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Megjelenik* e’ lap vasárnapot  kiveve minden este, feliven. Ta r ta lmát  teszik a ’ főhadivezérseg hivatalos közlemd-  
nvei" iránjczikkek , bel-  es külföldi hí rek .

'  Hirdetmények a’ szokot t  d í jé r t  vé te tnek  fel.

DéZS , febr. 26.

S z e r k e s z t ő  á r !
Ma délben egy f e l s ő  E g r e s i  (Városunktól 

«5 órai távolságra e s ő , de megyénkbe kebelezett 
helység} czigány lépett be egy megyei t iszthez, 
hozva egy [levélcsomagot, melyen egy pecsét 
feltörve volt, az egész csomag víztől átázva. A’ 
pecsét a’ 2-ik oláh ezredé. Kérdésünkre a’ czigány 
azt feleié, hogy a’ falusbirák adták kezébe a’ 
csomagot azon parancsolattal hogy vigye Dézsre 
valamelyik megyei tiszthez. A’ csomagban négy 
rendbeli nyomtatott proclamatió volt Urbántól Besz- 
terczéröl febr 14. 19. 20-rol számozva. Elküldet
tek országos biztos C s á n y  úrhoz, ki jelenleg 
táborunkban van. Nem álhattam meg hogy ismer
tetésül nehány sort ne közöljek az egyikből.

“ Fel ti szászok és románok ! le minden pár
tütőkkel ! hiszen néktek és a’ rend és csend min
den barátinak könnyű dolog az ellenséget meg 
verni, elfogni, szélyel verni ’s ha szükséges 
megölni; e z t  t e n n e t e k  v a l ó b a n  s z ü k s é 
g e s ,  m e r t  k ü l ö n b e n  mi n d  k o l d u s o k k á  
és r a b s z o l g á k k á  l e s z t e k ,  ’s nem lesz 
soha nyugodalmatok.—

Ne hidjétek hogy a’ pártütők nyugton lehet
nek; az ő lelkiesmeretök, az ó gonosz és rósz 
tetteik mellyekkel ezreket fosztanak meg vagyo
nuktól , életektől, kényszerítik őket mindenütt 
egyenetlenséget ’s rendetlenséget táplálni, ’s 
önkényök szerént uralkodni, ez a’ szabadság mel- 
lyet néktek ígérnek, ez a ’ szabadság melyet ti 
pártütöktől várhattok! Szégyen ’s gyalázat lenne 
oly sok csavargóktól mint: B e m ,  a’ bécsi aula 
republicanussai, a’ lengyel légió s. a. t. meggyő
zeim.“

Lehet é a’ szemtelenséget, az ostobaságot, 
a hazugságot többre vinni mint csak e’ néhány 
sorban?

Uly szellemben vannak írva a’ többiek is, az 
ember undorodik midőn olvassa ’s én meg vagyok 
győződve hogy ezen próclamatiok éppen ellenkező 
hatást szülnek az olvasókban, mint a’ mire szá-

mitvák , mert a’ népnek is van annyi józan esze 
hogy a’ feketét a’ fehértől meg tudja választani.

K o l o z s v á r ,  febr 28.
L. M i s i  mint futár működik Debreczen és 

Kolozsvár közt.—
A’ legújabban Kolozsvárit felállított appel- 

la'oriurn fórum mellé kineveztettek, elnök : ifj. gr. 
B e t h l e n  Pá l ,  b i rák : id .g r .  K a r a c s a i  Sándor, 
P. H o r v á t h  M i h á l y ,  S z a b ó  J ó z s e f ,  
már t. i. a’ tartományi biztos,  B a b b  J á n o s  
punctum. Kiuek mi baja vele.

Ferkő.

>í. ,
T « I * < I a  , február 27. szerkesztő ur! A mint

elkoDgott a’ megváltás órája a’ nemzet sírja fölött, 
mint rogyogó csillag az éj sötétéből, úgy tüne fel 
e’ város jobb szelleme ezred éves álmából. Es  e’ 
nép hallja, érti ’s cselekszi a’ kor intő szózatát. 
Es e’ nép, melly még a’ kiváltságaiban is kivált
ságos , eszméiben csökönösült, ferdeségeiben meg
rögzött ’s még a’ martiusi napokban is pecsovics 
volt, bátran mondhatni, hogy Erdély-kerületi ke
vés megmaradott városaink között a’ legradicalabb, 
legbátrabb, határozottabb. Valóban bámulni lehet 
azon készséget,  azon lelkesültséget, mellyel e’ vá
ros polgársága ([mert mint monda a’ napokban egy 
kissé békapott polgártárs, az urak mind pecsovícsok) 
fe! karó Iá a’ haza szent ügyét,  ön maga ’s hazá
ja fennmaradását. Minden ember ki csak mozogni 
tud,  fegyverben áll. Van három vadász csapat ’s 
200-nál több felszerelt lovas. Lőfegyver dolgában sem 
állunk roszszul, mert a’ jó gazda öszszel elhom- 
litja szőlőjét, hogy tavaszra legyen mi kihajtson^ 
igy a’ polgárság nagyobb része, meg nem rettenve 
Urbán terroristicus parancsaitól, inkább elhomlitá 
nemes fajtájú fegyverét, mintsem saját élete ellen 
oláh kézbe adja. Azonban milly örömest kéjeleg 
lelkem ez áldozat készségen , ezen honfi lelkesül— 
tségen; épen anynyira elkomorodik , ha látom , hogy 
e’ népnek nincsenek derék vezérei, kik ót nemes
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teltekre ’s a’ harc» mezején dicsősségröl dicsős- 
sé«-ie vezéreljék. Afalános rost, hazánkban, had
seregeinknél éjien úgy miut vadast ’s szabad csa- 
pataiukuál, tiszteink roszszul választása. Tisztelet 
becsület ’s magasztalás kevés jó tiszteinknek , de 
biiony az ellenség is uieg adja azon dicsőséget, 
hogy ha olly jó tiszteink lennének mint közembe
reink , nincs az isten földin ollyan ellen , melly 
znegállhatna eergünk rohamja előtt. Van ám bad- 
sergeinkben anynyi miveit ’s jártas egyén, hogy 
tuczettenkinl lehetne válogatni a’jó tiszteket’s meg- 
kiméllietnék, holmi pecsovics , patkancza hősök 
dölyfös pölTcszkedéseiktől csatára kész sergeinket. 
Tiszteink járatlanságáról sok más ’s talán nagyobb 
szerű eseteket elrneilózve , legyen elég megemlíte
ni, a’ közelebbi Szolcsvai expediliot, melly alkalom
mal az ó tordai egyik és tij tordai vadász csapa
tokat tisztjeik olly iszony u helyeken hordozák meg , 
hogy csak nem minden eredmény nélküli, egyik 
hegyről rnásrai puffogtatása, egy kis vas, oláh 
vadászatra czélszerii ágyú elvesztése , egy felsze
relt ló , egy ökör és csikó elkárosodása után kéa- 
telenek voltak Toroczkóra reterálni. Ugyan, ugyan 
tiszt uraim ! micsoda veiéri táleatnm fekszik önök
ben, ágyút, lovasságot, marhát olly iszonyú bér- 
ezekre hurcaoltatni , hol a’ havasi utakan járatlan 
ember is stédeleg ’s minden pillanatban tátongó 
sírjába tekint l e “? Higyjék el uraim! hogy ha egy 
kis bátorságuk lesz azon most már kősziklák má
szásában gyakoriodó , felvasmacskázott lábú vaczko- 
roknak, önök közül sokan ott lelték volna sirjokat 
a’ kigyódzva kanyargó aranyos hús medrében. Hogy 
melljik csapat ’s vezérei voltak hibások, bajos 
tudni , mert egyik a’ másikra rov minden ügyet
lenséget, a’ más pedig magának tulajdonit minden 
dicsősséget azon néhány nyomorult oláh elejiésiben, 
kiknek eieste még az elkárosodott marhákat setn 
kárpótolja. Volt egy más furcsa história is váro
sunkban: egyszerre nagy tömeg lepi el a’ piaczot; 
a’ Lor.a, Gerend ’s vidékbeli olahok ’s kevés ma
gyarok íoveg levéve, botjaikra támaszkodva , e- 
pedve tekintnek az ígéret földe felé, fel a’ megye
ház ablakaira, várván várva, a' bünbocsáuat. ki
hirdetését, mint a’ zsidók a’ messiást. Kihívta ide 
e’ tömeget ? a’ főbíró ur ö nagysága parancsolta 
be. Miért 'i hogy hűséget esküdjenek a’ magyár 
lobogó nla. Az istenért! uraim ne demorizálják to
vább a’ parasztot. Avagy nem demorálizatio éjien 
ezen helységeket, a’ bünbocsáuat ’e kiengesztelő- 
dés je leüt a’ magyar hűségre felesketni ’s ezzel 
quitt“? Ilo, ho nem oda Buda. Tudva van, hogy 
ezen helységekben lobbant fel először a’ lázzadás 
szikrája, tudjuk az eseményeket-, láttuk a’ széke
lyek közeledte hírére, az esküt elhangzani ajkai
tokon ; minden nyomon látjuk vandalismustok szo
morú képeit ’s aztán mégis egy puszta hitletétel
lel áldozzunk fel minden számolat alól ? Szép tül-

letek , de tőlünk is borzasztó nemes lelküség !!! 
, Hozzatok be minden elrejtett fegyvert, minden czin- 
í; kost ’s aztán várjatok a’ számadásra, illy értelem

ben nyilatkozott a’ derék Egioffstein térparancs
nok is ’a ezzel haza bocsátá őket. Uraim! a’ szám
adás nagy napja nincs meszsze ’s hiszek egy is
tenben, hogy a’ szegény elárvult tudatlan nép ki 
fogja adni czinkossuit, kijelentendi azon felsőbb 
ihletést, melly vezelé a’ vandalismusban előbb e- 
lőbb. Talán bizony önök is ettől félnek ’s azért 
szeretnék szép szín alatt ellávirozni a’ dolgot ? Te
kintsenek fel, amott függ a’ Dámocles kardja, 
melly minden pillanatban lesuhanhat. Isten önnel

G y u 1 a f i.

Z s l I í Ó ,  febr. 24.

Szerkesztő barátom !
Elárult honunk védői közt jeles helyet foglal 

’s tölt be az ön H o n v é d j e  is. Isten tartsa meg 
az igaz honvédeket, úgy az önét is barátom , 
hogy védhesse a’ drága hont ’s szent igaz ügyét 
és ostromolva a’ többek sorában az ármányt ’s á- 
ruló ga t  ellenséget kiüldözze a’ szabadság földé
ről. A’ honvédek sorában áll most minden igaz 
honfi, szóval, tettel, tollal, fegyverrel megtenni 
mindent, mit az igaz ’s megrongált haza szent 
ügye igényel.

E ’ sorban állok én i s , harczolva a* igaz és 
szent ügyért a’ vallás két élű fegyverével. Mint 
hü polgár ’s vallás szolgája , az igazságot védeni, 
a’ bűnt ostromolni, a’ vakokat világosítói ’s az 
eltévedt és kísérlet hálóiba esteket kivezérelni, 
legszentebb polgári ’s keresztényi kötelességem
nek ismerem. E ’ szent kötelesség lelkiismeretes 
folytatása között , engedje meg ön barátom , hogy 
Írhassak nehány sort e’ híressé vált Zsibórói, hol 
most is folytonos csendes táborozás van, külön
ben is hiszem, önre nézt is Zsibó nem maradt 
érdektelen emlékű.

Örömmel irom , hogy Zeibót nem oly megrom
lott magyarság lakja mint vélte eddig a’ világ. 
Vagy ha lakta is , Zsibó nem az többé a’ mi volt. 
Ezen kedves meggyőződésre csak a’ tapasztalás 
vezetheti az embert. Tudni kell e’ polgárság oly 
mély örvénybe bukásának több okai voltak.

Többeket elmellözve most csak e’ kettőt em
lítem föl. Első az: hogy Zsibót mindenfelől a’ fel— 
bujgatolt, félretántoritoit ’s elvakitott oláhság kör
nyezi. Különben is mint vásáros ’s nevezetes hely 
gyülpootjánnk kellett lenni természetes oknál fog
va i s , a’ féktelen vak oláhság csoportozásainak.

Ez így többé nem lehet. nAx elpusztult R ó 
n á t ,  T i b o t , R o r z o vá t , Ő r m e z ő t ,  S * n r -  
d u k a t  igaz magyarokkal, telivér székelyekkel
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hell betelepüld, hogy e’ vidéken a magyar elem 
erősödve, gyengüljön a’ kisértő bűnösök ármánya. 
Látjuk, hogy magyarok költi oláhok világo- 
sódtabbak ’s jobb szelleműek sokkal, mint a’ tisz
ta oláh helyek. így van ez megfordítva is ’s épp 
eí a’ másik oka Zsibó elbukásának , hogy nehány 
gaz féktelen pártoskodó magyar a’ több oláh gaz 
főnökökkel csimborálva a gyűléséivé, a’ gyeDge 
bitüeket és félénkeket könynyen hálóba ejthette, 
a’ szikrából könynyen gerjedhetett a’ nagy tű z , 
mert kik oltották volna , elrettentettek , eltiltattak. 
(Vége követk.)

A’ posták elkésése miatt, az njdonságok e 
meddő korában, alkalmat veszünk magunknak a’ 
V a s  G e r e b e n  á l t a l  szerkesztett “ nép barátja“ 
czimii derék néplapból egy igen tanulságos czikk 
közlésére, — melyet mindenkinek figyelmébe aján
lunk: A’ czikk imez:

V e g y e te k  p éld át.
Kik szeotséglelen szívvel kételkedtek az 

isten boszuló igazságában; kik nem akarták 
hinni , hogy a’ népek szabadsága fölött az örök 
gondviselés viraszt , kik a’ hazaárulás irtoztatós 
bűnét büntetlenül elkövethetni vélték : — hallják 
meg a’ legközelebb történt dolgokat, és irtózván 
a’ fölhozandó példáktól , boruljanak porba , 
imádni a’ szabadság hatalmas i s tené t , a’ ki 
velünk harczol, védvén ügyünk igazságát;  — 
és adjanak bálát a’ birói széken kérlelhetíen 
Istennek, hogy a’ hazaárulás bűnét büntetlenül 
nem hagyá.

Vegyetek példát! mert rettenetes az Isten 
a’ hazaárulok megítélésében; haragjának nagy 
volta elől nem futhat el a’ bűnös 5 — az ó ha
talmas kezei mindenütt utol érik a’ gonoszt, és 
ottan sújt ják, hol épen legkevesebbé gyanították 
vala.

Oh, tnilly titkosok a' gondviselés utjai !
íme, a’ fölhozandó példákban az ellenség 

kezeivel sújtotta a’ gondviselés végtelen igaz
ságossága a’ hazaárúlókat: azon kéz verte meg 
őket, a’ mely kézből jutalmát várták a’ haza el
len elkövetett vétkezésnek.

Meg hódoltak az ördögnek, felajánlották neki 
szolgálatukat; és — csodálatos dolog! — épen 
azon őrdög : kiuek oltárán törojénynyel áldoztak , 
lett a megbántott istenség haragjának boszuló
eszköze.

Így jár az, ki a’ napnál világosabb igazság- 
°í megtagadja ! így biintettetik az, ki a’ szent iigy- 
to1 gyalázatosán elpártolni elég alávalósággal bir

Vegyetek példát, és rettegjetek a’ szabadság 
Istenének ítéletétől !

Olvashattátok a’ Közlőn} ben, hogy miképpen 
jártak azou férfiak a’ kik az ellenségnek vitték 
hodnlatokat: de olvassátok e’ lapokban is és ves
se minden ember emlékezetébe, hogy a’ példa 
örökké lelke előtt lebegjen

Olvassátok ismételve, és beszéljétek el 
gyermekeiteknek , tanicsátok meg reá utódaitokat 
hogy mindig irtózva gondoljanak a’ hazaárulás 
bűnére, és imádják leborulva a’ szabadság hatal
mas istenét!

Olvassátok a’ mint következik: P á z m á n d i  
D é n e s  komáromi követ, a’ nemzet gyűlésnek 
elnöke, az ellenség által megszállott vidéken fekvő 
jószágait megmenteni kívánván, be ment Pestre 
kegyelmet koldulni Windischgräcz herczegtöl. 
Kegyelmet koldult a’ rabszolgaság fejedelmétől , 
hogy annak egyik gazdagabb rabszolgája lehessen. 
Eladni volt kész a’ szabadságot, lelke legszentebb 
meggyőződését hogy a’ duskás életet megszerez
né annak árán. Dücnek vallotta azt ,  hogy egykor 
a’ szabadság mellett volt, bűnnek vallotta azt,  
hogy nemzetének javát akarta eszközölni egykoron. 
És mit nyert ezen hittagadásért? Megnyerte az 
ellenség kezéből életét becstelenül, de azért jó
szágait elvesztette mert arra réá tévé kezeit 
a’ császári rabió vezér. Nálunk legalább életével 
a’ becsületét is meg tartotta volna, de az ellenség 
nél csak oly életet nyert, mely gyalázattal em- 
littetik a magyar élő t. — így bűnhődik az,  ki 
hitvány világi javakért elárulja a’ szabadságot.

S z e n t k i r á l y i  M ó r i c z ,  a ’ vitéz jászok 
és kunok főkapitánya, elvesztvén hitét a’ szabad
ság gyözedelroe iránt , szinte bezarándokolt Pest
r e , nyomorúságos alázatossággal kérvén a’ császár 
meghatalmazotfját, hogy szánná meg öt,  és fo
gadná kegyelmébe; mellyért viszont ígéri, hogy 
általa meghódolnak a’ jászok és kunok is. — Es 
mit nyert kislelküsége dijában? mit azért ,  hogy 
elvesztő az Isten igazsága iránt táplálandó hitét ? 
mit nyert azé r t , hogy a’ szabadság mellett sem 
küzdeni, sem meghalni nem volt elég bátor? — 
Megnyerte Ínséges életét , de azt is csak a’ töm
lőd  penészes falai között, hogy Isten napvilágát 
ne lássa, mellyet hitetlenül megtagadott. így jár 
a’ kislelkü hitetlenség ! igy bűnhődik azon gyáva , 
ki hazájáért sem élni sem halni nem tud !

Gróf L á z á r ,  a’ nemzet kegyelméből tábor
nok, egykor császári katonatiszt, akkor hagyta 
el a’ serege t , midőn az ránk nézve legveszedel
mesebb vala. Midőn Pestet feladtuk , mellyet a’ 
hadi tanácsban ő is javasolt, átszökött az ellen
séghez, hogy annak szolgálatát eladja, a’ sza 
badság harciasai ellen. És mit nyert ezen förtel
mes árulással? A z t ,  hogy az ellenség sem bízott 
benne, mivel akkor pártolt hozzá, mikor mi vesz
tettünk , valamint attól hozzánk jött ,  mikor a’ mi 
csillagunk mosolyogni kezdett. Tehát mi lön ju-
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talma? Kötélre iíéltetés! mellyel anynyiból enyhí
tettek meg neki, hogy 12 esztendeig várfogság
ban töltheti idejét és pedig megfosztva tisztségé
től vasban és kemény munkában. így jár a’ rosz- 
lelküség! igy bünteti az ég a’ fényes árulást.

N á d o s y  S á n d o r ,  főfő hadi tiszt volt ná
lunk és midőn Pestről eltávozott kormányunk , le
tette t isztségét, melly lemondást midőn elfogadni 
nem akarták, ö becsületszavát adá , hogy a’ haza 
ellen szolgálni nem fog. És becsületszavát úgy 
tartó meg , hogy sebes szökéssel Pesten termett, 
kuncsorogva esedezni a’ császári vezér kegyelme 
végett. És  mit nyert a’ becstelen szószegő, a’ 
leggyalázatosabb hazaáruló ? Azt nyerte, hogy 
előtte zárva maradtak annak ajtai , a’ kihez folya
modni a k a r t : de zárva maradtak előtte rokonainak 
ajtai i s ,  mert becsületes rokonai ki tagadták őt, 
mint ollyant, a’ ki meggyalázta nevöket. Most hát 
ő elhagyatottan futkos Pest utczáin, tőle mint a’ 
bélpoklostól minden keresztény távozik , mert le
heletével megfertőzte!! a levegőt, mellyel az em
ber besziv. Ollyan ő most, mint az elkárhozott 
lélek, kit sem ég sem pokol be nem fogad. Se
hol vigasztalást nem talál, egyetlen barátja nincs, 
egyetlen ápoló kezet nem lel. Hiába könyörög 
az emberekhez mert meg vetve fordulnak el tőle , 
hiába imádkozik az Istenhez mert minden szava 
káromlás volna, minő az elkárhozotté. — igy 
bünteti Isten a’ becstelen szoszegöt!

Rettenetes az örökké élő Isten haragjában, 
rettenetes a’ hazaárulás bűnének megboszulásában !

Vegyetek példát és irtózzatok elárulni a’ ha
z á t , mert ottan nehezedik reálok az ur keze,  hol 
nem is vélnétek!

Vegyetek példát és tanuljátok megbecsülni az 
Isten legszebb ajándokát, a’ szent szabadságot; 
tanuljátok szeretni a’ hazát melly hü fiait táplálja 
és boldogságra vezérli; tanuljátok úgy szeretni a’ 
haza szabadságát, hogy érette mindig készen le
gyetek vért ontani, ha kell.

Ki a1 haza védelmétől elvonja karjait, vagy 
eszét: azt az Isten haragja meglátogatandja irtó
zatosan.

Ellenben a’ haza mellett utósó leheletig küz
dőket, a’ kitartás erényéért megjutalmazza Isten 
mindezen, mind a’ más világon.

Vegyetek példát az olvasottakból, hogy feje
tekre ne idézzétek az urnák büntető kesét.

Vegyetek példát és imádkozzatok, hogy I s 
ten a’ megkísérlés napjaiban erőt adjon, hivea 
megmaradni a' haza szent ügye mellett.

Vegyetek példát és harczoljatok utósó embe
rig a’ haza szabadságáért!

ügy legyen. A t á d i Vi l mo s .

E urópa csen d es ......
Európa csendes, újra csendes,  
Elzúgtak forradalmai. . . .
Szégyen r e á ! lecsendesült és 
Szabadságát nem vívta ki.

Magára hagyták , egy magára 
A’ gyáva népek a’ magyart;
Láncz csörg minden kézen, csupán a’ 
Magyar kezében cseng a’ kard.

De hát kétségbe kell-c esnünk ,
Hát búsuljunk-e e’ miatt? 
Ellenkezőleg, oh hon, inkább 
Ez légyen, a’ mi lelket ad.

Emelje ez föl lelkeinket,
Hogy mi vagyunk a’ lámpafény,
Melly , a’ midőn a’ többi alszik ,
Ég a’ sötétség éjjelén.

Ha a’ mi fényünk nem lobogna 
A’ véghetetlea éjen á t ,
Azt gondolhatnák fönn az égben, 
Hogy elenyészett a’ világ.

Tekints reánk , tekints , szabadság , 
Ismerd meg mostan népedet:
Midőn más könnyet sem mer adn i ,
Mi vérrel áldozunk neked.

Vagy kell-e még több, hogy áldásod 
Ne érdemetlen szálljon ránk ?
E ’ hűtlen korban mi utúsó 
Egyetlen híveid valánk !
(Közlöny) P e t ő f i  S á n d o r .

( I)  Néhai Jticzkó Ezredes úr  hámos és lovagló
lovai, hámjai,  nyeregszerei martius 2-án külső szinutezá- 
han a’ W i n k l e r  háznál délelőtti  10 órakor  árvereztetni  
fognak. (3)

HIRDETMÉ NY.

( J )  Ns. AranyosSzekben , Veresma r ton ,  Inakfal-
v á n , és Kertsedben úgy Ns. Marosszékben, Názmánfal- 
ván lévő reszjószágai, özvegy mlgs Réldi Istvánnénak 
több évekre haszonbérbe kiadók —  értekeződhetni  i rán- 
tok Kolozsvárit az Ú várban a’ 218-dík szárnu háznál ac 
tulajdonosnővel .  (3)

(1)  A’ Bányabúkki posta állomás több évekre ha
szonbérbe ,  vagy örökösön ’s minden ólán megszerez
h e t ő —  értekezni  lehet iránta Kolozsvári t ,  Ovár gr. Mi
kes háznál , Rácz Mozses praefectus úr ra l .  (6)

S ie r k e is t l és  saját. nyom atja 0  c s v a i  F e r e i s c s f ,




