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Megjelenik e’ lap vasárnapot kivéve minden este, feliven. Ta rt al má t teszik a’ foliadivezérség hivatalos közl umenvei , irányczikkek , bel- és külföldi hí r ek .
' 'Hirdetmények a’ szokott díjért vétetnek fel.

H IV A T A L O S

R O V A T .

,1 ó h i r e l£.
BEM altábornagy Vaskapunál a* ellenséget
megverte, két áígyuit elfoglalta, ’s azzal haladott
Bánátba.
Túl a’ Királyhágón folytonos diadalmak min
den nap uj borostyáut tűinek vitéz sergeink g y ő 
zelmi fűzéribe.
Éljen a’ hasa, — ’a élni fog a’ haza, öaállólag, függetlenül, boldogul.
Kolozsvárit, április 21-én 1849.
C a á n y L á s z l ó , s. k.
teljhatalmú országos biztos.

K ö r r e n d e le t.
Az előttem felmerült panaszok során értesül
vén: miszerint a’ felbőszített oláh rablók által okozott károk megtérítése eszközlése körül némely
hatalmasabb károsultak aképp járnak e l , hogy elöre a’ közönséget, vagy illető kártevőket fenye
getések és más erkölcsi kényszerítések által kárai
kat meghaladó ösiszeg kifizetésére vagy kötelezé
sére erőszakolják , mi által egyfelől kimerítik az
alapot, melyből még más kevésbé hatalmas káro
sultak eleget vehetnének ; másfelől pedig a’ népet
utolsó filléréig kizsarolva ínségre juttatják •, — eunél fogva a ’ folyó hó 10-dikről 1565 1849 szám alatt kibocsátott szabályozó rendeletem erre vonat
kozó 4-dik pontját oly értelemben rendelem a’ ha
tósági elöljárók által telyesedésbe vétetni: hogy
minden eféle egyezkedések, a’ kinevezett, vagy
rögtön kinevezendő békehírük előtt és ezek köz
bejöttével történjenek ’s ezen békebiráknak köte
lességük leend lelkiisméretesen végire já r n i: hogy
a hitelesen bebizonyított kárt meghaladó öszszeg
«e ne fizettessék , se ne köteleztessék ; — az el
lenkezőleg eddig kötött , vagy ezután kötendő egyezkedések , ha ne talán telyesedésbe mentek is,
érvényteleneknek nyilváníttatván, azok iránt ily értelembeni uj eljárás lesz követendő. Kolozsvárit,
!,Pr‘lis 2 3 -kán 1849.
C sá ny László,
országos teljhatalmú kormány biztos.

Körrendelet.
Az erdély-keriileti kincstári ’s átalán minden
közjövedelmi ügyen, ’s az e’ téreni ügyvezetés to
vábbi állandó rendezéséig, ’s addig is , mig a’
most ideiglenes rendezés alá nem vétethetett kö zjövedelmi ágakra nézve is ideiglenesen rendelkez
hetnem, a’ hivatali működés káros megakadásának
elkerülése tekintetéből ’s a’ szeretett hon érdeké
ben rendelem és határozom a’ mint következik :
1ör. Az eddigi kincstártanács megszűnik.
2or. A’ kincstártanács helyébe a’ e ó , harminczad és álladalmi uradalmi ügyek vezetésére ideiglenesen meganynyi , egyenesen a’ péntügyministeriumtól, ’s illetőleg tőlem, mint teljhatalma
fő országos biztostól függendő, ’s illő segédsze
mélyzettel és szükséges számú számolókkal ellá
tandó igazgatók állíttatnak fel.
A ’ sóügy-igazgatást eddigi sóíigy-igazgatósági segéd Gyújtó Lajosra, a ’ barminctad ügyét
eddigi barminczadi felügyelöségi segéd Sala Far
kasra , az állodalmi uradalmit eddigi kincstári titoknok Gyergyai Samura bízom, a’ roelléjök ren
delt személyzettel ideiglenesen , némi kivételekkel
ugyanazon hatósá ggal, melyet eddig a' kincstártanács gyakorlott.
3or. Ezen igazgatók székhelye további ren
delésig Kolozsvár leend.
4er. Tapasztalván, hogy némely kormány
biztosok és hadiparancsnokságok az ezen igazga
tók körébe vágó rendelkezésekkel, sőt kinevezé
sekkel is foglalkoztak , ezen béavatkozás ezutánra
megsziinend.
5ör. A ’ kincstártanácsi irat- és fiscalis ok
levéltárak Szebenből Kolozsvárra rendeltetnek.
6or. A’ többi Szebenben volt kincstári hiva
talosztályok a’ rendezés békövetkeztéig Eder Ka
roly kincstári tanácsnok íőfeliigyelése alatt S z e 
benben maradnak, és a’ nevezett kincstári tanács
nok utján tőlem lesznek hivatalos függéssel.
7
er. Azon kincstári hivatalnokok és szolgák,
kik Szebennek a ’ győzedelmes magyar sereg ál
tali bevétele alkalmával az ellenséges sereggel,
vagy azt előzőleg Oláhomógba vonultak , és hí-

zonban midőn ezeket tudatom, egyszersmind azt
is sietek kijelenteni, miként elhatározott szilárd
akaratom a’ bírói zár sértetlenségét és a’ hivatalos
elpecsételés szentségét megőrizni, ’s következőleg
bár ki által is megbántatnék , aoynyival inkább a’
zár és pecsét alatti javakból szentségtelen kezek
kel , kivévén a’ katonaság részére szükséges szé
n a , zab és élelem csikkeket, hová a’ szeszes ita
lok nem értetnek , és kivéve az aczél, zabla, ken
gyel ’s vasnemüeket, ’s olyan anyagokat, mik a’
sergek felszerelésére szükségelteink, mik helyett
az álladalom úgyis készpénzen leuue másokat sze
rezni kénytelen, elvétetnék vagy oroaiatnék, az ilyenek, mint álladalmi javak rablói, hadi törvény
szék elibe állítása, és reá bizonyosodás esetében
rögtön minden kegyelem igénybe vétele nélkül a ’
halálbüntetés rendeltetik , és ezen rendelet vég
rehajtásáért az illetőket hivatalosan felelőssé teszem.
És hogy rendeleíemnek annál biztosabban s z á rakhassak végrehajtására: ezennel a’ bírói zár és
hivatalos pecsét megsértői bejelentőinek és bebizonyitóiriak biztositok 50 ötvea conv. rft. jutalmat.
Hirdetmény.
Kolozsvárit, apr. 16. 1849.
Több helyeken, de jelesen Nagy Szebenben,
Az egyesült Magyar- és
mely a’ pártütés és hazaárulás fészke vala, felsőbb
Erdélyország teljha
rendeletből kötelességem és meggyőződésem foly
talmú országos biztosa,
tán , azoknak kik résztvettek a’ pártütésben , lá
Csány László.
zadásban és a’ köz édes anya, a’ haza nyomorgatáB
á
n
f
f
y
derék
ezredesünk
a hazafias érze
sában , vagy szövetkezvén az ellenséggel, a’ ha
za ellen elkövetett nehéz bűnük érzetében meg lem és emberszeretetnek egy igen szép példájáról
szöktek , és ekép a’ haza elleni hűtlenség vétké tudósítja országos t. h. főbiztos urat. A’ tény ez :
be sülyedtek, így B e m altábornagy ur által mint a ’ piskii csatában megsebesült ’s ennek következ
a ’ politikai vétségekre nézve egyedül a’ múltra tében a ’ dévai kórhátbaa maradt hoovédeink , a’
vonatkozó amnestiában semmi szín és ürügy alatt pár nap múlva oda vonult császári katonaság ál
nem foglaltatnak, ingó és ingatlan vagyonukat bí tal, meztelenre vetkeztetve, nyomorult állapotban
rói tár alá tétettem, és az álladalom részére el- sinlódtek. Ekkor F o d o r András hunyadmegyei
pecsételtettem , további intézkedésig , és a’ hűtle főorvos titkon, mert a’ lázadás e’ veszélyes fész
nek irányában hasonló lezárására , elpecsételésére , kében nem volt tanácsos roáskint, felszólításokat
és a’ lezárt javaknak az álladalom részére leendő intézett Déva és Lozsád lakosaihoz, miszerint szük
megőrzésére az illetőket felhívom és rendelem is. ségesebb ruhanemüek ajándékozása által ügyünk
És a midőn ezeket ekép tettem , polgári köteles bajnokainak szenvedéseit enyhíteni szíveskedjenek.
ségemet teljesítettem: mert a’ haza véres kezű A’ felszólitás nem hangzott el siker nélkül: rögyilkosai irányában eképp eljárni Uérlelhetlen kö vididóu 72 darab inget , 70 lábravalót, 20 pár
telesség.
boc«kort, több öltöny, nadrág, mellény és köpeny
Esen eljárásomból titkot nem csinálok, sót adarabokat gyűjtött öszsze és osztott ki sebesülte
harom tudomására juttatni u* közönségnek; hogy reu— ink közt Fodor András, D é v a i százados és kór
deletem eszközlésére egy rendőrséget alakítottam , ház felügyelő buzgó közremankálásával. A’ nemes
melynek főnöke D o b o k a i J ó z s e f ur, a’ rend keblű főorvos, kórház felügyelő és minden egyes
őrség nem titkos, hanem nyilvános téren forog, adakozó szép tettei annál nagyobb köszönetét és
sötétben csak az igazságtalanság, a’ rósz szellem méltánylást érdemelnek , mert oly helyen és kö
működik. Kötelessége a’ rendőrségnek a’ viszsaarülmények közt történtek, hol és iáikor a’ magyar
térö hűtleneket elfogatni és bíróság eleibe állítani, ügy iránti legkisebb részvéttauusitás súlyos bün
mely állal, ba napfényhez hasonló világossággá! e- tetést maga után vonó párlütésnek bélyegeztetett.
röszakos elburczoltatásukat hé nem bizonyíthatják, Éjenek a ’ lelkes honfiak és emberbarátok !
mint hűtlenek elítélendők 5 határozott utasítása vau
» rendőrségnek a’ viszszahagyott özvegyek, ár
vak élelmezéséről gondoskodni, az utóbbiaknak
A ’ K n n á í E > 6 l , K a r á n 8 e b e s, apr. 17.
g)amnokok — gondnokok rendelését eszköiólni. A 1849. A’ Bánátban vág) u jk. Bem al'áboruagyuakvatali helyüket hűtlen elhagyták, vagy a’ lázzadó
oláhság kö*t bivataloskodtak, vagy most hivataloskodnnk, úgy azok i s , kik a i igazságos iigy
diadalával e’ honnak szent földéről kikergetett
osztrák császári katonai hatóságtól másnemű hiva
talokat elvállaltak volt, hivatalaik- és fizetéseiktől
felfiiggesztetnek, ’s minden ezekkeli hivatalos köz
lekedés honárulás büntetése alatt tiltatik.
8 -or. Kik a’ kincstári személyzetből, a* átalános amnestia kihirdetését megelőző időkre nézve
a’ hon elleni lázadásban részesek voltak, az amnestia jóvoltát csupán az ily lázadásbani részese
déssel érdemelt bünfenyitékre nézve élvezendik ,
de sem álladalmi hivatalban nem maradhatnak, sem
álladalmi fizetést nem élveieodhelneK.
Kien rendeletem és határozatom lehető leg
nagyobb nyilvánosságra hozandó.
Kolozsvárit, apr. 20. 1849.
Orsz. t. h. kormánybiztos,
Csány László.
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kai tegnap reggeli 6 óra tájatt Hátszeget elhagy
va, keresztülmentünk a’ történeti emlékű Vaekapun,
’s már délben a’ Bánátban valánk.
A’ vité* hadsereg legnagyobb elszántsággal,
’s jo kedvvel ment dicső vezérével át, újabb ko
szorúkat szedendő.
Délutáni 2 óra tájatt ellenségre akadtunk.
V a i s z l o v á n á i kezdődött az álgyuzás, ’s
egy óra hoszszat folyt.
A’ székelyek, Kabós zászlóaljából vajának is
mét e’ csata hősei. Övig ’s némely helyen nyakig
érő vizen rohautak keresztül, csak hogy álgyut
foghassanak el, mi sikerült is.
Három székely egy 3 fontos álgyut vett el.
Mind hárman az altábornagytól a’ harmadik érdem
jelre méltattak.
Az elieuség még egy 10 fontos vetágyut vesz
tett, mit a’ mieink lőttek el. Halottainak száma mint
egy 50 lehet.
Részünkről egy halott sincs — csak egy könynyü sebesült.
E ’ csatában F o r r ó alezredes és l v a b ó s
őrnagy az előcsapatot jelesen vezénylették.
Az ellenséget innen O b r e z s á i g űztük, hol
meghálva, ma reggel bémentünk minden ellentállás
nélkül Káránsebesbe.
Az ellenség egy része 0 r s o v a, a ’ más T em e s v á r felé vonult.
Urbázy.
A r a d , április 15. (Folyt, és végzet.3
Tábornokunk gróf Vécsei Károly dicséretére
megemlíthetem , miszerint az előbbi parancsnokok
által anyuyira elhanyagolt tábor, tisztaság, rend,
gyakorlat ’s bátorság tekintetében , azon három hét
alatt, mióta a’ derék tábornok parancsnokol, óriá
si haladást tön.
Minden áldott nap fegyvergyakorlatok tartat
nak, melyeknél, mint az őrváltásoknál is, maga
a’ tábornok jelen van ’s a7 tiszteket úg y, mint a’
közvitézeket, legcsekélyebb hibájokra is figyel
mezteti. A’ tisztek irányában különösen szigorú , de
mindenkor igazságos. A ’ közvitézekkel, úgy szól
ván, atyai módon bán. Rendes szemléken kívül is
majd nappal, majd éjjel megfordul a’ közvitézek
közt; mikor a’ várbeliek legsűrűbben bombáznak
városunkra, ki lovagol az ágyutelepekhez ’s biz
tatja, bátorítja a’ tüzéreket. A’ napokban egy közvitézt, ki előtte hibásan tisztelgett, többek szemeláttára, maga tanított meg tisztelegni. Képzel
hető , mily büszke lön erre a’ közvitéz. E ’ népsze
rű bánásmód eredménye az, hogy a’ katonaság nem
csak szívesen, de látható jó kedvvel teljesíti kö
telességét, a ’ kihágások ’s büntetések is naponkent nagy mértékben gyérülnek.
Egy hete, mióta B e m altábornagy hollétéről
mi bizonyost sem tudunk. A’ temesvári előkészü
l t e k azonban valósítják a’ h i n , miszerint B e m

seregének előőrei már Lúgosig terjeszkedtek. A’
temesvári Soldatescának kezd s z ű k ü l n i a’ v i 1á g.
Temesvári menekültek előadása szerint Rukavioa
temesi várparancsnok csak azoknak engedte meg
a ’ várban maradást, kik magukat félévre ellátták
élelemmel. Ennek folytán több polgárok kitisztul
tak a’ várból, mely a’ holnapi naptól kezdve be
záratván védállapotba helyeztetett.
Mielőtt B e m serege Temesvár alá érkeznék,
Vécsei tábornok — úgy hailjuk — néhány ágyúval
’s a’ lehel huszárokkal egy kis kirándulást teend
Temesvárig. E kirándulás kétség kiviil nem fog
p o t o m r a történni. B em általunk óhajtva várt
megérkeztével pedig n a g y s z e r ű é s e l d ö n t ő
napoknak nézünk elébe.
r. 1.

V e g y e s h ír e k .
— P e r ez e l tábornok folyó hó 13-án re g
geli 2 -órától 11 óráig tartott keméuy csatában,
a’ Duna és Tisza közti hegyszorosokba mindenün
nen öszszevonult ’s erős positiojában magát szá
mos nehéz ágyukkal védő ellenséget m e g v e r t e .
— E ’ hó 19-én pedig itt Kolozsvár közelé
ben sz. lászlói és m. létai helyőrségünknek volt
csatája a’ havasokban tartózkodó oláhcsordával.
Három szakasz ujoucz honvéd a’ 70. zászlóaljból,
három a’ kolozsvári szabad csapatból és egy sza
kasz a' német légióból szét vert másfél ezernél
több oláhokat, kik közt sorkatonaság is volt ’s
vezérök valami N o á k nevű Carl-Ferd.nandi fő
hadnagy. A« oláhok közül többen elestek, köztök
két vezér kik egyikének lova és tarisnyája a ’ miéink birtokába került. A’ tarisnyában furcsa tar
talmú levelek találtattak, Á r p á d i , B á l i n t sat.
praefectek aláírásával. Egyik szerint, Brassó és
Zaránd felől két csapatban mintegy 10 ezer musz
ka ütött be hazánkba ’s tart egyenesen Fehérvár
nak, hogy figyelő hadsergüaket onnan elverje.
Mihezképest az illető praefectek fölhivatnak hogy
embereiket bizonyos pontokon gyűjtsék öszve ’s a’
F e h é r v á r alól elkergetendő rebellis csordát te
gyék semmivé. Jáuk agyuöntéshez fogott ’s van
egy tüzérjük Fehérvárról, :jki az artillenát rendezi.
Thoroczkónak, Szenígyörgyuek és 31. Léíának
elpusztítását meghatározták , csupán azon vitatko
zik két praefect, hogy Thoroczkón vagy Létán
kezdjék é a’ műtétéit? Ezek a’ Waffeabruderek
épen olyan hazugságokkal ámítják Csordáikat,
mint Yindischgríitz. A’ nehezen fékezhető tömeg
csupán egy pár héti kitartásra bivatik még föl ,
mert a’ rebellis magyarokat Várad felől Windischgrüt z, Brassó és Zaránd ( ! ) felöl pedig a’ musz
kák szorítják, a’ sorkatonaság (ugyan melyik,
taláu a’ fehérvári garnison? ) megesküdt, hogy
nem nyugszik , mig Bemet semmivé nem teszi, és
igy a’ háborúnak két-három hét alatt bizonyosou
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vége lesi. Csakugyan óhajtandó volna, ha a’ na
gyobb hadi munkálatok megengednék, e’ havasi
csordára nézve egy pár hét alatt a’ háborút be
végezni.
— Bem altábornagy ur föllevén a’ képvise
l ő ház által hatalmaivá, hogy a’ vezérlete alatti
seregből a’ kitüntebb egyéneket harmadrendű ér
demjellel jutalmazz« , a következőket jelelte ki
név szerint, megjutalmazandóknak: Czec* tábor
nok, Bethlen G. Kemény, Bánffi, Teleki S. Tóth,
Kis és Gál ezredesek. Forró, Messen«, Pereczi,
Károlyi, Ihász, B ek e , Szabó, Inczédi alesredesek. Pap , Klement, Bethleu 0 . , Dobay , Müller ,
Kabóí, Horváth, Makrai, J uhás z, Keller , Jeszensz
ky , Kálnoki, Kiss 1. Trángus , Simotifi, Zarziczky és Geszleszi őrnagyokat. Jékei, Szálbek, Pe
tőfi századosokat. Lukenics, Zeyk D. Nagy I.
főhadnagyokat. Egyed, Eszterházy Kálm. hadnagyo
kat. Kabós szék. zászl.ból: Simon And. Beke Mih.
és Ivonct Elek tizedeseket", Mincsor Antal, Pál
Gergely, Simon András, Szalánczi Domokos, Gál
Albert úrvezetőket: Budai Mihály, Kiss, Koocz An
tal, Czim'oalmos Mihály és Veres István közhon
védeket. Rendeli továbbá az altábornagy, hogy a’
vezérlete alatti, dicséretesen harci,olt gyalog és
lovas csapatok mindegyikéből egy fő- egy altiszt
és egy közlegényből álló három tagú választmány
alakuljon, mely ki fogja jelelni az érdemjellei föl
di s&itendő egyéneket következő számmal. A’ 4.
honvédzászlóaljból 5 tisztet és 15 közlegényt. A’
11. zászlóaljból 8. t. 22 közi. 12-ik zászí. 6. t.
15. köti. 24 ik zászl. 3. t. 22. közi. 24-ik zászl.
3. t. 8. közi. 27-ik zászl. 4. t. 10. közi. 31-dik
zászl. 8. t. 22. közi. 50-ik zászl. 4. t. 10. közi.
55-ik zászl. 6. t. 15. közi. Máriássi-ezredből 6. t.
15 közi. Szabó székely zászlóaljából 4. t. 10. közi.
Maroszéki zászl. 4. t. 10. közi. Szatmári zászl.
4. t. 10. közi. Coburg-huszároktól 2. t. 6. közi.
Vilmosoktól 4 t. 10 közi. Würtemberg 4. t. 10
közi. Kress könnyű lovasoktól 2. t. 5. közi. Má
tyás-huszároktól 6. t. 16. közi. Véber székely
zászl. 3. t. 8. közi. verestoron) i vadásacsapatból
2. t. 4. közi. Öszszeseri 96. tisztet és 249. köz
legényt.
— Brassóban f. hó 18-án, K i s s ezredes, a’
városi tisztbntóságot, közönséget, a’ vidékbeli hely
ségek elöljáróit és minden hitfelekezetek lelkészeit
a’ magyar kormány iránti bőségre fö.eskettette, ’s
erélyes szavakban hívta föl, miszerint a1 népet ily
szellemben világosítsák és lelkesítsék,
— A’ porosz király a’ német császárságot el
fogadta. Apr. 3-kári déli 12 órakor jeleut meg előtte a’ frankfurti küldöttség ’s bár egy kissé öfölt hatolt ö felsége , miszerint fölkelleue szólítani

a’ német állodalmokat váljon megnyugosinak-é ax
alkotmányban — csak ugyan kijelenté , hogy a" nem
zetgyűlés , midőn e’ nagy bizodalmával megtisztel
t e , nem csalódott benne.;
— Eszakámérikában a’ kivándorlott németek
ből cliibb alakult, mely czélul tűzte ki itthon ma
radt honfiaikat a ’ despotismus üldözésére 's népfönség melletti ernyedetlen küzdésre lelkesitni. Ax
absolutismusra törekvő monarchák fejére jutalmat
tűzött. Jelesen ; a’ porosz király fejéért igér 25,000
p.ftot, akármely más fejedelméért 15 ezeret egy
hadvezérért pedig 10 ezer pforintot.
— Az E. lapok szerint V i d a Károly azt Ír
ja Figyelmezőjében, hogy B e m , miután Szebent
elfoglalta, a’ muszkák által Brassónak sxorittatva,
midőn ki akart menekülni üláhországba , a’ törcsvári szorosnál megtámadtatok, serege lekonczoltatott és lefegyvereztetett, 7 tisztje rögtön fela
kasztatott , maga egyedül szaladt el ’s menekült
egyenesen Komáromba.
— Ez a’ gaz áruló még azt is örömmel hir
deti, hogy a’ bécsi ministeriutn a’ tót ügyeket a’
magyar nemzetiség rovására elintézte.
— Ugyan az Esti lapokban olvassuk, hogy
Windischgrütznek egyedül Pesten 15 e * e r b e 
t e g j e v a n . Egy kissé nagy szám, hanem a’ ki
uem hiszi, olvassa meg.

HIRDETMÉNY.
(2) Az álladalom részéről k ö z h í r r é tétetik hogy
a. ,lefoglaltatott 1. fekete kancza , me lye t paszmosi Puj Gligor p é nt eki falusbiró Pó p a Pet r ánál hagyot t
volt , és.
b. ) l e fogl a lt a tok 1. pej m é n l ó , m e l y e t , valami
tribün oroffai Molnár József kezén h a gyot t e), az e lösorolt m a r h á k Kolozsvárra b e haj t at ván élelmi gazdakezelő Csulak Dániel utján maga rendin m e g l á t h a t o k ;
a’ lehető t ul a jdonos ok a r r a útasitattnak , hogy k ö v e t e 
léseiket az e’ végre k i r en d e lt bi zottmányhoz 8. nap alatt
adják b é , m e r t azon túl a’ m a r h á k köz árverés utján
eladatnak.
(3)
( I ) E g y t a n u l t h á t a s l ó e l a d ó nye re g ke’születtel, láthatni a’ Biásini vendégfogadóban.
(3)
( I ) Két jól d r es i r ozot t lovagló lo eladó. Bővebb
tudósítást vehetni özvegy Nuszbaumerné házánál b. középutczában 542 szám alatt.
(3)
(I)
Egy jó polgári háztol kerestetik égy 15 éves
ifin kinek a kereskedelmi pályára hajlama volna, ér tekezhetni iránta, Schüt z Ká rol y fűszer kereskedésiben.

,

S zerk eszti i s s a já t b etű iv el n yom atja O c s v a i F e r e n c i

*

(3)

(1) A’ szentegyház utezában 472. szám alatt égy
/él fedelű üveges kocsi, egy pá r h á mos lo 6. éves 16
markos eladó.
( 3)

