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Oknán Moldovában julitis 25-éo 1849.

Aion storoson nyomultunk vnla Moldovábabé, melyen egy 
réme a’ mustba seregnek eielótt egy hónappal nyomult volt bé Er
délybe, mely szorost a’ mnstkák akkor bántatlan átléphették, mert 
át öriiet onnan azon hitre, hogy Tömőénél at orostok be
törtek volna, helyét oda hagyta.

Első gondom vala at ellenséget Brassóig vistszanyomni, 
és at njloti siorost, mely Muldovába utat nyit, újból elfoglalni.

Muldovába jöttünk, hogy minden erejét at ellenségnek, va
lamint nion segítséget is , melyre szomstédainknál stámitha- 
tunk , kiismerhessük. Tegnapelőtt viradtkor a’ határt átléptük 
’s nehány siót lépésre előttünk ellenséget találtunk. Egy négy 
sásulóaljbó! álló ctred , minden tástlóaljban eter ember, őrizte 
ellenünk a’ határaiéit. Elstáot támadásainkkal mindenkin gyöl
tünk , kit utunkba találtunk, a’ positiokat, melyeket at ellen
ség egymás után vett, a’mi ifjú houvédeink nagy merészséggel 
rohanták meg. Mintegy 2 eter emberünk volt, ’s még sem 
tudott at ellenség nekünk ellentállani ’s mi öt addig kerget
tük , míg a’ bádjadtság miatt kénysierittettiiuk Csilipesten 
megállami.

Nagy volt n’ mi eten a’ napon történt.
At ellenség halottakkal, sebesültekkel és foglyokkal mint

egy 500 embert vesztett, a’ mi veszteségünk áll egy nehány 
hatottból, azok közt egy derék tisit, Egyed főhadnagy és 40 
sebesültből. Elfoglaltunk két tiitér kocsit, több eleséggel ter
helt szekeret ’s egy csorda ökröt.

Tegnap folytattuk utunkat, Onyesitet és Oknál foglaltuk 
el, hol at ellenségnek sok ruhaneműit, tarisznyáit, váltóiéit, 
továbbá palacikjait, nehány fegyverét, egy lástlóját és 200 
fövegét találtuk.

Ide jövetelünk ctélját elértük, at ellenség erejét már e- 
géstsen ismerjük ’s tudjuk , hogy a’ moldovaiak semmit inkább 
nem kivannak, mint a’ mi segítségünk alatt fellépni, pártfo
gásunkról pedig a’ határon lelt átjöveteliinkkor hirdetett ’s ki
osztott proclamatiuinkknl biztosítottuk. Nekik azonban egy ke
vés idő kell, mig magukat felstereljék; mindenütt úgy fo
gadtuk mint szabaditojuknt.

A »  ellenség Bakóba gyülekezett öszste, öszstes ereje 
Moldovában 7 vagy 8 eter ember és 16 ágyu. Köoynyü le9t 
nekünk ott a’ moldovai öakintesek segítségével az orstágból 
kikergctui, addig pedig helyheztük magunkat olyan állásba, 
melyben az ellenséget feltarthatjuk és a’ moldovai öakintesek 
i* körülöttünk gyűlhetnek.

Etea féoyes harcz részünkre aton jó hatással is volt, 
hogy abban ifin csapatainknak bátorsága, melyet egy pillanat
ra elvesutettek vala, megint felébredt ’s hogy bebiionyitotta
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Okna in der Moldau d. 25 Juli 1849.

Wir, drangen durch den Pass in die Moldau, dnreh wel
chen vor einem Monate ein Theil der russischen Armee in Sie
benbürgen eingedrungen War, und Welchen sie damals darum 
ungefährdet überschritten, weil die Besaitung sieb von dort 
aul das Gerücht, dass die Bussen bei Tömös eingebroeben 
seyii, wegbegeben hatte.

Meine erste Sorge war den Feind bis Kronstadt tű
nlek tu drängen, und den Oitoier Pass, der nach der Moldau 
tuhrt, wieder zu besetzen.

Wir kamen in die Moldau, um die ganze Kraft des Fein
des, wie auch die Hilfe, auf Welche wir hei unsern Nachbarn 
rechnen könnten, kennen zu lernen. Vorgestern in der Frühe 
überschritten wir die Grenze, mul stiessen einige hundert 
Schritte vor uns, auf deu Feind. Ein aus vier Bataillons bes
tehendes Itegiment, jedes Bataillon tu 1000 M.gerechnet, be
wachte gegen uns die Grenze. Mit ,unsern entschlossenen An
griffen besiegten Wir alles, was nns im Wege war. Die 
Positionen, die der Feind nach efaander hesetste, stürmten 
unsere jungen Honvéds mit der grössten Kühnheit. Wir hat
ten etwa 2000 Mann, und doch konnte uns der Feind nicht 
Widerstehen, wir verfolgten ihn so lange, bis uns die Ermat
tung gebot, in Csilipest halt zu machen.

Grosses geschah an diesem Tage.
Der Feind hat an Todteu, Verwundeten und Gefangenen 

etwa 500 Mann verloren, unser Verlust besteht nus einigen 
Todten, darunter ein braver Officier, Oberlieutenant Egyed, und 
etwa 40 Verwundeten. Weggenommen hüben wir twei Artil
lerie Wägen, mehrere Proviantwägen voll mit Lebensmitteln , 
und eine Herde Ochsen.

Gestern eetiten wir unsern Marsch fort, besetiten Onyesit 
und Okna, wo wir viele Kleidungsstücke, Tornister, Wäsche, 
Feldllaschen, eiuige Gewehre, eine Falrue und 200 Kappen 
vom Feiude notrafen.

Den Zweck unseres Hermar9ches haben wir erreicht, wir 
kennen nun die gaate Kraft des Feindes, und wissen, dass 
die Moldauer nichts sehnlicher Wünschen, als hei unserer Hilfe 
nnfiutreten ; von unserra Beistand aber haben wir sie hei un- 
serm Uehertritt der Grenze durch veröffentlichte und au«ge- 
theilte Proclamationen versichert. Iniless bedürfen sie noch ei
niger Zeit, Iris sie sich rüsten; überall Wurden wir als ihre 
Erlöser aufgenommen.

Der Feind hat sich in Bako gesammelt, seine gesammte 
Kraft in der Moldau ist 7 oder 8000 Mann und 16 Kanonen. 
Es wird uns ein Leichtes seyn, sie mit Hilfe der Moldauischen 
Freiwilligen aus dem Lande tu treiben , unterdessen über set- 
ten wir uns in eine solche Stellung, wo wir den Feind auf
halten können, und auch die Freiwilligen aus der Moldau sich 
tu uns gesellen können.

Dieser glänzende Kampf hatte für uns auch die gute Wir
kung, dass ui demselben der Math unserer jungen Krieger, 
den sie auf einen Augenblick verloren hatten, Wieder aufwach- 
te, uud dass dieser Kampf bewies, wie mau auch mit einer
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int, miszerint nt oroszoliat kevés haderővel is legyőzhetni.
Bátorságban ’s elszántságban mindenki vetélkedett.

Különösen kitüntették magukat: Daczó és Tuzson őrna
gyok ; Lőrinc» és Jóxsa székely huszár, Pap h'erencz 5-ik tar
talék zászlónljbeli és Csisinazia 27-dik sáazlóaljbeli százado
suk; Tnschi tiisér főhadnagy; l’etrovics tiizér hadnagy; Pus- 
Itás Sándor 8G ik zászlóaljheli , Marciéi Károly a' 4-ik , és 
Szűcs Mihály a’ O-iU huszár ezredben hadnagyok; Untak Ist
ván, Veres József 8G-'k zászlóaljbeli és Gidófatvi Gabor szé
kely haszár őrmesterek; Simon János 27 ik zászlóaljbeli, Gál 
László ft-ik tartalék zás&iéaljbvli és Ladányi József 6-ik hu
szár ezred beli tizedesek: Vidvari István 27-dik zászlóaljheli, 
Maré József 80-iU z.aljlteli, Sári György 4-tk huszar ezred- 
béli és Székely András ll-dik huszár ezredbeli közvitézek; 
nsonkivúl Mariczkus András 4-ik huszár és Cömíiri József G- 
ik huszár ezredbeli őrmesterek. A’ két utóbbit mai napon al
hadnagyoknak kineveztem. A' többit pedig, Lőrinc* századost 
kivéve, ki már érdemjelt kapott, feldiszesitettera a’ harmad
rendű érdemjellel.
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Ügyvéd Balti Jóssefné 6 lepedőt, G kendőt, G asztal- 
keszkenőt, 2 párnát hajastól, 3 matrijg ezérnát.

Ugyan állnia történt íeNzóíiins UoeetUezlében adtak Krasz- 
namegyében /iványon, nővére ügyvéd A irag Knrolyné 1 pap
lant, G lepedőt, G kendőt, 2 párnát hajastól, Kistely Julian
na 2 lep-dót, 3 kémiát, egy névtelen I szalmazsákot 2 ken
dőt, ismét egy névtelen I lepedőt, 3 kendőt, öiv. I’éter Mi- 
háiyné I lepedőt, Orbán Györgyéé 1 lepedőt, 1 kendőt; Egri 
Andrásné 1 lepedőt, 1 párnahajat, 1 kendőt; Király György 
Jánosné 1 lepedőt, Vidn Ferenczué 1 lepedőt, 1 kendőt, Egri 
György né 1 étcska lepedőt, 1 kérdőt; Vig Jánosné, 1 párna
hajat, l’éter Ferenczné t lepedőt, Király b. Györgyné 1 le
pedőt, 1 párnahajat; Kovács Istvánná t inget, rí. Kovács 
Istvánná t párnahajat, Egri Sándorné I inget, Vig Geczi 
l’éterné 1 durva kendőt, Serestély Istvánná 1 durva j párna
hajat , Somogyi Bálintné I kendőt, Budai Jánosné 1 lepedőt, 
ifj. Bura Ferenczué 1 lepedőt, ösv. Ambrus Andrásáé 1 ócs
ka labravalót kötésnek, Csíki Amlrásné 1 ócska lábravnlót u- 
gyaucsak kötésnek, Kara Lászlóné 1 ir.get, 1 lábrí,valót, 1 
kendőt; Ambrus Györgyné I lepedőt, Király Istvánná 1 le
pedő:, Bar,a Györgyné I rnsz inget, í párnahaj it; ifj. Bora 
Jánosné t lepedőt, Bura Andrásné I lepedőt, I kendőt; Bu
dai Ferenczué I kendőt, Kocsis Györgyné 1 lábravnlót, 1 
kendöt; Kis Bari) Györgyné I ócska lábravnlót kötésnek, Ku
su Istvánná I inget, t kendőt; ,\emes Jánosné 1 párnahajat, 
Kovács Ferenczné I párnahajat, I kendőt; Fodor Lőrinczué 
1 lepedőt, I kendőt; Orkán Gergelyné 1 párnahajat, I ken
dőt; Budai Andrásné 1 párnahaj il, Kabát Józsefné I lábrnva- 
lót, t kendőt; özv. Száva Pálná i pá:nabajat, ez. tiara Lász
lóné I kendőt, i;l. Somogyi Andrásné 1 párnahajat, sz. Bora 
Istvánná 1 lepedőt, 1 kendőt; özv. Pipis Ferenczné i párna*

kleinen Kriegsmacht die Bussen besiegen könne. Jeder wet
teiferte mit seinem Mutbe, und seiner Entschlossenheit.

Besonders haben sich ausgezeichnet:
Die Majore Dnoxo und Tuison — die Szekler Hussaren 

Ililtmeistcr Lörintz ttod Jósa, Fron» Pap llaoptmann vom 5- 
len iteserve Bataillon, und C'sizmazia Hauptninnn vom 27-ten 
Bataillon; Artillerie Oherlieut. Tuschi; Art. Lieut. Petrovits , 
Alexander Puskás Lieut. ira 86 Bataillon, Karl Marcel Lieut. 
des 4 teu, und Michilel Szöts Lieut. des G-ten Huszárén Re
giments, die Feldwebel des 8G Bataillon, Stephan Botak und 
Joseph Veres, und der Szekler Huszárén Wachtmeister Ga
briel Gidofalvi; die Korporale Johann Simon vom 27. Bataillon. 
Ladislaus Gál vom 5-ten Keserv Bat., und Joseph L ndáoyi 
vom G-ten Hussaren Regiment; die Gemeinen Stephan Vidva
ri vom 27-ten Bat., Joseph Máté vom 8G-ten Bat., Georg Sári 
vom 4 ten, Michiiel Kozma vom 6-ten, und Andieas Székely 
vom 11-ten Hussaren Regiment. Ausser diesen Andreas Mnric*- 
kus Wachtmeister vorn 4-teu , und Joseph Göroöri Wachtmei- 
s er vom G-ten Hussaren Regiment. Die beiden letzten habe 
ich heute zu Lieutenants ernant. Die übrigen aber , mit Aus
nahme des Ilanptmanns Lörinz, der sclnm einen Verdienstorden 
hat, mit dem Verdienstorden II ter Classe decorirt.
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hajat, Kovács Istvánná 1 ócska inget, 1 kendőt; Király 
Györgyné 1 lábravnlót, 1 párnahájnt, 1 lepedőt; Nyíri János- 
né 1 párnahajat, Villa Ilona 1 párnahajat, Aida Mihályné 1 
párnahajat, ilj. Bora Lászlóné 1 ócska inget, 1 lábravnlót, 
I párnahajat; Király Jánosáé I lepedőt, 1 párnahajat, 2 ken
dői; Gál Istvánná I párnahajat, 1 kendőt; Pipis Lászlóné 1 
párn hajat, Gál Andrásáé t párnahajat, Nyíri Györgyné 1 
lepedőt, 1 kendőt, Vig Jánosné 1 párnahajat, 1 kendőt, Ba- 
ra Istvánná i párnahajat, Fatakas Andrásné 1 párnahajat, 1 
kendőt; Dénes Jánosné 1 párnahajat, Nemes Györgyné 1 ken
dőt, N-mes Mihályné I kendőt, Király b. Jánnsué 1 lepedőt; 
Vig Dáuielné t lepedőt, Filep Andrásné 1 párnahajat, Pályi 
Andrásné 1 lepedőt, ifj. Víg Jánosné 1 kendőt, Pályi Ist
vánná 1 lepedőt, I párnahajat; Király Andrásné 1 lepedőt, 
Király Ferenczné I lepedőt, Kovács Lászlóoé 1 párnahajat, 
K. Király Lászlóné 1 lepedőt, Kivi Györgyné I ócska purna- 
hajat, 1 kendőt; Kivi Ferenczué 1 lepedőt, Lórincz Mártonná 
1 ócska kendőt, id. Bura Bálintné 1 ócska lepedőt, I ken
dőt, Farkas Andrásné 1 ócska párnahajat, Orbán Jáoosné I 
ócska párnahajat, Nemes Lászlóné I abroszt, Kis Orbán Já
nosod t párnát.

Oszszesen I paplant, 1 abroszt, G asztalkeszkeaőt, 1 
szalmazsákot, 7 inget, 8 lábravalót, 42 lepedőt, 3G párna- 
hajat, 49 kendőt, 5 párnát valónak szívesek a’ helybeli ka
tonai fökoróda számára ajándékozni, oiely becses honleány! a- 
domáoyokért, vegyék alólirt parancsnokságnak a’ haza nevé
ben forró hálás köszönetét óhajtván, hogy e’ nemes ténynek 
mén'ól több utánzói legyenek.

Kolozaváit, július 11-én 1849.
G é c z y hadnagy ,

ideiglenes kórház parancsnok.
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Bíiasai tUízk;u*cLat»E&íő.
(2) Mindenkinek saj.il érdekében áll , hogy lm fárodozási gyü

mölcsűt koe/.kii7.tolni nem akarja ,  vagyonit  az előre nem lálliató 
tűzvész ellen mentesíteni. S minekulánna m it’ az idei tcrmes/.Lmén) ek 
betakarítása e lkezdődött,  felszöliittutuik tisztelettel a’ t. ez. mezei- 
gazdák: kánmuitositesök iránt akár közvetlen az intézet igazgatós igá
nál , Kolozsvárit belső közejmtozábin 5»2-ik szám a la t t ,  akar pedig 
erdélyi kerületben az iit következendő vidéki ügyvi vőségeiuk. altul 
folyamodni , ’s tettlegesen részt venni.

Heszterczén : Kreisel Dániel kereskedő.
Brassón : Bogner (Jotlfrid gyógyszerész.
Bánfi-Hunyailon : llolezer Vilmos gyógyszerész.
Diieseu : Nagy AI-jós kereskedő.
Déván: Tó th  László ügyvéd.
Uilsö ISzt. Mártonban : Iszlui Lajos ügyvéd.

bogarasban : Czeibes Károly kereskedő.
(Jidófalván : Vájná Károlv.
KózdiVásárl ieiyt : Kováls Dániel postamester.
Köbalomban : Nagelsclimidt August majors. pénztárnok.  
MarosV'ásárhe’yt : tiellvig S. Frigves.
Nagy !Hondán J .no i Islviin postamester.
NagyÖzebonben : Lapp József Antal kereskedő.
Szamosi’jv á r t : Voilli Márton.
iSz.is/S'bősben : birnon Gergely kereskedő.
SziiS' Városon : Molnár Fivenez.
Székely i Mvarliely t : Cimbalmos Lajos.
Sziliigv Somlyón : Hubertli Iván
T ekében :  Woher Mihály gyógyszeres/, és
Tuordun : Viilits Lajos gyógyszerész urnái. —
A Hazai köles tiizkánncntö  intézet igazgatósága. 
Kolozsvárit július 23 -kán J 84.9.
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