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B iö rre iu le le f.

Sajnosán tapasztaltatott, miként a’ törvényhatóságok tiszt
viselői, számba se véve az ország kormányának ’s ezen ország 
biztosságának a’ veszélyben forgó lton megmentésére irányzott 
azon rendeletéit, melyekben arra utasittattak, hogy a’ bizalom
ra méltó népet fölkelésre lelkesítenék, nemzetőrség alakítására 
buzdítanák, a' közelgő ellenség elől minden élelmi szereket el
takarítanának ; állomásaik helyéről, a’ népet hitében ’s remény
ségében megrendítő gyávasággal futnak el, vagy ha helyt ma
radnak is, a’ helyett, hogy a’ kormány rendeletéi ellen enge- 
detlenkedö egyéneket ’s községeket, a’ tekintélyűk támogatásá
ra ha ngy kivántatna, katonai ’s nemzetőrt segedelemmel is 
kötelességük teljesítésére tüstént szorítanák, a’ főbb tisztektől 
’s illetőleg az országos biztosságtól kérnek utasítást azokra 
nézve is, melyekre nézve a’ végrehajtás végett kiküldetett 
readeletekben eléggé fölhatalmazva ’a utasítva voltak.

Jó hazafinak, erélyes tisztviselőnek utasításra nincsen 
szüksége. Utasítást ád oékie hazafiul bu.—alaM», &’ felmerülő 
körülményekhez képest intézi 5 erélyesen, sikeresen hazafiui mű
ködését.

A’ hivatali kötelesség ezen elhanyagolásának, a’ nép le- 
hangoltságán kívül egyik káros következése lett az is, hogy 
temérdek élelmi szerek kerültek az ellenség kezére, melyeket 
hazafias értelmű, erélyes tisztviselőknek maga idejében megle
hetett, megkellett volna menteui. Ezen veszteségek által nem 
csak a' honvédelmére szükséges eszközök tömege kevesitletik, 
hanem egyszer’smind az ellenség ereje is öregbittetik,’s azok 
annál fogva kétszeresen károsok, botránkoztatók is elanynyira, 
hogy nem lehet csudálkozni azon, ha azon tisztviselöség, 
melynek hibája miatt történnek nem csak erélytelenséggel, ha
nem azzal is gyanusittatik , hogy reactionarins szellemű s szán
dékoson játszódja az ellenség kezére az élelmi szereket: mely s 
minden más egyéb hanyag és hibás eljárásért, mulasztásért 
az illető hatóságok elnökei ’s tisztviselői felelősökké tétetnek.

Felelet ’s hivatalvesités terhe alatt szólittatnak föl ennél
fogva ismételve a’ törvényhatóságok főnökei ’s minden tisztvi
selői, hogy a’ kormánynak hazánk megmentésére intézett ren
deletéi pontos teljesittetése fölött éberebb figyelemmel őrköd
jenek , ’s azoknak annak idejébeni pontos végrehajtását a’ leg
nagyobb erélyességgel eszközöljék és eszközöltessék.

Kolozsvárit, aug. 8-án 1849.

Országos biztos, 
Koczkó Dániel.

Felszólítás.

Kolozsvár város tanácsa jelentése szeriot, a’ kolozsvári

íü rciiJa r V erordnung.

Mit Bedauern hat man erfahren, wie die Beamten der 
Gerichtsbarkeiten, ohas jene, auf die Bettung des in Gefahr 
schwebenden Vaterlandes hinzielende Verordnungen der Lan
des Kegiruog und dieses Landes-Comissariates zu berücksichti
gen , worin sie angewiesen werden, das verlässliche Volk 
znna AufiLha tu begeistern , zum Errichten von Nationalgar
den zu ermuntern, vor dem nahenden Feinde alle Lebensmittel 
zu entfernen, aus ihren Amts Stationen mit einer Feighet, Wel
che den Gauben und die Hofoung des Volkes erschüttert, 
weglaufen, oder wenn sie auch daselbst bleiben, statt die den 
ltegirungs Verordnungen nicht gehorchenden Individuen und Ge
meinden , gestützt auf ihr Ansehen, im Nathfalle auch mit Hil
fe des Militairs und der NatUnalgarden zur Pflichterfüllung al- 
sogleich zu zwingen, von den Oberbeamten und respective von 
dein L andes-Comissariate Instructionen sogar darüber verlan
gen, wozu sie in den zur Ausübung ihnen überschickten Ver
ordnungen genügend ermächtigt uad angewiesen waren.

Ein guter Patriot, ein energischer Beamte bedarf keiner 
Instruction. Instruction gibt ihm der patriotische Eifer, er 
richtet sein patriotisches Wirken energisch und erfolgreich 
nach den auftauchenden Umsländen.

Ausser der Herabstimmung des Volkes ist eine schädli
che Folge dieser l’llichtvernachlässigung das, dass ungeheure 
viele Lebensmittel in Feindes Hand geriethen, welche durch 
patriotische, energische Beamten seiuer Zeit hätten gerettet 
werden können und sollen. Durch diese Verluste wird' nicht 
nur die Masse der zur Landes Verteidigung nöthigen Mittel 
vermindert, sondern zugleich auch die Kraft des Feindes ver
mehrt, sie sind daher doppelt schädlich, und dermassen an- 
stössig, dass man sich darüber nicht wundern kann, Wenn die 
Aemter, durch deren Fehler selbe geschehen, nicht nur der 
Schlauheit, sondern auch damit beschuldigt werden, dass sie 
von reactionärem Geiste sind, und geflissentlich dem Feinde 
Lebensmittel in die Hände spielen. Für dergleichen und jedes 
andere nachlässige und fehlerhafte Verfahren und Unterlassung 
werden die Vorsitzer und Beamten der betreffenden Gerichtsbar
keiten verantwortlich gemacht.

Unter Verantwortung und Amtsverlust werden daher die 
Häupter und alle Beamten der Gerichtsbarkeiten Widetholt auf
gefordert, die piinclliche Erfüllung der auf die Bettung unse
res Vaterlandes hinzielenden Verordnungen der Begirung mit 
mehr Aufmerksamkeit zu überwachen, und seiner Zeit die 
piinclliche Vollziehung mit der grössten Energie nuszuwirken 
und nuswirken zu lassen.

Klausenburg d. 8 Ang. 1849.

Daniel  Doczkó Landes-Comissair.

Aufruf.

Der Magistrat der Stadt Ivlausenburg hat berichtet, dass
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mészáros ciéh Írásban nyilvánította, hogy a’ húsnak fontját ti- 
icnbét váltó kr.okba sem vághatja, nem mérheti.

Ennélfogva a’ hús vágás és mérés Kolozsvár városában 
fölszabadittatottnak nyilvánittatik t i zenhat  váltó kr.okon szo
kott rendőri felügyelet alatt.

Kolozsvárit, aug. II-én 1849.
Országos biztos,

B o c z k ó D áni e,l.

Ilire!;.
Közelebbről a’ Komáromi várórség, a’ derék Klapka ve

zérlete alatt, a' Tatában tanyázó osztrákokat keményen meg
verte. Ez alkalommal az osztrákok hadi pénztára is kezünkbe 
jutott, ’s a’ Szönyi viszszavonulás után fogságba esett honvé- 
deiuk is kiszabadultak.

A’ Presse Jul. 31-ki száma szerint az angol külügymi- 
nister Paimerston a’ magyar ügyről egészen ellenkezőleg 
nyilatkozik, mint nyilatkozott minapában Rusoel, a’ magyar sza- 
badságharczot insurrectionak nevezve. Paimerston ugy mond: 
a’ magyar  ügyet  más szempontból  kell t ekinte
ni, mint minőből eddigelé Angl iában tekintetett .

Görgei serge eddig bizonyosan egyesült Dembinszky ’s 
Guyonnal, kik is akkor, midőn Görgei N. Szalontán volt, 
Pécskán állomásoztak.— A’ Vetter féle sereg eddigi állomá
sán van, a’ Jellachich ’s a’ t. féle osztrák sergek ellenében.

die Klausenburger Fleischhauer Zunft schriftlich erklärt habe : 
das Pfund Fleisch nicht einmal um siebenzelm Kreuzer W. W. 
aufhauen, feilgeben können. Diesemnach wird das Aufhauen 
und der Verkauf des Fleisches für sechszehn Kreuzer W. 
W. unter der gewöhnlichen Polizei Aufsicht in der Stadt Klau
senburg liiemit für frei erklärt.

Klausenburg, den 11-ten Aug. 1849.

Daniel  Boccko,  
Landes- Commissair.

G e r ü c h t e .
Vor Kurzem hat die Komorner Besatzung, unter des Wec

kern Klapka Befehl, die in Tata stationirten Oestereicher tüch
tig geschlagen. Bei dieser Gelegenheit ist auch die Oesterrei- 
chische Kriegs-Kasse in unsere Hände gefallen, auch haben sich 
unsere, nach dem Szönyer Hückzug in Gefangenschaft gerate
ne llonvéds frei gemacht. Nach der Presse vo 31 Juli äussert 
sich der englische Jllioister des Auswärtigen, Palmerstou über 
die ungarischen Angelegenheiten ganz entgegengesetzt der 
Aeusserung Bussels, iu welcher derselbe neulich den unga
rischen Freiheits Kampf eine losurrection nennt. Paimerston sagt: 
Die ungari sche Angel egenhei t  muss aus einem 
andern Gesi cht spunct  bet rachtet  wer den ,  als 
dies bis j et z t  in Eogland geschehen ist .

Görgeis Armee hat sich bis jetzt gewiss mit Dembinszky 
und Guyon vereinigt, Welche, während Görgei in N. Szalanta 
war, in Pécska stationirten. Vetters Armee ist in seiner frü
hem Station gegen Jellachich und andere Oesterreichischa 
Arméen.
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(2) Talál tátik, egy majd nem uj karban 

bővebb tudósítást ad a’ szerkesztőség.
lévő utazókocsi,

(3)

(3) Két tsinos kis hámos fehér szürke ló, hámostóí, sallangos 
szerszámmal 2 0 0 p. forint, eladó, a’ tordautoza szegletén lévő' Balogné 
házánál, ott tudakozni rollok lehet — ugyan ott van egy k i s  fe l  f e 

delű, zölden festett steyer szekér is, a’ kis lovakhoz illő, ennek ára a’ tn~ 
lajdonostól megtudható. (3)

(2) Az álladalom részéről f. h. 13-án hétfőn reggel 9. orakor, 
a’ K e n d e f f y  F a r k a s  Szt. egyház utczai házánál nagy számú ab
r o s z o k ,  a s z t a l k e s z k e n ő k ,  k e n d ő k ,  l e p e d ő k  ’s egyéb 
r u h a n e m ű k  fognak el-árvereztetni. (3)

S zerk eszti é s  sa já t  b etű iv e l nyom atja  O c s v a i  F e r e n c * .




