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Ci rcul ar Verordnung.

Naponta újulnak a’ panaszok az iránt, hogy az érezpénznek ’s apróbb bankjegyeknek forgalomboli eltűnése miatt a’
nagyobb bankjegyek föl nem váltathatván, a’ hadfolytatására
nélkülözhetetlen kellékek beszerezhetése gátoltatik , a’ hon vé
delmében vérző katonaság fizetése kellő pontossággal ki nem
szolgáltatliatik ’s átalábnn a’ lakosság mindennapi szükségei
fedezésére megkivántató élelmi szerek berásárolhatása is csak
nem lehetetlenné kezd válni.

Täglich erneuern sich die Klagen darüber, dass Wegen
dem Verschwinden des Metallgeldes und der kleinern Bankno
ten aus der Circulation, die grossem Banknoten nicht können
eingewechselt werden, wodurch die Anschaffung der zur Fort
setzung des Krieges unentbehrlichen Bedürfnisse gehindert
wird und die Löhnung den in der Vaterlands-Vertheidigung
blutenden Honvéds nicht mit der gehörigen Pünktlichkeit ausgezahlt werden kann, — und dass überhaupt dadurch der An
kauf der erforderlichen Victualien, Welche die Einwohnerschaft
zur Deckung ihrer täglichen Bedürfnisse benöthiget, beinahe
unmöglich zu werden anfängt.
Die Ursachen dieser Geldcrisis werden diejenigen leicht
auffinden, welche gehörige Ueberlegung und genug nüchter
nen Verstand besitzen, unsere Staatsverhällnisse aus dem rich
tigen Gesicbtspuacte zn beurtheilen, und hinlänglichen guten
Willen, den Zusammenhang dieser Ursachen mit ihren Folgen,
auf eine, den Glauben an den Sieg unserer heiligen Sache
stärkende, beruhigende Weise zu erklären.
Es mag den Unbefangenen Wohl bekannt seyn, dass der
durch die Macht der Ereignisse bedingte Wechsel des Begirungsitzes unter andern auch zur Folge hatte, dass durch
die Uebersiedelung der Presse von einem Orte zum andern,
für das Pressen einer zur Deckung der täglichen Ausgaben
hinlänglichen Summe in kleinen Banknoten nicht einmal Zeit
blieb, und dass diesemnach, aus dem Mi3sverhü!tniss zwischen
der Anzahl der grossem und kleinem Banknoten, nothwendig
die Schwierigkeit der von der überwiegenden Mehrzahl des
Militairs imd der Einwohaerschaft in Anspruch genommenen
Auswechselung des kleinem Geldes erfolgen musste.
Unterdessen gab es und gibt es leider nur zu Viele, wel
che, diese Geldcrisis zur Beförderung ihrer niedrigen Interes
sen auszubeuten, siunlos und böswillig genug waren.
Einige mit dummer Unwissenheit und Blindheit geschla
gene halten es auch jetzt noch für möglich, dass die frühem,
durch die ltevnlution auf ewig aus ihren Angeln gehobenen
Verhältnisse wieder zurückkehren werden, und benützen diese
Geldcrisis als Hebel zur Verwirklichung ihrer Hirngespinste,
indem sie die Leichtgläubigen glauben machen wollen, dass
diese Crisis die Folge der, wrie sie meinen, allgemein werden
den Ueberzeugung sey, als ob die Gültigkeit der Ungarischen
Banknoten auf keinen hinlänglich gesicherten Credit basirt wäre.
Leichtgläubige! lasset Euch durch die Söldner der Iteaction nicht berücken, und wisset: dass der heilige Freiheits- und Unabhängigkeits-Kampf nie und nirgends mit grossartigeren Siegen gekämpft, und mit verhältnissmässig so kleinen
Geldopfern verherrlicht Wurde, als bei uns, und dass die bis
jetzt darauf verwendete Summe von GOMillionen Silbergulden,
summt den vor Kurzem durch die Volksrepraesentanten bewil
ligten GO Millionen, in sicherem Banknoten, als was immer
fär eine Staatsbank Europn’s aufweisen kann , in Umlauf ge
setzt Worden (sind, deren Credit die über 1000 Millionen
Werthe Masse, der unter die Verfügung des schuldenfreien Un
garischen Staates gestellten Staatsgüter sicher stellen, ausser
jenen uuerschöpllichen Quellen reichlichen Einkommens, Womit
die Vorsehung unser Vaterland darum gesegnet hat, damit un
sere Nation dem Fluch der Uneinigkeit uiisweichend, desto
leichter seine unabhängige Freiheit durchkiimpfe, nnd im Be
sitz der erkämpften Freiheit sich, mit dem Gesammtwillen nnd
mit vereinter Kraft, um so leichter erhalten könne.
Das auch vergesset nicht Leichtgläubige! dass wenn es

Ezen pénzügyi bajnak okai könynyen érthetők azok előtt,
kik elegendő higgadtsággal ’s józan éezszel is bírnak álladalrai
környülraényeink méltányos nézés pontboli bírálatára ’s eléggé
jó akaratunk is az ok és okozat közötti egybeo köttetési szent
«gyünk diadala iránti hitünk erősbitésére, megoyugtatdlag ma
gyarázni.
Tudva lehet ugyan is az elfogulatlanok előtt az, hogy
kormányunk állomásának az események hatalma által kénszeritett változtatása egyik következése volt a* is, hogy az egy
helyről más helyre költöztetni keileieti sajtónak ideje sem le
hetett a’ napi kiadások fedezésére elégséges pénz öszszegnek
apró pénzjegyekben! nyomására, és hogy ennél fogva a’ na
gyobb és apróbb bankjegyek menynyisége közötti aránytalan
ságból természetesen kelle következni a’ katonaság ’s lakos
ság temérdek többsége által igénybe vett apróbb pénz vált
hatása megnehezülésének.
Voltak ’s vannak is azonban, még pedig fájdalom nem ke
vesen , kik ezen pénzügyi bajt aljas érdekük előmozdítására
kizsákmányolni eléggé esztelenek ’s rósz lelkizek is valának.
Némelyek ugyan is kába tndatlansággal’s vaksággal meg
veretve , lehetségesnek tartván még most is a’ forradalom ál
tal sarkaikból örökre kiforgatott régi viszonyoknak helyre állitandását, ábrándjuk valósillnitása emeltyűje gyanánt használják
föl ezen pénzügyi bajt ’s azt igyekeznek elhitetni a’ könynyen
hívőkkel, hogy az, azon szerintök átalánossá lenni kezdett
meggyőződésnek volna következése, mintha a’ magyar bank
jegyek érvényessége eléggé biztosított alapú hitelt nem érdemelne.
Könynyen hivók! ne engedjétek magatokat a’ reactio zsol
dossal által elcsábittatni ’s tudjátok meg, hogy a’ szabadság
és függetlenség szent harcza soha és suliolt sem vivatott még
Oly nagyszerű győzelmekkel dicsőitetten, aránylagosan anynyira csekély pénz áldozattal, mint a’ miénk, és hogy az arra
már eddig elő elköltött (50 millió pengő forintnyi öszszeg, a’
nép képviselői által közelebbről utalványozott CO milliónyi
menynyiséggel együtt, Európa bár melyik álladóimé bankjegyei
nél biztositottabb bankjegyekben bocsáttatott forgalomba, azok
hitelét az adósságtól ment magyar álladalom rendelkezése alá
jutott álladulmi vagyonok 1000 millió pengő forintnál is többet
erő tömege biztosítván , nzon kimeríthetetlen gazdagságú jö
vedelem forrásokon kívül , melyekkel hazánkat a’ gondviselés
nzért áldotta meg, hogy nemzetünk kerülve az egyenetlenség
■Béleljél, annál könynyebben kivívhassa független szabadságát,
9 kivívott szabadsága birtokában magát közakarattal ’s egye
sült erővel annál könynyebben fentarthassa.
Azt se felejtsétek el könynyen hívők! hogy ha sükerülhetue amitóiioknnk elösegélleni a' régi viszonyok viszszaálli-

fását, a’ szabadság helyeit reálok várakozó szolgaságon kívül Euren V. rfithrern gelingen könnte die Wiederherstelluo ,)cr
a’ már szenvedett pénz áldozatok inellett, kikerülhetetlenül osz frühem Verhältnisse zu befördern, Ihr ausser der Euch, s i
toznátok kell tnég“nz 1100 milliónál is többre rugó osztrák lier Freiheit erwartenden Knechtsaft, zu den bisjetzterdul ine.
Geldopfern, unausbleiblich noch Tltei! nehmen müsstet an der
adósságból is.
über 1100 Millionen betragenden Österreichischen Staats-Schuld.
Rechnet! und lernet Eure verlarvten Verführer kennt;
Számítsatok! ’s tanuljátok ismerni álarczos csábilóitokat.
Auch solche gibt es, die nicht im Stande sind sich ülrer
Vannak olyanok is, kik nem lévén képesek a’ szcnynyes die Linie des schmutzigen Eigennutzes zu erheben, uud *nr
önérdek színvonalán felyiilemelkedoi , a’ kérdés alatti pénzügyi Stillung ihrer G. winnsiicht, die erwähnte Geldcriais ansbeitbajt nyerészkedési szomjok kielégítésére zsákmányolják ki ’s ten,uud mit den dem Umlauf entzogenen kleinem Banknoten un 1Me
a’ forgalomtól elvont apróbb bankjegyekkel ’s érc*-pénzükkel tallgeld Wucher ireibeo, indem sie die grossem Banknote.i
uzsnráskodva, a’ nagyobb bankjegyeket értékük alatti áron unter ihrem Werthe einwecltseln, und deren leichtgläubige Ei váltják fel ’s azok jó hisxemü tulajdonosait tetemesen károsítják. genthiimer bedeutend verkürzen.
Zur Characterisirung der Sündhaftigkeit dieses Gewinsten
A’ nyerészkedés ezen bűne jellemzésére legyen elég meg s y es genug kurz zu bemerken, dass die kleinern Geldsor- |
jegyezni rövideden azt, hogy a’ nagy közönség mindennapi ten, welche die Erleichterung der Anschaffung des, zu den
szükségei fedezésére kívántatok megszerezbélésé könynyittését täglichen Bedüifnissen Erforderlichen der grossen Gemeinde
estközlendó apróbb váltó pénzeknek a’ forgalomtól uzsorásko bewirken sollen, Wuchers halber dem Umlauf zu entziehen,
dás végelti eltartóitatása, kivált jelen körülményeink között, besonders in den jetzigen Verhältnissen, eine Seelenlosigkeit
lelketlenség és hogy az üzérkedés ezen neme által előidézett ist, ii-kI dass man durch diese Wuclierart, ausser den im öf
közéletbeli zavarokon kiviii, alkalom nyojtatik egyszersmind fentlichen Leben hrrvorgerufenen Verwirrungen, zugleich au Iá
a nagyobb bankjegyek valódi értéke s annál f'gva Intelének zum Sinken des Werthes der grossem Banknoten und dadurch
is csökkentésére ’s a’ menynyiben pénzűnk hitele leghatalma zum Sinken ihres Credits, und in Wie weit der Credit unsere«!
sabb tényezője szabadságbarczunk kivivlutásáaak, szent ü- Geldes der mächtigste Factor bei dem üurchkümpfen unseiea'
Freiheitskampfes ist, zum Sturze uuserer heiligen Sache Gele
gyiink megdöntésére is.
genheit gibt.
Mind azok ennél fogva, kik akár a’ reactio, akár utsoAlle jene daher, welche entweder im Interesse der Be-,
váskodási haszon vadászat érdekében, az apróbb pénzt elvon action, oder aus Wuchertreibender Gewinnsucht, die kleinct
ják a’ forgalomból, nagyobb bankjegyeinket fölváltani vona Geldsorten dem Umlaufe entziehen , unsere grösseren Bankno
kodnak, vagy azokat értékük alatti áron váltják fel, úgy te- ten aoszowechseln sich sträuben, oder selbe unter ihrem Wer-kiutetlietvén, mint veszélyessé köriynyen vá ltató zavarok oko the auswechseln, sind als Urheber von Verwirrungen, dia
zói , hitelünk csökkentői ’s szent ügyünk elletiségei; mulaszt- leicht gefährlich werden können, als Minderer naseres Credits,
hatatlan kötelességükké tétetik ezennel, a' hatóságok minden und als Feiode unserer heiligen Suche anzusehen, und es wir I
tisztviselőinek, hogy az ilyeueket nyomoztassák ki ’s tényök hierait allen Beamten der Gerichtsbarkeiten zur unversäumbarei t
bebizunyosuiván, nevüket az országos biztosságnak jelentsék Pilicht gemacht, solche auszukundschaften, und wenn ihr Trei 
lei, a’ hírlapok iitjáui közzé tétetés ’s megbüntettetésűk ess- ben sich erweist, ihre Namen dem Landes Commissariat ein-'
Uözöihetéae végett.
»nmeiden, damit sie im Wege der Zeitungsblätter veröffeat»
licht, uud ihre Bestrafung erwirkt werden könne.
n
Kolozsvárit, augiistns 7-kéu, 1819.
P
Klauseuburg d. 7. Aug. 1849.
k
Országos biilos,
Dani el Rot zko
h
B oc a k ó Dániel.
Landes Commissair.
»
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K o lo z s v á r , august. 8.
Szépen vagyunk, irtozatos szépen!
Mióta Görgei Arthur kizaklatta Pozsonyból a’ diétázó
mágnásokat ’s Rudeczkyt Becsnek védeimezésére kényszeritette, Armin pedig három ezer muszkából hírmondót sem ha
gyott,—azóta csak kósza hírekből tudunk, a’ mit tuduuk u’
világ folyamáról.
Görgei Arthur akkor Knpcsénynek vette volt ’.’ját, a’kó
sza hírek pedig azt tartják, hogy tegnapelőtt
radon volt ’s
onnan Arad felé húzódott.
Istenünkre, ha Kemény eiredes úr tegnapelőtt föl nem
világosit az erdélyi dolgok állásáról, okunk volna némi aggo
dalomra.
Oka volna Kolozsvárnak félni, hogy egyszerre négy, u. m.
B. Hányád, Zsiltó, Déézs és Torda felöl rohanja mega’ musz
ka, csak úgy véletlenül, ngy hogy a’ belváros csak akkor tud
jon valamit róla, mikor a’ hitielvi fertálykapitány jelenti, hogy
ott már "muszkákat^ kovártélyoznak.
Okunk volna félni nekünk njságiróknak, kik a’ császári
placntok szerint is világos kivételt szenvedünk a’ muszka hu
mánus bánásmód alól, kikre legalsó számítással száz kancsttka
vár ’s azután fölakasztás lábainknál fogva, ha nyakoh csipnek,
—hogy’Jas sem lesz merre retiráljonk.
Do nem. Mi rendületlenül biznnk Dem atyánkban és hiszssiik , hogy innen a’ királyhágón már is jó útba indultak dol
gaink. Túl pedig, bizonyoson valami nagyszerű terv fő, mely
nek eredménye u’ legközelebbi napok méhében rejlik.
A’ hoszszns hallgatásnak lesz egy explosiója, mely átrezgi Európát NeWa torkolatától a’ máltai szorosig.
Várjunk, reméljünk és ne bigyjiiuk a’ kósza hiteknek.

Wi©M á im lllc lic r Tlieil«
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Wir sind schön , ungemein schön daran!
I>
Seitdem Arthur Görget die Landtag haltenden Magnaten
h
aus l’icssburg vertrieben, und lisdetzky zur Vertheidiguog
k
Wiens genölhigt, Hermann aber von dreitausend Bussen nicht
k
einen übrig gelassen hat —seitdem wissen wir bloss aus umo
laufenden Gerüchte» etwas vom Gange der Welt.
;
Arthur Görget nahm damals seinen Weg gegen Köpcsény,
o
die uml; ulenden Gerüchte aber sagen, dass er vorgestern in
e
Gross Wardein war, und von dort sich gegen Arad gezogen
n
habe.
Bei Gott! Wenn Oberst Kemény uns vorgestern über den
Stand der Siebenbürger Angelegenheiten nicht aufklärt, hättet» ' e]
wir einige Ursache lttr Besorguiss gehabt.
ti
Klausenburg hätte Grund zur Furcht, dass es auf einmal
r(
von vier Seiten, von B. Hunyod, Sibó, Dees und Tltorda ttn8:
erwartet vou den Bussen überfallen werde, so dass die innere
Stadt nur daun etwas davon wüsste, wenn der Hidelver Viertelskapitain meldete, dass Hussen daselbst im Quartiere seyn.
Wir hätten Ursache zu fürchten, wir Zeitungsschreiber,
t|!
die auch den Kaiserlichen Piacaién nach, von der humanen Be^
handlang der Bussen deutlich ausgeschlossen sind, auf welche
a|
wenigstens hundert Kautschuk warten, und dann Aufhängen
bei den Füssen, wenn wir am Kragen erwischt Werden, und
^
uns nirgends reiiriren können.
„>
Doch nein ! Wir bauen fest auf Vater Bern, und glauben,
|8
dass auch diesseits des Királyhágó unsere Angelegenheiten
schon gut zu gehen Anfängen. Jenseits aber wird gewiss ir
gend ein grosser Plan ausgebrütet, dessen Erfolg im Schosse
der nächsten Tage liegt.
Dem langen Schweigen wird eine Explosion folgen, wel
che Europa vom Ausllttss der Newa bis zur Enge bei Malta |
erschüttern wird.
Warten und hoffen wir, und glauben wir nicht umlaufen
den Gerüchten.

—

Mimiének fölölt pedig az irás szavai szerint: vigyázzunk
és imádkozzunk.
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T. Szer kes zt ő ur!
Sznthmármegyéból alig tudnak más újságot Írni, minthogy
! itt semmi újságunk nincs. Megyénk azon kevés szerencsés fekvésüek közé tartozik, hol még ellenség nem fordult meg ’s
ennél fogva hazaflságunk vagy politikai vallásunk liizprobárn
nem tétetett. Hány probások lennénk azt u’ következés mutat
ná meg, most csak anynyit látunk, hogy a’ peesovicsok ren
desen nemzetőri ruhában járnak ’s a’ szabadabb elviiek elhuny
ták azt. Igazán: ruha, vagy külső szin uiáu bajos oz embe
reket kivált forradalomkor megismerni. Egyátalában ha mégis
valamit lelkületűnkről a’ mai korban tudni kelletik, ide megy
ki az egész : hogy rs'nden tekintetben lágy melegek vagyunk
’s a’ circumspectus szász atyafiakkal enynyiben egyezünk. Az
egész kenyérnek való tészta tömeget, egy darab kovász élesz
ti meg ’s nálunk ilyen kovász nincs. Egyes hazafi szikrapattogzások lehetnek itt ott, helyei, helyei, de az egésznek irányt adni senki sem akar. Mikor a’ muszka közeledett ’s már
Debreczenbe hé is szállásolt volt, néprendezést határoztunk,
de szerencsés tapintattal, megyei tisztikar vezérlete alatt ’selőre biztosítottuk magunkat a’ ki Dem indulás felől. Mégis haj
landó a’ világ a’ táblabirói politikát becsmérelni, pedig ait a’
badicselt is táblabirák gondolták k:. I)e bár a’ muszka tőlünk
nagyon meg nem rettenhetett, mégis mint halljuk a’ szomszéd
Szabólcsmegyéböl is kihúzódott. Sőt már Tokajon is tol jár,
vagy áll, mint a’ bizonytalan kósza hírek hirdetik. Kekünk
minden kinézésűnk n’ szomszéd Sxabolcsmegye mintájára alapittntott, tudtuk azt: hogy az óssxellemii és vérü Szabolcs,
ki fog tenöi magaért, ezt csak azért is hittük, mert a’ megye
házánál levő élet nagyságú ösmagyar vezérek bajuszos ’s fe
nyegető tekintetének tulajdonítottunk anyDyi hatást, hogy a’
tóduló muszka serget, csak mordnézéseikkel ’s torzomborz
siempilláikkal is kinézik a' megye halárából, de ob fajdalom !
a’ hét vezér közül egy se szállott le a’ szegről, hogy a’ né
pet diadalra vagy csak elleotállásra is vezesse ’s így Szabolcs
stép terei ellentáilás nélkül nyíltak fel a’ muszka hadak élőit
’s a’ vitéz ósnépnek nem maradt más vigasztalása, mint acliolera által megvert ellenség fiitnmlásakor gyönyörködni abbau: miként falja a' kényességhez nem szoktatott muszka ka
tona alodttéj helyett a’ meszel ’s miként iszszn a’ moslékot
katona leves helyett. Jött volna csak Szathmármegyébe a' musz
ka ! majd meglátta volna, hogy az ecsedi láp járhatatlan ’s
onnan minket nem a’ muszka, de egy légió ördög sem ker
getett volna ki. Mit.d a’ mellett a’ történteknek van az a’ jó
oldaluk, miként meggyőződtünk , hogy a’ muszka sem fal fel
egyszerre egy magyart ’s la-sünként hozzá szokuuk, mint
róka az oroszlán képéhez.
Hír szerént megyénkben Kende Zsigmond volt megiei
első alispánt ’s országgyűlési követet elfogták volna’s a’ vé zlörvény elébe állították , a’ muszkákkal való tettleges czimboraságért, különben egyátalában hir dolgában a’ legnagyobb
siegéDységben élünk, l'estról sem tudónk semmit, a’ szomszéd megyékbeni események is litokteljes lepel alatt állanak.
Aratásunk vége felé jár, búzáink kivesztek többnyire, a’
olts termés jobban sikerült. Dos termést ígérő tengeri vetéseink,
ha a’ szárazság még sokáig tart, szomorú terméssel biztat
óak. A’ szüret egyátalában reménység nélküli. Gazdaságunk
folytatása a1napszámok drágasága ’s hiánya miatt csak pang.
A’ táblabiró korbao előbb állottunk dolgainkkal, de hihetően
«' mostani erisis elmúltával kiegyenlítik magúkat bajaink. Adja
Isten! hogy szerencsénk hoszszu és vastag is legyen.
Ileudes levelező.

H ír e k .
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Vor allem aber: Seyn wir auf unserer Ilulli, und beten
wir! wie die Schrift sagt.

Szat hmar er Comi tat den 28

Jul.

1849.

Vom Szathmarer Comitat können wir kaum eine andere
Neuigkeit schreiben, als dass es keine gibt. Unser Comitat
gehört unter die wenigen glücklich gelegenen, wo noch kein
Feind war, und wir daher die Feuerprobe unseres Patriotismus
und unseres politischen Glaubensbekenntnisses noch nicht be
standen hoben. ^Kie^ probehaltig wir wohl wären, wird die
Zukunft lehren;.Jehrt Sehen wir bloss so viel, dass die Pecsovics gewöholtch in Gardekleidung herumgehen, und die
Freisinnigem selbe verworfen haben.— Wahr ist es, dass es
schwer ist, besonders in Ilevolutionszeitcn die Menschen nach
dem Kleide, oder dem tiussern Schein nach zu kennen. Ueberhaupt geht, wenn man doch etwas von unserer Gesinnung ia
der Gegenwart wissen muss, alles dabin: dass wir in jeder
Hinsicht lauwarm sind, und hierin mit unsern circumspecten
Sächsischen Freunden übereinstimmen. Die ganze Masse des
llrotteiches, macht ein Stück Sauerteig aufgehen—und bei uns
gibt es keinen solchen Sauerteig. Einzelne patriotische Funken
sprühen hie und da, von Ort, zu Ort, dem Ganzen aber w.ll
niemand eine Richtung geben. Als die Küssen sich näherten,
und sich in Debreczin schon eingerostet hatten, beschlossen
wir eine Volksorganisirung, aber mit glücklichem Tacte, un
ter der Leitung der Comitats Keamten; und so stellten wir uns
schon im Voraus vor dem nicht Ausrücken sicher.— Doch ist
die Welt geneigt, die Táblabiroische Politik zu verunglimpfen,
obgleich diese Kriegslist die Tábiabiros erfanden. Wenn nun
auch die Küssen vor uns nicht sehr zitterten, so zogen sie
doch, wie wir hörten, auch aus dem Nachbar-Comitate , dem
Stabolcser hinaus —ja sogar jenseits Tokaj zieht, oder steht
der Feind, wie die ungewissen umlaufenden Gerüchte verkiin^
den.— Uns hat sich alle Aussicht nach dem Muster des Szabolcser Comitats gestaltet. Wir wussten: dass der Szabolcser
Comitat, von iiltem Schrot und Korn, das reinige tbun wird,
dies glaubten wir schon darum, weil wir den in Lebensgrösse im Coinitatshause stehenden bärtigen Altuogriscben Anfüh
rern mit drohenden Klicken so viel Wirkung zutrauten, sie
Wurden die eindringende russische Armee bloss mit ihren
Murdblicken und Augenwimpern aus dem Comitatshause hinaus
sehen —leider aber stieg keiner von den sieben Anführern
vom Nagel herab, um das Volk »um Siege oder wenigstens
zum Widerstand zu führen, und so öffneten sieb di« schönen
Fluren von Szabolcs vor der russischen Armee, und dem tapfern Urvolk blieb kein anderer Trost, als bei der Flucht des
durch die Cholera geschlagenen Feindes sich daran zu er
götzen, wie der an Weichlichkeit nicht gewöhnte Russische
Soldat, statt Sauermilch, Kalk verschlucke, und statt SoldatenSuppe Abspülwasser trinke. Wäre der Kusse nur in die Szathnisirer Geapannsehaft gekommen! so hä te er schon gesehen,
dass der Etseder Sumpf ur gangbar sey, und uns von dort
nicht nur der Kusse nicht, sondern eine Legion Teufel nicht
vertrieben hätte.— Uehrigens haben die Ereignisse die gute
Seite , dass wir uns überzeugten, der Ku <se verschluck* auch
nicht auf einmal einen Ungarn—und wir tius langsam an ihn
gewöhnen, wie der Fuchs an die Gestalt des Löwen.
Dem Gerüchte nach soll Sigismund Kende, gewesener Al
ispán und Landtag deputirter in unserm Cumitate verhafte',
und wegen überwiesenem Einversttindniss mit den Küssen vor
das An.rinhmsgencht gestellt Worden seyn.— Uebrigens leben
Wir, was die Nachrichten nnbeiangt, in der grössten Armulh.
Auch von Pesth wissen wir Dichte, auch die Ereignisse in
deD Nnchlmr-Comitaten sind in Geheimnis» gehüllt.
Unsere Erodte grht zu Ende —unser Weizen ist grösstentheils abgestorben, die Koggenfeclismg ist besser gediehen.
Unsere e neu reichen Ertrag versprechenden Kukurutz Felder
geben, wenn die Dürre noch lange dauert, t uch eine traurige
Erndte. Die Weingärten geben überhaupt gar keine Hollómig..
Unser Wirthschaftsbetrieb liegt wegen der Theurnng und dem
Mangel an Taglöhnern d irnieder. In der Zeit der Tábiabiros
standen wir besser mit unserer Arbeit, wahrscheinlich werden
sich aber, geht die jetzige Crisis einmal vorüber, unsere
Beschwerden ausgleicheu.— Gott gebe! dass unser Glück
dauerod und gross sey.

Ge r ü c h t e .
Es
wird
das
Kessle
seyn neben das Wort „Gerüchte1 kein.
I.egjnbb lesz a’ ,.11 í r ek“ mellől minden epitletont él
nünk. Az olvasó végre úgyis azon meggyzóaódéHie jut, lieiWvil zu setzen. Der Leser hat zuletzt doch die Ueber-

tását, a’ szabadság helyeit reálok várakozó szolgaságon kívül Euren V* rfülirern gelingen könnte die VViederherstellao l! Ser
a’ már szenvedett pénz áldozatok mellett , kikerülhetetlenül osz frühem Verhältnisse zu befördern, Ihr utisser der Euch, str
toznátok kell még"ax I 100 milliónál is többre rugó osztrák der Freiheit erwartenden Knechtsaft, zu den bisjetzl erilul iete.
Geldopfern . unausbleiblich noch Tliei! nehmen müsstet an der
adósságból is.
über 1400 Millionen betragenden Österreichisch-'» Staats Schuld.
Hrchnet! und lernet Eure verlarvten Verführer kenne
Számítsatok! ’s tanuljátok ismerni álarezos csábiíáitokat.
Auch solche gibt es, die nicht im Stande sind sich iilner
Vannak olyanok is, kik nem lévén képesek a’ szenynyes die Linie des schmutzigen Eigennutzes zu erheben, und *ur
önérdek színvonalán felyiilemelkeiloi , ti’ kérdés alatti pénzügyi Stillung ihrer G.winnsucht, die erwähnte Gelderisis ansbeubajt nyerészkedési szomjak kielégítésére zsákmányolják ki ’s ten, uud mit den dem Umlauf entzogenen kleinern Banknoten uu 1Me
a’ forgalomtól elvont apróbb bankjegyekkel ’s érc*-pénzűkkel tallgeld Wucher treiben, indem sie die grossem Banknote.»
uisoráskodva, a’ nagyobb bankjegyeket értékűk alatti áron unter ihrem Werthe einwechselu, und deren leichtgläubige Eiváltják fel ’s azok jó hiszemü tulajdonosait tetemesen károsítják. genihümer bedeutend verkürzen.
Zur Characieri8Írung der Sündhaftigkeit dieses Gewinsten
A’ nyerészkedés ezen bűne jellemzésére legyen elég meg s y es genug kurz zn bemerken, dass die kleinern Geldsorjegyezni rövideden azt, hogy a’ nagy közönség mindennapi ten, welche die Erleichterung der Anschaffung des, zu den
szükségei fedezésére kívántatok megszerezbetése könynyittését täglichen Bedürfnissen Erforderlichen der grossen Gemeinde
estközlendó apróbb váltó pénzeknek n’ forgalomtól uzsorásko- bewirken sollen, Wuchers halber dem Umlauf zu entziehen,
dás végelti eltartóztatása, kivált jelen körülményeink között, besonders in den jetzigen Verhältnissen, eine Seelenlosigkett
lelketlenség és hogy az üzérkedés esen neme által előidézett ist, nid dass man durch diese Wiichernrt, uusser den im öf
közélelbeli zavarokon kívül, alkalom nyujtalik egyszersmind fentlichen Leben hervorgerufenen Verwirrungen, zugleich au II
a’ nagyobb bankjegyek valódi értéke ’s annál f igva Intelének zum Sinken des Werthes der grossem Banknoten und dadun.kt
is csökkentésére ’s a’ menynyiben pénzünk hitele leghatalma zinn Sinken ihres Credits, und in Wie Weit der Credit unseres
sabb tényezője szabadságharezunk kivivbatásának, szent ü- Geldes der mächtigste Factor bei dem Uurchkümpfen uoseies1
Freiheitskampfes ist, zum Sturze unserer heiligen Sache Gele
gyünk megdöntésére is.
genheit gibt.
Mind azok ennél fogva, kik akár a’ reactio, akár tixso»
Alle jene daher, W'elche entweder im Interesse der Reráskodási haszon vadászat érdekében, az apróbb pénzt elvon action, oder aus Wuch'rtreibeoder Gewinnsucht, die kleine1\
ják a’ forgalomból, nagyobb bankjegyeinket fölváltani vona Geldsorten dem Umlaufe entziehen , unsere grösseren Bankno
kodnak, vagy azokat értékük alatti áron váltják fel, úgy te ten aaszuwechseln sich sträuben, oder selbe nnier ihrem Wer-1
kintethetvén, mint veszélyessé könynyen va llató zavarok oko the auswechseln, sind als Urheber von Verwirrungen, die
zói , hitelünk csökkentői ’s szent ügyünk ellenségei: mulaszt- leicht gefährlich werden können, als Minderer unseres Credits,
hatatlan kötelességükké téteiik ezennel, a' hatóságok minden und als Feinde unserer heiligen Sache anzusehen, und es wir 1
tisztviselőinek, hogy az ilyeneket nyomoztassák ki ’s tényök hiemit allen Beamten der Gerichtsbarkeiten zur unvereäiimliarei i
bebizonyosulván, nevüket az országos biztosságnak jelentsék 1’flicht gemacht, solche ausrukundschaften, und wenn ihr Trei 
fel, a’ hírlapok utjáui közzé tétetés ’s megbiiutettetésök esz- ben sich erweist, ihre Namen dem Landes Commissariat ein-’
közöibetése végett.
zumeldeu, damit sie im Wege der /.eitungsbiätter veröffent
licht, und ihre Bestrafung erwirkt werden könne.
Kolozsvárit, augustus 7-kén , 1819.
Klausenburg d. 7. Aug. 1849.
Országos biztos,
Daniel ßotxko
Boci ké Dániel.
Landes Commissair'.

Mein. h iv a ta lo s r é s z .
K o lo z s v á r , ongust. 8.
Szépen vagyunk, irtozatos szépen!
Mióta Görgei Arthur kizaklatta Pozsonyból a’ diétázó
mágnásokat ’s lladeczkyt Bécsnek védelmezésére kénysxeritette, Armin pedig három ezer muszkából hírmondót sem ha
gyott, —azóta csak kósza hírekből tudunk, a’ mit tudunk u’
világ folyamáról.
Görgei Arthur akkor Köpcsényaek vette volt útját, a’kó
sza hírek pedig azt tartják, hogy tegnapelőtt '/áradon volt ’s
onnan Arad felé húzódott.
Istenünkre, ha Kemény ezredes úr tegnapelőtt föl cent
világosit az erdélyi dolgok állásáról, okunk volna némi aggo
dalomra.
Oka voloa Kolozsvárnak félni, hogy egyszerre négy, u. m.
B. llunyad, /.sihó, Déézs és Torda felől rohanja mega’ musz
ka, csak úgy véletlenül, úgy hogy a’ belváros csak akkor tud
jon valamit róla, mikor a’ hiiielvi fertálykapitány jelenti, hogy
ott már jmuszkákaL kovártélyoznak.
Okunk volna félni nekünk újságíróknak, kik a’ császári
piacútok szerint is világos kivételt szenvedünk a’ muszka hu
mánus bánásmód alól, kikre legalsó számítással száz kancsuka
vár ’s azután fölakasztás lábainknál fogva, ha nyakofl csípnek,
—hogy"a* sem lesz merre retirátjunk.
De nem. Mi rendületlenül bízunk Bem atyánkban és hisz88.Uk , hogy innen a’ királyhágón már is jó útba indultak dol
gaink. Túl pedig, bizonyoson valami nagyszerű terv fő, mely
nek eredménye u’ legközelebbi napok méhében rejlik.
A’ hoszszas hallgatásnak lesz egy evplosiója, mely átrezgi Európát NeWj torkolatától a’ máltai szorosig.
Várjunk, reméljünk és ne bigyjiiuk a’ kósza biteknek.

Mietet iim fllc lie r Tlieil«
K B a u s c n lH irg , <1 . 8. Aug.
Wir sind schön , ungemein schön daran!
Seitdem Arthur Görgei die Landtag haltenden Magnaten
»us Pressburg vertrieben, und Radetzky zur Verlheidiguog
Wiens genöihigt, Hermann aber von dreitausend Russen nicht
einen übrig gelassen hat —seitdem wissen wir bloss aus um
laufenden Gerückte» etwas vom Gange der Welt.
Arthur Görgei nahm damals seinen Weg gegen Köpcsény,
die umli nfenden Gerüchte aber sagen, dass er vorgestern in
Gross Wardein war, und von dort sich gegen Arad gezogen
iiabe.
Bei Gott! Wenn Oberst Kemény uns vorgestern über den
Stand der Siebeubürger Angelegenheiten nicht aufklärt, hätten
wir einige Ursache zur Besorgniss gehabt.
Klausenburg hätte Grund zur Furcht, dass es auf einmal
von vier Seiten, von B. llunyad, Sihó, Dees und Thorda un
erwartet von den Russen überfallen werde, so dass die innere
Stadt nur dann etwas davon wüsste, wenn der Hidelver Viertelskapitain meldete, dass Russen daselbst im (Juartiere seyu.
Wir hätten Ursache zu fürchten, wir Zeitungsschreiber,
die nuch den Kaiserlichen Piacaién nach, von der humanen Be
handlung der Russen deutlich ausgeschlossen sind, auf welche
wenigstens hundert Kantschuk warten, und dann Aufhängen
hei den Füssen, wenn wir am Kragen erwischt Werden, und
uns nirgends retiriren können.
Dach nein! Wir bauen fest auf Vater Bern, nnd glauben,
dass auch diesseits des Királyhágó unsere Angelegenheiten
schon gut zu gehen nnfungen. Jenseits aber wird gewiss ir
gend ein grosser Plan ausgebrütet, dessen Erfolg im Schosse
der nüchsien Tage liegt.
Dem langen Schweigen wird eine Explosion folgen, wel
che Europa vom Auslluss dir Newa bis zur Enge bei Malta
erschüttern wird.
Warten und hoffen wir, und glauben Wir nicht umlaufen
den Gerüchten.

—

Mindenek fölöli pedig az írás Storni szerint; vigyázzunk
és imádkozzunk.

S z a íím u ts ’snegyu“, jui. 28. 1849
T. Szer kes zt ő u r !
Szathmármegyéból alig tudunk más újságot írni, minthogy
itt semmi újságunk nincs. Megyénk azon kevés szerencsés fekvésüek közé tartozik, hol még ellenség uem fordult meg ’s
esnél fogva hazaiiságunk vagy politikai vallásunk tüzprobára
sem tétetett. Hány probások leunénk ait a’ következés mutat
ná meg, most csak anynyit látunk, hogy a’ peesovicsok ren
desen nemzetőri ruhában járnak ’s a’ szabadabb elvnek elhány
ták azt. Igazán: ruha, vagy külső szin után bajos az embe
reket kivált forradalomkor megismerni. Egyátalában ha mégis
valamit lelkületűnkről a’ mai korban tudni kelletik, ide megy
ki az egész : hogy r-'nden tekintetben lágy melegek vagyunk
’s a’ circumspectns szász atyafiakkal enynyiben egyezünk. Az
egész kenyérnek való tészta tömeget, egy darab kovász élesz
ti meg ’s nálunk ilyen kovász nincs. Egyes hazafi szikrapattogzások lehetnek itt ott, helyei, helyei, de az egésznek irioyt adni senki sem akar. Mikor a’ muszka közeledett s már
Debreczenbe bé is szállásolt volt, néprendezést határoztunk,
de szerencsés tapintattal, megyei tisztikar vezérlete alatt ’s előre biztosítottuk magunkat a’ ki nem indulás felől. Mégis haj
landó a’ világ a’ táblabirni politikát becsmérelni, pedig azt a’
badicselt is táblabirák gondolták ki. I)e bár a’ muszka tőlünk
nagyon meg nem rettenhetett, mégis mint halljuk a’ szomszéd
Szabólcsmegyéhől is kihúzódott. Sőt már Tokajon is túl jár,
vagy áll, mint a’ hiaon”'alan kósza hírek hirdetik. Neküuk
minden kinézésűnk »’ szomszéd Siaboicsmegye mintájára alapittatott, tudtuk azt: hogy az ősszellemii és vérii Szabolcs,
ki fog tenni magaért, ezt csak azért is hittük, mert a’ megye
házánál levő élet nagyságú ősmagyar vezérek bajuszos ’s fe
nyegető tekintetének tulajdonítottunk anynyi hatást , hogy a’
tóduló muszka serget, csak mordnézéseikkel ’s torzomborz
Biempilláikkal is kinézik a' megye határából, de oh fajdalom I
a’ hét vezér közül egy se szállott le a’ szegről, hogy a’ né
pet diadalra vagy csak ellentállásra is vezesse ’s Így Szabolcs
szép terei ellentáilás nélkül nyíltak fel a’ muszka badak élőit
’s a’ vitéz ősnépnek nem maradt más vigasztalása, mint. a"
cliolera által megvert ellenség futamlásakor gyönyörködni ab
ban: miként falja a’ kényességhez nem szoktatott muszka ka
tona aludttéj helyett »’ meszel ’s miként iszszn a’ moslékot
katona leves helyett. Jött volna csak Szathmármegyébe a’ musz
ka ! majd meglátta volna, hogy az ecsedi láp járhatatlan ’s
onnan minket nem a’ muszka, de egy légió ördög sem ker
ített volna ki. Mind a’ mellett a’ történteknek van az a’ jó
oldaluk, miként meggyőződtünk, hogy a’ muszka sem fal fel
egyszerre egy magyart ’s ia-sankéut hozzá szokuuk, mint
toka az orosiláa képéhez.
Hir szerént megyénkben Kende Zsigmond volt megy ei
első alispánt ’s országgyűlési követet elfogták volna ’s a vé- zlörvény elébe állították , a’ muszkákkal való tettleges czimboraságért, különben egyátalában hir dolgában a’ legnagyobb
szegénységben élünk, l’eslról sem tudunk semmit, o’ szom
széd megyékbeui események is titokteljes lepel alatt állanak.
Aratásunk vége felé jár, búzáink kivesztek többnyire, a’
>ózs termés jobban sikerült. Dús termést ígérő tengeri vetéseink,
ha a’ szárazság még sokáig tart, szomorú termessel biztat
óak. A’ szüret egyátalában reménység nélküli. Gazdaságunk
folytatása a’ napszámok drágasága ’s hiánya miatt csak pang.
A’ táblabiró korban előbb állottunk dolgainkkal, de hibetöen
a’ mostani erisis elmuhával kiegyenlítik magukat bajaink. Adja
latén! hogy szerencsénk hoszszu és vastag is legyen.
Rendes levelező.

llir c k .
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Vor allem aber: Seyn wir auf unserer Hnth, und beten
wir I wie die Schrift sagt.

Sz a t h a a r e r Comit.it den 28 Jul. 1849.
Vom Szatlimarer Comitnt können wir kaum eine andere
Neuigkeit schreiben, als dass es keine gibt. Unser Comitat
gehört unter die wenigen glücklich gelegenen, wo noch kein
Feind war, und wir daher die Feuerprobe unseres Patriotismus
und unseres politischen Glaubensbekenntnisses noch nicht be
standen haben. Wie** probehältig wir wohl wären, wird die
Zukunft lehren;.Jplkt Selten wir bloss so viel, dass die l’ecsuvics gewöhnlich in Gardekleidung herumgehen, und die
Freisinnigem selbe verworfen haben.— Wahr ist es, dass es
schwer ist, besonders in Revolutionszeiten die Menschen nach
dem Kleide, oder dem iiussera Schein nach zu kennen. Ueberhaupt gebt, wenn mun doch etwas von unserer Gesinnung in
der Gegenwart wissen muss, alles dahin: dass wir in jeder
Hinsicht lauwarm sind, und hierin mit unsern circumspecten
Sächsischen Freunden übereinstimmen. Die ganze Masse des
Rrotteicbes, macht ein Stück Sauerteig aufgehen—und bei uns
gibt es keioen solchen Sauerteig. Einzelne patriotische Flinken
sprühen hie und da, voa Ort, zu Ort, dem Ganzen aber vv.1.1
niemand eine Richtung geben. Als die Russen sich näherten,
und sich in Debreczin schon eiugenistet hatten, beschlossen
wir eine Volksorganisirung, aber mit glücklichem Tacte, un
ter der Leitung der Comitals Reamten; und so stell'en wir uos
schon im Voraus vor dem nicht Ausrücken sicher.— Doch ist
die Welt geneigt, die Táhlabiroisclie Politik zu verunglimpfen,
obgleich diese Kriegslist die Táblabiros erfanden. Wenn nun
auch die Russen vor uns nicht sehr zitterten, so zogen sie
doch, wie wir hörten, auch aus dem Nachbar-Comitate, dem
Szabolcser hinaus—ja sogar jenseits Tokaj zieht, oder steht
der Feind, wie die ungewissen umlaufenden Gerüchte verkün-s
den. — Uns hat sich alle Aussicht nach dem Muster des Szabolcser Comitats gestaltet. AVir wussten: dass der Szabolcser
Comitat, von altem Schrot und Korn, das teinige thun wird,
dies glaubten wir schon darum, weil wir den in Lebensgrös
se im Comitatshause stellenden bärtigen Altuogriecben Anfüh
rern mit drohenden Rücken so viel VVirkutig zutrauten, sie
würden die eindringende russische Armee bloss mit ihren
Mordblicken und Augenwimpern aus dem Comitutshuuse hinaus
sehen —leider aber stieg keiner von den sieben Anführern
vom Nagel herab, um das Volk zum Siege oder wenigstens
zum Widerstand zu führen, und so öffneten sich die schönen
Fluren von Szabolcs vor der russischen Armee, und dem tapfern Urvolk blieb kein anderer Trost, als bei der Flucht des
durch die Cüolera geschlagenen Feindes sich daran zu er
götzen, wie der an Weichlichkeit nicht gewöhnte Russische
Soldat, statt Sauermilch, Kalk verschlucke, und statt SoldatenSuppe Abspülwasser trinke. Wäre der Russe nur indieSzathinarer Gespannsehaft gekommen! so hüte er schon gesehen,
dass der Etseder Sumpf ui gangbar sey, und uns von dort
uicbt mir der Russe uicht, sondern eine Legion Teufel nicht
vertrieben hätte.— Uebrigens haben die Ereignisse die gute
Seite , dass wir uns überzeugten, der Russe verschlucke auch
nicht auf einmal einen Ungarn—und wir uns langsam an ihn
gewöhnen, wie der Fuchs an die Gestalt des Löwen.
Dem Gerüchte nach soll Sigismund Kende, gewesener Al
ispán und Landtag ileputirter in unserm Comitate verhaftet,
und wegen überwiesenem Einverstiindniss mit den Russen vor
das Au-nahmsgericht gestellt Worden seyn.— Uebrigens leben
Mir, was die Nachrichten anbelangt, in der grössten Armuth.
Auch von Pesth W'iesen wir nichts, amh die Ereignisse in
den Nachbar-Comitaten sind iri Geheimnie- gehülltUnsere Erndte geht zu Ende —unser Weizen ist grösstentheils abgestorben, die lloggenfeciis mg ist besser gediehen.
Unsere e neu reichen Ertrag versprechenden Kukurutz Felder
geben, wenn die Dürre noch lange dauert, euch eine traurige
Erndte. Die Weingärten geben überhaupt gar keine Holfunng.
Unser Wirthschaflsbelrieb liegt wegen der Tbeurung und dem
Mangel an Taglöhnern d irriieder. In der Zeit der Táblabiros
standen wir besser mit unserer Arbeit, wahrscheinlich werden
sich aber, geht die jetzige Crisis einmal vorüber, unsere
Resc.hwerden ausgleicheu. — Gott gebe! dass unser Glück
dauernd uud gross sey.

Ge r ü c h t e .
Es
wird
das
Resste
seyn neben das Wort „Gerüchte1 kein
Degjnbb lesz a’ ,.II í r ek“ mellől minden epitletont el ".<nk. A* otvuaó végre úgyis azon meggyzóaődéore jut, fielWort zu setzen. Der Leser Hat zuletzt doch die Uzber-
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hogy vegyes és hősi n mind egy kutyo. Úgy járunk o’
clossificált hírekkel, mint a’ védegylet korában n’ kar
tonnal. A’ jó honi gyártmány félre volt dobva mint olcsó
külföldi, az idegen rongyokat pedig, mert védegyleti bélyeg
függőit rajiok,jó drágán oda sózlak. Tehát maradjunk csak a
Hí r eknél .
— Déis felől ma már azon tudósítást vettük, hogy a’
hesiterciei muszkák előőrseiket, melyek Balázsfalváig voltak
és Somkerék sőt Bethlenbe is ki-kiszaguldoztak , behúzták
épen llesztercze alá. Ezek a’ muszkák tehát már nem szándé
koznának Dézsre jőni.
— Hanem más muszkáktól félnek a’ dézfjiek. Azoktól t. i.
kik Nagykároly vagy N. Bánya felől jönek. álért az a’ hire,
hogy már N. Károly körül is volnának.
— N. Váradról jött utazók előadása szerint, vasárnap
Görgeinél két muszka tábornok volt parlamentairkép. A’ parlamentairozás tárgyáról különbözőleg beszélnek ; erről bizonyost
tudni nem lehet, mert az eféle ügyeket u' vezérek nem szok
ták nyilvánosan vezetni. A’ muszka tábornokok megvendégeltettek. Görgei egész táborával N. Váradról Arad és Szeged
közti térre húzódott, ott egyesülendő az egész magyar sereggel.

II-ik honvédzászlóaljbeli tizedes Györfi I s t vánnak
hollétéről, ’s arról, hogy életben van-é vagy megholt, azon
idő óta, hogy a’ nevezett zászlóalj Kolozsvártól, múlt januarinsban eltávozott, aggódó szülői semmit sem tudnak. Felké
retnek azért mindazok , kik nevezett Györfi István sorsáról va
lami értesítéssel szolgálhatnak , hogy azt e’ lap szerkesztősége
utján megtenni anynyivai inkább tartsák emberbaráti teendő
jüknek, mert az érdekelt szülők egyik fiukat, mint szabudságharezuak bizonyos áldozatát, gyászolják.

Zeugung erlangt, dass vermi scht e und umlaufende auf
eins hinaus gehen. Mit den clnssificirten Nuchricten geht es
uns, wie zur Zeit des Schutzvereins mit dem Kattun. Die gu
te vaterländische Wuare wurde als schlechte ausländische aut
die Seite geschoben, die fremden Fetzen aber, an denen der
Stempel des Schutzvereins hing, sehr theuer verkauft. Bleiben
wir also bloss bey den Gerüchten.
Von Dees her haben wir [heute die Nachricht erhalten,
dass die Bistriczer Bussen ihre Vorposten, welche bis Balásfalva vorgerückt Waren und nach Somkerék und Bethlen
hinaus streiften, grade unter Bistrit* zurückgezogen hätten.
Diese Hussen hätten also nicht die Absicht, nach Dees zu
kommen.
Sondern vor andern Russen fürchten sich die Deeser. Vor
denen nämlich, die über Nagy Károly oder Nagy Bánya kom
men. Denn es heisst, dass sie schon bei Nagy Károly herum
wären.
— Beisende vom Gross Wardein erzählen, dass am Sonn
tag zwei Russische Generale als Parlamentéire bei Görgei wa
ren. Man spricht verschiedenes von den Gegenständen der Confereaz, gewisses knnn man nichts davon wissen, denn der
gleichen Angelegenheiten pflegen die Feldherrn nicht öffentlich
zu verhandeln. Die Russischen Generale Wurden bewirthet.
Görgei hat sich mit seiner ganzen Armee von Gross Wardein
auf die Ebene zwischen Arad und Szeged gezogen um sich
dort mit der übrigen ungarischen Armee zu vereinigen.

kik fiokat a’ haza oltárára ’s annak szabadsága megvédéséra
kész szívvel és örömmel áldozák; de a’ bizonytalanság inkább
gyötri szülei bánatos szivüket mint a’ haláláróli bizonyos hir ,
mert a’ fiókért aggódó 6Í éves szülők megnyngosznak a’szent
irás azon igéiben Jobbal: az nr adta, az ur elvette, legyen
áldott szent neve érette. Mire nézve: tisztelettel felkéretnek
minden polgári, minden katonai, áliadaimi kórházak gondno
kai , úgy minden Érd. térparancsnok urak, de különösen a’
31-dik zástliínljbeli tiszt urak és honvéd társai, kik Kapus
Istvánnak haláláról, vagy életbe létéről bizonyost tudnak, ne
terheltessenek n’ Honvéd czimü hírlapba kitételni , vagy /.Mali
ra a’ fiók bizonytalan helyezetin bánkódó szülőket tudósítani,
melyért is szives köszöneteket és hálájokat kifejezni el nem
mulatják.

Honvéd Kapus Istvánnak a’ 31-dik zászlóaljból, a’ víz
aknai csatában közhír szerint az agyit golyó lábát elhordta, de
hogy azon csatában megholt-é? vagy valamelyik korházba vi(elett, titánná bánkódó szülei semmi bizonyost nem1 tudhatnak,

I H

Zilahi polgár
Kapus I st ván, és nője.

U D E T N É
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EI M .

(1)
2500 váltó rén. forintoknak az interessibe kerestetik egy al
azon tisztelt czimü szülők kik e ’ részben gye rm e ke ik et oktatni kíván
kalmas szállás» istállóval, k o n y h a , pincze, szekérszinnel ellátva —- a ’
n á k , rnéltőztassanak a’ H o n v é d szerkesztőségnél vagy az alólirtnak
kinek kedve volna az ily vásárhoz, magát a* Honvéd szerkesztőségnél
szállásán szenuteza J 34 szám alatti h á z n á l, értekezni.
(3)
jelentse ’s a’ pénzt, megesvén a’ szerződés, azonnal kezéhez veheti.

(-)
(1) Belső Hidntczában , az ó-szer szegletén lévő 285. sz. alatti
h á z , mely fogad ón ak , vagy b á r mi féle kereskedésre nagyon alkalmas
h e ly , jövő Sz. Mihály naptól ke zd ve b é r b e k i a d ó . A’ kivenni szán
dékozó értekezhetik iránta 13. Monostorutczában 189. sz. alatt lakó t u 
lajdonossal.
(3)
HIRDET MÉ NY .
(1) Kine k egy eladó n y e r e g s z e r s z á m a
Honvéd kiadó hivatalában.

volna , (jelentse a’
(J )

Ilii'dchiUMiy.
(2) Folyó év. SzentGyö rgy hava JO-ik napján Alirndhányároli
menekülés alkalmával , Zarándb an \Viltnoslliiszárok közzé huszárnak
beállott POGÁNY ÁIJÁM 19. éves egyetlen egy (iának hol hite iránt
kesergő édesanynya gr. KUN ER Z SÉB ET I! üzv. POGÁNY IS T V Ä N N() maginak tudomást szerezni ó h a jt v á n , annak h o l l é t é t : ) vagy ne ta 
hin e lh u n y t a t : ) tudha to ka t tisztelettel kereti; miszerént ö té t, e mlített
fia i r á n t , Kolozsvárit főkoriminyi Írnok CZI.NTE MIKLÓS K. irionostorutezai háznál értesíteni szíveskedjenek.
(3)
(2) A’ N. Szebeni teresiai növeld« szépírással tanítója az is ko
lai szünidőt itt Kolozsvárit tölteni szándékozván , ezennel köz hírré te 
szi a’ tisztelt közönségnek , miszerént czélul tűzte ki magának e ’ p á r
holnap alatt e’ művészetben az ifjúságnak okta tá st adni , annálfogva

S ie r k e u tl é l s a jtit

(2 ) Egy eladó koberes szekér és két, vagy b á ro m ló hámostól
kere stetik , kin ek eladó szándéka van eze kre n é z t , jelentse magát a*
szerkesztőségnél.
(3)
(2 ) A’ kolozsvári ev. ref. kolégyom és ekklézsia ajtoni , kötelendi és fejérdi közös részjoszága folyó év. oug. 16-án , a’ jövő 1850
év. Sz. G y ö rg y napjától kezdve há ro m évre haszonbélbe adatnak. A'
haszoiibcii árv erés Kolozsvár város házánál fog ta rtatni megírt napon
9 ó ra kor. A’ feltételekről addig is é rt e ke zhe tn i ta nár és jegyző Régeni
Istvánnál.
*
(3)
(2) Néhai László János dohok amegye i m é r n ö k , és kolozsváripolgár h á tr a m a ra d o tt javai jelenleg ezen városi osztóbiróság kezelése
alatt lévén; hitelezői felseólittatnak : mikép a’ néhai elleni törvényes
követeléseiket mái naptól számítandó 30 nap alatt terjeszszék ezen
városi törvényszék elébe.
K olo zsv árit július 27-én 1819.
(3)
(2 ) A’ ki folyó hó 4-kén estvo a’ színház e l ö l t , vagy bé me
net , egy p é n z e s , ’s egyéb j e g y z é k t á r e * á t t a l á l t , s z i v e so
k <? d j é k a z t e’ H o n v é d s z e r k e s z t ő i hivatalhoz 1 0 p e n g f o r i . n t j u t a l o m biztosítéka m e l l e t t , b é a d u i.
(2)
(2) Ki»’ályutcza végin W e i x e l b r a u n ' József házában 1849-i SzontMihály naptól kezdve v.»u egy kiadó szállás, mely áll 6 s z o b ib ó l , és
takarék . itőkementzével ellátott kony hából, kama ra, pincze, fáskamara |
és 5 lóra való istállóból. Bővebb értesí tést vehetni a ’ háznál o’ tu
lajdonostól.
(2)

» .T o rn a ija

O c u r a l

F e r e n c *

