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Megjelenik, e» lap vasárnapot kivéve minden este, féliven. 
nvei iránycsikkek , bel- és külföldi hírek.

' hirdetmények a’ szokott díjért vétetnek fel.

Tartalmát teszik a’ fó'hadivezérség hivatalos köz lemé-

C satam ezci rem tn lscen tiák .
i i .

Viszszavonulva Szelindekre jan. 22. és 23-át  
csendesen töltöttük. Segítség iránt lépések tétet
tek ; magánk azonban szüntelen készen állottunk. 
E ’ napon (jan. 23 .)  engedte haza tábornokunk a’ 
már több hónap óta táborozó háromszéki gyalog 
zászlóaljat és lovasságot, azon reménységben, hogy 
nem sokára újakkal cserélik ki magokat, ’s ebből 
az a’ gyalázatos S i e b e n  b. B o t e  azt hazudta: 
eszökre tértek ’s oda hagyták Bem táborát. Ily 
gaz hazugság nem érdemel egyebet megvetésnél. 
24-kén délutáni 3 és 4 között megtámadott az] el
lenség , még pedig három felől. Daczára annak , 
hogy egyike legerősebb zászlóaljinknak már elment 
volt, mind a’ három felől megvertük ’s előbbi he
lyökre viszszakergettük. Másnap Qan. 25.)  egy 
körutat tettünk Nagycsür és Vízakna felé a’ he
gyeken, ’s az ellenség egy lövés nélkül mindkét tá
madási helyét elhagyva, újból Szebenbe vonult visz- 
s»a. Jan. 26-kán ,  2 7 ,  2 8 ,  2 9 ,  30-n semmi e- 
gyéb nem történt , mint hogy hadiszállásunknak 
egy utczája vigyázatlan tüzelés miatt elégett , étel 
és ital roegfogyott ’s ekép kénytelenek voltunk 
(31.) tanyáukat Vízaknára tenni át. Hire jővén , 
hogy M.ország felöl segítség indult számunkra, a’ 
XI. honvéd zászlóalj, a’ Mátyás-huszárság I. szá
zada és néhány ágyú, b. Kemény Farkas vezérlete 
alatt elébe, más commando pedig ugyancsak se 
gítségért a’ székelyföldre küldete tt , valamint mu- 
nitio iránt is N. Bányára rendelés és commando 
indult el. Mig Kemény Farkas serege Szerdahe
lyen, Szászsebes és Szászvároson keresztül Dé
váig hat, e’ városokat az ellenségtől megtisztítja 
8 egyfelől a’ Zaráudban levő erővel magát köz
lekedésbe teszi, másfelől az Aradról jövő segítség 
'ránt kémlelödéseket vitet végbe, nem csak , de a’ 

éváról elfutott Rukavina ezredbeli egy zászlóalj- 
ny* katonaság és a’ Salamon , huoyadmegyei oláh 
praefectus által vezetett láncsás és fegyveres oláh 
sereget febr. 6 án hajnalban Déván megverte ’s 
e szalasztó^ , addig Vízaknán maradott pár ezer

nyi főből álló táborunkat, az az iránt bizonyára ér
tesült ellenség febr. 5-kéa reggeli hét nyolcz óra
kor újból megtámadta. Az ellenség ereje 15 ezer
nyi fő lehetett, a’ miénk alig két ezer. Nem tu
dom ki lett volna Bemen kívül, ki a’ két erő ily 
nagy különbsége mellett is csatát fogadjon el. Ó 
elfogadta ’s egy darabig diadalmason is vívta. Mig 
egy félórai tüzelés után az ellenségnek két ágyú
ját ügyes tüzéreink öszszerontották, seregét futás
nak indították, mire vezérünk, hogy többet mutas
son egész erejét csatárlánczba osztva rohamra in- 
ditá. De rósz következéssel. Mihelyt ugyan is az el
lenség a’ sáncsok megül (hova a’ mi fegyveres erőnk 
beállítva volt) kirohant gyalogságunk parányiságát 
észrevette ’s hogy semmi tartalék sergünk nincs ki
kémlelte , neki bátorodva fordult viszsza ’s a’ mi bár 
hósileg harczolt seregünket hátrálásra kényszerité. 
A’ támadás hirtelensége, a’ hely szűk volta, a’ 
szekerek roppant tolulása lehetlenné tévé az utón 
mozgást ’s így lön , hogy ágyúink közül néhány, 
valamint podgyász szekereink egy része is elfog
laltatott, több gyalogúink elfogattak, táborunknak 
pedig egy része N. Selyk és Medgyes felé, má
sik Balázsfalva felé ment, ott levő fedezeteinket 
Gálfalván vagy szükség esetében M. Vásárhelyit 
ösxszevonni; a’ másik pedig a’ Dévára ment erö- 
vel egyesülendő, azon nap Szászsebesre vonult. 
Másnap (febr. 6 )  seregünk e’ részének Szászse
besnél uj és pedig győzelmes csatája volt, az el
lenséget keményen viszszavervén. Febr. 7-éa foly
tonos ágyudörgés és harczolás között érkezett a’ 
Piskinél levő bidhoz, hol meghallva e’ bírt, a’ 
dévai tábor reggeli kilencz órakor már csataké
szen várta , a’ viszszanyomuló ’s már* testben lé
lekben kimerült vízaknai tábort a’ csafamezőn fel
váltandó. E ’ nap nem történt semmi. Febr. 8-án 
megtámadtak , de mintegy másfél órai tüzelés a lán
jának látták tovább állani. Febr. 9-én volt a’ pis- 
kii nagy csa ta , vérben párja a’ Szebeninek.

Kilenca óra tájatt kezdődött meg a’ le^neme- 
sebb elszántsággal részünkről, a’ legoemtelenebb 
ravaszsággal az, ellenfél részéről. A’ mi erőnk 
még csak aoynyi volt, hogy amannak csatározóit
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alig haladta meg. Három nem igen teljes számú 
zászlóalj gyalog 8 egy század Mátyás-huszár. 
A’ mi eróok a’ híd Déva felőli felén parthoszszán 
volt felállítva, az ellenségé túl a’ hegyek oldalá
ban. Oatnroici egy zászlóalj polák volt, kik fe
hér kendőt lobogtatva rohamba indultak a’ hídnak 
a’ mieink felé. Ezek kezet szorítottak velők, be
szélgettek , „mi  n e m  e l l e n s é g ,  n e m h a r a g 
s z u n k  a’ m a g y a r r a ,  j e r e  h o z z á n k “ ’stöbb 
«féléket mondogattak, mig a' hídon átérkeztek. 
Vezérünk b. Kemény Farkas észreveszi, megy 
oda megtudni szándékukat, egy két huszár is igen 
bámulni. 'S ime a’ mint az ez alatt segítségünkre 
megérkezett fehér szíjas Máriásiakat meglátják, 
maguk katonáinak vélvén, amattól azt kérdik: 
hogy ő Bem generál-é? ezeknek pedig lovai
kat és fegyvereiket kérik.

Nem kellett egyéb. Neki rohan a' XI. zász
lóalj egy pár százada,  neki a’ Mátyás-huszárság 
első százada,  Máriási-ezred egy zászlóalja ker
getni , lőni, vágni kezdik, a’ hídon átnyomják 
’s oly iszonyú vérontást követnek e l , hogy a' 
bid környéke, a' Sztrigy vize, a’ szomszéd házak 
halottakkal Biánki és Sivkovichokkal és fegyve
rekkel megtelnek. Mig ezek igy folynak , az 
egész Arad felöl jött segítség megérkezik , az 
ágyúzás,  puska tüzelés foly , a' hidon túl, a' 
szomszéd hegyeken is túl verjük az ellenséget; 
jobb szárnyunk a' hegyek gerinczein egészen a’ 
szomszéd faluig nyomul, balszárnyunkon a’ Vür- 
temberg buszárságot ataque-ra invitálja a’ könnyű 
lovasság egy osztálya; az elfogadja, a’ Mátyás- 
huszárság köteti ’s csak hamar csuful megsza
l a d j á k .  Midőn a’ csata legtüzesebben folyt, jobb 
szárnyunknak a’ hosszú tüzelés miatt munitiója 
elfogyván, hátra kezd vonulni a’ tartalék sereg 
^valami bihari nemzetőrök) felé, ez a’ helyett 
hogy előre menjen, szaladni kezd , a’ lovasság egy 
része ezt látván, az ágyuk fedezésére rohan, 
a’ gyalogság hátrálásnak gondolja ’s kezd töme
gesen hátrálni ’s vége a’ lett, hogy uj állást 
kelle vennünk , még pedig a’ hidat elhagyva egy 
jól fekvő dombtetőn. Utánunk jött az ellenség , de 
ti agy karára. Két órai tüzelés után ugyan is meg 
szalasztók ’s még az nap Szászvárosig kergetők. 
Az ütközet estve 6-7  órakor végződött. A’ mi 
veszteségünk 15 — 20 ló 5 0 —60 halott; sebesülteink 
száma lOO*-körül já r ,  ágyút nyertünk tölök egy 
hat fontost. Az ellenség vesztesége halottakban 
190-n feljüi van,  sebesülteinek száma két annyi. 
Adjon isten neki csak ilyen veszteséget*). Mint 
mi a’ vízaknai, tudom ók is megemlegetik a’ piskii 
csatát. E ’ nap hó éi a’ kolozsvári zászlóalj, meg 
a’ Máriási-ezred vitézei voltak. Az e'sök vezé
rünktől az egész tábor színe előtt megdicsértetést

és medaliont kaptak. Még e’ napon Pádig nyo
multunk. Más nap (febr. 10 . )  Szászvároson át 
Alvinciig kergettük az ellenséget. Itt három kön
nyű lovast és 70-80 főre menő polákságot 10-re 
viradolag elfogtunk ’s az ellenséget Szászsebesen 
is túl hajtván 11-én Bervére jöttünk. Onnan 0 3 )  
Csanádra 14-én Medgyesre vonultunk, hol meddig 
maradunk ’s azután mit csinálunk, az ur isten és 
Bem tábornok tudja.

A’ piskii csata vesztesége között részünkről 
első helyen áll Horváth Miklós Mátyás-huszár 
százados, kinek elhullását az egész század mélyen 
fájlalja. Sokat vesztettünk a’ kolozsvári zászlóalj 
derék fiai közül, kik mindenütt a’ tül  derekán 
állottak ’s kikről bízvást elmondhatni, hogy a’ 
mely szárnyán a’ tábornak ők állanak, ott áll 
Márs is győzelmi dicsőségben. Hazám fiai! néz
zétek e’ magasztos példányaira a’ hazafiságnak 
’s tiszteljétek őket. Hazám leányai! készítsetek 
babérkoszorút a’ XI zászlóalj számára; ök meg 
érdemlik a’ ti méitánylástokat, ök megérdemlik , 
hogy a’ magyarhoni IX zászlóaljjal egy helyen 
emlegettesenek. E g y  s z e m t a n ú .

K o l o z s v á r ,  febr. 21. A’ magyar még 
Ázsiából hozta magával szabadság szeretetét ’s 
a’ hősi szellemet ’s e’ nemzeti hajlamokat az osz
trák zsarnokság 300 éves nyomasztása sem vala 
képes a’ nemzet jelleméből — kívevén azon púja 
elfajultakat, kiket magyarok közé számitni gyalá
zat volna — kiirtani. E ’ nemes szellemtől lelkesült 
nagyváradi néhai H o r v á t h  Miklós kedves em
lékezetű rokonuuk is még gyerek korában, ki 
legott hogy a’ szép tudományokat a’ nagyenyedi 
főtanodában kitünőleg bevégezte, 1836-ban 16 
éves korában katonai pályára lépett ’s b. Wern- 
hárd könynyü lovas ezredében előbb mint cadét, 
aztán al- ’s végül mint főhadnagy 13 éven át úgy 
szolgált, hogy elöljárói megelégedését 's alatta- 
valói szeretetét teljesen megnyerte. Es e’ 13 év 
végén volt az , midőn a’ magyar nemzet emanci- 
patiojának időszakát a’ gondviselés eléhozá. 0  ek
kor miut hőkeblü magyar látta, hogy az idők sú- 
lyosodtak ; látta hogy a’ királyi család, melyet 
a’ hű magyar háromszor mentett meg a’ végen)é- 
szettöl , melyért vagyonát ’s életét áldozta föl , 
e’ nemes nemzetnek gyűlölettel, csalással, ágyúi
val ’s elvégre vagy rablánczra fűzéssel, vagy 
hallatlan vadsággali kiirtással akar fizetni; látta 
miként az ó nemzete egy jövendő nagyság mag- 
vát hordozza magában ,j melynél fogva Európa 
főbb nemzeteinek sorába emelkedhetik; látta hogy 
már e’ nemzet a’ dulongó vész közepette is csak 
a’ hon, a’ szabadság szeretetétöl, csak az isten
től ’s igazságtól segítve, úgy áll, mint a’ szírt a( * )  l e g a l á b b ;  de nagyobbat  is adjon S z e r k ,



„er közepében, melly a’ legdühösebb hullámok' 
is megvető mosolylyal tekint: igen, midőn mind 

eleket látta , egy pillanatig sem kétkedett lemon
dását maga u'ján beadni egy olyan kormánynak, 
mellynek nem lovagias vitézekre, hanem vére
bekre van szüksége,  ’s aztán egész lényét ho
nának föláldozandó a’ magyar hadseregbe, ’s 
jelesen a’ Mátyás nevű ezredbe, múlt novem
ber 13-én gróf Mikes Kelemennel együtt beállani, 
hol mint első százados minden csatában megmu
tatta , hogy ő Árpád magyarjainak méltó utódja. 
De a’ magyar hadakbani örök emlékezetet nyert 
piskii csata, a’ derék Bem tábornok hadi tálentu- 
mának non plus ultrája volt az , melly a’ már ör- 
nagygyá kinevezett Horváth Miklós fejére dicső 
babért, de őt végetlenül szerető szüleire, Horváth 
Ferenczre ’s Márgai Honorátára végetlen bánatot 
’s gyászt árasztott ’s kik talán elcsüggednének, 
ha nem tudnák, hogy jó fijok életét a’ hon életé
ért ’s szabadságáért, a’ legmagasztosabb erényért 
áldozta föl. Itt történt az ,  hogy midőn az ellon- 
ségre kellett rohanni, ő egész lovas osztályából 
csak négy legénytől kisérve lépett föl ’s mindnyá
ja n , jelesen ő mellében 3 ,  fejében 2 golyó által 
meglövetve, halál áldozati levének. így vérze el 
a’ bon ezen jó fija a’ szabadság mezején, honnan 
bolt tetemei Dévára vitetvén, a’ Szálbek kertben 
tisztességesen temettettek el. Siratják őtet méltán 
kesergő szülei, siratják rokonai, baráti, bánkód
nak vitéz bajtársai: nyugodjanak porai csendesen!

Id. F a r k a s  S á n d o r .

S z á m o l a t  a’ H o n  v é d  45-dik s z á m á 
b a n ,  e n g e m  f e l s z ó l í t ó  n é v t e l e n  s z á m 
v e v ő k n e k .

A’ múlt évi october 28-káu elindultam , tár
sam Sándor Elek ügyvéd úrral , nem a’ főispán 
Keméoy István ur , mint hibáson Írják számvevők, 
hanem az enyedi kétségbe esett nép megbízásából, 
városunk segítségére a’ székely atyafiaktól egy 
jelentékeny fedező csapatot kérni és annak kiindu
lását sürgetni. E'  ctélból M. Vásárhelyre érkezvén 
az ottani katonai parancsnokoktól ezt meg nem 
nyerhetők , azt adván okul , hogy hatás körökön 
felyiili dolog; mire uézt kénytettüuk k. biztos Ber- 
zenczey László úrhoz folyamodni Sz. Itégenbe, 
hí is szives volt gr. Lázár Dénezs vezénylete a- 
latt a’ kért segedelmet megadni ’s a’ vitézek szá- 
fflára kivontató napi fizetés fedezésére, a’ gr. L.
O- oyugtatványára 3000 e. ft. utalványozni azon 
Hasítással, hogy az irt öszszeget gr. Bethlen J á -  
008 úrtól átvéve, gr. L. D-nek kézbesítsem. Ezen 
rendelet és pénz vétele után lejöttem Radnótra , 
8ehol sem találkozva gr. L. D-el, Iladnóton az is- 
mcretes szerencsétlen csata oily véíetleniil lepett

m eg ,  hogy életem megmentését csak özlendő kény
telen voltam, 4 lovam, uj kocsim és pénzemet oda 
hagyva , a’ Maroson , nyakig érő vizben , egy gá
ton át menekülni. Nyolcz órai folytonos gyaloglás 
után nagy bajjal mcnekedtem Tordára. Az állada- 
lom pénzét pedig,  melly mind bankjegyekben lé
vén zsebemben hordoztam , megmentéin , de az il
lető gr. urnák nem kézbesitbettem, minthogy nem 
találkozhattunk ’s a’ radnóti és vásárhelyi csaták 
után a’ taláikozhatás útja végkép elvágatott. Ko
lozsvár viszszafoglaltatása után jelen év januar 2 5-  
dik napján meghaltam K. B. Berzenczcy L-nak 
pestrőli leérkeztét ’s rögtön felkeresvén ö t , kíván
tam a’ reám bízott öszszeget kezei közé letenni, 
de ö azt nem fogadván e l ,  a’ következendő bizo
nyítványt ndá.

B i z o n y i t v á n y
Arról, hogy mlgs. Zudor Elek ur,  mint ns. 

Alsófejérmegye által hozzám a’ székely táborba 
küldött követe bejelentette nálam, miszerint akko
ri küldetése alkalmával, ugyancsak a’ székely tá
bor pénztárából gr. Lázár Dénezs nyugtatványa 
mellett kivett három ezer pengő forintokróli szám
adásbeli készségét nálam kijelentvén, általam gr. 
Lázár Dénezs úrhoz utasittatott. Kolozsvár, jan. 25 -  
kén 1849. B e r z e n c z e i  L á s z l ó .

Ezekből láthatja mindenki, hogy gr. L. D-sel  
mind e’ mai napig nem találkozhatván, a’ kezeim
re bízott öszszeget nem is kézbesitbettem ’s ma 
is nagy gonddal kénytelenittetem őrizni akkor, midőn 
sajátom a’ rablók prédája lett. Végre megjegyzen
d ő , hogy 1} a’ neveden számvevők azok, kik 
kölcsöa kértek ezen pénz öszszegbó! ’s én nem 
adtam mint nem tulajdonomból. 2} Ezen számve
vők nem azokat számoltatják, kik az állodalom 
számára letett ezüstöt és több ezer forintokat az 
ellenség kezébe engedték jutni, hanem oly egyént 
ki a’ kezére bízott pénzt ma is híven őrzi ’s ki 
az állodalom számára mind pénzben , mind lovak
ban csak nem tehetségén felül áldozott, nem is 
említve a’ Iladnótnáí vallott kárt. 3} Olly egyént, 
kívánnak bepiszkolui, ki nem napi díjj mellett, 
hanem öuzsebére és a’ hon iránti kötelesség tisz
ta érzetéből tette ki éltét veszélyre azon útja által.

Ezeknek következtében hazafiul kötelességem
nél fogva felszólítok én is miudeokit, hogy olly 
híven számoljon és igazolja magát, ha valami ál- 
lodulmi pénzt vett kezéhez mint én.

Kolozsvár, febr. 19-kén 1819.
L. Z u d o r  E l e k .

n y ilv á n o s líö'szönet.
Bátran merem állítani , hogy csak pár év 

tizedek múlva , nem a’ külföld , de saját utódaink 
egyenesen a’ mesék közé fogják számlálni azon
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vér fagyasztó viszontagságokat, mellyeknek külön 
külön, a’ halál torkából megszabadult enyediek 
kitéve valónak, sőt nem szenved előttem leg- 
kissebb kétséget: miképp még az itt helyt lakó 
emberek egy tizede sem ösmeri valodilag azon 
nyomort mellyel az enyediek küldenek, minden 
egyes ember, család mekülése egy borzasztóan 
érdekes kaland; ollyan eset miilyen a’ hóra idejé
ben alig fordult elő egy p á r , mellyre nemzedékek 
irtózással emlékeztek viszsza mostan száz meg 
száz adta magát elő. Fájdalom , a’ reactio Erdély 
népét több évtizedekre teliyesen demoralizálta 
és a’ mellett hogy a' birtokos osztály kilencz tized 
részét a’ szó teljes értelmében földön futó koldussá 
tette, emez kebelében mély gyülölséget fakasztott 
igen természetesen a' nép irányában, mellyért csak 
pár holnapokkal ezelőtt jövedelme három negyedét 
példátlan nagylelkűséggel áldozá fel. Ennyi keserv, 
ennyi veszélyes következményeket maga után 
vonó szerencsétlenségek közepette, meglepő azon 
meleg részvét , mellyet több hellyt e’ hon polgárai a’ 
menekültek irányában tanúsítottak. Jó példával, több 
100 menekülteket fogadván bé, az anynyira kimerített 
Kolozsvár ment elől. Eseteket tudnék felhozni, hol 
a’ házi gazda azon kévését, mi részére az oly 
terhes idők után fenmaradott a’ legszívesebben 
osztja a’ menekültekkel meg , pedig ismétlem ; mi
kép az enyediek szenvedéseit kevés ismeri. Há
nyadik járta sorra a’ kórházakat? Hányadik látta 
azon teménlelen öszszefagyott lábat és kezet? 
Csak a’ vinczi csatában kapott sebzés követkézé- 
sében két egyén keze vágatott le ’s ezen kívül a’ 
rendes betegségekben sinlódők száma is felette 
nagy, de azon készségnek sincs határa, mellyel 
főbíró t. Grois Gusztáv ur a’ menekültek ügyét ve
zeti , szintúgy nem tehetni különbséget mind azon 
tisztviselők között, kik hivatalos érintkezésbejöt
tek a’ szerencsétlenekkel. T. Yendler Frigyes,  
sz.biró Székely József, Arcz Rudolf és Kager- 
pauer Antal urak heteket töltöttek el a’ menekül
tek elhelyeztetése körül. így a’ Szócs, Csíki , 
Szabó és Pfenningsdorf orvos urak felvigyázása és 
kezelése alatt álló kórházak szobái meguagyultak, 
mindég több meg több menekültek vétetvén azok
ba fel. Zilah sietve tudata : roikép 400 egyént fo
gad be 3 holnapra, ellátván azokat szállás, éle
lem és ruházattal. Kraszna hasonló nyilatkozatot 
tett. Szamosujvárra pedig éppen ma küldetett egy 
nehány menekült át. B. Hunyad, Méra , honnét 
maga a’ helybeli lelkész jött a’ menekültek után , 
ereje kiterjedéséhez képest tárt karokkal fogadá 
hé a’ szerencsétleneket. De sok is még ám az el - 
belyhestetendó szerencsétlenek száma , mert egye
dül Tövisen 360 küzdik még csak aein éhen

halassal , annyival kívánatosabb lenne tehát hogy 
a menekültek ezen szívességen kapva kapjanak. 
Naponként uj meg uj segedelmezési összegek 
érkeznek. M. Vásárhelyről két lelkes nő,  Vasa 
Miklosné, és Földvári Jozsefné testvérek, ma 
juttatott hozzám egy aláírási ivet 174 pengő 
Kft- és 20 xrrokal, szinte ma kaptam kezembe« 
a’ lelkes Pataki Dánielné, Bartos Annától Désről 
egy aláirási ivet és 104 Rftot 11 xrkat ezüstben. 
Továbbá 29 véka búzát 120 véka tengerit 3 véka 
fuszujkát és holmi ruha darabokat, mely adomá
nyokat , a’ pénzen kívül, át adtam a’ menekültek 
ügye körül annyit fáradott tanár Nagy Ferencz 
úrnak. A’ meleg érzésű , erélyes Szabó János 
catholikus lelkész újból gyűjtött 27 Rfrtot 40 xr 
ezüst. Szaporította továbbá a’ segedelmezési 
összeget a1 helybeli zenekör l 9  Rftai 15 xr. 
Istvánfí Pál 5, Sombori Elek 5, tanácsos Lukács 
György 1 ezüst forintokkal; Meily adományokat 
midőn sajtó utján közzé tennék, fogadják a’ 
menekültek nevében ieg forróbb köszönetemet.

A ’ v á s á r h e l y r ő l  j ö t t  a l á i r á s i  i v  
s z e r i n t  a d a k o z t a k :  Zsombori István k. ne
veidéi igazgató 2 f r . ; Pléh: Horváth Elek 2 fr . ; 
Vizi János 1 fr . ; Valaki 30 k r . ; Egyed Pál 30 
k r . ; Görög Károly 5 f r . ; Hajnal József 2 fr.; 
Csiki József 4 f r . ; Hajnal László 1 fr . ; Ajtai Mi
hály 1 fr . ; Szatmári Iiyés Mihály 1 fr . ; Vett S á 
muel 20 k r . ; Egy valaki 20 k r . ; Dto 9?a k r . ; 
Valaki 105* k r . ; Szabó György 1 f r . ; Csíki Is t
ván 4 f r . ; Bárok Jeremiás 1 fr . ; Dto 20 Ur.; Ja -  
kabíi Józsefi f r . ; Issekutz Imre 2 fr ; K. Moldován 
György 1 f r . ; K. Novak János 20 k r . ; Hellóig 
2 fr . ; Kálkovits Constantia 1 f r . ; Csiki Gergely 
4 f r . ; Valaki 20 k r . ; Gál Józsefné 2 f r . ; Mária- 
fi József 20 k r . ; B. Bálintith József 4  f r . ; Más
hová való 40 k r . ; Pátrubán Miklós 12 k r . ; Ötves 
Antal 20 k r . ; Valther Pongrátz 40 k r . ; Fülöp 
József 10 k r . ; özv. Müller Józsefné 1 f r . ; Káb- 
debo Simon 2 f r . ; An Rosenbaum 40 kr . ;  Már
tont: Kati 1 fr . ; Koronka László 2 fr. ; Jakabos 
Jánosné 4  f r . ; b. Henter József 4 fr .; Gergelyt! 
Vlárton 40 kr. ; özv. Pálfi Májorné 2 fr . ; Más 40 
k r . ; Egy más 20 kr. ; Bücher Miksa 2 fr . ; b. 
Messena őrnagy 10 f r . ; g. Haller Jánosné 4  fr.; 
Földvári Józsefné 4  f r . ; g. Vass Miklosné 4 fr. ; 
Túri Borbára Földváriné 20 k r . ; dr. Bélteki 20 
Mauks István 40 k r . ; Brandekker Simon 1 f r . ; 
Gáspár Antal 1 fr . ; Détsi János 1 fr . ; Csiki J ó 
zsef a’ magyar 1 f r . ; Adtam 40 k r . ; D. Farkas 
40 k r . ; P. Albert 12 kr . , Bethlen Leopold 5 fr. 
Gróf Petkiné 1 f r . ; Toldalagi Ferencz ő fr . ; Bán- 
ffy Jánosné 10 fr. ; Csontos Péter 1 f r . ; dr. En
gel József 1 fr .; (Vége következik.3
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