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Megjelenik e’ lap vasárnapot kivéve minden este, feliven. Tartalmát teszik a’ fó'hadivezérség hivatalos közlemé
nyei , i r án j c i i k k e k , bel- és külföldi b i t e k .
Hi r det mények a’ szokott d í j é rt vét et nek fel.
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A’ vallás és közoktatási ministernek folyó e.
május 3 1 -kén 930 szám alatt kelt rendelete sze
rint, miután az erdélyi kormányszék működése
megszűnt, azon hatóság, melyet az erdélyi kor
mányszék az evangelicusok , helvétvallásuak , uni
táriusok és görög ó hitüek ügyeiben gyakorolt,
addig mig a’ közigazgatási egység ezen kormány
ágakra nézve is végre hajtatnék , azon felelőség
mellett, melylyel a’ közigazgatás vezérletére kiküldve vagyok, rám ruháztatott, egyszersmind az
egyházi és iskolai közigazgatás azon részére néz
ve , melyet az erdélyi kormányszék a’ keblebeii
bizottmány közbejöttével a’ r. catholicusok és egy
háziak iigyeibeu gyakorolt, kánonok Keserű Mózes
az érintett bizottmány eddigi előadója bízatott meg.
Mely a’ szükséges tudomás és az illetők ál
tal a’ teljesitendók teljesítése végett közretétetik.
Június 9-kén 1849.
teljhatalmú kormány biztos,
S z e n t i v á o y i Ká r o l y .
A’ M. Valkón 1 2 ágyra felállított fiók kór
ház szükségeire ajándékoztak: Z s ob okon, Má
t y á s Rósi 1 uj inget, 1 uj lábravalót, 1 nagy
fejtés abroszt és 1 kendőt. A ’ helybeli több pol
gárnők 16 inget, 25 lábravalót, 20 kendőt, 11
párnahajat, 5 abroszt, 3 takaró ruhát, 1 párnát,
1 lepedőt, 5 ócska inget. B. hunyadi korodai or
vos Málhé János 1 gjútacsos álladalmi fegyvert
szurony nélkül , és 1 jó kovás huszár pisztolyt.
A’ haza nevében szívesen köszönöm hasafiságukat.
Kolozsvárit, június 8 -kán 1849.
teljhatalmú orsz. biztos ,
S s e n t i v á n y i Ká r o l y .
Hivatalos jelentés szerint, also'csernátoni Far
kas István, fogarasi gazdatiszt, a’ hon oltárára
következő adományokkal járult; u. m. 9 tekercs
kendervászonnal , öszszesen 200 eingnyivel , 5
köböl zabbal és 10 köböl törők búzával. A ’ két
első adomány rendeltetésük helyére beszolgálta

tott, az utolsónak ára 20 pfban hozzám bekűldetvén, az álladalmi pénztárba átadatott. Ezeken kül,
irt jó hazafi, két lovainak, melyek a’ magyar
hadseregbeli huszárok használatára fordittattak,
árát az áthidalómnak elengedte ’s ezekerti kár
pótlási jogáról lemondott. Köszönet a’ haza nevé
ben hazafias tettéért. Kolozsvárit jun. 10-én 1849.
Országos teljhat. biztos,
S z e n t i v á n y i Ká r o l y .
Fogarasban lakó árkosi Benkő Lázár egy
derék lapos szuronynyal ellátott vadász fegyvert,
a’ fogarasi ref. egyház pedig, 9 mázsát ’s 27 1 /2
fontot nyomó harangjait ajánlván föl ágyuöntés
végeit a’ haza oltárára, e’ becses ajándékokért
a’ haza nevében legforróbb köszönetemet nyilvá
nítom. JV. Szeben, junius 6 -án 1849.
Berde Mózsa,
kormánybiztos.
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K o l o z s v á r , jun. 11.
Városunk ismét némi harczias szint öltött.
Kósza híreken nem szeretünk elindulni, hogy
itt meg ott hány ezer oláhot vágtak le csapataink.
Hanem minden jelek oda mutatnak, miszerint a'
havasi fegyveres oláhok ellen egy nagyobbszerű
combinált hadi működés van folyamatban.
Sokan ágyúzást hallanak a’ havasok felől.
Ma azt is beszélték , hogy Hunyadon felni
egy oláh csoport letevén fegyvereit, megadta vol
na magát. Hírnek megjár; nem sokat csinálunk
belőle.
Elég a z , hogy Kolozsvárit meg vannak té
ve az intézkedések , hogy ha a’ tulfeliilről nyo
mott oláhcsorda netaláu erre venné útját, illően
fogadtaseék.
Tehát hadi lábon állunk.
’S az a’ szép , hogy senki sem fut semmife
lé. A’ „ m e n e k ü l é s “ kezd kimenni divatból.
A ’ hadi mozgalmuk kevesebb lótás futással ,
kevesebb teketóriával ’s bizonyosan annál több
eredményre számítással folynak, mint a’ mull
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őszszel, a’ relirádok fénykorában.
A’ hírek is ahozképest soványon teremnek.
A’ nép kevéssé latszik érdekeltnek. A* éji
riadóra el sem hagyja puha vánkosát más, mint
a’ kit illet.
Eligazítja a’ dolgot ax öreg T r a n g u s bá
csi, a’ wiirteinberg huszárokkal és a’ 27-ik zász
lóaljjal, kik szintúgy restelik , hogy miután eu
rópai hírű hadsergek megsemnaitésében vettek di
cső résit, most úgy lehet, Jank pimasz népével
kell máiolódniok.
Sióval: látszik, hogy kezdünk harczias nép
lenni. Kezdjük hinni: miként az ellenséget sokkal
könynyebb f e g y v e r r e l mint nagy s z á j j a l
megverni 5 miként a’ fegyverforgatás nem csak
»ölderdői mulatságra való, ’s miként sokkal oko
sabb dolog lesz, megsemmisítői azt, ki bántaui
merészel, mint nyakunkba venni a’ világot.
Jobb symptomák, mint a1 minőknek tanúi vol
tunk anno dommi 1848.

Jelesen viselték magukat: Thordai József al
hadnagy a’ szabadcsapat 2 -ik századjánál , ki a’
legénység mellett lévén, kiáltotta: jelszavunk:
„ e l ő r e ! “ Továbbá: a’ 8 4 - ik zászlóalj főhadna
gya Ágoston. A’ Sándorok századosa , a’ szabad
csapat 1 századjának alhadnagya Szász Lőrinci.
Éljenek a’ derék bajnokok ! Éljen a’ szabadság!
’s annak megmentéséért harczoló honfiak! éljenek !

S z a m o s i t ] v a r , május 2 0 .
Tisitelt szerkesztő ur! Mielőtt kijelenteném
mit akarok, annak, hogy valóságokat Írtam Szamosujvár tisztikaráról, önnek becses lapjaiba, iga
zolásául : vegye ön tiszt, szerkesztő ur azt, hogy
midőn egy többnyire dobokamegyei urakból állott
körben, a’ május 1 -ső és 2 -ki számok felolvastat
tak, egy városi egyszerű polgár is félreállva hall
gatván, az olvasás bevégeztévei egész elragadtatással azt monda: „Na erre ezerszer is megesküszöm, hogy mindenben igaz“ ! És most kérem ju
talmul hiv írásomért, még néhány pótlék adatok
ß o r t l . i m l , május 31. Korán reggel a* nak legyen szives helyt adni. #_)
oláhság méhrajként tódulván ki a’ puskaporos ház
A’ napokban történt, hogy G. I.-nak, ki szolfelőli erdőből, iszonyú ordítások közölt kezdett gabiró, ’s közbevetőleg legyen mondva nagy csaló,
mindenfelől a’ hegyen őrködő honvéd 32-ik zász régibb szerződésből eredeti 10 pfríos baja volt
lóalj egy századjára, Portus felől pedig a’ szé- két becsületes polgárral. Főbiró N. M. mentegekelységre tüzelai. Egyelőre a’ mieinket visisza- tődzött, hogy nem elegyedhetik bele, okát azonban
nyomni látszottak a’ zsiváoyok, de miután alól nem monda miért ? ’s épen országos vásár lévén,
a’ puskaporos háztól balra a’ szabadcsapat 2 -ik vásári csínok büntetésére tartatni szokott biróság
századjának két, jobbra az 1 -só századnak h ison- elébe utasitá őket, e’ biróság belátta, hogy az ügy
lag két szakasza ’s Portus felől a’ székelység a’ főbíró körébe való, vissszautositá tehát, de főbí
fölnyotnulván, bátor elszántsággal kezde tüzelni, ró ekkor a’ tanácshoz kiildé a’ feleket. Minden a’
az oláh-csorda már tágított, mindazáltal a1 bok ki csak hallotta e* eljárást azt moodá reá: hogy
rok közt, mintegy védve találva magát, a’ tüze a’ választás közel van ; ’s nem akar szavazatot
lést 2 óra folytáig tartotta. Ekkor Thordai .Jó koczkáztatni a’ bíró.
zsef hadnagy kiáltván: ,,rohamra fiuk!“ kevés
Egy szegény falusi szekeres embernek a1 fu
varbér
felett tegnapelőtt baja volt egy polgárral,
számú csatarlánczunk megfutamodván előre, a'
2 — 3000 felülmúló oláhcsordat megfutarototta, a’ főbiró a1 kereskedő társaság főkapitányához umelynek nem jött kedve tüzelni, csak egy magas tasitá. Azt mondják : ezen polgár egy szájas em
hegyről lőtt még nehányat, de látván, hogy a’ bernek sogora; nem lett volaa tanácsos tehát a’
hegyet megakarjuk keríteni, vizárként rohant le falusi embernek igazat adni. Tegye ezt más, de
onnan,
T ó t f al un innen a1 dombon megállóit, nem a’ biró, kinek most minden emberre szüksé
étkokat és szitkokat küldve az utáuuk iramló ma
ge lehet.
gyarok után, aztán ,,ill a’ berek, nád a’ kert“
Valóban a’ főbíró jó számiló, ’s ha fori coratöbbet lóval sem lehetett utói érni , a’ hány , csak
petentiát az országban rendezni akarnák , a’ főbí
nem anynyi felé szaladt, mint a farkas által szét
róra kellene bizni.
vert nyáj. T ó t f a l u mellett egy Kossuth lovag
De a’ főbiró numerice is jól számit. A’ váro
egy tribünt levágván, kardját elvette.
si
nemzetőrségnek
használatul átada 26 többnyire
A* falut fólegetvén, a’ legénység viszszaparancsoltatott , zsákmányul hozván számos juhot, tört ágyú , elkopott ’s rosdas fegyvert a’ tanács
téritvénye mellett, a’ tanács a’ város pénzén megbárányt, kecskét és szarvasmarhát.
Az olahságnak terve volt: a’ várból lőport igazittatá őket ’s fizetett 80 pengő frtokat, csak
hogy a’ nemzetőrség használhassa. Urbán betör
vinni, de valamiut ő k , úgy a1 várból az oláhságvén novemberben, három nemzetőr a’ fegyverrel
nak segítségére kijött tömeg is viszszavereiett.
Részünkről a’ veszteség 2 honvéd, 1 szé
*) Anvnyival kevésbé tagadhat om meg ön kivánatát ,
kely, megsebesült 8 . Az olahok közül mintegy
m e r t a’ másik fél részéről, csuk hogy részrehajlással ne
vádolUssum, közöltem egy úgynevezett czálola'.ol. Szerk.
50 — 60 eshetett el.
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Kolozsvárra menekült, ott fegyverük el vétetett, a’
főbíró árát szépen megfizettette a’ város pénztá
rából darabját 15 pftjával. Azután a’ megmaradott
23 darabot drága pénzen eladá az áthidalómnak ,
de a’ kiigazitásérti szép summa pénzt a’ varosnak
visszaadni eszébe sem jutott. Hogy ezen avult
fegyvereket miért és ki vette meg? szép tudni.
A’ négy hónapos helybeli vadászcsapat kapitánya
volt a’ vevő, kit édes atyja mint tanácsos és a’
bíró tereratének kapitánynak ; illő volt tehát neki
is meghálálni az álladalmi szép havi fizetésekért
a’ főbíró szívességét. Ilejh! egy kéz a’ másikat
mossa!

A’ toborzásra ’s toborzottak beadására ki
vett a’ főbíró ezer ’s néhány száz ftot eziistb. a’
pénztárból még tavaly nyáron, de számolni má’g
sem érkezeit. Sőt miután »’ toborzást még tavaly
augustusban félbe hagyta, az arra általa elfecsé
relt pénzröli számadása megkészitésére a’ tanács
tól egy egyént kért ez idén kirendeltetni.
A’ Közlönyre még tavaly közgyűlési határo
zatból előfizetendő kivette a pénztárból két pél
dánynak az árát ’s csak egyre fizetett, a’ másik
nak árát sem viszssa nem adta, sem nem szá
molt róla.
Azt is megtette társaival , hogy egy taná
csosi hivatal 5 évig ürességben állván, az utánna járó öszssesen 1000 ezüst ft. fizetést kivették
a’ tnajors. pénztárból ’s elosztották a’ pénztár te
temes kárára ; na erre azt mondák : hogy ők szol
gáltak meg arra is.
Néhány évvel ezelőtt pedig egy családdal bi
zonyos legény eltárolásáért baja leven , miután a’
család azt kiáltotta, hogy a’ főbíró ittas fővel ren
delkezett, ő kijött délután a’ piaczra ’s tántorog
va, sőt másra támaszkodva, hogy el ne essen,
felkiáltott ha ő részegé? Mát mikor Kolozsvárit
mint érdemes követ a’ földet túrta orrával a’ Nopcsa féle lakomából hazatérve? ’S mikor a’ katonák
puska tusával döngették?! — (V ége köv.)
V e r z á r,
nemzetőr-százados.
H e s i t e r c z c , június 7. A’ beszterczei és
naszódi korházak számára máj. 2 1 - és 29-én a dott tánczvigalmakból 301 rf. és 20 kr. ezüstben
tiszta haszon jött hé. És ha a’ vigalom nema’ tanacshazi termekből költségesen rendezett táncztermekben tartaték igen is jóval több leve. Köszö
net a szives részvétért e’ tábor tiszti karának, a’
beszterczei polgárságnak, ’s különösen nektek íisztelt polgárhölgyek !
Es ea alkalommal, mert tán ez igénytelen ide
iktatandó tudósításom világot Iát, még tudatni kí
vánom, hogy tegnap egy szépnyiri fuvaros ért haEa Bukovinából; egy azok közül, kiket Urbán kihurezoit mint fuvarosokat, azért, hogy ott minden

marhájukból, szekerekből kipusztulva, éhség által
is elcsigázott éltöket a’ havasok rengetegein való
álszökéssel mentsék meg. Ez azt beszéli hogy Bu
kovinába ’s különö'ön Dornára tömérdek muszka
katona érkezett volt május utó napjaiban, ’s ő már
örvendett, hogy velők haza jöhet, de alig egy pár
nap eltelte után a’ muszkák a’ helyett hogy ha
zánkba jónének, onnan mind eltakarodtak egy haj
nalban ; merre mentek nem tudja, hanem ó azt hal
lotta beszéleni, hogy Lembergbea lázadás iiiött ki
’s a’ muszka birodalmában is, ’s oda mentek. A zonban tovább már nem várhatva, éhségtől kény
szerült úgy szökött ’s jött meg ide. Közelebbről
egy gordiuista szökött volt át, hanem eljöttékor
még csak várták, de nem volt egy muszka is Bu
kovinában. Verje is meg a* isten őket ott a’ hol
vannak. Ezért imádkoztunk és böjtöltünk nagy
szerűen mi tegnap. Ezért könyörgünk pereseink
mindenikén. Egyébiránt a’ táborban lelkesedés és
jó kedv van. Még amúgy vá ják, hogy egy kis
ellenségei lássanak.
V á l y i E l e k , r. I.
C s i k m e g y é b ő l . Május 2 4 - kén Csiksomlyón a’ ui-gye teremében kormánybiztos Mikó
M haly elnöklete alatt népgyülésünk vala , melyre
Csík, Gyergyó és Kászou kerületeknek minden
polgárai meghivattak. A’ gyűlés főtárgya a’ magyar
nemzet függetlenségi nyilatkozatának kihirdetése
lön, mit elnökünk tartalomdús megnyitó beszéde eiözött meg. E beszéd tflatt a’ trónvesztett habsburg lotbaringerii dynastia említésekor a’ ,,vessszeu“ szóban nyilatkozott a’ nép méltó haragja
hüszegö gyilkosai iránt; valahányszor pedig Kos
suth Lajos neve előfordult, mindanynyiszor hoszstas és szűnni nem akaró éljenzésekben , kard
csörgésekben és tapsokban tört ki a’ tisztelete je
léül felállóit népnek Magyarország kormányzója iránti lelkesedése ; ’s ezt a’ megyeház előtti téren
felállított négy ágyú sűrű dörgései is hirdették.
Ezeknek folytán az ünnepelt férfiúhoz hódolati
nyilatkozat készíttetett, melyben Ősik öszstes pol
gársága közelebbi múltjának és jelenének rövid é.rititésével magát igazolváu , a’ felulvasott apr. 14ki függetlenségi nyilatkozatot magáévá teszi, kor
mányzót és az általa alakított köztársasági irányú
kormányt örömmel ismeri e l , ’s a’ szabadság biz
tosítása nehéz munkájának elősegélésében a’ leg
utolsó fegyverfoghatókar felajánlására is késznek
nyilatkozik.
És ez ajánlatát, ha kell, be is váltondja Csikmegye népe , mert szét vannak törve a’ zsarnok
ság bilincsei már, melyeket a’ bűnös öntudata ál
tal elütött áruló Dorsner és a’ szolgaság uralmá
nak több gyalázatos bérencsei tortának kezein. ’S
van most akarata szabad és szilárd , és van benne
roegifjadott erő a’ szabadságot utolsó csepp vérig
védeni ezentúl is. Következett egy két ágú indít
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vány tárgyalása, mely sierint egyik követünknek
kormány biitosi hivatalával lett elfoglaltatása ielhozatván, anynyival is inkább uj követ valósítása
javasoltatok , miDthogy a’ roá-ik követünk is egy
időig a’ haza vészesebb napjaiban, talán gaidasága vagy egyéb bajai miatt Debrecienböl haza j ő 
vén , ai alatt képviselve nem voltunk ; ai alkotmányszerü polgári igazgatás életbe léptethetésére
nétt pedig 8 nap alatt tisztválasitási gyűlés tar
tása sürgetteték.
A i indítvány első ága azért , mert kormánybiztos Mikó Mihály a’ követségről le nem mon
dott, ’s mint ilyen a’ képviselóháxnál is igazolva
van, el vettetett. A’ másodikra nézve pedig bár
menynyire ohwjta is e’ megye a’ nagyobb rés* ál
tal oly hosisxason nélkülösött szabad választási
jogával élni, de nem tartván czélszerünek magát
pártviszályok felkeltése által a’ jelen körülmények
kőit nagyobb rátkodásnak kitenni, melynek ügye
inkre is káros hatása lehetne, a’ választást béké
sebb időre kívánta halasztani, ’s addig a* e’ d é l 
ből egy ébiránt is Csány Lástló volt orsiágos biz
tosunk által magát felhatalmazottnak nyilvánító el
nök MikóMihályt a’ tisztek ideig!, kinevezésére meg
bízta, ki azon biztosítással nyugtató meg a’ gyű
lést, miként a’ tűzhelyeinél általa megkérdezendő
nép kedvencz embereit fogja a’ hivatalokra alkal
mazni, mihelyt pedig a’ hon békéje anyny ira hely
reáll , azonnal tisztválasztó gyűlési fog tartani.
így folyale Csikban is Mag) nrhonnak a’ habsburg-Iotharingenekkel folytatott válópere, ’s le
endő uj férje a’ köztársaságért, Kosainkért ’s több
másokért és a' vitéz magyar hadseregért, a1 gyű
lés után elnök által adott ízletes ebéd alatt , a’
künn levő ágyuk hatalmas viszhaogjoi között lel
kes poharak ürittetlek.
P u s k á s Ferenci .

V e g y e s h íre k .
— Belsóstolnokból Írják, miszerint a* orszá
gos böjtnapot megelőző este 1 1 óra tájt, a’ hold
körül kettős szivárványóv tündöklő«, melyben Er
dély üdve; az unió által nyert színeink legélén
kebben fényiettek. E’ tünemény később a’ holdzsámolyául fejér szalaggá változván kelet és nyű
göt között egyenes alakban óriási üstököskint szin
te a* egész égboltozaton átvonult biztos jeleiil an
nak, hogy nemzetünknek a’ szabadságért ’s a’
szabadságban élvezendő békéérti áldozatát, az ég
is kedvesen veszi ’s azért választott siiueiben mo
solygott alá. Ila isten velünk, kicsoda ellenünk?
— Múlt hó 29 kén a’ Pozsony körül tanyá
zott osztrák sereg egy osztálya Nyitra város felé
vevén útját a’ nyitnia volt magyar katonaság mint

egy 1200 fő Verebélyre hnzódott. Az nap este a*
eiócsapat, mintegy 300 bevonult Nyílra városa
ba. Megtudván Ferdinand huszárjaink , hogy a’ rab
lók már a’ városban vannak , 40-en beugratnak
’s az osztrákokat dicsőségesen kiverik. Az osztrák
fősereg , mely kivid a’ városon félórányira veszte
gelt , meglátván üldöző huszárjaink előtt szaladó
fajtársait , fölszette a’ sátorfát ’s nyakra főre odább állott. 40 huszár elől egy sereg. Ezt egy
szemtanú írja M. 15-nek.
— Mulatságos adatokat közölnek rólunk a’ bé
csi lapok. Szériátok barczmesön álló hadsergünk
már is 400 ezerre rúg 160 tábornok és 270 ez
redes veiérlete alatt. K o s u t h pedig hivatalos ta
bellát adott ki, melyben könynyünek állítja a’ ma
g y a r k ö z t á r s a s á g s e r e gét egy millióra szaporitni.
— Ugyanazon lapok, Mart. 15-e szerint, Orsovánál 30 ezer másikát hoztak bé a’ bánságba,
május 12-, 13- és 1 4 -dík napjain. Tehát épen azon
napokon, midőn B em altábornagy épen Orsovánál
kergette ki Pocimért az országból. Szegény bé
csiek! tutitokon kívül kiszatiriaálják magukat.
— Weiden lemondott az osztrák had fövezérségéröl. Helyette a’ fóvezérség ellenünk Heinau altábornagyra Hibáztatott.
— Az „Opposition1* szerint az Augs. Alig.
május 31. Parisból következő igen fontos hirt hoz:
A’ karmány megbukott ; Leuis Blank, Ledru Rolin, Montaigne, Cavaignac vannak a’ ministeriumban. A’ kamara első activ ülésében a’ római köz
társaság elismerésére, Olaszország feltétlen egye
sítésére és átalános amnesztiára szavazott. (Opp.)
— A* bécsi Presse junius 2. számában a’
következő reánk nézve fontos tudósítás áll: Ber
linbe pünkösd napján egy futár nagy jelentőségű
sürgönyt hozott, mely felett a’ ministeri tanács
kozások az egész ünnepek alatt folytak. Tartal
máról a’ kormány mélyen hallgat, de mégis át
szivárgóit a’ közönségbe, hogy Francziaországból jött ’s Magyarország függetlenségének a’ fran
cain kormány áltál elismerését, a’ német határon
12 0 ,0 0 0 emberből álló francain sereg felállítását
jeienti.
— Az aradi osztrák várörség 14 napi f e g y 
v e r s z ü n e t e t kötött oly feliétel alatt, hogy ba
kiküldött biztosaik Budavéíeléröl és Temesvár
cerniroztatásáról mint szemtanuk tudósítást viendenek , f e l a d j á k m a g u k a t .
— K o s s u t h , hazánk kormányzó elnöke,
jun. 5-kén esti 6 órakor megérkezett B u d a p e s t 
re. A’ főváros nagyszerű ünnepéllyel és kitörő
örömmel fogadta.
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