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■ISV ATA I jOS R O V A T .
E n i é i y la k o s ilio z .
Tegnap ide Beszterczére érkeztem ; az ellenség mindenütt
visszavonult ’s én kergetésével foglalkozom. Azért ezennel
felhívom ez ország mindazon lakosit, kik az ellenséges sugal
latokra még mind g hallgatnak ’s az orosz beütésre támasz
kodva netalán a’ magyar sergr.lt elleni fegyveres támadásra en
gednék magukat föllázittatni, hogy ilyetén esztelen támadásaik
kal hagyjanak fel, mert mindaz, ki a’ magyar kormánynak
még most is tettlegesen ellenszegül, tekintet nélkül főbe fog
lövetni.
Kelt beszterczei fő hadi szállásomon jun. 27-én 1849.
ISeisa J .
altábornagy.

N em hivatalos rész.
K o l o z s v á r jui. a.
Ne f él j ünk, hanem készül j ünk, hogy t ől ünk
f él j ene k!
Ilogy e’ város lakóit a' muszkák bejövetelének első híré
re félelem szállotta meg, tudjuk, láttuk.
Hogy e’ félelem a’ 28-diki viszszavonulás által a’ legna
gyobb fokra hágott, tapasztallak.
És koránt sem a’ muszkák azok, sem a’császáriak, kik
től a’ nagyobb rész remeg, hanem az olahok.
„Ha vitéz seregünk —mitől isten őrizzen —magát egészen
viszszavonni kénteleu lesz és vagy Marosvásárhely felé vonal,
vagy Kolozsváron át Csúcsa felé , alkalmat fognak a' havasi
oláhok venni, azon rég forralt tervük kivitelére, hogy c’ vá
rost kirabolhassák ’s jutunk akkor a’ legirtozatosabb sorsra,
Enyed, Znlathna és Abrudbánya sorsára“ ide központosul a’
remegő tömeg combinatioja.
Mii bajosan biszsziik , nem hihetjük , hogy utolsó esetben
is városunkat a’ magyar sereg elhagyni feéutelen legyen.
És ezt azért nem hihetjük, mert a’ muszka- osztrák se
reg nem fogja magát oly ponton öszszevonni, hol seregeink
által Gyulafehérvárról, Nagyváradról, ’s Marosvásárhely felől,
de bálban Nagybánya felől is veszélyeztetve lehetem!.
Körülményeink most egészen mások , mint lírbán beütésekorAzt sem histszük , hogy u’ muszka-osztrák sereg köze
ledése , ha t. i. seregeink oda fen csalát veszienének , oly ál
talános zavart okozhatna, melynek következtében #’ havasi oláhságnt most schachban tartó véd és támadó sereg egészen
viszszuluízódni kéulclen legyen,
Belátásunk szerint tehát nints ok attól tartani, hogy Kolozsvár
ily körülmények köztt az oláh csorda által meg fog tamadtalni.
Es mii biztosan hisz«zük , hogy vitéz seregeink az ellen
séget viszszaverni ’s városunkat, a’ magyarságnak a’ Király
hágón innen méltán féltett utolsó menhelyét ellenséges betöré
sek ellen oltalmazni képesek leendenek.
Ámde következik-é ebből, hogy tehát mir.t eddig, riután

A9ETJLVCM1MR T R E U .
An die Bewohner Si ebenbür gens.
Ich bin gestern hier in Bislrilz aDgelangt, der Feind hat
eich überall zurückgezogen und ich bin in seiner Verfolgung
begriffen. Ich fordere demnach diejenigen Einwohner dieses
Landes, Welche noch immer den feindlichen Emlliisteniniven
Gehör geben, und sich vielleicht zu irgend einem bewaffneten
Angriff gegen die ungarischen Truppen, gestutzt auf die rus
sische Invasion aufw,egein lassen sollten, hiemit auf, derlei
Wahnsinnige Erhebungen zu unterlassen, da Jedermann, wel
cher sich irgendwie durch die That der ungarischen Uegierung jetzt noch entgegensetzen Wird, unnachsichllich e r
schossen werden muss.
Gegeben in meinem Hauptquartier zu Bistritz am 27-sten
Juni 1849.
Der übercommandant der siebenbiirgisch- ungrischen Armee.
J. B E M, F. M. L.

MieM am tlich er Tlieil.
Kl ausen bürg, am 3-ten Juli 1849.
Für cht en wir ni cht , sondern r üst en wi r
uns, dass man si ch vor uns fürcht et .
Dass auf die erste Nachricht des Hessischen Einbruchs
die Einwohner dieser Stadt von I^urcht befallen wurden, wis
sen Wir und haben es gesellet/.
Dass diese Furcht durch unsern Rückzug vom 2S Juoi
auf höchsten Grad stieg, hüben wir erfahren.
Doch bei Weitem nicht die Bussen sind es, oder die
Kaiserlichen, vor denen der grössere Theil zittert, sondern
die Walachen.
„Wenn unsere tapfern Schaaren sich — wovor Gott be
wahre —wirklich zuriiekziehen müssen , und entweder gegen
M. Vásárhely oder über Klausenburg gegen Csúcsa, so W er
den die Gebirgs-Walachen die Gelegenheit ergreifen, ihren
lange schon genährten Ulan , der Ausplünderung dieser Stadt
nnsznfuhrcn, und dann wird uns das grässlichste Loos, das
der Enyeder, Zalathnaer und Abrudbänyaer.“ l’m dieses dreht
sich die Corauination des zitternden Haufens.
Wir können es nicht glauben, dass auch im tiussersten
Falle die Ungarische Armee genölliigt seyu sollte, unsere Stadl
Breis su geben.
Und zwar deswegen nicht, Weil die Ilussisch-Oeoterreichische Armee sich nicht an einem solchen Bunkte zusam
men ziehen Wird , Wo sie durch die Unsrige vou Karlsbnrg ,
Gross-Wardein und Maros-Vásárhely aus, im Bücken aber
auch von Nagybánya aus bedroht Werden kann.
Unsere Verhältnisse s nd jetzt ganz anders gestaltet, als
zur Zeit des Urhiinischen Einfalls.
Aach das glauben Wir nicht, dass die Annäherung der
Russisch Oesterreichisclten Armee, Wenn die Uasrigen näm
lich dort oben die Schlacht verlieren sollten, eine so allgemei
ne Verwirrung hervorbringen sollte, dass im Folge derselben
die Defensiv-Offensiv-Armee, welche jetzt die Gebirgs-Walachen im Schnell hält, gcuöthigt wäre , sich gänzlich zurück
zu ziehen.
Unserer Einsicht nach ist daher kein Grund vorhanden zu
befürchten, dass Klausenburg unter solchen Verhältnissen von
der Waluchenhortle werde angegriffen Werden.
Und wir glauben zuversichtlich, dass unsere tapfere Ar
mee im Stande seyn Wird, den Feind zurück zu schlugen,
und unsere Stadt, diesen mit Recht beachteten letzten Z a -

is semmit téve dogjuk 5sme kezeinket, hogy a' bármily uu-sr.sxi háttérben inutatkoxható veszély elleni oltalomra min ma
gunkat készen ne tartsuk ’s vagy csak honvédeinktöl várjunk
oltalmat a* oláh csordák ellen is, vagy ha ettől elesünk két
ségbe esettea várjuk be n’ történhelőket, öngyávnságunk által
siettetve a’ rettegett sersnnk bekövetkezendesét?
Nem, nem, ezt többé nem tehetjük, nem fogjuk tenni.
Kolozsvár mindenkor képes lehetend , oly erűt fejteni ki,
hogy mogút as oláh csorda ellen, jöjjön nx bár mekkora érám
mal, védhesse, sőt sít sikeresen sxét is osxlathassa.
Késxüloönk kell a’ véletlenre is.
A’ kifejtett erő minden esetre idres leend, ’s oly tekin
télyes állást veendőnk általa, milyen e’ tűs gyökeres magyar
várost minden esetre megilleti, ha csak elleneinek gunyiárgyul
sxolgálai nem akar.
Organisáljunk cxélirányos nép fejkelést minél hamarább,
hogy axxal, ha másként reá nem sxorulunk, szükség esetében
seregeink Operation támogathassuk.
Organisatio alatt pedig nem csak nxt értjük , hogy raoudjok ki a’ felkelést ’s írjuk ö.szsze axokat, kik felkelni tartói
nak és axtán boldog iotéxkedéseink borostyánéin nyugodjunk
addig, mig egy két szaladó honvéd ’s kosra liir ösxsxe visxsxa riaszt; hanem értjük a’ felkelendő seregnek cxélirányos
felosxtását, sxabályozását, a’ pontoknak , melyek védendők len
nének kijelölését, u’ védelem és iixés sxabályainak gyakor
lati betanulását ’s oly előkésxületek létesítését, melynek segít
ségével gytilások sxaporn és sikeres oltása, a’ benső város
nak lehető legkevesebb idő alatti eltorlasxozása ’sat. lehetsé
gessé válik.
Hogy mindexek időt ’s fáradságot, de költséget is kíván
nak, kétségtelen.
De hát nem vésx-é el az utcxákoni áncsorgással, a’ tele
asztalnál, a’ csapsxékekben ’s a’ hirkoholó és köxlő padokon
a’ nélkül is anynyi drága idő és fáradság, melyeknek bizony
harmada sem fogna a’ mondott ezélra kívántatok
És a’ költségeket lehet-e ott tekintetbe venni , hol önbá
torságunk ’s őo feamaradásuak kérdése forog fen ?
□.

T á jé k o z á s .
(Vége.)
Tagadni nem lehet; több helyütt történlek és még történ
hetnek kihágások, erőszakoskodások. De eleket Dem egy és
más, többé nem is létező külön osxtátya a’ nemzetnek testi
egy elnyomott népen. Haoem tették egyesek egyeseken. Te
hat miután a’ külön nép osztályok minden szabaditékokkal egyiitt törvényesen eltörölvék; a’ törvény előtti egyenlőség min
den becsületes polgárra nézve nem csak a’ képviselő házban
kimondva, haoem az országos és megyei kormányok által, da
czára a’ legrendkivülibü körülményeknek , legnagyobb részbeo
életbe léptetve; miután ezen volt sznbaditékos nemzet a’ fejlő
emberiség eseményeiben csaknem példádon resignatiovol és
gyorsasággal leszaggatta, eldobta magától a’ hozzá nőtt ki
váltságokat, mit nem tett 5\ oschingtou népe, hol még ma sincs
eltörölve a’ feketék rabszolgasága ; és nem telt a’ nagy angol
nemzet, mely a’ legkegyetlencbb vadászati törvények eltörlé
sével 1215-ben alkotott mngna chartáját az angol polgár sze
mélyes és vagyoni szabadsagáról, törvény előtti egyenlőségé
ről és hozzá hasonlók általi megitélletéséről csnlt ötven év
múlva tudta megtartatni —úgy hiszem nem lehet igy szólani,
körülményeink kötött nem is tonácsos igy szólani: „előállónak
az urak , robotot vesznek , káraikat megfizettetik ; a’ közter
heket csak a’ néppel hordoxlatják.“
Adatokat kell mondani; egyes cseleket megnevezni és a’
törvényt ’s igazságot tapodókat megbüntetni. De urakat és né
pet szembe állítani, nnynyivnl iukabb ennek amnxoktóli nypmalását általánosságban emlegetni sem ideje, sem helye. Én
urat ez idő szerint nem ismerek. Ismerem a’ népet, mely min
dent magában foglal. Tudom, hogy ennek értelmesebb, hű ál
dozatra kész része anynyit szenvedett, hogy azt Istenen és a’

llocbtsort des Ungarnthums, gegen feindliche Eiufälle zu ver
teidigen.
Folgt aber wohl hieraus, dass wir deswegen so wie bis
her, auch fernerhin unthdtig die Arme verschränken sollen? —
dass wir uns nuf die Verteidigung gegen die, wenn gleich
weit im Hintergründe sich zeigende Gefahr nicht vorbereiten,
ouch den Schutz gegen die Walachenhordco bloss von unsern
liouvéds erwarten, oder aber, wenn W r denselben verlieren,
das, was geschehen kotin, ver&weilluogsvoll abw arten und
das Eintreffen des befürchteten Looses durch unsere Feigheit
beschleunigen sollen?
Nein, nein, dies können wir nicht mehr thun, und wer
den es nicht thuD.
Klausenburg wird immer im Stande seyn können , so viel
Kraft zu entw ickeln, dass cs sich «égen die Walacheuhorden,
wenn sie auch in noch so grosser Kahl kommen sollien, ver
teidigen, und selbe auch mit Erfolg zerstreue« kann.
Wir müssen uns auch nuf das Unerwartete vorbereiten.
Die entwickelte Kraft wird jedenfalls heilbringend seyn,
u. wir werden dadurch eine ansehnliche Stellung gewinnen,
welche dieser acht ungarischen Stadt jedenfalls gebührt, wenn
s.e ihren Gegnern nicht zum Spott werden will.
Orgauisiren wir baldmöglichst einen zweckmässigen Yolksaufstand, dass wir damit, wenn wir ihn anders nicht nötig
habeo, die Operationen unserer Armee unterstützen können.
Unter Organisation verstehen w ir über nicht nur d s, dass
wir den Volksaufstand aussprechen und diejenigen conscribiren, Welche gehallen sind sieh zu erheben, und dann auf den
Lorbeern unserer weisen Einrichtungen so lange ausruhen,
bis einige fliehende Ilonvéds, und ausgestreute Gerücht« uns
durcheinander schrecken, sondern wir verstehen e ne zweck
mässige Eintheilung, llegelung der Schaar, die sich erheben
soll, die Bezeichnung der Plätze, welche zu vertheidigen siud,
das practische Einüben der Yertheidiguugs und Verfolgung«
Hegeln, und das Daseyn solcher Anstalt««, wodurch ein schnel
les und erfolgreiches Löschen von Feuersbrunsteit, eine in
kurzer Zeit zu bewerkstelligende Verbarricndirung der inneren
Stadt 11 . (I. ro. möglich gemacht wird.
Dass nlles dieses Zeit, Mühe und auch Kosten verlangt
ist ohne Zweifel.
Wird denn durch Cigarren-Raochen auf den Gossen. beim
Damenbretle, Würfelspiel und in den Weinhüusern, nuf den
iäiiuken, wo Gerüchte erfunden werden, nicht ohnehin so viel
theure Zeit und Mühe verschwendet, dass nicht einmal der
dritte Theil davon zum beabsichtigten Zwecke erfordert Wird.
Und endlich können da, wo es sicli um unsere Sicherheit,
unsere Selbsterhaltung handelt, die Kosten in Betracht gezo
gen werden ?
OiUENTlRUXG.
(Ende.)
Es ist nicht zu läugncn, dass an mehreren Orten Kxcesee und Gewalttlmten verübt Worden sind und noch verübt
werden können. Diese aber verübt nicht eine besondere, nicht
mehr existirende Klasse des Volkes am unterdrückten Volke,
sondern Einzelne ao Einzelnen. Nachdem also die Verschieden
heit der Volksklossen tnit allen ihren Privilegien gesetzlich
aufgehoben worden ist, so ist die Gleichheit vor dem Gesetze
hinsichtlich jeden Bürgers nicht nur im Depulirienhause aus
gesprochen, sondern durch dia Landes und Cuinitats ilegierungen, not» der uusserordeuiiicbsten Verhältnisse, grösstentheils
auch ias Leben gerufen worden, nachdem diese ehemals so
bevorrechtete Nation, mit einer in der Entwickeluogs Geschich
te der .Menschheit, beispiellosen Resignation und Schnelligkeitdenen mit ihr in ein» verwachsenen Privilegien entsagte und
sie von sich warf. Dieses tliat dicht Wnscliinglons Volk, Wo
die Sklaverei der Schwarzen noch lirute nicht nhgeschaiTt ist,
dieses (hat nicht das grosse Englische Volk, welches seine,
im Johro 121.5 mit der Abschaffung der grausamen Jagdgesetze
gegründete Magna Charta, über die persönliche und Eigenthums
Freiheit des Englischen Bürgers, seine Gleichheit vor dem Ge
setze und seine Vernrtheiluiig durch seines gleichen, erst nach
fünfzig Jahren in Wirksamkeit konnte treten lassen.— Mao
darf also nicht sagen, auch ist es hei unsern Zuständen nicht
rathsnm, zu sagen:
Die Herrn erscheinen und nehmen Frohntnge, lassen sich
ihren Schaden ersetzen und die Gemeindelasten allein durch
das Volk tragen.
Man soll Thotsnchen nnfiihren, einzelne Fälle nennen, und
denjenigen, der Gesetz und Recht Übertritt, bestrafen. Jetzt
ist es aber weder nn der Zeit noch in der Ordnung, die Herrn
dem Volke entgegen ro stellen, noch weniger einer Bedrüc
kung dieses von jenen überhaupt zu erwähnen. Ich kenne in
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honpolgár! kötelesség öntudatán kivül semmi földi
hatalom nem kárpótolhatja. K*en rést« némelyek «’ nép neveztle aló) ssinte uifelejtiU. l’i-i ennek szenvedéseit, lililntalait
nem szeretik emlegetni. Mert nem ttivnt. Oe legyen igazság.
Erén részt egyesek kihágásáért erkölcsileg is slijtani bűnös
méltány'i lan ág, mely által egyfelől méltó elégedetlenség, snrlódás és visiály tnngvai hintetnek — másfelől alkalmat Ad a’
történetin) félrevezetésére , kinek köti lessége leetiil —ki felfog
ja dicsőíteni a' magyar nép azon jobb részét, mely anynyit
Áldozott, mely noyoyit szenvedett, mely egyedül hordozta sza
bódang harciunk egész terhét.
teljesített

A’ szabad csapatok ha egyebet nein tettek volna, tették
azt, hogy as alatt míg a' télben csekély számú hős seregünk
az egyenruhás ellenség még akkor felnyomó erejével el volt
az ország különböző részeiben foglalva, nem engedte, hogy
a’ lázadók egész tömege fölkeljen ’s csatlakozzék az ellenség
rendezett erejével ; el lentál Iott , hogy a’ lázadók a’ nekiek is
mételve kiadóit pokoli tervet végrehajthassák , miszerint a’ még
akkor fegyverleien magyarokat a’ mindenütt fegyveres láza
dók elfogdosván : Fehérvárra, C'zintosra, Orbánhoz és a’ ha
vasokra hurczolják , hol még a’ gyermeknek se kegyelmezze
nek. Fentartották a’ közlekedést, biztosították az utakat — és
igen sok oly érdemeden embert, ki sem a’ sereghez, sem a’
szabad csapatok egyikéhez sem tartozván, ezeknek védelme
alatt mindkét oldalán csendesen feküdt —és most mivel diva
tossá vált, azokat vádolja —védett.
Ezen szabad csapatok nera mint gomba nőttek ki a’ föld
ből. A’ magyar kormány teremtette őket. Ki ellenek szól u’
kormány cselekvényét kárhoztatja. En nem mondom, hogy a’
magyar kormány Csalhatatlan. De azt igen, hogy ily csapa
tok felállítására, h ' felállítás időpontjain múlhatatlan szükség
volt -- mert nem volt anynyi rendezett seregünk, mely ellensé
geink akkor inérhetlen számával végezni mindenüvé elérkez
hetett volna.
Ezen szabad csapatok tettek sok jót, sok roszat. Magyarhonban nem egyet feloszlattak. De azért nem tudom, hogy olt
divatossá vált volna ezeknek viszszaható karhoztatása. Sót in
kább rendezett hadtestekből átlépésük eszközöltetett. Mi egyikiink és másikunk fáradozásai következtében ezen Erdély rész
ben is megtörtént — a1 mi szintén érdemel valami tekintetet.
Mondám: hogy a’ Magyarhon határi közt lakó népnek
most csak egy osztálya vau: jó és rósz. Az utóbbira nézve
nincs oly kíméletes bánás, oly nagylelkűség: nincs onynyi ha
szon és javalom biztosítás, mely vakságában és ezzel együtt
belerögtöu rósz hajlamaiban csodás változást téve— a’ szent
ügy iránt benne rokortszenvet felköltlieme. Síért az velünk nem
igazságos osztályt, hanem mindenünket kívánja.
Erre nézve egyetlen egy térítési eszköz a’ győzel em
és i gazs ágos bánás. E’ szerint ha maga nem is, de
maradéka jó honpolgár lehet.
Azért kölcsönös eriroinatiok helyett álljon fel minden jó
polgár ki karját birja , rohanjon közös ellenségünkre és segít
sen annak legyőzésében !
A’ lelkészek ragadjanak keresztet és zászlót mint n de
rék Bardoct ’s mint hajdan nemes elődeik! Gyűjtsenek magok
köré népet ’s menjenek, menjen minden ember az ellenségeié!
Győzzük le ellenségeinket — azután legyünk igazságosak —
és kész a’ sympatbia!
Szabó Lajos.

dieser Zeit keinen Herrn : sondern nnr ein Volk, welches allé
in sich begreift. Ich Weiss, dass der intelligentere, treue und
sn Opfern bereite Theil desselben so viel gelitten hat, dass
ausser Gott und dem Selbslbewusztseyn, seine Bürgerpflicht
erfüllt zu haben , es ihm keine Kwlenmocht lohnen kann. Die
sen Theil vergessen Manche bei dem Namen Volk . und sehm
es nicht gerne, wenn man seine Leiden und Opler erwähnt;
weil es nicht Mode ist, man übe ober Gerechtigkeit! Diesen
Theil wegen Excessen Einzelner auch moralisch zu strafen,
ist eine Sündhafte Ungerechtigkeit, wodurch einerseits nicht
ohne Grand Unzufriedenheit, Reibung und der Saame der Zwie
tracht gestreut, anderseits «her Gelegenheit zur Irreführung
des Geschichtschreibers gegeben wird , dessen Schuldigkeit es
eeyu wird , jenen bessern Theil des Ungar-Volkes, welcher
so viel gelitten und allein die Last unseres Freiheitskampfes
getragen hat, mit Kulira zu verewigen.
Wenn die Freichöre auch nichts anderes Hinten, so be
wirkten eie doch dieses, dass während der Zeit, wo im Win
ter unsere kleine Armee mit der damals überwiegenden Macht
des gut unifarmirten Feindes in mehreren Theilen des Landes
beschäftigt war, die ganze Masse der Empörern nicht aufstehen
und sich der geordneten Kraft des Feindes anschliessen konn
te; sie verhinderten die Ausführung des dsn Empörern neuer
dings anbefohlenen höllischen Planes, nach welchem die noch
unbewaffneten Ungarn, von den überall schon in Waffen stehen
den Empörern gefangen nach Karlsburg, Czintos, zum Urban und auf
die Gebirge sollten geschleppt werden, w oselbst Kinder nicht ge
schont wurden. Sie erhielten die Verbindung, und sicherten die
vStrassen, und beschützten Manchen Unwürdigen, der weder zur
Armee, noch zu irgeud einem Freichor gehörte, aber unter
ihrem Schutze sich ruhig austreckte, und nun, Weil es Mode
ist, dieselben beschuldigt. Diese Freichöre wuchsen nicht wie
Schwämme aus der Erde. Die Ungarische Regierung schuf eie.
Wer gegen sie spricht, verdammt die Handlung der Regie
rung. Ich sage nicht, dass die Ungarische Regierung unfehl
bar sey, wohl aber das, dass die Errichtung solcher Chöre
zur Zeit ihrer Errichtung unumgänglich nothwendig war, denn
wir hatten nicht, hinlängliche Linientruppeo, um selbe überall
dem damals so zahlreichen Feinde entgegeustelton zu können.
Diese Freichöre haben viel Gutes, viel Roses gestif.et.
In Ungarn sind mehrere aufgelöst worden, ich glaube aber
nicht, dass es deswegen daselbst Mode geworden sey, ihre
Errichtung zu verdammen, da hiedurch ihr Uebertritt zum re~
gulairen Kriegskörper bewirkt wurde, was in Folge unserer
Bemühungen auch in Siebenbürgen geschehen ist, und wohl
einige Rücksicht verdient.
Ich sagte: Dass das in Ungarns Grenzen wohnende Volk
jerzt nur eine gute und schlechte Klasse ansmachf. RüihsichtÜch der Letztem gibt es keine Art der Behandlung, keine
Grossmnth, keine Garantie ihres Nutzens und Vortheils, welche
in ihrem, saramt der Blindheit ihnen eingewurzelten schlechten
Characler eine wundervolle Aenderung bew irken, und bei ihnen
für die heilige Sache Sympathie erwecken könnte. Denn sie
verlangen nicht eine gerechte Theüuog mit uns, sondern olle
das Unsrige. Jn dieser Hinsicht gibt es ein einziges Bekehruogsmitte!: Besiegung und gerechte Behandlung; so kann;
wenn auch nicht sie seihst, doch ihr Nachkomme ein guter
Bürger werden.
Es erliche sich daher, statt der gegenseitigen Beschuldi
gungen, jeder gute Bürger, welcher hei Kraft ist, dringe auf
den gemeinsamen Feind ein und helfe ihn besiegen.
Geistliche! ergreifet Kreuz und Fahne, wde der brav« Bardoc« und wie weiland unsere adeligen Vorfahren ; sammelt
Volk um Euch her, und gehet, ja es gehe jeder g-gen den
Feind! Besiegen wir ihn,— dann nber seyen Wir gerecht,—
so wird Sympathie entstehen !
Lud»ig Szabó,

V erm isch te N achrich ten.
V cfrycs hirete.
— Festi lapokat m<!g most sem kapfnnk. Pedig bizony
"■'Ogérdemelnók mi királyhágón inneniek, kik még eddigeló
l'álá istennek legkevésbé vagyunk ellenség által leigázvn;
hogy ha n debreczenin nem lehet, más postavonatokon tartsa
fon a kormány velünk »' közlekedést. Elég, hogy hírlapjaink
nincsenek ’s ez esetben kénytelenek vagyunk utczai hírekből
deríteni tudósításainkat.
— neszélik, hogy Görget Pozsonyt bevette ’s azzal had
seregestül Morvába ment, nzt választván a" harc* színhelyéül.
— Mondják, hogy Dembinsxki nlatti hadseregünk egy

Von Pes t noch immer keine Nachrichten. Die Regierung
thäte wohl daran, wenn sie mit diesem, Gott lob, vom Feinde
noch am wenigsten unterjochtem Landes Theile die ttomrouoicalion, wenn es durch Debreczir» nun einmal nicht
geht, durch andere Post-Linien unterhalten sollte. Jetzt, wo
wir kein« Zeilungs Blätter erhalten, müssen wir uns mit Gas
sen Gcrüch'en heguügeo.
— Man sagt, G ürgéi habe P r e ss b n r g eingenommen*
und sey nach .Mähren eingedrungen um den Krieg auf frem
den Boden zu versetzen.
— Man eriählt auch dass Demhi nski eine Abteilung
der Russischen Armee nhgeschnillen, und diese sich in die
Debrecziner Wälder zurückgezogen hätte. Es sird von Gross
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csapatot a’ musiha seregtől elvágván, ez a' debreczeoi erdőbe Wer del n Trappen und bewaffnetes Volk gegen sie aufgehuiódott. Most Váradról kiinditott katonaság ’s mindenfelől brochen, der Wald ist von allen Seiten umringt, so dass
fiszsiesereglett népfölkelés által úgy be van kerítve , hogy le kein Entkommen möglich ist. Diesem Umstande schreibt man
die momentane Hemmung der Communicntion, zu.
helten menekülnie. E’ mialt van a’ kötlekedés fenakadva.
— In Fi ume sollen Englische Kriegsschiffe zu unserer
— Fiúméba angol hadi hajók érkeztek segítségünkre.
— Olaszhoubu tekintélyes frauczia erő nyomult be a’ nép- Hülfe nngekomiuen seyn.
— In Italien soll ein ansehnliches Französisches Heer
szabadság érdekében.
eingedrungen seyn im Interesse der Volks Freiheit.
Mindezekről jót nem állhalunk. De nagyon beszélik.
Wir stehen nicht gut für die Aechtheit dieser Gerüchte,
aber sie werden allgemein erzählt.

L eg iija b b .
Az országgyűlés Í9mét elhalasztotta üléseit. A1ministeriumok, n’ had- és pénzügyit kivéve, megszüntették működései
ket. Mig a' háború tart, Kossut h, Gör gei és Dusch ek
vezetik az ország ügyeit. Ma érkeztek Kolozsvárra utasok,
kik Pestről jut. 3-án indultak el. Felső hadseregünk akkor
Győr körül táborozott. A’ kormány, hogy Pest védelmezése
akadályul ne szolgáljon u’ hadjáratban, Szegedre költözött. A’
hndssergyárokat és hadi készleteket Váradról több ezer sze
kérén az aradi várba szállították. Túl a’ királyhágón nagy
szerűen organizálják a’ népfölkelést.

N e u e s te s.
Der Landtag hat seine Sitzungen prorogirt. Die Ministe
rien , das des Krieges und der Finanzen ausgenommen, haben
ihre Functionen einstweilen eingestellt. Die ganze [llegiernng ist während der Kriegsdauer iu der Person Kossut h' s
Gö r g e i ’s und D u s c h c k’s couceotrirt. Heisende, die Pest
am 2 Juli verlassen haben sind heute in Klausenburg ange
kommen. Unsere Über-Armee stand damals iu der Gegend von
K a a b. Die Regierung hat seinen Sitz nach Szeged verlegt,
damit durch die Verlheidigung von Pest die Kriegs Operatio
nen nicht gehemmt werden. —Die Waffenfabrik, und alle üb
rigen Kriegs Requisiten sind von Gr os s Wa r de i n in die
Ar ader Festung transportirt worden- Der Volks Aufstand
wird überall grossartig organisirt. —

A d a k o zá so k .

egy negyed lépés. Helybeli tanács 28 d. ing. A’ Márkodi lel
kész neje 2 d. lepedő, G d. ing, 3 d. lábravaló, 1 d. átalveló,
M. Vá s á r h e l y , 1819 június 36-án. Nem késem önt 2 f. tépés. Csiba falu közönsége 4 d. ing, 4 d. lábravaló.
szerkesztő ur arról tudósítani, hogy polgár Drach József mai Egy polgár 5 f. óugolyó. Alezredes Lázár Denes 8 és hét 8-ad
napon hozzám letett 40 negyven ezüst rforiatokat a’ végett, f. Cjítl.
hogy a’ Marosszékröl kiindulandó nemzetőrség szegényebb eMind ez ajándék részint az állomány, részint a’ korház
gyénei szükségei némileg azon öszszegből fedeztessenek, számára adatott hé.
miért én köszönetét nyilvánítok a' nemzetőrség és bonunk
nevében emlitett polgártársnak.
Lá z á r Dénes,
alezredes.
Fel s zól í t ás
Marosvásár hel y Június 31-e 1849.
Mely szerint Tordamegyében fekvő A. Jára elpusztulásá
Teleki Elekoé a' korház számára 4 darab lepedő 4 darab val síétvándorlott földbirtokosok figyelmeztettoek, hogy az aing. Garda Márton lelkész a’ korház számára 4 d. asztalken ratás közelgetésével földeiken termett gabonájuk letaknritása
dő, 3 lepedő, 3 kendő, 3 párnahaj, 3 takaró ruha, 7 lót tépés. iránt intézkedjenek, mit ha távollétök, vagy körülményeik mi
Helybeli tanács és több polgárok 77 darab ing. Egy polgárnő att nein tehetnének, előre értesítsék lopsai ulszolgabiró Ha2 d. lábravaló, 2 d. ing, 2 d. kendő, 3/4 f. tépés. Koronka logh János urat, ki mind a’ gabonáuak, mind a’ még kaLászlóné 1/2 f. tépés. Kakucsi Pál 3 1/4 f. tépés. Dévai Já szálatlan füveknek részibe adásával leendő letakaritására meg
nosáé 3 d. ing, 2 d. lábravaló. Viski Ferenczné 5 d. sebkötő, van bízva. Térd», juaius 39-éu 1849.

O I I R D I I T I É M Y 13 1 .
k ö r ü l , háta fejéres t a r k a , hátulsó körmei balok. Elvitt egy tanító
prieset, ’s egy k a ntá rt ki az irt kocsist vagy kanczút m e gta lálja, vagy
oll é te ket t u d n á , töstent fe lt a rt óz ta tn i, ’s a’ Marosszek tisztségéhez
(1)
Az álla Ja lom részéről ezennel köz hírré teletik .- hogy ha’
kís ér te tn i, — vagy levele által M. Vásárhelyen át K oro nkába udv a rhavasi harezt éren elfoglaltnlott 86. darab sza rvasm arha , 258. dara b
biró Újvárosi Lajos urn á k h ir r é tenni tisztelettel kéretik.
(4)
juh (is b á r á n y , 11. da rab móká n ló d< 1 k e c s k e , melyek Koloisvártt
élelmi gazda kezelő SZABÓ ZSIGMONI) u t j á n — a’ maga rendin 12.
H IR D E T M É N Y ,
na pig meg lá th at ok; mely határidő alatt ha követeléseiket a’ lehető
tulajdonosok he nem adják, azontúl a’ marhák, eladatnak.
(4 ) Kerestetik két kis leány gyerm ek melle tt teendő szóig,Hatra ,
Kolozsvárt! június 28-án 1819 ben
(3)
egy ezen szolgálatban m ár gya korl ott értelmes nő személy (:Kinds fran:)
a’ beállni kívánó jelentse ma gát a ’ Honvéd szerkesztőségénél. (4)
(1) Az óvárban a’ barátok zár dájához me llekéit ’s csakugyan
a’ zár dához tartozó új épületben eladó egy inetczett tü k ö r 5 fertály
3) Kolozsról elveszett kdt paripa lő, egyik fél szemével vak , egyik
singnyi hoszszu , egy repe tá id ’s a’ napok számút muta tó nagy óra ,
sötét ebb , a’ másik világosabb pej — mindkettő bét (íves, közép re ndű
több rdz — ds vasedényekkel együtt.
(3)
hámos. A’ ki felfogta vagy hot lötökről valamit tudna , jelentse a’
kolozsvárosi elöljáróságnál.
(3)
(1) A’ B e s z t e r t z e i t á b o r b ó l m e g s z ö k ö t t es a’ dezméri e rd őb en lappangó honvedek által e l o r o z t á l o t t k é t k a n 
(3)
ÍJunyadmegydnek Bokaj helységében egy jószág a k á r haszon
t t á k e r e s t e t i k ; melyek közül egyik v i l á g o s s á r g a , az első
j o b b l á b a a’ bokájánál h ib á s , a’ lialulsó jobb hiba k e v é s s é
b é r b e , a k á r örök áron ela d an d ó , melyhez tartozik egy udva r m e g
rongált épületekkel, csűrös, veteményes és gyümölcsöskertel , a' falu
s z á r c s a , n’ bal lábánál a’ körmin tejül palk o nyom látható, 4 éves,
közepén fogadó , két luezernás és egy lenes k e r t . - - bárom fordulóban
15 ya ma rkos. A’ másik a r a n y s z ő r ű p e j k d t h á t u I s ó I n b a
s z á r c s a , 1) eves, 14 marok 3 ezol, piros pe j kantza csitkó ala tta, az
93. köböl 1-ső osztályú sz.íntöíüld; — 36. szekérszénát te rm ő kaszáló,
— 800 veder bort te rm ő szöllo: és két dara b e r d ő : — bővebben ér
anyához hasonló. A* ki hol lötökről valamit tud na szíveskedjek a’
tekezhetni Szászvároson Koc/.ok és N émet h ura k könyvke reskedésében.
Kolozsvár városi elöljárósághoz jelentést tenni.
(3)
H IR D ET M É N Y .

(3)
(1) KARVASZI JÓZSE F török czimíi kere skedéseben hájzsir ds
gabona pálinka úrult ati k.
^3)
(2) Nemes Marosszékben K o r o n k á b i , a’ gr. Toldalagi Ferenc*
u r udvarába kotsiskodó szaholtsmegyei születesd Kis József kitsiny
termetű himlő h e ly e s, kicsiny s z e m ű , viseleté kerek kala p, bngatya ,
g u b a , folyó évi martina 31-r n elszö kött, ’s el vitt egy 10 éves k ö 
zép te rm etű pej kanc z.it, melynek orrán fel felé hoszszu fehérség ,
két lábán n a gyobb, kettőn kisebb mértekbe n fehérség van körmei

(2 ) Az áthidalom részéről közhírré tétetik — hogy itten Kolozs
v á r i t — a* volt kőimányscéki lakban működő különböző hivatali osz
tályok számára — a’ következő té lre megkivántatő — 300 az az h á r o m 
száz rövid öl tűzifa beszerzése és bészálitása iránt — idei augusztus
hő első napjá n — a’ fen fiút korm ány széki lak levéltári hivatal egyik
szobájában ár-c sökk en té s lóg tarUltuliii az árc sökkentés feltételeit —
a ’ vállalkozni kívá nok a kkor ott helyben me gérten duk.
(3)
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