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Megjelenik e’ lap vasárnapot kivéve minden este, féliven. T a rta lm á t teszik a’ főhadivezérség hivatalos k ö z ie m é 
i g } - iránjczikkek , bel- és külföldi hírek.
'
h ir d e tm é n y e k a’ szokott d íjé r t vétetnek fel.
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kellő ellátás ’s méltányos díjazás mellett hadi fog
lyokat elvállalni készek, a’ foglyok czélszerii ki
osztását annál inkább esi közöljék, mivel ez állal
nemcsak az egyes vállalkozók baszna, hanem az
álladalom könynyebbsége is legczélszerübb ’s leg
jobb móddal érethetik el.
Kelt Debreczenbeo, mart. 14-én 1849.
Mészáros Lázár,
hadügyminister.

Plathy István 6 8 -dik honvéd zászlóaljbeli száa’ hadügyministeriumboz
ciimzett hivatalos felterjesztésében jelenti: mikép
ő Debreczenbeni nyert egy fheti szabadság mellett
múlt február hó végével lakhelyére viszszatérni kivánván, ebben az ellenséges csapatok által gátoltatott ’s a’ mátrai hegyekbe menekülni kénytelenittetett : hol Moson Ferencz kompoti gazdasági Ír
nokkal, később pedig 5 Lehel huszárokkal, kik
nek utjok , czirkálás alkalmával elvágatott és 3
N e m f r a te r n is á E lia to k a ' Iio n felfegyverkezett gyalog honvéddel találkozott.
T é d e k k e l ; mondá egy magyar és
A’ derék százados néhány napi tartózkodás
Erdély egyesült testvérbonban b i r 
után folyó bó 10- é n , az ellenség visszavonulása
t okos gróf:
alkalmával Kövesd felé indult, hol tudomására es
Mi szolgálatot tett gróf ur a’ hazának későb
vén egy bizonytalan számú ellenséges katonaság
ben? semmit, de roszszat testen, mert rósz szel
nak tanyázása, annak megtámadását eltökélté és
lemének magvait hinti, egy részt azon beszéde ál
ez fennevezett Moson Ferencz erélyes hozzájárultal: „bogy nem fraternisálbat a ’ honvédekkel“ Tud
tával i s , szerencsésen sikerült; birtokukba esvén
ja meg ön, hogy mi menyben, atya, űu ’s szentlé
5 lengyel szekér vászonnal megrakodva, 9 csá
lek, az a ’ földön a’ tüzér, buszár ’s honvéd, és
szári vadász, 7 lőfegyverrel ’s még különféle ha
ennek egyikével ki nem fraternisálhat, nem érdemli
di eszközök. Azonkívül elfoglaltatott 3 tiszti ma
hogy polgári társaságban megszenvedjék, mert az
gány kocsi 7 lóval, mellyek Debreczenbe szál
ollyan embernek büszhödt szelleme megronthatja a’
líttattak.
még épségben lévőket is; fogunk is ügyelni gróf
E ’ lelkes elszántsággal kivitt badicsel dicsé
ur minden lépéseire addig is, miglen a’ nemzet ügye egy kevéssé lecsendesedett. Most időnk szá
retes megismerés mellett, a’ közönségnek tudomá
sul adatik.
molni önnel nincsen, mert egyéb feladatunk vaD,
párviadal által az ügy eligazítva nem lehet, mi
Debreczen mart. 15. 1849.
után a’ honvéd jelenleg csak a’ Sivkovits és
Mészáros Lázár,
hadiigyminister.
cbevauxlegerekkel áll ki párviadalra Károlyfejérvár alatt, életünk most a’ hazáé, a’ nemzeté, an
R e n d e l e t a’ t ö r v é n y h a t ó s á g o k h o z .
Addig is míg az orsz.gyűlés és kormány a’ nak szabadsága kivívására tartjuk azt, de lesz idő,
hol mondom számolni fog a ’ honvéd önnel, vagy
hadfoglyok iránt aként rendelkezhetnék, bogy az
is számoltatni fogja önt. Addig is felszólittatik min
álladalomnak hasznára ne pedig terhére legyenek,
den honvéd, hogy a’ grófnak minden tetteit és be
honvédelmi bizottmány rendelfte folytán ezennel
szédeit figyelemmel kisérje, és mint ö hogy nem
felhivatnak minden törvényhatóságok, mellynek ke
fraternisálhat a’ honvédekkel, úgy a’ honvéd tisz
belében hadi foglyok léteznek, miszerint eiek lét
tán rekeszsze ki társaságából ót, ki arra nem é r 
száma elhelyezése, mikénti ellátása felől a’ haddemes.
ögymiuisteriumnak haladék nélkül jelentést tegyenek; egyszersmind felsxólitatván minden illető ha
Ezen g r ó f u r , Rém dicső világhósünk névnap
tóságok, hogy miután a ’ munka idő márig is hé— ján tett tisztelgés alkalmával, hallván ’a tisztelgés
lalott ’s dolgozó kezekre mindenfelé szükség leközbeni ágyudörgést, egy erkélyen hol állott, azt
end az olly magányosok köz t, kik munkásokul
mondá : „ h e j j o b b a n s z ó l o t t e z e l ő t t e g y
xados folyó hó 14-kén
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p á r é v v e l a’ f e k e t e - s á r g a á g y ú , e z ai i g h a l l h a t ó . “ Aligha ezen gróf ur Dem ta
nulta a' tűtérséget, mert jól kitudja számítani hang
ját, de távolságát is meuynyire jár egy 6 és 12
fontos ágyú golyó, mert mikor Aradon dörög az
ágyú, akkor ó K.Gyáoból rögtön Kolozsvárra utaaik, mert nem bízik egészen a’ 24 fontosba, váj
jon Aradról K.Gyáriig nem jöhet-é? miután a’ dör
gése K.Gyáriig hallatszott, egyszer még is magas
resolutioval vala a’ gróf, mikor Vásárhelyre ment,
de ki volt mar számítva a’ gróf által, hogy Dé
vától és a’ piskii hid.ól a’ 12 fontos Vásárhelyig
cl nem jöhet. így jár az érdeklett gróf ipar-futárívint, de minden megbízás nélkül, Kolozsvárról Vá
radra, és ha Aradról nem hallatszik az ágyuszó,
K.Gyánba is és viszssa. Ebből all szolgálata a’
grófnak hazája irányában.
Isten mentsd meg minden jó érzésű hon pol
gárát ilyetén szolgálattól és szellemtől, és áld meg
a ’ jó hazafit!!!
K ét bihari honvéd.
T o r t l í l . Mari. 15-kén szivreható, léleke
melő innepélynek villánk Tordán tanúi. A’ helybe
li honvéd katonaság, vadász csapatok, lovasság,
tüzérség’saí. kaloaai zene melleit, kisérve a’ hely
beli ’s vidéki nép ezreitől a’ Keresztes-mező azon
részén szállónak ki , bői monda szeriut Tróján a’
hős ( ? ) román nép v i t é z ( ? ) őseit, a’ daco-roinánokat porba sujtá ’s leigáza ’s hol Erdély átt*os emlékű napjaiban a’ zsarnok Mihály vajda
roélíó végét találta. Az isten szabad ege alatt ül
te meg a szabaddá lett nép a’ szabadság diadalinnepét. A’ katonaság négyszögöt képezett. Köz
ből a’ tüzérség ágyúival foglalt helyet. Az innepélyt a’ szeretett térparancsnok Egloífstein alezre
des czélszerii beszéddel nyitá meg. Ezután polgár
Miklós Miklós — lévén a' szószék egy ágyú — ei óteljes hangon szónokolt. Előadta az inntpély ma
gas jelentőségét ’s végül azon szent kötelességet,
loeliyre minden becsületes magyar föl van ezen
nap sokszoros emlékei által szólítva. Az éljen
hangokat, mellyekkel a’ magyar nemzet szabad
ság fér fiai, a' dicső Kossuth Lajos ’s Erdély sz a 
badító nemtóje a1 derék Bem tábornok idvezeltettek a katonaság es néji ezrei által, ezerszeresen
hangozták viszsza a’ históriai emlékű völgy he
gyei, a’ festői szépségű halmok ’s kószirtek. V é g 
re diszlóvések, apró fegyverek ’s ágyuk tüzelése
fejezte hé az innepélyt. A’ remek szónoklat köz
költségen ki fog nyomatni. Eslve a ’ város ki vi
lágíttatott.
József napja uj innepélyre szólitá a’ város
lakóit. Egyszerű de hasonlíthatlan lelkesedéssel
párosult lakoma adatott, melly alatt a’ lelkesedés
sürü éljenzésekben tört ki a’ hon szabaditóiért. Köz
be nemzeti hymnusok ’s az innepelt tábornok ked
ves lengyel dala többszörÖ9ön zene kiséret mellett

énekeltettek. Estve ismét ki volt világítva a’ vá
ros ’s a’ tábornok tiszteletére adatott báli mulat
ságban a’ nők egyszerű magyar díszruhában jelen
tek meg.
Végűi írhatom azt is , hogy a’ köztudomás
szerint büoteió kereset alá vettetett Gálfy István
pere lejárván, a’ vádlott teljesen tisztának s ár
tatlannak találtatváu, szabadon bocsáttatott.
S z Ü i l l f y - S o E l l I y Ó I l mart. 15. A’ szilágysomlyói evang. ref. közönség a’ magyar szabadság
évnapját, mártius tizenötödikét, egyikévei azon ma
gasztos honfiúi áldozatoknak innepelte meg, melylyeket hazánk szabadságának védelme napjainkban
igényel. Az említett közönség ugyanis e’ napon
ajánló föl legnagyobb harangját, a’ haza vértől pá
rolgó oltárára, hogy a’ raeliy ércz-öntvény szelid
hangjával ezelőtt a’ békés lakosokat közös ájtatoskodásra hivá öszsze: ugyanaz, változtatott alak
ban, menydörgő szavával ezután a’ szabadság el
leneit riaszsza el honunk viráoyairól. — Nem ta
gadhatni ugyan, miképp voltak a’ népes egyházi
gyűlésben néháoyan — főleg az iparütő osztály
ból— kik a’ nagyobb harang átadását — nem kis
boszszankodására, a ’ ditsérettel említendő intelli
gens többségnek — ellenzelték ■ mit azonban én
korántsem ügyünk iránti részvétlenségböl, mint in
kább vallásos túlbuzgóságból eredetinek hiszek ,
főképp miután tapasztaltam, miként azon kevesek
nek is aggodalmuk nagy részben elenyészett, mi
dőn a’ derék K. L. azon időre, ha szabadságunk
"s hazánk békéje biztosítva leend , egy új harang
öntésére szép öszszeget Ígért. Áldja isten önöket
somlyói polgártársaim ! ’s tegye képesekké a’ hon-,
szabadság- ’s emberiség érdekében minél többet
áldozhatni!— Azon reményem nyilvánításával z á 
rom bé igénytelen tudósításomat, miszerint rövididőn a’ stilágysomlyói rom. katholikusok részéről
teendő hasonló nemes ajánlatról lehetek szeren
csés e’ lapok teljes czimü olvasóit tudósíthatni.
Ágos t on.
S z i l á g y S o m l y ó n , mariius 17. Pár nap
előtt tett ígéretemet örmmel váltom be, mert re
ményem valósult. A’ szilágy somiyai rom. katho
likusok is honfiúi kötelességök érzetében készek
lévén meglenni mindent, mi közös anyánk a’ hon
megmentésére befolyással lehet, folyó hó 16-kán
elhatározták egyik harangjokat ágyuanyagnak a’
kormány rendelkezése alá adni. Minthogy pedig a’
két nagyobb harang a ’ városunkban levő egyetlen
toronyóra ütéseit is hangoztatja: csak a’ harmadik,
hang és alkatára tekintve legkisebbíket, de melly
a’ nagyobbal ércztartalomra nézve fölér, ajá.lbaták föl.
E ’ mellett szóba hozatván a’ gyűlésben , mi
kép a’ papiakban bizonyos szomszéd helység szá
mára készült két kitebbszerü harang használatin-
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nnl hever; ezek egyike is ágyúnak adatni határoítatott, minekutána F. J. polgártársunk 200 vál
tó forintot, a ’ kis harang becsüárát, a’ tulajdono
l d kár mentesítésére megajánlott. így igy k a t o 
likus rokonok! áldozzunk a’ haza megmentésére
szivvel, észszel és értékkel, háromszor boldog , ki
ftkarmellyikkel teheti háromszor átkozott ki mind
egyikkel teheti és egyel sem cselekszi! Aztau hisz harangjaink ágyukká átalakítva is nekünk
tesznek szolgálatot, részben hasonlót ahoz, mit
eddig tettek, mert ugy-e ha ollykor nyáron át sö
tét föllegek tornyosultak egünkön ’s Isten látoga
tó haragjától féltünk ; megkondult a’ harang ’s a’
jámbor keresztények imára buzdulva gyakran ár
talom nélkül láták eloszlani a’ nehéz borút ’s kék
re derülni az ég boltozatát. Tekintsetek ki a’ je
lenkor színpadára és terhes zivatar föllegeket fog
tok fejünk fölött látni. Már czikáznak a’ villámok,
mar dörögnek a’ menykövek, sőt bonunk több ré
szeiben már ki is tört a’ fenyegető vihar vészleljes hatalmával. Ha tehát a’ rettentő bajt elhárintani akarjuk 5 hozzuk le harangjainkat, öntsük ágyukká ’s adjuk hazánk védői kezébe, mert veszéljes ellenségünket csak iIly eszközök által tehetjük
ártalmatlanokká ’s csak igy oszland szét a’ zsar
nokság nehézkes föllege , melly isten áldotta ho
nunk láthatára fölött vészthirdeíöleg vesztegel.
A.
K.

líthattam, valamint meg sem is szólítottam , ugyan
azért ezen becsületemet sértő híresztelést, mint
alaptalan rágalmat tudósítóra viszszautasitom , ki
nek pecsovics elnevezésére megnyugtatásul anynyit
mondhatok, hogy bár ha én hazafi érzeteimet és
tetteimet amúgy pbarizeusi módra hirlapokban kürtőltetni nem szoktam , azonban magamat a’ hazafiul
érzetben senki által megelóztetni a’ mint soha síin
engedtem , úgy utolsó lehelletemig soha sem is engedendem. Ki ha martius 14-kén estve értesülve
nem leszek azon közhírré telt rendeletről , hogy
15-kén semmi templomi ünnepély nem fog tartat
ni , hanem a’ papságot bizonyos okból kimilőleg
az egész ünnep katonai fordulatok és világi szó
noklatokban fog köxpontosulni, bizonyosan a’ leg
nagyobb ünnepélyességgel minden tőlem kitelhetőképpen tartom vala meg templomunkban a’ haia ifiu szabadságának nemzeti nagy ünnepét, mihelyt
erre az illetőktől felleszek szóllitva, azért annak
elmaradása oka sem én vagyok. Kolozsvárit mar(ius 2 1 - kén 1849.
Kedves István,
kolozsvári plelánus.

L e b s t ü c k Má r i a .
D e b r e c s e n , martius 16. Egy nevet aka
rok átadni a’ históriának, ’s ez Lebstück Mária.
Szabadság-harczunk eseméDydús történeteiben nem
egy tünemény merül fel, mellynek emléke előtt
meghajland a’ hálás utókor. A’ többit mellőzve ,
§ * e r I í C S r/>t.Ö u r ! A’ Honvéd 70. szá illy tünemény: L. M. a’ hős horválh leány Görgei
mában, Kolozsvár martius 19. czim és id. F. S.
táborában. — Csak a ’ gyáva képes nevetni rajta,
név alatt igtatott, eugemet a’ haza előtt gyanusi*
hogy meg egy gyöngéd leányka is önként kiszáll
tó rágalomra felhiva érzem magamat egy pár szó
a’ sikra hova sok férfiú csak kényszerítve lép ki.
val válaszolni , kérvén Szerkesztő urat , hogy a’ Ellenben ki az illy ténynek magasztosságát fel
minta’ rágalmat lapjába igtalni szives volt, úgy fogni tudja, meghajlik annak nagyszerűsége előtt.
A’ jómódú zágrábi szüléktől szármozot Mária
szíveskedjék e’ rövid válaszomat is felvenni ’s béigtatni, melly csak enyiből áll: hogy foiyó évi a’ múlt évi martiusi napokban mint vallja fegyvert
martius 19-kén délelőtti 10 órakor a’ nagy piaczi fogott Bécsben Ausztria szabadságáért a’ bécsi
rom. cath. templomban általam nem ké t, mint tu gyászos események után pedig Magyarország
dósító irja , hanem 3 pap szolgálata mellett egy szabadságáért küzdött. 0 valódi katonai szolgála
az előtti nap eltemettetett városi igen tisztes pol tokat tesz a’ tiroli vadász csapatba lévén besoroz
gárért requiem tartatott, az iga z, de ezt a’ keser va C a r l név alatt. ítészt vön a’ bábolnai, tetényi
vesek igy kívánták , kiknek e’ vallásos kívánságát ütközetekben, legközelébb pedig a’ verpeléti üt
mint lelkipásztor ha nem teljesítettem volna , val közet után midőn zászlóalja a’ vasasok által úgy
lási érzelmöket sértettem volna meg. — De ezen szétugrasztatott, hogy mindenki csak maga meg
nem kellett volna tudósítónak megbotránkozva a’ mentéséről gondoskodott, ő 86 sebesültet szedett
templomból kifutni} mert az napra az illetőktől sem- össze és szállított T.-Füredre. Nem mellékes ezémi nemű vallási ünnepély , mint máskor illy alkal lok hajhászása mikre egy nőnek elég alkalma van
matosságokban szokott volt, nem volt rendelve, a’ csatasikon kívül is, nem különciködés de a'
szabadság ösztöne vezérlé őt azon térre hol az
tehát én is valami efélét nem tarthattam , a’ tudóeito pedig ezen requiem alatt hazánk hős meg- enyészet bús mezején a’ dicsőség hervadhatlan
babéra! teremnek. 0 a’ forradalom g ye rm e ke ,
ttentöjéért épen úgy imádkozhatott volna, ha itoádkozoi a k a r t , mint én és más ott jelen volt keGörgei táborának egy szép virága ! E ’ napokban
*csztéuyek imádkoztunk. — Hogy pedig martius fővárosunkba jött, hol a’ közfigyelem tárgya lett.
Iá-kén a’ barátok praesidense tarlott-e Te Deutnat, Az önfeláldozás e’ dicső példánya kormányunk
VaSy “em? én azt sem nem tudtam sem nem hal magas figyelmét nem kerülendi ki. ([Közlöny.}
ottam, tehát azért a’ praesidenst meg sem szó

V e g y e s d o lg o k .
Közelebbről azt ígértük, hogy a’ Figyelmei»
hazugságaiból is fogunk néhányat felmutatni.
— E ’ lap, mint h i t e l e s k ú t f ő ( ! ) után
írja a' YV.blatt, miszerint Debreczenben a’ drága
ság borzasztó. A’ papírpénz rendkívüli bövségét
onnan ia képzelhetni, hogy a’ 30 kroa bankjegye
ket már csak közönséges papírra nyomják. Alig
van több 100 képviselőnél; mert 200-an jöttek
ugyan le Kossuthtal, de a’ többi mind elszökött,
jóllehet Madarász az exrendőrminister úgy őrzi
őket, hogy még a’ városból sem engedi kimenni.
— Ugyan a’ Figyelmezö szerint, az unbedingte
Unterwerfung kérdése kétszer jött a’ debreczeni
gyűlésen szőnyegre ’s mind a’ kétszer szavazás
utján vettetett el.
— A’ közlöny pedig következő hazugságait
sorolja elő a’ Figyelmezönek.
— ’A ,,Figyelmezö“ január 21-ki számában
,,h í t é l é s é n “ értesíti a’ közönséget hogy a’
királyi ( é r t s d : császári) ügy iránt hódolók tisz
telgései egymást érik ö cs. fölsége teljhatalmú kép
viselőjénél, WindischgräU Alfréd ö bgségénél.
Hivatalos testületek és magánosok — úgymond —
vetélkednek hódolatuk bemutatásában. A’ hétsze
mélyes és kir. táblát követte az egész pestmegyei
tisztikar ’stb.
— Alább azonban megfeledkezve magáról ,
korholja a’ közönséget, miért hiszik még most is
a’ Kossutbpártiak győzelmét, ’s mért nem bíznak
föltétlenül a’ császári ügy diadalában. És itt egy
úttal kitalálja fecsegni azt i s , hogy még a’ curia
is olly félénk bizalmatlan volt , miszerint rá kelle
parancsolnia W . ő hgségének, hogy jelenjen meg
már hódolatát bemutatni.
— Ugyancsak januar 21. azt mondják: ,,A’
győzelmes cs. seregek ellentállás nélkül haladnak
előre a’ Tiszán túl ( ! ) ’s a’ pártütő bizottmány
Debreczent már odahagyva Váradra vonult. (Figy.
1. sz.
— Görgei felmondta a’ honvédelmi bizottmány
nak az engedelmességet. Nem különben Békés
megye is. — A’ magyar sereg szalad Galliczia
felé! (Figy. 1. sz.)
— Kossuthot, Madarász és Nyári satellessei
befogták, mert feleségének egy levele került keíökhez, melyben tudósítja férjét, (mert tudnia kell
az olvasónak hogy K. nem szóval, hanem csak
levélben siokott nejével beszélni, mivel e’ bir
írásakor is együtt voltak itt Debreczenben; de igy
annál classicusabb bazud*ág) tehát tudósítja férjét
hogy az Amérikába szökésre minden készen van,
a’ 12 millió már biztos helyre ért. (Figy. 3" sz.)
— Jan 24. Vasvári Pál mint fogoly Pestre

t
kisértetett. (Figy 3. sz.) Pedig V P. a’ múlt
héten is Debreczenben volt.
Jan. 30. A’ ráczok bevették Szegedet. (Figy 8sz
— Kossuthot letette a’ csonka parlament,
Madarász és Pálfira szállt a’ hatalom. Kossuth
szökni akar de Madarász árgus szemei elől^ nem
fog eltűnhetni. Az ujhatalom akasztofával működik
első áldozatjai Hajnik Pál és Házmán Ferenci
budai követ lettek. (Figy. 16. sz.) És pedig meg
kell jegyeznünk hogy ezeket debreczeni levelezője
( ! ) után teljes hitelességgel közli a’ , , Figyelmezö“
— Kossuth ellen (kit már egyszer Amérikába
szöktettek, az imént pedig letett a ’ Figy.) Scbódelné összeesküvést formált ’s már egyszer reá
is lőtt, de nem találta. (Figy. 25. sz.)
— Febr. 20. Szeged be van vév e, (már má
sodszor ? ? ) a’ ráczok háromszor verték viszsza
rettenetesen (olvasd: r e t t e n e t e s e n ) a’ rájok
rohant magyarokat. (Figy. 26. sz.)
A’ bécsiek napról napra több több bizalmat
mutatnak kormányuk iránt. (Figy. 26. sz.)
Másutt pedig a’ bécsi nép nem szűnik meg
raisonnirozni ’s a’ katonaságot még mindig lövöl
dözni.
Bizony mondjuk: V i d a gyalázatosabb ember
a’ megboldogult Benigninél is.
H IR D E T É S .
(1) Gondnokság alatti b. K e m é n y S i m o n á r 
nak Vétsi részjoszága, a’ jelen év Sz : G y ö rg y napjától
kezdve 3-otn évre haszonbérbe kiadó. — É rte k e z h etn i
iránta K olozsvárit ügyvéd Ü rm ösi Samunál.
(3)
(1) 13. H idutczában 293. sz. alatt M á j e r J ó z s e f
h á z á n á l, egy uj és egy viseltes szekér van e l a d ó , to
vábbá 4 lóra való hám ok. É rte ke z ni le h e t irá niok a
fennirl helyen.
(1)
(1) K olozsvárt a’ nagy p ipa czim alatt lévő keres
kedésbe külöm bféle vetem ény és virág magok ta lá lta t
nak. Ugyan ottan egy jó erkölcsű ifjú tanítványnak
bevétetik.
HASZONBÉRI H IR D E T É S.
(2) Özvegy F a rk a s Jánosnénak D obokam egyei, R.
K eresztúri részjószága, mely áll m. e. 600 véka ősz, 25
véka tengeri vetés 150— 200 snekér széna te rm ő , jól tr á 
gyázott földekből, részekből, jó lakó ház, 2 malom 2
fogadó, só árulás, 15 majoros h á z b ó l; f. bó 21-én a’
hely sziuén 2 évre, haszonbérbe fog, a kár egészben akár a’ ki venni szándéklók tetszése szerént el darabolva
ki adatni, béres szekerek, ökrök, gazdasági szerekkel,
’s jeen é vre Őszi vetéssel bőven ellátva.
( [ )

B E M tá b o rn o k a r c z k é p e :
kapható Kolozsvárit; Barráné és Stein keresk.ben,
Ára 20. kr. ezüstben.
(1) Karvászi József T ö r ö k czimü kere sk e d é sé b en ,
L u c z e r n a , T b im o te u s , E sp a rc e tt, Englisch Reygrasz
ákátzfa és vetemény magok eladók.
(3)

S zerk eszti é s s a j á t b e lliiv e l n yom atja o c s v a i F e r e n c » ,

