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A M T L IC H E R T im iid .
S ie g ü b e r J e lla c h ic li.

Kelt Szegeden, Julius 15-kén 1849.
Az ország kormányzó meghagyásából.

Feldmarschall Lieutenant Vet t er berichtet vom 14. Juli
ans dem Yerbászer Hauptquartier, dass der Feind, General
Guyon s Kriegs-Körper gestern in aller Frühe voa Verbász
und Szt. Tamás ans io seinem Feketehegyer Lager angegrif
fen habe, aber nach einem hartnäckigen Kampfe zuerst von
Szeghegy bis zum Kanal, dann auch über denselben zurückgeschlagen und auf seiner Flucht gegen Kis Kér verfolgt wor
den sey.
Von Seiten des Feindes nahmen unter Jellachicbs persön
lichem Befehl 12,000 Mann mit 48 Kanonen Theil. Von unse
rer Seite kämpfte der eine Flügel, nur 7,000 unter persönli
chem Befehl des Löwenkühnen Guyon.
Der Feind lählt 200 Todte und bei weitem mehr Ver
wundete.
Unter Ottinger wurde das Pferd erschossen, er selbst
verwundet.
Zu Gefangenen wurden vom Feinde gemacht: Major Boganovich, 4 andere Officiere und 200 Mann. Wir haben zwei
zwölfpfündige Kanonen und einen Munitionswagen wegge
nommen.
Unser Verlust ist 45 Todte, worunter 2 Officiere, 140
Verwundete, worunter 13 Officiere.
Das Verdienst dieses Sieges gehört dem General Guyon.
Insbesondere haben sich ausgezeichnet: die Obersten Toth
und Pereczi, Oberstlieut. Igmandy, Hauptmann Scholtz, Artil
lerie Oberlieut. Toth, Oberkanonier Janek, und das 5-te und
8-te Honvéd Bataillon, welche die verschanzte Verbaszer
Brücke mit Sturm nahmen.
Szeged am 13. Juli 1849.
Auf Befehl des Regenten.

H yu go í-erd éB y fő p a r a n c s n o k a
S t e i n E z re d e s
Napi par ancs
K o lo z s v á r , J«I. 20. 1849.
Miután a’ Királyhágói ut vonalon veszedelem fenyegetett,
altábornagyunk parancsom alá, bennem bizodalmát vetve, ren
ddé az itt létező katonai erőt. Siettem az ellent felkeresni, de
már megszaladt. Értesülve a’ beszterczei orosz ellenség felöl,
öszszeszedtem egy bizonyos haderőt, hogy egyesülve több ve
zérekkel az ellenséget régi állomására nem viszszanyomjuk,
hanem őket bekerítsük, utjokat elzárjuk ’s őket megsemmitsük.
Az ellenség gyorsan régi állomására viszszavonult. Azon csa
pat által mely Szamosujvárra vezényeltctett Kolozsvár fojtonosan biztosítva van.
Altábornagyoin parancsára Erdély déli részére utazok —
nem azért, hogy ott veszedelem fenyegetne, hanem hogy az
ellent szemközt feltartóztassam, mig az ellen útja hátulról cl
vágntik. Nyugodtan adom át parancsnokságomat bajtársamnak
b. Kemény Fa r k a s ezredes urnák. Hogy ba személyemre
szükség leendeae, ide viszszn sietek.

W c s t s ic k c n k iir g is c lic s T ru p p e n -O k e rCoium ando.
Tagesbef ehl am 20- t e n J ul i 1849.
Als die Gefahr von Seite des Királyhágó uns zu bedro
hen schien, vertraute unser Oberfeldherr die Slreitkrüfte in die
sem Theile Siebenbürgens meiner Leitung. Ich eilte den Feind
zu suchen; er war entilohen. Benachrichtigt von den feindli
chen Bewegungen bei Bistritt, sammelte ich hier eine Truppenmaebt, um vereint mit anderen Anführern nicht den Feind
in seine alte Position zurückzudrängen, sondern wenn er vor
dränge , ihn zu umringen, abzuschneiden, zu vernichten. Der
Feind hat sich schleunig in seine alte Stellung zurückgezo
gen , nnd durch die Colonne, die ich nach Szamosujvár auf
stellte , ist Klausenburg dauernd gesichert.
Dem Befehle meines Oberfeldherrn gehorsam eile ich nach
Siidsiebenbiirgen, nicht Weil dort Gefahr droht, sondern um
den Feind in der Fronte festzuhalten während er im Bücken
abgeschnitten wird. Mit Beruhigung lege ich mein G'ommando
hier in die Hunde meines tapfern Waffenbruders b. Kemény
Farkas. Sollte es erforderlich werden, so eile ich Lieber zurück.

Ve t t e r altábornagy verbászi főhadiszállásán Julius 14rűl tudósit, miként az ellenség Guyon tábornok hadtestét
tegnap hajnalban Verbász és Sz. Tamás felöl a’ feketehegyi
táborban megtámadta, de makacs csata után először Szeghegytől a’ csatornáig, aztán azontúl is viszsxaveretett ’s fu
tásában Kis-Kér felé üldöztetett.
Az ellenségnek e’ csatában 12,000 ember 48 ágyúval vett
részt Jellachicli saját vezérlete alatt. Készünkről az egyik
szárny csak 7000 ember 42 ágyúval csatázott az oroszlán bátorságu Guyon személyes vezérlete alatt.
Az ellenség 200 halottat és sokkal több sebesültet számit.
Ottinger alatt lova meglövetett, ő maga megsebesült.
Az ellenségtől foglyokká tétettek: Uogánovich őrnagy, 4
más tiszt és 200 ember. Elfoglaltunk két tizenkét-fontos ágyút
’s egy lőszertárszekeret.
Veszteségünk halottakban 43, köztük 2 titszt, 140 vité
zünk megsebesült, köztük 13 tiszt.
E’ győzelem érdeme Guyon tábornoké.
Különösen kitüntették magukat: Tót h és I'ere ez i ez
redesek , I g mán dy alezredes, Schol t z százados, tüzérföhadnagy Tót h, főtüzér J a nek ’s az 5-dik és 8-dik hon
véd zászlóalj, melyek a’ verbászi elsánczolt hidat ostrommal
vették be.

le m

fliivffltnlos ré sz .

Még: n é h á n y s*ó a* k o n é r d e k é k e n .
A’ haza veszélyben van! tudja mindenki. A’ hazát meg
kell menteni! hallja m e g mindenki. De miként? hisx az; ellen
túl nyomó erővel támadt meg bennünket; az ellen vaktába ro-

MlcSai a m tlic h e r T lie ll.
Noch eini ge Wor t e im I nt e r e s s e des
Vat er l andes.
Das Vaterland ist in Gefahr! Jeder weiss es. Das Vater
land muss gerettet werden! Jeder höre es! Wie aber ? Der
Feind hat uns ja mit überlegener Macht angegriffen, er stürzt

lián, mini gátot tört znliMag, melyet feltartani nem lehnt, mond blind einher, Wie ein d'o Wehre zerrrlwnder Waaser«trorn
ják sokan. Az első nem áll. Tudjuk ast menynyi oz ellen ere den rann nicht nufhalten kann ; so sprechen viele. — Das erste
je , mely hutánk határait átlépte, én hu mi mindnyájan mint ist nicht wahr.— Wir wissen, Wie stark der Feind ist, wel
egy férfi felállunk , ki jön: miként nem ca:ik tul nyomó erőre) cher unsere Grenze überschritten hat, und wenn wir alle, Mann
nem bírunk fölöttünk , »öt inkább rai halmijuk meg éket több für Mann, aufstehen, so ergibt sich, dass er uns nicht nnr
szőrösön. A’ másodikra néxve értsük meg: ók zsoldört, kény nicht überlegen ist, sondern Wir ihn an der Zahl mehrmals
szerítve harcxolnak, kik mint szembekötost játszó gyermek, e- übertrelfen. Was das andere betrifft, müssen wir beilenken:
sxevesxettea rohannak ugyan pillanatig, de honvédőink szuro dass er für Said und gezwungen kämpft, und wie da.» blin
nyainak ,,ne bániad a' magyart!“ menydövgó élébe ütőd ie bá de Kuh spielende Kind, einen Augenblick sinnlos hervorslürzt,
nyát homlok omlanak viszsza; mig minket a’ ez. szabad»ág ’a aber an die ibin „gib Huh dem Ungarn“ zudonneruden Bajo
a’ vallás menynyei ihlete lelkesít; ’s hiszitek e, hogy van erő, netten Spitzen unserer Honvéds anprallsnd, über Hals und Kopf
hatalom, mely egy szabadságra vágyó, egy szabadságáért rückwärts stürzt, während ans der himmlische Odem der
mindent áldozni tudó nemzetet megtörni, leigázni képes legyen ? heiligen Freiheit und Religion beseelt, und glaubt Ihr wohl,
Nincs! Isten és világ előtt kimondjuk nincs! és ha elveszünk: dass es eine Kraft und Macht gebe, welche i:a Stande wäre,
meg érdemeltük. Nézzetek délre, a’ maroknyi Görögországra; eine nach Freiheit strebende, für ihre Freiheit alles zu
idézzétek viszsza emléketekben a’ Terraopylei hőst, "00 halni opfern bereite Nation zu unterdrücken mid zu unterjochen ? Es
tudó bajtársáva); fordítsátok szemeteket ama nagyszerű halott gibt keine? Vor Gott und der Well sprechen wir es ans: Es
ra oda fenn északra: ’s ha e’ szent emlékei előtt a’ múltnak gibt keine. Gehen Wir zu Grunde, so verdienen wir es. Rich
hangosan nem dobog fel kebletek, ha nem érzetek kórjaitok bau tet Eure Blicke nach Süden auf das kleine Griechenland , und
erőt, melyen mint szikla élin a’ hullám, az északi Colosa min erinnert Euch an den Helden von den Termopylen, der mit
den csordái szét zuzatoak: úgy bár vérző szívvel, vonjátok -einen 300 Kampfgenossen zu sterben wusste; wendet Eure
félre a’ gyász lepelí nz elenyészett, de emlékeiben halhatatlan Blicke auf jenen grossen Todten dort oben im Norden, und
év eseményeiről, ’s engedjétek még egyszer minden iszonya wenq bei diesen heiligen Erinnerungen aus der Vergangen
tosságaival együtt szemetek előtt elvonulni a’ nagyszerű drá heit, es nicht lauter klopft in Eurer Brust, Wenn Ihr dabei
mát, melyhez hasonlót a’ vén Európa oly keveset vagy talán in Kuren Armen nicht Kraft spüret, an weicher, wie der Was
egyet sem látott, midőn valánk egy maroknyi elámított nép , serstrahl an der Kante des Felsens, alle Horden des nordischen
pénz, fegyver, készület nélkül, ’s a’ mi több, a’ mi hihetetlenség Golosses zersplittern, so ziehet, wenn auch das H ers, dabei
gel határos, elárultatva ön véreink által, szemben egy hatalmas, blutet, den Tranervorhaog von den Ereignissen des vergange
győzelmesnek kürtőit, ármányaiban megösiiilt birodalommal, ’s nen, aber in Eurem Gedächtnisse unslerblichau Jahres weg,
Isten mégis megáldá fegyverünket, és hasonlítsátok öszsse ez und lasset das grossarligs Drama mit allen seinen Gräueln vor
zel jelen állásunkat, midóri vagyunk egy csalálmából fölébredt, Eurem Auge einmal voriiberaiehen, das Drama, dessen glei
megtisztult, egygyé olvadt erős nemzet, mely a’ világ báinnl- ches das alte Europa vielleicht nie gesehen hat; wie wir eine
tára vezér szövéinekként halad eiébb és elébb a’ die őség me Hand voll getäuschtes Volk waren, ohne Geld, ohne Rüstung,
zején ; ’s ha még most is képes egy nem épen kedvező hír und was noch mehr und fast unglaublich ist, von unsern eige
leverni, és ha sz. ügyünk —mely igaz —diadalán még most nen Brüdern verrathen, und ua» gegenüber ein mächtiges, für
unbesiegbar uusgeschrienes, in Kabalen ergrautes lieicit stand,
is kételkedni merünk: úgy az Írás szerént, jobb volt volna und Gott dennoch unsere Waffen segnete; vergleichen wir
nem születnünk; oh akkor hiába omlott anynyi drága honfivér, nun dnroit unsere jetzige Lage, wo wir eine aus trügerischen
erwachte, gereinigte, in eins zusammen geschmol
lett lángok maríaléltivá anynyi virágzó helység, ’s szakadt meg Träumen
zene starke Nation sind, welche zum Staunen der Welt, einer
bánatában anynyi ártatlan hű kebel; ngy hazámnak ifjúsága, Leitfackei gleich, weiter und weiter eilt auf der Bahn des
virága, hasztalan szálltak ifjú sasként a’ harez mezőre, min Ruhmes, ned Wenn uns auch jetzt eia etwas ungünstiges Ge
rächt niederscldagen kann, und wenn wir an dem S»cge un
den koronás ördögökkel megvívni kész, hasztalan áldoztál ké serer heiligen Sache —die eine gerechte ist— mich jetzt noch
nyelmet, mindent tűrtél, hideget, hévséget, szóróját, éhséget, tu zweifeln wagen: so wäre cs, wie die Schrift sagt, uns
mert hazád, a’ nagy beteg, a’ már már haldokló segélyre hivő besser, nicht geboren zu aeyn. ü dana iel umsonst so viel
Blut der Patrioten geflossen, sind umsonst so viele blühende
fel; akkor ti, idegen hazának rokon gyermeki! miért jövétek Ortschaften ein Opfer dar Flammen geworden, umsonst so viele
cl szeretett tieitek karjai közül megsségyenitni bennünket ? vagy unschuldige treue Herzen vom Kummer zerrissen! dann bist du
blühende Jugend meines Vaterlandes, umsonst dem jungen
talán temciui jövétek egy testvér nemzetet, megkönynyezni őt Adler gleich, auf das Schlachtfeld gerückt, bereit mit allen
’s emlék követ emelni sirhalma fölé, mely mellett az iitokőr gekrönten Teufeln zu kämpfen, umsonst hast du deine Regyerraeke borzadva haladjon el, átkot szórva az alant heverő quemlichkeit geopfert, alles ertragen, Kälte, Hitze, Durst und
llnnger, Weil dein Vaterland, der grosse, jetzt in Zü
porokra, ’s a’ melyre a’ történet hű angyala kitörölhetetlen láng gen liegende Kranke deine Hilfe ansprach. Ihr verwandten
hetükkel vésse fel e’ nemzet gyalázatát; és te, nagy férfin ! Söhne des fremden Landes warum seyd Ihr denn aus den
kinek keblében a’ sz. szabadság égi szövétneke nlthat.itlan Armen Eurer Lieben hierher gekommen uns zu beschämen?
oder seyd Ihr vielleicht einer Schwesternation zur Leiche ge
lánggal ég; ki a’ merre jársz kelsz, mindenütt az idvezitő bol kommen? Sie zu beweinen, und einen Denkstein auf ihr Grab
dogító tanát hirdetve, éreztetve gyógyítasz, bátorítasz, kinek zu setzen, bei welchem unser Nachkomme schaudernd vorbeiéletéért millió kebel imája áradoz , miért oh, miért mentél mén eiie, und dem darunter ruhenden Staube fluche, und auf Wel
chen der treue Engel der Geschichte, mit unauslöschbsrer
minket, hogy magunk veszítsük cl újra magunkat? De nem! F ammeuschrift, die Schande der Nation eiograbe. Und Dunem veszítjük el magunkat, nem hagyunk el tégedet hazánk! grosser Mann! in dessen Busen die Fackel der heiligen Frei,
mit unauslöschlicher Flamme brennt, der du auf allen dei
esküszünk, méjj fájdalmadra esküszünk, hogy mig csak ka heit
nen Schritten die beseligende Lehr? des Heilands verkündend
runkban vér csörgedez, mig szivünk dobbanása meg nem a- und befolgend heilst, u. erraff higst, für dessen Leben Millio
kad, melletted állunk, miként hű fiuk, ’s ha halni kell, meg nen beten, warum, o Warum hast du uns befreit, damit Wir
uns selbst wieder verderben? Doch nein, wir wollen uns nicht
halunk mind nnynyian, de te élni fogsz, neked élni kell oh verloren geben, wollen dich, Vaterland nicht verlassen! wir
hazánk ’s virulni ezrekig, mert erősen él bennünk a’ hit, hogy: schwören es , bei deinem tiefen Schmerin schwören wir, dass
so lange noch Blut in ur.sern Armen slrörot, so lange unser
Herzschlag nicht stockt, wollen wir Dir beistehen, wie treue
Blég jőui kell, még jőni fog
Söhne, und wenn wir sterben müssen, sterben wir alle, du
Egy jobb kór, mely után
aber wirst leben, du musst leben o Vaterland ! und blühen
Buzgó imádság epedez,
Jahrtausende, denn stark ist in uns der Glaube, dass
Noch kommen muss, noch kommen wird
Száz ezrek ajakán.
Die bessere Keit, nach welcher
Von hundert tausend Lippen
Magyarok ! és ti Hunnia rettenthetetlen bajnokai! elóharDas eifrige Gebet entschwebt.
ezosai a’ szabadságnak a’ szolga lelkű zsarnokok ellen, elfe
Ungarn! und Ihr Hunnias unerschütterlichen Streiter! Vor
ledtétek-e a’ nevet, melyet egykor magatoknak kivivátok, mely kämpfer der Freiheit gegen die Tyrannen mit Sciavenseelen,
habt Ihr den Namen, den Ihr Euch einst erstritten , auf wel
re a’ késő ivadék is büszkén fog viszsza emlékezni? vagy le chen
sich selbst die spätesten Nachkommen mit Stolz werden

tán a» lilA f>vfyamf»
táblájáról fiion »(Hét Idők
méjj fAJónlraainnk hoszszn névsorát, midőn «’ szabad szó, is
tennek «’ szent adománya, n’ tiétek nem való, midőn ti nem
emberek, miknek Inten teremtett, honéin kiegészítő részei va
lótok egy nagy gépnek, melyen araa nagy művész, kihez jám
bor egyűgyüségtökben szent kegyelettel ragaszkodtatok , a’ ki
rály , öröiu vagy búhaugokut vert a’ szerint, a’ mint neki ked
ve jött ? Nem! mi biszsziik: veletek egyik se történt ez égre
kiáltó bűnök közül, akarjak hinni, miként híven megörzétck az
ősöktől öröklött dicső nevet, mint kelet jámbor zarándoka a1
meszsze földről hozott szent ereklyét, elevenen él szivetek kam
ráiba rejtve a’ mait idők setét keserve és a’ boszszuállás öl
döklő angyala vezetendi láng pallósával minden lépésetek ezen
túl. Igen I hoszstá, elkeseredett boszszú foglalja el kebletek
szentekszentjét, a’ szabadság, egyenlőség, testvériség, e’ sz.
háromság meggyilkoló: ellen; ez vezesse karotokat ha fegy
vert szorít; ez hn kedveseitek ölelésére tárul; ennek hangja
törjön ki kebeletekből ha égre emelitek Ezemetek; a’ feljövő
nap erre ébreszszen, ’s ha távozik, boezszutok lángjától pi
ruljon az ég ’s hullassa könynyeit a’ természet; az est harang
ja, mely eddig se. áhítattal túlié a’ kebel templomát, a’ boszszn lángját gyulaszsza fel ezután benne megtorolni a’ régi kin1
’s az elvérzett anynyi hó kebelt; boszszut, oh boszszut esküd
jetek, m<jjet, kérlelhetetlent, miként vitéz fegyveretek addig
rozsda nem emészti, míg minden csepp honfi vér, mely hazánk
földét termékenyité, százszoroson nem lesz megengesstelve éj
szak vad-csordáiból. Így viszont nagy leend a’ hon ’s midőn
ti már nem lesztek : szabad szellő lengeti sirhalmaiiok virágait
és a’ hálás unokák szent áhítattal zarándokolnak el azokhoz

háladalt zengeni, imát rebegni, bogy fedje béke az alant nyug
vó porokat; az utas szent borzadással áll meg na egyszerű
domb felett, egy fájó érzés vonul át a’ kebel húrjain, ’s egy
néma köny szökik a’ szembe, mert az égből e’ szózatot hallandja: megállj! szent a’ hely a’ hová léptél! és ti Hunnia
gyermeki! élni fogtok a’ késő századokban is , élni az utó
kor emlékében örökké!
(Vége köv.)
Örs.

erinnern, denn vergessen? oder hot vielleicht der Strom der
Zeit von der Tafel Kares Gedächtnisses die lange Reihe der
tiefen Schnn-rzen jener finstern Zeiten hinweg gespült, wo
das freie Wort, dieses heilige Geschenk Gottes, Euch nicht
gehörte; Wo Ihr nicht ölen»chen, Wozu Euch Gott geschaf
fen , sondern ergänzende Tlieile einer grossen Maschine wa
rst, auf Welcher jener grosse Künstler, dem Ihr in frommer
Einfalt mit heiliger Ergebenheit unhioget, der König, Freuden
oder Trauertöne aDschlug , je nachdem er gelaunt war. Nein,
wir glauben es: keine dieser himmelschreienden Sünden las
tet auf Euch; wir wollen glauben, dass Ihr den von Euren
Vorfahren ererbten ruhmvollen Namen bewahrtet, wiederfromme morgenliiodische l’ilgcr die nus fernem Lande gehöhlte Re
liquie. Das in vergangenen Zeiten gesäele Trübsal lebt ver
schlossen in Euren Herzkammern, und der Würgengel der
Rache wird hinfort mit seinem Flammenschwerte Eure schrit
te leiten. Ja, Kachel erbitterte Rache bemächtige sich des
Allerheiligsten Eures Rasens gegen die Mörder der Freiheit,
der Gleichheit und Uriiderlichkeit, die Mörder dieser heiligen
Dreifaltigkeit; sie führ« Euren Arm, wenn er das Schwert
fasst, oder am Eure Lieben zu umarmen sich ölfuet, ihr Ton breche
aus Eurer Brust, wenn Ibr zum Himmel blicket; die aufge
bende Sonne erwecke Euch zur Rache, und die Natur vergiesse Thronen; die Abendglocke, welche bisher den Tempel
der Brust mit heiliger Andacht erfüllte, zünde hinfort iu der
selben die Flamme der Rache an; zu erwiedern die frühem
Qualen, und zu rächen die verbluteten treuen Herzen; Rache,
tiefe Rache schwöret, unerbitliche, dass Eure tapfern Waffen
so lange kein Rost fressen soll, bis nicht jeder Tropfen un
seres Rlutes, welcher den vaterländischen Boden düngte, hun
dertfach gesühnt seyn wird, durch des Nordens wilde Hor
den. .So wird das Vaterland wieder gross werden, und wenn
Ihr nicht mehr seyn werdet, wird freie Luft die Blumen Eurer
Grabeshügel wiegen, und der dankbare Enkel in heiliger An
dacht mit Hankgesäagen zu denselben pilgern, und beten: die
Gebeine darunter mögen in Frieden ruhen. Der Reisende Wird
mit heiligem Schauer auf dem Hügel stehen, und ein schmerz
liches Gefühl über die Saiten seines Gemüthes streifen, eine
Stumme Throne in sein Auge treten , denn aus dem Himmel
Wird er die Worte vernehmen: Bleib stehn! Heilig ist die
Stätte wo du hintrittst! nnd Ihr, Kinder Hunnias! werdet le
ben in späten Jahrhunderten, leben im Andenken der Nach
welt, ewiglich!
(SfthUise'folgt.)
Őrs.

V e r m is c h te N a c h ric h te n .
V egyes h íre k .
— Kaptánk egy Szegedi hírlapot jul. IC-ról. Ebben a’
következő híreket olvassuk.

Wir haben ein Szegeden Zeitnogsblatt vom 16-ten Juli
erhalieo; wo wir nachstehende Nachrichten lesen:
In Ofen sind Deutsche, sie zogen am 11-ten Juli hinein-

Tomesvárs Belagerung wird heftig betrieben. Vécsey
arbeitet gewaltig daran. Vor Kurzem machten die Oesterreicher
— Budán németek vannak, jul. 11 -én vonultak be.
zwei Ausfälle, Wurden aber jedesmal mit Verlust zuriiekgeSachkundige behaupten, die Festung müsse sich
— Temesvár ostroma keményen foly, A'écsey ugyan schlagen.
in Kurzem ergehen.
csak hatalmason működik. Közelebbről is kétszer törtek ki az
osztrákok, de mindig veszteséggel vissozavereitek. Müértók
— Gnyon ist hei Titel stark beschäftigt, es scheint, such
mondják, bogy a’ var nem sokára feladja magát.
dieses Nest werde «ich nicht lange halten können.
— Guyon Titelnél erősen dolgozik, úgy latszik ex a fé
— In Ilaali halten die Oesterreicher die Tochter eines
szek sem fogja magát sokáig tarthatni.
Professors auf der Gasse prügeln lassen, weil Sie, da sie die
— Győrött az osztrákok egy tanár leányát az utcsáu meg- selben nicht leiden konnte, ihr Antlitz von ihnen wegwandte.
kancsukáztatták, azért, mert nem nézhetvén őket szemeit ró
— Am 12-ten Juli sind ungefähr 100 Russen von Aszod
luk elfordította.
auf der Kerepeser Strasse nach Pest gekommen. Das Fester
Volk ging ihnen haufenweise entgegen und staunte sie eben
— Pestre jul. 12-én mintegy 100 dr. muszka, Aszódról so an, wie die siegreiche Ungarische Armee. — Dem Fester
jőve a’ kerepesi utón bevonult. A’ pesti nép csoportosan ment Volk ist alles eins, Russe oder Ungar, es soll nur seine Un
elébe ’s ép úgy bámulta mint a’ győzelmes magyar serget. A’ terhaltung haben.
pesti népnek mindegy, muszka vagy magyar, csak mulatsá
— Piemont hat Oesterreich wieder den Krieg erklärt.
ga lehessen.
— Die Wiener Blätter schreiben, Frans Joseph Wolle
— Piemont ismét hadat izent Austriának.
sich mit uns vergleichen.
— A’ bécsi lapok kürtölik , hogy Ferenc* József egyez
— In l’hiladelphin haben die Franken, Dentschen nnd
kedni akar velünk.
Polen im Verein mit einigen Engländern eine Petition der
— Philadelphiában a’ frankok, németek és lengyelek e- Regirung eingereicht, Sie möge Ungarns Unabhängigkeit aner
gyesiilve nehány angollal petitiot nyújtottak he a kormányból, kennen.
hogy Magyarhon függetlenségét ismerje el.
— Der Kö'zlöny vom 15 Juli schreibt: Dnss glanbwör— Hiteles tudósítások szerint az osztrák és szárdiniai kor digen Nachrichten nach, die zwischen der Oesterreichischen
mányok költ megkezdett és némi sikerrel folytatott hékealkn- und Sardinischcn Regirung begonnenen und mit einigem Erfolg
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doz&sok Ausztria túlzott köretelésein hajótörést szenvedtek és getriebenen Friedens Unterhandlungen, an Oesterreichs übertrie
végképen megszakadtak; minek követkeltében a’ hős Velen benen Forderungen gescheitert und gänzlich abgebrochen; und
cének ostromlásával eredménytelenül fáradoiott osztrák had in Folge dieses die Üe9terreichischen Abtheilungen , welche
sich umsonst mit der Uelagerung des heldenmüthigen Venedig
osztályok viszszavonultak.
geplagt haben, xurück gexogen worden sind.

Alólirthox f. év és hónap 9-ről Szathmári Soma nagy
bányai kerületi fő bánya felügyelnék úrtól a’ követkexő átirat
érkexett:
,,A’ xalntbnai tisxtitársainknt még múlt év october havá
ban ért csapás, ax itteni bányavidéken minden gyöngéden érxö síivet e’ nagysierü sierencsétlenség enyhítésére buzdítván,
ha n’ kincstartó tanácstól kihirdetett adakozásra Jakab Sámuel
Kővárvidéke ügyésze által fői sem is szólittatánk vula, as exen levél általadójánnk kéxbesitett 469 fr. és 32 krt p. pénz
ben ösxsxegyüjtöttünk.
Méltóitat a’ pénxügyministerségi tanácsos ur axon kis öszszeget, a’ hátra maradt xalathnai álladalmi tisztviselők özve
gyei és árvái kőit, bölcs bélátása sierint felosztani és a’sze
rencsétleneket arról biztosítani, hogy rokonsxenvünket nem e’
parányi segedelem után, hanem ax adakozók készségéről méltóxtassanak megítélni.“
Ugyan az említett főfelügyelő úrtól érkezett f. hó 12-rőli
átirattal mint borsabányai gyüjtelék még 9 fr. 15 kr.
Mely jótékony adakozásért mind a’ fő felügyelnék úrhoz ,
mind az adakozókhoz ezennel legőszintébb köszönetét nyilvá
nítok magam és a’ szerencsétlen özvegyek ’s árvák nevében.
Egyúttal felszólítom mindazon, hivataloknál fogva Zalathnán lakott álladalmi tisztek özvegyeit és árváit, kik közt a’
fennebbi öszszeg felosztandó, miként a' reájok eső osztalék
átvétele végett, magokat az álladalmi fiókpénztárnál itt hely
ben a’ főkormáoyszéki épületben, személyesen vagy bizomá
nyosaik által jelentsék.
Kolozsvárit, jul. 17-én 1849.
l’énzügyministeri tanácsos és biztos,
Debr eczeni Márton.

Endes ICárolina egy zacskó tépést, l’ersxián Márton fél
font tépést, feles menynyiségü polát és rongyot. Kovács Ger
gely egy karabé csőt szerszámostől. — Vájná úr egy rezes
kardot. Gábor Antal két lőfegyvert. Sorbán Istvánná Oerzsi
Sára négy ón tányért és 2 ezüst forintot korház számára. Ivii—
küllő megye 3602 sing vásznat. Egy névtelen 1 gyutacsos
katona fegyvert szuronynyal és szijjal ellátva, 1 töltény táskát
szurony hüvelyt szijjakkal, egy posztó csákót. Dorgó László
8 p. kész töltést 37 golyót, egy csomó gyutacsot. A’ helybeli
Színház igazgatósága felszerelési költségekre 58 ftot ezüst
ben. Végh László egy töltény táskát. A’ haza nevében köszö
netét szavaz,
f alezredes térparancsnok
llerzenczei Antal.
A’ helybeli térparancsnokság idei 2137. sí. rendelete kö
vetkeztében szívesen kéretik a’ tisztelt szerkesztőség a’ kö
vetkező ajándokérti köszönetét becses lapjában mielőbb közzé
tenni. —
Özvegy László Ferencznő a’ sebesült honvédeink iránti
gyöngédségének azon szép példáját adván, hogy azok számá
ra egy egészen felszerelt ágyat adóit alólirt parancsokságnak
át; mely áll: 1 hamuszinre festett ágyfa, 1 mellé állítandó
asztal, szék és fogas, 1 töltött szalmazsák, 1 tollú derekalj,
1 tollus párnából 2 héjjal; 1 paplanból, hozzá tartozó tiszta
4 párnahéjj és 4 lepedővel; 2 hálósapka, 2 törülköző kendő,
1 pár változó, egy béllelt reggeli köpeoy, 1 pár papucs ’s 2
sebkötő ruhából tépéssel, ’s 2 fásliból 3 levesnek való csésze
és tányér, 1 pár kés ’s villa ’s 1 ivó pohárból; — alólirt pa
rancsnokság ex igen becses ajándékért a’ haza nevében a’ lel
kes hun leánynak legforróbb köszönetét nyilvánítja ’s egyszer
smind óhajtja, hogy a’ honszeretetnek e’ magasztos példája
mentői több követőkre találjon.
Kolozsvárit, jul. í9-kén 1849.
Kel l er s. k.
kórhúsiparancsnok sxáx.

H I B D B T I B S Y E K .
(2) Egy M. B. be lyegü , k is d ed , gyenge vereses szőr ű, kereksárral bekent h o m lo k a , k ö v é r v á g ó t é l i é n a’ k. monostori mészárszék csordájából folyó hó 17-én e l t d v e l y e i l v c n , a’ ki vala
mit tudna az irt tehén hol lé té rő l, szíveskedjek a’ k. monostori mé 
szárszékhez jelentést tenni.
(2 )
HIRDET MÉ NY .
(3) KARVÁSZI JÓZ SEF török czimii kereskedésében liájzsir és
^ a b o n a pálinka árultatik.
(3 )
(3) Az álladalom részéről közhírré tétetik — hogy itten Kolozs
v á r i t —- a ’ volt kormányszéki lakban működő különböző hivatali osz
tályok számára — a’ következő télre megkivántató — 300 az az h á ro m 
száz rövid öl tűzifa bészerzése és hészálitása iránt — idei augusztus
hó első napján — a’ fennirt kormányszéki lak levéltári hivatal egyik
szobájában ár-csökkentés fog tartattutni az árcsökkentés feltételeit —
a’ vállalkozni kívánok akkor ott helyben megértendök.
(3)
H IR D E T M É N Y .
0 ) pgy fejősbival hornyával együtt, folyó hó 33-ka éjjelén, az
égés miatti zavarok közt belső királyutczából eltévedt. Az Janyabival
következő éjen elő ke rült volt , de hornya nélkül; az óta ismét nem
talál tátik. A’ ki tud valamit róla, szíveskedjék a’ Honvéd kiadó hiva
talában jelenteni.
(n
(3) Az álladalom részéről kö zhírr é tétetik: hogy a’ p o ts te lk i,
’s ahoz tartozó martontelki álladalmi rész jószág jovadalmaival együtt
Kükt'illőmegyében , a’ jövő nove mbe r 1-ső napjától számítandó 3 egy
másután következő évekre haszonbérbe fog a d a t n i , az árverés tartatni
fog a’ jövő augustus 6-dik napján a* potstelki álladalmi ud v a rb a n ,
hol a’ haszonbérleti szerződés pontjai clőlegcsen is megtekinthetők ,
’s egyszersmind a’ haszonbérbe adandó jók és javadalmak menynyi és
minőségekről is meggyőződést le het szerezni; az árveréshez pedig az
illő bánatpénz bététele m e ll e tt , hozzá szollani mindenkinek joga lészen.
Kolozsvárit julius 13-kán 1849.
( 3)

(2) Az álladalom részéről közhírre tétetik : hogy a ’ jövő hétfő n
u : m : f o l y o h ó 23-ik n a p j á n a ’ város czigány sori szegelet k o r tsomája udvarán nagy számú juhok es ketskék fognak köz árverés utó
ján eladatni. Kolozsvárit 18-dik julius 1849.
(3 )
(3) Az álladalom részéről közhírré tétetik : hogy Pocság a^hely8ége lázzangó lakóitól 3. ló — melyek közül egyik f e h é r , mási k szür
kés d e r e s , a’ harm adik pedig világos pej ’s ennek szopó pari pa csi
kója is van — ide Kolozsvárra az álladalom számára he k ü ld e te tt ;
melyek élelmi gazda kezelő SZABÓ ZS IGM OND u tjá n , 12. napig
m e glá th atok, a zo u tu t — ha követeléseiket a’ lehető tulajdonosok Le
ne m a d j á k —-a’ lovak eladatnak. Kolozsvárit jul. lő -k á n 1819. (3 )
ÁRVE RÉS I HIR DETMÉNY .
(2) Kolozsvártt belső középutezában — a’ déli soron l e v ő — 509.
szám alatti h á z , folyó hó 26-án d é l e l ő t t árverés u t j á n , szabad kéz
ből öaök úrron el fog adatni.
(3)
(3) A’ B c s z t e r t z e i t á b o r i ) ó j m e g s z ö k ö t t és a ’ dezméri erdőb en lappangó honvédek által e l o r o z t a t o t t k é t k a nt z a k e r e s t e t i k ; melyek közül egyik v i l á g o s s á r g a , az első
j o b b I á I) a a’ bokájánál h ib á s , a ’ hátulsó jo bb lába k e v é s s é
s z á r c s a , a’ bal lábánál a’ körmin fejül patk ó nyom látha tó, 4 éves,
15 V, markos. A’ másik a r a n y s z ő r ű p e j k é t Ilii t ú l s ó l á b a
s z á r c s a , 9 éves, 14 marok 3 ezol, pirosp ej kanlza csilkó a la tt a, az
anyához hasonló. A’ ki hol létökröl valamit tudna szíveskedjék a
Kolozsvár városi elöljárósághoz jelentést tenni.
(3)
(3) Néhai dr. Józsa Dániel u r tömegéhez tartozó minte gy 3,000
veder különböző, de leginkább 1846-dik évi termés b o r Sz. Som 
lyón továbbá mintegy 1000 v ed er 1848-k évi te rm és jó minőségű b or
Biilyoghon; ’s végre a’ S /.. Somlyói hegyen ievő egy 20 kapás szöllő,
mely alatt jó borh áz is van; szabad kézből b á r m ik or illő áron eladandók. — Bővebb értesülést nyerhetni Somlyón vggy alólirtnál, vagy
távol létemben Jozsa G y u la , — Bályoghon pedig tisztartó CSENGEK!
SÁMUEL uraknál.
HEGYI M IH Á L Y ,
a’ Józsa árvák gyám-gondnoka.
(3)
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