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Hiapiparancs.
A’ hadi törvényszéknek — mely a’ végett nevettetett vala
ki, hogy atokra, kik a' jun. 27- és 2S-ki csatákban xászlójok, fóveiérök, parancsnokaik ’s bajtársaikat gyalázatos
megszaladással cserbe hagyták volt, törvényt mondjon —íté
lete nyomán vagy tömeg síékeleket 8gyon lövetnem, vagy ti
két százanként kell vala megbotoltatnom. A* el sőt nem aka
rom tenni, mert histem, hagy átok a’ vak félelem által el
ragadtattak, még hastnos szolgálatot tehetnek a1 szabadság
nak , miután már az aszszonyi gyáva rebegést szivökből kiir
tották; a’ mási kat sem, mert nem ngy akarok veletek bán
ni mint barmokkal. Mihezképest meghatároztam, hogy most az
egyszer a’ szoros igazság helyett kegyelmemet éreztessem ’s
a’ jun. 27- és 28-ki napokban megfutamlott honvédek bűnét
megbocsássam. Nem tehetem, hogy ez alkalommal ne figyel
meztessem azon székeleket, kik velem néhány csatatüzben di
csőségesen kiállották a’ sarat, miszerint ők mindenütt, hol
a’ muszkákkal szemben állnak, rokonai k és saj át s z a 
b a d s á g u k é r t verekednek. Ha itt bebocsátjuk a’ masz
kát az országba, útját Maros-, Gyergyó-, Csik- és Három
szék felé veesdi, szintúgy megfordítva ez történnék, ha Há
romszékre bebocsátnák; t ehát itt is ot t is ugyanazon el
lenség ellen harczotuuk. Itt kell a’ muszkát legyőznünk, ha
akarjuk, hogy kedveseink Háromszéken megmentve legyenek,
’s ha mi szabad emberekül nem akarunk jobbágyságba sülyedni. I tt kell mindenek előtt a’ muszkát megszoritnunk, mert
Háromszék felé már más csapataink vannak útban, hogy azt
ott is öszszezuzzák. Figyelmeztetlek továbbá arra is, mikép
az ellenséges lovasság ép sz által gyűlhet le titeket és vag
dalhat öszsze , ha elszéledeitek. Mig az egyenként szálingozó
bizonyos veszélynek van kitéve, a’ tömeg legyőzhetellenül áll,
kivált midőn tudjátok , hogy ágyúimmal nem mozdulok oldala
tok mellől. Maradjatok hát együtt, maradjatok mellettem, mig
én talpon állok ’s akkor nincs a világnak oly hatalma, mely
minket legyőzzön. Majd megláthatjátok apáitok- , nőitek-, ro
konaitokat is; de mint győzelmesek, mint szabad emberek fog
játok viszontlátni; őrizkedjetek hát, hogy a gyávaság szem
rehányását senki közületek meg ne érdemelje, ’s hogy a’gya
lázat öröksége, mint a’ régi magyaroknál volt szokásban , unokáitok unokáira ne szálljon. Legyetek és maradjatok a vég
ső leheletig szabad és vitéz székelyek, mert itt nemcsak a^
forog kérdésben, miként mentödjetek meg vitézségtök által a
muszka korbácsuralomtól, hanem a’ nemzet becsületének meg
óvása is, melyet elődeitek 1400 évek alatt Európában meg
őriztek volt I Legyetek At i l l a nagy királytokhoz méltó ’s a’
hős Hunnusoknak becsületére váló ivadékí.
Helitereiéi főhadiszállás , Jul. 5. 1849.
B en J.
altábornagy.
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Das Kriegsgericht, welches zu dem Ende ernannt Wür
de um über diejenigen zu richten, welche am 27 und 28 Jani
ihre Fahnen, ihren Feldherrn, ihre Comgiándanten, und Kame
raden.durch ihre schändliche Flucht vom Schlachtfelde verlas
sen haben, ist so ausgefallen, dass ich entweder Massen, von.
Sieklern müsste erschiessen, oder zu hunderten prügeln las
sen. Das er st ere will ich nicht, weil idi-.glaube, dass die
dem Schrecken unterlegenen dem Vaterlande üod der Freiheit
noch gute Dienste werden leisten können, wenn'sie ihre wei
bische Farcht besiegt haben, nnd zu sich gekommeu sind; uqd
das zwei t e nicht weil ich euch nicht Avie das Vieh bfehandelt wissen AVill. Ich habe demnach beschlossen, diessm,al noch"
Gnade für Hecht ergehen zu lasseD, und allen am 27 und 28 .
flüchtig gewordenen H o n v é d s zu verzeihen. Bei dieser Ge
legenheit kann ich nicht umhin, die Szekler, welche mit mir.
so manches Feuer ruhmvoll bestanden haben, darauf aufmerk
sam zu machen, dass sie überall für ihr Vaterland, für ihre
nnd der ihrigen Freiheit kämpfen, AA'o sie den Hussen entge
genstehen. Würde der Russe hier ins Land gelassen, so ist
sein erster Weg nach dem Maroscher Stuhl, nach der Gyer
gyó, Csík, und Háromszék, so wie umgekehrt, Avenn er nach
Háromszék hineingelassen AA'erden möchte; darum kämpfen Avir
auch hier Avie dort gegen denselben Feind. Wir müssen
ihn hier besiegen, wenn wir unsere Lieben in Háromszék
geschützt Avissen, wenn wir aus freien Menschen nicht Jobbá
gyén Averden wollen. Wir müssen ihn hier vor allem feäthalten, denn nach Háromszék marschieren bereits andere von un
seren Coionnen um ihn dort zu vernichten. Ferner muss ich
euch sagen, dass ihr vop der Cavallerie gerade dann nur be
siegt und zusammen gehant werden könnt, AA’enn ihr euch zer
streut. Während jeder Einzelne verlobren ist, ist dies Masse unbezAvingbar, besonders da ihr AA'isst, dass ich mit den Kano
nen nicht von euch weiche. Bleibt also beisammen, bleibt bei
mir so lange ich stehe; und keine Macht der Erde wird uns
besiegen. Bald werdet ihr Euere Väter, bald euere Weiber
und Brüder sehen; als Sieger und freie Männer Averdet Ihr
sie sehen, hüthet euch also , dass nicht manchem unter euch
der Vorwurf der Feigheit gemacht, und dass diese Schmach,
AA’ie bei den alten Uogarn, nicht auf eure Kinder und Kindes
Kinder geerbt, werde. Seid und bleibt freie und tapfere Szek
ler bis zu Euerem letzten Athemtuge, denn es gilt hier nicht
nur Euch durch Euere Tapferkeit von der russischen Knutenherschaft zu befreien, sondern auch die Ehre der Nation tu
retten, welche Eure Urahnen durch mehr als 1400 Jahre in
Europa beAvahrt haben. Seid Euerer Abstammung der helden
mütbigen Hunnen, und Eueres grossen Königs At i l l a Avürdig.
Hauptquartier Bistritz, am ö-tea Juli 1849.
J. B E M F. M. L.

Mte lit a m t lic lie r T lie il.
Kl a us e nbur g, am 8-ten Juli 1849.

W a s h ä tte n w i r zu tlron?

Vorschriften und Verordnungen, vorzüglich solche, ln
Rendszabályok és intézkedések, főként olyanok, melyek welchen das faktische Auftreten des tausendarmigen Volkes
ben az ezerkaru nép közvetlen tevőleges fellépése vétetik i- unmittelbar in Anspruch genommen Avird, können nur dann
gényletbe, óhajtott sikerre csak úgy vezethetnek, ha azoknak tum gewünschten Ziele führen, Avenn aich das Volk von de
mulhatlonsága felől a’ nép tökélyes szilárd meggyőződést szer- ren Unerlässlichkcit die vollkommen feste Ueberiengung ver
schafft.
tend magának.
Wir wollen ganz kurz darüber sprechen, denn lange Ab
Elmondjuk igen röviden, mert az ily tárgyakban hostszns handlungen, vernickelte Demonstrationen, aufgeputzt mit den
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bunten Dirimen der Redekunst, führen Wohl nicht rum Zwec
ke. W as haben wi r zu thun, dass das Kl aus enbur ger Volk von der Un e r 1Us s I i c Ir k e i t des Volksnuf st andes, wovon wir ne u lieh sprachen, zu
ei ner vol l komme ne n f es t en Ueber zeugung ge
lange.
Lenyomatnák izmos betűkkel, hogy a1 haza veszélyben
Man drücke mit grossen UnchBtaben: Das Vaterland ist
van, és hogy veszélyben vagyunk az által közvetve vngy Uöz- in Gefahr, und durch dieses sind auch wir mittelbar in Gefahr.
vetóleg mű is;
Dass zur Beseitigung der Gefahr unmittelbar jeder mitwir
ke, der seine Arme rühren kann, sey eine nicht wegzuläughogy a’ veszély elliárintás&ra közvetlen is munkálni roin- nende heilige I’llicht.
dennek , ki karjait mozgathatja, elvitázliatlan szent köíelessége;
Dass dieses nur dann möglich sey, wenn das Volk, des
át?
Unterdrückung und A’ertilgnng beschlossen Wurde, in je
hogy ez csak úgy lehetséges, ha a’ nép, melynek leigá sen
des weilen Ungarns aufsteht, und so sich fertig
zása , kiirtása czélba vétetett, széles álagyarhon minden zugá dem Winkel
die Operationen der Armee zu unterstützen, dem Feinde
ban felkél ’s felkelve talpon áll, elősegitni a’ hadtestek mun holt,
Schaden zufiigen, und im Falle dass wir angegriffen
kálatait, ártani az ellenségnek minden úton’s védői, oltalmaz überall
unsern eigenen Herd, unsere Alten, Weiber und
ni , ha megtámadtatunk saját házi tűzhelyeinket, öregeinket, werden,
Kinder
zu
schützen und zu vertheidigeu.
lejeinket, gyermekeinket;
•'
Dass so vorbereitet das Vaterland ein« solche Kraft ent
hogy igy elkészülve olyan erőt fejtend ki a' hon , melyen wickeln wird, nu welcher die Macht des wilden Feindes, wl*
a’ vad ellenség ereje, mint zuhatag a’ tömör kősziklán múlhot- der Wasserstrahl am harten Fels, unausbleiblich auseinander
stiiubt.
•anul szerte zúzatik.
Und mit diesen Verölfentlichnngen der genannten Placate
Es nem elégednénk meg e1nyomtatványok falragaszok ut- sollen wir uns noch nicht begnügen, sondern:
Die Seelsorger auffordern, sie möchten in ihrem Onate
jáni közrebocsátávol, hanem :
einmal die Stadt, in allen Tlleilen, durchliehen, den Inhalt je
felszólitnók a’ papokat, hogy papi diszöltözetben eljárva ner Placate veröffentlichen, erklären, und auseinander setzen,
egyszerre, apróbb megosztott körökben e’város minden részeit, dies alles unter Gottes freiem Himmel, nicht mH langen, geputzten
ama nyomtatványok tartalmát teonék közhírré, magyaráznák, ileden, sondern in kurzen volkstümlichen Vorträgen, zu Wel
fejtegetnék isten szabad ege alatt, nem hoszszadalmas czifra chen sich AH und Jung, Mann und Weib, gut und schlecht ge
beszédekkel, hanem rövid, népszerű előadással , melyre a' kleidete gleichsam in eine Familie, in einen Drüdcrcluh ver
gyülekezetnek örege, illa, a’ férfiak, a’ nők, a’ kaputosok és schmelzend schanren, und mit der Donnerstime der Ueberzeu
a’ daroexosok, mint egyetlen családdá olvadt téstvéítömeg a’ gung und Begeisterung ausrufen werden: „Ja w ir Wollen
meggyőződés, a’ lelkesedés menydörgő szavával felkiált uns er heben, gehen Wi r Wo sie uns in Namen
sák: „i gen f el kel ünk, menyünk hova i s t e n ne Gottes hin führen, und Fl uch den Fei gen wei che
vében önök vezet endenek és át ok a’ gyá vá kr a , Zurückbl ei ben sollten.“
ki k mar adná na k.“
Doch damit, — dass das Volk, dessen Síimmé Gottes
Stimme
zu seyn pflegt, in dieser Ueberzeugung die Heiligkeit
Es mikor a’ nép, melynek szava, isten szava szokott len
Sache oufgreife, und in der ersten Hitxe der Begeisterung,
ni , ily meggyőződéssel, fel fogva az ügy szentségét, a’ lel der
mit fester Männlicher Entschlossenheit sich nlien Teufeln der
kesedés első hevében szilárd, férfias elszánással a’ pokol min Hölle
zu widersetzen bereit zu seyn erklärt,—würden wir noch
den ördögeivel szembcszállani késznek nyilatkoznod, csak ez nicht auslangen,
Wie oft sahen wir die auf den höchsten
zel még be nem érnők, mert vajmi sokszor láttuk már a’ leg Punkt gesteigertedenn
Begeisterung, dadurch, dass sie sich seihst
magasabb fokra hágott lelkesedést, magára hagyottság, er überlassen blieb, und
ihren Einfluss geltend mach
nyedtség ’s rósz akarat befolyásával szint oly hirtelen mint ten, eben so plötzlich, Böswillige
als
sie
entstanden,
bis zum Gefrie-puu
támada, a’ közönbösség fagy pontjáig szállani; hanem:
der Gleichgültigkeit herabsinken; sondern:
Es wären durch das Volk Beauftragte zu Wählen, deren
Választanánk, választatnánk maga a’ nép által biztosokat,
kiknek kötelességük lenne sóját körökben minden kitelhető mó Schuldigkeit es sey, in ihrem Kreise auf olle mögliche Weise
dahin zu arbeiten :
dón arra munkálni,
Dass die Begeisterung in fortwährender Aufgeregt it er
hogy a' lelkesedés folytonos éberségben tartassák,
halten werde.
Dass die auffallenden Zweifel und Hindernisse mit Erfolg
hogy a’ feltűnő kétkedések, akhdályck , sikeresen felviiáerklärt und besiegt werden.
gosittassanak , legyózessenek ,
Dass der höllische Einfluss des bösen Willens unmöglich
hogy a’ rósz akarat ördögi befolyása lehetlenittessék,
gemacht Werde.
hogy a' kiadott szabályok pontosan megtartassanak,
Dass die erlassenen Vorschriften pünktlich befolgt werden.
Und zwar befolgt werden von allen, denn die Lässigkeit
megtartassanak pedig mindenek által , mert néha egy ket
tőnek ernyedtsége, a' kibúvó ajtók, melyeken a’ félénkek, von einigen, die Schlupfwinkel, wodurch die Furchtsomen,
a’ rosxakoratuak , a’ gyávák kötelességeik teljesítésétől mene die Böswilligen und Feiglinge sich der Erfüllung ihrer Schul
digkeit entziehen, liehen manchmal die Herahstimmung von
külnek ezerek lehangolását húzzák maguk után.
Tausenden ; ach sich.
De biintetnők is, különösen orra választandó népi felkelési
Die Nachlässigen sollten sogar durch hiezu envählte Volksbiróság által, a’ hanyagot és biintetnők példásan, kérlelhetle- aufstandsgerichte bestraft werden, und zwar exemplarisch, un
nül a’ roszakaratot, mutatkozzék az akár a’ palotában , akár a' erbittlich aber sei die Strafe des bösen Willens, wo er sich
kunyhóban; mert leginkább keserítő, leginkább lehangoló, ha immer zeige, im PaÜnste oder io der Hütte; denn das ver
n’ nagy tolvajok,mint a’ példabeszéd mondja, szabadon járnak, stimmt und erbittert am meisten , wenn man, xvie das Sprich
’s a’ kisebbek akasztatnak.
wort sagt, grosse Diebe laufen lässt, die kleinen aber hängt.
An diesem Uebel sind schon viele heilbringende Vorschrif
E’ bajon, sok idves szabályát, intézkedések szenvedtek
ten und Einrichtungen gescheitert.
már hajótörést.
■í ; v« '• ' -r
Anderseits soll man die Begeisterten, die Ausgezeichne
És viszont jutalmnxnók , kitüntetnők, példányin mutatnák ten belohnen, nusxeichnen und als Beispiel aufstellen, denn es
ki, a’ lelkeseket, a’ kitűnőket, mert nagy hibája volt eddig is war bis jetzt immer ein grosser Fehler in den menschlic
az emberi intézményeknek az, hogy midőn a’ bűnt büntették, Einrichtungen, dass man, während die Sünde bestraft Wie* >
az erény jutalmazásáról nagyobbára megfeledkeztek.
auf die Belohnung der Tugend meistens vergass.
Glaubt mir, ausserordentliche Mittel sind nur auf ausser
Iligygyétek e!; rendkívüli eszközök , csak rendkívüli úton
sikeresitlietók, ’a a’ szokott gyülésexéeekkel bizony nem fog ordentlichem Wege zu erzielen, und .it den gewohnten Ver
sandungen werdet Ihr gewiss nicht Weit kommen.
tok sokra menni.
□.
" *>
;
Aus der Thor daer Genpnnachnf t den 3. Juli.
Ich halte es für meine patriotische Pflicht, die Bedoclion
rI1or<líllilCg'VÍitMr>I, jnl. 3. Hazafiul kötelességem nnftnfordern, einen interessanten und schönen Beweis von
nek ismertem , fölszólitni szerkesztő polgárt , tegye köihirré Sympathie zu unserer Sache, welchen in diesem entlegenen
az izraeliták ügyünk iránti rokonszenvének egy érdekes és szép Winkel unseres Vaterlandes die Juden gegeben, au veröf
tat-ujelét, mely hazánk ezen távoli fúgában nyilvánult.
fentlichen.
értekezések, szövevényes demonstráltok, felctlfrázva a’ szó
noklat tarka virágaival czélra csakugyan nem vezetnek, mit
t enné nk mű, hogy a1 nép f e l ke l é s ne k, mel yről
mi nap s z ó l ó n k , mul ha t l a ns á gá r ól , Ko l o z s v á r
népe t öké l ye s , szi l ár d meggyőz ődé s r e j usson?
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Tordsmegye felvidékiben a’ fölállított nemzetőrség lovasai
lijiié bnrminczhat isrnclita njáalá fel, minden fölszólitás nél
kül magát önfelszerelé* Ígérete mellett ’s midőn szolgálatba
tételók után napi dijtiUUal kínáltának , többen nyilvániták , mi
ként ók nem díjért, hanem hiÍ9égból szolgálnak.
Es e bőség! nyilvánítás nem puszta szó; mert lelkese
déssel párosult szolgálati készségük is tényekkel bizonyít an
nak valósága felől.
E’ nemes jellemző vonást példányul és a' jövendőség em
lékeztetőnké kívántam a’ közönség elébe állitni.
Gyá r f á s Domokos ,
n. ö. őrnagy.

T a lp r a m a g y a r o k !
Az istcanek nevében— a’ szabadság, egyenlőség, test
vériség, e’ szent háromság nevében — vitéz elődeinknek, kik
hős nevűkkel egy évezredet viszhangoztattak, nevében — ele
sett testvéreink nevében , kiknek vére épen most hulla a’ megboszult honra —ezen apostolok és századunk evangéliuma ne
vében: keljünk föl mind, mintha mindnyájan egy ember vol
nánk, öszszetiporni a’ zsarnokot, vérrel mosni le a’ földszinéről a’ koronás bűnöket, azon bűnöket, melyek a’ bűnök
könyvében még megnevezés nélkül állnak I
Talpra magyarok! Az igazságtalanságot már is trónjáról
letaszítok, a’ koronás rabló bandát, mely templom rablást me
részelt rajtunk elkövetni, megbüntettük. Es most, miután az
elbámult világ szeme láttára küzdő életünket oly dicsőségesen
megmentók, jön az északi koronás Kolost, hogy a’ kivivőit
menynyet tőlünk elrabolja. ’S hát már mi helytálljunk mint kőszobrok , mint a’ türelem rabszolgái ’s nézzük csendesen, m íg
a’ vonagló pokol ismét diadalt vesz az égen? Soha....
Talpra magyarok! Nézzetek észak felé: a’ törvények és
emberi jogok védője, a’ népek fáradhattad órje (mint ő neve
zi magát} ül ott —a’ czár. De nézzétek csak mint ül ó ott
jégpadján, a’ sötét árny ; mily hideg szívtelenséggel lépegeti
szét a’ természet leggyöngédebb kötelékeit; miként mutat ujjával egy néma koponya-halommá rombolt paradicsomra, az iés pusztulás nyomdokaira, füstölgő romokra, emésztő
kra , haldoklók vágsohajira! Ily képekkel mulatja magát,
legkedvesebb eszméje, legragyogóbb kova koronájában!
nyatos!
Talpra magyarok! mások segélye után ne várakozzunk,
nngy század ránk fordította szemeit, a’ letiport népek bá
mulják a’ mngyar óriást, ’s a’ terűbe ejtett világ általunk vár
ja szabadulását. A’ siránkozó népek vezérül ohojtnak —előre
tehát testvérek! — majd utánunk fognak ók is jóni — kétség
kívül jöni fognak !
*
Midőn hatalmassá leve Napol eon, kiáltottak a’ meg
sértett egyensúly ellen, pedig akkor az értelmes és szabndságszeretó francziák fenyegették az egyensúlyt, most pedig a’
világ törni látszik , míg az orosz kancsuka egyik országot a’
másik után a’ czár barom-aklába bekorbácsolja, mig végre egész Európa a’ muszka világszellem korbácsa alatti nyögdéncselésre fog nljosuiDi!
Talpra tehát! Ki mer még csiiggedczni ? Kétségkívül Unn
ia derék fiai közül senki! Jaj neked jaj északi jégmedve, ki
aelcg rónáinkig eltévedni!!
Uj a s s i F a r k a s ,
tüzér.

V e g y e s h ír e k .
— Végre valahára kaptunk valamit Pestről: egy jul. 4-i
íarczius“t. Megbecsülhellen kincs ily szűk időben. E' lapban
övetkeió hivatalos tudósítás áll:
„Ujnbb t u d ó s í t á s győzel mei nkr ől n’ szőnyl
c t o k n á I.
Az ellenség 50 ezer embernyi erővel Komárommal szem
űim jnbbparti sánczainknt tegnap jnl. 2-áo megtámadta,
te az ellenség a’ sánczok első vonalát már-már bea’ mely bevette, a’ aánczokban lelte halálát.
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Zur Reiterei der Im obem Kreise dea Thordter Comitata
errichteten iVationalgarde meldeten sich sechs und dreissig Ju
den, ohne doio Bul'gefordert worden zu seyu , mit dem Ver*
sprechen, sich selbst ausriisten zu Wollen, und als ihnen spä
ter nach verrichtetem Dienste Löhnung nngetragen wurde , so
erklärten mehrere, dass sie nicht um Sold, sondern aus Trau»
dienten.
Und diese Treuerkllirung ist nicht leeres Geschwäta, denn
ihr begeisterter Diensteifer beweiset auch mit Handlungen de
ren Wahrhaftigkeit.
Diesen edlen Chnracterzug wünschte Ich als Beispiel und
als Erinnerung für die Zukunft dem Publikum mittutheilen.
Domi nic Gyár f ás ,
N. G. Major.
jWAGYAUEN AUF!
Im namen Gottes, im namsn der heiligen Dreieinigkeit —
Freiheit, Gleichheit pnd ‘JJrüdeHichkeil—im namen unserer tspfern Ahnen, Welche den Heldennamen Mngyar die Jahrtau
sende wiederholten Hessen—im namen unserer gefallenen Brü
der, die eben jetzt, im Wilden Ringen mit dem Tirannen, das
gerochene Vaterland mit ihrem Riesenblute bespritzten—imna
men aller dieser Apostel und des Evangeliums u n s e r e s Jahr
hunderts—erheben wir uns sämmtlicb, Sämmtliche, wis
ein mann, dass wir die gelbsüchtigen Tiranuen zermalmen!
dass wir mit Blut vom Angesichte des Erdballs die gekrönten
Sünden abwischen! die Sünden—noch namenlos im Unge
heuern Sündenregister!!
Magyaren auf! schon haben wir das graue Unrecht ent
thront! Bchon die gekrönte Räuberbande, die den ungehenern
Tempelraub an uns gewagt, gezüchtigt! —Und jetzt, nachdem
wrir unser ringendes Leben vor den Augen der staunenden
Weit so glorreich gerettet—jetzt kommt ein nördlicher gekrön
ter Kolosi um den errungenen Himmel uns streitig zu machen —
und wir sollten dastehn, wie von Stein—wie Sklaven der Ge
duld, und zusehn dem Siege der in ihren letzten Zügen röcheln
den Hölle über den riesigen Himmel! — nimmermehr! — — —«
Magyaren auf! schaut bin auf j e n e n Norden: dortsitzt
ein Beschützer der Gesetze und Menschenrechte (?) ein ruheloser
Wächter seiner Völker (?) so sagt e rs wenigstens —es ist
der Czár —Doch schaut ihn an, Wie er dort haust, ein finste
rer Schatten, auf seinem eisigen Sitze; Wie er dort kalt und
seelenlos die zartesten Bande der Natur zerreistt—es ist der
Czár—ein Nachtgespeust —der mit seinem Zeigefinger hinab
auf ein, in eine stumme Schädelstätte verwandeltes Paradies —
hinab auf Spuren des Grauens und der Verheerung—auf roucheode Trümmer, auf fressende Flammen, auf schwarzes llsuchgewölk und seufzendes Wimmern we i s t . — Bei diesem Ge
danken verweilt er, das ist seine Lieblingsidee und der beste
Edelstein seiner Krone! —o grässlich—schauderhaft!--------Magyáren auf! schauen wir nicht nach Anderer Hülfe um!
Die Blicke des grossen Jahrhunderts sind auf Uns gerichtet;
die getretenen Völker staunen (len Riesen Magyar an, uod
ein geschwängertes Weltall erwartet von nos seine Geburi! —
Die wimmernden Völker wollen Uns an der Spi'ze sehn —
drum vorwärts, Brüder! —sie kommen uns schon nach—gewiss,
gewiss! sie bleiben dicht zurück!! —----Als einst Napoleon gross Wurde, da schrie man lant über Verletzung des Gleichgewichts; und da waren es doch die
Franzosen—die Intelligentesten und Freiheitsliebendsten der
Welt—welche drohend dem Gleichgewichte gegeuüberstanden;—während man heilte gestatten sollte, dass die ras
sische Knute ein blühendes Reich nach dem andern in den
Stall des Cziirs hineinpeitsche bis sich ganz Europa unter der
Zuchfrutlie des russischen Weltgeistes stöhnen und schwitzen
wird ??!!,----- —
Wohlan denn a uf ! — Wer zaget noch? Wohl niemand
unter Hunnins echten Söhnen! — Weh dir Wehs ! und dreimal
Weho dem Eisbären, der sich auf unsere warme Flur verirrt!!
Uj nssy Fa r ka s tüzér*

V e r m is c h te N a c h r ic h te n .
Endlich haben wir einmal etwas von Pest; — das Blatt
des Martins vom 4. Juli. Ein unschätzbarer Schatz io dieser
armen Zeit. In diesem Blatte steht folgende amtliche Nachricht:
„ Ne ue r e r Ber i cht über uns e r n Si eg bei den
Szónyer Schanzen.
Der Feind grif gestern am 2. Juli, mit einer Macht von
50,000 Mann, die auf dem rechten Donnaufer, Komorn gegen
über gelegenen Schanzen an.
Anfangs hatte der Feind die erste Linie der Schanzen
fast ganz erobert, die in die Schanzen eingedriuigeneoFeind«
fanden aber dea Tod daselbst.

— Büli —

>
Balss&rnyát Görgel égési Ácsig visssmksrgetís, kíiepét
*s Jobb szárnyát Klapka egy jól intézett bussórtámadással el
vágta ’s igy aa ellenség minden helyen megfntamittatott.
A’ mi vesateáégünk körülbelól 700 fő, as ellenségé 2000.
A’ monostori sánczokbao égés* rakásokban feküdtek a* ellen
ség halottjai.
Éljen a’ hasa!
• ’■Pest jul. 3-kán 1849.
Kossut h Laj os
kormányzó.

Görgel trieb den linken Flügel bis Áts surflck, das Cen
trum und den rechten Flügel schnitt Klapka mit einem gut ge
ordneten llnssaren Angriff ab, und so floh der Feind auf .al
len Punkten.
. ,
Unser Verlust ist ungefähr 700 Mann, der des Feindes
2000. In den Monostorer Schanzen liegen die Todten des
Feindes haufenweise.
Es lebe das Vaterland.
Pest d. 3 Juli 1849.

— E’ hív. közleményből nzt is megtudtuk , hogy a’ kor
mány , ’légalább a’ kormányió jul. 3-óu még Pesten volt. Ls
hogy a* siónyi csatáról más tudósítás is jelent volt meg, meit
bissen es „ujabb“ tudósítás.
— Baranya népe fölkelt és kiverte a* Ssstrák isarnok bérenczeit Pécsről és Siklósból. ,,
— Zala megyének is csak murakösi részében van még
néhány rabló horvát. Marci. ló-e szerint a muraköziek alig
várják a’ jelt, hogy fölkelhessenek ’s üthessék agyon a’ tetves
horvátokat.
— A’ fővárosban jelenleg csak egyetlen egy magyar lap
jelenik meg: Mar csi us 15-e.

Aus der Mittheilung dieser Nachricht wissen w ir, dass
die Regierung, wenigstens der Regent am 3-ten Juli noch in
Pest war; und das von der Siönyer Schlacht auch eine an
dere Nachricht erschienen war, denn dieses ist ja eine neuere.
Das Volk des Baranyer Coraitats ist nnfgestanden und
hat die Söldner des Oesterreichischen Tyrannen aus Pét s und
Siklós hinausgeschlagen.
Im Zalaer Comitut sind auch nur in dem Theile von Mu
raköz noch einige räuberische Uroaten.
Dem 15 Martins uti Folge können die Muraközer das
Zeichen kaum erwarten, um aufzustehen und die lausigen Croaten todtzuschlagen.
Gegenwärtig erscheint in der Hauptstadt nur ein einziges
ungarisches Blatt: Der 15-te Martius.
Mely adományok öszszegét az illető sz.biró Szabó Pa r 
kos kolozsmcgyei pénztárunknak kézbesített.

Föl hí vás.
Azon kath. tanuló ifjak , kik 1848/9 tanévre valamelyik
erdélykerületi növeldében közalapítványra felvéve voltak , azon
növelde elöljáróságánál, melyhez tartoztak, a’ kolozsvári két
növelde alapitványosai pedig a’ kolozsvári fotanoda igazgató
jánál, jelen évi august. 15-ik napjáig vagy személyesen vagy
írásban nyilatkozzanak az iránt: ha akarják-é alapítványuk ja
vadalmát jövő 1849/50 tanévben élvezni? Kik ezen kitűzött
határidőig nem jelentkeznek , alapítványukról lemondottaknak
tekintetnek.
Kolozsvárit, jul. 6. 1849.
Ke s e r ű Moys e s ,
erdélykerületi kath. egyház és
iskolaügyi korm.biztos.

Kalotaszeg vidéki magyarajka lakosaihoz "intézett felszó
lításom, nem jevén a’ pusztában elhangzott szó, többen agyi,
öltözet és más fejérruha darabokkal járultak, a’ három hóna
pok óta számos szenvedöf polgártársainknak életeket és egésséget viszszaadott fiók koródánk felszerelhetéséhez : ezen di
cső tetteket a’ gyerővásárhelyi lakosság is utánozván, hazafi
buzgalmáról ismeretes jegyzőjük Szikszay József ur lelkes
kézremuakálásával: folyó hó 21-ikén a’ következendő ruha
darabokat küldék hozzám a’ koróda felsegéllésére és pedig:
özv. Bányai Mária adott egy párnát, két párna héjat, egy in
get, három kendőt, egy nyokravalót, egy lepedőt, Eramus*
Péterné egy inget, egy lábravalöt, egy kendőt, tiszteletes
Balázs Andrásné egy lepedőt, öreg Kalló Gáspárné egy surgyét, egy párnahéjat, három darab törölköző kendőt, Gyurka
Bandi Katalin egy lepedőt, egy kendőt, Batiss Ferenczné há
rom lengeteg inget fáslinak, Fazakas Ferenci egy inget, Tö
pörtyű Bándiné egy inget, öreg Varga Márton egy ioget,
Bantsi Martai Jantsi egy inget, Silits Mártonná egy inget,
Fazakas Kutalin egy inget, ilaraga Istvánná fáslinak valót,
Batisz Ferenczné egy ing és egy lábra valót, Batisz Bandi
Juncsiné egy inget, Kalló Istvánná egy inget, Gyurka Fe
renczné egy inget, Takács Istváftné egy lábra valót, Batisz
Bandi Istvánná egy inget, Gergely Katalin egy lábra valót,
István Marcii Iíiso fáslinak valót, Lázár Jsknb egy lábra valót,
Veres Vuaucz egy lábra valót, Gábris Györgynó egy lábra
valót Körösi Luka egy lábra valót, Ilodorogné egy lábra valót,
Benducz Gazsiné egy lábra valót és egy fáslinak valót, Utszujné egy párna hajat, Kis Bandi Jánosné egy párna hajat,
Batisz István egy párna hajat, Villa Péterné egy lepedőt, Zsisát Tamásné egy párnát, Gergely Ferenczné egy kendőt, Ger
gely Mártonná egy ing, egy kendőt Dancs Villa egy párnát
Angyelina Dotzaia egy gatyát, Koczui János egy gatyát. Mi
dőn as emlittetteknek a’ beteg Honvédeknek nevében nyilvá
nos köszönetemet mondanám. .Vson forró óhajtásomat fejezem
ki egysiersmir.d : vajha ily hotafi lelkesedés több utánzókat is
vonna maga után. Máthé János.

A’ térparnnesnoksághoz junius 23-tól július t-eig letett
adakozások: Kenderesi Zsigmond egy pisztolyt, Végh Lászlóné 3 inget, 3 gatyát; ifj. Györfi Mihály egy lőfegyvert, ne
je sérült honvédek számára 4 inget, két lepedőt, néhány fáslit és két ezüst forintot; Sala Samu két lőfegyvert, egy kar
dot , egy töltény táskát; Kászoni Ignácz egy szuronyos kato
na fegyvert; Borbély Antal két óntányért, egy csomó tölté
seket , lőport és golyókat. A’ felégetett és kirabolt domokosi
magyarok egy 32 fontos harangot, 2 ’s fél font tépést, egy
uj és három ócska inget, két viseltes lábravalöt, két uj ken
dőt, egy uj szalmazsákot. Jul. 1-én Kozma Pál családja egy
font tépést; Kenderesi Zsigmond egy kétcsövű fegyvert. Ko
lozsvárjuk 1-én 1849.
Alezredes térparancsnok,
Uerzenczei Antal.
A’ felvinczi szerencsétlen égettek számára a’ n. alraási
járásb. levő alábbirt helységek a’ következőkb. adakoztak: N.
Petri 12 fr. 30 kr. N. Almás 2 fr. 30 kr. K. Petri 10 fr. 50
kr. Középlak 5 fr. 30 kr. Zsobok 10 fr. 3G kr. Zsombor 2
fr. 50 kr. Sztána 6 fr. 0. Nádas 2 fr. 30 kr. Töltelék 2 fr.
30 kr. Kökényes 50 kr. N. Nyires 1 fr. 40 kr. Rajsoltz 1 fr. 20
kr. Nyértze 1 fr. Zutor 3 fr. 40 kr. Czold 50 kr. Késapatak 50
kr. Egyes személyek a’ következőkben adakoztak: Méhes Ru
dolf 50 kr. Tordai Samu 50 kr. nyug. főhadnagy Horvát Mik
ló s i fr. 30 kr. zsombori postamesternő Horvát Károliua 1 fr.
18 kr. váltóban.
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(1 ) Kerestetik egy eladó e g y e s h á m o s l ó,
van, jelentse a’ Houvód kiadó h i v a t a l b a n .
I, ég*
'*■

m

T

A’ kinek
(1)

( l ) Alólirt tisztelettel jelenti a’ t: ez: kötön9egnek, mindenféle
8elvem kelméknek, — sztíp fekete vagy akái mifele, söttit vagy a k á r 
mi t’óle világos színekre fa ló feslesőben igen jutányos ároni kész szol
gálatát,— a’ külső tordaiitczában, a’ ref. coilegium udvara tőszó íszedjába le v ő , bá ro m íö ldtá blás, utc zára nyilló ablakairól, megösmórhető
szállásán. Kolozsvárit jul. 9 őn 1849.
LUDVIG ÁMÁLIA
(1)
(1 ) Az O v á r b a n 209. szám alatt az utczára ny iló köt b ú to 
ro zott szoba kiadó* Érte ke zhe tni a’ tulajdonossal.
(1 )
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(2 )
Az álI»dalo>.> Tőszóról közhírre tete ti k: hogy a’ nyugoti ha
vasokról számos juh ős kecs ke k ü ld e te tt ide Kolozsvárra , m e ly e k élel
mi gazda kezelő SZABÓ ZSIGMOND u t j á n — a’ maga re n d in 12. na
pig m e g lá th ato k ; mely bat ári dő al att ha követeléseiket a’ le h e tő tu
lajdonosok be nem adják , azontúl a’ mai bak ela datnak.
Kolozsvárit jul. 6-án 1849-ben.
(3)
(2 ) A nagyhid közeidben 121 szám alatti ház kedvező {féltőt
alatt jutányos áron e l a d ó , van 4. kényelmes s zob ája , k a m a r á ja ,
n y á ri k o n y h á j a , nagypinezóje, 6. lóra istáiója, kocsiszínje köböl
ve — na g y g a b o n á s sa , kútja ős k e r t j e , az árának nagyobb rő
házon fekszik; — van hozzá egy szép nagy szőlő is sajtóval

S i e r k e n t l é a s a j i á b e t n it e l n y o m a tja « > c s v a i f r e r e u e z . .

