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IIIV  AT Alj © 8 E O ¥A T .
K é t  o l i i r í l t  lovas ssttbad csapat  ügyében.

Nyí l t  rendelet .
Melynek erejénél fogva báró Inczédi Zsigmond ur, ki ns 

előmutntott hivatalos bizonyítvány tartalma szerint a’ kolozs- 
Diegyei önkintes lovas nemzetőröket századosi minőségben i- 
geu dicséretesen vezényletté, ezennel felhatalmnztalik orra: 
hogy Kolozs- és Dobokamegyékben egy lovas szabad csa
patot alakíthasson, oly feltétel alatt mindazon által, hogy ezen 
csapatba csak oly egyének vétethessenek fel, kiknek jellemök 
legkisebb kifogás alá sem jöhet. Kelt Kolozsvárt julius 12- 
kén 1849.

Országos bistos, 
l loczkú Dániel.

BIZONYÍTVÁNY.
A’ Koloss megyei önkéntes lovas nemzet őrök számára, 

kik a’ Gy. Fehérvári ostrom-táborban Inczédi báró és száza
dosuk vezénylete alatt nein csak igéreti idejüket ki töltötték, 
sőt cii több azon felyiil szinte egy hóig viselők az itteni ter
hes szolgálat sólyát. Xií iétök alatt több esetheti adák jo.cü 
vitézségüknek ’s bátorságuknak példáját—saját ntaguk visele
té azonban a’ hadi törvények értelmével szorossan meg e- 
gyező volt.

Enynyi fáradalmat, ennyi ön feláldozást más nem jtifaltsas- 
hat, mint az ón elégedetség ’s én röviden midőn tölíök búcsút 
veszek köszönetét mondok a’ haza nevében, ’s kijelentem hogy itt 
létükről, ’sjó, »’ honnak tett szolgálataikról tett bizonyítványo
mat telyhatalmu országos biztos Szentiványi Károly urnák, el- 
esmérés és közzé tétel végett bé nyujtandom.

Fő hadi szállás M. Portus J liuíus 2G-ik 1849.
Stein Miksa

míigy. korm. ezredesse és ostrom, táb. főpar.

Legyen szabad reményleuiink, hogy lesznek hazánkfiai 
között számosán kik e’ súlyos peresekben vagyont és életet 
nem kiméivé nemes önfeláldozással fognak sietni, egy oly té
ren szolgálni a’ hazának, hol a’ szükség legnagyobb.

Jtfem Eiivatalos rész»
lö íié z s  j 1 1 1 . 1 2 .

Tegnap előtt ágyú dörgés ébreszte fel álmunkból. Gyö
nyörű nap volt, az ég kék .azúrján felhő nem látszott, a’ reg
geli vékony lég közelebb majd távolabbról hozta a’ hangokat, 
a’ szeréut mint a’ csata színhelye vétózott. Bem altábornagy 
újra jól elpáholta a’ föld hálátlan gyermekeit, a’ ssoldos bércn- 
czeket. Beszterczén túl kezdődött a' csata ’s tartott Besenyőn 
innenig, honnan nagy veszteséggel régi állomására hátrálni és 
viszsso vonulni volt kénytelen, a’ felszabadult haza lelkes fiai
ból álló táborunkat, újra megtámodni merészelt osztrák-muszka 
zsoldos sereg. A’ jó fél órai távolságii téren félnapig tartott a’ 
legtiizesebb csata. Az ellenséges hnlotlakat alig gyözék elte
metni a’ körei falvak lakói, inig a’ miéiuket könyvijén megle
hető számlálni. Táborunk most Szeredfalván van, egy jó állo
máson. A» ellenség előőrsei Király Németiben mutatkoznak. 
A’ Beszterczeiek sergiink keresztül vonulása alkalmával, a’ 
miéiuket nlkalmatlauitak ’s ellenséges indulatot fejtetlek ki.

AM TAICHXSR T IB E Iii.
Zwei  Documente die Er r i chtung eines Fre i 

corps Hei t er  betreffend.
OFFENE ORDRE.

Kraft welcher Freiherr Sigismund Inczédi, Welcher laut 
vorgezeigten amtlichen Zeugnissen die berittene freiwillige Na
tionalgarde des Koloser Comitats als deren Rittmeister ausge
zeichnet gut befehligte, bevollmächtigt wird, im Koloser und 
Dobokaer Coinitat ein Freicorps Reiter zu errichten, mit der 
ausdrücklichen Bedingung, dass in dieses Corps nur solche In
dividuen Bollen aufgenommen werden, deren Character ganz 
mackeilos ist. IClausenburg d. 12. Juli 1849.

Landes Commissair 
Daniel  Botxkó.

Z e u g n i a s.
Für die berittene freiwillige Nationalgarde des Koloser 

Comitats , welche unter dem Befehl ihres Rittmeisters Baron 
Sigismund Inczédi bei der Karlsburger Belagerung nicht nur 
die ausbedungene Zeit aushielt, sondern noch darüber, einen 
ganzen Monat beinahe, die Lasten des hiesigen schweren 
Dienstes trug. Während ihrem hiesigen Aufenthalt gab sie 
bei mehreren Gelegenheiten Beweise ihres ausgezeichneten 
t 1 ■* nev.ilhes unit ihre' Tapferkuit, dr.b?: entsprach ihie Auf
führung den Kriegsgesetzen aufs strengste.

8 o viele Anstrengungen, so viele Selbstaufopferung kann 
niemand belohnen als die ifigeue Zufriedenheit mit sich selbst, 
und indem ich mich von ihr beurlaube, danke ich ihr kur* 
im Namen des Vaterlandes und gebe zu wissen, dass ich das, 
über ihren hiesigen Aufenthalt und ihre guten, dem Vaterlande 
geleisteten Dienste ausgestellte Zeugniss dem bevollmächtigten 
Regierurigs Commissair, Herrn Carl Szentiványi zur Anerken
nung und Veröffentlichung einreichen werde.

Ilaupt((uartir 31. Portus d. 3(5. juui 1S49.
Max. Stein

Oberst der Ung. Reg. und Obcr- 
Commandaot der Relagerungsannee.

Es sey uns erlaubt sn hoffen, dass unter den Söhnen des 
Vaterlandes sich viele finden Werden, welche in diesen 
schweren Zeiten, Gut und Rlut nicht achtend, mit edler Selbst 
aufupferiing sich beeilen werden, dem Vaterlande in der Sphä
re zu dienen, wo es a in m e i s t e a N o t b t It u t.

M e in  a m tllc lie r  Tliell*
H&CCS d. 12. Juli.

Vorgestern weckte uns der Kanonendonner aus nnaerra 
Schlafe5 es War ein prächtiger Tag, aro blauen Himmelsge
wölbe sah man kein Wölkchen; die dünne Morgenluft liess 
die Töne hald näher, bald weiter hören, je nachdem der 
Kampfplatz sich Haderte. F. Uff. L. Hera hat die undankbaren 
Erdensöhne, die Söldner aufs neue gut geprügelt. Die Schlacht 
begann jenseits Bistrit» und dauerte bis diesseits Besenyő, 
vonwo die Russisch-Oesterreichische-Söldner Schaar, welche 
unser, aus den begeisterten Söhnen des freigewordenen Va
terlandes bestehendes .Kriegslager neuerdings anzugreifen ge
wagt hatte, sich mit grossem Verluste in seine frühere Stel
lung zuriiekziehen musste. Auf der eine gute halbe Stunde 
weiten Ebene dauerte die heisse Schlacht einen halben Tag. 
Die Bewohner der nächsten Ortschaften waren kaum im Stan
de , die vielen Todteu des Feindes zu begraben, Während die 
der Unsrigen leicht zu zählen waren.

Unser Lager ist jetzt bei Ssereihfalva in einer guten Stel-



A’ hivatalos közlekedő« S*. Újvár falé f a l j d e  mért «’ 
rendes beszterczei útvonalon is száguldói honánk néha egy 
egy hasiár , besiélgetai a’ győielmes csatákról. Úgy lát* 
síik oi ellenség részéről ezen megtámadás előre kiszá
mított terv exeriot történt , és sergiiok bekerítése volt 
ciélbn véve, mivel a’ csata színhelyén sokkol innen, megyénk 
szélbelyén Somkeréken 2500-ból álió ellenséges sereg várta ki- 
szegezett 8 ágyúval a’ megszalasztandó miéinket, de haszta
lanul mint a’ Somkerekiektöl hallottam, mert futár által értesi- 
tetvéo övéik megveretéséről ’s estig elég idejek lévén meg
tudni , hogy ok nélkül áhitoxnak a’ prédára , a’ hegyeken ke
resztül egy rejtett útvonalon késő estve ballagtak viezssá tá
borukba, miután az áprilist megjárták. Az előőrsök által fegy
veresen elfogott, de visiont elbocsátott megyei polgártársunk 
csak Jablonczkit, ismeretes ezredessé! a’ Károly Ferdinand ne
vét viselő ezrednek ismerte a’ tisztek közül. Tudakozódtak 
tőle a’ Oézsen és Kolozsvárit tanyászó magyar katonaság szá
máról ’s mivel igazáa megmondotta, lehazndtólták állítván, hogy 
sokkal több van. Égy mástól kérdezősködtek a’ dézsi erősítési mun
kálatokról , ’s hogy a’ sánezok vannak e’ mienirozva ? Síire vi
szont nem kaptak kielégítő feleletet.

Ugyan ez alkalommal néhány kozák bement egyik udvar
ba ’s nemzeti nyelvükön ételt kértek a’felügyelőtől, mit az nem 
értett ’s gondolván , hogy istálót kérnek fáradt lovaik számá
ra, kinyitotta a’ pajta ajtaját ’s a’ jászolt. Csúfságnak gondol
ván a’ furcsa ajánlatot n’ felügyelőt, jól elverték korbácsaikkal, 
mert minden kozáknak öt darab fegyverén kívül korbácsa is 
van. Epen most halljuk, hogy az ellenség néhány megyénkben 
siélbelységektól fuvarokat követel; bizouyosan valamerre ve
szi útját. Meg van téve a’ rendelés, hogy követelésük visz- 
liangrn ne találjon mivel nem tudjuk, ha hazánkból ki, vagy 
beljebb szándékozik.

A’ n. bányai térparsnesnokság, honnan értesülni stokiusk 
a* királyhágón túli hadi mozgalmakról, a’ következő tudósítást 
kfildé a ’ helybeli térparancsnokságnak, mely falragaszokban tu
datta városunk közönségével. Az orosz haderőnek Nyíregyházá
ról ’s nagy Kállóbóli kivonulása annak tulajdonítandó, mert n 
vezérletet át vett ’s a’ muszkák látására óriási lelkesedésre 
lobbant ősz Dembinszki az orosz tábort a’ szó teljes értelmé
ben öszszetürte.

Debreczcnig előnyomolt azon had erő, nem nagy Várad, 
hanem Tisza Füred felé teszi mozgalmait, ellene azonban Szol
nak felől hatalmas csapataink, győzelem szokotton közelednek. 
Nagy Bánya julins 10-kén 1849.

a’ hivatalos tudósí tás után.

/V s z o r e íh fa lv l  tá b o r b ó l , jól. io-én délután 
3 órakor.

Ma reggeli 5 órakor az ellenség Win dán felé megin
dulván, az ott állomásozó 84. zászlóalj ezen hírre vi*tszavo- 
nult a’ nélkül, hogy a’ megtámadást bevárta ’s erről Bem 
altábornagyot rögtön értesítette volna. Miliezképest nz ellensé
get semmi sem gátolta ágyúit oly közel hozni, hogy táborun
kat váratlanul lövöldözhesse, mi, mint képzelhetni, nagy zu- 
varodást okozott. Hanem Fűzi  tüzér főhadnagy ágyúit pa
rancs nélkül az ellenség ellenébe kiszegezvén, lehetségessé 
tette, hogy az altábornagy nr a’ rendet némileg viszszaáljitsn. 
A viszszavonulás mégis mellóxhetleoné vált, mert már jobb 
szárnyunkat viszsznnyomták volt. ’S most is mint ra. h. 28-án 
a’ szeret  hfalvi  hidnak tartottunk. Első positioban a’ bei
den dórii dombokról a’ muszka csapatokra sokáig és erélye
sen lódüztünk. Miért is nz ellenség előrenyomulása meglassu- 
dott, viszszavonulás link pedig már rendeiettebb nem lehetett. 
Az ellenség minket a’ szerethfalvi Ilidtől elvágni törekedvén, 
egész erejét jobb szárnyunk ellen fordított». De Bem altábor
nagy eit előrelátva, a’ jun. 28-ki posilioját most is elfoglal- 
v#, ágyúival az ellenségnek nnynyira imponált, miszerint négy 
lovas divisiot a’ hegyre menekülni kényszeritett ’s egy gyalog 
zászlóaljat előrenyomulásában fóltartóztatotf. Ezen bámulatos 
furgolódásábrnj derekasan támogatta őt n’ második tartalék 
zászlóalj h e t e  őrnagy alatt, melyet mivel mint o’ kőfal oly

lang. Die Vorposlcn des Feindes zeigen sich ln Király-Németi. 
Bei Gelegenheit des Durchzuges unserer Armeo, belästigten 
die Bistritzer die Unsrigen und zeigten feindselige Gesinnun
gen. Die amtliche Verbindung geht über Szamosujvár, doch 
sprengen bisweilen von der Bistritzer Strasse her einige Hus- 
sarn hierher, und erzählen von der Siegreichen Schlucht. Es 
scheiut, dieser Angriff, von Seiten des Feindes, sey nach ei
nem vorher berechneten Plane geschehen, und die Umzinge
lung unserer Arme» beabsichtigt gewesen, weil weit herwärts 
vom Schlachtfelds , in dem Grcnzortc unseres Comilats, Som- 
kerék , ein feindlicher 2,500 Mann starker Trupp mit 8 anf- 
gepllanzten Kanonen die Flucht der Unsrigen erwartete , aber 
umsonst, Wie ich von den Somkerékeru erfuhr, denn durch 
einen Courier von ihrer Besiegung bennchrichtet, hatten sie 
bis Abend Zeit genug einzusehen, dass sie umsonst auf Baute 
gelauert, und zogen sich spät abends über die Berge auf ei
nem verborgenen Weg zurück in ihr Lager, nachdem eie Ap
rilnarren abgegeben hatten. Der durch die Vorposten gefangen 
genommene aber Wieder entlassene Bürger dieses Comitats 
kannte bloss den bekannten Obersten von Carl Ferdinand, Jab- 
lontzki; unter den Off eieren erkundigten sich mehrere über 
die Zahl der in Dees und Klansenburg liegenden ungarischen 
Soldaten, und da er die Wahrheit sagte, straften sie ihn Lü
gen, indem eie behaupteten, dass bei weitem mehrere wären; 
auch darüber fragten sie angelegentlich, oh bei den Festungs
werken in Dees die Schanzen unterminirt wären, worauf sie 
wieder keine befriedigende Antwort bekamen. Bei der nämli
chen Gelegenheit gingen einige Kosaken in einen Hof, und 
verlangten in ihrer Sprache von dem Aufseher zu Essen, die
ser Verstand sie nicht, glaubte, sie wollten ihre müden Ilosse 
tränken, öffnete die Stallthüre und zeigte auf die Krippe; die 
Kosaken hielten diesen sonderbaren Antrag für Spott, und 
prügelten den Aufseher mit ihren Korbatschen gut durch, 
denn jeder Kosak hat ausser fünf Stück. Waffen noch eine Kor- 
batsc'-e. Eben hören wir, dass der Feind aus einigen von un- 
sern Grenz Ortschaften Fuhren verlangt; gewiss bricht er 'wo
hin auf, die Anordnung ist getroffen Worden, dass er nnf 
keine Sympathio seiner Forderung stösst, denn wir wissen 
nicht, od er aus unserm Lande hinaus, oder tiefer hinein will.

Das N. Bányaer Platz-Cominando, Welches uns über die 
Kriegsbewegimgen jenseits des Királyhágó an beoacbrichten 
pflegt, hat dem hiesigen Platz Coiamando folgende, dem hiesi
gen Publicum mittelst Placat zur Kcnntuiss gebrachte, Nach
richt zugeechickt.

Den Rückzug der Russischen Macht aus Nyíregyház und 
Nagy Kalló schreibt man dem Umstande zu: Weil der alte 
Dembinski, der den Oberbefehl übernommen, und beim An
blicke der Russen u.agebeur begeistert War, das Russische 
Kriegslager, im strengsten Sinne des Wortes, vernichtet hat.

Jene Kriegsmacht, die bis Debreczin gedrungen, macht 
ihre Bewegungen nicht gegen Gross Wardein , sondern gegen 
Tissa Füred , indessen nähern sich ihr von Szolnok her stör- 
ke Sieggewohnte Triippenabthcilnagen der Unsrigen.

N. Banya, d. 10. Juli.
Nach amtl ichem Bericht.

Hm ILages* von S ie r e U ifa lv a ,  nm 10. noch
Mittag um 3 Uhr. — Heute früh vor 5 Uhr setzte sich der 
Feind gegen Windau in Marsch, das dort anfgestelltc 84. Ba
taillon hatte sich auf diese Kunde bin zurückgezogen ohne 
den Angriff zu erwarten, und ohne den F. M. L. Bem davon 
sogleich in Kenntniss zu setzeD. Der Feind war dadurch nicht 
gehindert seine Kanonen so weit vorzusebieben, dass er unser 
Lager plötzlich beschiessen konnte, wodurch wie natürlich, ei
ne grosse C’onfusinn hervorgebracht Wurde. Oberlieutenant Fiiz i 
richtete jedoch seine Geschütze ohne Befehl gegen den Feind, 
und machte es dem Feldmarschall - Lieutenant möglich, dia 
Ordnung einigermassen herzusteilen. Indessen war der Rück
zug unvermeidlich, du unser rechter Flügel schon geworfen 
war. Er wurde demnach wieder, wie »m 28. Juni v. M. ge
gen die Bi iicke von Szeretfalva genommen. Von der ersten 
Position aus, nähmlich von den Anhöhen vor dein Dorfe Hei
den dorf,  Wurden die russischen (Jolonpen stark und lange 
beschossen. Der Feind hatte alle seine Kraft gegen unseren 
rechten Fiiigel geworfen, da er uns den Rückzug über die 
Brücke obschoeideo wollte. General Bern hatte, dies wohl 
voraussehend seine ölte Position vom 28. eingenommen, und 
imponirte hier mit seinen Kanonen dem Feinde so sehr, dass 
er vier verrückende Kavallerie Divisionen auf den Berg hinauf 
jagte, und ein Infanterie-Bataillon im Vordringen hemmte. Er 
wurde in diesem vnrtreffl ehen Manöver von dem 2-tcn Reser
ve-Bataillon des Major Inct e so gut unterstützt, dass es die 
geworfenen feindlichen vier Divisionen , theils russische Uhln- 
nen, theils oesterreische Dragoner nicht wagten dieses, wie



-  CTO -

higathatlannl megálló«, a’ trtszswnyomott négy lovn<t dlvlslo 
megtámadni nem merészlrtt. Ekén» vált lehetséges <, hogv 
égés* haderőok a’ hídon háborítatlanul átvonulhatott ’s itt oly 
állomást Tehetett, melyben minket az ellenig tovább nem 
nyugtalanított. E’ nap, 10 égé« óra alatt folyvást tartó csil
lában, csapataink a’ négyszerte erősebb ellenséggel ütemben 
átalán jelesen'-verekedtek. Kitüntették magokat o’ lengyel lé
gió, a* oly szemes mint vitéz Stellet*, ki őrnagy vezérlete 
alatt, na egész tüzérség éa oa Incse őrnagy zászlóalja. A’ 
csatatéren több előléptetések törtéotek »' leDgyel légióban, 
Stei l e Is ki őrnagy, két százados és négy altisztek diszje- 
leket nyertek. Incze őrnagy diszjelt, aászlóalja pedig derék 
magatartásáért az altábornagy urnák egy hadi parancsában ki
mondott köszönetét nyerte; Fűzi  főhadnagy századossá emel
tetett n csatatéren, többen a’ tüzérek közöl diszjf leket nyer
tek. Az egész ütközetet egy szép nagyszerű hadjátéknak te
kinthetni, melyben a’ mindenható keze által most 8» ezredik
szer is megvédett és legyőzhetetlen fővezérünk maga magát 
fölülmúlta, az ellenségnek pedig unynyira imponált, benne 
anynyi kart tett, hogy még két ilysserü viszsaavonulásunk 
meghiitendi minden a’ léte vágyát, hogy a’muszka despotismust 
az erdélyi szabad begyek közt, habár tenger lovasai, számta
lan ágyni ’s gyalog zsoldosai által is meghonosítsa. Ezen 
győzelem— mert a’ Jul. 10-én Beszterczétól Szerethfalváig 
folytonos verekedés közt történt viszsza vonulásunkat jó leiki- 
ismerettel győzelemnek nevezhetjük — került néhány száz csöpp 
legdrágább vérbe, mely egy jelentéktelen elsuríó lövés követ
keztében a’ fővezér balpofájából hullott le, került néhány meg
sebesült tiszt épségébe, került vitéz LuUeni tscb száza
dos életébe , ki még Besxterczében lövet-’, meg ’s más de
rék harezosaink életébe. Ellenben az ellenség vesztesége sok
kal tetemesebb lehetett, kivált lovasai ’s tüzérei közt, kikben 
történt veszteséget a’ tüzelésnek egy hirtelent elnémulásából 
gyaníthatni. Állomásunk, melyet mi a’ szercthfnlvi  hid 
mögötti dombokon vettünk, az ellenséget ép úgy sakban, zár
va tartja, mintha Beszterczén volnánk, mert Sajó és Szász- 
Régen is elfoglalva lévén általunk, sem 01. Vásárhelyt, sem 
Kolozsvárt nem fenyegeti legkevesebb veszély i» ’s mivel még 
több felől érkezesd segítségünk, az ellenség ellen rövid időn 
támadólag fogunk föllépni.

— Z.

T ö r e d é k e k  e g y  s*<MieSy Se 2 készít ez 
Éri ievélhttH.

Voltam »’ fővárosban, o1 szép ’s kedves Pesten, melyet 
a* osztrák Vandalismus Budavár ostromlásakor erősen megron
gált. Megírom válaszomat utóbbi leveledre, közölve veled azt 
mit láttam, ’s hullottam, lís liivcn , mert nálunk Erdélyben , kü
lönösön nálatok az országszélén lakó derék székelyek között 
egészen elferdítve ’s nagyítva keringenek a’ hírek. Folyó hó 
13-án esti 5 órakor indultam ki Kolozsvárról mint futár Pest
re fontos megbízásokkal a’ legelső magyar emberhez Kossuth 
Lajos kormányzóhoz. A’ gondviseléstől neretöofenek rendelt kor
mányzónkat Czegléden találtam egy egyszerű polgár házánál. 
Lelkem örült, szivem dobogott midőn e’ nagy embert, több 
nagy honfiak társaságában láttam szUoelleni munkálkodásban a’ 
haza ügye felett. Itt láttam a’ cu’tus miniatűrt, a’ vad Rác;ok 
Ostorát I’ercrel 0!ór tábornokot’s egy lengyel tábornokát Vissoc- 
kit, kit n szabadság szent ügye hozott magynr földre. Be 
láttam egy honleányt, kinek látásán lelkem felmagnsztasult ö- 
römében, tudván, hogy öt sok száz felgyógyult magyar bajno
kok áldják mint vigasztaló angyalukat ’s ezen honleány dicső 
kormányzónk méltó neje Kossuth Sleszlényi Terésin. Czegló- 
drn hivatalos megbízásomat elvégezve, Pestre mentem »' vas
úton, t b dolgaimat is igasitni. Édes öcsém, két napi Pesten 
mulatósom alatt meggyőződtem és pedig valóságoson orról, 
hogy a’ magyar nemzet éln’, virulni fog mint arra érdemes, ha 
tiz anynyi ellenség is törne be szép honába.

Ellenség most őíagynrorstágnn az osztrák tábor ’s a’ musz
ka sereg dühöng. Az osztrákokat Komárom mellett Görgei  
hadvezér Július elején keményen megverte. Magyar alig hullott 
el valami <500 , ellenség három ezer körül. A’muszka tábor fel
ső ülagyarorstágban dal , pusztít. Hanem őket meg n' gond
viselés, mely felettünk őrködik, pusztítja ’s alázta meg Deb-

elne Mansr stehende Bataillon fn atiarjnlren. Auf diese Art 
wurde es möglich gemacht, dass sich unsere ganze Streitmacht 
unangefochten über die Brücke »urückxiehen, und hier Position 
nehmen konnte, in welcher es der Feind nicht unternahm uns
weiter zn beunruhigen.

Unsere Truppen haben sieb an diesem Tage, In einem fast 
10 Stunden (lauernden Gefechte, und gegen einen viermal über
legenen Feind durchgeiiends vortrefflich benommen. Ausgezeich
net ober haben aich: die polnische Legion unter Führung 
ihres eben so umsichtigen als tapferen Älojoren Stei l et zkl ,  
die gesummte Artillerie, und da« Bataillon des Major Incze. 
fn der polnischen Legion geschahen Beförderungen ouf dem 
Schlachtfelde, Slajor Stei letzkl ,  zwei Hauptleute, und vier 
Unterofficiere wurden decorirt, auch Major Incze erhielt die 
Decorntinn und sein Bataillon den namentlich im Armeebefehl 
ousgeprochenen Dank des Feldmarschall-Lieutenants für seine 
gute Haltung; Oberlieutenant Fűzi wurde auf dem Schlncht- 
felde mm Hauptmana befördert, und mehrere nrtilleristen War
den decorirt. Uie ganze Schlacht war in der Thal nicht ande
res als wie ein grosses schönes Militair-Manöver anzusehen, 
in welchem sich unser von der Allmacht zum tausendesten 01ale 
beschützte, und unüberwindliche Feldherr wieder einmal selbst 
(ibcrtrolfen, dem Feinde aber so sehr imponirt und geschadet 
hat, dass noch zwei solche von unserer Seite stattlindende 
Rückzüge ihm gswiss alles Gelüste benehmen werden den rus
sischen Despotismus in der freien Siebenbiirgischen Bergluft 
mit seinen vielen Escadronen und Kaoonea, ferner durch seine 
Srtldnerschnar acklimatisiren zu Wollen.

Uns kostet dieser Sieg — denn so können Wir mit gutem 
Gewissen den fechtenden Rückzug am 10. Juli von Bislritz bis 
hinter die Brücke von Szeretlalva nennen — nebst einigen hun
dert Tropfen den köstlichsten Blutes, welches der linken Wange 
unseres Feldherrn in Folge eines unbedeutenden Streifschusses 
entriiufelte — leider auch das Leben des tapferen Hauptmann 
L u U e n i t s c h , der noch in Bislritz selbst erschossen wurde, 
und mehrere verwu ndete Officiers und andere tüchtige Krie
ger. Der F • id muss dagegen viel bedeutendere Werlust« er
litten haben, besonders unter Heiner Kavallerie und Artillerie, 
Welches Letztere aus dem plötzlich erfolgten Schweigen der
selben mit Recht verrauthet werden kann. Durch unsere Posi
tion aber, welche wir aaf der Anhöbe hinter der Brücke von 
Szerct fnlvs  genommen haben, ist der Feind eben so im 
Schach gehalten, als wenn wir in Bistritz selbst Wären, denn 
weder Klansenbnrg noch 01. Vásárhely ist dadurch im minden- 
sten bedroht, da auch Szán »-Régen und Sajó besetzt 
sind, und auch vun andaren Seiten noch Verstärckungen erfol
gen, um so bald wie möglich die Offensive gegen den Feind 
zu ergreifen. — fc

Bruchstücke eines an einen Szekler  Geist l ichen 
geschr i ebenen Briefes.

Ich war io der Hauptstadt, in dem Schönen ond lieben 
Pest, welches der Oeslerreichischo Vandalismus, bei Gelegen
heit der Bestürmung (Kens stark zerrüttet hat. Ich beantwor
te deinen letzten Brief, indem ich Dir mittheils, Was ich sah 
und hörte, und zwar der Wahrheit gemäss, den bei nns in 
Siebenbürgen, besonders zwischen den Szeklern, kommen lauter 
entstellte und vergrösserte Gerüchte in Umlauf. Am 3-ten d. 
M. brach ich von KInusenburg als Courier nach Pest, zum 
ersten der Ungarn, Ludwig Kossuth, dem Regenten, mit Wich
tigen Aufträgen auf. Den uns von der Vorsehung zum Retter 
geschickten Regenten traf ich in Ciegléd, in einer einfachen 
Bürgerwohnung, an. 01eine Seele freute sich, mein Herz pachte, 
als ich diesen grossen Mann, umgeben von mehreren grossen 
Patrioten in fortwährender Beschäftigung mit den Angelegen
heiten des Aaterlondes sah. Hier sab ich den Cultus-01inister, 
die Gerasel der Uniren den Generalen äloritz Perczel, den 
polnischen Generalen Visocki, Welchen die heilige Sache der 
Freiheit nach Ungarn geführt. Auch sah ich eine Tochter de» 
Vaterlandes, bei deren Anblick meine Seele sich in Freude 
erhob, mit dem Gedanken, dass viele hundert genesrne Unga
rische Streiter sie, wie ihren Trostengel, segnen. Und diese 
Tochter des Vaterlandes, ist die würdige Gattin des Urgenten, 
Theres* Kossuth. Nachdem ich in Czegléd meine amtliche 
Sendung beendigt hatte, ging ich auf der Eisenbahn nach 
Pest meinen Geschäften nach. Lieber Bruder I während meinem 
zweitägigen Aufenthalt in Pest habe ich mich vollkommen da
von überzeugt, dass die Ungarische Nation leben und nnfblü- 
hen wird; weil sie es verdient, und wenn zehnmal so viel 
Feinde in ihr schönes Land eindringen sollten.

Als Feind wüthet jetzt in Ungarn die Oesterreichtsche 
und Russische Armee. Die Oe*t»rreicher hat Görget am 2-len 
Juli bei Kornorn tüchtig geschlagen. Von den Ungarn sind
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reczenbcn, hová 8000 mustka vonult be a' ilynnalia tekinté
lyét vissia állítani, 3 nap alatt 1200 halt el cholerában. E’ 
miatt meg rémülve Debreczent oda hagyták ’s kifelé vonultak; 
kivonulásuk alkalmával irtozatos dulást vittek véghez. A’ fűta
noda könyvtárát kirabolták ’s valami 30 magán házat. A’ ra
bolt javakat elakarták adni ’s midőn seuki sem akarta meg 
venni a’ város végin össze égették. Mondják hogy Miskoltz 
felé húzódtak.

A’ muszka gyáva , félénk katona; hol ellentállásra talál, 
rögtön viszszabuzódik. így történt, hogy több magyar helysé
gekbe be nem ment, hol azon hirt vette, hogy ott Kossuth- 
katonák lehetnek. Diós Gyűr magyar helység 45 muszkából 
álló portyázó csapatot fogott el, 42-őt belőlek leült, 3-at 
Pestre küldött a’ kormánynak. Ezeket én is láttam juh 8-án.

(Vége köv.)
Egy szászvárosi  nemzetőr.

V egyes h lre lí.
— Pestről gyorskocsin érkezettek azon örömhírt hozták , 

hogy a’ Szolnok felé húzódott muszkákat, csütörtökön, folyó 
hó 12-éa Dembinszky és Peresei egyesült serege keményen 
megverte.

— Besztercze felől jött utasok állítják, hogy Heszler- 
ezéig nyílt a’ közlekedés.

— A’ jul. 9-i Hadi lap, a’ székely tábornak a’ maszkák 
általi szétveretéséről, melyet némely vészmadarak huhogása oly 
rémületesuek hirdetett, hogy szilárdabb lelkű embereket is nem 
kis aggodalomba hozott, mindöszsze is anynyit ir, hogy jul. 
5-én a’ s. sseutgyörgyi térre hadi rendetlenségben felállított 
4000 ember gyalázatosán megszaladt. Mert rnidóu a’ kozákok 
beakarták keríteni, azt vezényletiek nekik: „fél bal, indulj a’ 
búzába.“ Es ók ismervén »’ subordinatiot, engedelmeskedtek, 
megszaladtak a’ tiszti karral együtt, meg sem állváa Csík
szeredáig.

— Mondják, hogy a’ derék Lukenicaet IJeszíerezén sze
kéren ültében orozva lőtték meg- As orlövés szabaditónk, Dóm 
altábornagynuk volt szánva; de a’ felettünk őrködő gondviselés 
megtartó egy kisebb áldozat árán a’ drága életet. Nem egészen 
bízunk a’ bír hitelességében , különben elmondanék, mit ér
demel a’ gaz msrény, mely egy szász városban kisértetett meg 
Deal ellen, kinek a’ szászok irányában! kegyelmességét a’ 
most élő szász nemzedék egy életen keresztül nem bírná !e- 
imadkozni.

-- Posztereiéi hadseregünknek jul. 10 i hátrálása csők 
olyan volt, hogy as öreg ur azt mondotta volna : adjon is
ten nekem sok i lyen k e d d e t.

kaum 000 gefallen , vom Feinde an die 3000. Die Russische 
Armee verwüstet und verheert in Oberungarn. Aber die Vor
sehung , Welche über uns wacht, vertilgt und demiithigt 
dieselben in Debreczin, wohin 8000 Hussen zur Herstellung 
des Ansehens der Dynastie gerückt sind, und wo in drei Tagen 
1200 an der Cholera gestorben sind. Erschreckt darüber ha
ben sie Debreczin verlassen, und bei ihrem Wegzug grosse 
Verwüstung angerichtet. Die Bibliothek der Hauptschule und 
30 Privathäuser haben sie ausgeraubt. Die geraubten Güter 
wollten sie verkaufe«, da sich aber keine Käufer fanden, so 
verbrannten sie dieselben am Ende der Stadt. Man spricht, 
sie hätten sich gegen Miekolcz gezogen.

Der Hasse ist ein feiger, furchtsamer Soldat, der sich 
gleich zurückzieht, so bald er auf Widerstand stösst. So ge
schah es, dass er in manche Ortschaft nicht hineirtging, wo 
er glaubte, dass Soldateu Kossuilta Wären. Der ungarische 
Ort Dios-Györ fing ein Streifchor von 45 Hussen auf, erschlug 
42 davon, 3 aber schickte er der llegieruug. Diese habe auch 
ich am 8-t Juli gesehen.

(Schluss folgt.)
Ein Szászvároser Nat: Gardist.

WcrmäscM.e N achrichten-
— Reisende, die mit dem Eihvagen von Pest gekommen 

sind, haben die frohe Nachricht gebracht, dass am 12 1. m. 
die vereinigte Macht Dembinszkys und Percteis die gegen 
Szolnok gerückten Hussen tüchtig geschlagen hat.

— Von Jtistrits herwärts gekommene Reisende behaup
ten, das3 die Commn ucation mit Bistritz offen stehe.

— Ueber die Zerstreuung der Szekler Armee durch die 
Hussen, welche einige Unglücksvögel so entsetzlich schilder
te«, dass selbst kräftige Seelen in nicht geringe ßesorgniss 
gerietben, schreibt das Hadi lap vom 9 Joli nur so viel: dass 
die auf der Szent-Györgyer Ebene unordentlich aufgestellteu 
4000 Mann schändlich Hohen. Denn da die Kosaken sia um
zingeln wallten, Wurde ihnen commaudirl: halblinks, marsch 
in die Frucht, und sie mit der Subordination bekannt, ge
horchten, und flohen samrat den Ofl'icieren, ohne still zu ste
hen, bis Csíkszereda.

— Man spricht dass der brave Lukenitsch in Bistritz meuch
lings in seinem Wagen erschossen worden sey. Der Schuss 
galt uuserm Erlöser Hem; doch die über uns wachende Vor
sehung beschützte für den Preis eines geringem Opfers sein 
(heitres Leben. Wir verbürgen diese Nachricht nicht, sonst 
würden wir ao tspreeben, was die ruchlose That rerdieut, Wel
che in einer Sächsischen Stadt gegen Berns Leben versucht 
worden, dessen gnädiges Verfahren mit den Sachsen, ihr jetzt 
lebendes Geschlecht ein ganzes Leben hindurch nickt genügend 
aegueu kain.

— Die Retirade unserer Armee von Bistritz am 10 Juli war 
eine solche , dass der alte Herr von ihr sagte : G o 1 1  g e b e 
mir viele solche Dienst tage.

I I  I  E  ©  13 T  M  É  W H  m  Mo
(I )  Az álladalorn részéről közhírré  téte tik: hogy a’ potstelki , 

’s ahoz ta /tozó martontelki álladalmi rész jószág jovadalmaival együtt 
Küktillőmegyében , a’ jövő november l-sö napjától számi tan cl «5 3 egy
másután következő évekre haszonbérbe fog a d a tn i , az árverés tartatni 
log a’ jövő augustus 6-dik napján a* potstelki álladalmi udvarban , 
hol a’ haszonbérleti szerződés pontjai elölegesen is megtekinthetők , 
s egyszersmind u’ htszonbérhe ad unió jók és javadalmak menynyi és 
minőségekről is meggyőződést ioliet szerezni ; az árveréshez pedig az 
illő bánatpénz hété te le m elle tt ,  hozza szollani mindenkinek joga lészeu.

Kolozsvárit július 13-kán 1849. (3)

m i tU C T M Ú N Y .

(1) F.gy fejősbival hornyával együt t,  folyó hó !3-ka éjjeltől, az 
égés miatti zavarok közi belső királyutczáhúi eltévedt. Az anyabiv.il 
következő éjen elő kerül t v o l t ,  de hornya nélkül; az óla ismét nem 
talál tátik. A’ ki tud valamit róla, szíveskedjék u’ Honvéd kiadó hiva
talában jelenteni.

(3) Az álladalorn részéről ko /h ir ré  teletik : hogv a ’ \J. újvári 
álladalmi gazd.ísz.at , ’s ahoz tartozó jogok és javad.írnak, «’ j.ivő 
J8ö0-ik év májusa I sö napjától kezdve 3. egymásután következő 
évekre leendő haszonbérbe adásuk iránt folyó évi October 20-kán a’ 
M. újvári sóbánya hivatal irodájában nyilvános .árverés fog tartatn i,  
hol az illő bánatpénz betétele mellett az árveréshez .szollani minden
kinek szabad leszen; az haszonbérleti szerződés pontjai ottan időlege
sen is megláthatok , — úgyszintén a’ haszonbérbe adandó jók és ja
vadalmak menynyi-és  minőségekről is meggyőződést lehet szerezni.

( 3)

(4) Nemes Marosszékben K o ronkába ,  a’ gr. Toldalagi Ferencz 
u r  udvarába kotsiskodó szaboltsmegyei születésű Kis József kitsiny 
term etű  himlő helyes,  kicsiny szem ű,  viselete kerek kalap ,  bőgatya ,  
guba ,  folyó évi martius 31-én elszökött ,  ’s el vitt egy 10 éves kö- 
zép te rm e tű  pej kancz.it , melynek orrán fel felé hoszszu fehérség , 
két labán nagyobb,  kettőn kisebb mértékben fehérség van körmei 
körűi , háta fojéres tarka , hátulsó körmei balok. Kivitt egv taniló 
prieset  ’s egy kantart  ki az irt kocsist vagy kuncz.it megtalálja,  vagy 
hollé teket  tudná ,  lostént fe ltartózta tn i, ’s a’ Marosszek tisztségéhez 
kisér te tn i,  — vagy levele által M. Vásárhelyen ut Koronkába  udvar- 
biró  Ujváiosi Lajos urnák h ír ré  tenni tisztelettel kéretik. (1)

(3) Felső középutezában 541 - ik számú háznál, Czukrász Str a-  
czinger Józsefnél az alább nevezendő válogatott borok minden idő
ben ta lá lhatók ; u: in :  valódi franezia pezsgő, Xeres , M ádéra ,  
C ip rus ,  vörös és fehér Bordeaux, Malaga, Museat d’ lunnel ,  mo- 
sel  muscátell , Tokai aszszu, Ménesi,  és budai vörös aszszu, Somlai, 
f ehé r ,  leány szol lő , l o l l - be l i  budai vőrőss , e g r i ,  vil láéi , b u d a i ,  és 
érmelléki v ö rös ,  L r m ö s ,  és 18-11-beli patzali bak a to r ,  i l l e n d ő  
á r o n. (3)

(3) V B o s z t e r t z o i t á b o r  b ö 1 m e g s z ö k ö 11 és a ’ dez- 
méri erdőben lappangó honvédek által e l o r o z t a t o t t  k é t  k u n-  
t /. a k e r e s t e t i k ;  inelvek közül egyik v i l á g o s  s á r g a ,  uz első 
j o b b  l á b a  a’ bikájánál  h ibá s ,  a’ hátulsó jobb lába k e v é s s é  
s z á r c s a ,  a’ b.il lábánál a’ körmin fejül patkó nyom látható, 4 éves, 
J 5 V. markos. \ ’ másik a r a n y  s z ő r ű  p e j  k é t  h á t u l s ó  h i b a  
s z á  r e n n  , 9 éves, 1 I marok 3 ezol, pirospej kantza csitkó ala tta ,  az 
anyához hasonló. A’ ki hol létükről valamit tudna szíveskedjek a’ 
Kolozsvár városi elöljárósághoz jelentést tenni. (3)

äzerk en stl e» toeiütrei nyom ulja  w e s r a i  it’e r e u c » -




