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K o l o z s v á r ,  jun. 14.
A* abrudbányai és zarándmegyeí biiotetleB pusz
títások következtében az oiuh lázadás mintegy 
megerősödött; ’s hogy a’ tribnriok csak ugyan vér
szemet kaptak,  kiviláglik abból, hogy ezek a’ 
bandita csordát napról napra közelebb törekednek 
vezetni as erdélyi kerület fővárosa felé.

Az oláh tábornak közelsége as anyaország
gal! késlekedést nagy részben lehangolja, mert a’ 
báofihunyadi országiít veszélyeztetve van.

Erősen hiszszük , hogy a’ magyar fegyveres 
erő megfogja gátolni a’ lázadók előnyomulását, 
nem c sa k , hanem az egyéb oldalról előre hatoló 
csapatainkkal együtt mielőbb el is fojtandja az 
anynyi vérengzés ’s pusztítással dühöngő lázadást;

erősen hiszszük, hogy a’ katonai kormány 
tisztában van magával a’ teendők i rán t , hogy Er 
dély ezen sajgó sebének behegeszlését siettesse; 
valamint

erősen hiszszük azt i s , hogy a’ polgári ha
tóságnak legszentebb hivatása a’ lázadással szem
ben álló magyar hadseregnek törekvését gyámo- 
litni , előmozdítani.

Főkormánybizíosunknak f ő g o n d j a  leend, 
hogy polg. hatóságilag minden megtörténjék , mi
nek megtörténnie kell, hogy a’ dühös lázangók 
megfékeztessenek.

Főkormánybiatosunktól hatályosan követeli a’ 
haza ügye , hogy a’ lehető erélyt minél gyorsab
ban kifejtse, alkalmazza.

Lássuk a’ teendőket.
E ’ lapokban i s , valamint minden polgárnak 

ajkairól hallunk panaszokat, miszerint a’ magyar 
alkotmány hűségére megesküdt oláhok a’ kolozs
vári piaciról minden héten nagy roenynyiségü ga
bonát és sót csempésznek ki az oláh táborba.

líonnét e z ,  uraim?!
Ti megengedtétek , hogy hetenként minden 

oláh két-kétvéka gabonát vásárolhasson házi szük
ségeinek födözésére.........

’S ezen engedmény által tág utat nyitottatok 
a rra , hogy cllenségteik, ezer meg ezer magyar 
atyánkfiának gyilkosai könynyü módon juthassanak 
kenyér ’s egyéb élelemhez;

tág utat nyitottatok a r r a , hogy a’ magukat 
talán csak szinleg ’s kényszeritve megadott olá
hok hadi készületeink’« egyebekről a’ leghífelesbb 
tudósításokat vihessék ineg a’ havasi rablóknak ;

tág utat nyitottatok arra , hogy némi tamadá- |

si tervek már is füstbe mentek , mert a’ köztünk 
szüntelen csellengő oláhok által hamarább tudták 
meg a’ havasokon, semmint azokat seregünk 
végrehajtatta volna.

Mondjuk ki nyíltan: e’ r e n d s z a b á l y n a k  
m e g  k e l l  s z ű n n i .

Azon falvakból, melyek a’ havasok alján fek
szenek, ne legyen szabad egy oláhnak is bejöni 
a' városba, annál kevésbé gabonát vagy sót vá
sárion! ; még az ott lakó magyarok se jójenek 
gyakran, hanem m o n d a s s á k  k i ,  h o g y  a’ 
h a v a s o k  a l j a  o s t r o m  á l l a p o t b a  v a n  
h e l y e z v e ,  m e l y  a l a t t  má s ,  mi n t  k a t o 
n a i  k ö z l e k e d é s  f ö n n  n e m á l l h a t .

Mondani fogjátok: hogyan ’s miből éljenek a’ 
falubeliek? — Ha másként nem: álladalmilag kell 
azon alig néhány ezerre menőket élelmezni, úgy , 
hogy azok , ha kenyeret akarnak , vegyék a’ min
den nyereség keresés nélkül meghatározott áron 
a’ helybeli parancsnokságtól. Valóban csodálatos, 
ugyan azon oláhok , kik máskor csak ünnepnapo
kon ettek buzakenyeret , most hetenként két-két 
vékányit fogyasztanak el.

Ne is mondja senk i , hogy ezen áiladalmi é- 
lelmezés kivihellen: tenni kell uraim, csak eré
lyesen és kitüröleg: ne tekintsék a’ megyei tisz
tek hivatalaikat kényelmes sinecuráknak , hanem 
jelenjenek meg , sőt legyenek mindig az ekép 
ostrom alatti helységekben, ne delegáljanak ’s ne 
subdelegáltasoanak másokat, hanem cselekedjenek 
személyesen ’» meglesz , mi szerintünk a’ hadse
regnek működését hatályosan eiőmozditandja. E» 
a’ véleményünk a’ gabonát illetőleg.

Mi a’ sócsempészetet illeti: minden katonai 
állomásnak legyen némi kis sóraktára , melyet a’ 
kenyérrel egjiitt egy felelős egyén kezeljen ’s 
ismét készpénzen adjon el a’ helybelieknek, ter
mészetesen csak nnynyit egynek-egynek, menynyi 
közelítőleg házi szükségeihez megkivántatik.

Még egyre akarjuk a' fökorroánybixtosi ha
tóságot hazafiui tisztelettel figyelmeztetni.

A’ honvédek ’s egyéb fegyvereseink mind itt 
a’ fővárosban, mind pedig a’ helységekben, me
lyekben állomásoznak , el-eladogatják kenyérillet- 
ményeiket. líé lehet bizonyiíni, hogy némely fa
luban az oláhok jó áron veszik meg; vájjon talán 
xsetn elég a’ két véka gabona egy egyébkor csak 
kukoricáivá! élő oláh családnak?

A’ legszigorúbb fenyíték érje azt ,  ki kenyér
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illetékét eladja; hajlandók vagyunk, bár ismer
jük a’ lehető visszaélések tömegét, ajánlani, mi
szerint a’ közhonvéd is kenyérilletékéból anynyit , 
menynyit akar, készpénzen magától az álladalom- 
tól fölvehessen. Tanácsosabbnak véljük ugyan is ,  
ideiglenesen ily, más körülmények közt talán nem 
egészen helyeselhető engedményhez folyamodni, 
semmint ezentúl is a’ lázadó oláhokat bár mi kis 
tekintetben és indirecte élelmezni segíteni.

A’ fegyveres erő talpon van és őrködik : őr
ködjék tehát a’ körülményekhez képest gyorsan és 
kitartólag a’ polgári hatóság is. Bu d a i .

B e l S Ö $ Z O l l l o ! i t > Ó 3 ,  június 13. A’ Hon
véd folyó hó 7-ki számában említett előcsata for
mális ütközetté vált; bomba, kartács,  röppentyűk 
csak úgy suhognak öszsze-viszsza, hogy kevesen 
maradtak sérületlen; ne ijedjen meg az olvasó, 
nem érkeztek meg a’ muszkák, nem is fegyveres 
néppel volt baj, még csak vér sem folyt; ssó-harcz 
volt az egész. Az első alispáni szálláson folyó hó
12-én tartott választmányi gyűlésben, küzdött száj
jal egy néhány táblabiró, egy védtelen , ,Honvéd“ 
ellen, amugy régi táblabiróiason csak a’ jelkérés 
volt hátra. A’ dolog igy történt: egy táblabiró in- 
ditványozá, mivel a’ múlt választmányi gyűlésről 
ferde tudósítás jelent meg a’ Honvéd említett szá
mában, tétessék kötelességévé a’ hivatalos Köz
löny megyei levelezőjének, annak raegctáfolása. 
Az elnöki segéd kívánta, miszerint a’ választmány 
szorítsa rá a’ szerkesztőséget, megnevezni a’ tisz
teket, kik ottan gyanúsítva vannak, mert ő oly 
egyénnel nem kíván szolgálni, dr. F. K. fölszólalt, 
hogy megnevezze ha az aljegyző ur szavának ál), 
de ö nem ismételte hanem lecsücsült, mondván: 
pletyka, mint milyet előhozott, néhány martius e- 
lötti személyekre irányzott hamis adatok. T. J. 
közszeretetü képviselőnk, e’ gyűlés egyetlen par- 
iamentaris tagja felfejté menynyire ellenkezik a’ 
szabad szólás és irás elvével ily nemű eljárás, azt 
meghagyhatjuk tudósítónknak, hogy azon gyűlés
ről hiteles tudósítást kiildjen a’ Közlönybe, ebből 
majd meg fog tetszeni az igazság ’s a’ Honvéd 
megleend csúfolva. Sz. F. megmagyarázta a1 sza 
bad sajtó természetét ’s a’ sajtó-törvények czélját, 
’s mintegy megbillentő azon érdekeket takaró leplet, 
melyek jelen indítvány által felizgattatni szándé
koltalak.

Második napi ülésen felelevenittetett e1 tárgy, 
mivel az indítványozott szellemben fogalmazott jegy
zőkönyvi szerkezet módosítását kívánta közíiszte- 
letii egyik képviselőnk, de mivel csak 12egyénből 
állott a jegyzőkönyv olvasásra egybehívott g\iilés, 
kik az elnök emberei voltak nagyrészt, el nem fo
gadtatott, ’s a’ szerkezet megmaradt. Egy ősz tábla
biró, ki azért haragszik a’ Honvédre, mivel az e l 
lenség úgy mint a' magyarok elől el nem futott

embereket veszedelmeseknek niondá egy czikké- 
ben, azt mondá: nem képzeli, hogy légyen oly em
ber, ki a’ hunczfutot pártolja, maradjon a’ szerke
zet. Már ezért az öreg ur ellen csak meg lehetne 
indítani a’ keresetet, melyet a’ honvéd ellen felte
endőnek indítványozott az elnöki titkár Gy. F.
Ily szellemben fojtotta a’ harczot a’ nagy számú, 
ellenség, mert önnek Honvéd ur, mert sok igazat 
mond sok az ellensége, lássa ön igy vesz
tegetik nálunk a’ draga időt; de hiába harczias 
nép vagyunk, ’s kik fegyvert nem birnak vagy azt 
fogni gyávák, csak szájjal harczolnak, minden e- 
redmény nélkül. így  van az ha a’ megyei kor
mányzás élén vezéri képességgel nem biró e- 
gyén áll. Távol levő főispánunk , ki nem forra
dalom embere, de szélcsend idején hasonlithat- 
lan megyei kormányzó , jó tapintattal bir a’ 
személy harczok kikerülése, ’s a’ netalán szerte 
ágazó nézetek egyeztetésében, eszközölhet csak 
fegyverszünetet hasa tértével, addig foly a’ harcz 
és háború, elhatároló csata nélkül. Egy erélyes 
főispán vagy annak méltó helyettesitője, Ma- 
gyarhonnali tökéletes öszszeolvadás minden te
kintetben, tehetik üdvössé nálunk a’ béke és reform 
roalasztjait.

A’ békebiróság is felálliítatott valahára. A’ fő 
ssolgabiró mellé egy megyei független egyén fog 
kineveztetni, ki 2 pft. napi bérrel dijaztatik.

A’ nemzetgyűlésen közelebbről hozott adótör
vény kihirdettetett.

Mivel az ujonczok felszerelésére, mig az e’ 
czélra tervezett kirovást meg lehetne tenni, az or
szágos kormánytól kölcsön kért 30,000 frtot még 
mind es ideig meg nem kaptuk; a’ főkormánybiz
tos bejegyezésével a’ dézsaknai sópénztárból köl
csönöst ünk , ’s mivel biztosíték nélkül nem akar
nak adni, megyénk házát lekötni határoztuk, csak 
hogy a’ haza iránti tartozásunkat mentői előbb le
róhassak , ’s a’ már kiállított 1900 egynéhány u- 
joncsainkat rögtön felszerelhessük ; a’ hazáért, ál- 
ladalomért lekötjük a’ mi a’ hazáé és álladalomé , 
ngy-é szép tőlünk! A’ felszerelés körüli hazafi 
buzgalma még nem emlittetett a’ fáradhatlan szor
galmú Ungvári Györgynek ’s a’ vállalkozó szelle
mű Czecz Antal kereskedőnek ; hisz többet ér ne
kik az öntudat, bármily elismerésnél.

M a  r o s v i i s i i i l i c l y  , június 13. Síivel 
oly ritkán vagyunk szerencsések ön lapjában vá
rosunkról valamit olvashatni, bárha egy időben 
több levelezői valanak is, kívánom megírni, hogy 
közérdekű lett volna az olvasó világgal tudatni 
azoo lelkesiiltséget, melyei a’ nemzet fiiggetlen- *) **)

*) Tréfál  ön ? Annál csak több esze van Gy. F.-nek.
() nem veri meltsás táblabiró. Szerk

**) Ám legyen, ha csak az az oka. Szerk
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ségi nyilatkozatának kihirdetése innepeltetett. De 
ezúttal már elkésett dolog.

Nagy örömünk vala folyó hó 9-én esti 10 
órakor, midőn nemcsak a’ véres csaták,  hanem 
a’ keblek győzelmes hősét, kedves öregünket 
Bem dicső altábornagyot kedves vendégül fogad
hatók. Hölgyeink kicsinye nagygya két napon k e 
resztül inncpies fehér öltönyben várá a’ szeretett 
vendéget. Egy diadal iv alatt bajtata be kedves 
öregünk a’ városba ’s szállása ablaka alatt az 
egész város népe hatalmas éljenekkel tisztelgett, 
minden házak ablakai fényesen kivilágittattak , bar
na zenészeink pedig több harcai dalok közt az 
ismeretes ,,Osztrák ármány“ czimii népdalt is el
játszik, eldalolák. Másnap már jókor az egész 
hölgy sereg talpon állott rózsa koszorúkkal hin
teni hős mentőnk utát. Öregünk leereszkedő nyá
jassággal fogadá minden tisztelgőit ’s még aznap 
felment Beszterczére a’ szélek vizsgálatára. Az 
estve szerencsések valánk viszszatérlivel ismét 
üdvözölhetni, ma a’ fáradhatatlan hős elindult Csík
ba azon biztos reményt hagyván hátra, hogy ál
landó lakó helyül városunkat választandja. Mily 
ritka szerencse! as ezt méltányolni is tudó váro
sunk polgárainak.

Lehetetlen elhallgatnom, hogy az öreg jelen
legi környezete, minden aristocratiai személyzet
től ment, mi köztársaság után sovárgó keblünk
nek anynyival kedvesebb , mivel a napokban a’ 
helybeli aristocraták bizonyos központról uj élet - 
szikrát nyerve folytó légkörökkel a’ régi pecsuvits 
cotteriákat ismét talpra áliiták. Boldogtalanok ! a’ 
helyett, hogy a’ tisztább polgári kebleket meg
nyernék, azoktól magokat végkép és örökre el
zárják.

A’ beteg ápoló nőegyletnek nem választott , 
hanem tett vagy is kinevezett elnöke van, már csak 
ez okból is hiszszük eljárásairól felsőbb helyre fe
lelős leend, ha nem is a’ népnek. Ezen választás 
a’ mostani k ö z t á r s a s á g i  a r i s t o c r a t i a haj - 
nalán történt, ’s épen ezért ezea egylet nagyon 
megközelíti a’ czélt.

Mostanság fegyvertelen oláh ajkú vadász u- 
jonczok vannak városunkban. Gyakorlatról eddig 
szó sem volt, tiszteik nagyobb részint ujonan szü
löttek. Ezekkel tudja ön hányadán vagyunk nem 
ssiikég Írnom. Azonban lehetetlen egy a’ 12-ik 
zászlóaljban egy év óta szolgáló önkintes fiatal 
barátom leveléből egy pár sort ide nem igtatuom. 
E’ levéltöredék sokat fog szólani azoknak kiket 
illet. Tehát halljuk : , ,— ------ ha az a1 rósz hír
ben perről öcsém mitsem hallottam, sőt előttünk 
a legjobb hírben vagytok, mert szemeinkkel lát
tunk} levő rongyos 12-ik zászlóalj a’ télen a* 
ugyu ’s puska pilótákat nem nyeldeste volna, 
Erdély most a’ legnagyobb aristocratiai uralom a- 
iatt volna, s nyöghetne a’ sas öldöklő körmei

közölt, mert ha a’ 12-ik s.alj Háromszéket nem 
segíti ’s lelkesíti vala , úgy járt volna mint Gyer- 
gyó ’s C'sik. Ezen esetben a’ vérengező sas ki
vitte volna a’ székely fegyvereseket ’s most fel
fogott kézzel nézhetnénk a’ szabadító egek felé.— 
— — Mégis úgy el vagyunk hagyatva, mintha 
valami silány kószirtekről hulltunk voluale. A’ mi 
felszerelésünkről most sincs semmi szó, rongyo
sok vagyunk. — — — Még a’ mi súlyosabb az 
ujonczok mellett levő , a’ télen otthon puczékban 
ült szoknya-hősök , kardjokat földig eresztve, fe
jeiket ég fele tartva a’ nélkül, hogy egy puskát 
megtölteni , egy becsületes vezény-szót kiejteni 
tudnának, vagy a’ puskapornak előttünk kellemes 
szagát ismernék, a’ nálunk levő érdemes fiakat 
megvető ’s guoynyal teljes ábrázattal becsmérlik, 
pedig az olyan emberektől, a’ kik a’ veszedelem
be féltek orukat oda vinni, egy puska egy ágyú 
durranásnak csak is meghailására 10 ’s isten tud
ja hány mértföldre elutaztak, szaladtak ’s megfagy
va néztek a’ kétes jövendővel szembe, most pe
dig midőn veszik ész re , hogy a’ tüzet kike
rülhetik mint valamely halál -  baglyok téli álma
ikból állanak elő ’s még nagy hivatalokra tesz
nek szert. I’edig már látok a’ példát több tisztecs- 
kék vezényletük alatt lévőktől, kik az ellenségnek 
csak szagát érezve több mint 300 darab fegyvert 
eldobtak ’s gyalázatosán megszaladtak“ ’sat. ’sat. 
Sok volna tniml azon keserű és éles kiömléseket 
leírói-, miket ez oskoláit legjobban végzett sze
rény jellemű honvéd ir ,  e’ levél május 22 -kén 
volt írva , reméljük , hogy kormányunk figyel
mét e' bisooynyára a’ boa szabadsága kivívásában 
nagy szerepet vitt 12-dik zászlóalj , melyben van 
a’ székelység és fél Erdély fiatal intelligentiája 
nem fogja kikerülni.

Ormai vadász ezredes is itt lévén ’s hős ál- 
tábornagyunk is a’ született tiszteket figyelmére 
méltatván reméljük ’s hiszszük , szemlén menende- 
nek keresztül, különösen Ormai ezredesnek ajánl
juk figyelmébe a' sok lótartó vadász tisztecskéket 
kiknek a város kövezeteiül vágtatásuik miatt nem 
egy ártatlan élet van koctUáztatva.

A’ város kebelében a' törvény értelmébeni 
tisztujitás van szőnyegen. A’ kijelelő biztosok meg- 
választvák ’s ki hinné, varinak elég önérdekü al
jas egyének , kik a’ legszentebbet, a’ vallásos é r 
deket is az egyenlőség mérlegébe szeretnék czi- 
vódás almájául dobni.

Aat tartjuk, dolgainknak normális kerékvágás
ba mentével eltölt az eddig eszélyes kímélet és hall
gatás ideje ’s polgári kötelesség az érdemet meg
dicsérni ’s a’ viszszaéléseket keményen sújtani. 
Alig ha a’ sajtó ezen szelidségiért nincs a’ sok 
fattyú kinövés alkotmányos életünk fáján.

Marosszéknek (bocsánat még országosan mit 
sem tudunk megyéről} f. hó 8 -k közgyűlése volt
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’s megválasztatott vagy is felolvastatott a köz
ponti bizottmány. Persze előre nem volt kiszámít
va , hogy a’ közgyűlésen 400 tag nem leenil ’s 
történetesen nem jelenvén meg anynyin a’ 400 szám 
mégis meghagyatott. N a ,  de erről önt tudósítói 
fogja az uj polgár. Kinél többed, magával tisztább 
szemüvegen lát

E g y  ó p o l g á r .
T egye«  iiirek .

— A’ gimesi szorosból, jun. 6 -ról írja egy 
száiados a’ Hadi Lapnak, miként az orosz moz
galmakról következő adatokat szerzett:

— A’ múlt őszssel 150 ezer muszka ment 
a’ cserkeszek ellen. A’ Kaukázus szirtei közt úgy 
elverettek, hogy csak 90 ezer jött viszsza Ko- 
mánfalvára.

— A’ 90 ezernek fele roinapában Becs , má
sik fele Orsóvá felé indult. És igy Moldovában a’ 
belcsendre vigyázó katonaság jelenleg csupa u- 
jonczokból áll. Van pedig Kománfalván, Dormán , 
Oknán és Tatroson mindöszsse három század gya
logság , 4 három fontos réz ágyú és 40 lovas o- 
láhból öltöztetett kozák. Egyébiránt semmi moz
g á s ,  halotti csend. Anynyira félnek a’ magyarok 
béütésétől, hogy minden kis dombon lármafa vau 
’s égő kanóczos őrök sétálgatnak mellettök.

— A’ mi határőreink székiben vásárolnak hol
mit a’ moldovai zsidó kalmároktól. Magyar bank- 
jegygyel fizetnek, melyet a’ zsidó örömest elfo
gad , a’ bécsi ötöst, tízest ellenben csak morogva 
és bizonyos procent levonásával, az egyes t , két* 
tőst pedig épen nem.

— A’ moldovai magyarok tiszta magyar ér- 
zelmüek, minden társas köreikben éltetik Kos
suthot és várják magyar rokonaikat, hogy őket 
megszabadítsák.

— Nem rég fölszámittatott a’ népesség Mold
vában és több magyar volt mint oláh.

— A’ magyar bankjegyet Jassyban is örö
mest beváltják. A’ magyar aranyért 7 —8 pfrtot 
fizetnek a’ boérok. A’ magyar arany oly becses 
kincs, hogy a’ nép csókkal illeti azokat. Vőlegé
nyek jegygyűrű helyett magyar aranynyal kedves
kednek mátkáiknak.

— A’ muszka katona egy váltó forintot kap 
egy hónapra ’s bámul, hogy a’ mi közvitézeink 
mily gazdagon fizettetnek ’s mily dúsan és vígan 
élnek.

— Józsika Jankerli,  kit Puchner kíszaladása 
után Gallicziába küldött volt segítségért,  május
20-án érkezett viszsza F o k s á n  városba, de erőt 
nem hozott. Lesütött fővel járkált a’ piacion.

— Ugyanazon lapnak írják TÖrcsvárról jun.
7-ről ,  h*gy azon szorostól 6 — 7 óra járásnyira

mintegy 6000 muszka van táborban, kiket azért 
tartanak ott,  mert félnek a’ magyarok bétörésétől. 
Szemben ezzel fekszik egy török tábor is. Mind
kettő ujoncz. A’ törők nem engedi,  hogy egy u- 
joaczczal is több soroztassék a’ muszka seregbe, 
mint az övébe.

— Luzsinszky Pál kormánybiztos az ország
kormányzójának jun. 5-ről ezeket irta: „Ma ol
vassuk levelét Erdély egyik tisztének , ki az el
lenség által Gallicziában elfogatván tegnapelőtt, 
épen midőn az oroszok parancsot kaptak Galliczi- 
ából viszssavonulni, rést kapott a’ megszökésre. 
Szerinte az oroszok, egyik tartományukban kiü
tött nagyszerű lázadás elnyomására hivattak visz
sza. A’ zsidók ott azt beszélik,  hogy Odessában 
kiütött a ’ pestis. Gróf Csáky főispán pedig a’ Sze- 
pességból azt írja , hogy egy haszonbérlője osztrák 
törzsorvostól hallá, miként az oroszoknak hazánk
ba betörését a’ franczia cabinet erélyes közbeve
tése akadályozta volna meg. (A .H .)

— A’ jun. 9-i „Szegedi lap“ szerint az o- 
roszok Oláhországból viszszayonultak haza felé.

— Herkalovios őrnagy Ü-Orsováról máj. 26- 
ról arról értesíti Bem altábornagyot, miként ő ta
lálkozván C h e r i m  pasa török hadosztály! parancs
nokkal, ea barátságot,  testvériséget nyilvánított 
irányunkban. Monda, hogy a’ határt török csapa
tok szállották meg , kiknek száma 25 ezer. P u c h 
n e r  Bukarest felé húzódott, hogy pénzt kerítsen 
katonái számára, miután nyugíatványra nem kap 
élelmet. Azt is monda a’ pasa ,  hogy elvonulván 
aa osztrákok, 4 — 5 nap múlva szabad leend a’ 
közlekedés. Biztatott, hogy ne aggódjunk a* o- 
roszok beütése miatt.

— Szegedre jun. 8-án török kereskedők é r 
keztek kávéval, czukorral, dohánynyal ’stb

— Junius 6-án egy gőzhajónk a’ M a r o s o n  
valami négy ezer bombát szállított az aradi vár alá.

— C s á n y  közlekedésügyi minister ur junius
2-ró! kiadott rendeleténél fogva a’ magyar közép
ponti vasul igazgatását közvetlenül rainisteriuma 
kezelése alá vet te ,  a’ nélkül azonban, hogy e- 
sen átvétel a’ magán tulajdon szentségét legtávu- 
labbról is érintené.

f y  » B j s t a t ó - s e g é d .

(1) Szükségeltet ik a ’ ragyvárad i  könyvnyomdába ,  
akdrmely pe re iben  alkalmazandó.  A’ vállalkozónak e’ 
részbeni értesítését f. hó 20-kdig e lvárja :  T IC H Y  ALA
J O S ,  tulajdonos. (1)

(1) A’ k i n e k  k c t j o b á m o s I o v a len
ne  e I a d ó jelentse magát a’ szerkesztőségnél.

( 3)
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