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A’ magyar hadser eg ösi szes parancsnokai nah.

Al l en Bef ehl shaber n der ungar i schen Armee*
Unser Krieg, den wir gegen zwei iiebermüthige Miicbte füh
Harciunk, melyet Európa két elbiiott hatalmassága ellen
vezetünk, nem a' nemzetiség, hanem a’ közszabadsúg harcia ren, ist nicht ein Nationalkrieg, sonderq ein Krieg der allgemeinen
os absolulismus ellen. Győzelmeink, elödiadalai a’ világsza- Freiheit gegen den Absolutismus. Unsere Siege, sind Vorkiimpfe
badságnak. így van a’ ueiniet ’s kormánya lelkesülve 5 így van der Weitfreiheit. So ist die Nation und ihre Regirung begei
különösen meggyőződve n’ nemiet hadügyét vezénylő végre stert; diese Ueberzeugung hat besonders die ausübende Ge
walt, welche die National Kriegsangelegenheit leitet.
hajtó hatalom.
In solcher Ueberzeugung ist das Kriegsminislerium, welches
Ilyetén meggyőződésben lévén a’ hadiigyministeriuro, nem mit nicht geringem Befremden und ßedauren erfahren hat, dass
csekély megütközéssel ’s illetödésse! értesült, mikép némely einige Commaudanten in der Armee, und militärische Vorge
seregparancsnokok ’s katonai elöljárók, a’ hatalmuk ’s rende- setzten, die unter ihrrr Maciit und ihrem Befehle stehenden
leteik alatt álló idegen ajkú egyénekkel, de kiváltképpen a’ Individuen fremder Sprache, hauptsächlich die Kaiczea und
rációkkal ’s oláhokkal nem a’ megkívántaid emberséggel bán Walachea nicht mit der gehörigen Menschlichkeit behandeln,
nak , ’s különösen nemzetiségüket szidalmak ’s káromkodások und ihnen vorzüglich ihre Nationalität mit Schimpfreden und
közt vetik szemökre, mit nem csak a’ humanitás elvei tilta Flüchen vorwerfen, was nicht nur die Grundsätze der Huma
nität verbieten, sondern auch der Schicklichkeit widerspricht.
nak, hanem az ildomosság is ellenez.
Welche in unsern Heilten für den gemeinsamen Zweck
Kik sorainkban küzdenek közczéinnk, a’ szabadság mel streiten, für die Freiheit, sind alle, zu welcher Nation sie auch
lett, nkármely nemxetbeliek legyenek, mindnyájan testvérekül gehören mögen, als Brüder zu betrachten, als solche, welche
tekintendők, olyanokul, kik velünk karöltve, rokonilag egy a- mit uns Hund in Hand brüderlich auf ein und dasselbe Ziel
zon óhajtott czél felé törekesznek.
losgehen.
Aztán rácz, oláh ntyánkfiai, kik velünk harcidnak, gyer t, ü1' --Farner1 sind unsere Raiczischen und Walachischen Freun
mekei, szülöttei ugyanazon hazának, melynek mi, — ’s tehet- de, die mit uns kämpfen, Kinder des nähmlicheo Vaterlandes,
nek-é róla, hogy testvéreik fegyvert foglak a’ szabadság wie Wir, —und können sie dafür, dass ihre Brüder zur Un
megdöntésére ? Ók vétőkkel mossák le magukról testvéreik terdrückung der Freiheit die Waffen ergriffen haben? Sie
waschen mit eignem Blute von sich die Schande ihrer Brüder.
gyalázatát.
Diesetunach wird daher alten Commandanten und militä
Mindezeknél fogva szigorúan meghagyalik a’ magyar had rischen Vorgesetzten der gesäumten Ungarischen Armee
sereg öszstes parancsnokainak ’s mindenféle katonai elöljárók strengstens aufgetragen; die unter ihren Befehlen stehenden
nak, miszerint parancsaik alatt álló idegen ajkú vitézeinket, Soldaten fremder Zange, die Slavonier, Itaiczen, Walachen
tótokat, ráczokat, oláhokat ’stb. emberséges bánásmód állal u. s. w. durch ein humanes Benehmen für unsere Sache lieber
inkább ügyünknek megnyerni ’s nemzetiségünkbe! édesgetni i- zu gewinnen, und ihnen unsere Nationalität angenehm zn ma
parkodjanak, semmint nemzetiségöket szidalmazzák , ’s e’ mi chen, als ihre Nation zu schimpfen, und durch dergleichen
att őket üldözvén azt okozzák, mi ilyetén bánásmódnak rendes Verfolgungen das zu verursachen, was die gewöhnliche Fol
eredménye: t. i. hogy az ily egyének aztán elkeseriilnek és ge einer solchen Behandlung ist, nämlich dass solche Indivi
szökevényekké válnak.
duen erbittert werdeo, und desertiren.
Alle diejenigen, welche dieser Verordnung entgegenhan
Mindazok, kik e’ rendelettel ellenkezőleg cselekesznek,
szigorúan megbüntettetni, ’s illetőleg tisztségeiktől megúsz deln, Werden hart bestraft, und nach Befund ihrer Officierstelien entsetzt werden.
tatni fognak.
Kelt Szegeden, jul. 22-én 1819.
Szeged d. 22 Juli 1849.
Iladügyminister,
Kriegsminister Aulich.
Aulich.

Vet t er a l t á bor na gy urnák a’ hadügymi ni s t er i umhoz f el kül döt t j e l e nt é s e s zer i nt r é s z 
l et es t udósí t ás a’ f. hó 14-én Ti tel felé i nt ézet t
körjáratról.
Folyó hó 14-én reggel fél 8 órakor, azou idő tájban,
midőn a’ déli hadsereg jobb szárnya a’ bátor Guyon vezény
lete alatt a’ vakmerőén megtámadó ellenséget Kérenlul hajtotta,
Skor nt of s zky táborkari százados jól rendezett dispositioja
szerint Periász lelöl megtámadó Herr a örnngy az ellenséget
titeli erős állásában, ottan magának az ellenség állásáról ’s
erejéről tudomást szerzeadó.
Kevés ágyúzás után a’ roham vévé kezdetét, Páratlan bá
torsággal nyomultak seregeink a’ talphidnkon keresztül ’s ro-

Genauer Ber i cht über die nm 14 d. M. ge ge n Ti 
tel ger i cht et e Rec ognos c i r nng, nach der vom
F. M. L. Vet t er dem Kr i e gs mi ni s t e r i um e i n ge
s c h i c k t e n Meldung.
Am 14 d. M. 11 m '/'! S Uhr in der Frühe, um die Zeit,
als der rechte Flügel der Südarmee unter dem Hefehle des
tnpfern Gityon den tollkühn angreifenden Feind über Kér hi
naus trieb, grif Mojor Herrn, nach der gut eingeleiteten Dis
position des Hanptmnns vom Genernlstnab Skorntofsiky, den
Feind in seiner starken Position bei Titel von l’erlnsz her nn,
um sich daselbst von der SlelluDg und Kraft des Feindes zu
überzeugen.
Nach einer kurzen Kanonade begann der Sturm. Mit bei
spielloser Tapferkeit drangen unsere Schnuren über die Flössbrücken, und der Feind wurde durch ihren Sturmangriff in we
nig Minuten aus seiner starken Position bis hinter die dritte
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InroraegtámndásuU illái bi ellenség 'kevés peretek alatt erős
nílusiból egész n’ 3-ik Ilid mrgé sznriltatott. Egy elfoglalt
ágyú, melynek tovább vitele lehetetlen villa, vízbe dobatott.
.V honvédőink által legnagyobb vitézséggel bevett sAnczokban
lőszer találtatott, mely minthogy el nem szállíttathatott, »' vi
téz lisztek állói megsemmisittetett.
A’ sánczok bevételénél leginkább kitüntették magokat a’
67-ik honvéd zászlóatjbeli 2-ik század, 2 század a’ 00-dik
honvédzászlóaljból és 2 század a’ 41. h.zászlóaljból. Kivált
képen n’ főtisztek, kik legnagyobb Iiidegvérüséggel kartácsgoljók közepette vezényelték csapatjaikat.
A’ csongrádi gyalogság mint tartalék állott a’ hídnál és
nyomatékos szolgálatot telt, n’ viazssooienet alkalmával ni el
lenséget viszszatartóztatván. Legnagyobb ágyndiirgés és puskaropogás közt tartott a’ csata fél 8 órától délutáni fél 2-ig.
Készünkről fájlaljuk vitéz Gassner C>7-ik záazióaljbeii
százados vesztét, ki mindig elől volt, hol a’ sánctnkat ostroinolni kellett.
^
Megsebesittetett Fl as kay százados és Kemenesal j a
90-dik honv.z.aljból; a’ honvédek közül pedig mintegy 41.
A’ tüzérség egyátalában mind igen jól viselte magát. A’
mi az ellenség veszteségét illeti, ez legalább ia négyszerié
olyan, mint a’ miénk.
A’ körjárat (diecognoscirung) által kitűzött ezéi elérése
után csapataink a’ legjobb rendben elúbbeni állásukba viszszamenlek.
Szeged , jnlius 23, 1949.
Hadőgyroinister,
Aulich.

/V csn ta térrő S .
Miután az ellenség ciőcsapalja két rendben viszszaveretett,
tegnap öszszes erejével Szem er ián ál minket megtáraodni
három vonalon előnyomult. Est észrevevén , egy század lovas
sággal és 2 ágyúval elönyomuUum , az ütközetet megkezdet
tem és mind addig ágyuztam, ötig a’ fősereg az ütközetre el
készült.
Délután négy órakor az ellenség 20 ágyújával, 3 röp
pentyűvel , G gyalog zászlóaljjal és 2 czered lovassággal előnyomnlva az ütközetet élénken megkezdette. Négy kis zászló
sijáéi, 14 Agyú és 2 század lovasságból álló seregem , ”<z
géBZ vonalon csatába jött. Éjjeli ti óráig folyt a’ lehető leg
nagyobb élénkséggel mindkét részen a’ tüzelés. Az ellenség
rohammal jött minden oldalról elé, de honvédeiok vitézsége
viszszntéritetíe.
Készünkről van mintegy 15 —20 halott, 49 sebesült, nz
ellenség részéről pedig a’ lakosok feladása szeréot 30 szeke
rén vitettek visxssa holtok és sebesüllek.
illa reggel az ellenség minden oldalról visxssa vonult a'
siási földre.
Sepsi St. György Julius 24-én 1819.
Gál Sándor ezeredes.
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Sepsi Szt. Györ gy jul. 21. 1849. d. e. 10 órakor.

Brücke ged üngt. Eine genommene Kanone, deren Weiterbrlngung unmöglich war, Wurde ins Wasser geworfen. In den
von unsern llonvéds mit der grössten Tnpferlieit genommenen
Schanzen fand man Munition, welche, da sie nicht transportirt
werden konnte, durch die tnpfern Off c e e vernichtet Wurde.
Bei der Einnahme der Schanzen zeichneten sich beson
ders aus, die 2-te Compagnie vom 67-sten, 2- Com
pagnien vom 90-ten und 2- Compagnien vom 41-stsn
Honvéd Bataillon. Besonders die Staabsofficiere welche mit
der grössten Kaltblütigkeit mitten im Kartätschen Kugelregen
ihre Abtheilungen anführten.
Das Csongrader Fussvolk stand als Keserve bei der
Krücke, und (hat wichtige Dienste, indem es beim Rückzug
den Feind aufliielt. Unter dem grössten Kanonendonner und
Kleingewelirlärra dauerte die Schlacht von halb 8 Uhr bis
halb 2 Uhr nach Mittag.
Von unserer Seite bedauern wir den Verlust Gassners des
Hauptm ums vom 67-ten Bataillon, der überall voraus war, wo
die Schanzen zu bestürmen waren.
Verwundet wurde der Huuptmann Flaskny und Kemenes
alja aus dem 90-sten Honvéd Bataillon, von den llonvéds etwa 41.
Die Artillerie führte sicli durchgängig sehr gut auf. Der
Verlust des Feindes ist wenigstens viermal so gross, als der
unsrige.
Nach der Erreichung des Zwecks der Kecognosciriing,
gingen unsere Alitheiluogen in der besten Oidnuug in ihre
früheren Positionen.
Szeged d. 83. .Juli 1849.
Kricgsminisler Aulich.

VOM SCHLACHTFELDE.
Nachdem der feindliche Vortrab zwsimahl zurückgeschla
gen wurde, ist er gestern mit seiner ganzen Macht hei S z emeriu von drei Seiten zugleich gegen uns vorgedrnngen.
Dieses bemerkend, ging ich dem Feinde mit 2 Schwadronen
Kavallerie und mit 3 Kanonen entgegen, und begann die Schlacht,
und beschäftigte de« Feind so lange mit Kanonen, bis meine
Haupt Ti tippe schlachtfertig war.
Nachmittag um 4 Uhr begann die Schlacht, von Seite des
Feindes mit SO Kanonen, 3 Rucketten Batterien, G liattailioa
^Fassvolk lind 2 Kelter
mentein. Meine aus 4 kleinen Ba
taillon, 14 Rationell und 2 Schwadronen Reitern bestehende
Truppe f.iclit auf der ganzen Linie. Das Feuer« dauerte mit
der grössten Lebhaftigkeit von beyilen Saiten bis 1 I Uhr in
der Nacht. Der Fei id stürmte von allen Seifen auf uns, aber
dia Tapferkeit unserer lionvéd-s schlu; ihn jedesmal surrtet.
Unser Verlust ist 15 —30 Todte, 10 Verwund e, der
Feind aber, wie die Einwohner erzählen, hat seine Todten
uod Verwundete auf 30 Wägen mit sich fortgenommen.
Heute früh hat sich der Feiud an allen Seiten auf den
sächsischen Boden zurückgezogen.
Sepsi Szeutgyörgy d. 24. Juli
Al exander Gál,
Oberst.

Nicht itinflllcfrer Tlaeif.

Sepsi S ít. György, d. 21. Juli 1849.
Vormittag um 10 Uhr.
Szerkesztő Ur! Sepsi Szt. György még tegnap ilyenkor
Herr Redacteur ! Sepsi Szt. György war gestern um diese
a’ muszka uralom alatt volt —’» ma hála istennek ismét a’ mi Zeit noch unter russischer He r-chaft — heute ist es Gott sey
énk. - Ha Bem a’ vezérünk, mi előre megyünk.
Dank wieder unser. Ist Bern unser Führer, so gehen wir
vorwärts.
Tegnap délután mint egy 5 órakörül agyú szó után fog
Wir nahmen e* gestern etwa nm 5 Uhr noch Mittag,
lalók el.
nach einigen Kuuonenschüssen ein.
Szent Györgyön benn, nz Oláhországból viszsza kereke
In Szt. György waren die kleinen Trümmer der aus der
dett, elrongyolt ’s szigorodott osztrák katonák csekély töredé Wallachei zurückgeuomcnerien, abgerissenen, abgezehrten öster
ke volt, kik midőn a" városból kivonultak az Oltvizéni hidat reichischen Soldaten, welche da sie sich aus der Stadt hiuauszogen
felgyújtották ; de egy ifjú lelkes székely polgár, Imre Lázár a’ die Brücke über dm Abfluss anzündeten. Ein begeisterter jun
táborból előszaladott, ’s a' néppel, oda tódult nők és gyermekek ger Sieklerbürger, Latnr Iroreh, eille aus dem Lager hervor
kel kioltotta.
und löschte mit dem Volke und hingeeilten Weibern und
Kindern das Feuer.
A’ mit előbbi levelemben irék, hogy az osztrák és muszka
Was ich in meinem frühem Briefe schrieb, dass zwischen
katonák kötött nincs rokonszenv, bizonyos, ’s amazok — mint den österreichischen und russischen Soldaten keine Sympathie
a’ nép beszéli —csak alkalomra várnak, hogy áljöjjenek.
herrsche, ist gewiss, und jene, wie das Volk ppricht, nur
A’ föhsarolt gabonából, malomban, sütőknél ’s raktárban auf Gelegenheit warten um herüber zu treten.
Vuu der erpressten Frucht sind in den Mühle«, bei den
még maradott miniegy 3 —4 szál köböl, 200 veder pálinka ’s
Blickern und in den Magazinen noch etwa 3 bis 400 Kübel,
nehány darab marha.
200 Eimer Krontwein und einige Stück Vieh geblichen.
Háromszéknek még csak u' szászság felőli egy két falu
In Háromszék streift der Feind nur noch in einigen gegen
jában portyát ellen; merre járnuk ’s hol táborok megfordul, das Sschaenlaod gelegenen Dörfern herum. Woiu sie gehen

„rrü Icai ott a’ mező is rét, ’s üresek n’ házak és kamrák.
A’ népre vetett nagy rovatoloknt egy erdélyi Jó mag cs.
li, kapitány, Horváth *) nevezetű — n’ volt fiscalis directnrook
fia vetette. — Héj ilyen jóféle éjji madaraink sokan vaoottk
„ekünk. — Máskor tölthet.
Németh László.

Gyógys z e r a’ eh ól éra ellen. Közelebbről egy atya
cholerábaa eiolő gyermrét, miután a’ rendes orvosi segétyt
nem segithetőnek látta volna, hidegvíz használatával gyógyitá
meg. A’ hideg vizet Rriesznit* elvei szerint következőleg hasz
nát«: gyermekét egy hideg vízzel megáxtatott ’s kifacsart le
pedőbe takarva, egy másik száraz lepedőbe ’s ezea felül egy
köoynyebb pakróczba pólálta , továbbá fejére is tett egy vízzel
megáztatott ’s kifacsart lenrubát, erre egy szára* kendőt tett.
Így bepólálva tartotta egy óráig, ezután 15 foknyi hideg víz
ben förösztötte 3 perczig, ezután rögtön hideg vízbe megáztalott ’s kifacsart ruhát tett gyomrára, e’ vizes ruhára egy négy
rét fogott száraz ruhát tett, így hagyta betegét több óráig
nyugodni. Időközben inni anynyi hideg vizet adott, menynyit
megbirt inni. Ezen eljárást eleinte több izbeo, később csak
reggel és estve követte el. Eledelül a’ beteg siírü levü gyöngykása ’s minden fűszer nélküli levest, köményes levest, ké
sőbb csirkebecsináltat, szinte fűszer nélkül csak is veteményoyel készítve kapott. így a’ már elitéit beteg kevés nap aluH
meggyógyult A’ gyomoroak hideg vizte! áztatott rnhávoli gya
kori borougatása hasmenés, gyomor-görcs ’a főfajásos forró-

V e g y e s hirelc.
— Sseredfalvi táborunk Szász-Régen olatt ütközött a’
muszkákkal, és ez ütközet a’ muszkáknak sokkül több vesz
teséget hozott, mint mieinknek. E’ táborunk Balovásárig vo
nult viszszn, ott várandó bén* oly régóta várt. segedelmet.*)
Ezen visisznvonulás nkozá a’ szamosujvári tábornak Szamnsfalva- és Apahidára szállítását, nehogy egy nlrialmozdulattal
Sí. Régen tájáról kedve jöjjön a’ muszkának Kolozsvárra in
dulni.
— Az Alföldi Hírlap is megindult már valabára.
— Feldxcugmeister Heynau Resten egy piacaiban tudatja
a’ közönséggel, bogy ö nem jön hozzánk amúgy Windisgrütz
módjára, ki gulamblelkü jó barátja volt a’ rebelliseknek , ha
nem ő karddal kezében mint ellenség jön , jön boszsznt állni,
’sat. ’aat.
— Egy másik piacaiban ö felsége a’ huszár oberster pa
naszkodik , hogy neki nincsen egy jó barátja is Magyaror
szágban, és azért ő sem fog velünk bánni mint alattvalóival,
hanem mint hódított országgal. Azonban ha megtérünk és a"
rebellioval felhagynak , ö a’ népeinek adott constitutiokat hiven
fogja megtartani. Szép I!
— Jnl. 18-án estve órákig tartó kocsi vonalon hozták a’
vóczi ntnn Restre az osztrák-muszka sebesülteket. Ilién reg
gel 8 gőzhojó érkezett meg «ebi-sültekkel.
— Az osztrák császár is fenhangon parancsolja, hogy a’
két magyar haza —melyből egyik sem övé — ostromállapotba
tétetik, hogy minden polgári hatóságok ’s lakosok Heynaunnk
engedelmeskedjenek. Továbbá akasztóin büntetés terhe alatt
parancsoltatik , miként a’ magyar pénzjegyek 24 óra liláit be
szolgáltassanak. Értők sem nvugtatváoyl, sem zwang-nótát
nem adnak. Az oszt r ák Unton a sag azonban magyar
l'énzj egygyel fizet és vásárol.
— A’ maszkoknak Magyarhoniam fő fegyverük »’ ha* n g s á g és i j es zt get és , de ha reájuk ijeszt valaki,megfélerolenek és elfutnak. Egy Rebrerzen leié utazó honvédtiszt
találkozik 18 kozákkal, lievárja őket 50 lépésre, akkor két«söviijéből^elejl keltőt egymásután, a’ többi elszalad. Tovább
) t jabh liir s iorin t e?.en szép ma dár elfogatott.
’ ) Ú ja bb

1lSZ8J„,

S z n r k.
Ilii- szel ént Cz. Sz. G yörgyre, M. Vitai: Ii'dv mellett, jiitt
i k.

nnd WO Ihr Lager sich bewegt, dort bleibt Feld nnd Wieso
brach liegen — und die lliiuser"tind Kammern leer.
Der kaiserliche llatiptuinnn Horváth, *) Sohn des gvweseneti Fiscahlirectors, ein guter"Sprössling Siebenbürgens, hat
auf das Volk grosse AuGchlägejgemscht. Solche gute Nacht
vögel gibt
mehrere hei uns.
Em nndersmai mehr.
Lndisl. Neroetb.
Hei l ungsroi t t el gegen die Cholera.
Nächstens heilte ein Vater sein in der Cholera
liegendes Kind, da er sah dass ihm die ärztliche Hilfe nichts
fromme, durch den Gebrauch des kalten Wassers. Das
kalte Wasser wandte er nach l’riesnitzs Grundsätzen
folgender Massen nn: Er wickelte das Kind in ein , in kal
tes Wasser getauchtes und dann atisgewnndenes Leintuch,
darüber ein nnderes trockenes Leintuch untl über dieses «inen
leichten Kotzen, ferner legte er ihm auf den Kopf ein
ins Wasser getauchtes und «tisgewuodenes Leinwamlslüclc
welches er mit einem trockenen Handtuch umwickelte.
So eiogewicltelt liees er es eine Stunde, dann badete er es
3 Minuten laug in kaltem Wasser von 15 Grad ; hierauf leg
te er ihm gleich ein ins kulte Wasser getauchtes untl unsgewundenes Tuch auf den Mögen , und auf dieses ein vierfach
gefallenes trockenes, so liess er das Kranke Kind mehre-o
Stunden ruhen. Während diesem gab er ihm so viel kaltes
Wasser zu trinken, als es nur vertragen konnte. Diese l!ehandiungsart befolgte er im Anfänge mehrmals, später nur
morgens und abends. 7 .um Essen bekam der Kranke dicken
Gerstenschleim ohne alles Gewürz , Kümmelsuppe und später
Händel-Eingemachtes, Welches ebeofals ohne Gewürz nur mit
Grünzeig zubereitet war. So genas der schon vevurlheilte
Kranke in wenig Tagen. Das öftere Gelegen des Magens mit
kalten nassen Tüchern ist auch hei Abweichen, Magenktämpfen und Hitze mit Kopfweh von Nntzeo.

Tea'äiilscJile H a clsr lc M eii.
Unser Szeredfalver Lager hat bei Szász Régen mit den
Russen geschlagen, und diéae Schlacht hat den Russen bei
weLen>_mehreren. Verlust verursacht, als den Unsrigen. Die
Unsrigen haben sich bis Balavasär zurückgezogen , wo sie die
längst ersehnte Hilfe abwarten. Dieser Rückzug verursachte
die Verlegung des Sr. Ujvúrer Lagers nach Szamosfalva und
Apahida, damit die Russen nicht Lust bekommen, durch eine
Flankenbewegung , aus der Gegend von Szász Régen , gegen
Klausenburg zu rücken.
— Auch das Alföldi Zeitungsblalt bat endlich einmal
begonnen.
— Feldzeugmeister Heynau verkündet der Rester Gemeinde
in einem RIacate, er komme nicht auf Windischgrützische
Weise zu uns, welcher ein sauftmiiihiger guter Freund der
Rebellen war, sondern mit dem Schwert io der Hand als Feind
komme er, als Rächer u. s. w.
In einem andern RIacate klagt Se. .Mattat der HttstarenOberste, dass er in Ungarn keinen einzigen guten Freund ha
be, und deswegen werde er uns auch nicht behsndeln wie
Unierthanen, sondern wie ein erober e« Land. Wenn wir in
dessen uns bekehren und der Rebellion entsagen, wolle er die
seinen Völkern gegebene Constitution treu halten. — Schön!
Am 18 Juli abends brachte man auf cioetn mehrere Stun
den langen Wagenzug auf der W iener Strasse die österreichisch-ru-sisclteu Verwundeten nach Rest. Am 19-ten in der
Frühe um 8 Uhr langte das Dampfboot mit Verwundeten angefüllt an.
Auch der österreichische Kaiser erklärt mit gebieterischem
Tone, die beiden ungarischen Länder, — wovon keine ihm
gehört—in Belagerungszustand, und befiehltdass alle bür
gerlichen Behörden und Einwohner Heynau zu gehorchen ha
ben. Ferner wird unter Galgenstrafe befohlen, die Ungarischen
Banknoten in 24 Stunden nbiuliefern. Weder Quittungen, noch
Zwangsnoten werden dafür gegeben. Das ö s t erjr e i c h i sehe Mi l i tni r zahl t und kauft i ndessen mit Un
gari schen Ranknoten.
Die llaupwalle der Russen in Ungarn ist Lüge nnd
Sch reck u ng, wenn a er jemand sie erschreckt, fürchten
sie sich, und laufen davon. Ein gegen Debreezin reisender
Honvéd Olficier stösst auf 18 Kosaken. Er erwartet sie anf
*) Nach den neuesten Nachr ichten wurde dieser sau be re Vogel
gefänglich eingezngen.
Hedact.
*) Nach neuesten Nachr ichten ist nncb Cz. Sz. György ne ben M.
Vasiitliely zuriiekgt ominen.
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menve talál G musikát, ebből egyet megsebesít, kettőt le 50 Schritte, schiesst mit seinem Doppelgewehr zwei herunter,
fegyverez , a’ bárom elszalad. Egy helységben 2 gyalog musz die nndern entspringen. Im Verfolg seines Weges trilTt er Wie
ka beszállásol egy szegény emberhez, ’s inig alusznak, a’gaz der G an, von diesen verwundet er einen, zwei entwaffnet er
da elszedi fegyvereiket és reggelre a’ két félelmes muszka und drei entliiehen. ln einer Ortschaft kehren zwei Itussen bei
megszökik. Ilyen vult a’ debreczeni muszka , pedig csak föl einem armen Mann ein, und während sie schlafen, nirnt ihnen
der Wirthdie Gewehre weg, und in der Frühe entspringen
tehetni , hogy oda a’ javát kiildék.
die erschreckten Hussen. So Ovaren die Debrecziner Hussen,
— Debrecien tájékán a’ muszkák egy pár ökröt 40 fr., und man kann doch aanehmen, dass dorthin die besten ge
a’ csizmát 2 frttal p., az élelmiszerek árát egyharraadbaa fi schickt Wurden.
zették , még pedig eziistpénz helyett valóságos Wiadischgrütz— In der Debrecziner Gegend zahlten die Hussen ein l'ar
féle és jóságos osztrák bankjegyekben.
Ochsen mit 40 11. die Stiefel mit 211. C. M.; die Lebensmittel
mit einem Drittel ihres Preises, und zwar statt Silbergeld mit
— Drewenyák Ferenci, szabolcsmegyei orosz-osztrák ächten Windiscbgrätzischen österreichischen Banknoten.
császári biztos ( különben szabolcsi birtokos és tudós), azt pa
— Franz Drewenyák russisch öiterreichisch Kaiserlicher
rancsolta Nyíregyházának, hogy a' különben is értéknélkúli Commissair im Stabolcser Comitat (übrigens ein Gutsbesitzer
magyar bankjegyeket szolgáltassa haladék nélkül kezébe,’s und Gelehrter dieses Comitats) befahl in Nyíregyháza, dass
ő nyugtatványt fog értök adui. Erre az okos nyíregyházi la die ohnehiu werlhloäen Uugrischea Banknoten ohne Verzug ihm
kos igy szólt: „már ha rósz is a’ magyar bankjegy, mégis eiogeliefert werden sollten, und er würde eine Quittung darü
csak jobb a’ Drewenyák uram nyugtatványánál.“ És senki sem ber ansstellen. Der Kluge Nyiregyházer Einwohner enviederadta bé bankjegyeit.
te: „Wenn nun auch die ungarische Banknote schlecht ist, so
sie doch viel besser als die Quittung meines Herrn DreWe— Jellnchich ’s a’ ráczok Titelt elhagyni kénytettek ’s ist
Dyák.“ Und niemand lieferte sie ein.
hir szerint Eszék felé húzódtak.
Jellachich und die Haiczen haben Titel verlassen müssen,
— Kolozsvár városa már korábban minden probavágás und ziehen sich, wie es lieist gegen Essék.
— Die Stadt Klausenburg hatte schon früher ohne Probenélkül a’ húst 17 xra emelte, ez ellen nkkor felszólamláok;
mostanában próbák vásároltattak a’ mészárosok tudta nélkül, hanen das Fleisch auf 17 xr. erhöht; wir beschwerten uns da
’s ennek következtében a’ hús 1 xral leszálittatott. És alig tör mals darüber. Jetzt wurde ohne Wissen der Fleischhauer Pro*
tént a’'leszállítás, a’ mészárosok már panaszkodnak ’s kérik bevieh gekauft, in Folge dessen das Fleisch auf IG kr. her
a’ tanácsot a’ hús felemelésére,—egy kevéssé fenyegetőiknek abfiel. Kaum ist dies geschehen, so klagean die Fleischhauer
is, hogy 16 xrért nem fognak vágni. E’ fenyegetést azonban schon, und verlangen vom Magistrate die Erhöhung des Fleisch
preises , drohen auch ein Wenig, dass eie für IG kr. kein
most a’ tanács kutyába sem vette.
Fleisch aushauen werden. Diese Drohungen indessen Werden
vom Magistrate gar nicht beachtet.

S. Sz. György , nyárelő 7.
Tisztelt Kormánybiztos Ur! A’ már boldog emlékű austriai
dynastia beuigna sacratissima clementiájából rommá dala a’ vad
oláh csorda Puchnerico-csássári, királyi, apostoli general Pré
dán vezérlete alatt azon helyet is, melyet szeotté keresztelt
a' bethleni musák volt szent hajléka , ’s arnak sok száz ege
rekre menő ásvány, ritkaságok ’s nagy szánén,bönyvtárs,: azon helyet, melyet szent ihlettel kell emliteni e’ hon miveit
ezreinek, — az ármány bűnre csigázott czinkossainak pedig
még közeledni is tilos lesz vala kárhoxatos bűn nélkül. A’ már
megboldogult szemtelen liabsburgi ház kegyes volt e’ szent
helynek hon szerelmétől lángoló fiait és leányait lemészároltatui engedni; a’ várost felperseitetni , menekülő lakóit erdei ül
dözött vadakká kényszeríteni a" nagy hó és hideg daczára, mi
miatt sokan halál martalékai, sokan egész életekre nyomorul
takká fagytak. Ezen szerencsétlen embertársain résztvevő ke
bellel kívánt segíteni S. Szt. György városa , melynek hasonló
sors vala Ígérve nehéz napjaiban e’ hazának, ’s csak is isteni
gondviselés és a’ székely név menté meg. Hésztvevő kebellel
járult ezen idvcs áldozatra e’ kis város minden lelkes polgára
es polgárnője ( egy néhány dusabb ’s maga felé hajló kezű
hivatalnokon kívül, kiknek idővel nevével is kedveskedünk)
felhivá ezen város n’ közelebb fekvő vidék lakóit is, kik öröm
mel tódultak azon áldozati innepélyre, melyet tavaszutó 13-án
a’ nehéz idők daczára is zene mellett ülénk meg a’ Székel
nemzeti ház nagy ttremében. Csekély bementi dij volt szabva,
hogy minden polgára és polgárnője e’ hazának felekezeti kü
lönbség nélkül résit vehessen ; ’s igy eien kis város , mely
első adó harangját a’ székely ágyuk öutésére, első szereié fel
a’ legelső egy fontos és 3 hatfontos ágyút, kis pénztára hagy
megrovásával ’s le'kes mesteremberei csaknem iogyen, éjjeli és
nappali nyugalmuk feláldozásával tevék használhatókká e’ di
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cső ciélra, első mejjeszté meg falióráit nehézékeitól ágyú go
lyóknak, ö ajándékoz» hálabérül egy 4000 pengő ftos legszebb
helyen fekvő pár telket, a’ nagy Kossuthnak és megmentjé
nek, Bem altáboroagynak; 's hihető ezen áldozati szent ciélra
is első lépe fel ssékelyhonból.
Az ünnepélyre bementi dijjon feljiil áldoztak következők:
B. Sít. Kereszti ’Su'sánna Horváth Albertnö egy nrony kar
pereclet. Lázár Toni Szabó alezredesnő 10 f. Horváth Albert
főtiszt 7 f. Dózsa Elek brassóvidéki k. biztos 5 f. Németh
László !>. sz. k. biztos 5 f. if. gr. Belblen ’Sigmond ó f. Szi
lágyi alezredes 4 f. 40 kr. Bogdán István 4 f 40 kr. Oszterman Vilmos 4 f. 40 kr. Zuba generál 2 f. Mihály József 2 f.
Gyárfás Károly 2 f. Gyárfás Sámuel 2 f. Elekes György I f.
40 kr. Bora Dávid 1 f. 40 kr. Egy valaki 1 f. 40 kr. Fodor
badügyés* 1 f. 20 kr. Tompa Ferenci I f. 40 kr. Gebhárd Be
njámin 1 f. 20 kr. gr. Káinok! Imre 1 f. Székel László 1 f.
Kupferstich Jákob (izraelita) I f. Boht Károly 1 f. Pototzki
Jakab 40 kr. Petras Ferenci 40 kr. Haurich József 40 kr.
Pototzki Antal 40 kr. Vájná Karoly 40 kr. Makkai Ferenc*
20 kr. Bohland Vilhelm 20 kr. Gál Károly 20 kr. Kosa Dá
vid 20 kr. Körösi Mihály 20 kr. Földvári hadnagy 10 kr.
Forro Sándor 10 kr. Egy valaki 10 kr. Belépti jegyekből le
halva a’ költséget 32 f. 39 kr. Oszvesen 105 f. 40 kr.
Mely öszveg Néoieth László kormáoybiztos urnák az enye*
diekuek kézbesítés végeit átadatott.
Gyárfás Károly s. k.
szolgabiró.
II á 1a n y i I v á n i t á s.
Keszi Ilarmath Kristóf tordai kereskedő, egy egyenes kar
dot ajándékozott az álladalomuak ; miért is a’ fő parancsnokság
ezennel köszönetét mond.
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(1)
barátságosan kéretik, minden e m b e r b a r á t , ki Kain F r ig y es ,
(3) A’* kolozsvári evang. re fo rm át a F.kklézsiának , raagyarkapun
volt zalalhnai bánya törvényszéki ülnökről es családjáról a ’ jelen óv
kívüli 3. liliom czimíí vendégfogadója , jövő augustus első' napjá n , a*
május köze|ión történt ubrudbáoyai szerencsétlenség titán valami b i 
nemes város házánál , a’ többet Ígérőknek , árverés Utján , idei Sz.
zonyost tud , szíveskedjek a/.t ezen hírla p utján egy pár szóban a g
Mihály naptól k e zd v e , a’ jövő 1850-dik évi Sz. Mihály napig , egy
gódó nőtestvürei s több rokonai megnyugtatása vegeit tudatni, (1)
egesz évi haszonbérbe ki adandó lesz. — Értekezhetni addig is ’a fel
tételek i r á n t , t. Pataki József úrral b. kőzéputezaban 522 sz. alatti
háznál.
(3)
HIRDETMÉNY.
(3 ) Az óvárban özv. Szederje sinő 221. számú házánál különböző
orvosi, s zépiro dalm i — úgy más tudományos — m a g y a r , német és de
2) K ét ló, egy pár hám, egy nyeregszer ’s többfele tp ros ágok es
ruhanemű k, a’ tóbhe tig örökn ek lolyo lio 28-án délután 4 orakor a’ ák könyvek fognak nrvereztetni , folyó július hó 3 0 -ik napjá n délelőtt
9 ora k o r délután 3 -o rukor kezdődöleg.
(3)
belső liidutczai Q uarta háznál eladatnak.
(2)

S zerk eszti éz s a já t b etű ivel nyom atja O c»;va;i F e r e n c » .

