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M e g j e l e n i k e* lap vasárnapot kivéve minden este, féliven. Tartalmát teszik a’ főliadivezérség hivatalos
jjyei' irányczikkek , hei- es külföldi hűek.
' hirdetmények a’ szokott díjért vétetnek fel.

l T l e á g ' y e S , mart. 10. Szerkesztő ur ! Igen
röviden tudósítóm önt, hogy seregünk, miután medgyesról f. hó 3-án kivonult ’s 4-én Segesvárra
érkezett, ma ismét Medgyesre jött. Még ma egy
pár órai pihenés után ismét előre megyüDk Szeben felé. Reményiem, hogy rövid időn igen meg
lepő híreket küldhetek ön lapjának.
K is Sándor.

K o lo z s v á r , roart. 7. Tisztelet, becsület
mindazoknak, kiknek illik; de azért, hogy Pál
nak vagy Péternek nem tetszik az igaz s z ó , csak
kimondjuk igazán , magyarán , mi szivünkön fekszik.
Az aristocratiának sok nemei ’s még több
fajtái vannak.
Van pl. születés- , ész- , pénz-aristocratia ’sat.
,,Aristocratia“ e’ név alatt értjük most csak
is azokat, kik azt hiszik, hogy talán valami fino
mabb agyagból vannak gyúrva, mint mi ’s talán
bölcsőjüket a’ cherubok ringatták. Ki illyen , az
értse a’ mit érteni , hallja a’ mit hallani keli.
Sérti a’ fiilét Pál uramnak , ha utón , útfélen
mindenfelé kürtölik, hogy az erdélyi aristocratia
a’ reactioval ugyanazonos , a’ camarilla keze-lába ?
J ó l Úgy hát azt mondjuk, hogy a’ mngossabb re
gio , hazánk bonyodalmi ’s fejlődési állapotában
igen igen nevezetes szerepet játszik.
Egy része, mint tavaszszal a’ méhraj, ó bo
csánat! mint a’ legyek az első nap sugárra, hős
tábornokunk győzelem hírére, elősunnyoga. Ezek ám
a ’ derék vitézek, (anyámaszszony katonái) honn meg
anynyi Leonidások , a’ harciban hátul keresnek
foglalatosságot, vagy plane megszaladnak; vité
zeiktől tábori áron vagy plane ingyen drágaságo
kat szedoek fel ’s kaczérkodnak vele, mint levá
gott elleneiken nyert zsákmánynyal.
A’ más r é s z , miut nyargalócz, a’ futárok
nevezetes osztályában szerepel. Ezek igen fontos
8*emélyek ’s igen használhatok azon kis különb8éggel, hogy néha a’ legferdébb hírek terjesztői. —
A’ harmadik résznek nincs határozott foglala
tossága hanem mint mükedtellök most a’ tábor
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ban majd a’ kormánybiztosok körül himpellérkednek. Ezek a’ fővezérek mamussai, a’ k. biztosok
plenkerjei; ezek , ha észre vesznek vagy egy csupa
félre értésből be csípett árulót fajtájukból, vagy
plane praefectet vagy tribünt, rögtön körül rajong
ják ’s addig repkednek körülte míg nem valahogy
sikerül a’ czinkost ki szabadítani ’s miért ?
Csupa emberbaráti szerétéiből ! Oh ! mily szörnyű
kegyesség, isteni könjörületesség!!!
A’ kik ezenkívül vannak vagy hivatalnokok, vagy
privalu8o k , ’s ezek ám az igazi gyöngy virágok! Kéjelmes pamlagokon heverésznek , szörnyűén alfectaln a k , critizálnak ’s füstölnek mint meg annyi nyers
asztag; esek a ’ hirkovácsok , koholják, fúrják,
faragják a’ legborzasztóbb híreket és káromkodnak
most Kossuthot szidva , majd Bemet árulónak
declarálva! Oh! csókolni való kedves tubarózsáim !
tiétek az utolsó pusziim.—
És már most a’ ki azt gondolja, hogy a ’
magosabb regio — kivévén a’ ki veendőket —
tudva vagy tudtán kívül nem a’ camarilla kezére
dolgozik: az épen annyira csalatkozik mint Mészá
ros Lázár Becthold avagy Eder et cmp. tántorithatlan hűségűkben, hojszálnyig becsületességükben.
Sérti a’ szemét Péter uramnak , ha derék
harczfiiíink a’ kórházakban seregenként pusztulnak
’s lesznek invalidusokká ? Hunynya be hát sze
meit, az az mondjon valét a’ kórháznak ’s térjen
viszsza a’ berelva-fenéshet és hajnyirásho*, mert
meg vagyon Írva: ,,sutor ne ultra crepidam.“
Sajnos! de úgy vagyon, hogy vitézeink kö
zül sokkal többen pusztulnak el a’ kórházakban
mint a’ harcztéren. Ugyan mikor derül fel már
egyszer táborunkra a' hős tisztek és derék orvo
sok koránya!? Híj! itt radical cura kell, k ü 
lönben veszve vagyunk. Ki hivatásának megfelelni
nem t ud, ne legjen tovább az álladalom terhére,
ügyünk veszedelmére , hanem rugaszkodjék el on
na n, mig késő nem leend.
Hunyadi honvédeink soraiban nem egy hős
lelkű amazon szolgál fegyverrel a’ hazáért, mig
ép erős karú férfiúink közül sokan honn, szoknyahósködnek. Ha ezen urficskák hasonlatosak a’ me-
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sebéli hainubutykákboz , ugy még eteknek varázsereje tőrendi meg a’ kígyó fejét, etek mentik
meg hatónkat a’ bétfejii sárkánytól.
A’ vitéz lengyel nemiet amazonai vetélkedve
ragadtak fegyvert hazájuk oltalmára. Mi megeléglenók , ha hölgyeink dijaélkiil versenyezve várná
nak fejérnemiit lelkestől, testestül harczoló bonvédeiok számára.
Aszal, hogy egy egy ctifra koszorút tűztünk
bajnokaink dicső fegyverére, még nem rovtuk le
tartozásunkat.
A’ kinek hallania kell hallja, a' kinek értenie
kell értse.
K o l o z s v á r y.

ÜK- V á sá r h e ly rő l.
I. L e v é l .
Százötven évig rongálta Erdélyt a’ pártviszály
’s ezen másfél százados vihar közt egy egy tized,
mint bolygó fény, ugy tiint elő: jelesen Bethlen
Gábor korszaka. De borzasztó játék játszaték el a’
népeiből megfogyasztott honnak szivében az előtt
nehány évvel, a’ midőn Austria fővárosából — szék
helyéről azon királyoknak, kik olly gyakran né
peik atyjának hazudák magukat — olly férfiú kül
detett a’ magyar faj legyilkoltatására , a’ ki jutal
makat tűzött ki legnemtelenebb, legvadabb kínzásnemek feltalálóira. Ezen ember Mihály volt, egy
oláh , kit a' pokol csak átért okádott vala kínjában
ezen földre, hogy megmutathassa: mire képesek
megugrasztott gyermekei, a’ boldogult camarilla
egyes tagjai. Székely rokonim! Mihály vajdát a’
falvak elhainvasztóját, a’ templomok kiraboltatóját,
a ’ szüzesség megszeplősitőjét, ’s a’ szabadság vér
ebét az akkori camarilla megutáló, mert nem ha
ladott elég sebességgel és helyébe Bastát küldöt
te. Nó még csak ekkor verte meg Isten a’ mi sze
gény őseinket. Básta meggyilkolta Mihályt, hogy
czölönk az ő nyakában ne legyeu ’s neki feküdt
mindazon helységek romjainak, mellyek még füstölgének elődétől bele hajtott üszköWtól, azokat
földdel egyenlővé teendő. Básta vágószékeket r a 
katott fel, mellyeken magyar magyar utáa vérzett
e l, pinczéket, sírboltokat kiraboltatott, marháit a ’
nemzetnek elsajátító, ugy aoynyira, hogy a’ hazanak lopva rejtek helyeken életbe maradt fiai meggörbedve nyomtak nyakukat egy két kerekű tali
gába , mellyel annak készítőjéről „Básta szekeré
nek“ neveztek.
És ezen ország, melly anynyit szeuvedett,
későbbre mégis megadta magát, szolgai jármát
öltvéo vállaira. Ezen megadás, rokonim nem volt
egyéb, m in tá s : hogy a’ camarilla első Leopold
alatt simább, eszélyesbb lévén valamivel, mint elő
dei, a’ harczias nemzetnek békét Ígértek, tudván
azon elvet: miszerint egy meglustált oroszlánynyal
köuyebö bánni, mint a’ pusztaival, mellyuek söreuyat még emberi kéz uem simogató.

Valljon olly hagyománya-e ez a’ történettaonak, mellynek véres jeleneteit emlékünkből kitörülhetnók?
Nem nem: ezt mi nem feledhetjük. Ezen tet
tek álljanak ébren és álmainkban szemeink előtt
mint a’ mardosó lelkiisméret. És esküdjünk bő
szül , de engesztelhetlek, a’ camarillisták és reactionariusok ellen , minőt esküdött Hannibál a’ ro
mai hatalmasságnak. Kelljünk fel tömegestől, mikint fölkelti északnak szele a’ puszták avarját ’s
ne engedjük meg , hogy a ’ jelen alkalom kezeink
közül kisikuljoo, mert azonnal nyakunkon terem
nek Mihály vajda bű utódai: Urbán , Puchner, Janki- ’s mások, ezeket követendik Windischgräcz,
Jellasich és az akkori camarilláuak ördögeit egyesitve kebelében hordozó Metternich ezerekre
szaporodott hóhéraikkal, kiknek borzasztó kegyet
lenségeiről már régen hallottatok, sőt szemeitökkel is láttátok azokat.
Nemzetem! légy szilárd, mint a’ szirt, hited
ben nem ingadozó, mert a’ könynyen hívőket meg
szokták csalni. Vess bizalmat embereidbe, kik té
ged szeretnek ’s ne engedd magadat megvakittatni
a’ kiilfénytől , mert megveszted csatáidat, elsüljeszted magadat ’s unokáid átka a’ sírból is kiidé
zi hamvaitokat.
Küzdjünk bátran elszántan, mert a’ dicsőség
miénk leend ’s a’ számoltatás nagy napján előkér
jük elhullatott rokonink vérdiját.
É n , mint kötelességem parancsolja, a’ szé
kely földre, elhagyott hazámba legelőbb Marosvá
sárhelyre léptem be, hol a’ kisbitüek gyáva inga
dozása fellázította véremet, mert piaczi szavak után a’ nép Urbán diadalmát tökéletesnek hívén,
ujságvágyaival nem csak ngyonkinzott, sőt nagy
része már futásról gondolkozott; de ellenállásra
kész polgárral nem találkoztam. ’S éppen ezen idő
szakot a’ pessimisták a’ reactionerok furfangosan
felhasználván , véres színben föstették le a’ város
jövő sorsát. Oh ! mert itt igen sok magyar él még
ollyan, ki inkább érdemelné a’ magyarka nevele
tet azoknál, kik Lehel táborából orr- és fülvágva sza
badulhattak el. De kinyílik szemök ezeknek i s ,
mert naponta szebb és szebb seregeket állit elő
Marosszék ’s ezt követi C s í k , Gyergyó és Há
romszék, kivévén Udvarhelyszéket, melly még hi
tében ingadozó ’s késedelmezik ujonczai összesorozásávul, vagy azért, mivel Heydte szélében ta 
nyázik, vagy az é rt, mivel számos bujtogató lap
pang még kebelében. Reményijük azonban, hogy
Udvarhelyszék sem örömest látná még egyszer
„székely támadt“ és „székely bánja“ várait. Fel
fel székelyek! karral és fegyverrel! emlékezzetek
meg őseitekről és a’ háritalmakról, mellyekkel kinzott titeket a’ camarilla. Fogjátok el a’ gaz martaloczokat és fojtsátok m e g , miként tettek néhány
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marosvásárhelyi polgárok a’ gyalázatos Románnal
és n a g y a p j á v a l .
. . . . . . .
Jelenben dolgaim sokasaga es idő hianya mit »’ nemzet alkotmányos élet körében nem akarok halászni; de körutazásomban több több ta 
pasztalatokat szerezvén, a’ székely élet-kört mameztelenségében, előzményeivel és a’ jövendő
kilátással egybekapcsolva tudatni el nem mulasztom.
S z é k e l y Ád á m,
„Kossuth“ vadász ezred székely
földönt toborzó rendezője.

D é z s , mart. 9. Kővárvidéki császári biz
tos Friok ígnácz és társai által lefejezett teteme
b. H u s z á r Zsigmondnak , melly főnek látására ma
ga Urbán is elborzadott, de mégis 10 p. írtai
jutalmazó annak bemutatóját, Kis Bűnből városunk
ba hozatott ’s miután a’ példátlan kegyetlenséggel
ártatlanul kiszenvedett nyugalmáért, buzgó ima
emeltetett a’ mindenek urához, a1 családi sírbolt
ba tétetett. A’ szertartáson egy táblabiró sem
volt jelen.
Főispánunk egy hét óta Beszterczén van. Tör
vényszékeink egymás után mondják a’ halálos Íté
leteket. Tegnap végeztetett ki rögtönitéletileg egy
Sárkány nevű 19 éves magyar ifin, ki mint az
ellenség kémje, honvédeink sorába volt állandó,
de már az előtt annak bizonyságául, hogy harczosaink között volt, egy öokénytes egész s z e r 
kezetét ellopta ’s azzal az ellenhez volt menendő,
midőn Bethlenben elfogatott. Nekünk csak az esett
rosszul, hogy az első elitéit egyén is megyénk
ben magyar volt, de hány magyar van még me
gyénkben, ki hasonló sorsra érdemes.
Keczeli Mihály volt alispán ügye a’ büntető
törvényszékhez van áttéve, ő még mindég tagadja, hogy a’ tribün elbocsátása rendeletéből történt
volna. Figyelemmel kísérjük az ügy folyamát ’s
véleményünket e’ tárgyról majd csak annak be
végződésével mondjuk ki.
Mint bizonyos kútfőből tudjuk, a’ Magyarhon
ban lefegyvérzett oláh szélbeli katonákból, a’ na
pokban többen vonultak keresztül mint szökevé
nyek megyénk hegyes részein, kiket Urbán már
fel is fegyverzett. Csudálkozunk, hogy azon ve
szélyes emberek, olly gyenge felvigyázat alatt
vannak , a’ gondatlanság csak neveli ellenségeink
számát.
A’ megyei szerkezet átalakítása a’ Királyhágontuliak mintájára még nem történt meg, sokan
* halasztásban bizonyos érdekeket vélnek rejleni.
károk összeírására kirendelt bizottmányok munálkodásukat megkezdették. Megyénkben a’ Uözcsend nincs megzavarva , a’ nép úgy látszik Ur,lQ közelebbi bevonulása után nem mutatott rokon
szenvet a’ császári ügy iránt. Csak kövessék el 

leneink megkezdett munkájokat hasonló modorban,
a* nép nem sokára eszére térend.
O l a S Z l l O l l . L i v o r n o , febr. 9. Mazzini
tegnap megérkezvén, a’ nép által megváltó gya 
nánt fogadtatott. A’ tolongó tömeg öszszezuzta min
denütt a’ nagyherezegi czimereket, ’s a’ katonasá
got kényszeritette, hogy azokat, sisakjairól és csá
kóiról lökje le. Ez M a z z i n i azon beszéde után
történt, melyben a’ nagyherczeg futását tudatá, ’s
egyszersmind ajánlotta, hogy ideiglenes kormány
alakittassék. Másik beszédében Pigli felhívását
közli a’ néppel, mellyben a’ nagyherczeg trónvesz
tettnek nyilvánittatik. Akkor valaki felkiált a’ tö
megből: főbe keli őt lőni.“ Mire Mazzini válaszolt:
„ mihelyt fogságba kerül, mint szökevény bűnhődni
fog.“ — Az ideiglenes kormány határozása sze
rint az olasz emigránsok katonailag organisálhatják magukat Toscanában. A’ sorkatonaság nagy
része letette a’ hüségi esküt.
R ó m a , febr. 9. Ma éji két órakor nagy zaj
riasztó fel az alvó polgárokat: a’ harangok zú
gása az uj romai köztársaságot hirdeté. Déltájb.m
történt a’ pápa világi hatalmának ünnepélyes el
törlése, ’s az nj kormány béigtatása. — Az alkotraányozó gyűlés a ’ toscanai néphez felhívást in
tézett, mellybeo csatlakozásra szólitja fel. A’ febr.
7 - ki ülésben elnökül G a 1e 11 i választatott. Az ideig lenes kormány a’ külföldön tartózkodó bibornokok
fizetését betiltotta. A’ köibátorsági junta febr. 9.
rendelete parancsolja, hogy három nap alatt min
den pápai czimerek és jelek , a’ magán úgy mint
a’ középületekről leszedessenek ; kivététnek azon
ban a’ templomok, zárdák, ’s más efféle ájtatos in
tézetek. — A’ nemzeti gyűlés háromtagú végre
hajtó bizottmányt nevezett ki, melly az alkotmány
terv béfejezéséig működésben marad. Péter templo
mában „ T e Deum“ tartatott, ’s minthogy a’ d e 
rűs a’ szent szolgálatok teljesítését megtagadta,
egy tábori pap misézett ’s mellette fáklyás kato
nák szolgáltak.
B o l o g n á b a febr. I I . jutott el a’ kikiáltott
római köztársaság híre. A’ nép rögtön ellepve az
utazókat ’s a’ leszaggatott pápai czimereket díi| höngve lábaival tapodta } a ’ pápa ultimátumát a’ fő
l őrség szeme láttára megégette. A’ két scbweizi
ezred olly formán köszönt le, hogy vagy haza me
hessen, vagy a’ nemzetőrségbe sorozfassék.
Toscana
mostanában figyelmet érdemlő
események színhelye. E m p o l i utczáin csapatok
járnak föl ’s alá „éljen a’ communismus“ ! kiabá
lással. A’ vasutat főlsiaggatták hogy a ’ katonaság
útját elvágják. Azonban d’Apice tábornok csaku
gyan bevonult Empolibu egy osztály lovassággal
’s a’ csendet helyre állította. T»*caoa fővárossá
közel van ahoz, hogy a’ köztársaságot kikiáltsa.
A1 szabadságiét a’ piaczra vitték ’s éltették az
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olasz köztársaságot. Gueraizi volt a’ nép bumilitója kel Ferencz 1. fr. Szallásy Ede 1 fr. Jeney J ó .
ki testei lélekkel republicanus ’s minden igyekezete zsef 2 fr. Kossuth Lajosnő 5 fr. Emödi Dániel
csak at hogy a’ köztársaság mihamarább kiol 2 fr. neveletlen 1 fr. D.Kain 5 fr. Egy középszolnoki 5 fr. Kovács János 5 fr. Kovács István
tassák ki.
F l o r e n ez. február 18-án a’ respublikát 5 fr. Katiira Mihálynö 5 fr. Erdélyi Józsefaő 2
csakugyan kikiáltották, a’ ssabadságfát elültették. fr. Zeyk József 10 fr. Zeyk Károly 10 fr. ifj.
A' varos öröme rendkívüli. A’ polgárok veres Wesselényi Farkasnő 5 fr. Mikes János 5 fr. Lukokárdát tűztek. A’ három tagú ideiglenes junta sinczkyné 4 fr. Dobolyi Sándor 5 fr. Gyéresi Má
Guerazsi-, Montanelli-, és Zanetti-böl alakult. ria 1 fr. Összesen 418 fr. 30 kr. pengőben.
Ugyan csak a’ N. enyediek számára a’ szer
Mazsini a’ szükséges értekezés végett Romába
kesztőségnél
tett le: özv. Székely Mihálynö 7 fr.
utazott. F e r r a r a és M o d é n a tájékáról írják,
hogy az osztrák seregek P ó folyamát átlépvén Ürmösi Samu 3 fr. ezüst pénzben.
a’ romai statusokat megszállották.
N á p o l y . A’ franczia, angol és sárdiniai
R i a d ó nyárijait.
consulok czimereiket levétették ’s elutaztak, f Közi,)

A dak ozás

az enyediek fölsegéllésére.
(Ifj. gr. Bethlen Jánosnő gyűjteménye D e br ec e n
ben.) Ifj. Bethlen Jánosnő 10 fr. Józsika Miklósnő 10 fr. Batthyány Kázmérnö 10 fr. Paget J á 
nosnő 5 fr. Bethlen Sándornő 5 fr. ösv. W esse
lényi Istváonó 4 fr. ifj. Wesselényi Ferencznö 4
fr. K. Zsigmond 2 fr. F. Károly 10 fr. K. Gothárd 2 fr. X. Y. 1 fr. T. Lórincz 1 fr. Gy. L a 
jos 10 fr. Mikes Istvánnő 5 fr. Bornemiszáné 5
fr. Mikes Kelemennő 5 fr. Székely Mihálynö 3 fr.
id. Eszterházy Mihály 10 fr. Bátiffy Albertnö 5 fr.
Habsburg Ferencz Józsefért egy valaki 5 fr. ugyan
ennek kártételéért egy valaki 5 fr. L. D. 2 fr.
A. P. 10 fr. Karácsonyi Antal 5 fr. Rónay Lajos
5 fr. Yárkonyi 5 fr. Györffy Samu 2 fr. Madarász
László 5 fr. Farkas Lajos 5 fr. Mezei Mór 5 fr.
P. Ervincz 1 fr. Csonka Gy. 30 kr. K. Ö. 5 fr.
Rözsényi József 30 kr. Gáuóczy József 1 fr. Kléts
L. 1 fr. Kádár József 1 fr. Gömöry András 3 fr.
A. E. 1 fr. Peréoyi Z-tigmond 5 fr. Bojtba Endre
1 fr. Ary György 1 fr. Raskó Imre 2 fr. Ardai
János 1 fr. Zsömböry Pepi 1 fr. b. Bémer László,
püspök 5 fr. Horváth M. 5 fr. Molnár Péter, praepost és debreceni lelkész 5 fr. Lázár Miklós pap
30 kr. Bezerédi István 5 fr. Bartal Gyö rgy ő fr.
Hantosi Ferenczke 5 fr. Retski András 5 fr. P a lóczy László 5 fr. Jozipnvics 5 fr. Zelenay G e 
deon 5 fr. Marsovszky 5 fr. Hunkár 5 fr. Hege
dűs Imre 3 fr. Keresztesi Ambrus 3 fr. Wargha
Benedek 2 fr. Haller Lajos 15 fr. Kubinyi Ödön
2 fr. Aidinger Pál 2 fr. Uibeky Am. 5 fr. Olesváry Gábor 3 fr. Bója 2 fr. Szálé 5 fr Bötih Sán
dor 5 fr. Szabadfi Sándor 5 fr. Horváth Fér. 2
fr. Jakovich Jós. 5 fr. Sárközi Mihályné 5 fr. Do
bozi Mihály 5 fr. Somogyi, főhadnagy 2 fr. N. N.
2 fr. Hermann Gáspár, követ 2 fr. Szabó Sándor
2. fr. Klein lgnáctriö 4 fr. Gráfl Ignácz 10 fr.
Káimántzky Gábor 2 fr. Lévai József 1 fr. Szé

(2)
Kül sőfarkasut czában m i n dj á rt elől jobb kézre,
az úgy nevezett s z ő II ő s i k e r t , a’ mostan k ö v et k e 
ző' Sz ent Györ gy n a pt ól k e z dv e , b é r b e k i a d ó . El
van látva a’ szükséges é p ü le t ek k e l , az u d v ar on jó vi.
zü szivárványos k u t t a l , — egésséges levegőjű ’s nyári
laknak kényelmes.
Ugyan ottan 3. éves gesztenyefa és oltott szomo
r ú Kör ös f a is vagyon eladó.
A’ kivenni szándékozó ért ekezhet i k belsó'monostoru t czában a ’ J 74. szám alatt lakó tulajdonossal.
(3)

K ia d ó Jószág-.
(1) Nemes Kolozsmegyében fekvő Nagy Ida h e l y 
ségében T ekét ől V, Besztertzétül 2 V, óra t ávulságra esti
következő ki t erj edésű jószág örök áron eladó : Az u d 
v a r i helynek kiterjedése 12 hold 106b [3) ől. minden
gazdasági é pü let ekkel ellátva. Jelenleg a’ lakó épül et a’
rabló oláhok által el pusztítva. Szántók 469 hold 438
[jj] öl. Kaszállók J 87 hold 1468 (3] ől E r d ő k 481 h ol d
23 1 331 Szőllők 16 hold. Öszvesen t e h á t 1166 hold 1593
33 ől birtok. Legj obb minőségű legelő. Tói és patak,
malom. A’ J2 hol du yi u dv a ri területen 10 zsellér h á s
és azon kívül 10 h u r u bá s czigány. Felszabadított 75 e gész antiejaa után várandó kár pótlás. Venni szá nd ék o
zók bővebb utasítást kapnak Kolozsvárit ezen hirlap
szerkesztőségénél vagy Déézsen ü g y v é d I nc ze Fe re nc z
urnái. Ezen jószág S z : G yö r g y naptól fogva b é r b e k i 
adandó.
(1) Kolozsvárit külső T b o r d a ntt ezában, a’ t e m e t ő
kapunáli szegleten lévő' fehér szarvas czirnü vendégfoga
dó a’ jövő Sz : Gy ö r gy n a p k o r kezdődő egy vagy t ö b b
évekre is h a s zo n b ér be kiadó. É rt e ke z he tn i tulajdonos
Szántó Jánossal külső T b o r d a uttczábsn, Kiész E r d ő d i
féle házuáli szállásán.
(2)
(2) Hazai fő' számvevőségi volt dijnok néhai Csíki
Farkasnak, b á t ra hagyot t ingó javai, és az úgy ne ve ze tt
Hornyumáli hegyben lévő igen szép és jól el r endezet t
szöllő|e, a’ közel ebb jövő pénteken, az az, a’ folyó m a r 
tiul hó 16-án a’ kur ta Szappany ntezában t a r t ot t szál
lásán, reggeli 9. órán él kezdve köz á rv e ré s uttyán, örök áron el fognak adatni.
(3)
(2) Szamosfalvára ? kerestetik r gy Dominalis b ír ó
a’ vállalkozni kivánó jelentse magát középutezában 496
számnál.
(3)
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