamara; értekezni lehet az irt háznál, a’ felső emelet
ben. (3)

HASZONBÉR! HIRDETÉS.

(1) Özvegy Farkas Jánosnénak Dobokamegyei, R. 
Keresztúri részjószága, mely áll m. e. 600 véka ősz, 25 
véka tengeri vetés 150— 200 sneke'r széna termő, jól trá
gyázott földekből, részekből, jó lakó ház, 2 malom 2 
fogadó, só árulás, 15 majoros házból; f. hó 21-én a3 
hely sziuén 2 évre, haszonbérbe fog, akár egészben a- 
kár a’ ki venni szándéklók tetszése szerént el darabolva 
ki adatni, béres szekerek, ökrök, gazdasági szerekkel, 
’s jelen évre őszi vetéssel bőven ellátva. (1)

(1) Belsőszolnok megyében, Bethlenben egy lakó- 
és'gazdasági épületekkel jól ellátott, rész j ó s z á g  
f. évi Szt. György napjától kezdve, egy vagy több é- 
vekre, h a s z o n b é r b e  k i a d ó .  Bővebb értesítést ve
hetni Kolozsvárit belső közép utczában a’ Barraház fel
ső emeletében, —  Dézsen a’ patikában. (3)

(1) A’ kolozsvári ev : r e f : S z : Eklézsia és e v : ref: 
főiskolának Ajtoni, Kötelendi és Fejérdi részjoszágai ha
szonbérbe adására nézve az árverés folyó hó 12-én meg 
uem tartathatván, el halasztatott ugyan ezen folyó roar- 
tius hó 19-re; mikor is a’ kolozsvári tanácsháznáí a’ köz
gyűlés teremében reggeli 9 orakor tartandó árverés ut
ján a’ többet Ígérőknek külön külön ki fognak haszon
bérben adatni. A’ feltételekre ’s jószágok minőségéra 
nézve bővebb értesítést ád addig is ügyvéd Hincs Sá
muel ur, óvári saját házánál. (3)

(1) Egy most tavaszszal 5 éves— jámbor, bár ki 
állal fejhető BIVAL, hornya nélkül ELADÓ. —  Bőveb
ben értekezhetni iránta u’ királyutczában a’ 41-ik szánt 
alatt. (3)

(1) Szamosfalvára kerestetik egy Domiuialis biró 
a’ vállalkozni kívánó jelentse magát középntczában 49 
6. szám „ál. (3)

(1) Hazai fő számvevőségi volt dijnok néhai Csiki
Farkasnak, hátra hagyott ingó javai, és az úgynevezett 
Bornyumáli hegyben lévő igen szép és jól el rendezett 
szöllő]e, a’ közelebb jövő pénteken, az az, a’ folyó mar
iin« hó 16-án a’ kurta Szappany ntczában tartott szál
lásán, reggeli 9. órán él kezdve köz árverés uttyán, ö- 
rök áron el fognak adatni. (3)

(2) Belső Középutczáhan, gróf Bethlen Ferenci 
házától martius 12-re viradólag egy 6 éves fekete, bal
farán o béjjegü kancza elóroztatván , a’ feltaláló jelentse 
magát a’ fennirt háznál 10 p. Irt jutalma lészen. (3)
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