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I f i l V A V A & O S  I S O V 1 T .

Körrendelet .
Folyó hó 13-ról honám felsőbb helyről intéseit hivatalos 

felhívás következtében, a’ királyhágón inneni résiekben lakó 
vagy tartózkodó országgyűlési mind felső- mind képviselőházi 
minden tagoknak (miut ai a’ Közlönyben is hirdettetek) ezen
nel tudtokra adatik, hogy miod a’ felső-, mind a’ kép viselő - 
há. ülései f. hó 21-én folytatólag kezdetüket veendik Szege- 
den. Minthogy kívánatos, sót szükséges lehet, hogy ha rend
kívüli események hékövetkeznek , a’ nemzetgyűlés maga felsé- 
gi hatalmával és tekintélyével segíthesse és bévégeihesse a’ 
haza-megmentés nagy munkáját, ezennel hivatalosan felsió- 
littatnak minden felső- és képviselőházi tagok : miszerint tör
vényes kötelességeiket teljesitendök, az irt napra Siegeden 
megjelenni el ne mulaszszák. Magától értetődvén, hogy a! fel- 
söhát minden tagjai a’ képviselóházéhoz hasonló napidijt és 
szállásbért nyerendenek.

Miket minden hatóságok a’ kebelekben lakó felső- és al
sóházi tagoknak sietöleg tudtokra adatni mulhatlan kötelessé
güknek tartsák.

Kolozsvárit, jut. 18-án 1849.
Országos biztos , 

li o c z k ó Dániel.

Kö rr e nd el e t
minden törvényhatóságok főtisztjeibe».

A’ hazánk szent földére beütött gonosz ellenség rablásai 
’s csábításai által támasztott veszély elbárilhatása ’s a’ bel 
csend és béke fentarthatása végett, mulasztbatatlan kötelessé
gévé teszem önnek:

1) hogy az ellenség által még cl nem foglalt hatósági 
körében hivatala kötelességeit folytonosan teljesítendő, az il
lető kerületi ’s járásbeli tiszteket állomásuk helyéni maradás
ra szorítsa, az engedelem ’s helyeselhető ok nélkül eltávozókat 
hivatalából azonnal letevén ’s helyekbe hazafias érzelmű ’s a’ 
jelen körülmények állal igényelt tulajdonokkal felruházott e- 
gyéueket alkalmazván,

2) eszközölje minden hatalmában állható módon azt, hogy 
minden köztisztviselő ’s a’ honnak igaz polgára, egyenkint és 
közösön is minden igyekezetét 's szorgalmát azon fő czél el
érésére forditsa, hogy a’ hazánkba beütött hűl ellenség meg- 
semmisitlessék, a’ hazánk kebelében daló ’s saját vesztére tö
rekedő, vaksággal megvert, fellázadt kegyetlenkedó fajok ál
tal előidézett bel háború elfojtnssék, megsiilntettessék ; a’ bé
ke, csend, rend, nyugalom helyreállittassék , a’ személy- és 
vagyonbátorság biztosittassék, ezen czélok elérhetését küny- 
nyiteni hadsergeink bel- ’s kiilellenség irányában! működésé
nek támogatása által, mulasztbatatlan kötelessége levéD min
den igaz hazafinak.

3) Forditsa ön fő gondját főleg a’nemzetőrök rendezésé
re, azokat lelkesítvén, buzdítván arra, hogy magokat lőfegy
verekkel lássák el. Gyakoroltassa a’ nemzetőröket fegyverben, 
hogy első felszólításra készen állítasson ’s kivált oly helyeken,

A M T M C H E H  T IISfflL .
CIRCULAR-VERORDNUNG.

Io Folge amtlicher, vom 13 dieses Monates von höherm 
Orte mir zugeschickten Aufforderung, gebe ich allen denen 
Landtags-Mitgliedern, sowohl des Oberhauses, als auch des 
Repraesentanteuhauses, Welche in den Theilen diesseits des 
Királyhágó wohnen, oder sich hier aufhalten, hiemit zu wis
sen, dass (so wie dieses auch im Közlöny veröffentlicht wor
den ist) die Sitzungen sowohl des Ober-als auch des Rvprae- 
sentanten Hauses am 21-sten dieses Monats in Szeged fort
setzend ihren Anfang nehmen werden. Da es Wünschens
wert, ja sogar nothwendig werden kann, dass, Wenn aus
serordentliche Begebenheiten sich ereignen sollten, die National 
Versammlung mittelst ihrer Machtvollkommenheit und ihres An
sehens, das grosse Werk der Rettung des Vaterlandes beför
dern und beendigen könne; so werden alle Glieder des über 
und Repraeseutanten Hauses hiemit amtlich aufgefordert: sich 
zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Pflichten am genannten Tage 
in Szeged unausbleiblich einzufinden.

Es versteht sich von selbst, dass alle Glieder des Ober
hauses gleiche Diurnen mit denen des Repraesentanten Hauses 
and Qnartiergeld beziehen Werden.

Diese Verordnung den, in ihrem Schosse wohnenden Ober 
und Repraesentanten Hausgliedern eiligst zur Wissenschaft zu 
bringen, sollen alle Gerichtsbarkeiten für ihre nicht zu ver
säumende Schuldigkeit halten.

Klausenburg d. 18 Jul. 1849.
Daniel Rotzkó Landes Comissair.

Rundschrei ben
an die Oberbeamten al ler  Ge r i c h t s 

barkei ten.
Um das Verderben, welches durch den Einfalleines gott

losen Feindes in unser heiliges Gebiet, seine Plünderungen und 
Verführungen entstanden ist, abwenden, und innere Ruhe und 
Frieden aufrecht halten zu können, mache ich es Ihnen zur 
unausbleiblichen Pflicht.

1- stens: Ihre Amtspflichten in dem ihnen zugewiesentn , 
und vom Feinde noch nicht eingenommenen Amtskreise unun
terbrochen zu erfüllen , die betreffenden Circular- und Proces- 
sualbeamten zum Verweilen in ihren Amts-Stalionen zu ver
halten , die ohne Erliinbniss und hinlänglichen Grund sich ent
fernenden alsogleich ihres Amtes zu entsetzen, und ihre Stel
len mit solchen Individuen m besetzen, Welche patriotische 
Gesinnungen, und die durch die gegenwärtigen Verhältnisse 
bedingtea Eigenschaften besitzen.

2- tens : Auf alle Ihnen zu Gebote stehende Arten zu be
wirken, dass jeder öffentliche Beamte, und wahre Landesbör
ger, einzeln und insgesammt, alle ihre Anstrengungen und 
Rrmiiliungen zur Erreichung des Hauptzweckes anwenden, dass 
nämlich der hereingefallene auswärtige Feind vernichtet, der 
im Innern des Landes wütkende, und durch die nufgewiegel- 
ten, uuf ihr eigenes Verderben losgehenden, mit Blindheit ge
schlagenen , grausamen Volksractn hervorgerufene Bürger
krieg unterdrückt und demselben ein Ende gemacht; Ruhe, 
Frieden, Ordnung, und Personen- und Eiaenthums-Sicherheit 
hergestellt werde. Die Erreichung dieser Zwecke, durch Un
terstützung der, gegen den innern und üiissern Feind gerich
teten Operationen unserer Armee, zu erleichtern, ist für jeden 
Wahren Pairioten eine nicht zu versäumende Pflicht.

3- tens: Ihre Hauptsorge vorzüglich auf die Orgnnisirung 
der Nationalgarde zu richten, dieselbe zu begeistern und dazu 
aufzumuntern, dass sie sieb Schiessgewehre verschaffe, die
selbe ferner in den Wolfen zu üben , damit sie auf den ersten
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hol ni oláh lakosság részéről! mozgalmak tnulalkozonk a’ ma
gyar nemzetőrség erejét ösxpontositni ’s azzal a’ netalán tör
ténhető megtámadásoknak kellőképedé megfelelni lehessen.

t ,. 9
4} Világosittassa fel ön köztisztviselők ,■’s lelkészek, ta

nítók által a’ vaksággal megvert ’s á’ magyar nemzet iránt el
lenséges indulattal viseltető szász és oláh fajit köznépet nz 
iránt, hogy nz ő érdeke a’ magyar nemzet érdekével öszsze 
vnn kapcsolva ’s hogy midőn a’ magyar nemzetet pusztítja, 
saját vesztére törekszik.

5  ̂ Tegye kötelességökké különösebben a’ köztisztviselők
nek, lelkészeknek ’s tanítóknak: fölvilágosítani a’ népet nz 
iránt, hogy mit várhat azon esetben, ha az országba beütött 
kiilellenség győzői találna, megértetvén velők azt, hogy mi
helyt sikerülend a’ Uönynyen hívőket csalfa ígéretekkel csábít
gató ellenségnek az erdélyi részeket elfoglalni, le fogja az 
vetni azonnal álarczát ’s országunk önállásának, függetlensé
gének, alkotmányos jogaink, szabadságunk, a’ személy- ’s 
vagyonbátorságnak megsemmisítése, nemzetiségünk elfojtása 
fog bekövetkezni, önkény ’s zsarnokság fog uralkodni és n- 
zok, kik gyávaságuk, tevéketlenségek , hanyagságuk állal, 
vagy magánérdek ’s haszonlesés szempontjából országunk vesz
tét elősegitendik, siratni fogják megcsalatásukat.

Győződjék meg ön ’s győzzön is meg mindekit a’ fe
lől, hogy

Egyesült erővel, szándékkal, akarattal győzni fogunk , 
lm egyetértés leszen közöttünk ’s a’ hon megmentése lessen 
jelszavunk.

Győzni fog azon nemzet, mely eltökélteit szándékkal győz
ni akar, ármányt ’s egyenetlenséget kerülve.

Az igazságos ügynek győzni kell!
Győzni fogunk saját erőnkkel, másba nem bizakodva, de 

a legoagyobb crélyességet kifejtve!
Kolozsvárt július 16 ún 1849.

Országos biztos.
Boci ké Dániel.

M e s s t  r é s z .

kifíoSosfflég-. A’ mint valamely 
nemzet élete felett n’ sors keze megnehezül, a’ szerént nő a’ 
honpolgári kötelesség.

A’ mint valamely nemzet egyénei áldozatra készek, el
szántak a’ kor isteue által fölmeritett ügy kivitelében, a’ sze
rént kissebbedik a’ fenyegető veszély minden egyes polgár fe
je felett, ’s diadalmoskodik az ügy. És valamint a’ férfit egye
dül az viszi tökéletességre és egyedül az teheti öt nagygyá, 
ha telve vau kora szenvedélyeivel: úgy egy nemzet szabad
dá és ungygyá csnk nz által lehet, ha ihletve van a’ kor 
szellem által.

Az események évlapjai példát erre mutatnak nkarmenynyit. 
Nem hazafi elszántság volt-e az, melyei a’ görögök Themis- 
tocIe8 korában a’ tízszeresen nagyobb persa hadat Salnmisnál 
megsemmisítették ? Nem hazafi elszántság és eszélyes hadvitel 
által törte öszsze lord Howárd és a’ világ liirii hajós Drake 
Fcrencz 1588. juh 30-kán a’ győzhetetlen spanyol sereget a’ 
sokkol kisebb és egészen addig tekintélyleien angol hajó had
dal? Ls évtizedeken át, mind addig mig Napoleon zsarnok
sága lehangolta a’ nemzet jobb szellemét és a’ szabadságért 
hiában ontott anynyi polgár ver elzsibbasztotta a’ nemzet élet 
erejét — nem hazafi elszántság verte-e viszsza Frankhon min
den oldalról megtámadott határairól Európa egyesült seregeit? 
Hazafias elszántság és okos hadvitel csodákat tettek, ’s 
fognak tenni , míg részvétlenség az ügy iránt, gyáva féle
lem az élet nyomorait megtartása miatt, árulás és egymás i- 
ránti rósz akarat világi érdekek elnyerése tekintetéből egyszer 
mint másszor nemzeti szolgaságot vontak magok után. Midőn 
n gyávák, árulók, fondorkodók és ezeknek gyermekeik szint
úgy hordozták, ’s hordozzák a’ szolgaság bilincseit minden kín
szenvedéseivel , melyek egy egész életet gyászba borítanak. 
Példáért nem kell idegen nemzetek történetéhez folyamodni.

Nemzet ügyünk most sokkal jobban All, mint állott nz ő- 
szön. Akkor kivált Magyarhon Erdély részében dühösségig 
fanatizált kegyetlen ’s ormányos népfajok költettek fel; mig 
most azoknak egy része átlátva, hogy a’ hodisten elvégre is 
az igazság fegyverét teszi gyözlessé — csendesen viseli ma-

Aufruf bereit stehe, und an solchen Orlen, wo slrh von Sei
ten der Wnlnchen Hrwegungen leigen, coucenlrirl und da
durch dem etwaigen Angrill' dieser gehöriger Massen begeg
net werden könne.

4- tens: Mittelst der ülfentlichen Beamten, Seelsorger und 
Lehrer das mit Blindheit geschlagene, und gegen die Ungar 1 

sich feindselig betragende gemeine Volk der Sachsen und Wa
lachen darüber Bufzukläreo, dass ihr Interesse mit demjeni
gen der Ungarn verschmolzen sey, und dass sie, Wenn sie 
die Ungarische Nation vertilgen, auf ihr eigenes Verderben 
nusgehen.

5- tcns: Insbesondere den öffentlichen Beamten, Seelsor
gern und Lehrern aufzntragen: sie möcnlen das Volk darüber 
belehren, was es zu erwarten habe, wenn der eingebrochene 
Feind siegen sollte; indem sie demselben zeigen, dass, so 
bald es dem die Leichtgläubigen mit trügerischen Versprechun
gen verlockenden Feinds gelingen sollte, Siebenbürgen eiuzn- 
uehmen, derselbe daun nlsogleich die Larve nbnehmeri würde, 
und die Folge davon wäre: Vernichtung der Selbslä .d gkeit, 
Unabhängigkeit und Verfassung unseres Landes, unserer Reelle, 
unserer Freiheit, unserer Personal- und Eigemhums Sicher
heit, Unterdrückung unserer Nationalitäten, Herrschaft der 
Willkühr und der Tyrannei; und diejen gen, Welche durch ihre 
Feigheit, Untlüitigkeit, Trägheit, oder aber aus Eigennutz 
das Verderben unseres Vaterlandes befördern würden, wür
den dann ihre Selbstbäuschung bitter beweinen.

Seyn sie überzeugt und überzeugen Sie auch jeden an
dern davon: dass

Wir mit vereinter Kraft, mit vereintem Vorsatz und mit 
vereintem Willen siegen werden, wenn Uebereinntimmung 
zwischen uns herrschen , und unser Losungs w ort: „Befreiung 
des Vaterlandes“ seyn wird.

Siegen wird das Volk, welches fest entschlossen siegen 
will, und sich vor Arglist und Uneinigkeit hütet.

Die gerechte Sache muss siegen 1
Siegen werden wir mit eigener Kraft, wenn wir uns auf 

niemand anders verlassen, dabei aber die grösste Energie ent
wickeln.

Klausenburg, d. 16. Juli 1849.
Daniel  Botzkó,  

Landea-Commissnir.

Nicht sMsiffleSaer TSiefil«
Pat r i ot i sche  Pflicht.

In dem Masse, als die Manil des Schiksals über einem 
Volke lastet, wächst die patriotische Pflicht.

So wie die Individuen irgend eines Volkes zn Opfern be
reit und entschlossen sind, eine vom Zeitgeist gereifte Sache 
durchzufiihren, in dem Masse wird die über den Häuptern je
des einzelnen Bürgers schwebende Gefahr vermindert, und die 
Sache siegt. Und so wie der Mann allein dadurch zur Voll
kommenheit gelangt, und nur dadurch gross Werden kann, 
wenn er ganz erfüllt ist von den Leidenschaften seines Zeit
alters : so kann auch ein Volk nur dadurch frei und gross 
werden, wenn es vom Zeitgeiste begeistert worden ist.

Die Jahrbücher der Geschichte liefern hiezu unzähliga 
Beispiele. War es nicht patriotische F.ntschlrssenheit, womit 
die Griechen zu Themistokles Zeiten die zehnmal stärkere 
Macht der Perser bei Salamis vernichteten? War es nicht pa
triotische Entschlossenheit nnd kluge Führung des Krieges, 
Wodurch Lord Howard, und der Weltberühmte Schiffsmann 
Franz Drake, am 30-sten Juli 1588 di* unüberwindliche Spa
nische Flotte mit der weit gering’-rn und bis dahin ganz un
ansehnlichen Englischen Seemacht zu Grunde richtete ? Und 
bis zum Zeitpnncte, Wo Napoleons Tyrannei den bessern 
Geist der Nation herabstimmte, und (las viele für die Freiheit 
umsonst vergossene Biirgerblut die Lebenskraft der Nation 
lähmte, schlug nicht Jahrzehente hindurch patriotische Ent
schlossenheit die vereinigten Armeen Europas zurück, welche 
Frankreich von allen Seiten nngriefen. Patriotische Entschlos
senheit und Kluge Kriegführung haben Wunder gethnn, und 
werden Wunder thun, bis nicht Gleichgültigkeit für die Sache, 
feige Furcht für das elende Leben, Verführung und gegensei
tiger schlechter Wille mit Berechnung des gewinnbaren Welt
lichen Vortheils, ein wie das andere Mal die Knechtschaft des 
Volkes nach sich zogen, wo die Feigen, die Verriither, die 
Hinterlistigen und deren Kinder ebenso die Fesseln der Knecht
schaft trugen und tragen, mit allen den Leiden, Welche eia 
ganzes Leben in Trauer hüllen. Wir brauchen die Belege 
hiezu nicht aus den Begebenheiten anderer Völker zu nehmen.

Unsere National Sache stellt jetzt viel besser, nls sie im 
Herbste stund. Damals wurden, besonders in den Sibenbiir-
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mit. Az őszön számban sokkal kevesebb, hinti gynkorlotság- 
bun hasonlithutlauul alantabb álló hadsereget állíthattunk sitii- 
)ie ellenség nagy é* világ hin) önhitt hadaival. A* őszön 
Európa diplomáciája mit »«ni tmlnlt rólunk, süt n’ mit tudott 
ferde tudósítások után, a* ügyünknek nem kedvezett, és ok
kor király és nemzet közölt folyván a’ harca , heavatkoahntás- 
ra legkisebb jog nem volt, roig rost nem lehet feltenni, 
hogy Európa nagyobb hatnlmasságni az oros* bár mi ürügy a- 
latti foglalásait, terjeszkedését megengedhessék, mely a* eu
rópai szabadabb nemietek felé emelné. És mégis lássátok ! mi
vel o' nemzetet ragaszkodása az iigyhex, bátorsága és kitar
tása el nem hagyta — Isten sem hagyta el étet. Seregeink, 
melyeket a’ neinxet segítségével kormánynak egybegyiijtölt, 
folytonosan nevekedve siómban, erősödve vitéxségben , ox e- 
redmény nx osztrák hadak legyóxése lett. Nemde a’ gyávák , 
a’ kétkedők , ’s még a’ jobbak közül is a’ kicsin hitüek ek
kora és oly átalános győzelmet nx osxtrák hadak fölött álmod
ni se merlek? És mi most ignx ügyünk újabb gyöielme felett 
kételkedjünk-e? Nem. Ex több mint gyávaság volna. Ez nem 
egyéb lenne, mint nx Isten már egyszer kijelentett nyilvános 
akaratában! bűnös kétkedés , melyet méltán őrük szolgaság 
követne-

Azonban a’ hit, a’ szép remények csak onynyiban hasz
nálnak , menynyiben tetteket költenek fel. Tennünk kell. Most 
vagy soha. Minden polgárnak meg kell tenni a’ magáét. így 
anynyival könynyebb lesz minden egyes polgárra nézve a’ hon
védelmi kötélesség. Kedvező viszonyok között nem szükség 
hogy minden fő és minden kezek munkásságban legyenek, a' 
közszolgálat kisebb terhe kevesebbek által is könynyen elhor- 
doxliutó : most a’ terhet az által kell, az által lehet könynyen 
hordozhatóvá tenni, ha minden ki lelkiismeretesen teljesiti hon
védelmi kötelességét. Keljenek fel a’ népnek ezerei, és a* 
ellenség, ki eljött, hogy mezőinken as ért kalászokat, me
lyekért a’ földésx veritékczett, jókét és gonoszokét egyenlően 
ösxszetap0 8 sa; marháinkat mik még megmaradhattak fölemé- 
sxe és elhajtsa: sxabadságunkat, életünket elvegye, ’s kik 
mégis valahogy megszabadulhatnának, azokat a’ hadi sarcz 
elviselbetíen adójával örökös ínség és nyomor közepette föld
hez szegezve tartson, ezen ellenség meglesz semmisítve, 
hogy ha mégis hazánk földét sxentscgtelen lábaival tapodoi 
merné.

(Vége köv.)

Szabó Lajos.

Töa'íMlt>Ií<_*lí o jíy  s z é k e ly  le lk é s z h e z  
i r t  le v é lb ő l,

(Vége.)

Két hir kering országunkban, miről kevés embernek le
het világos tudása. Megírom tehát ezt is, anynyival inkább, 
mert a' közönséget feszült várakozásban tartotta ’» tartja. Ez 
a’ pénz- ’s hadvezért krisis. A’ dolog röviden enynyi. A’ na
gyon sok gaz emberrel tele l’estvárosa hallván az ellenség e- 
lényomaltát Itécs felöl, a’ magyar bank jegyeket átnlában nem 
akarta elfogadni, minek is következtében egy pesti gazdag, 
de gaz polgár agyon is lövetett, mint honáraló. Hanem meg
történve a’ szőnyi fényes gyözedelem, a’ pénzerisis rögtön 
megszűnt, ’s a’ magyar bankjegyeknek megjött teljes hitele. 
A’ fővezért erisis ekép oldatott meg. Hadügymiuister Görgei 
mint fővezér a’ Komárom körüli nagy hadtestet vexérelvén , »’ 
ministerséghez tartozó hivatalos dolgokat titkárok kezelték. 
Hogy ebből baj ne sxáruiozzék jövőre, a’ hadiigyministerség 
volt minister Mészáresnak adatott át, Görgei pedig folytatja 
mint vezér fényes pályáját. Még egyet nem ért nálunk a’ kö
zönség , minek ferde előadásáért o’ Martins 15-e betiltatott ’s 
szerkesztője kereset alá vontitott, ’s ez a’ kormány kétszeri 
kivonulása Pestről. Ebből enynyi a’ való. Mikor az ellenség 
Pozsony felől nyomult Pest felé jnl. elejen a’ kormány Pestről 
kivonult, ’s »’ nagy hadi terv szerint Szegedre tette át szék-

glschen Thellen Ungarns, die bis zur Wmh fanatlsirten, grau
samen und hinterlistigen Volksracen aufgevviegelt, wo doch 
jetzt ein Theil derselben einsieht, dass der Kriegsgott xutetit 
doch die Wnffe der Gerechtigkeit siegen lässt, nnd sich daher 
ruhig verhält. Im Herbste konnten wir eine viel kleinere nnd 
in Kriegsübungen weit tiefer stehende Armee der grossen, 
Weltberühmt-i und eingebildeten Armee des Feindes entgegen- 
stelleu. Im Herbste wusste die Europäische Diplomatin nichts 
von uns, oder was sie wusste, nach entstellten Berichten, 
und war unserer Sache nicht geneigt, hatte auch, da der 
Streit zwischen König und Volk war, kein Hecht zur Einmi
schung: während jetzt nicht voraus :u»etzen ist, dass Europas 
Grossuiächte die Besitznahme und Verbreitung der Hussen, 
unter was für einem Vorwände sie auch immer geschehe, 
zugebeii werden, da hiedurch Europas Gleichgewicht gestört, 
und Ilusslund über die freiem und gebildetem Völker Europas 
erheben würde.

Und Ihr werdet sehen, dass, da die Nation in der An
hänglichkeit an ihre Sache, in ihrem Muthe und ihrer Aus
dauer nicht nachgelassen hat, auch Gott sie nicht verlassen 
hat. Unsere Kriegs Schaaren, Welche unsere Hegierung mit 
Hilfe des Volkes gesammelt hat, wachsen fortwährend nu der 
Zahl und erstarken im Muthe.— Die Besiegung der Oester- 
reichischen Armeen ist das Hesnitat davon. Die Feigen, die 
Zweifler und selbst unter den Bessern die Kleingläubigen 
wagten einen so grossen und durchgängigen Sieg über die 
Österreichischen Armeen nicht einmal zu träumen. Und wir 
sollten jetzt wegen dem neuen Sieg unserer gerechten Sachs 
in Zweifel schweben? nein. Es wäre mehr als Feigheit. Es 
wäre nichts anders, als sündhaftes Zw'etfeln an dem nun ein
mal deutlich offenbarten Willen Gottes, welches wirklich ewi
ge Knechtschaft verdiente.

Uebrigens sind der Glaube und die schönen Hoffnungen 
nur in so Weit von Nutzen, in wie Weit sie Thaten erwec
ken. Handeln müssen wir. Jetzt oder nie. Jeder Bürger muss 
das Seiaige thun. So wird die Pflicht der Landwehr für jeden 
einzelnen Bürger um so leichter werden. Bei günstigen Ver
hältnissen ist es nicht nötbig, dass jeder Kopf und jede Hand 
in Thätigkeit sev, die kleinere Last des öffentlichen Dienstes 
wird auch von Wenigen leicht getragen; jetzt muss und kann 
man die Last dadurch erleichtern, dass jeder seine Dienstes 
Schuldigkeit gewissenhaft erfülle. Die tausende des Volkes 
sollen sich erbeben, und der Feind, Welcher gekommen ist die 
Aehren auf unsern Feldern, wofür der Bauer geschwitzt, die 
des Gilten Wie des Bösen gleichmäjsig niederzutreten, unser 
Vieh, das uns noch geblieben ist, zu verzehren und wegzu- 
treibeo, unserer Freiheit, unseres Lebens uns zu berauben, 
und diejenigen, welche auf irgend eine Art noch davon kom
men, durch eine unerschwingliche Kriegssteuer für immer 
zwischen Elend und Kummer an den Boden gefesselt zu hal
ten— dieser Feind wird vernichtet seyn, wenn er dennoch 
sich untersteht den Boden unseres Landes mit seinen sünd
haften Füssen zu betreten. (Schloss folgt.)

Bruchstücks  eines nn einen S i e k l e r  Ge i s t l i 
chen gesebr i ebeneo Briefes.

(Ende.)
Zwei Gerüchte, wovon wenige dentliche Wissenschaft ha

ben können, sind bei uns im Umlaufe. Ich will sie umsomehr 
niederschreiben, Weil sie das Publicum in SpannuDg gehalten 
haben und noch halten. Dies ist die Geld- und Hierführer-' 
Crisis. Die Sache ist kurz diese:

Die mit sehr vielen schlechten Menschen angefüllte Stadl 
Pest, wollte auf die Nachricht, dass der Feind von Wien aus 
vorrücke, die Banknoten schlechterdings nicht nnnehmen, in 
Folge dessen ein reicher, aber schlechter Bürger ans Pest 'als 
Laudesverräther auch erschossen wurde. Unterdessen ward» 
der glänzende Sieg bei Szöny errungen, damit hörte auch die 
Geldkrisis plötzlich auf, und die ungarischen Banknoten erhiel
ten ihren vollen Credit. Die Heerführer krisis wurde folgender 
Massen geschlichtet: Als Heerführer War der Kriegsminister’ 
Görgei mit der Führung des bei Kotnom concentrirten gros
sen Kriegskörpers beschäftigt, deswegen verrichteten die zum 
Kriegsminisleriiim gehörigen amtlichen Geschäfte die Secre- 
tnire. Damit hieraus für die Zukunft keine Deirrung entstehe, 
wurde das Kriegsministerium dem gewesenen Kriegsminister 
Mészáros übertragen, Görgei aber verfolgt als Heerführer seine 
glänzende Laufbahn. Noch etwas ist dem Publicum bei uns 
unerklärlich, wegen dessen Entstellung der 15 Mnrtius verbo
ten, und dessen Bedacteur der Process gemacht wurde, die
ses ist die zweimalige Entferouog der Hegirung nii9 Pest. 
Die Sache verhält sich so: Als zu Anfang Juli der Feind von 
Pressburg her gegen Pest rückte, so entfernte sich die Begi-
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helyét, Siegeilre, a’ tiszavidéki romlatlan tisata magyar faj 
kebelébe. Ez idő alatt Görgei kivivja a’ fényes szőnyi csatát, 
minek következtében a’ kormány ideiglenesen újból viszsza- 
ment Pestre, julius 5-én és 6-án. De 9-én kivonult a’ kiren
delt helyre , ’s kivonult azért, mert Pesten anynyi a’ schwarz- 
gelb gaz ember, hogy több sehol sincs, még N. Váradon és 
Szebenbsn sem.

Édes ö a é m ,  ne csüggedjetek el a’magyar szabadság jö
vője felett. N. Váradról Pestre a’ muszka elócsnpatok miatt llé- 
késroegyén mentem keresztül, ’s viszsza a’ Kunságon jöttem, 
’s egész utam ulatt oly lelkesedésnek voltam tanúja , hogy n’ 
magyart fél Európa sem fogja meggyőzhetni. Azért bátorítsd 
’s lelkesítsd kis székely ekklézsiádat mint pap ’s nép embere. 
Vezesd magad csatába ha kell, mert a’ Tisza szép tája’s szé
kelyföld fogja nx ellenséget letiporni, hol nincs, legalább ke
vés a* pecsovics. Jul. hó 12-én viszszaérkeztem Kolozsvárra, 
szerencsésen bevégezve futári megbízásomat. É|j boldogul!

V e g y e s  h íre k .

A’ Ileep. f. hó 9-ki száma következő érdekes ’s Constan- 
czinápolyban jun. 25. költ tudósítást közli. Hiteles hétforrásból 
tudjuk azon igen fontos hirt, tényt, mikép a’ muszka és osz
trák seregnek a’ Serbiáni átmenetei a’ Porta által megtngad- 
tatott és erről a’ két hatalmasság értesittetett.

Hasonlóan nyilvánitá a’ Porta azt is, bogy tiltakozik a’ 
muszka sereg Erdélybe menetele ellen Havasalföldről és Oláh
országból, azt is nyilvánítván, miképen ha az osztrákok és 
muszkák a’ magyar által megveretnek és a’ török földre , te
hát Havasalföld és Oláhországba viszszaiizetnének, őket  a’ 
magas  porta l efegyverzi  és ha vonakodnak nzt 
t enni ,  lövetni  fog rajok mint el l enségre.

E’ nyilatkozatra a’ két hatalmasság követei megboBzan- 
kodtak ’s emlékiratot intéztek a’ portához, de u’ porta atra 
semmit sem felelt.

Az angol követ valódi szempontból látszik felfogni az ü- 
gyet, csak arról kíván meggyőződni, hogy egy erős Magyar- 
ország va l ósággal  elfoglalja-e .az öszszeroskudt Ausztriá
nak helyét. Az angol tettleges pártfogás megtörténik , mihelyt 
az angol cabinet a’ szükséges elemeket ösxszealakndni szemléli.

— Olmiicx erősittetik, ’s aiou hang, melyen az osztr. hív. 
lap jun. 29-ki száma az erősítési munkálatokról ’s élelem be
szerzéséről szól, Hóesés Herlin egymástól! jelentékeny meg- 
kiilöoözését gyanittatja.

— Steredfalvi hídnál állomásozott sergünk közhit’ szerint 
állomását elhagyta ’s Sz. Kégen felé vonult. Ezen seuki se 
ütközzék meg, ez lehet stratégia mihez a’nem értő embereknek 
semmi szavuk. Anynyi bizonyos, hogy Kolozsvárit nagyszerű 
készületek tétetnek, ’s több zászlóaljak öszpontosittatnak.

rung von Pest, und versetzte nach dem grossen Kriegsplan 
ihren Sitz nach Szeged; nach Szeged, in den Schoss der un
verdorbenen reinen Ungrischen Ilace der Theissgegend. Wäh
rend dieser Zeit schlug Görgei die glänzende Szönyer Schlacht, 
worauf die Hegirung am 5-ten n. 6-ten Juli einstweilen wie
der nach Pest zurückging. Am 9-ten aber ging sie wieder an 
den vorher bestimmten Ort, deswegen zwar, Weil es in Pest 
so viel Schwarzgelbe schlechte Leute gibt, als nirgends an
ders, nicht einmal in Gross-Wardein und Herrmannstadt.

Lieber Kruder, lasset den Math über die Zukunft der Frei
heit Ungarns nicht sinken. Von Gross-AVardeiu bis Pest ging 
ich durch Comitate, Welche von den Russischen Vorposten 
ganz frei sind, zurück kam ich durch Kumunien, und auf meiner 
ganzen Heise war ich Zeuge einer solchen Begeisterung, dass 
halb Europa Ungarn nicht wird besiegen könneD. Ermuthige 
daher und begeistere deine kleine Gemeinde als Seelsorger 
und Mann des Volkes. Führe sie selbst in den Kampf, wenn 
es seyn muss, denn die schöne Gegend der Theiss und das 
Szeklcrlaad, wo es keine, oder nur wenige Pecsovics gibt 
wird den Feind niedertreten. Am 12 Juli kam ich, nach Be
endigung meiner Courierreise, glücklich in Klausenburg an. 
Lebe wohl!

V erm isch te  N ach rich ten .
— Die Republik vom 9 dieses Monats theilt uns folgen

de interessante, in Constantinopei am 25 Juni geschriebene 
Nachricht mit.— Aus glaubwürdiger Quelle wissen wir das 
sehr wichtige Gerücht, die Thatsache, dass die Porte den 
Durchzug der Hussischen uud Oesterreichischen Armee durch 
Serbien nicht gewährt, und hierüber die beiden Mächte ver
ständigt hat.

Zugleich erklärte die Porte, dass sie gegen das eindrin- 
gen der Hussen aus der Moldau und Walachei in Siebenbür
gen protestire, wie auch, dass Wenn die Oesterreicher und 
Hussen von den Ungarn geschlagen, und auf Türkisches Ge
biet, also in die Moldau und Walachei zurückgedrängt würden, 
die hohe Porte dieselben entwaffnen,  und im 
Falle,  dass sie sielt dagegen s t r ä ube n  sol l ten,  
auf sie, w ie auf einen Feind sch i es s en  werde.

Diese Erklärung ärgerte die Gesandten der beiden Mäch
te, und sie richteten eine Denkschrift an die Porte, worauf 
aber die i’arte nichts antwortete.

Der Englische Gesandte scheint die Sache aus dem wah
ren Gesichtspuncte auftufasseo, nur darüber wünscht er Ueber- 
zeuguug, ob ein starkes Ungarn die Stelle des zusammenge- 
stürzten Oesterreichs in der Wi r kl i chkei t  behauptet. Eng
land wird seinen Schutz in d i r  That angedeihen lassen, so
bald das Englische Kabinet sehen wird, dass die nöthigen 
Elemente sich zusammeofinden.

— Olmiitz wird befestigt, und der Ton, in weichem das 
Oesterreichische Amtsblatt vom 29. Juni von den Festungs
werken und der Einsch iffung von Lebensmitteln spricht, lässt auf 
eine bedeutende Dilference zwischen AVien und Berlin schliessen.

— Uusere Armee, die hei der Szeretfalver Brücke sta- 
tiooirle , soll dem Gerüchte nach ihre Station verlassen haben, 
und «ich gegen Szászrégen gezogen haben. Darüber soll sich 
niemand wundern, — dies kamt seine strategische Ursache ha
ben. wobei die Uaeingeweihten keine Stimme haben. Soviel ist 
gewiss, dass in Klausenburg grossurtige Vorbereitungen ge
troffen Werden , und mehrere Bataillone concentrirt werden.

U I R D E V I H É I  Y E H .
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.

(2) Folyó hó 19-én,  és az azt követó napokon a’ piacz soron u’ 
ptispöki lakban kitlömböző házi bútorok fognak árverelés utjrin u’ 
többet ígérőknek eludatni.

(3) Az iilladalom részéről közhírré té te tik : hogy u’ potste lk í,  
’s ahoz tartozó rnartontelki álladalrni rész jószág jovadalmaival együtt 
Kiikrt lőmegyében , a’ jövő november 1-sö napjától számítandó 3 egy
másután következő évekre haszonbérbe fog adatn i ,  az árverés tartatni 
fog a’ jövő augiistus C ilik napján a* potstelki álladalrni udvarban,  
hol a’ haszonbérleti szerződés pontjai elölegesen is megtekinthetők , 
’s egyszersmind a’ haszonbérbe adandó jók és javadalmak menynyi és 
minőségekről is meggyőződést lehet  szerezni ; az árveréshez pedig az 
illő bánatpénz beletelő melle t t ,  hozzá szollani mindenkinek jogi Idszen.

Kolozsvárit július 13-kán 1819. ( 3)
(1) Kolozsvárit belső köztíputezában — a’ déli soron levő—  509. 

szám alatti ház,  folyó hó 26-án dé le lő t t  árverés u t ján ,  szabad kéz
ből öjók  á rion el fog adatni. (3)

HIR DETM ÉNY.

(1) Egy fejőshivnl hornyával együtt,  folyó hó 13-ka éjjelén, az
égés miatti zavarok közt belső királyutczából eltévedt. Az ‘aiiyahival 
következő éjen elő került  volt , de hornya nélkül; az óta ismét netn 
talál tátik. A’ ki tud valamit róla, szíveskedjék a’ Honvéd kiadó hiva
talában jelenteni. (1)

(2) Az áthidalóin részéről közhírré tétetik : hogy Pocságn^’he ly-  
sége lázzangó lakóitól 3. l ó — melyek közül egyik fe h é r ,  másik szür
kés de re s ,  a’ harmadik pedig világos pej ’s ennek szopó paripa csi
kója is van —  ide Kolozsvárra az iilladalom számára beku lde te t t ;  
melyek élelmi gazda kezelő SZABÓ ZSKJMOND utján ,  12. napig 
megláthatok , azou túl —  ha követeléseiket a’ lehető tulajdonosok be
liem adják —  a’ lovak eladatnnk. Kolozsvártt jul. IC-kán 1849. (3)

( I )  Az álludalom részéről közhírré té te t ik :  hogy a’ jövő hétfőn 
u :  m :  t o l  vo  h ó  23-ik  n a p j á n  a ’ város czigánysori szegelet kor-  
tsomája udvarán nagy számú juhok es ketskek fognak köz árverés u t
ján eladatni. Kolozsvárit 18-dik julius 1849. (3)

*íf«rKe»*ll p i  s a já t  lie n m e ! n yom atja  O c « t  á l  » e r e n e » .




