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Megjelenik e* lap vasárnapot kivéve minden este, féliven. Tai ta lmát  teszik a’ fóhatlivczérsrg hivatalos köz lcmc- 
Evei* irányczikkek , }>el- és külföldi hírek.

' Hirdetmények a’ szokott  d í jé r t  vétetnek tel.

h i v a t a l o s  r o v a t .
Bt c ii d e le t.

Át a Ián os p no a-t: roikiot itt n’ szállás és fa* 
vnr bizottmány <•»’ legégrekiáltóbb igazságtaiaosu- 
gokat követi e l ,  irmIÓii egyike i inkább te rh e li, 
mint a m ásikat, mind a’ szá llás adássa l, mind a’ 
fuvarozással. E s  ennek igaznak kell lennie, mert 
kn igazságosan rendeltetnék szállás és fuvar;., úgy 
egy egész telekre a lig  esnék több egy katona a ! : 
pedig- magam tudom, isiiként ném elyeknél Q sót 
i() is szálláso l.

Ennek melyebb okát vizsgáln i nem akaróin , 
erkőlcsö-ebb ember »ag yo k , hogysem gyaousiin iii 
valakit akarnék ; bauen) ezutánra rendelem » ’ vá 
rosi szállás és fuvar biztosoknak : mikéi,t minden 
eíéle kedvezéstő l, kihágástól magokat v isszatart
sá k ,. mert legelső esetben , ba igaz-ágtalanságnn 
éretnének : h i v a t a l u k b ó l  r ö g t ö n  el  f o g  orn 
c s a p n i ,  e l e !  e b! a z  o k o z  » t t i g a z s á g t a 
l an  t e r h e l  t e t ő s t  f i z e t n i  f o g j a k  a" t e r 
he í t é l t e k n e k . .

E s  hogy eljárásuk felett árinál jobb hí E h e s 
sen őrködni, ezennel elhctelezea»: vezessenek pun-
lo.s és hiteles jegyzőkönyvet arról :

1 ) M ellyik gazdánál k i ,  menynyi ideig s z á l
lásolt. —

8 )  M ellyik lovas gazda k i t ,  hova szá llító it , 
fuvarozott ?

A ’ szállás adás és fuvarozás a" be- és e l
szállított O) ugtat ványnyavn! le-» igazolandó.

Ezen igazságos rendelelem teljesítéséért- fe 
lelősé teszem a’ taoáe-ni , rendelvén neki**: hogy 
ez pontosan te ljesítessék ., legyen igazság !

K e ll K o lo zsvá r it , mm tilts tő -en  1849.,
Ö rst. t. h. fóko rtnanyb iilo s ,
(Es a n y L á s z l ó ,  in. k.

M em h iv a t a lo s  rész*
O r$ziiggyiilé$.

A képviselőhöz n n n . O-ki ülésében K o s -  
* 111 lt La jos k ormány éli ok következő jelentést tett 
Ivgköielebbi I n ;»in!e- n. > rá á*nl..

krpvlse nl.nv! .TLliott a légii,Óbbi }. 1 -

kálómmal s ze re ic -é s  vnlék a’ t. Látnak jelentést 
tenni arról , hagy -s IXembjnszki altábornagy v*v- 
zérlete alatt n»ükö>ló hadseregek körebeni né mell. v 
ditTerentink a’ táborban! gyors meg jelené-eoiet 
szükséges-é tették., akkor egyszersmind szeren
csés valék azt jelenteni , hogy istennek hála am a 
difTereritiák k iegyen lítettek és serege ink , a ’ V e r -  
pelet, K áp o lna , kompolti vonalon az ellenség fő* 
erejével m egütközvén, habár nem is r i* ta k  k i e- 
redményes győzelmet ,. de a’ csatát el nem ve sz
tették és másfélnapi erős ütközet után mintegy 
egy órányi távolságra a’ csata tértől megállapod
v a , harezszomjasau elhatározva , élni hallá » ’ ha
z á é rt , várják az ellensege*. Ezen jelentésem «tan
ra következő napén, a’ mint a’ hivatalos hírlapból 
tudni m éltóztatnak, Mezőkövesd és 8zihalom ra
ján  szinte ütközet v o lt , mellynek kezdete a ’ le g 
szebb eredményekkel elhatározó győzelemmel lá t
szott Ígérkezni a’ nemzetnek , mert a lig  támadta 
meg az ellenség az ott felállított seregünk utó 
csapatják, m ellyel a’ viléa Kmety alezredes vezér
le tt, m áris a’ támadó ellenség csapata szé lye l ve
re tv e , k iv á lt  lovasságának legnagyobb része ré 
szint lekonczo lva , ré-ziot ped g szerte futva e l
hagyta a ’ csatatért és -elegünk birtokába négy 
ágyú jutott. M egvallom , iú>gy már azon a lka ’om- 
rnal midőn ezen győzelemről! rövid tudósítást vet
tem , várva vártam egyszer-raii.d  a’ másik tu d ó -- 
(ást a r ró l, hogy ez csak kezdvte azon <snn(uiM<* , 
rnell-y előnyomulással ’s gvózelemmel fogja továb
bi lépteiben a’ nemzetet luegörvendeztemi. Anu»J 
meglepőbb volt reám nézve , midőn kevés órák 
múlva azon tudósítást vettem , hogy seregei »k 
T iszán  innen, T isza-Füreden  állanak ’s 3 5 ,0 0 0  
embernyi tömegbe vannak ös? pontontva ‘y eg y-zn  • 
smind vettem azon tudósítást, hogy a’ seregből 
lis iuk .u r és Dembinszki altábornagy között olly 
óiflernntiák ütöttek ismét k i ,  m rllyek a ’ h azá t. »’ 
gy ős elemre okvetlen szűk-égés katonai fegye lem 
nek felbomlása által', v e s z é lly e l fenyegetik . É s  i s 
mét csak hamar másod ízben jöitem aton helye
ié ib e , hogy nem lett Eg yen  időm a’ tisztelt li u - 
i..,k e."g*-d,-Iliiéi alázattal k k á r i e m ,  h<-gy t. i. a •
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ion difíerentiák kiegyenlítése és ebből a’ határa 
eredhető veszélyek elhárítása végett a’ táborbai 
menetemet megengedni méltóitassék, hanem saját 
felelősségemre, a' hadügy minister ’s az ország tá
bor vezérkarának főnöke kíséretében nyomban a’ 
hadsereghez indultam. Mielőtt a’ helyszioén meg
érkeztem volna, vettem Szemere Bertalan orszá
gos honvédelmi biiotlmányi tag ’s felső magyar- 
országi teljhatalmú országos biztos urnák tudósí
tását , meílyben arról értesít, hogy az «lőttvaló 
nap, az egyesült seregnek egy dandárát kivéve, 
melly előőrsökön volt , miuden törzstisztei egye
sülvén , tanácskozmányt tartottak , azon tanácskoz- 
roányra országos biztos urat mint az ország kor
mányának képviselőjét meghívták, sőt ölet azon 
tanácskozmány vezérletére felhívták ’s ezen ta- 
nácskosmányban közakarattal egyetlen egy sióki
vétel nélkül a’ fővezér Dembinszki altábornagy 
irányában bizalmatlanság nyilatkoztatott k i ,  külö
nösen a’ következő pontoknál fogva:

1- őr. Hogy Schlick serege, vitéz és ötét már 
már körülkerített hadosztályaink közül kimenekül
ni engedtetett.

2 -  or. Hogy annak Wiudischgräcz fótáborá- 
vali könyü egyesülése megengedtetett.

3 -  szór Hogy a’ kápolnai csatában a’ győze
lem nehezitteteti az által , hogy rögtön az ütközet 
előtt a’ különböző hadtestekhez tartozó hadosztályok 
felállításában nem tartatott meg a1 hadosztályok egy
sége , hanem egyik osztály Ja' másikkal öszveza- 
vartatott és magok az alvezérek is csak rögtön , 
minden elótudositás nélkül vették az elfoglalandó 
állomásokról szóló seregeknek állottak élén , mely- 
lyeket nem ismertek, mellyek dandár parancsno
kainak neveiről sem volt előlegeseu tudomások, 
úgy hogy egészen ismeretlen sereggel kellett küz
deniük , — a’ mi nem történt volna, ha mindegyik 
hadtest együtt maradván mindegyik , eddig ismert 
megszokott vezérének vezérlete alatt állíttatott vol
na ki: mit az alvezérek annál inkább szükséges
nek tartottak volna, mivel minden hadsereg! ősz-» ©tálynak meg vannak saját erenyei és gyarlóságai 
’s csak hoszszas tapasztalatok nyomán lehet azok- 
nak felosztása iránt, a’képeri intézkedni, hogy 
az erősebbek a’ nagyobb erőt kívánó helyekre a’ 
gyengébbek pedig a’ kevesebb erőt kívánó helyek
re állíttatván, állásaik által a’ sikert sok részben 
biztosíthassák. Majd ismét elkövetkezett a’ panasz 
hogy nem úgy ütött ki, mint kellett volna a’ Me
zőkövesdi ütközet, mellynek dicsőséges megkez
dését szerencsém vala említeni ’s meílyben 30 e- 
zer ember egy tömegben és harezszomjasan volt 
egyesülve az ellenség irányában , melly számra is 
csekélyebb volt, úgy hogy a’ tisztikar ’s a’ had
vezérek , ha a’ csata síz ellenségtől elfogadtalik , 
vagy ha ö harezot nem ajánlván részünkről kezde
tik meg, — a’ győzelmet csaknem bizonyosnak tar

tották , anynyival inkább, mert a’ magyar termé
szetéből merített tapasztalásnál fogva a’ 30 ezer
nyi sereg egyik dandára által megkezdett szeren
csés siker a’ lelkesedést anynyira emelte, hogy 
kimondhatatlan nagy bajba került 's a’ fegyelmet 
fentartó parancsnoknak nagy erő kifejtésre vala 
szüksége , a’ seregeket a’ fővezér parancsa nélkü
li támodástól viszszatartoztatni. Azonban hogy a’ 
csata nem csak el nem fogadtatott, hanem a’ se
regeknek hátravonulás parancsoltatott, melly vi
szont topographiai ismeretek nélkül nagy részben 
Egerfarmosnak, a’ seregnek mocsárokon ’s árkokon 
keresztül való vezetése által történvén, övezetig 
voltak kénytelenek vitéz seregeink a’ vizen keresz
tül gázolni ’s az ágyuk megmentése is csak az ál
tal lett eszközölhető, hogy sok helyen a' legény
ség vontatta ki a’ posványból az ágyukat mig né
hány ló elveszett, llly utón vezettetett viszsza a’ 
hadsereg Poroszlóig onnan pedig Tiszafüredig, — 
Görgey tábornok ur parancsot kapván, hogy egy 
osztályt Poroszlón az ellenség ellenében tartson 
a’ minthogy Görgey személyes vezérlete alatt fel
állította azon hadosztályt, de kémek által, biztos 
kútfőkből tudósítást kapván , hogy az ellenség há
rom oldalról, alulról, felülről és szemközt túlnyo
mó erővel ötét már már megtámadni készül, úgy 
hogy kivevén a’ Tiszafüredi d e f i l e t  magát csak 
nem bekerítettnek kénytelen volt tekinteni ’s te
kintetbe vevén más részről a z t , hogy a’ Porosz
lóról Tiszafüredre vezető töltés veszélyes de fi l é 
n e k  tekinthető, mert csak épen azon keskeny töl
tésen lehet a’ seregeknek előre vagy bátra menni 
mert ha tágabb tér nyílik is imitt amott a’ mellet
te fekvő rétekre , de sok helyt erek vágják keresz
tül a’ terrénumot, melly ereknek áthágásával i s 
mét a’ töltésre ’s azon levő hidakra kell viszsza- 
térni , úgy hogy Görgey tábornok ur a’ legnagyobb 
veszélynek látta osztályát a’ viszszavonulaskor ki
téve ’s a’ töltés végén felállítandó ágyukkal irtó
zatos sok veszteségébe került volna a’ hazának a' 
Füredre eszkötlendó viszszavonulás. Azért a’ ka
tonai disciplina megsértésével kétségtelenül, a’ fő
vezér parancsának ellenére, az előőrsöket kiállít
ván osztályát megmenteni, ’s haszontalanul fel nem 
áldozni magát ösztönöztetve érzé és maga is Fii - 
redre viszszavonult. Végre hozzá járul még azon 
ok , hogy a’ seregek a’ 3 napi csatázás közben , 
hozzá járulván a ’ 4-dik napi viszszavonulás, úgy
szólván semmit sem ettek,  mit a tisztikar és al
vezérek annak tulajdonítottak , hogy a’ fővezér nem 
tette meg az intendaturánál a’ kellő dispositiókat 
az irán t, hol és mellyik helyen tartassák késien 
az élelmi szerek gyiijteléke.

Ilyen panaszok alapján nyilatkozott az ősz- 
szes tiszti karnak bizalmatlansága a’ fővezér iránt 
melly minthogy nem egy két személytől, hanem az 
egész tiszti kartól eredelt, ’s mert a’ veszélyek és
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kötelességek kőit is fontosabbra ügyelni, Szeme- 
re országos biztos ur magát ösztönöztetve érezte, 
Dem akarván a’ hadsereget kitenni annak, hogy 
éppen a* ütközet előtti perczben az öszsies tiszti 
karnak katonai törvényszék elébe állítása által a’ 
seregnek ellenség elébe vezérlete csaknem lehe
tetlenné tétessék, ’s ez által a’ megbecsüihetlen 
idő elvesztegettessék, a’ kormány nevében szük
ségesnek látta aként intézkedni: hogy

1- ör A’ tisztikarnak felszólítására jelentést te
gyen a’ kormányhoz, ’s kérje fel, hogy a’ kor
mány elnöke személyesen menjen a’ táborba, ’s a’ 
differentiák felett határozzon.

2 -  or Hogy addig, roig az elnök megérkez
nék, Dembinszki altábornagy ur legyen szives a’ 
vezérletet aként vinni, hogy az alvezérek közül 
egy kettőt haditanácsba magához hívni szívesked
jék ; melly határozatot és megállapodást Szemere 
Bertalan kormánybiztos ur mint ideiglenesen a’ 
kormány nevében tettet, Dembinszky fővezérnek 
tudtára adván, ö a’ haditanácsnak tartását és a' 
dispositiókban tanácskozóig való részvétét bárki
nek is határozottan és olly eltökéllett férfias szi
lárdsággal tagadá meg, miszerint azon jellemző ki
fejezéssel é l t : hogy ha süvege tudná, mit gondol 
feje, még süvegét is eldobná, nem hogy mással 
tanácskozzék. A’ dolgok ezen helyzetében Szemere 
Bertalan országos biztos ur ideiglenesen aként in
tézkedett, hogy a’ seregben a’ legidősebb tábor
nok, a’ ki Görgei volt, ideiglenesen vigye a' pa
rancsnokságot addig, mig a’ hozzám intézett fel
hívás következtében megérkezném , és a’ hadügy- 
ministerium közbejöttével intézkedhetnem. Illy stá
diumban találtam a’ dolgokat a’ táborba érkeztem- 
kor. Méltoztatnak a1 tisztelt képviselők az előa
dottakból látni, bogy milly előzmények jöttek már 
itt közbe, melyek némi morális kényszerűség szí
nét is viselték. Meg kell vallanom, hogy a’ tiszti 
karnak ’s alvezéreknek illy rendkiv üli fellépése ma
ga Görgey tábornok ur által is a1 katonai disci- 
plinával rendes körülmények között olly anynyira 
öszsze nem egyeztethetönek nyilatkoztatott ki, mi
szerint egyenesen kimondá, hogy ba ö volt volna 
Dembinszky, és irányában e’ szerint tagadta volna 
meg az engedelmességet Görgey, Görgeyt főbelö- 
vette volna; és ezt azért mondja, miszerint a’ kor
mány meggyőződjék arról, hogy midőn ő életét, és 
a mi előtte még szentebb, becsületét is kész volt 
koczkára vetni, ezt csak azért tehette, mértjeiké
nek legbensőbb meggyőződése szerint úgy látta 
tökéletesen a’ dolgokat, hogy ha ezt nem teszi, a’ 
bazára nézve roppant veszély fogna következni.

A’ hadiigyminister és Vetter táborvezérkari fő- 
nök úrral a’ hely színén megérkezvén, mindenek- 
elott úgy a’ fővezér, mint a’ sereg parancsnok u- 
rakat magunk elébe kérettük, ’s egymás jelenlé
teben a’ dolgok állása iránt felvilágosítást kíván

tunk, a’ mi meg is történt. Mindkét részről meg- 
tétettek a’ nyilatkozatok, ’s azon nyilatkozatokat 
hallotta a hadiigyminister is jelenlétemben, ’s az 
egész seregnek együtt volt törzstisztikarát kihall
gatta, ’s a’ dolgok állásáról magának tökéletes 
felvilágosítást szerezni iparkodott, valamint én is 
iparkodtam, ’s meg kell vallanom, miszerint azon 
meggyőződésre jutottam, hogy a’ legközelebbi na
poknak eredménytelensége igen is meglepő: hanem, 
hogy olly tökéletes bizonyossággal el tudja az em
ber határozni, vájjon csak épen és egyedül magá
nak a’ fővezérnek hibás dispositioi miatt, vagy egy
szersmind talán egyik vagy másik részről pontat
lanság, ’s a’ közremunkálás készségébeni lanyha- 
ság, vagy talán a’ két ok együtt okozhatta ez e- 
redmény telenséget, annak kipuhatolására és meg
ítélésére hoszszabb idő , ’s több heteken keresztül 
tartó hadi vizsgálatok volnának szükségesek, ’s 
a’ körülményeket úgy látom , hogy az országnak 
állapota, ’s az időnek megbecsüihetlen fontossága, 
most teljességgel meg nem engedi, hogy illyen 
vizsgálatok tétele végett, hadsergeink ellenséggel 
szemközt heteken által hurczoltatva inactivilásba 
tétessenek ; ’s midőn egy részről kinyilatkoztattam, 
mint az ország kormány elnöke, hogy a’ tisztikar 
részéről a’ fővezér irányában lett bizalmatlanság 
nyilatkozatát a’ katonai fegyelemmel öszszeegyez- 
tethetónek teljességgel nem ismerem, ’s én azt ha
tározattan roszszalandóoak tartom, ’s rostálom is, 
más részről Dembinszky altábornagy urat felszólí
tottam, vájjon tekintve a’ hazának jelen körülmé
nyeit, miket fővonásaibau emlitni már alkalmam volt, 
elégedettnek ér»i-e magát ezen elégtétellel vagy 
nem? szives készséggel úgy nyilatkozott, hogy 
ezt tökéletesen elégli, hanem kinyilatkoztatta, hogy 
katonai repulatiojat sokkal magasbbra becsüli, mint- 
sem hogy ne kérné magat dispensáltatui azon s e 
reg vezérletétől, mell} ben iránta bizalmatlanság nyi
latkozott, mert ő nem biztos arról, hogy a’ sereg
nek magasabb és alacsonabb állású tiszteiben e- 
gyenkint és öszszesen oerocsak hideg engedelmes
séget, hanem azon szives készségű közremunká- 
láet fogná feltalálni, melly a’ győzelemnek és si
kernek feltétele. Azért ő saját maga becse iránti 
iartozá-bói kinyilatkoztatni véli magát, hogy to
vábbá ezen sereget nem vezérelheti , hanem kéri 
magát más intézkedésekre használtatni, magát e-  
gyébiránt a’ kormány dispositinja alá becsalván 
(tartós éljen.)

A’ dolgok helyzete igy volt, és én megfon
tolva minden körülményeket ’s értekezvén az al-  
vezérekkel, ’s bizonyosságot szerezvén magamnak 
azoknak hazafiul indulatok iránt, akint intézkedtem 
Tiszafüreden, hogy a’ Szolnok körül egyesült hadse
regnek vezérlete iránti dispositiot függőben tart
ván, a’ sereg Tiszafüred táján volt részének, — 
nevezetesen Görgey, Répáéi és Klapka vezénylete
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alatti hat](tettül) ti t ik, tpel'y*1 tn ishov.o bésproim 
a kormány szükségesnek nem tartott, —• vezérlete 
Görgey tábornok orra bizassék, — minthogy e’ rész
ben a’ rendeletet ki is adtam és Szeinere Berta
lan kor irány biztos «rat utasitottam arra, hagy a’ 
kormány nevében folytonosan a’ seregnél marad - 
vár, a' mint egy résiről a’ p öli ti c.ti és politialis 
hitóságot gyakorolja, agy más résiről őrködéssel 
Jegyen a’ felett, vájjon «’ had járatnak politicai irány- 
*;rta, mellyet kiszabni egyedül a’ kormány joga ’s 
kötelessége, híven magtartatik-é, és folytonos vi
lágosságban tartsa a’ kormányt mind azokról, raely- 
lyeket a‘ hadseregre nőivé sí’ kormánynak tudni 
érdekében áll. Görgey tábornok nr szives nyílt fér
fi s készséggel mind ezen intézkedéseket, miket 
agy e’ tekintetben, mint különösen a’ sereg élei - 
m-tésérr  nézve az inteudanturánál, továbbá a’ ren
des eüei őrségnek a’ péarketelés körüli béhozatala 
ir;á t tettem, á leghelyesebbeknek és természet- 
Mieriieui.ek elismerve, s ft" hasának hűséget , a’ 
kormány iránti engedelmességet, mindnyájunk sze
mélye iránt pedig a’ legférfiasabb szives őszinte
séget ajánlván, azon meggyőződéssel jöttem visz- 
sz i, hogy ns öszstes sereg Tő vmiére iránti biza
lom hiányát azon egyetértés f. » j i pótolni, méllyet 
n' hallott nyilatkozatok filytán közte és a’ többi 
\ ezérek kűzött fenmaradand.ónak állhatatosan hiszek.

Alig érkezem meg a’ fővárosba, Detnbinszki- 
1 ól egv levelet vevék , inellyben azt adja tulomá-  
somra, hogy ámbár 6 »' kormánynak lépéseiben 
tökéletes megegyezését kinyilatkoztatta, mivel a- 
ronban időköziiért az ő dispositioi következtében , 
Iktmj »nies és Vécsey tábornok urak fényes győ
zelemmel Szolnokot nemcsak bevették, hartem Ot- 
tinger brigadájának megtámadása ellen győzelmes 
a iszszatoriassal meg is tartották, jogát véli fen- 
forogoi . felsznlitoi a’ kormányt, miként neki azon 
elégtétel adassék meg,hogy a’ fővezérséget győ
zelmeinek kötepette tovább folytathassa. Azt gon
doltam és gondolom most is , nem bocsátkozván 
azon dispositinkba , mellyeknek következtében Szol
nok be vétetett ’s mellyeknek mivoltáról értesülve 
vagyok , egy átaláhan nem látom a’ körülménye
ket aként fenforogni, hogy a1 kormány maga ren
delkezéseiben ma adott szavának becsületével kö • 
nyel miien 21 óra alatt játszbassék ’s azért mivel 

3 dik és 9-ik zászlóalj, derék, vitéz és hős 
tábornokuk vezérlete alatt, mondhatni a’ veszély 
elő t szemet hunyni nem tudó bátorsággal rohanja 
lueg az ágyú telepeket és a’ pusztító kereszt tűz 
köiött 11 ágyút elvesz ’s az ellenséget kiveri, 
nem láttam elegendő okát fenforogni, hogy á’ kor
mány által 24 óra alatt szükségesnek talált intéz
kedések megváltoztassanak ’s az egyenetlenség 
rovar,tdás magva hintessék el ismét a’ seregbe. 
L’u tehát Detnbinszki pr kérelmét kereken meg
tagadtam ’s megmondi;a neki, hogy nagyon c 'u-

i ltlkozra es mi k]v,in•i.jg m. _M»g voltak téve a’ 
hadiministerin n táborve.zérk«,*! osztály részéről 
tudtommal s megegyezésemmel a' hadi munkála
tok folytatása iránti intézkedések és utasítások, 
de csak egy pár óra al itt is táp asztalaitok kellett, 
hogy egy országnak olly hoszszu vonalon hadve
zérletét továbbá is a’ távolabb levő debreczeui bu- 
reaubó! sikerrel intézni nem lehet , hanem hogy a’ 
helyszíne az,  honaan az egységnek a’ rendelke
zésekben kifilyni kell ’s honnan kell egyszersmind 
azon egységből kifolyó rendelkezések pontos tel
jesítésének biztosságáról magának a’ fővezérnek 
jelenléte által intézkedni. Hozza járult ehhez még 
azon körülmény , miként ha a’ kápolnai és mező
kövesdi ütközetekért az ellenség kebelében. Te 
Daliatokat tartottak is irányunkban Pesten, az egy 
kis respectust gerjesztbetett, sőt gerjesztett is ; 
más részről pádig a’ szolnoki győzelem egy kissé 
talán többet is gerjesztett a’ respecitisn.nl. Minden
esetre a’ dolog úgy áll , hogy a’ szolnoki győ- 
zel net hadviselésünk kiindulási pontja gyanánt 
minden időveszteség nélkül haladéktalanul, rögtöi 
a’ legnagyobb erélylyel felh istnálni .a’ hazának olly 
érdekébei all,  hogy h » ezen alkalom elli »Úsztat
nék., olly alkalom hala szűnik el ,  rnellyet megle
het ,  egy egész évi táborozás fáradtságaival sem 
lehetne helyrehozni. És ezen szempontból indulva, 
széttekintve egyszersmind Európa politikai con- 
juicturái kozott, mellyek minden erő feszítésünk
nek megkeüőztetését látszanak igényelni ’s raely- 
lyek iráat, midőn az időt arra alkalmasnik látan- 
dom,  a’ tisztelt ház bölcs határozatát felhívni rn aj 1 
szerencsés leszek , akkiot valék meggyőződve a’ 
képviselőhátnak , mint a’ raellytől venni keli a1 
honvédelmi bizottmánynak munkalkodásábani irány
zatát , előlegen tanácskozások!)írii véleménye nyo
mán is, h így rögtön és azonnal egy fővezér nevez
tessék ki, olly formán, hogy a’ Tisza körül két 
főponton egyesült hadseregeink , nevezetesen mellyek 
Szolnok táján és mellyek Tista-Füred táján állanak, 
bár több rendii hadosztályokból egyesülve, két na
gyobb hadtestet képezzenek és a felsőnek már 
Tisza-Fiireden tett intézkedéseim folytán vezérlete 
Görgey tábornoknak, az alsónak vezérlete pedig,  
miután Vécsey tábornok nemes resignatioval (^Za
jos helyeslés!)  mellyért a’ hazának nagy méltany- 
latát és köszönetét érdemli , a’ vezérletet, mert a’ 
hazára nézve úgy jobbnak látta, ideiglenes Dam- 
janics tábornoknak altul adta volt, — I> imjanics tá
bornoknak adatván és az ezen hadsereg testekbe 
beolvasztott hadosztályok, a’ régi számokat ter- 
mésietesen megtartván, úgy az aradi és a’ legkö
zelebbi órákban Perezel tábornok ur vezénylete a- 
la bízandó Szeged-bácsi hadseregnek, nem külön
ben az ország váraiban levő őrségeknek éljén áll - 
j in. Valamint a’ fővezérnek kineveztelését, épeQ 
e’ pilla i itb i , midőn az ötiszes seregben hármo-

á



ii a* összevág« egybe  hangiás és minder. <>1- 
tlulróli egy ezélra dolgozás , roiilli Uianiíl síiikséges- 
uék találta a’ kormány, úgy a* egyének kötött 
Hiétnézve minden körülményeket megfontolva leg
célszerűbbnek azt vélte , hogy Magyarorsziág had
seregének fővezérévé mind addig,  valameddig az 
egyesült munkálatoknak szüksége tartami, Vetter 
.AWirnok neveztessék ki, (közhelyeslés) Egyszers- 
ninid azonban kötelességemnek tartottam a’ t. h, 
irányában kinyilatkoztatni, mikint én szamot vetve 
• kötelességek között nem csak azért , mivel nem 

hiszem, hogy Debreczenböli távollétem , bar keve
sebb vagy hoszszabb ideig tartson is ,  az ország 
kormányzatában legkevesebb csorbulást okozna , 
-,íért mert tisztelt társaim a' lioav. bizottmány tag- 
j j, nélkülem ng y , mint velem együtt az ország 
Hasznára legjobb belátások szerint intézkednek, 
(l)ry mint eddig is intézkedtek : hanem azért
iiS  ̂ mert mint a’ honv. bizottmány elnöke ott vélem 
leginkább helyemet lenni,, hol a’ kormányzati be
folyásnak a’ legrógtönösb intézkedési szüksége fo
roghat fenő , elhatároztam magambon minél .gyak
rabban és minél több időt a’ táborban tölteni, ( é l 
jenzés} Mert a’ táborban! jelenlétem -által, nem 
«sekély személyem befolyásával , hanem azon ható - 
i-ágnai fogva, mellyel a’ nemcet akaratának kö
vetkeztében hivatalos állásomban viselek és a" rnelly- 
oek rtilyát és tekintélyét mindenki irány óban íentartani 
to’lota is , fogom is (zajos éljenzés} nyújtsak a 
tetőzetnek biztosítékot a’ részben, hogy a’ hadse- 
tegben nem fog történni semmi ollyan , mi a’ sikert 
k'icikáztathatná , el lesz hárítva minden olly »ka- 
dály, melly az előmenetelt nehezíthetné, és fen 
|t-«z tartva azon katonai fegyelem és felsők b ség 
rendelkezései iránti szives készség, meily kész
ség a" hadseregek ismeretes hazafi szeretetével és 
lelkesült vitézségével párosulva kétségtelenül biz
tos győzelemnek néz elébe. Es  el lévén e’ szerint 
határozva a1 seregekbeni fegyelem, a’ fővezér i - 
runti engedelmesség tekintetében biztosítást keres
tem és találtam abban 1-ör ,  hogy a’ hadseregeket 
és azoknak vezéreit, valamint különösen a’ két 
nagyobb hadtestet vezénylő tábornokokat is , olly 
hazjiTiui tiszta szeretettől ismerem , sőt tudom lel
kesülve, miszerént bizton elmondhatom — magamat 
és mindnyájunkat bele értve — hogy csak úgy le
hel a1 basát szeretni, mint ők szeretik, jobban nem 
(hosszas éljenzés} 2-or Találtam a’ biztosítékot 
magúnak Vetter fővezér urnák férfias erélyében 
miszerént kétségtelen tudományomhoz képest bir 
azon tehetséggel hogy magúnak a’ hadseregben 
kellő tekintélyét mind megszerezni mind íentartani 
'"'Ija, mert én akként vagyok meggyőződve; hogy 
nagyon gyengén állana azon fővezér tekintélye ki 
ona>(ól volna kénytelen kívánni azon tekintélynek 
támogatását és ön magában az elegendő biztosi é- 
koi fel |ietn találná. 3. Végre uz egész sergek haza

fiul ércein .*■*» kívül találtam biífositékot abban, 
luiszeront el valék sőt elis vagyok határozva i- 
dóuaneli lrigntagyobb részét a’ táborban tölteni, pe
dig azon elhatározással, hogy érezve a ’ rajtam fekvő 
felelőség* t t , mely felelőség tekintetéből a’ nemzet 
akaratából: vállaimra bízott hatóságot telije« kiter
jedésében gyakorlom, el lévén arra is határozva , 
miszeréut akként fogok megjelenni a’ hadseregnél 
hogy va;ry én aena élek vagy az nem, ki a1 kor
mány ell en engedetlen mer lenni (Zajos helyeslés} 
Ekkint állottak a’ dolgok a’ tegnapi napon, midőn 
a’ körül mények sürgetés voltánál fogva Vetter 
tábornok , ki egyszersmind a’ legöregebb tábornok 
az activitasban lévők kötött ,  altábornagvá kine
veztetett ’s a’ fővezérségre felhivatott. Éppen a’ 
rendeletik kiadásával foglalatoskodtam, midőn egy’ 
szerenc sés véletlen, bizonyos értekezés végett a’ 
had járatra nézve, Görgei tábornokot körünkbe hnzá 

I (Éljen 1} A’ tegnapi tanárskozmányban egy érde
mes követ urnák azon kérdésére: váljon biztos vagyok 
e, nyu j';hatók-e elég biztosítékot hogy a’ fövezéri kine
vezés ív’ sergeknél engedelmességgel fog találkozni? 
csak »zon biztosítékot mondhattam, melyeket most 
e'öszá találtam ; de most már tiszta lélekkel mond
hatnál. e1 tekintetben egység van ’s most a' i. hás 
és a’ nemzet nyugott lehet bogy a1 hadsereg ve
zérei kőit meg van és meg lesz az engedelmesség 
egyet é tes ’s azon öszhangiás mellyet a’ hazafiül 
érzet és katonai kötelesség érzete sugall és s1 
melly tői a’ hazának megmentésére szükséges 
öszhangcás kétségtelenül megkívántunk. (Tetszés} 
Ezek lé vén jelentéseim a’ dolgok mostani állására 
nézve hogy és miként nyomulnak már e’ pereiben 
és nyomulandnak a’ legközelebbi napokban seregeink 
előre, annak elbeszélésétől esdeklem iné Itoztass»- 
aak feloldozni, kérésein csak az,  hogy a1 t. ház 
az elmondottakról tudomást véve vagy esen történ
teket helyeselni és az által a’ mondottak nyománi 
intézkedéseknek a1 nemzet akaratának sólyával 
erőt kölcsönözni méltoztassnnak , vagy pedig böl
csességük szerint, ha másként tartják jónak más
ként intézkedni szíveskedjenek. (Általános h-fyesle ) 

Jelentem egyszersmind a’ t. háznak Imgy ma 
egy nem akarom mondani fényes, hanem részemről  
legalább sokáig kedves emlékezetemben marad t 
jelenetben voltára szerencsés részt venni, m*lyrol 
megvallom sajnálom hogy nem intézkedtünk úgy,  
miszerint oly helyen történt volna, hol a' közön
ségnek minél nagyobb ré«ze lehetett volna tanoja 
a’ kormány ’s a’ kormány által a1 nemzet aio t 
akaratának., misierént nem az hogy megakarja 
hálálni vitézeinek azon feláldozását, miként vérüknek 
’s éltüknek koczkáru vetésével iparkodnak «’ ha
zát megmenteni, mert ez olly érdem mellyet meg
hálálni nem lehet, hanem hogy lehetlek volna 
tanúi a’ kormány azon akaratának hogy az érde
meket méltányolva magát az érdemesek kitöiteté-



276 -

sere kötéléivé érti. Értem t. hál  hogy ma történt 
a i  országgyűlés kegyes jóváhagyása következté
ben felállított katonai érdem rendeknek, a’ mennyi
ben eien jelek ideiglenesen elkésiültek, legelső 
kiositása a’ t. ház több tagjai jelenlétében; azok
nak a’ kik jelen voltak, nevezetesen : V e t t e r  a l 
t á b o r n a g y ,  G ö r g e i  t á b o r n o k  és vitéz 
követ társunk P e r e z e l  t á b o r n o k  uraknak 
mellei, (Éljenek.) eien érdem rend közép 
osztályával a' nemzet nevében, nem mondom 
feldisiesittetvén hanem, a’ nemzet nevében 
keblökre tűzetvén azon zálog , hogy valamint 
ők szívok tisztasága ’s igaz magyar érzelmöknél 
fogva a’ hazának mindig hívei maradnak , úgy a- 
zon zálog oda tűzésével a* nemzet lekötötte irán
tuk a’ nemzet nagyrabecsülésének, tiszteletének ’s 
érdemeik elismerésének zálogát. A’ többi tábornok 
urak, a’ kik egy úttal szinte ezen napról ezen ér
demjellel feldiszesittettek , nevezetesen K i s  E r n ő  
(lelkes éljenzés) a l t á b o r n a g y  ur,  betegsége 
miatt akadályozva volt jelen lenni, a’ ház elnöke, 
többek kíséretében volt szives magára vállalni a- 
zon fáradságot, hogy azt nekie személyesen átad
ja. Valamint szintén Bem  tábornok urnák (szűn
ni nem akaró helyeslés.) Úgy D a m j a n i c s  tá
bornok urnák , (tartós éljenzés) és a’ manswörti 
’s a’ szerencsétlen b á r , de emlékezetben nagysze
rűen dicső nagyszombati, nem különben a’ bra- 
nyiszkói csaták oroszlán bátorságu hősének Gu y o n  
ezredesnek, (Nagy éljenzés.) kire nézve jelentem, 
hogy a’ kormány indíttatva találta magát a’ nem
zetnek egyik fő kincsét, Komárom várát hűségére 
bízni. (Kőzhelyeslés.) Ezen érdem rendjelek kiosz
tása elrendeltetvén, az illetőknek úgy okleveleik 
mint érdem jeleik is maga utján kézhez szolgáltatnak.

Ezekből állanak jelentéseim, a’ mikre nézve 
a’ tisztelt háznak határozatát, helyeslő vagy rosza- 
ló, minden esetre bölcs ’s bazaíiui indulattól vezér
lett intézkedését kikérvén, magamat kegyes türeN 
mökbe ajánlom. (Atalános helyeslés és éljenzé
sek.)

E l n ö k :  Úgy hiszem fel vagyok jogosítva a’ 
ház azon érzelmét nyilvánítani, miszerint a’ kor
mány elnöke jelentését örömmel fogadva, intézke
déseiben a’ ház tökélletesen megnyugszik, azokat 
helybe hagyja ’s megerősíti. (Kőzhelyeslés.) Fel
szólítom ez alkalommal a’ ház jegyzőit , hogy hol
nap reggeli 11 órakor a’ ház irodájában megje
lenni szíveskedjenek. Ez úttal egyéb tárgy nem 
lévén az ülés eloszlatik.

Ülés vége öt egy fél órakor d. u.

K o r m á n y f ő n » ' ! .  Jelen komoly per- 
ezekben azt hozni szőnyegre: Magyarország mi
ként igazgattasssék: szabad köztársaság legyen-é 
vagy alkotmányos monarchia, nem egyéb mint el
lenségeinknek bizonyos győzelmet eszközölni. [

Nem kell gondolnunk: hogy Ausztria elszo
morodnék, ha köztünk a’ köztársaság kikiáltására 
pártok keletkeznének. Ez neki a’ legnagyobb örö
met okozná. Inkább örvendene mint az ördög mi
kor egy erényes embert megejtett. Itt régi poli
tikájában találná magát ismét; a’ politikában, melly- 
nek elve: ,,szaggasd pártokra a’ népet ’s vérét 
utolsó cseppig kiszíhatod.“  Jól tudja Ausztria: %a 
Magyarországban a’ köztársaságot kikiáltanák, a’ 
nemzet két részre szakadna, ’s a’ két vetélkedő 
párt között egy harmadik — ö lenne a’ nyertes. 
Az iszonyú repedés közé bészállna a’ kétfejű sas, 
’s szárnyainak sötétével megboritaná a’ nemzetet.

Nem kedves hatámíiai, a’ köztársaságot nem 
fogjuk jelenleg kikiáltani. Minek adnánk mi még 
nevet a’ gyermeknek, mig meg nem születik , ’s 
nem tudjuk élve-é vagy halva születik, fiu-é vagy 
leány lesz....

Ne mondjátok azért most, hogy a’ rendszert 
kell megváltoztatnunk ; hogy a’ trónusok alatt a’ 
népek veszedelme fogamszik ; hogy a’ királyságra 
még gondolni sem kell, ’s a’ kinek eszébe jut ves
sen keresztet magára mondván : uram ne vigy a’ 
kisértetbe de szabadíts meg a’ gonosztól....

Mind ez idő nap előtti beszéd. Hogy az eszme a’ 
nép között ne terjedjen, meggátolni nem lehet; de 
azoknak, kik a’ népet vezetik, kikben a’ nemzet 
élete nyilatkozik, még akkor is, ha a’ nép köz
társaságra már megért volna, őt ennek kikiáltásá
tól viszszatartani mulaszthatatlan kötelességük, 
mert ez még most a’ nemzetnek bizonyos ön meg
gyilkolása lenne. El kell várni az időt, mig meg
érik a’ gyümölcs. Ha elébb szakasztjuk le elrothad 
’s használhatatlan lesz. Isten is az emberinem meg
váltóját az időnek teljességében küldötte el.

A’ magyar soha ollyan egyetértő ’s ollyan ha
talmas nem volt mint most. Vigyázzon nehogy az 
ördög meglopja, ’s arany hegyek felé kapkodva 
lábai alatt észrevétlenül a’ pokol szája nyittassék fel.

Ne mondjátok: hogy mi ez  é l  nélkül harezo- 
lunk, nálunk a’ forradalomnak nincs kitűzött irá
nya, ’s ez botorság.

Mi igazságos jogainkban vegyünk megtámad
va. Bennünket ellenségeink a’ király nevében ki 
akarnak irtani, falvaink, városaink egyre pusztittat- 
nak el, ’s nemzetünk tagjai tekintet nélkül nemre 
és korra egyre öldököltetnek. A’ mi harczunk nem 
czélnélküli harcz, ez az önvédelem szent harcza. 
Ezért bírjuk Európa részvétét, ’s ezért van kar
jainkban a’ mindenható isten ereje.

Téved, ki a’ mi harezunkat forradalomnak 
nevezi; mi sem törvény sem király ellen nem ütöt
tünk pártot csak magunkat oltalmazzuk.

És nemzetünk szikla szilárd erején minden 
ármány megtörik, ’s élni ’s tündökleni fog a’ ma
gyar. Csak egyetlen feltétel kell: folytonos ösz- 
szetartás.
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Akkor, ha többé egy bitor ellenség sem ta- 
nodja a’ haia szent földét, akkor lesi ideje, hogy 
a’ k o r m á n y  f o r m á r ó l  gondolkozzunk ’s ei t  
e u r ó p a i  c o m b i n  a t i o k  sierinl meghatároixuk. 
Most ne beszéljünk se respublikáról se monarchi
áról. Éreznüuk ’s elmélkednünk igen is szükség, 
de eit mélyen el kell rejtenünk lelkünk fenekére ; 
mint a’ féltett kincset elrejtjük a’ vesiélyes időkben.

Mentsük meg a’ hazát, e’ most a’ czél, e’ 
most a’ jelsió.

Ha gyilkosaink keiéből kifacsartuk a’ tört; 
akkor lesi a’ számolásnak ideje, akkor könynyü 

• lesi elhatárolnunk , ki uralkodjék felettünk , tör
vényé vagy egyesek önkénye.

Azért maradjanak el a’ gyóielemig, a’ kor
mány formáróli nyilvános vitatkozások. Ne hajtsuk 
a’ vitet ellenségünk malmára. Törjünk előre ’s az 
eredmény kimutatandja mi tévősök legyünk.

M e d g y e s  La j o s .

K o lo z s , iMarí. 15. E ’ hó G—9 nemzetőr
ségünk a’ mezóségre egy kis kirándulást tön. A’ 
berkenyesi nagy erdőt meghajtottuk ’s 11 oláh 
csavargót elfogtunk. Berkenyesen is húrokra ke
rült egy vén hajtogató s i á s z , benne az oláh, és 
szász gazság öszpontositva volt. Reméljük méltó 
büDtetésöket megkapandják.

Frátán is likra került sok Úrban idejébeni 
diétázó oláh.

Városunk ifiusága közül 50, a’ városi zenekar 
vigdaljai között, ma ment bé Kolozsvárra katona 
njonczDak. Olyak is mentek bé kiket a’ sorshúzás 
nem ütött de mentek mivel hazájuknak szolgálni 
kívánnak. Éljenek.

V e r e s  S á n d o r é ,  k.

M  V á iá r i ie ly i  v a d á sz  zá sz lóa lj.
(Vége.) A’ zászlóalj 3-ik százada fáradtan érkezett 
mart. t-éu Balosra. Sebesen érkezik egy kocsi 
Besztercze felöl. Teleki, Sándor és Bánfi János az 
éppen sorakozó századot felszólítja: sietnének a’ 
szomszéd határóri helységekbe, bol az oláhok fel
lázadva csoportosulnak, ’s az ottan csak 12 hu
szár fedezete alatt keresztül jö\ ő Bem tábornok 
útját biztosítanák. Teleki, és Bánfi elébe, mintegy 
70 főből álló fegyverzett csorda állott és hat lö
vést tettek, de szerencsére eredmény nélkül. A’ 
harmadik vadász század dicséretére legyen mondva, 
a faradt legénység a’ legnagyobb készséggel azon 
pereiben kiindult, átvevén a’ vezényletet maga Te
leki. Az utón csakugyan az öreg tábornokot ta- 
láltukj a ’ nélkül, hogy a' lázadók merték volna 
Megtámadni jött át Monoroo.

l’ár óra negyed múlva a gaz granicsár hely
e s * 1 csata lánctczai kerítettük bé. Félszázad a’ 
faluba nyomult. Egy helyt a’ csatalánczot megtá
madta egy merész granicsár, de a* rögtön halva

terült le. Ívik a’ csatalánczon átszökni akartak le- 
lödóztettek. Elestek mintegy 30-an. A’ falu le- 
fegyvereztetett, a’ lázadó főnökök javai elkoboz- 
tattak, és ma a’ közlekedés e’ tájon Besztercze 
felé biztosítva van.

így bünteti a' magyar, ki a’ nagylelkűen a- 
dott bűnbocsánatot nem fogadja e l !

Utósó eljárásunk ’s a’ többinél nem cseké
lyebb eredményű volt, Oroszfalu, Monoren, ’s több 
határőri helységek lefegyverzése. E ’ helységek a’ 
vidéki lázadók fészkei voltak. Bévonuló csapatunk 
elől megszöktek fér fial, különösen nyugdijos had
nagy V a r  a z á n ,  ki agg korának daczára szito- 
gaita a’ lázadás tűiét, családostól megugrott. Uta
sításunk szerint a’ hon nem lévők javai lefoglal
tattak. Más nap a’ havasi tanyájuk lön felmotozva 
általunk. Varazán nyomán sokáig mentünk, de tel
jességgel fel nem találtuk. Roppant juh nyáj, vagy 
30 darab válogatott ökör, néhány pár ló került it
ten is kezeinkbe , néhány fegyveresen szaladó 
granitsár lelövetett. A’ mint értesültünk két elfo
gott gyermektől: 40 siurouyos fegyvert és 30 va
dász Hintát vittek két szánon bé a’ havas torkába, 
de az idő esteledni kezdvén tovább őket nem ü l 
hettük. —

Hévégiem zászlóaljunkróli első tudósításomat 
azzal, hogy czéllta van véve három éves honvé
dekké leendő alakulásunk. Alkalom szerint fogom 
még a’ közönséget értesíteni miként működik a’ 
marosszéki vadász zászlóalj? M. J.

főhadnagy.
U. I. Az elfogott számos oláh kapitányokról 

és tribünökről meg sem emlékeztem. Hiszem mi 
minden faluban kettőre háromra találtunk, mert oly 
véletlen portyázuak a’ vidéken, mintha e’ szél szár
nyain járnánk.

V eg y es  liirek.
D e b r e c z e n b ó i  Írják mart. 13-ról. Hadser- 

güukben, miként már tudva van, nevezetes válto
zások történtek, mellyek ciélszerüségérőlj minden
ki meg van győződve. Legsajnosabb azonban G u- 
y o n  távozása , ki hősies magaviseleté ’s átulában 
8ieretetre méltó egyénisége által magát mind a’ 
vezérek, mind a’ katonák kedvenezévé tette. G u- 
y o n  sajátlag komáromi várparancsnokul van kije
lölve; úgy vagyunk azonban értesülve, hogy ezen 
oroszlán szivü férfiú még több babérokat kíván a’ 
csatatéren aratni ’s B e m tábornokhoz megyen E r 
délybe.

Mi nem örömest nélkülözzük ngyan e’ derék 
harezost Tiszánk partjain; de tudjuk , hogy E r 
dély béreiéi közt is ügyünkért harczoland. Legme
legebb rokonszenvünk kisérje őt, miként biszsiük, 
hogy diada.l kisérendi lépteit.

Eddig a’ Közlöny— mi pedig előre is üdve- 
zeljük az aoyoyi véres csatákban megpróbált de-



279

rék hőst 's kit a’ távolban is bámi tini . tisiteloi ’» 
«»éretni tanultunk, tart karokkal várjr.k na előbb 
körűnkbe.

— Mart. 15-keból olvassuk, hogy a' kormány
U ö r g e i , D a ni i h n i c h , 1* e r c j e l  és- Be m
taborahoí egy egy tudósítót s tár d éksaik küldeni, 
kik u* ott történteket ’a kiitöpösru a’ csatot rési- 
leteket liiven leírva, ti hitit' pob utján a’ közön
ségne k  érdekes és hiteles tudósításukkal lógnak 
szolgálhatni. —

— Az ellenség Kg»er városára 50 exernyi 
pengő forint rendkívüli hadi adót vetett. —

— Ugyancsak Mart. 15-ke egy magán tudó
sítást közöl M a r  m a r  ő s b ő l ,  melly szerint folyó 
hó 8-án G a l l i c z í á b ó l  , mintegy félzásxlóalj 
H a r t m a n  ezredbeli cs. katonaság egy tömeg 
néppel béiitött Mártuarosba ’s elébu 8 " i o l y ma  
helységnél a sokkal kissebb számú előőrseinket 
Ö k o f in e z ő i g ’s innen V u c s k ó mezőig kergették 
’s egészen Bereznáig nyomultak e lő .—
X  — A’ göavórt nemzetőrség múlt hó 28 -án 
Marban rabló csordáját megtámadván azt szét 
verte, 15 öt lelőtt, 60 elfogott és zsákmány ul nyert 
200 stnrnnyos puskát. —• A

— A1 knrmanyelnök raartius 1*2-én a ’ táborba  
utazott .  — A’ varadt fegy verg)  ac >ci eny eu do gozik 
B e b r e c t e a b e u  is van f e g y v e rg ,  .»r. —

HASZONBÉRBE KI AD\  N DÓ JÓSZÁGOK fblyó 1849- 1 
ilik e i i  Sz. György napjától közit ve

(3) J , BelsőSzoinok v. megyében A I p a  r  é . s n
2 , Ugyanott  A o s z o l  v b á n
3 , Ugyanott  S i  ;í s i  - n v i r é s é n
4 , DobokaV. g y e b e n  ÍJ i d a l m í i s o b
5-,, Ugyan ott M a r o k h á z á n
6 , Kolozs v. megyeben O r  b a u
7 , Torda V. megyebeli 15 o d o u b á n

8 , U gy anol t k e tu é n y t e 1 k é n, a’ avult 1848-be- 
li terményekkel .

9 , AJsóFejérV.inegyében C s ú c s o n
10 , Ugyanott G e r g e I y í ú j ú n

t i  , KnkíillöV. megyebeli H é d e r  f á j á n  az 
184S-ki terményekkel

12 , Ugyan ott  K i r  á I y f a I v á n
Bővebb ut isitúst velietni gr. Teleki Ooinokos kő-  

zépute/.ai Imi.mii I» Bán Ili Miklósné szállásán. (3)

KI \ DÓ SZÁLLÁS.

(2)  1 Kí iUő-To'  (íiiilc/úbaii egv 2 szobából, konv 
húliol, piuuzcbní, .» tás-kamrából álló szállás minden 
órán bérl)<* knuló.. Értesítést velietni irant.i Krizba-i Mik. 
lóstul.. (Szállása: K. monoslorii 'e/.a, l l a lmagii -  baz. (3).

I I I RUt i l ’MENY
(3) A kinek elad i k it búm >s lova van jelentse 

magút a’ Szenl"g'  b i/.iitczában a' Kozma luv-an liu/únáL

(4) Az iilőshb gróf  Bethlen J á n o s ,  apanagy.  
falusi- u cl varé ha n több , 827"-töl 834-ig es más evekről 
vali* ó borok jutányos áron kaphatók.  Értekezni  lehsi 
i rántuk itt helyben; nelsőmoiiostorutczában a’ 193-ói 
szám alatti  háznál. (6)

(2) Tordamegye!berr, mező Szengyelben,  egy te r 
jedelme*, szép majorsdgi birtok — minden szükséges gaz
dasági épüle tekke l - és kényelmes u n  lakkal együt t  ha
szonbérbe kiadó — bővebben lehe t  értesülni i ránta Ko
lozsvárit,  az ó várban gr. Mikes háznál. (6)

HIR D E T M É N Y .
(■3) Ns. ArnnyosSzékben , Ve re sm ar ton ,  Jnakfal- 

ván , és Ker t sedb-n úgy Ns. Marosszékben, N tíz mán fal
ván lévő részjószágai, özvegy mlgs Béleli Istvánnénak 
több évekre haszonbérbe kiadók — ér tekeződbetni  irán- 
tok Kolozsvárit  az O v á i b a n  a ’ 218-dik, számú háznál a’ 
tulajdonosnővel .  (3)

ELADÓ MEZEI GAZDASÁG,
(2) A’ kolozsvári ha tá ron égy 80. jugerumbál 

(: 1 600 [~~| ölével számítva.) álló részint szántóföld,  ré 
szint lu c e rn á s ,  részint természetes r é t ,  égy tagba ; egy 
kő ’s cseréj) fedelű 6. szobából álló lakó házzal,,  nagy 
kő i s tá l ló ,  állás , több apró- házikókkal , eliátett gazda
ság,  akár  kész pénzért ,  akár részletes fizetésért ,  akár 
ese tében  j)éiiz pótlással,  e la d ó ,  a’ venni szándékozó bő
vebben ci tekezlietik belső király ulczában a’ 17-dik azám 
zalatli ház tulajdonossal.  (3),

HASZON BÉRI HIRDETÉS.
(1) Özvegy Farkas  Jánosnérva-k Dobokamegyei ,  R1. 

Keresztúri rész jószága, mely áll m. e. 600 véka ősz, 2i> 
véka tengeri  vetés J50 — 200 snekér széna termő,  jól t rá -

* mázo t t  toldekböí,  részekből, jó lakó ház, 2 malom 2 
fogadó,  só árulás, 15 tn a o i o s  házból ;  f. hó 21-cn a ’ 
hely sziuén- 2 évre, haszonbérbe fog, akár  egészben a" 
kár a.’ ki venni szándékIók. tetszése szerént  el darabolva 
ki adatni,  béres szekerek,  ökrök,  gazdasági szerekkel ,  
’s jelén évre őszi vetéssel bőven ellátva..  (1)

(2) Belsőszolnok megyében,  Bethlenben egy lakó
éi gazdasági épületekkel  jól e l l á t o t t ,  rész j o s z á g , 
f. évi Szt .  György napjától kezdve; egy vagy több é- 
vekre,  h a s z o n  b é  r h e k i a d ó .  Bővebb értesítést ve
hetni Kolozsvári t  belső közép utczában a’ Barraház fel
ső emeletében,  —- Dézsen a’ pat ikában.  (3)

(3) Belső Középutczáhan ,. g róf  Bethlen Ferenc* 
házától mar t ius  12-re viradólag egy 6 éves fekete, bal- 
farán o. béjjegü kancza elóroztatván , a’ feltaláló jelents® 
magát  a ’ fennir t  háznál 10 p. í r t  jutalma lészen.. (3)

(2) Egy most  tavaszs-zal 5 éves— jámbor,  b á r  t i
állal fejhető I51VAL, hornya nélkül ELADD. — Bőveb
ben értekezhetni  iránta a’ királ vutozábao a’ l i - i k  szám 
„ I t t .  ’ (3)

(3', Egv e* város közelében lévő ker t  vagv szálló 
kere s te t ik ,  a’ kinek eladó- v Ina- jelentse mag.it r ' H o n 
véd s/.ei kesa.löségéni-1. (5)

(3) Az o i á lb a n  a’ 26 3 * * * 7 szám alat t i ,  jó iz'éssel é p í 
tett i'ii.eletesliá* eladó — bővebb utasítást l ehe ln i  a 
l lonuíd  sze k< 8/ Iom Fenéi. (3)

Hr.**rU i* : |  r *  x i a r * n ELjioannifjA ö c n v » F e r e n c




