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kitett holt testeket az útban elfogott oláhokkal 
őszszehordattuk ’s egy templom alatti sírboltba el
helyezők. Az utcián talált és öazszehordott hol
tak száma 19 re megy. Tegnapi és mai kirándu
lásunk alkalmával , a ’ magyar lakosoktól elorzott 
számos mofh» joiott Kéjeink közé, molybői a’ já* 
rai mepefcöHok már vis»s*akapták sajátjokát, »’ 
többiről pedig beküldésük melleit pontossá fogok 
számolói. Vett tudósításaink szerint as ellop » 
havasokba vonult. B í r ó  P á l .

l e m  h iv a ta lo s  r é s z .
W a g y s c l y k  jau. i s .

Röviden tudatom a’ szerkesztőséggel, hogy 
a' győzelmes magyar sereg Medgyeseo keresztül 
minden ellentállás nélkül Nagy-Selykre érkezett, 
hol egy napi pihenést tartand. Bővebb, tudósítást 
már küldöttem, de ez alkalommal talán elébb ju 
tnod kézhez ezen rövid tudósításom.

K i s s  S á n  do r s. k.
T. tudósítónktól vettünk ugyan egy levelet 

jan. 17-ról Bálázóikéról, de a’ mely a’ tábornok 
úr hiv. tudósításánál későbben érkezvén kezeink 
közé, belőle csak a' következő részleteket véljük 
kiemelendóknek.

A’ baláxstelki csatában az ellenséges sereget 
P u c h n e r  személyesen vezérletté. Az ellenséges 
könnynyülovasok egy főhadnagya nehezen megsebe
sülve hadi foglyunkká lett. A’ ellenség közül töb
ben estek el, közülünk egy sem. Sebesültünk mint
egy 11 van; az ellenségé sokkal több.

T o r d a  , jao. 18. E ’ pillantatban érkeztek 
a' vandali módón elpusztított Eoyed város mintegy 
1000 szerencsétlen lakosai, részint Tordáról fegy
veres erő fedezete mellett küldött szekereken, ré 
szint pedig gyalog nélkülözve mind azjt, mi élő
töknek bár silányul teogetésére szükséges, miután 
Eoyed feldulása és elhamvasztása óta az erdőkben 
fa rügygyei, bogyóval, és italul hova! gédelget- 
ték magukat.

Torda elöljárósága "s lelkes polgárai, jóllehet 
maga e’ város is az ellenség dúló átvonulásai és 
a' folytonos katonai szállásolas által őrlöttjében ’s 
különösön tüzelőkében nagyoa meg van szorulva, 
elhelybeztetésekről ’s legelső szükségeikről, test
vériesen gondoskodni el nem mulatják ugyan , mind- 
azáltal, Vince, Jara ’s a’ több szomszédos magyar 

-fec-ly s égekr-menekü4t«"hr-rgtn ffT̂ y -TEazben^vgyÉr 
igénybe a’ segedelmezést, felette szükséges, sót 
elkerülhetetlen, hogy mindezen semmivel nem bí
ró szerencsétlenek a’ kormány által sietóleg sege- 
delmeztessenek. Eziránt csakugyan mint tudjuk már 
történtek is czélszerü intézkedések.

Nem lehet hallgatással mellőzni Eoyednek a- 
xon, csak nem megfejthetlek elhanyagoltatását, mi

szerint csupán 600 rablónak, mondhatni gyáván, 
esett áldozatjául a’ meglehetős népességű virágzó 
város. Okait jelenben nehéz fürkészni; tán kifejti 
a’ későbbi idő.

A’ szerencsétlen menekültek megszabadítása 
oly körülmények ’s esatásásek között történt, melyek
nek részletesebb tudása figyelmet érdemel.

Már as égés napja után küldetett volt Tordá
ról ©gy csapat, gyalog honvédekből és Mátyás-lo- 

í vasokból Enyedre a' szerencsétlenek mentésére,
| de azon kivonuláskor, az első páni ijedtség miatt 

szétfutott népből csak igen kevesen találtatváu meg 
a’ még füstölgő sőt égő város romjai között és pin- 
czéiben, szükségessé lett az erdőkön ’s hol lehe
tett elrejtezett nyomorultaknak megmentése. E ’ vég
re f. b. 16-kán innen egy század gyalogság és a’ 
Kress könynyü lovasok kisded osztatja, több tor- 
dai önkéntes vállalkozókkal és anynyi szekérrel, 
menynyire szert tenni csak lehetett, elküldetett.

A’ megmentés sikeresitésére őrnagy és kor
mány biztos D o b o z i  I s t v á n ,  azon őrnagy, 
kinek erélyességének köszönhetni a’ fenérintett bá
tor és vitéz ’s az alkotmányhoz, melyre meges
küdtek szeghetetlen hivséggel ragaszkodó Kress 
lovas csapatot, alsófejéri főispán! Kemény István , 
Szilváéi Miklós, Paget János, Wesselényi Ferencz, 
’s több lelkesek kíséretében , saját személyében vi- 
vén a’ fóvezényletet, tulajdon tudósítása nyomán 
adatnak itt elő ez érdekes hadi munkálat adatai.

A’ csapatnak Enyedre érkeztével érkezett ép
pen akkor, a’ már lehamvadt romok között rablását 
és képzelhetetlen gyilkolásait ismételendő, egy rab
ló oláh csorda, melyet Kress könynyü lovas szá
zados P e r e c z i  Mihály m. e. 14-ed magával hir
telen megrohanván, mire egy félszázad gyalogság 
segélyre oda érkezett, már rendezése és rettenthe
tetlen bátorsága által a’ nagy tömeget széljel ver
te és meg futamtatta , a’ gyalogsággal néhány per- 
czig űzte, de a’ bekövetkezett estvi homály miatt 
a’ győzelmet tovább használni nem lehete. Fájda
lom ! a’ lovasság derék egy őrmestere vitézségének 
áldozatja le t t ; lesből meglövetvén , azon helyt hal
va maradt és ma innepiesen itt Tordán el is te- 
mettetett.

E ’ csatázásban személyesen kitüntette magát 
Szil vasi Miklós, több zsiváoy lelövése ’s bátor el
szántsága , valamint főispán Kemény István, mind 
a’ szegény menekültek öszszeszedésében és ápo
lásában , mind az ellen kifürkészésében tanúsított
isafeelsytérflssségá" "élfilT"““ ’

Úgy szintén a’ 27-dik zászlóalj 5 -dik szá
zadbeli őrmester Anasztázi. Uraim, polgárok szol
gáljanak e’ nevek buzdításul. Fegyver és egyet
értés , Uraim, ’s e’ hon mentve van.

17-én öszszegyüjtetvén ’s m. e. 180 szekér
rel ’s gyalog sorba elrendeztetvén a’ szerencsét
len menekültek, hoszszu vonalban indíttattak Tor-
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kitett holt testeket as atban elfogott oláhokkal 
ösxszehordattuk ’s egy templom alatti sírboltba el
helyezők. Az utctán talált és öszszehordott hol» 
tak száma 19-re megy. Tegnapi és mai kirándu
lásunk alkalmával , a’ magyar lakásoktól elorzott 
számos warb» jutott kezeink közé, Wflyból ft’ já* 
rai mepekUNk már visszakapták sajátsakat, a’ 
többiről pedig beküldésük mellett pontosan fogok 
számolni- Vett tudósításaink szerint az ellen a 
hasasokba vonult. B í r ó  P á l.

M ein h iv a ta lo s  rész*
H a g y s e l y k  jaD. i s .

Röviden tudatom a’ szerkesztőséggel, hogy 
a' győzelmes magyar sereg Medgyeaen keresztül 
minden ellentállás nélkül Nagy-Selykre érkezett, 
hol egy napi pihenést tartand. Bővebb, tudósítást 
már küldöttem, de ez alkalommal talán elébb ju 
tnod kézhez ezen rövid tudósításom.

K i s s  S á n  do r s. k.
T. tudósítónktól vettünk ugyan egy levelet 

jan. 17-ről Balázstelkéról, de a’ mely a’ tábornok 
úr hiv. tudósításánál későbben érkezvén kezeink 
közé , belőle csak a’ következő részleteket véljük 
kiemelendóknek.

A’ balázstelki csatában az ellenséges sereget 
P u  e b n e r  személyesen vezérletté. Az ellenséges 
kőnnynyfilovasok egy főhadnagya nehezen megsebe
sülve hadi foglyunkká lett. A’ ellenség közül töb
ben estek el, közülünk egy sem. Sebesültünk mint
egy 11 van; az ellenségé sokkal több.

T o r d a  , jan. 18. E ’ pillantatban érkeztek 
a' vandali módón elpusztított Eoyed város mintegy 
1000 szerencsétlen lakosai, részint Tordáról fegy
veres erő fedezete mellett küldött szekereken, r é 
szint pedig gyalog nélkülözve mind azt, nii éle
tűknek bár silányúl tengetésére szükséges, mintán 
Enyed feldulása és elhamvasztása óta az erdőkben 
fa wfrgygye! -Sregyó sál, és italai hóval gédeiget- 
ték magukat.

Torda elöljárósága "s lelkes polgárai, jóllehet 
maga e’ város is az ellenség dnló átvonulásai és 
a’ folytonos katonai szállásolas által örlöttjében ’s 
különösön tüzelőkében nagyon meg van szorulva, 
elhelyhextetésekről ’s legelső szükségeikről, test
vériesen gondoskodni el nem mulatják ugyan , mind- 
azáltal, Vince, Jára ’s a’ több szomszédos magyar 
helységek menekültéi is igen nagy részben vevén 
igénybe a’ segedelmezést, felette szükséges, nőt 
elkerülhetetlen, hogy mindezen semmivel sem bí
ró szerencsétlenek a’ kormány által sietőleg sege- 
delmeztessenek. Eziránt csakugyan mint tudjuk már 
történtek is czélsierü intézkedések.

Nem lehet hallgatással mellőzni Eoyednek a- 
zon, csak nem megfejthetlek elbanyagoltatását, mi

szerint csupán 600 rablónak, mondhatni gyáván, 
esett áldozatául a’ meglehetős népességű virágzó 
város. Okait jelenben nehéz fürkészni; tán kifejti 
a’ későbbi idő.

A’ szerencsétlen menekültek megszabadítása 
oly körülmények ’s csatázások között történt, melyek
nek részletesebb tudása figyelmet érdemel.

Már na égés napja után küldetett veit Tordá
ról egy csapat, gyalog honvédekből és Mátyás-lo- 

I vasokból Eayedre a’ szerencsétlenek mentésére, 
de azon kivonuláskor, az első páni ijedtség miatt 
szétfutott népből csak igen kevesen találtatván meg 
a’ még füstölgő sőt égő város romjai között és pin- 
ezéiben, szükségessé lett az erdőkön ’s hol lehe
tett elrejtezett nyomorultaknak megmentése. E ’ vég
re f. h. 16-kán innen egy század gyalogság és a’ 
Kress könynyü lovasok kisded osztálja, több tor- 
dai önkéntes vállalkozókkal és anynyi szekérrel , 
menynyire szert tenni csak lehetett, elküldetett.

A’ megmentés sikeresitésére őrnagy és kor
mány biztos D o b o z i  I s t v á n ,  azon őrnagy, 
kinek erélyességének köszönhetni a’ fenérintett bá
tor és vitéz ’s az alkotmányhoz, melyre meges
küdtek sseghetetlen hivséggel ragaszkodó Kress 
lovas csapatot, alsófejéri főispán! Kemény István , 
Szilvási Miklós, Paget János, Wesselényi Ferencz, 
’s több lelkesek kíséretében , saját személyében vi- 
vén a’ fő vezényletet, tulajdon tudósítása nyomán 
adatnak itt elő ez érdekes hadi munkálat adatai.

A’ csapatnak Enyedre érkeztével érkezett ép
pen akkor, a’ már lehamvadt romok között rablását 
és képzelhetetlen gyilkolásait ismételendő, egy rab
ló oláh csorda, melyet Kress könynyü lovas szá
zados P e r e c z i  Mihály no. e. 14-ed magával hir
telen megrohanván, mire egy félszázad gyalogság 
segélyre oda érkezett, már rendezése és rettenthe
tetlen bátorsága által a’ nagy tömeget széljel ver
te és meg futamtatta , a’ gyalogsággal néhány per- 
czig űzte, de a’ bekövetkezett estvi homály miatt 
a’ győzelmet tovább használni nem lebete. Fájda
lo m !» ’ lovasság derék égy*őrmestere vitézségének 
áldozatja le t t ; lesből meglövetvén , azon helyt hal
va maradt és ma innepiesen itt Tordán el is te- 
mettetett.

E ’ csatázásban személyesen kitüntette magát 
Szilvási Miklós, több zsiváoy lelövése ’s bátor el
szántsága , valamint főispán Kemény István, mind 
a’ szegény menekültek öszszeszedésében és ápo
lásában , mind az ellen kifürkészésében tanúsított 
barczias férfiassága által.

Úgy szintén, a’ 27-dik zászlóalj 5 -dik szá
zadbeli őrmester Anasztázi. Uraim, polgárok szol
gáljanak e’ nevek buzdításul. Fegyver és egyet
értés, Uraim, ’s e’ hon mentve van.

17-én öszszegyüjtetvén ’s m. e. 180 szekér- 
rel ’s gyalog sorba elrendeztetvén a’ szerencsét
len menekültek, hoszszu vonalban indíttattak Tor-



<ta felé, minden felől a’ ki küldött csekély számú 
fegyveresek által fedeztetni kelletvén, mi miatt a’ 
csapat részei egymástól meszsze szakadozva voltak 
kénytelen lassan előre nyomulni anynyira, hogy 
Vinczre érkezésök alkalmával annak csak m. e. 
fele része lebete egy tömegben. Itt a’ még fenál- 
ló székházból és az oláh beszerikának szánt cath. 
templomból ’s más fal-romok mellől véletlen jól 
számított, de szerencsére roszszul sikeritett fegy
ver lövésekkel fogadtatott a’ kevés és elszórtan 
nyomuló csapat. É s  szégyelve bár, de meg kell 
írnunk, hogy e’ lövésekre, a ’ tordai önkéntesen 
lement nemzetőrök, kevés jobbak kivételével, kik 
között Érsek Elek és Posoni katonai seborvos 
polgárok említendők, a’ hegy oldalokon meghu
nyászkodva félre és elvonultak ’s a’ kevés hon
védeket 's Kress lovasokat ’s mi több a’ szegény 
menekülteket sorsokra hagyták. Uraim tordaiak, 
legyen ez utolsó folt honfiságuokon, mert bizony 
nincs nekünk hová futni, itt élnünk, itt halnunk 
kell!

Á’ honvédek századosa, meszsze hátra marad
ván a’ hoszszu vonalú csapattal, csakugyan őr
nagy Dobozi urnák ’s vele volt Hunyadi díjtalan 
hadnagy Bánó Miklósnak a’ százados Pereczi ’s 
vitéz lovassága közre müködtével sikerült a’ meg
zavarodott őrserget csata rendbe állíthatni, a' mo
hácsi , dombrói ’sat. határőrökkel vegyes oláh csór' 
dát mintegy fél óráig fentartani, ’s miután Zudor 
és ifj. Veress József vezénylete alatt mintegy 60 
székely önkéntes segedelmökre jőve, férjfias részt 
vőnek e’ csatában, végtére teljesen megfutamtatni. 
’S igy miután a’ tömeg, több elestek bátra hagy 
tavai Újvár felé , honnan jöttnek látszott, futva 
elhúzódott, a’ győzelmes kis csapat és minden 
menekültek további bántódás nélkül, bár a’ léto 
mi útnak hegy ormai mind két felől sűrűn rakva 
valának fegyveres oláhokkal, Tordára beérkeztek 
’s lehető módon elszállásoltattak.

E  pillanatban, jan. 19 délután 3 órakor hoz
zák hírül, hogy a’ inegfutamlott oláh csordát, a’ 
Balázsfalvának indított magyar tábor derekasan 
megverte.

( A ’ tordai több újdonságot jövő alkalomra.)

B e l s ö s z o l l i o k b ó l  jan 5 -kén.
( R é g i ,  d e  f e l j e g y z é s r e  m é l t ó  

e s e m é n y e  k .)

„Oknüctból ő. cs. kir. felségétől4* Belsőszol- 
nők vármegyének Hlból Dézsen,, ctímü rendelet 
( a ’ le és fellépéseket adja elő) érkezett, azon
ban tárgyalás alá sem került; miért? nem tudhatni; 
okául egyebet nem lehet tulajdonitni mint azt, hogy 
az uralkodó átalános t.biroi szellem, miszerint az

eljárásokban sinormérték: semmit sem tenni olyas 
mivel a’ loyalis ellent (ki még visszajöhet) meg
bántsuk , kisértetbe ne hozassék.

Urbánnak van egy drágalátos czimborája, kit 
hívnak ezredes Jablanczkinak, ’s ki Kápólná ’s 
Dézsröl szaladt, ekkép nyilatkozott futása előtt pár 
nappal: Erdélyben soha addig csöndesség nem lese 
mig magyar ’s oláh és szász vegyesen ’s együtt 
lakják e' földet ’s minthogy közelebbi időkben a ’ 
rebellis nyakas magyar az oláhságot ’s szászságot 
annyira fölingerelte maga ellen, a’ magyarnak ki 
kell költözni az országból ’s minden vagyonát az 
oláhságnak ’s szásznak hagyni hátra; a’ történetes 
tévedésből itten maradt’s vagyonát vesztett magyar 
pedig csak is oláhvá ’s szászszá létei által szív
hatja jövőben e’ földön a’ léget. A’ Dézsi szinte 
egy hétig őrzött beszterczei ’s vidékei nemzetőr 
tisztek is igy nyilatkoztak: Ez ember valóságos 
csász. ezredes ’s Dem tiszteletbeli mint Mikás úr.

Gr. Daun — Párma major — az egy hétig 
hurczolt kétlovas eiőfogat visszaadásáért 50 ft. p. 
kívánt ’s végre 10 ft. p.ig handlirozott ’s ennek 
kezéhez vételével adta vissza tulajdonosának a’ két 
lovát.

Dec. elején a’ nyugalmazott Reininger alez
redes aláírása alatt a’ naszódi kormány Szolnok- 
megyét értesité a’ felől, mikép nagyfalusi határ
őrségbeli születésű Pap Jákob , absolvirler theolog, 
neveztetett ki a’ Pacifications Comitétól a’ XIV. 
Román légió praefectusává ’s kerülete áll Szol
nok , Doboka ’s Besztercse vidékének 96 falujá
ból; szintén tudatja azt is , hogy a’ nevezett ’s 
bitofán doctorizálandó praefectus úr híveit Bethlen
ben fogja öszszegyüjteni ’s magát hivatalába in
stallálván Tribunusait kinevezni. Ezt tudatva meg
keresi az officiolatot, hogy a’ nevezett praefectus 
iránti engedelmességet a’ megye népének meg
hagyja.

Ez a’ praefectus ur működött is Bethlen kör
nyékén eleget hogy megszámoltassék érette. Dec. 
vége felé a’ szebeni provinciális commissoriatus 
Puchner ur elnöki rendeletéből elmondván , mikép 
a’ cs. katonaság díjazása a’ mostani háborús idők
ben a’ kincstárt igen kiürítette, ezokból meghagy
ja, hogy a’ folyó adónak h á r o m n e g y e d é t  ez 
évi áprilisig beszedje ’s azt folytonosan be is szol-

ssa.
Mindaddig, mig az erdélyi megyékben is a’ 

rendszer át nem változtatik ’s  a’ tisztek a’ főis- 
pányok nagy részével együtt meg nem rostáltát- 
nak, ez országrészben a’ dolgok kellő rendben ba
josan fognak menni, mert a’ mostani emberek nagy 
része nem emberei az ügynek ’s magokat az ügy
gyei nem azonosítva, hivataloBkodnak & fizetésért.#)

*) Urbán is volt egy némely iránt ilyen észrevétellel.



V egyes h írek .
A’ n. enyedi szerencsétlenség után főisp. Ke

mény István ki kü.detett a’ szerencsétlenek ösz- 
szegyüjtésére. Sikerült őket megmenteni ’s 80 
szekeren Kolozsvárra szállitni. Soknak keze vagy 
lába elfagyván, ezek gondos ápolás alá vétettek. 
A’ kolozsvári polgárok sokat házaikhoz fogadtak 
a’ többiek a’ ref. főtanodába elhelyeztettek. így 
előbb 600 p. ft. köztök kiosztatott; f. hó 21-kén 
pedig ugyan az ő számokra 2000 p. ft. adatott át 
Kemény István főispán számadása alá.

— Felvincz lakosai Tordára és vidékére me
nekültek , ’s minthogy itt nem csak egyesek, ha
nem családok forognak fenn, Ugrón István Torda- 
megyei kormányzóhoz 6000 p. ff. utalványoztatott, 
köztök leendő kiosztás végett, ’s a’ honvédi bi
zottmányhoz még nagyobb segély megrendeléséért 
is felírás tétetett. —A’ reform, lelkésznek fizetése fél 
évre kiadatott az álladalom pénztárából.

— Vadász csapatok alakíttatnak, foglalóul 5
p. ft. adatván — ’s rendes katonai zsold. Ebbe 
csak az állhat bé, ki lőfegyverrel van ellátva. 
Mások a’ mozgó nemzetőrségbe vétetnek fe l, ’s 
kiknek lőfegyverük nincs láncsával állanak elő. 
Ezek rendes katonai zsoldot kapnak; kötelesek 
mind lakbelyököo, mind azonkívül hová rendeltet
nek szolgálni — feleskettetnek az alkotmány iránti 
hűségre ’s törvény iránti engedelmességre. Mind 
a’ vadász mind a’ mozgó őrcsapatok alakítói és 
tisztjei alkalmasságáról a’ megyék főtisztjei fe
lelősök.

— Ugrón István Tordamegye kormányzójául 
neveztetett.

— Tamási Károly a’ kolozsv. cath. iskolában 
megürült egyházi történet és álladaiom-tan taná
rául helyetesittetett.

— Özvegyek, árvák nyugdijai, az illető pénz
tárok hiánya miatt országos biztos ur gondosko
dásából másunnan fizettetnek. Tanárok, lelkészek, 
egyház szolgái fizetéseiket kapják.

— Minden fuvar s kiszolgáltatott élelmi sze
rek kész pénzel fizettetnek.

— Puskák ’s fegyverek vásároltatnak ’s ki
osztattak a’ mozgó őrseregnek.

— Az állodolom részéről minden megtétetik, 
csak mi legyünk ügyünkhez hívek. Lóra minden ki | 
képes, fegyvert ’s minden védeszközt elő ki csak

elbírja, használjon a’ hazának ’s magának.
— Az elrablóit vagyonok viszszaszerzését az 

állodalom nagy feladatának ismeri. Portyázó csa
patok indíttattak minden felé e’ végett ’s az oláh 
ajkú nép lefegyverzésére.

— Rögtön ítélő és rendes itélőszékek tartat
nak. Választmányi gyűlések, hol csak lehet indul
nak meg ’s minden elkövettetik, hogy a’ rendsze
res állásba viszszaléphessünk.

S z o l n o k r ó l ,  jan. 13-ről következő érde
kes ’s hitelt érdemlő tudósítást vettünk: Ottinger 
mintegy 2000 emberből álló csapattal Szolnokban 
van, a’ ferencziek gvardiánját egy egyházi be
széd tartására kényszerité, ki kellett emelnie, 
hogy eddig kényszerítve volt a’ hallgatásra, de 
mindig bűnnek tartá a’ „törvényes“ király elleni 
felkelést. E ’ beszéd után a’ nép öszszecsődült a’ 
templom előtt, és kinyilatkoztatták egymás közt, 
hogy soha sem fogják kivonult népünket ellenség
nek tartani, a’ gvardiánt pedig agyonütéssel fe
nyegették, ha még egyszer hason szellemű be
szédet tartana hozzájok. A’ császári tisztek durva 
szitkozódásokra fakadnak (^kiknek két harmada 
magyarokból áll} ’s megvallják, hogy ily csúfos 
fogadtatásra mindeddig nem találtak. Az  ellenség 
akasztófa igérkezése mellett requirál, nyugtatvá- 
nyoz, de semmit sem fizet. Ottinger magát másod 
vezérnek nevezé ’s durván bánik a’ néppel. A ’ 
vidékre Szolnokból írandó leveleknek nem szabad 
bépecsételtetniök, ő mind ei szokta olvasni és el
lenjegyezni.

Hadi tekintetben az egész Szolnokban fekvő 
sereg két ezer emberből áll, mind lovasság , maga 
az ellenség is csak két ezer ötszázra tévé szá
mát. A’ Jászságba vezető utak nincsenek elállva. 
Abonyban, mióta Ottinger átvonult nem volt e l
lenség , ugyan ezt mondják a’ czeglédiek.

A’ katonaság azt monda, hogy Jellachichve
zérlete alatt gyalogság fog hozzája csatlakozni. 
Midőn bevonult a’ katonaság, azt mondta a’ gaz
dának^ hogy mintegy más napra tovább vonul,
15-én estve azonban még Szolnokban volt ’s csak 
az előcsapat ment röppentyű ágyúval Törökszent-
Miklós felé, Agyujok mintegy 12 van, mia4..12
fontos. Későbbi hírek szerint az ellenség más utat 
választani mondatik. (^Közlöny.}

H IR D ETÉS.
Áz állodalom számára szükséges gabona menynyi— 

ség beszerzése végett folyó januar hó 25-kén árcsökken
tés fog t a r 'u tn i  a’ város házánál délelőtt 9 ó r a k o r ,  
mi e’ szállításra rállalkozni kívánóknak ezennel hírül 
adatik. Kelt Kolozsváat jan. 21-kén 1849.

Tja r I m r e ,  
élelmi biztos.

(1) T e l e k y  Tamás ur merostor kapu előtti h á 

zának egész felső em ele te ,  konyhával, pinezével kiadó 
bővebben ugyan olt ertekeződhelni. ( !)•

HIRDETÉS.
Az álladalom számára gabonát nagyobb mennyiség

ben szállitni vállalkozók jelentsék magokat n á l la m , b. 
monostor utcza. Kribl ház.

T a r  Imre.
Élelmezési biztos.

( 1- 12)

S zerk eszti é* sa já t b e lliive l nyom atja O c s v a l  F e r e n c » ,




