
K o lo z sv á r it 1 5 3 Ju iilu s Z S .  1 8 4 9 .

Megjelenik e' lap, vasárnapot kivéve naponkint  magyar ás mimet «üvegben egy íveu. filőfiietdsi díj : félévre postán nágysser küldve 0 fr. 

0 0  kr.  ke tsrer  küldve  O fr. «4  kr.  Uavankint csak Kolozsvárit 1  fr. ezüst pénzben.

Der Honvéd erschein t täglich,  Sonntag ausgenommen,  in ungarische^  mul deutschem Texte ,  auf  e inem Bogen. Praenumerations P reis :  halb 
j ihr ig  mit  Postver sendung* viermal in de r  W o c h e  : 6  guld. 418 kr.  Zweim al:  guld. * 4  kr. Monathlich für C lausenburg : t  guld. Cour.  Münze.

H I Y A T A L O i R O V A T ,
E r d é ly  la lio sa ik o z .

Az ellenségnek, mely hónapok óin vonja öszsze magát határ
széleink több pontján, hogy minden fölcsigázott ereivel oz utolsó 
csnpást intézze a’ szabadság elleg , sikerült Brassónál és Beszter
céénél áttörni ’s az ország belsejébe hatolni. Ezt egy túlnyomó e- 
rö ellenében nem oly könyoyü volt megakadályozni, mert nem le
het az ország kerületének minden pontjaira egy egy hadtestet állí
tani. Azonban az egész országszerte elszórt katonai erőnk oly nagy , 
hogy fele elég lenne a’ betört ellenséget vagy viszszaüzni, vagy 
megsemmisítői. Ezen erő rövid idő alatt egyesittetni fog ’s az el
lenség elüzetni. Felhívom azért ez ország lakóit, hogy addig le
gyenek csendesen ’s ne adjanak helyet semmi félelemnek; mert 
csak az történt, mi szomszédaink kétes semlegessége ’s határszé
leink terjedelme mellett kikerülhetlen volt.

Ezen országnak a’ magyar szabadság és függetlenség iránt 
ellenséges érzelmű lakóit pedig t. i. a’ szászokat és oláhokat ko
molyan felszólítom, hogy e’ küzdelemben semmikép részt ne ve
gyenek, hanem maradjanak csendesen; mert nem kívánom tőlük, 
hogy nekem segítsenek az oroszok és osztrákok kiűzésében; ámde 
ezért, mert ezt nem kívánom, nem nézhetem el, hogy ők ellensé
geinkkel egyetértve, hadseregem ellen öszszeesküdjenek, vagy 
másnemű segélyt nyújtsanak az ellenségnek saját káromra. Kik ezt 
figyelmeztetésem daczúra mégis tenni fogják, azokat a’ legszigo
rúbban , minden könyörület nélkül, életükkel és vagyonukkal fogom 
lakoltatni. Kolozsvár jun. 34. 1849.

Az erdélyi magyar hadsereg fővezére,
B em  J.
altábornagy.

\ i  e r d é ly i h a d se r e g  fő v e z ö r sé g e .
Napi  páráncs

Deess ,  junius 24 kén 1849. ,
Mai napon Dézsre érkezvén fájdalmason tapasztaltam s a 

legnagyobb megütközéssel vettem, hogy a’ Beszterczén állomásom 
seregek itten vaooak a’ nélkül, hogy az ellenségtől nyomattak̂  vol
na. Ezen körülmény orra kényszerűéit, hogy a’ vezényletet a ve
zénylőtől elvettem ’s Damaszkin őrnagy uraak adtam át. Szinte 
itt azt is megtudám, hogy az ellenség nem oly erős , hogy őt 
vagy tökéletesen ki ne kergethessem , vagy legalább minden moz
dulatát meg ne gátolhassam; minél fogva holnap Besztercze felé elo- 
nyomulandok.

» B em  m. k.
Az e r d é ly i m agyar h a d se r e g  ffo- 

v e z é r s é g é tö l.
Foga r as i  parancsnok Móricz urnák.

Borbán d, jun. 23. 1849.
Ez irat vételével, minden parancsnoksága alatt lévő csapatokat 

vonja ön öszsze Fogarasbn. A’ várba szállítson kellő őrséget (300 
ember) elegendő élelemszerekkel ’s tegye oz egész várat védelmi 
állapotba, mi végett Szebenből még két ágyút Uapand ön. A’ csa
patok többi résiével állítson és tartson folyvást előőrséget Brassó

A M TLIC H ER  T H E IIi.
An d ie  B ew o h n er  S ieb en b ü rgen s.

Dem Feinde, der sich seit Monatheo an mehreren Puncten un
serer Gräaze conceutrirt, um mit allen seinen aufgeralfieu Kräften 
den letzten Schlag gegen die Freiheit zu führen , ist es gelungen 
bei Kronstadt und ßistrits dieselbe zu durchbrechen, und ins innere 
des Landes m dringen. Dies war gegen eine grosse Übermacht 
nicht so leicht zu verhindern, da man nicht auf jedem Puncte der 
Landesperipherie ein Armeecorps aufstellen kann. Indessen sind di« 
im ganzen Lande zerstreuten militärischen Kräfte so stark, dass die 
Hälfte derselben hinreichen würde, um die Eindringlinge entweder 
zurück zu jagen oder zu vernichten. Diese Kräfte werden in kurzer 
Zeit vereinigt uod der Feind vertrieben sein. Ich ersuche demnach 
bis dahin die Bewohner dieses Landes sich ruhig zu verhalten und 
keiner Furcht Raum zu geben, denn es geschah nur das, was bei 
der zveifelhaften Neutralität unserer Nachbarn und der gr őszen Aus
dehnung unserer Gränze unvermeidlich war.

Die gegen die ungarische Freiheit und Unabhängigkeit feindlch 
gesinnten Bewohner dieses Landes — nämlich die Sachsen und Wa- 
lachen — aber fordere ich ernstlich auf, sich auf keine Weise bet 
diesem Kampfe zu betheiligen sondern ruhig zu bleiben , denn ich 
verlange von ihnen nicht, dass sie mir helfen sollen, die Russen und 
Oestreicber hioaus zu jagen; aber darum, weil ich dies nicht ver
möge, kann ich nicht ztigeben dasz sie im Einverständnisz mit un- 

sereu Feinden gegen meine Armee conspiriren oder ihnen irgend 
eine andere Hülfe zu meinem Nach'.heil leisten. Welche dies aber 
ungeachtet meioer Ermahnung dennoch tbm werden, diese werde 
ich anfs streogste und ohne olle Barmherzigkeit am ihrem Leben 
und Eingentbum bestrafen lassen. Klausenburg, am 24-teu jun. 1849.

Der Obercommandnnt der siebenbürg, 
ungarischen Armee.

J. Bem ,
F. m. L.

O bercom m ando d er  siebent», u n gari
sch en  A rm ee.

Tagsbefehl .
Deezs den 24-ten jun. 1849.

Mit Schmerzen erfahr, und mit der gröszten Bestürzung ver
nahm ich, bey meiner Ankunft hier, dasz die in Bistritz statio- 
nirten Truppen hier sind, ohne vom Feiode bedrängt worden in 
seyn. Dieser Umstand zwang mich das commando vom bisherigen 
Commandanteo obzunehmen, und es dem Major Damnskin zu ge
hen. Zugleich erfuhr ich hier dasz der Feiud nicht so stark ist, 
dass ich nicht im stände wäre ihn gänzlich hinaus zujagen, oder 
wenigstens alle seine Schritte zu verhindern, deszhalb werde ich 
morgen gegen Bisztrits aufbrechen.

B e m m. pr.

Von dem  O bercom m ando d er  siebenbtirg . 
u n g arisch en  A rm ee.

Herrn Móricz, Commandanteo zu Fogarns.
Borband am 23-ten jun. 1849.
Mit Erhalt dieses Schreibens sollen Sie alle unter Ihrem Com

mando stehende Trappen in Fognros zusammenliehen , dia nölhiga 
Besatzung (300 Mann) samt hinlänglichen Proviant in das Schloss 
einrücken lassen, und das ganze Schiost in Vertbeidigungs-zustand 
setzen, wozu Sie noch von Hermandstadt 2 Kanonen erhalten. Mi| 
dem anderen Theil Ihrer Truppen sollen Sic die Vorposten gegen 
Kronstadt Bitsstellen und fortwährend halten lassen. Im Falle einet
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felé. Megtámadtatás esetében tartsa a’ várat mind addig, mig véd
heti 'a csak n’ legkényszeritöbb esetben hagyja el. Viszssavonnlú- 
eál Segesvár felé tegye. Bem,

altábornagy.

Wem h iva ta lo s rész.
O lvasóinkhoz. .. •/ f

Lapunk ezennel, inig hazánk körülményei, igénylik, e’ saját
ságos alakban jelenend meg.

Menynyiben felelt meg az erdélykerületi német sajtó hivatásá
nak , tiszta , őszinte barátja-e a’ népszabadságnak , jogegyenlőség
nek vogy voltak némi utógondolatai a’ múltból áthozva, melyeket 
ha nyíltan nem , legalább a’ sorok között olvastatni engedé — nem 
vitatjuk. Sót azt sem vitaijuk, vájjon az erdélykerületi német sajtó 
oly környezetben, a’ milyenben működött, tehetett e’ máskép vagy 
nem.

Elég az , hogy az erdélykerületi egyik német hírlap eddig már 
hihetóen megszűnt, legalább a’ haza érdekében bizonyosan meg
szűnt működni. A’ másikra, tartani lehet, hogy az események újabb 
bonyodalma, legjobb akarat melleit is, nyomasztólag fog hatni.

És igy szükségessé vált egy oly napi közleg létesítése, mely
ből e’ kerületbeli német ajkú olvasók is tudomást merithessenek ál
lapotainkról.

E’ szempontból lön kötelességünkké téve, hogy a’ „Hon
véde t ugyanazon tartalommal magyar és német szövegben ad
juk ki.

Teendőink iránti nézeteinket, mint eddig ngy ezután is, egy
szerűen , de őszintén, tarlaléktalanul fogjuk kimondani.
. A’ napi eseményekről, ha szinte nem mindig kedves, minden

esetre vájó tudósításokat igyekszünk közleni. Elég erősnek hisz- 
szük a’ magyarhoni olvasó közönséget arra, hogy olykor, ha a’ 
sors úgy akarja, egy egy vesztett csatáróli hirt is elbírjon.

Magyarhon szabadságáért, függetlenségéért tenni, mit tehetsé
günk enged, csak véglehelletünkkel szünendünk meg.

Midőn Innunk ‘ ' ét, a’ kettős szöveghez képest
növeljük. Mert nem akarjuk a’ 
’mettel a’ magyar szerkezeteí?- 

...um, reménylenünk, hogy olvasóink 
gyámolitni fogják áldozattal járó vállalatunkat.

Végül felhívunk minden, és már nem csak magyar, hanem 
német ajkú ügybarátot is, hogy feladatunk teljesítésében közremun
kálni szíveskedjenek. Csak egyre kérjük: mnst midőn hazánk egeo 
újabb vészterhes felhők tornyosulnak, hagyják a’ kicsinykés érde
kek fölötti tusázást jobb időkre.

Egyesüljünk szívben, lélekben; tegyünk meg mindent, mit ki
nek kinek teheteégei engednek , hogy a’ haza meg legyen mentve.

Imádkozzunk Bem életéért.

ftliirzsh iai h avas jiin. 8 4 .
A’ marzsioai hegytetőn vagyunk, a’ havasban meglehetős benn. 

E’ helység lakosi legbuzgóbb követői voltak Janknak ’s most is, 
midőn jól felszerelt bonvédeink egy kis csapata e’ hegyszorosba be
ereszkedett, makacs elleniállásra talált, de általunk megveretve, 
feljebb húzódtak az oláhok a’ hideg havasra. 50 — 60 ház, mi a’ 
Jára vize mellett volt s egy fűrész malom hamuvá lettek.

Vezérünk Trangoss  alezredes által küldött proclamatio kö
vetkeztében, későre ugyan, de mégis kezdenek eszökre térni ’s 
egymásra adják meg magukat, és hordják táborunkba azon fegy
vereket, melyeket képzelt messiásaik Urbán et comp. a’ magyar 
városokból öszszerabolvn közöltök kiosztottak.

Táborunkhoz közel eső lMop és Cserk nevű helységek is, mi
után az elsőnek nagyobb része leégettetett, megadták magukat ’s 
hordják táborunkba fegyvereiket.

A’ hideg havasi oláhoknak f. hó 26-ig van időhaladék adva, 
hogy. adják meg magukat ’s tegyék le fegyvereiket; mit Gyaluba 
küldött követeik által meg is Ígértek.

A’ magukat megadottak átkozzák csábítóikat, kik őket kol
dusbotra juttatták. Naponként csoportosan jónek fel táborunkba ’s 
majd kinézik szájunkból n’ kenyeret, anynyira el vannak éhezve. 
Saját vallomásuk szerint, husvét óta nem ettek kenyeret. Nyír- és 
bükkfa tejbe főzött héjával tengették nyomom életüket.

Angriffes müssen Sie das Schlosz so lange, bis es möglich Ist 
vertheidigen und nur im ärgsten Falle es verlassen. Ihren Kiickzug 
müssen Sie nach Schaesburg machen. B e m  ,

Ff M. L.

Nicht a m tlic h e r  T lie il.
An u n sere  L eser .

Unser Blatt wird von nun an, so lange es die Verhältnisse 
unsers Vaterlandes erfordern , in dieser eigentümlichen Gestalt er
scheinen.

In wie weit die Siebenbürger deutsche Presse ihrem Berufe 
entsprochen habe, ob sie ein ganz aufrichtiger Freund der Volks
freiheit, der Rechtsgleichheit gewesen, und nicht einige der Ver
gangenheit angehörende Nachgedanken enthielt, welche, wenn auch 
nicht schwarz auf weiss, doch zwischen den Zeilen heraus zu 
buchstabiren waren? darüber wollen wir nicht streiten, ja auch 
darüber nicht, ob die genannte Presse in einer solchen Umgebung, 
worin sie sich bewegte, anders handeln konnte oder nicht?

Genug, dass ein Blatt der Siebenbürger deutschen Presse bis 
nun, wie zu glauben ist, aufgehört hat, wenigstens im Interesse 
des Vaterlandes wirklich aufgehört hat zu wirken. Auf das andere 
mögen wohl die neuen Verwickelungen der Begebenheiten auch bei 
dem besten Willen eine beengende Wirkung ausüben.

Es stellt sich daher die nothwendigkeit eines solchen Tage
blattes heraus, aus welchem auch die Leser deutscher Zunge in 
diesem Lande Kenntniss von uusern Zuständen schöpfen können.

Aus diesem Gesichtspuncte ist es uns zur Pflicht worden, den 
„Honvéd“ im ungarischen und deutschen Texte heraus zu geben.

Die Ansichten darüber, was wir zu leisten gesonnen sind, 
werden wir, so wie bisher auch fortan, einfach, aber aufrichtig, 
ohne Rückhalt aussprechen.

Von den Tagesbegebenheiten, selbst wenn es nicht angenehme 
sind , wollen wir uns auf jeden Fall bemühen wahre Berichte mit- 
zulheileo. Wir halten die Lesegemeinde unsers ungarischen Vater
landes für kräftig genug dazu, mitunter, wenn dus Schicksal es so 
will, auch den Bericht einer verlornen Schlacht zu ertragen.

Was wir im Stande sind für Ungarns Freiheit und Unabhän
gigkeit zu thun, werden wir nur mit unserm letzten Athemzuge 
zu thun aufhören.

Obgleich wir durch den doppelten Text unseres bisherigen 
Blattes dessen Umfang verdoppeln , erhöhen wir dennoch den I’rae- 
numerations Preis nicht. Denn wir wollen nicht , dass der unga
rische Leser auch den deutschen und der Deutsche auch den unga
rischen Text bezahle. Es sey uns daher erlaubt zu hoffen, dass 
unsere Leser unser mit Opfern verbundenes Unternehmen unterstüt
zen werden.

Zuletzt fordern wir jeden, und jetzt nicht nur ungarischen, 
sondern auch deutschen l’atiinten auf], uns in der Erfüllung 
unserer Aufgabe an die Hand zu gehen. Um das eine besonders 
bitten wir: dass jetzt, wo an dem Horizonte unseres Vaterlandes 
Verderben schwangere Wolken eich thiirmeo, der Kampf um Klein
liche Interessen auf bessere Zeiten verschoben werde.

Vereinigen wir uns mit Herz und Seele und thun wir alles 
nach unsern besten Kräften, damit unser Vaterland befreiet werde.

Beten wir für Bem’s Leben.

Ptlnrszfna, jun. 24. Wir sind auf marszinaer Anhöhen, 
mitten auf den Gebirgen. Diese Gegend war der eifrigste Anhänger 
Janks ,  und auch jetzt, als ein Theilj der 600 gut gerüsteten 
Landwehrmänner in den hiesigen Engpasz einlenkte, heftigen 
Wiederstand leisteten , aber von den unsrigen geschlagen muszten 
sie sich auf die hohen Gebirge zurückziehen. 60 — 50 Häuser an 
dem llusz und eine Sägemühle wurden ein Raub der Flammen.

In folge der vom braven major Tr angos s  dort verbreiuten 
Proclamation , zwar spät, fangen dennoch die verblendeten zur Be
sinnung zu kommen, ergeben sich haufenweise und tragen die 
Gewehre, die Urban et Companie ihr vermeintlicher Messias in 
ungarischen Städten zusammengeraubt, und unter ihnen ausgetheiit 
hatte, in unser Lager.

l’ lop und Cserk in der Nähe unsers Lagers liegenden Dör
fer, nachdem das erste grösztentheils eingeäschert wurde, ergaben 
sich und liefern ihre Waffen ein.

Die sich ergebenen verfluchen jetzt ihre Verführer, die sie nn 
den Detteletnb gebracht hnben. In groszen Haufen kommen sie tä
glich in unser Lager, und gierige Augen heften sie auf das Brot, 
welches wir an den Mund führen , so sind sie ausgehungert; sie 
haben eingestanden, seit den Ostern kein Brod gegessen und ihr 
Leben blosz mit in Milch gekochtem Baumrinde gefristet zu haben.

Unsere Sachen auf dieser Gebirgslinie stehen ziemlich gut, und
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E’ havasi vonalon dolgaink meglehetős jól állanak ’s az e 
pontoni győzelem sokkol nagyobbszerü, mintsem előre gondolni le
hetett, mert ezáltal nyitva előttünk az út Topánfalváig.

U r a y J. 
százados.

A ’ sz e n tlá sz ló f  táborból Írják , hogy ott a’dolgok nagy
szerűen mennek. A’ havas minden oldalon meg van erösitve. A’ 
hesóáti vonalon fen a’ havasban a’ Jára vize fölött, Marzsioán túl 
közelebbről csinos ütközete volt a’mieinknek T rangosa alezredes
vezérlete alatt. A’ röppentyűknek egyik szikláról másikra sustorgá
sa gyönyörű látvány volt. Ez az oláhok szörnyetege. Mikor jöni 
látják egymásra vetik a’ keresztet. Azon ütközetben egy oláh lett 
foglyunkká, kit Tr nngoss  alezredes elbocsátott két nyelven irt 
felszólítást küldvén tőle az oláhokhoz, hogy adják meg magukat.

Újabb hir szerint foly a’ parlamentairozás a’ megadás iránt. 
Mondják, hogy az oláhok szerdáig kértek idöhnladékot gondolko
zásra; de alezredesünk csak hétfőig, az az máig engedett.

Az említett fogoly mondja, hogy semmi élelmiszerük nincs az 
oláhoknak; téjjel és fakéregböl sütött pogácsával élnek.

V crb á szró l jun. 16án Írják a’ Resp.nak, hogy az alsó 
tábor vezérletét Thót ezredes vette által. ’S ezen szintoly miveit 
mint jeles ’s tapasztalt katona választásán ezen vidék hazafias ér
zelmű lakossága örvend. A’ l’uchner-, Jellachich-, Theodorovich- 
és Stratimirovics-féle egyesült ellenséges sereg számát a’ nagyitó 
monda 30 ezerre, a’ velük levő ráczokkal öszszesen 50 ezerre te
szi. Szép szám.

Jellachich f. hónap 12-én hadával Újvidékre jött ’s attól hadi 
sarczul arany- ’s ezüstben 100,000 p.ftot, 1000 akó bort, 500 
akó pálinkát, 40,000 részi, kenyeret, 2000 mérő zabot, 2000 
mázsa szénát kívánt serege számára. ’S minthogy a’ jó italokat 
maga is szereti ’s a’ pénznek ép oly szűkében van mint császárja, 
maga számára külön sarczul 20 akó jeles bort, 150 palaczk cham- 
pagnert, 50 palaczk rumot és 30 pal. sligoviczot rótt ki. Ezen 
sarezot azonban a’ péterváradi vitéz várórségnek még azon éjjel 
tett kitörése miatt föl nem vehette ’s a’ várból tett tüzelés követ
keztében Újvidék a’ rácz lázadás 2-ik fészke leégettetett, az osz
trákok Újvidéket kénytettek elhagyni. Ezen kirohanás miatt Újvi
déken , hol kalapját is felejté a’ bán, a' kirótt sarczot föl nem 
vehette. Ekkor Jellachich, a’ jun. 20-ki Esti lapok szerint át akart 
menni a’ Tiszán, ott meg Thót Ágoston fogta elő, Verhászon kis 
helyőrséget hagyva , úgy megdöngette mint csak illett.

Jellachich viszszafutott Tilelbe.

Mi nyomja l egi nkább a’ népet ,  és minő eszközök 
által  l ehetne r a j t a  l eghamarább és l egjobban se

gí t eni?

Ezen két ágú kérdést tűzte ki közelebbről RÉM polgári sza
baditónk minden vallás felekezet papjainak felvilágosítás végett. U- 
gyanazért kötelességemnek ismerem , mint a’ nép szellemi és pol
gári mivelésére ’s boldogitására felszentelt pap, tehetségem szerint 
nemcsak az egyház szűk falai között, hanem a’ tisztelt felszólítás 
következtében nyilvánosan is felelni és meggyőződésem szerint kö
zönségessé tenni a’ nép fájdalmait és egyszersmind azok enyhíté
sére hasznos eszközöket, módokat ajánlani.

A’ népet, a’ közönséges adózó és teherviselő népet, különö
sen pedig az eddig elidegenített, elámitott ’s tévutnkra vezetett és 
ugyanazért a’ legszentebb magyar ügy iránt ellenszenvvel viseltető 
népet nyomja máig is az anynyira dicső nevű egyenlőségnek és 
közteherviselésnek még a’ jelen óráig ’s nagyobb részt csak írás
ban, vagy fenhangon zengő üres szóban létezése, tettlegesen pe
dig gyakorlatilag valóságos hiáDyaÁlVIost is a’ köznép hordozza a’ 
terheket, adja a’ katonai élelmezést, egyedül ö állja ki a’ fuvaro
zásokat , mindenféle adót ö fizet. Továbbá a’ nép között moet is 
osztályok léteznek, a’ midőn annak egy része felmentetett az úri 
uzolgálnttól, más része pedig, a’ zsellérek jelenleg is szolgálnak ’s 
ugyanazért méltán panaszolnak, hogy a’ midőn a’ haza az eióbbe- 
uiek boldogitásáról gondoskodott, őket a’ szolgálat igájában hagy- 

> holott a’ terhek h nrdozását tőlük is épen agy megkívánja.

unser über dies verwilderte Volk erfochtener Sieg ist bedeutender, 
groszartiger als wir glaubten , denn uns steht nun der Weg bis 
Topánfalva offen.

Jos. U r a y , 
Hanptman.

Aus dem Sz. Laszloer  Lager schreibt man, dasz cs da
selbst gros9artig zuging. Das Gebirg ist in jeder Richtung besetzt. 
Auf dem Hesdader Gebirgszuge, ober dem Járafluss, jenseits Mar- 
zsina war jüngst unter der Anführung des Oberst Lieut. Trangoss 
ein hübsches Treffen. Das Sprühen der Raketen von Felsen zu Fel
sen warein herrliches Schauspiel. Die Raketen sind den Wallachen 
ein Ungeheuer. Wenn sie sie kommen sehen, schlagen eie Kreuze 
nach einander. Den in diesem Treffen gefangenen Walachen entliess 
der Ob. L. Trangoss mit einer in zwei Sprachen verfassten Auffor
derung an die W alachen , sich zu ergeben.

Neuerm Berichte nach sind die Unterhandlungen betreffs der 
Ergebung im Gange. Man sagt die Walachen hätten sich bis 
Mittwoch Bedenkzeit erbeten , die ihnen aber vom Ob. Lieut. nur 
bis Montag also bis heute zugestanden worden sey.

Nach der Aussage des erwähnten Gefaugenen, sollen die Wal
lachen keine Lebensmittel haben, sich bloss mit Milch und aus 
Baumrinde gebackenem Kuchen nähren.

Verb asz,  16. Juni. Oberst Thot hat das Kommando des 4-en 
Armeekorps der untern Armee übernommen , die patriotische Bevöl
kerung dieser Gegend ist über die Wahl dieses eben so gebildeten 
als erfahrenen Militärs sehr erfreut.

Die feindliche Armee der vereinigten Puchner- Jellachich- 
Theodorowich und Stratimirowits, soll — der alles vergröszerender 
Sage nach — aus 30,000 und mit dem Raitzenheere aus 50,000 
Mann bestehen. Schöne Zahl.

Jellachich kam am 12. d. mit seiner Armee nach Neusatz, und 
schrieb Brandschatzungen aus. Er verlangte 100,000 tl in Gold und 
Silber, 1000 Eimer Wein, 500 Eimer Braut wein, 40,000 Port. 
Brod, 20,000 Mtz. Hafer u. 20,000 Ctr. Heu. Dies für Rechnung 
der Armee. Da jedoch der Oberbefehlshaber selbst ein Freu nd von 
Getränken , und eben so geldarm wie sein Kaiser ist, legte er noch 
für eigene Rechnung eine Brandschatzung von 20 Eimer guten Wein , 
150 Flaschen Champagner, 50 Flaschen Rum, und 30 Flaschen 
Sligowitz auf.

In derselben Nacht noch wurde von der Festung aus die Stadt 
bombardirt und ganz verbrannt. Die Oesterreicher zogen sich hinaus, 
da von der Festung ein Ausfall gemacht wurde.

Wegen dieses Ausfalls in Neusatz, wo der Ban seinen Hut 
zurücklicsz, konnte die ausgeschriebene Brandschatzung nicht erho
ben werden. Hernach wollte Jellachich nach den Es t i  lapok vom 
20-ten jun. die Theisz überschreiten , wo aber August Thot, eine 
kleine Besatzung bei W e r b a s z zurücklassend, ihn angegriffen, 
und tüchtig geschlagen hatte. Jellachich floh nach Ti t el  zurück.

V e 1 c h e n Druck fühlt das V o I k am s t ä r ks t en,  und 
wodurch könnte ihm am schnel l st en und besten 

abgehol fen werden?
Diese beiden Fragen hat jüngst unser Lamlesbefreier Bem den 

Seelsorgern fdler Glaanbensbekentnisse zur Beleuchtung aufgewor
fen. Ich halte es daher, als Priester, der dazu berufen ist, das Volk 
zur geistigen und bürgerlichen Glückseligkeit zu erziehen, für meine 
Pllicht, nach Kräften den verehrten Aufruf nicht nur zwischen den 
engen Mauern des Tempels, sondern auch öffentlich zu beantworten; 
die I.eiden des Volkes, so wie ich mich davon überzeugt habe, 
zur öffentlichen Kunde zu bringen, und die erforderlichen Mittel und 
Wege zu deren Linderung vorzusciilagen.

Das Volk — das gemeine Steuer — und Lasttragende Volk, be
sonders aber das bis jetzt entfremdete, verführte, nuf Irrwege ge
leitete und eben darum der heiligen Sache der Ungarn feindliche 
Volk drückt auch gegenwärtig der Umstand, dass die so preiswiir- 
digen Worte: „Gleichheit und nllgemeine Lastentragung“ bis zur 
Stunde grösstenlheils bloss in Schriften oder hochtrabenden leeren 
Worten bestehen, in der That und Praxis aber wirklich noch fehlen.

Das gemeine Volk trägt auch gegenwärtig die Lasten, liefert 
die Fourage für das Militair, stellt allein die öffentlichen Fuhren bei und 
nllerlei andere Bedürfnisse. Ferner bestehen auch jetzt noch Klas
sen unter dem Volke, ein Theil desselben ist vom Frohndicnstebe
freit, ein anderer ober, die sogenannten Zsellern frohnen auch ge
genwärtig und beklagen sich mit Recht darüber, dass, wahrend 
das Vaterland für die Glückseligkeit der ersten gesorgt hat, sie 
im Joche des Dienstes gelassen worden sind, und dessen ohnge- 
achtet die Lasttragung von ihnen eben so gefordert wird. Vor
züglich die nicht ungrischa Bevölkerung, insbesondere das im Fol
ge der Verführung nufgewiegelte, aber durch die ungarischen Waf-
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Nyomja különösen a’ nem magyar nJUn népet, név sxerint ni el
csábítás követkeltében fellázadt, de a’ magyar fegyver által meg
hódított népet ni, hogy miután magát egészen megadta, a’ fegy
vert letette, hűséget esküdött éa a’ legengedelmesebben viselte ma
gát , elő állottak több rendbeli ideiglenes siabad csapatok, a’ me
lyek rendre vevőn a* fegyvertelen ’s mindenre ajánlkozó falvakat' 
és helységeket, nemcsak ingyen élelmeitették magukat, hanem még 
majd mindenükből ki is koppasitották a’ siegény megrémült lako
sokat , sőt evei sem elégedvén meg előállottak a’ károsult és ki- 
rublott urnságok és kár megtérítés fejében a’ falusiaknak még hat
ra levő vagyonukat is elvették. Hát még a’ sok Debrecienhe kül
déseket ki tudná környülállásosan leírni?!

Ezek és eiekhei hasonló még sok terhek nyomják a’ népet. 
És ugyan kérem, lchet-é legkevesebbet is csudálkotni, ha jelenleg 
is hibáiik az ilyen sohajtoió nép köiött a’ magyar ügy iránti ro
kon érzet ?

Innen igen könynyen lehet következtetni azon gyógyszereket 
is, melyek által a' népen leghamarább és legjobban lehetne segíte
ni ; mindazáltal ugyanazon fentisztelt atyai felszólításra röviden le
irom véleményem szerint ai eszközöket is. (Vége köv.)

Vo j t h S i m ó, 
plébános.

V egyes h írek .
— Liptó-8zentmiklósra jun. 13-án 800 kozák akart betörni. A- 

zonbnu a’ gömöri védsereg egy tizedes vezérlete alatt viszszaverte 
őket, négyet közülök lelővén, kiknek lovait s minden szerszá
maikat diadalmenettel vitték be Szentmiklósra. -

— Szepesben jun. 15-én, a’ Tótfaluban működő ujonczozási bi
zottmányt 800 kozák oly véletlenül lepte meg, hogy mikor az ut- 
czára kimentek, egy kozák már czélzolt reajok, a a’ falu körül 
volt véve. Ekkor egy ott levő fél század a’ szepesi védseregböl 
egy utczaszegleten felállva két órai tüzelés közt mindaddig feltar
tóztatta az ellenséget, mig nem a’ vidéki fölkelt nép által űzőbe 
vétettek. Ezek aztán ülték, vágták a’ kozákokat egész Gallicziáig. 
Férfi, nszsxony, gyermek, kaszával, fejszével, kapával küldöttek 
lelkészeik vezérlete alatt.

— Csanádi  szabadcsapat-vezér jun. 9-kéu 4000 oláhot vert 
szét Halmágy Iáján — száznál több oláh maradt a’ csatatéren.

— A’ fogoly Raltyái.i Lajos és Károlyi István május 28 kán 
Loibachban voltak ’s csak rendőrségi felügyelet alatt mehettek ki.

— Ssászsebesszék jun. 19-kén országgyűlési képviselőjéül vá
lasztotta ív hu i 1 Mihály közügyészt.

— Ugyan onnüD írják, hogy az ujoncrozás foly. Vájjon most is, 
az újabb események után ?

— Ugyanott a’ heti vásárok élénkek, az élelmi szerek nem nagy 
áron keloek. Egy véka búza 1 pft. Hanem az iparczikkek borzasz
tó drágák. Tout comme chez nous.

— Gy.Fehérvár alól, jun. 24-ról Írják: a’ várat ma reggel 5 
óra tájban kezdették ostromolni. Most fél tizenegyre; a' vár erő
sen lángol. Taláa nem sokára a’ miénk lesz.

fen unterworfene Volk wird dadurch gedrückt, dass, nachdem sich 
dasselbe ganz ergeben, die Waffen ausgeliefert, Treue geschworen, 
„nd den strengsten Gehorsam geleistet hat, verschiedene einstweili
ge Freicorps sich bildeten, die entwnffoeten Dörfer und Ortschaf
ten, die sich zu allem erboten, nicht nur zu ihrer Reköstigung 
zwangen, sondern die armen, erschreckten Einwohner von aller 
Habe beraubten, ja auch hermit noch nicht zufrieden, erschienen be
schädigte und ausgeplünderte Grundbesitzer und zogen unter dem 
Titel der Entschädigung den Dorfsbewohnen die ihnen noch übrig 
gelassene Habe ab. Wer könnte endlich die vielen Absendungen nach 
Debreczin umständlich berichten?

Diese und noch viele andere diesen ähnliche Umstände quälen 
das Volk. Kenn man sich dabei nur im gerigslen wundern, wenn 
unter dem also seufzenden Volke die Sympathie für die uogrische 
Sache fehlt?

Hieraus kann man sehr leicht diejenigen Heilmittel folgern, 
wodurch dem Volke am schnellsten und besten könnte geholfen 
werden. Nichts desto weniger werde ich im Folge der ervähnten 
väterlichen oufforderuog in Kürze diese Mittel anzugebeo suchen.

(Schluss folg.)
Tekendorf, den 18-ten Juni 1849. Simon Voj l ,

I’farrer.

V erm isch te  N ach rich ten .
Am 13 ten Juni wollten 800 Kosaken in Lipto Sz. Miklós 

einbrechen, indessen wurden sie von der Gömörer Hesatzung unter 
Anführung eines Korporals zuriickgeschlagen, viere von ihnen er
schossen , und deren Pferde und Rüstzeug im Triumphe nach Sz. 
Miklós gebracht.

in der Kips wurde am 15-ten Juni in Totfalu die daselbst 
beschäftigte Recrutirungs commission von 800 Kosaken so unver
hofft überrumpelt, dass sie beim Hinausgthen auf die Gasse von 
einem Kosaken ios Ziel genommen wurde und das Dorf schon 
umringt wir. Eine halbe Compagnie , die sieh von der Zipser Re- 
satzung daseihst befand, stellte sich an einer Gassenecke auf und 
beschäftigte den Feind mit zweistündigem Feuern bis ihn das auf
gestandene Volk der Gegend angriff. Jetzt wurden die Kosaken 
geschlagen, gejagt bis nach Gallicien, männer, Weiber, Kinder 
kämpften mit Sensen, Aextenk Hanen unter der Führung ihrer 
Pfarrer.

— In der Gegend hei Halmágy schlug am 9-len Juni der Füh
rer des Freicorps Csanádi 4000 Walachen auseinander, über 100 
blieben von ihnen auf dem Schlachtfeld.

— Die gefangenen Ludwig Hattyäni und Stephan Károlyi waren 
am 28-len may in Leibach , und durften nur unter Aufsicht aus
gehen.

— Der Mühlbacher Stuhl hat 3m 19-ten Juni zum Landtags De
putaten den Fiscal Michael  Khail  gewählt.

Die Itecrutirung «oll daselbst im GnDge seyn. — Ob wohl auch 
jetzt nach den jüngsten Ereignissen ?

Die Wochenmärkte daselbst sind lebhaft, die Lebensrnittel nicht 
theuer, ein viertel Frucht 1 f. M., aber sehr theusr die G werbs- 
artikel.

Tout comme chez nous.
— Aus dem gyulafehérvárer Lager von 24-ten jun. erhalten 

wir folgende Nachricht: Heute in der Früh um ä Uhr ist die Rom- 
üardirung der Festung von Unseren nogefangeo. Jetzt um KP, Uhr 
die Fes'.ung brennt. Villeicht wird sie in kurzer Zeit eingenommen 
werden.

I I  1  U  ©  E  T  M  É  I  ¥  E  S í.
FELHÍVÁS az olvasókhoz.

(1 )  Az 1835-ben alakul t női olvasó egyle t,  eddig néhai Neroesányi 
Károly  kezelése alatti könyvtárát  megnyitandó: minden e’ társulat volt és 
jelenlegi tagjait,  lígy másokat is kiknél a ’ társulatnak könyvei használaton 
künn rekedtek felszólít: a’ kezük közötti könyveknek legfennebb folyó év 
június hava 25 óikéig g róf  W ass  Györgynehez leendő beadására.

Továbbá ,  ugyan ezen Olvasó Egyletnek eddigi tagjai fel évenkint lize- 
tendo öt  ezüst r. forint dij letétele m e lle t t ,  ligy más mind két nembeli 
Olvasók is a ’ tá rsulat tagjai közi: szívesen fogadtatnak. Kik pedig körülmé
nyeik szerint csak egy hónapi időre kötelezhetik magukat ,  azok két ezüst 
huszas hónapi dijj melle tt is elvezhetik a’ társulatnak J ,400 darabra  menő 
i n ’gyn r ,  frank, és német könyvei olvasását. A’ részvény dijak ujonan vá 
laszlott könyvtá rrok LANDOZ JÁNOS urnái lesznek leíizetendők. A’ köny
vek folyó év július 1-sŐ napján ugyan az ir t könyvtá  nok Ur által fognak 
k iadatn i,  de az tij tagok ,  a ’ könyvek használatra vételekor,  a’ könyvtár

nők u r  által meghatározandó biztosíték pénz zállogot lesznek leteendők.
Kolozsvárit juniua 17-dikéu 1849. (3)

HIRDETÉS.
(1) Kolozsváii fiiszerárus LEKLI JÓZSEF helyi kereskedése  meg

s zü n te te t t— ezen kereskedés elleni követe léseknek,  Kolozsvár vát osa tanácsa 
előtt leendő feljelentésére —  ezennel három hónapi batáridő oly értesítés
sel tűzetik k i :  mikiip a’ nevezett LEKLI JÓZ SE F által önkényt bevallott 
szenvedöleges követelések é r téke ,  kész pénzbeli letét á l ta l ,  — a’ magukat 
ezután kiülhetendőké p e d ig — határozat lan öszvegig telyes érvényű kezes 
levél utján — biztosíttatott.

A’ kolozsvári tanács 1849. jun. 15-ki üléséből.
Kolozsvár városi jegyző. (1)

HAJÓS JÁNOS,

(1) I f C - t  s z í ‘1» l i á i n o s  l ó  e l a d ó .  É r t e k e z h e t n i  iritntok 
bo.zszu szappanulczilbnn 390. szám alatt  F a r k a s  J á n o s s a l  (3)

S ie r k e iU I  í i  s a já t  b e in ivH  nyom atja  O c i v a i  r e  r o n c s .




