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Megjelenik e’ lap vasárnapot kivéve minden este, féliven. Tartalmát teszik a’ fohadivezérség hivatalos közlemé- 
uvei, irányczihkek , hel- és külföldi hírek. 5

Hirdetmények a’ szokott díjért vétetnek fel.

H IT A T A L O i R O V A T .
B em  táb orn ok  á lta l B esz terc zc  

és Iliászod v id é k e  la k o sib o z  
k ib o c sá to tt  ren d ele t.

A’ magyar hadsereg az alkotmányos szabad
ság leigázására bérlett katonai erőt jött meg
semmisíteni.

Miután ezen , a’ katonai zsarnokság által a’ 
maga alacson czéíjaira elámított és felprédáit vi
dékből az ellenség kiűzetett, a’ bevonult magyar 
hadsereg fővezérsége , e’ vidék minden lakosainak 
szoros megtartás végett a’ következőket adja tudtul:

í .  Hadseregünk a’ polgári szabadság űrje, 
általa az alkotmányos szabadság főkelléke: a1 sze
mélyes bátorság biztosíttatván , meghagyatik , hogy 
az eltávozott lakosok legrövidebb idő alatt lakhe
lyeikre viszszatérjenek, különben mint az ellenség 
szövetségesei fognak tekintetni és mindennemű va- 
gyonaik az állodalom részére fognak ideiglenesen 
lezároltatni.

2. Mindennemű katonai fegyverek és lősze
rek, melyek a' beszterczei kerületben találtatnak 4 
napok alatt a’ legközelebbi katonai parancsnokság
nak adassanak bé. Ha e’ megszabott határidőn túl 
valamely helységben fegyverek találtatnának , nem 
csak maga az elrejtő, hanem a’ helységbeli elöljá
róság is hadi törvényszék elibe fognak állíttatni.

3. Miután hazánk ezredéves szabadságának 
lenyügözésére bérlett zsoldosok által elkövetett rab
lások, gyilkolások és polgári háborúnak előidézé
sére a’ szász nép nem csak nemzetellenes bujto- 
gatásokkal, hanem az által is befolyt, hogy köz
ellenségünk zsoldosait fegyverrel, pénzzel, ’s min
ien élelemmel ellátta $ ’s miután azonkívül nem tar
tó bűnnek fegyverfogható polgártársait a’ közös ha
la  ellen felfegy verkeztetni: a’ szent igazság által 
köteleztetve, a’ beszterczei és naszódi kerületnek 
meghagyatik, hogy e rendelet keltétől számított

6 nap alatt 100,000 pengő forint, és 12 nap el
teltével ismét 100,000 pengő forint hadi költség 
fizettessék. Ezen kívül az említett kerületek tartoz
nak 30 felszerelt, négy fogata kocsit lovakkal és 
szerszámmal a’ legjobb használható állapotban szin
te 6 nap eltelte után a’ sereg részére kiszolgál
tatni. E ’ rendelet végrehajtásáról Besztercze város 
tanácsa tétetvén felelőssé, annak pontos teljesítése 
végett a’ végrehajtáskor netalán előfordulható aka
dályok elbáritására megkívántaid erő a’ legközelebb 
fekvő katonai parancsnokságtól fog kiszolgáltatni.

4. Beszterczén és vidékén , úgy a’ naszódi 
katonai kerületben polgári biztosoknak , tartományi 
biztos Koncz Ján o s , tanácsnok Poek Sámuel, és 
polgár Weisz János neveztetnekki kiterjedt hata
lommal. Ezek szoros felelet terhe alatt tartoznak 
mind a’ polgári körhöz tartozó kezelés, mind a z é ’ 
vidéken levő hadsereg élelmezése iránt gyorsan és 
pontosan rendelkezni , mire nézve tudtul adatik , 
hogy kiadandó rendeletiknek rögtön-törvény bünte
tés terhe alatt engedelmeskedni mindenki köteles.

Ennek folytán
5. Minden polgári tisztviselőknek , ’s mester

embereknek kötelességébe tétetik hivatalbeli fogla
latosságaikat fulytatDi , ’s a’ kiadandó rendeletek
nek eleget tenni.

6 . Midőn a’ fővezérség az ellenségesen elfog
lalt vidékre tett bevonulásakor minden nemzetbeli 
politicai foglyoknak bocsánatot hirdet, ezt úgy kí
vánja értetni, hogy mindazokat, kik ezen általá
nos bünbocsánat kihirdetése után bármi nemű fegy
verrel ellenállnának , rögtön-itélő törvényszék e- 
libe fogja állíttatni.

7. Vallás és nemzet különbség nélkül min
den papnak szigorú büntetés terhe alatt kötelessé
gébe tétetik, hogy az elámított és saját romlásá
ra vezetett népet templomokban felvilágosítsa és 
jelen rendeletet 8 nap alatt naponkint hirdesse.

8. A ’ hatóságok elöljáróinak felelősség mel
lett meghagyatik, hogy a’ népámitókat és bujto-
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gatókat rendelkezésük alá adandó katonasággal 
rögtön elfogassák.

9. Hiteles kimutatás szerint a’ magyar bank
jegyek’ neves értéke teljesen fedezve, ’s biztosít
va lévén, azokat elfogadni mindenki tartozik.

10. A’ szokott módón felszedendő rendes ba- 
di és bási adó a' 4-dik pontban kinevezett igaz
gató választmánynak beadandó.

11. A’ határszéli katonai kerület' hatósága 
ezennel megszűntetik, egyszersmind pedig a’ ha
társzéli katonaság fegyvereit 4. nap alatt letenni 
köteles.

12. Erdélyben az osztrák hadi kormány név 
alatt sáfárkodó és bujtogató egyének minden ren
deletéi érvénytelenek és a’ kik azoknak enge
delmeskednek , hadi törvény utján a’ leg szigorúb
ban fognak fenyitettni.

A' fö vezérség mind ezen, mind más eiután 
kiadandó reudeieteiuek nem engedelmeskedők hadi 
törvényszék elibe fognak álítattoi.

Besztercze Január 6 -kán 1849. 
S z í j á r t ó ,  B a u e r ,  S z á l b e k ,

százados. százados. százados képviselő.
T e l e k i  S á n d o r ,  M i k e s

első erdélyi hadsereg fő- ezredes és a’ bizott- 
felügyelóje. isány elnöke,

látta B e m ,
tábornok m. k.

Fölhívás
A' bünbocsánat meg nem termette maga 

gyümölcseit.
A’ vad elem dühöngve pusztít, ártatlan vér

rel öntözi e’ földet.
És míg a’ magyar sereg győzelmesen halad,

’s uj babérokat tűz halántékaira :
addig a’ fő város közelében, hol annyi okunk 

volt az ádáz vésznek lecsilapultát várni, városok 
és falvak dűlnek romba.

Biztosítékunkra itt hagyott sergeiok mindent 
elkövetnek, meggátolni a’ veszélyt, de részint 
a’ távolság, részint a’ késedelmes tudósítások ezt 
teoniek nehezíti,

mert egy neme a’ csapatnak, melly gyorsa- 
sággai a’ fenyegetett helyeken meg jelenhet hi
ányzik.

Lovasságunk nincs, L ó r a  t e h á t  m i n d e n 
k i ,  k i t ő l  c s a k  t e l i k ,  r a n g  és o s z t á l y  
k ü l ö n b s é g  n é l k ü l .

Mutassa meg e’ bon lakossága, hogy nem 
C9ak lovakat tuda nevelni, hanem azokon szolgálni 
is, midőn a’ hon érdeke kivánja.

Az ív , melyre magát kiki alá írhatja, e’ f. 
bó 17-től kezdve a' városházánál lesz kitéve.

Gyorsaság é le t, — késedelem halál !
------ B e ö t h y  Ödön*

Bizonyos teendőkre egy név aláírás nélküli 
levélben figyelmeztetém.

Bárkitől is szivesen mint eddig agy esentul- 
ra elfogadom a' közjó tekintetébóli figyelmeztetést. 
Fel is szólítok arra mindenkit, hogy vagy szemé
lyesen vagy név aláirásos levélben tegye azt meg; 
’s annak folytán mit a’ haza ’s egyesek érdekében 
jónak ’s üdvösnek látok, erőmtől kitelhetóleg e- 
lómozditni kötelességemnek ismerem. Kolozsv. jao. 
18. 1849. B e ö t h y  Ödön.

l e m  h iv a ta lo s  rész*
Z a l a f l l l l á l l  1 8 4 8  é v i  o c t o b e r  2 3 -  

k á n  t ö r t é n t  b o r z a s z t ó  g y i l k o l á s  r ö v i d  
l e í r á s a .  (Végzet.)

Etek után az illetők az órsereget csapatonkint 
felosztva, szétküldik a’ város minden utszáiban őr
ködés végett. Az elaggott öregek, nők, leányok 
és gyermekek , még a’ pogányság előtt is tiszte
letben álló catb. és reform, templomokba vonulnak 
a’ netalán bekövetkező vész ellen. Mindezek után 
a’ helybeli oláhok, vezetőik által, Dobra, Nemes 
’sat. Nemegyeihez járulnak ’s kinyilatkoztatják 
eskü mellett, hogy ók a’ helybeli magyarokkal kí
vánják a’ várost minden megtámadás ellenében ol
talmazni. Nemegyei, noha a’ helybeli oláhok , már 
october 21 -kén is nekünk hűséget esküvének és 
ebeli esküjüket a következő napon felmondák, 
mert csak nem kívánhatjuk — úgy mondának , hogy 
ők román testvéreik elleo harczoljanak, mondom 
Nemegyei most is nekik baráti jobbját nyújtotta, 
noha kinyilatkoztatták , hogy ók a’ magyar lobogó 
alá esküdni nem foguának soha.

Esti 9 — 19 óra közt, órseregünk egyik csa
patja leérkezett azon hídhoz, mely Zalathna és 
Petrosán közt határjel. Itt találta az őrsereg a’ 
petrosáni lándcsás oláhokat, kiktől csapatocskánk 
vezető káplára Zborai Miklós kérdé: hát mit ke
restek? felelék: magunkat őrizzük, és kiktől? a' 
magyaroktól. Ekkor a’ derék Zborai felakarja ő- 
ket tévedésük felöl világosítani, ’s beszéde közt 
mellette áfló őrünk Guzman puskája elsül. Mire 
borzasztó kiábálások közt, hogy a’ consiliárins 
Nemegyei és Reinbold kohónagy reájok lőtt Pe- 
trósán felé vissszasznladnak ott a’ harangokat félre
verik , s a’ már készen áló oláhok öszszehuzód- 
nak. A’ mi csapatunk is viszszahnzódik ‘és jelen
tést tesz Nemegyeinek a’ történetről. Nemegyei rög
tön magához hivatja Dobrát, Angyalt, Pipost, 
Nemest, mint kik az oláhokat vezérlik , reájok be
folyást gyakorolnak, hogy menjenek le Petrosanra 
és azt a’ szegény elcsábított népet világosítsák fel 
’s csendesitsék le. Ezek a’ megbízásban eljártak, 
következő választ hozván: „Mivel őket, nemes ro-
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manókat a’ magyarok szünet nélkül lövésekkel 
fenyegetik,ijesztgetik,bárha senki sem fenyegette, ók 
eat többé nem tűrik. Asert holnap 8 — 9 órára a’ 
fegyvereket tegyék l e , a’ császári színeket tüssék 
k i , különben bejönnek a’ városba és jaj less ak
kor a’ megyarnak.“ Igen természetesen esen fen- 
hangu fenyegetésre ki sem hajtott, annál is in
kább, mivel a’ mint Dobra mondotta, csak 4 —500 
láadcsás oláh fogott lenni. ^

Mit szenvedtek ez idő alatt a’ templom ned
ves kövezetén fekvő betegek, nők ’s gyermeke?
A’ ki ilyetén körülmények közt nem forgott, nem 
tudja magát belegondolni azon külön nemű kínzó 
érzelem vegyületbe, mely ekkor a’ gyenge idegü 
nők keblén keresstül hullámzott. Ők kétségbeeset
ten , öszszekulcsolt kezekkel az urnák oltára e- 
Jőtt leborulva imádkoztak az életért, a’ város 
fenmaradásáért ’s különösen gyermekeikért. Oh 
mert mit ér az anya gyermek nélkül ? és mit kell 
szenvedni a’ gyermeknek anya nélkül! A’ magasz
tos szerelemtől hevülő anyának a’ sirban sincs 
nyugalma, árvaságra jutott gyermekei borzasztó 
sorsának miatta. így  félelem ’s rebegés közt töl
tök el az éjszakát és october 23-kán regge l, 
midőn elvégezendő volnék a város és nép fen
maradásáért istennek bemutatott vér nélküli ál
dozatot, ’s rövid szavakkal bátorságra akarnám 
felhini kedves híveimet, egy borzasztó szó ,, j ö- 
n e k ‘‘ vete véget szavaimnak. Ekkor a’ templom 
elébe mentem ’a látom , hogy a’ zalathnai oláhok 
közül egy nehányan felmentek a’ templom átelle- 
nében levő kalvari-begyre. Közülök egyik egy 
más után hármat ló, a’ lövést a’ Zalathnát kö
rül övedzó hegyek viszhangozzák, ’s egyszerre, 
mintha a’ föld megutált tartatmát okádta volna ki, 
százankint merülnek fel a’ begyek ’s völgyek ölé
ből a’ lándcsás és itt ott császári fegyverekkel el
látott zsivány oláhok. Csak hamar városunk min
den utczáit elfogla'ják és parányi 280 — 9 0 -bői 
álló órseregünket a’ piaca közepére szorítják. Az 
oláhok lándcsáján szalmatekercsek voltak. Az olá
hok a’ hegyekhez közel eső házak oldalait szalmá
val megraktak; például a ’ Lukács Simon posta
mester házát. Ekkor a’ hazaliui szeplőtlen jellemé
hez végiglen hű Nemegyei , az egyik oláh csapa
tot így szólítja m eg : „hát kinek a’ nevében jöt
tetek id e , miért támadtatok meg bennüaket ? Mire 
ezer hang felelte: az imperatu nevében, hogy a’ 
fegyvert tegyétek le , és mások, hogy a’ consi- 
liáriust öljük meg. Ekkor Nemegyei: mutassátok 
meg a’ császárnak ebbeli parancsát írásban. Mi a’ 
fegyvereket irás mellett a’ császár kormányától vet
tük át és mihelyt a’ kormánytól parancs jön, a’ 
fegyvereket oda viszszük a’ honnan vettük. Egyik 
csapatnak, az almásaknak, kikkel legelőbb én ta 
lálkoztam ’s alkudtam követelései ezek valának: I 
O  Az őrsereg a’ fegyvert tegye le , a’ letett fegy- j

vérektől három lépésnyire álljon bá tra , ők aztán 
a’ fegyvereket öszsteszedik, viszik a’ hova nekik 
tetszik. 2} A’ házakat motozzák meg ők az olá
hok, nincsenek-é elrejtve fegyvereink. 3 )  Azon 
fegyvereket, melyeket a’ szolgabiró, erdő-sáfár, 
vagy ispán tőlük elvett, egy óra negyed alatt ide 
a’ piaczra hozzák. 4 )  Tegyük írásba és esküd
jünk meg papjaink előtt, hogy nekik, sem a’ gu- 
bernium , sem a’ vármegye, szóval soha magyar 
parancsolni nem fo g , hanem Balásfalva és mig él, 
Saguna a’ püspök. 5 )  A ’ császári czimert tegyük 
ki. 6 )  Adjunk nekik öt bordó bort. A’ mig eze
ket t>ektm előadták két házat gyújtottak fel és 
nagy kérésemre oltották el, hogy egy fertály óra 
alatt békét eszközöljek.

A’ sok alkudozás vége a’ le t t , hogy Neme
gyei fölkérvén az őrsereget mi tevő lenne ? ezek 
oda nyilatkoztak hogy tegyék le hát a’ fegyvert, 
mert a’ várost a’ tüztöl megoltalmazni lehetetlen. 
A’ fegyvert letelték. Most a ’ volt kívánságuk , 
hogy házainkat is motozzák meg. Mire Nemegyei: 
arra reaállani soha sem fogok ; most is bűnt kö
vettünk el a’ fegyvereket letevén. Legalább vá- 
lazszatok magatok közül 9 — 10 értelmesebbet 
kivel értekezni lehessen, ’s kik nekem mindenről 
jót álljanak. Ekkor a’ 9 — 10 személy kiválasz
tása megkezdődött. Az oláhok pedig mind előre 
nyomultak , az őrsereg tiltakozott ne közeledné
nek, e’ közben az örsereg egyik hadnagya László 
István Nemegyeibez jön, a’ békekötés miben lété
ről tudomást szerzendő, ’s aztán csapaljával köz
lendő. És egy oláh reá lő, lábát meglövi, mire 
az őrsereg, ha csak magát rögtön főbe veretni 
nem hagyja , fegyvert fog és az oláhokra lő , ezek 
szétszaladnak és egy nehány perez alatt a’ vá
rost 15 — 20 helyen fölgyujtják. A’ tűz ellen ma
gunkat oltalmazni lehetetlen volt. Oda határozzák 
tehát el magukat mindnyájan hogy vonuljanak Fe
jérvárra. Ekkor a’ templomokból a’ kétségbeesett 
nők szivrepesztő jajgatások közt kitolulnak és az 
őrsereggel egy ü tt , a’ lángok ’s üszkök közt a 
városból kimennek. Látván ezt a’ rablók, a’ he
gyeken szaladaak elejökhe ’s az első falunál 
Petrosánnál utjokat elállják. Ismét Nemegyei föl
szólítja őket, csendesíti, ’s leginkább a’ szegény 
nők sírására, miután az oláhok ismét fenhangon 
megesküduek hogy csak a’ fegyvert tegyék le 
minden bántódás nélkül Fejérvárra lekisérik , a’ 
fegyvereket nekik átadja. Most a’ fegyvertelen 
magyarokat körülveszik, bárom falun keresztül ki
sérik ; estére Preszákára jőnek. Itt egy nedves 
térre a’ szegény magyarokat lefektetik , igen le
fektetik , mert senkinek fölállaoi nem szabadott ’s 
ki ezt tette, rögtöa főbelőtték. Az elvett fegyve
reket magok közt elosztják. Most elkezdődött a’ 
fosztás, rablás. Mindenkit mindenétől megfosztot
tak , a’ nőknek hajukat szétbontották nincs-é ot t ,



drágaság elrejtve, a' női szemérmet megsértették. 
Mindenek előtt a’ nőknek papucsaikat, a' férfiak
nak csizmáikat vették el. Egész éjszakán kérész* 
tűi kutyáknak szidták, fenyegették hogy a’ ma
gyart egészen kiirtják. Reggelre, october 2 4 -éré 
virradókig, parancsolják a’ szegény kifosztott, 
meztelen magyaroknak hogy kelljenek fel és e’ 
szóra „indulj “  minden fegyvert reájok sütnek ’s 
boldog volt kit golyó talált, mert a’ többit a’ 
legnagyobb, a’ legtigrisebb kinzások közt, lán- 
csákkal verték agyon. Nem kíméltek sem őreget 
sem fiatalt, nem gyermeket, nem csecsszopót, 
még az oláhnék, ezen hyenák is kapákkal verték 
aszszonyainkat agyon. Hogy az olvasónak némi 
fogalma legyen az oláhkinzásról , följegyzem ide 
Császár Zsigmondné borzasztó halálát: előbb fe
jét betörték , láncsával mellét átszurták , úgy hogy 
mind elől mind hátul a’ vér patakkint folyt, az
után egy láncsanyelet méhébe döftek, lemeztele
nítették csak egy inget hagyván ra jta , a’ szegény 
aszszony talán harmadnapra elkábultságából ma
gához jött, mezitláb levánszorgott Fejérvárra és 
az oláhuál kegyetlenebb várparancsnok Horák a’ 
várba sem engedte be, a’ városon a’ kórházba ju
tott és iszonyú kinok közt egy pár nap után éle
tét bevégzette. Pecherné 80 éves aggnő, Fren
delné, Oiánicsné, mind alig mozogható öregek, 
láncsa által haltak el. Három szopó gyermeknek 
anyjuk szeme láttára nyakukat szakasztották le. 
Farkas László őrsereg kapitányjának fejszével e- 
lóbb egyik , azután másik lábát, ismét egyik ke
zét , azután mást vágták le ’s végre ütötték főbe. 
Enynyi legyen elég. Szivemnek meg keli fájdal
mában repedni. Legalább érzem, hogy nem soká 
vihetem e’ borzasztó eseménynek emlékét ’s ha
zám és szeretett nemzetem pusztítását. Elég az , 
hogy a’ zalathnai magyar polgárok ártatlan vérét 
a’ haza földe magába fogadta. Azon haza föld, 
melynek becsülete megtartásáért anynyi vér folyt, 
hogy már nincs e’ hazában egy talpalatnyi hely, 
melyet honfi vér nem áztatott volna át és keresz
tül. Elnyelte mondom a’ zalathoaiaknak — kiknek 
száma 700 körül jár — vérét. De egy nagy tá- 
tangó seb a’ haza szivén. Isten sem bocsátaná 
meg a’ magyarnak, ha e’ példátlan gazságot, 
gyilkosságot boszszuállás nélkül hagyni tudná; 
ha a’ tört, melyet a’ háladatlanok szivének irány
zottak, a’ háladatlanok szivébe nem mártja. A’ 
mig Preszakán a’ gyilkolás igy folyt, az alatt 
Zalathna porrá lett. Másnap ’s harmadnap hajtó 
vadászatot tartottak az oláhok, minden oláh-házba 
menekült magyart, férfit ’s aszszonyt egy iránt 
elfogtak, mindenétől megfosztottak, ezek közé 
tartozom én is; aztán domou kapitányhoz Dobrá-

hoz és innen a’ várdára kísérték, ott a’ reformá
tusokat különösen és az őrsereg tag jait, főbelőt
ték. A’ tett kár felszámithatlan. A’ kamarai házak 
a’ kohó, mind a’ négy templom, iskola elégtek. 
A’ császár hű népei, a’ vad oláhok minden pénz
tárt kiraboltak. A’ holtakat nem engedték hogy 
eltemessük. A’ kutyák ették meg. Végre csaku
gyan ők eltemették, de különösen Preszákánál 
hogy? úgy, hogy a’ disznók kitúrták és a’ ku
tyákkal együtt ették meg az ötödik hétben is. A’ 
Fejérvár felé szaladottak közül 12 ! egyén mene
kült meg. Ezek közül 94 a’ városi kórházban, 
mind halálosan megsebesítettek, közülök az óta 
sokan elhaltak. (Vége következik.)

L e g ú j a b b .  Azon gaz oláh csorda, mely 
közelebbről J á  r a  helységét fölégeté ’s nem egy 
félénk kolozsvári lakosnak okozott alaptalan félel
met, s z é t  v a n  v e r v e .

A’ 32. honvéd zászlóalj parancsnokságához ma 
estve következő tartalmú hivatalos jelentés érkezett.

A’ mai megtámadásról, mely az oláhok ré
széről ma reggeli 8 óra tájban m. Létáu ellenünk 
intéztetett, az idő rövidsége miatt csak átalános 
vonásokban irhatok.

Az ellenség felső Füle felől húzódott, miutegy
2 — 3 ezer. Épen a i őrszemeket vizsgáltam, mi
dőn közeledésoket észrevettem. Az egész csapat 
felosztása után honvédeinket indítottam elől. A* el
ső lövések részökről történtek, mire mieink a’ tü
zet viszszonozván, az oláhok futásnak eredtek. 
Honvédeink kergeték.Közülünk egy sebesüIt.Részük- 
ról 27 halott. Menynyi sebesültjök van , nem tudom.

M. Léfáról Aszszouyfalváig űztük őket, hon
nan viszszatértünk M. Létára, miután ők a’ hegyek
be mind elszéledtek. Honvédeink különösen jólvi
selték magokat, nevezetesen: B e r e c z k y  őrmes
ter, V a I a tizedes és S z a b ó  L a j o s  honvéd. A’ 
kolozsvári vadász csapat nehány fegy veressei hon
védekkel nyomultak előre. A* bihari nemzetőrség 
nagyobb része nem megvetendő.

Ha a* ágyú ideibben megérkezhetik, a’ jó po- 
sitio mellett igen nagy pusztítást tehet. Különös 
megemlítésre és dicséretre méltók a’ kolozsvári 
lovasok. Ezeknek a’ mészárlásban főérdemök, mint 
hogy a’ futásnak indult oláhokat csak ök érhet
ték utol legelőbb.

M. Léta jan. 18. 1849. K i s s  főhadnagy.
Eddig a hivatalos jelentés. Részünkről nem 

tehetjük , hogy méltánylásunkat ne nyilvánítsuk a’ 
32*ik zászlóalj derék őrnagya iránt, ki csak egy 
p á r  h é t  a l a t t  e s  n a g y o b b  r é s z t  o l á h  i f 
j ú k b ó l  öszszeállitott zászlóaljában ily harczias 
és egyszersmiud hazafias szellemet tudott kifejteni.

Szerkeszti é i  sa já t betű ivel nyom atja O c s v a l  F e r e n c z ,




