
Megjelenik e’ lap vasárnapot kivéve minden este, 
övei, in ín j c í ikk ek  , bel-  és külföldi hírek.

Hi rde tmények  a ’ szokott  dí jé rt  vétetnek tel.

féliven. Tartalmát teszik a’ föhadivezérség hivatalos közlemé-

H l T A T i l i O i  K O V Á T .
A z  e r d é ly i 1‘e ísö  hadsereg: Iíof- 

M i á n y l H Z í o M á t ó l  
H a / a l i a k !

Az erdélyi felső hadsereg főparancsnoka B em  
tábornok rendelete szerint, ’s mig kormánybiztos 
B e ö t h y  Ö d ö n  helyét elfoglalná, tiszte ideigle
nesen rám ruháztatott— van szerencsém ezt ezen
nel hivatalosan közleni hazafi társaimmal. Továbbá ;

A' soldatesca zsarnokkormány által megakasz
tott közlekedés e’ következő örvendetes hírekkel 
nyillik m eg :

Az ostrák hadsereg Mosonynál folyó hó 18- 
kán beütvén, G ö r g e i  t. sokkal kevesebb serege 
által keményen viszszaveretett, ’s a’ futó ellenség 
eebesűltjeit, holtjait elhagyni ’s még fegyvereit is 
elhányni kénteleniüetett, 19-én 1700-ból álló csa
patunk 15 ezernyi ellenség által körülvétettvéa 
vesztett ugyan, de a’ lelkesedés mivel zászlójukat 
megtartani vívtak , ’s mely egy századnak dicső 
halált adott, a’ magyar fegyver dicsőségének ra
gyogását nem homályositja.

K i s  t. a’ Bánságban az ördöghidi, alibunári 
és tamacsovacsi sánczokból a’ rácsokat tökéletesen 
kiverte.

Sárosmegyében egy Schlik nevű rabló czira- 
bora fegyveresen béütött ’s hirdeti , mikép Sáros
megyét Gallicziához csatolja, esen bandita ’s tár
sai ellen M é s z á r o s  hadiigyminister vezérli a’ 
sereget. T e l e k i  S á n d o r ,

az erdélyi  felső hadsereg kormánybiztosa.  
------------------- • ,<

Az országos honvédelmi bizottmány a’ hadr 
sereg számára következő esküformát és a’ tisztek 
által adandó nyilatkozvány-mintát határozott meg: 
E s k ü  í o r ra a : Esküszöm a* élő istenre , Ma
gyarországnak ’s Magyarország alkotmányának 
hűséget; esküszöm, hogy az ország alkotmányát 
’s annak törvényes és jogszerű függetlenségét él

temmel ’s véremmel megvédeni kész vagyok; nem
zeti zászlómat soha el nem hagyom, ’s a’ magyar 
országgyűlésnek ’s általa megbízott , vagy megbí
zandó kormánynak és ennek utján kinevezett tör
vényes elöljáróimnak engedelmeskedvén, köteles
ségemet mindenki ellen, kit az országgyűlés a’ 
hasa ellenségének tekint, és általában véve min
dig pontosan, becsületesen és híven teljesitendem.

N y i l a t k o z a t - m i n t a .  Alólirt, a’ magyar 
alkotmányra lefejt hüségi eskünél fogva és becsü
letemre fogadom , hogy Magyarországnak mindig 
hive leszek , a’ magyar nemzet törvényes függet
lenségét, országos önállását, alkotmányát és al
kotmányos szabadságát, akárki ellen, életemmel, 
véremmel, megvédeni kész vagyok , ’s az ország- 
gyűlésnek és általa megbízott, vagy megbízandó 
kormánynak engedelmességet fogadva, az ország 
ezen kormánya által kinevezett elöljáróimnak pa
rancsolatát és szolgálati kötelességemet híven és 
pontosan teljesitendem.

Ellenben mindenkit, kit az országgyűlés ’s 
általa megbízott kormány az ország ellenségének 
tekint , én is ellenségnek tekintendőm , és senki
nek , ki erre az alkotmány és országgyűlés által 
jogosítva nincs, különösen tehát aa ausztriai kor
mánynak is rendelkezési hatóságát el nem isme
rem , ’s csak oly kormányrendeleteket tekiatendek 
érvényeseknek ’s kötelezőknek , melyek a’ magyar 
kormány aláírása alatt, vagy ellenjegyzése mellett 
keletkeznek; másokat ellenben, akárkitől eredje
nek , sem eb nem fogadok, sem teljesíteni nem 
fogok.

M ent lilv& ía lo s rész*
E i o l o z i v á r ,  dec. 28. Még mind v é n é 

nek a’ magyar nemzet álladalmi életén azon se- 
bek , melyeket az úgynevezett románok , de job
ban mondva „Vlákok“ oly nemes emancipatioja ’s 
dolatiojn okozott. Igen! ama példátlan emancipa-
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tio a’ magyar nemzet által, akkor történt, mikor 
a’ vlákok nem hogy követelték volna , de eszök- 
be sem jutott: a’ kor ’s igazság kivánatára cse
lekedte azt a’ magyar, tehát szép kötelességét 
teljesítette; önként, szabad kezekkel ’s önhaszna 
föláldozásával tette, tehát nagylelkű volt. De az 
oláh nemzet a’ helyett, hogy mindezekért háláda- 
tos volna, ’s magát a’ szabadságra méltónak mu
tatná, elég ostoba számítással nyugtalankodik, ’s 
nem kevesebbet akar, mint azt ,  miként minden 
föld, mely a’ magyarok kezénél maradt, övék le
gyen , a’ magyar kiirtassék ’s aztán a’ volt E r 
délyből egy oláh kormánynyal bíró uj Dacia ala
kuljon ! Valóban, ha a’ magyar nagylelkűségnek 
a’ világ históriában példáját nem találhatni, bizo
nyára az oláhok hálátlanságának ’s igazságtalan
ságának mássát még a’ legvadabb népeknél sem.

De ugyan mit akarnak különben is ezek a’ 
vlákok? Mivel bizonyítják hé, hogy ők románok, 
’s mint olyanok Erdélyt bírták? Vájjon a’ Trajá- 
nus oszlopán, melyre az akkori Daciát meghódí
tott romaiak nevei irvák , van-é csak egy erdélyi 
vlád család? Bizonyára nincs. Ellenben ki nem 
tudja Gibbon , DAnville , de Guignes ’s más köz- 
tekintélyű történetírók után , miként Trajánus De- 
cebalust legyőzendő a’ jelenleg Erdélyben s az 
aldunai vidéken lakó vlákokat, mint rhaetiai colo- 
nusokat vette föl segédül: ók Rottek szerint
É Weltgesch. II. k. 73. I. )  egy szökevény 
gothusokból, slavokból, hunnusokból, dacosokból 
öszszegyült nép, tehát nem románok, hanem Ro
ma colonu-isai. Ki nem tudja, miként Trajánus Da
ciát a’ Duister, az alduna ’s a’ fekete tenger ha
tárai között alapította, tehát nem oda, hol Erdély, 
hanem a’ hol jelenleg Oláh- ’s Moldovaországok 
feküsznek , ’s még most is látszik nyoma egy ro
mai útnak, mely a’ Duna partjától Kenderig volt 
vive. Ki nem tfidja, hogy Daciát Hadriánus is az 
irt határok közt hagyta, ’s végre ki nem tudja, 
miként Daciát Aureliánus császár 270-ben a’ go- 
thusoknak ajándékozta ’s az ott lakó romai colo- 
nusok gothus jobbágyokká lettek ’s azok marad
tak mind addig, inig a’ bunnusok Pannóniát ’s 
Daciát elfoglalták? Tehát a’ most emancipált olá
hok eldődei mint urak Erdélyt soha sem bírták, 
’s ha nem bírták , attól a’ magyarok nem foszt
hatták meg. sí)

Ha tehát az oláhok mégis azt szeretik állit- 
ni, miként ők Erdély urai, vagy Roma ivadékai 
voltak , adjanak elé magok által hozott törvénye
ket ; tárják ki eredetök dicső reminiscenciáit ; so
rolják elé hőseiket, világhírű tudósaikat, kik ta
lán századoknak adtak nevet, bizonyítsák hé, 
hogy ók egy eredetűek a’ Scipiokkal, Catokkal, 
Caesarokkal, Lucretiákkal ’s más mátronákkal,

' )  Ellenkező esetben sem. S/.eik.

kik nemök erényeinek örökös mintái voltak? El
lenben történészetileg bizonyos, miként ők 1600 
év alatt a’ múlt junius 18-áig alattvalói voltak 
természetes vagy idegen uruknak. De ha szinte 
Trajánus, Augustus vagy Constantinus egyenes 
ivadéki volnának is , miként igényelhetik ók a’ 
magyarok Erdélyét, melyre az idő ’s magyar vér 
örökös pecsétét tette? ’S ha Erdélyt követelik, 
miért nem követelik Német-, Franczia-, Angolho- 
nokat, Asiát, Afrikát, melyeket a’ romaiak vala
ha bitoroltak ?

Uraim ! Junius 18-ka az oláhokra nézve egy 
nagy teremtés napja volt: tizenhatszáz éves szol
gaság után, mintha egy Prometheus a föld mé
lyéből emelte volna ki őket egészen szabad alak
ban , ’s ez a’ Prometheus a’ magyar nemzet volt ; 
és ez a’ magyar nékik testvéri kezeket nyújtott, 
szabad földet adottt ’s minden polgári jogaiban 
egyaránt részeltette. Ámde a’ magyar nem vélte, 
hogy a’ megfagyott de keblében fölmelegitelt kí
gyó roegmarandia : igen, az oláhok megbocsáthat- 
lan hálátlanok. Ok nem azon szabadságot akarják 
élvezni mely emberi, mely minden vagyonok leg- 
becsesbíke leguemesebje, hanem azt a’ szabadsá
got,  melyet az ember a’ természettől a’ barommal 
egyformán nyert, tehát a’ baromi szabadságot. Ok 
a’ hslyett, hogy velünk testvéri kezet fogva a’ 
nagy czélra, az országos egységre törekednének, 
rabolnak pnsztitnak égetnek , sót a’ vad rációk
kal , a’ gonosz szászokkal, ’s fájdalom némely 
még elfajultabb magyarokkal egyet értve nemcsak 
reactiorul sót a’ magyarok kiirtásáról gondolkoz
nak ! És már ugyan mit lehetne mondani ezen vad 
kicsapongók mentségére ? Talán a z t , hogy nem 
tudják mit cselekszenek ? Talán az t , hogy rosz- 
szul számítunk ’s azért engedik magukat saját 
kárukra hajtogatni? Ezek mentségül nem szolgál
hatnak ; valamint nékünk se szolgálhat vigaszunk
ra azon szinte bizonyosággal jósolható jövendőjük, 
miként ók az oly könynyen ’s csak kegyből nyert 
szabadságot nem tudhatván fen tartani sem erény 
gyakorlatával sem tökéletességre törekvéssel, sem 
honfi kötelességök buzgó teljesítésével , a’ polgá
ri szellem, a’ nép méltósága elenyészendnek; a’ 
nagy eszmék, szabadság ’s hon magasztos erejű
ket elvesztendik , ellenben gyiTölet , boszszu ’s 
rablási kedély leend éllök forduló kereke, akkor 
aztán elé álland nemesis sújtó hatalmával, ’s az 
oláhok sorsa ismét szolgaság leend !

De hagygyán bízzuk jövendőjüket reájuk, 
mi bajlódjunk saját jövendőnkéi, vagy is , mivel 
mi példa nélkül le aljasitott Erdélyiek a’ sok 
árulok, s azek ármányai miatt, magunkra hagy
va , arra valók nem vagyunk , bizz.uk át sorsun
kat teljes bizalommal a’ magyar nemzet mentőjé
re Lajosra; ki már is azt tette, hogy Kolozsvár 
s vidéke csendes, ’s nem tart minden pilanatban

k
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lőbbé a’ vad Urbánusok gyilkolásától, égetésétől 
rablásaitól. Igen> “ inket táplál a’ remény misze- 
rint tábornok Bemnek,  valamint eddig úgy ezután 
i9 győzelmes fegyvere, miutáu ó a’ vész szülő 
Balázsfalvára, ’s a* Erdélytől már diplomatice el 
vált sói disánt Nagy Szeheure toaáns modorban 
beköszönt és a’ szász ’s oláh Arihmánokat —azt a’ 
kedves [íenignit, ki a’ magyarokat ,,ítauber Hor- 
de“ nak czimezni még most sem szűnik m eg , a- 
mugy férfias komolysággal kérdőre vonandja, ma
gának a’ dicsőség templomában főhelyet vivand ki, 
e’ hallatlaunl elnyomott, de honát mindig szerető 
magyar nemzetnek pedig békéjét, szabadságát, 
alkotmányos rendét viszsza adandja. Éljen Kossuth 
Lajos ’s segédtársai', éljen a’ magyar Odysseus 
Bem ; éljen a’ hős magyar tábor, melyet Kolozs
vár lelkes magyar léányai több ezer diadali ko
szorúkkal méltán tiszteiének meg. id. Farkas S.

K o l o z s v á r i  n a p i é ,  e ’ hó 29-dikéa
Bem tábornok ur szabadon bocsáttató azon fogoly 
oláhokat, (nem a’ határőröket) kik Csúcsánál ’s 
másutt kerültek kezeink közé. Az elbocsátás némi 
megható ünnepélylyel ment végbe. A’ foglyok sa
ját felekezetit egyházába vitettek. Olt két lelkész 
felvilágosító beszédet tartott hozzájok. Esküvel fo
gadták, hogy magyar ügy ellen soha fegyvert nem 
fognak. A’ nem várt k gyelem úgy látszott, nagy 
hatást gyakorolt reájuk. Ok bűneik öntudatában 
csak bizonyos halált vártak fejőkre. És halál he
lyett jött az élet vigasitaló angyala. Vannak em
berek , és anynyi kiszenvedett méltatlanság, bar
bár kegyetleuség és anyagi kár után , minek az 
erdélyi oláhok vakeszközei voltak, épen nem cso
dálhatni hogy vannak, kik a’ dolgokat iul vélik 
állani a’ kegyelmexés stádiumán. Hiúban! Ennek 
még most igy kell menni. Ha oly értelemben a- 
karnánk igazságosak lenni, hogy szemért szemet, 
fogért fogot kívánjunk , talán az egész román fajt 
ki kellene irtanunk. Gondolatnak is borzasztó. 
Gyávákhoz, tehetetlenekhez illenék az ily eljárás. 
Helyzetünket magosabb szempontúi kell felfognunk, 
a’ magyar haza ’s nemzetünk méltósága szempont
jából. A’ gyilkosok kínszerei közt elvérzett roko
ninknak úgy sem fog életet adni semmi elégtétel. 
Azért hát zárjuk kebleink fenekére magán fájdal
mainkat ’s egyedüli törekvésünk legyen mentői ke
vesebb véráldoaat árán szerezni ineg hazánknak a’ 
békét,  nyugalmat és törvényes rendet. Úgy hisz- 
szük , ily szempontból fogta fel B e m  tábornok 
magos hivatását, k i ,  ha a1 kegyelem ez utolsó kí
sérletei sem vezetnének óhajtott eredményre , tud
ni fog választani ’s akarata és hatalma is lesz al • 
kalmazní m á s n e m ű  e s z k ö z ö k e t .

Ekép lévén meggyőződve, nem hagyhatjuk 
megrovatlan egy pár túlbuzgó hazafi azon csele
kedetét, miszerint az elbocsátott foglyok közül e- 
gyet ismét, elfogtak ’s hangosan követelték rajok

a’ büntető igazság ostorát. Mint tudjuk, kormány
biztos T e I e k y Sándornak kellett a’ már már ut- 
czai zavargássá növekvő rendetlenkedést Uiegyen- 
litni. Uraim! polgártársak ! Higyjék e l , a’ népföl- 
ségnek buzgóbb tisztviselője nálunknál nincsen. De 
hiszen tudhatják önök, hogyan folytak dolgaink, 
mig u t c z a i l a g  kezeltük. Istenért: a’ hon és 
saját érdekükben kérjük önöket: ne nyugtalankod
janak ’s e rendkívüli állásunkban ne mérlegeljék 
a’ hivatalos eljárásokat külső formák, hanem e- 
redrény után.

Tegnap egy kis csapat székely huszár jött 
városunkba, gyalog és fegyvertelenül, mert csak 
igy szökhettek el az ellenség körmei közül, mely 
őket nem csatában ’s nem mint fegyveres megtá- 
madókat, hanem hazunnan , békés hajlékaikból fel
fűzte. Mily ellenkező eljárást követ ezzel tábor
nokunk, ki az általunk elfogott sorkatonáknak ezt 
mondotta: szabadok vagytok; ha tetszik hazamen
tek , ha nem, szolgálni fogtok a’ magyar honvéd
seregben. Ámde itt aztán az eredmény is egészen 
más , mert tudtunkra minden fogoly sorkatona föl
csapott zászlóink alá.

J f y i l t .  I<UY<L‘l  B a r d o c z  J á n o s h o z !
Reményünk nem csalt meg. A’ székely nép, 

melyért lelkünk érzeménye ’s szívünk minden dob
banása vér, őseihez méltókép viseli magát.— Igen, 
e’ nép, melyet hírben, névben az ármányos hirkoho- 
lók megakarának gyilkolni— magára hagyatva vég 
elkeseredésében— harangjait, melyek imára hívák le
szedette— ágyút öntetett, ’s a’ megszentelt ércz- 
ból ellenei fejére villámot szo'r. — Tehát a ’ szé- 
kelyíábor, melyet a’ schvarezgelbek már csak gúny
ból emlitének, all, ’s én e’ haldokló év utolsó 
pillanataiban a’ jövő új év első reggelére űj évi 
ajándnkiil e’ hirt küldöm meg neked. —

Nem is lehete máskép, kit egyszer a’ sza
badság szelleme megszállt — nem tűri többé a’ 
szolgaság zsarnok lánczát. —

A’ mártiusí napok óta — nyilván és magán 
körökben sokat küzdém — az agyagfalvi gyűlés óta 
pedig sokat szenvedek e’ nép jövőjéért.

Csak hogy jóslatunk beteljesült, feledjük a’ 
mólt keserveit.

E ’ hó 6 -án kísérletté Attila ős fajja földére 
szentségtelen lábát, szása és oláh rablő csordák é- 
lén, a’ császári királyi katonaság. — Terve ku- 
darczot vallott. — Három- és úgy kell lenaí Ceík- 
szék erélyes népe felkölt, ’s a’ Barczaságon meg- 
paskolta őket. — Brassóba nem mentek b é , mert 
egy ágyúval várat ostromolni sikeretlennek tárták, 
hanem Brassó mellett Hétfaluba ütöttek tábort.—

Szegény székely nép! csak még egy két na
pig ne legyetek elc-tiggedve, viszünk mi nektek 
ágyukat, ’s ez anynyival kedvesebb lesz , mivel di
csőséges úton haladott saját gyermekeid viszikmeg.



December 18-kán reggel 3 órakor indult ki 
Brassóból egy bizonyos alkalom. Fogarason túl 
Sárkány nevű faluban találkozott az oda menendő 
Gedeon táborával, vitt 8 ágyút, 3 batalion Siv- 
kovics és bianki ’s 3 svadron lovas kíséretében — 
hihetőleg szegény nemzetünket újba megtámadni.

Ha megtámadta-é? kérdem, mert december
18-ka Csúcsa, krasznai keresztül és Szurdok, gyá
szos emlékű előttük.

Mint e’ bizonyos egyén monda, Brassóban az 
úgynevezett fellegvárban van 3 ágyú, benn a’ vá
rosban 4, künn a város előtti kóhidon 2.

Szebenben 3 ágyú, ujoncz katonaság felesen — 
de tanult majd semmi.

Szászsebesben van a’ most alakúit jáger csa
patból. — Fejérvárt csak a’ várban vannak. Enye- 
den 1 vagy másfél század határőr tanyáz.

Tordán a’ miéink, a’ Csúcsánál dicsőséget 
aratott 11-ik zászlóalj.

Sergiinkre az igazság istene kedvezöleg mo- 
solyg, ’s a’ kiket árulás csala k i ,  a’ dicsőség 
ösvényén diadalmi babérral térénk meg.

Most a’ kedves szülőföld felé nyomulunk, 
meg merte-é támadni Gedeon vagy nem, nem 
tudjuk. N é m e t h  L á s z l ó  s. k.

A r a d r ó l .  Dec. 5-ikről írják Kossuth hír
lapjának , miszerint Árad és Hunyadmegyében mű
ködő sergünk , 1 század a’ 29, 2 század a’ 27. 
zászlóaljból, néhány Sándorhuszár egy 3 és egy 
1 fontos ágyúval, A s z t a l o s  29. zászlóalji szá
zados vezérlete alatt tökéletesen megfelelt kikül
detésének , mert a’ vidék megszelídült, Solymos-

| szeütközvén, az oly roppant számúnak állitottat 
! nem igen sokáig tartott kölcsönös tüzelés után 
csúfosar szétszalasztották. Az ellenség, mennyire 
kivehető volt, állott mintegy 4 — 500 Rukavina-

1 gyalog *8 határőrökből, továbbá a’ brádi lovasság
ból, mely az első lövésre, ’s huszáraink látására 
esze nélkül hagyta ott a’ csatahelyet, és a’ felkelt 
számos oláhságból. A’ megszalasztott ellenség egy 
3 fontos ágyút, 6 mázsa lőport, több láda puska- 
’s ágyutöltést,80 katonabornyut,mintegy 14 császá
ri fegyvert, és több halottat hagyott hátra; több ágyúja 
nem is volt;részünkről néhány megsebesült vau. Leg
inkább kiemelendő A s z t a l o s  százados az elrende
zésért és K ú n, aradinemzetőri tüzér,biztos lövéseiért. 
Zámon Nopcsa a’ volt főispán mozaik kastélját — 
sokak állítása szerint az országban a’ legszebbek 
egyikét — parancs következtében embereink fel
gyújtván, rommá tevék; a' benne talált drágasá
gokat , nehogy azokat a’ jó főispán közös hazánk 
érdeke ellen használhassa, részint magokkal ho- 
zák , részint semmivé dúlták ; tömérdek tajtpipát,
2 mázsa ezüstöt, fehérruhaneműt, ’s egyéb apró
lékot tettek prédává, 60 — 70 darab válogatott fe
jőstehenet hoztak. N o p c s a  uram sószátlitó lévén 
tízezer mázsa sónak is jutottunk birtokába, bár
csak akadály nélkül biztos helyre lerakhatnok.

F e l s z ó l í t á s  é s  k é r e l e m  a’ s z e r 
k e s z t ő s é g e k h e z !

Posta u<jani valamint minden más nemű köz- 
llekedés, jelesen pénzszállitás tekintetében, bizto
sítottnak meg nem 
g y á r  i d ő s z a k i

tartathatván; mindazon m a- 
a p o k  s z e r k e s z t ő s é g e i

tói kezdve — hol a’ papot is szerencsésen felroa- | ’s illetőleg kiadó hivatalai, melyeknek szerkeszt 
gasztalták — egész Zámig Hunyad megyében (A -  jményei, a’ lefolyt 1848-dik év másod felében, a’ 
radtól 7 — 8 állomás) majd minden helységben vé
geztettek. Egész Marosmentén csupán üdvös, G.
Forrayé és Milyova, az állodalomé, volt lázadás 
nélkül, hol szíves éljenzések közt fogadtattak, 
pedig ezek is tisztán oláh falvak, többi -helysé
gekben a’ feketesárga zászló mindenütt kitűzve ta 
láltatott, miért aztán a’ kinyomozhatott fóczinko- 
s o k , természetesen papok, tanítók ’s bírák és 
más guru szátu-lni (falu szája) meg is Iakoltak.
Megyénk utolsó helységeiben kérdezék a lakossá- 
g o t , hogy Zámon menynyi lehet az ellenség szá
ma , feleiék: mintegy 800 rendes katonaság’s tö
mérdek felkelt nép, 9 ágyúval.

Ennek hallása csapatunkat egy kissé megré
mítette, hogy 600-an másfél ágyúval oly nagy erő 
ellenében mikép léphessenek fel, és raármár jónak 
látták a’ viszszavonulást; de A s z t a l o s  csakha
mar feltalálván magát, miszerint anynyi rendes 
katona egész Erdélyben is alig van, megnyert nép
szerűségével nekíbátoritá kis csapatát. Asztalos 
parancsára, kit a’ zászlóaljban mint katonát, és 
szelíd bánásmódjáért, mint embert, egyformán tisz
telnek — ......■ ■ • ■ •
ve

s szeretnek, a honvédek egymást lökdös 
tolultak előre. ~Zára alatt az ellenséggel ösz-

$ 2eríí<»KZl! és  saját bei 111 ve r ím n  a lja

,, k o l o z s v á r i  p o l g á r i  T á r s a l k o d ó “  szá
mára megrendelve voltak, úgy szintén a’ , , P e s -  
t h e r  Z e i t u n g “  szerkesztősége is bizalommal 
szólittatnak fel, miszerint lapjaikat, a’ folyamatba 
indulandó 1849-dik év első felére is folytonosan 
megküldeni szíveskedjenek; az illető előfizetési di- 

«jak — lehető alkalommali—■ kiszolgáltatásáért, a 
ii Társalkodó ösrnert hitelű pénztára kezeskedvén.
|  Kéretnek továbbá szintén az illető szerkesz- 
Itöségek, miszerint lapjaik lehető tartalékából, a’ 
1 Társalkodó számára, mely november 12 - d i kéről 
íj kapta legutoljára a’ pesti lapok számait, ha kiván- 
jjtatnék ráfizetés mellett is , a’ csonkaság kipótlása 
j] végett, egy-egy példányt megküldeni szivesked- 
' jenek.

üt hét lefoiyta alatt teljes elszigeteltségben 
N élvén roppant események jöhettek az alatt közbe, 
^melyeknek nem ösmerése, későbbre is ,  ha egye
li üet nem — igen hihetőleg értetlenséget fogna szül- 
jj ni közöttünk.

A’ választmánynak 1848-dik évi télelő 29- 
. dik napján tartott rendkívüli ülése határozatából.
! L u g o s i J  ó z 8 e f ,

jegyző.

Cfsvai  F e r e n c *




