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Megjelenik e’ lap vasárnapot kivéve minden este, féliven. Tart al mát teszik a’ főhadivezérség hivatalos közleinéuvei, irányczikkek , bel- és külföldi hírek.

Hirdetmények a’ szokott díjért vétetnek tel.

K o lo z s v á r , február 2. A’ képviselőház
második álmából is felébredt.
Táblabirói áhítattal várta furfangos ministerei;ől a’ haza megmentését.
De a’ sok Bécsbe szaladgálás, fel ’s leirat,
■endelkezés és furfang mellett a’ körülmények csak
mlyosodtak , a’ rácsok féktelenebbek ’s erősebbek
lettek , a’ horvátok a’ főváros köselébe nyomultak.
Ekkor lebbeut el az első álom , midőn aztán
kénytelenek voltak a’ kormányt kevésbé hiszelékeny ember kezére bízni ’s átlátták, hogy a’ fel
támadt csordákat csak haderővel verhetik le.
É s elszenderedtek ismét, kifáradva a’ harcz
lármájától békét álmodtak. Az álmodott békében a’
magyar nemzet függetlenségét, szabadságát biz
tosították azok, kik a’ rációkkal és oláhokkal el
lenünk irtó háborút indítottak , véreinket legyilkol
ták , lakainkat kirabolták, felperzselték. Es bizto
sították azon peresben , midőn hóditó reményük he
tedik egében , Pestbuda falai alatt zörgették a’
számunkra hozott lánczokat.
Windisgrács a’ pacificáló követséget letartóz
tatta. A’ képviselőház szemei újból felnyíltak és
most látja valahára, hogy egy vaskövetkezeteseégii ellenséggel van baja , a’ ki martius óta mindég
ugyan az : soha nem akart kevesebbet, mint halá
lunkat , pénzünket ’s fegyverünket.
Ha a’ peresek oly irtózatosan nagyszerűek
nem volnának , élet halál harcz közepette nem ál
lanánk , kedvünk volna nevetni azon a’ pacificalo
táblabirói jámborságon. És ha a’ képviselöház el
szánt nyilatkozatában az egyesült akarat kezessé
gét nem birnók , kedvünk volna egy tükörbe fel
mutatni a’ pacificalo arezok quodlibetjét.
Egy torzkép lenne ez a i elcsüggedi ’s hiszelékeny jó akaratuak háta megett incarnalt pecsovicaok alakjaival.
De az események túlszárnyaltak minden gyar
lóságon , jót roszat önvédelemre kényszerítenek. Oly
téren állunk , hol nem eskük ’s kegyes mosoiljok ,
hanem fegyvereink biztositandják szabadságunkat;
ott állunk, hol a’ boszuló igazság keze nehezül a r

ra , ki másként akar békét mint a' függetlenség ’s
szabadság alapján.
Mi nem akarunk, mi nem fogunk szolga nép
lenni; mi nem akarjuk a ’ béke fejér lobogója alatt
kiirtatni nemzetünket. Üdvözlet azért a’ képviselőháznak az önvédelem fegyverével kezében.
F e r k 5.
B a l á z s f a l v a , február 2. Feri barátom!
Alkalmat veszek magamnak a’ hivatalos közleke
dés utján hozzád írni és pedig anynyival inkább ,
a’ menynyiben naponkint meggyőződöm arról , hogy
írásom nem leend sí kei {nélküli. Te ngyan isj mint lá
tom, a’ táborba küldesz néha egy-egy „Honvédet4'
de ide Balássfalvára, hol éppen úgy szólva „pos
ta ostatio“ van ’s pedig a’ tábor előtt legelső , bár
egy „Honvéd44 néha a’ világ ( ! ) állásáróli osto
baságunkat eloszlatná; nem küldesz. Hát ez e’ az
igazi barátság ? i|f) Itteni életünk igen sajátságos,
urai vagyunk anynyi földnek , hova karunk ’s k a r
dnak koronkint kihat; ’s ezen bünfészek, környéké
vel együtt a’ napi parancsok elvételére koronkint
előáll ’s hordja be hűségesen azon fegyvereket,
melyeket Pnchuer a’ bandita főnök , a’ védtelen
magyarok kiirtására osztogattatott ki. Hordja be
töredelmes arcz kifejezéssel azon portékákat, me
lyeket hihetöen n’ már legyilkolt tulajdonosok holt
testeiről Js unition lakaiból hoztak el. Balazstalváról úgy mint a’ környékbeli helységekből még
igen sokan vannak távol, a’ megérkeiök nemzeti
szín lobogócskákkal jelölik ki hon létöket ’s ilyen
lobogók már már a’ környékben egész körül kitüzvék. A ’ lakosok, kik ».’ nagyhírű Arszintye,
vagy szerinte Axenti Severns azou ijesztésére,
mintha a’ magyarok által kivétel és irgalom nél
kül fognának megnyuzatni, elfutottak ’s a’ hegyek
közt egybegyülve várják a’ halálnak ezen irtóztató nemét, de a’ uaponkint megjelenökkeli emberi
bánásmód , a’ szigorú, de igazságos', eljárás több
eltévelyedettet csalt már ’s csal naponkint hajié-*)
*) Bocsássat ok meg b a r á t o m ; én azt sem tudtam, hogy
ti Balázsfalván vagytok , azt sem hogy ott posta állo
más volna.
S z e r k.

130 kába viszn. Egy nagy családi élet e t itten , hol
a ’ borzasztó gyilkosságok elől megfutott, részint
itt talált magyar rabok és menekültek nem megvetendő számú ’s inkább uevekedó mint apadó tár
sasága közepette kell naponkint szállás és élelme
zésről gondoskodni. Enynyi kifosztott szerencsét
lenek arczain, kiknek életükön kívül alig maradt
egyebök, nézzük naponkint a’ jövendő fölötti ke
serű aggodalmat ’s a’ kiknek mégis úgy látszik
legnagyobb vigasztalódás, ha az ügy gyózedelméhez remények nyílik , mert úgy mondanak ő k :
mi tőlük elraboltutott , azt viszsza-adni többé le
hetetlen ; igen , mert az nem egyedül anyagi ér
ték vaia !
Egy szerény figyelmeztetést kívánok itten még
megemlitni. E ’ környék közelebb áll ahoz, hogy
felhagyva az előtte is képtelen eredményű táboro
z á s s a l, valahára tűzhelyéhez viszszatérve ismét na
pi munkáját folytassa ’s ezzel a’ bűn bevallás a ’
töredelmesség is csak nem együtt j á r , minek kö
vetkezése az i s , hogy itt egy középpontja lévén
a’ borzasztó tervek koholmányának, ide öszpontosúl most a’ rablott portékák gyűjteménye is. Azért ezek kezelésére ’s egyéb politicai intézkedés
tekintetéből i s , nem lenne felesleges itten egy pol
gári biztosságot állítani fel ’s szaporítva a’ kör
nyékben a’ katonai erőt, sok életben maradott ár
vák- és özvegyeknek lehetne viszszaszerezni elrab
lón tulajdonát ’s mi legfőbb , a’ menekültek élel
mezése, felsegélése is biztosabban ’s gyorsabban
eszközöltethetnék.
Az országos biztos rendeletére tegnap indít
tatott útnak ionén egy szerencsétlen nyomda oly
állapotban, a’ minőben találtatott, ügy látszik a’
legutolsó honvéd is meggyőződött arról, hogy egy
hatalmas eszköz lehetett itt e’ szerencsétlen nyom
da a’ cselekedetek megérlelésére, azért a’ legna
gyobb figyelem mellett sem lehetett azt az enyé
szettől egészen megóvni, különösen mi a’ betűket
illeti, azokat alig ha lesz betűszedő, ki valaha
külön szedendi.
Most a’ vSzébeni táborozás végéhez siet. Úgy
látszik itt volt utolsó rúgása a’ haldokló sza
márnak. Már két zászlóalj katonaságot, mint azt
az oláhok beszélik , átszálitottak Fejérvárra azért
mert tovább harezolni ellenünk nem kívántak, ’s
át akartak áliani. Tegnap egy sivkovich féle közvitézt temetettünk el , ki terhesen megsebesülve
ide menekült, gondos ápolás mellett végsobajjai
között is átkozta az austriai házat, mely öt iiy
alacson úton kényszeritette meg halni!
A’ honvédet várom.
Iván. *) * * }
**) Küldök bajtárs ! Hanem , me rt más útját nem
tudom , Marosvásárhely fele a’ szelindeki táborba. On 
nan talán megkapjátok.
***) Tö bb itt levő barátinkal együtt mindnyájatokat
üdvözlünk ’s tudósításaid folytatását elvárja Szerk,
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K r a s z n a , jan. 29. Emlékszik-é ön Sz
J u r ! hogy Kraszna múlt év előtt még „ország4
i nevét hordozta érdemeiért? Tulajdonát e’ mai na
pig megtartotta. E ’ természetéből kiindulva f. hó
24-én liberalisságának ultrájában saját királyát
felakasztatta. 0 királyi felsége, bagolyfalusi Deheban Vaszilika szégyenletében , minden szembesitések daczára e’ méltóságát tagadta — mit nem
hiszem hogy tesz vala — ha tudja miként Bereczki József kémeri polgár, ki Dobokában’s szom
széd megyékben Urbánnak, 6 felsége 5 Ferdinánd hiv tábornokának ősztől fogva élelmezési biz
tosa, 430 njjoncz öszszetobofrzója, csupán a z é rt,
mert e’ tettét elösmerte, tiszti ügyészünk által
szabadon bocsáttatott,
mondom ha ezt tudja vala,
elismer mindent ’s most egész pompájában tisz
telhetjük a’ bogdánházi főkapitányt, a’ krasznai
zavarok főczinkosát, á’ meszesi királyt
az eredetioek dicsőséges mássát. így pedig gyászos ha
lállal mula ki minden jó érzésű schvarzgelbeknek
nagy bánatára és gyásiára.
Nehány krasznai újdonsággal kedveskedhetem
még önnek, ha azon léha ( ? ? ) győzelmi hírek
ből kedve lesz beszuszokálni hírlapjába.
E ’ holnap x. napján (de certo die protestatur) királyi tanácsos Sz. I. meghalálozván, te
metési tisztességére legsürgetősb sürgöny által
citáltattak be a’ tisztviselők. Az semmit sem tesz,
hűségünk ’s tiszteletünk bebizonyítása mellett, ha
megyénk legsürgetősb teendői ’s felsőbb reodeletek végrehajtása az által félben szakasztattak.
Somlyón az úgy csúfolt galuskásoknak hon
védekké léteiével — kikről közbevetőleg tudja ön ,
hogy érdemök után tisztek lettek — a’ nemzetőr
ségi tisztek restauratioja történt (de certo die iter.
prot.) a’ mikor városi hadnagy Pap János ur ékes
szónoklatban előadván, hogy tisztválasztásban ne
legyen ügyelet a rra , kinek van e sz e , hanem ki
nek van nagyobb curagéja, kapitánynak elválasztatott hadnagy Pap János ur, főh. Lázár Ján o s,
de nem az a l kinek esze van ; alh. Kelemen An
drás és Kába József ’sat.
Yegyes v áiaszíinátí} OTíiriethatározta (de eerlo
die et nro prot.} hogy mivel restauratio óta az
applacidált hajdúkkal, vagy huszárokkal nem éltek
*) T ö b b felszólításra főispán u r har madnap újra b e 
fogatta ugyan. Azon kévés idő alatt nsm csinált egye
b e t , mint elhitette a’ vele találkozókkal, hogy csak
U ib á n t ar that j a meg az országot; a’ n é me t uralkodás
a’ legjobb volt és lesz, a’ császári sergek legvőzhetlen e k ; a’ magyarok csak azért emancipálták ő k e t , hogy
e’ háborúban raeliettök legyenek ’s ha győznek a’ m a 
gyarok , az uj polgároknak meg nagyobb zsarnokai leendnek ’s igy az egész b á b o m az urak dolga. Hisz ez
csak beszéd azért ügyeink jól á l l a n a k , ez nem hiba.

r, I.

**) Naszódról haza érkezve, azt állította , hogy ő a'
király ezen vidéken.
r . I.
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tisztviselőink és igy szükség felettiek, mivel a’ ról mitsem sejtett senki, még az nap találkozónak
nélkül is tiszti tekintélyüket erélyes magok vise elócsapataink a’ Gálfalváig nyomuló ellenséggel.
leté megőrzötte, tehát ezúttal a’ huszár fizetések Mily máskép ménének a’ székely táborozás idejé
az enyedi vagy más szerencsétlenek felsegélésére ben a’ dolgok!
forditassanak, azután pedig megszüntessenek.Olvasd:
17-én Balavásárárol 57 szuronyos fegyver
a’ szerencsétleneknek kolduljunk házanként; a’ hu rel ellátott zagoiri szász hozatott be foglyhl, kik
szárokat pedig illetők 15 nap alatt illetőségük ki éppen Balavásárát valának felgyujtandók. E tek
nem adása terhe alatt felszereljék.
ellen családuk tagjait vesztett vidéki székelyeink
Guerilla csapatunk, künn van a’ síkon , melyet boszszusan tőrének ki.
a’ forgó szél anynyira kitisztázott, hogy rajta a’
Térparancsnokunk a’ Sz Tamási csatákban
délibábnál egyéb, fényes délben sem látható. Halo edzett Forro alezredes ’s teljes reményünk van
gatjuk , várjuk hová üt ki a’ dolog, de talán em hogy az ujonczokul önként toluló fiatal székelység
berünk sincs reá, ki lobogóját megragadja. Sze siető ’s kellő kiképzésire, valamint a’ vadász csa
gény szegény Kraszna ország !!!
patok czélszerü alkalmazására fő gondja leeüd;
Egyébiránt örümmel tudathatom az olvasó kö- mint ezt már volt is szerencsénk tapasztalni.
A’ szék törvényesen választott tisztviselői hi
zönséggel, miszerint vidékünk csendes. De nehogy
azt gondolja valaki, hogy B em győzelmeinek kü* vatalukba visz8zaállitattak.
Hazánk egyik vérebe B. Jósika Jankó 2-án ment
szönhetjük. Ez tőlünk igen távol van; vagy em
bereink szelíd jellemének , hiszen ezt a’ Bereczki többed magával városunkat kikerülve Sieben felé.
Közelebbről egy szebenböl küldött gránátos
József féle szelíd hajtogatok folytonos lázadásban
tartják. Köszönhetjük azon szerencsés körülmény katona kém fogatott el, ki honvédi ’s paraszt
nek , miszerint a’ f. magyarhoni ’s erdélyi tábor öltözettel is el volt látva.
A’ bogácsi szászok, táborunknak Szeben alá
közt centrum lévén a’ vonzó és taszító erők megrohanáss miatt még egyik félhez sem csatlakoz vonulása ’s Megyésnek elfoglalása után is, egy a’
hattunk 5 köszönhetjük nehány egyeseknek, kiket tábor utánni fuvarozásból viszsza jött polgár ifjat
elvertek elkinoztak ’s már kiakarták végezni, csu
a’ Jehova sok időkig virágoztasson.
r. 1.
pán a’ véletlenül oda vetődött két Kossuth lovagnak
köszönheti meg mentését.
US V á sá r h e ly i, e s e m é n y e k (V é g .)
Azon szomorú hírrel zárom be soraimat, hogy
Egynehányan lelkesülve vállalkozának bi zo a’ 27-ik zászlóalj vitéz őrnagya gróf G r u b i t z i
nyos hir szerzése végett Kolozsvárra menni ’s Sáador lábán lövést kapott ’s lova ráesve ezen
végre jan. 7-én meghozók táborunk közeledésérőli esés következtében meghalt ’s itten f.bó 27-én
örvendetes bírt.
szokott katonai diszszel eitemettetett.
Sz.
Ez alatt a ’ reactio barátai sok álhireket köl
tenek ’s mi mint nJ reményiéit segélyt óhajtó víz
be fűlő a1 legkínosabb helyzetben valánk. Szoron
S íam osu jvár Febr. 1-én.
gató aggodalmaink mind inkább nevekedtek ’s nem 1
Szamosujvárt a’ piaczon járván papirosra ta
is oknélkül, mert e’ hó 10-ke táján vala Puchner j láltam , bele néztem , rendes tartalmú kis dolog
és czinkossai által városunkra a’ végpusztulás ó- \ vala benne. A’ városban néha néha hánynak el
rája kitűzve 5 mint ezt hitelt érdemlő egyének sa- j gunyiratot, de ez nem az vala. A’ etil táblabiját szemeikkel látott levelek után állítják.
roi hanghoz volt alkalmazva, a’ pontokban volt
Végre 1 3 -ka éjeién 11 órakor a’ székünkből valami fülbe súgó, nem álhatóin meg hogy ne
menekült 580 főből álló vitéz csapat a’ szép te közöljem, mert humoristicája üti a’ mostani idő
hetségű Toinay Gab0r ~§rnagy"VékérietsnrhrM m eg- f kiváuatát. A’ papirosán e: vaía.
érkezett. Örömünk leírhatatlan volt. Legyen elég j
Ké r d ő pont ok:
emlitnem, hogy városunk kicsine nagygya talpon j
A’ korszellem kérdezteti,
várá rokonainkat, barátainkat ’s még azon éjjel j
1) Meddig gondolja a’ magas aristccratia
hajnal felé megérkezett kedves Vilmos huszáraink- j hogy a’ nemzetiség észre nem veszi, miszerint
kai együtt igyekezénk őket lehető vendégszerető- < ő még nincs a’ műveltség azon fokán, melynél
leg elfogadni, mert t. oet. 20 ka ólai szünteleni j fogva megesmerje vezényletre, kormányzásra alkal
katona élelmezés ’s kiprédáiás miatt polgáraink j matlan voltát, népszerűséget magának ki ntm
élés tárai nagyon kiürültek. 14-kén este megér- \ vívhat; és mikor akar már valahára a’ nagyszolkezett a’ szabadító angyalkint várt világhírű bős
láarol lemondani?
B e m tábornok is. Tiszteletünk, hálánk ’s ragasz- j
2 ) Mikor akarják a’ megyékben a’ gyűlölt
kodásunk minden jeleit tanúsítók. 16-kán a’ derék J kerületi és járásbeli tiszteket elbocsátani ? és mi
táor eltav ozott ’s el védangyalunk sok ezer ke- | kor
áil be »’ politikai vegytan életbe léptetése,
be áldásai tói kisérve. Az ágyuk mellett égtek a’ \ alkalmazása? Különben el nem érethetvén a’ jog
kanoczok, a’ tábor csatarendben távozott. A’ való
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egyenlőség, nyég kevésbé a’ testvériség.
Nagy rettegésben tartotta a’ várost a’ Duna,
33 A’ /megyékben felálitandó rögtönitéló melynek kiáradását minden perczben várták. Atörvényszékek csak is kárvallottakba! alkottatnak zonban a’ jé g eltakarodott róla, a’ nélkül, hogy
őszve? Ezek 'miféle igazságot fognak kiszolgáltatni? tetemesebb kárt okozott volna.
4)
A’ rögtöni törvényszéket peres fél fogja A’ figyelmezö is megjelenik, szerkeszti az
é tenni, vagy nemzetiségből vegyitett bírák, kik ismeretes Vida Károly! Még lapjait nem láttuk,
forradalom következtében leg kisseb érdekeikben de programmját olvastuk. A’ borzadásig szemte
sértve nincsenek?
len, a’ nemzet kormányáról, az országgyűléséről
53 Kózeledik-é a’ testvériség országa azzal mint terroristicus zsarnok hatalomról s z ó l! Gyalá
ha a’ ki kiránduló nemzetőrök bűnöst ártatlant zat fejedre, áruló! inig a’ kötelet nyakadra te
kirabolnak , vagyonjától meg fosztanak , személyét hetjük ! (Alfd. Hírlap.3
öszszerongálják, sőt némely helyt életet is vesznekel.
63 Használ é a’ kiegyenlitésnek az , miszerint
( D u n a m e l l é k i h í r e k . 3 Az ellenség ál
a’ politikai bűnösök közül némelyek vasra veretnek
tal
megszállott
vidékeken uralkodó önkény ’s zsar
mások nem ? némelyek egyesbe dngatnak mások nem,
nokhatalom
jellemzéséül
és az általok hírlapok ut
a’ kínzásra honnan adatott a’ hatalom ?
ján
’s
ámító
gaz
czinkosaik
által fennen kürtőit
Ezen kérdő pontok megfontolására ’s ’a józan
okosság világánáli megoldására az átalakalás min vagyon- ’s személybátorság vázlatára érdekesnek
hittük a’ következők közlését.
den baráti felszolitattnak.
A’ p o z s o n i n é m e t h í r l a p egyik számá
Ennyi vala az ir a t, mit a’ szerkesztőséggel
ban
ezek
olvashatók : ,,az itteni katonakerületi pa
közleni kívántam.
rancsnokságnak Potsonmegye első alispánjához múlt
Honfi.
évi dec. 23-ról ’s azon évi dec. 25-ről Pozsonváros tanácsához intézett reudelete következtében
— B u d a p e s t r ő l . A’ tőlünk csaknem vég báró J e s z e n á k J á n o s öszszes vagyona, ki
képen elzárt fővárosból egy magánylevelet olvas a’ pártütők mozgalmait magas mértékben gyámoiitunk e’ napokban, mely szerint ott a’ zsarnoki tá, sót abban fölötte élénk ’s veszélyes részt vön,
rémrendszer már egész erejével lábra kapott; több biróilag lefoglaltatott. Hasonló eljárás történt P eelfogatások történtek , mind a1 mellett, hogy azok, t ó t z István Pozsonmegye volt főügyésze ’s Bur
kik magokat compromittáltaknak érezték , nagyobb ján Ignácz ügyvéd ellen , kik mindketten biróilag
részint előre eltávoztak. A’ lakosok, még azok is, befogva vannak. KeltPozsonban , jan. 5-én 1849.“
kiken azelőtt egy kis sárga-fekete ssin vala lát
Szinte az érintett lap szerint bizonyos Kem
ható , kezdik unni az absolutismus nyommasstó pen feldmarschal-lieutenanttól egy rendelet intéz
nyűgét. Kávéházi őszinte beszélgetések, vigyázat tetek a’ pozsoni első alispánhoz , melyben a’ ,,me
lan nyilatkozatok azonnal feljelentetnek. Hiába á- gyei állandó választmány“ megszüntetettnek nyilmitják tehát a’ Pesti Hírlap emberei a’ világot , vánittatik ’s minden ü g y e k , a’ politikai dolgokat
hogy igy amúgy minden jó rendben van; merj bi kivéve , melyek eddig közgyűléseken , mik szinte
zony Windischgrücz uram ugyanaz Budapesten , ezután eltiltatnak , tárgyaltattak , a* általa e’ czéla’ ki volt Bécsben. Hanem a* oly áruba bocsátha ra kiszemelt megyei egyének által lesznek tár
tó valami, mint a’ P. H. és Íróinak lelkei, csak gyalandók ’s eldöntendők.
oda akarják édesgetni a’ Pestről eltávozottakat,
Ezen új atyáskodó kormány , mint nem ter
hogy őket keíPfcxébe kerítsék. Értjük a’ madarász jeszti ki még figyelmét, egy adatkát mondunk el:
kellemes sípját.
...r ... __ __
Bizonyos W e i s z Miksa pozsoni éjjiór unalmában
Hír szerint az ellenség nem sokára nagy fá vagy meglehet szükségből éjjel a’ falragaszokat
ba akarja vágni fejszéjét, u. m. Komárom megtá letépegette, velők másnap kandallójában begyúj
madását kívánja eszközölni. No csak kisértse meg i tandó ; szerencsétlenségére egypár windischgraetzerejét. Mi Komárom megyéről egy más forrásból J féle’ proclamationak sem kegyelmezett meg , ’s e igen örvendetes tudósítást vettünk. E ’ szerint az zért szegény haditörvényszék elébe állitattván , há
ottani lakosság a’ hátrahagyott őrséget több he rom héti fogságra ítéltetett. Látszik uraim hogy
lyen megtámadván, meg- és kiverte.
még saját árnyékaitokban is rémeket láttok de
Mint bizonyost besséllik , hogy midőn Jella- hiszszük eljövend az idő mikor a’ népek kiábrán
sich Károlyi Györgynénél kívánt tisztelkedui , ez dulván bóditó álmaikból nem leend szükségük
azt üzente , hogy el nem fogadhatja, mivel beteg, ürügyre hogy nyakaitokat isten büntető keze g y a 
valamint számára mindig beteg lesz.
nánt szeghessék.
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