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Megjelenik e’ lap vasárnapot kivéve minden este, féliven. T artalm át teszik
n v e i , irányczikkek , bel- és külföldi hírek.

főhadivezérség hivatalos köziemé-

Hirdetmények a’ szokott díjért vétetnek tel.

V e m h iv a t a lo s r é s z .
A ’ liiiv c tc k v á la sz tó ih o z ,
a ’ m agyar néphez.
Az országgyűlést összehívta a’ múlt nyáron
Pestre a’ lemondott király, hogy a’ pártütő ráczok
és horvátok ellen adjunk pénzt és katonát.
Mikor az országgyűlés a ’ pénzt és katonát
megadta az ellenség ellen , akkor ezen erőt nem
a’ mi, hanem a’ németek ellenségei ellen akarták
fordítani.
Minket édes szóval biztattak, de rá szedtek,
mert azért a’ ráczok egyre öldökölték véreinket,
a’ horvátok fegyvert köszörülve Pestfelé tö rtek ,
3 a’ volt Erdélyben a’ szászokat ’s oláhokat huszitották ellenünk.
A’ még akkor volt király, ellenségeinket
gyámolítottá.
Ezt látván az országgyűlés, ő sem hagyott
kifogni magán, hanem a’ fegyveresen előre nyomuló
horvátok ellen magyar fegyveres erőt állított.
Szerencséjük volt a’ gaz rablóknak, hogy
ft lelkes magyar hadseregnek hirtelenében nem
lehetett lelkes ügye3 vezért ad n i, ’s elillanthatott ;
különben most csontjaikon a’ vértes hollói rágódnának:
De a’ mi roszszul történt ne bajlódjunk többé
vele, csak okuljunk rajta’
A volt király látván, hogy a’ magyar nép
nem oly sült bolond mint gondolták, hogy majd
mindjárt meg adja magát, mihelyt valami húsz
vagy harminc! ezer éhes horvátot rászalasztanak;
— látván, hogy inkább még vitéz is annyira, hogy
dolog még oda is kerülhet, hogy mint hajdan
Mátyás király, úgy most Kossut is, nemzetünk
szeretett fia majd Bécsig nyomul seregünkéi, és
» helyett hogy minket tanitsauak meg a’ sogorok,
majd mi tanitandjuk meg azon németeket, a’ kik
hazánk ellen feltámadtak, a magyar emberségre:
a volt király mondom mindezekért, és hogy
a nép választottal ne gyámolithassák a’ magyar
nemzet boldogságát fegyveresen is kivívni törekvő
kormányt, az országgyűlést el akarta oszlatni ’a
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? ve&ett valami Lamberg nevű emberét Pestre le
is küldötte.
Igen — de ezen embert a’ pesti nép , mint ha
zánk törvényei ellen ajánlkozót, agyonverte.
És az országgyűlés eloszlott-e? Nem! mert
meg van írva az 1848 ik törvény 4-ik czikkének
6 -ik szakában, hogy az országgyűlést a’ költség
vetés iránti határozat előtt még csak berekeszteni
sem szabad, nem hogy feloszlatni szabad volna.
Tehát ha a’ volt király, ha bár ezen tör
vény meg tartására meg esküdött is , és még is
esküje ellen tenni ’s parancsolni merészkedett, —
a magyar országgyűlésben volt anyi kötelességérzés ,
hogy néki, a’ népet elnyomni akaró ellenségne k
nem szabad zsákmányul oda dobni e’ hazát :
és igy együtt mararadt, megtett mindent, hogy az
ellenség ellen fegyvereseket állítson: — ’s nem
engedé meg ez időig, hogy kíirtassék a’ magyar.
Most ez országgyűlés Debreczenben van ; —
azonban már Pestről megszöktek a’ szász követek
és többen hol ide hol amoda is elhullároztak.
Minden kerületnek meg van a’ maga követe;
a’ kerület tudhatja, hogy ezen megválasztott kö
vete itt van-e az országgyűlésen vagy sem ?
Ha nincs i t t , tudatni fogja a’ kerülettel az
országgyűlés.
Ha hát nem leszen i t t , azon kérésünk van
hozzátok választók, hogy azon követ helyett, a’
ki helyét — az országgyűlésnek bemondott lemon
dás nélkül, és igy e’ hazához hivtelenül elhagyá ,
más jóravaló becsületes hazait válaszszatok mindjárt;
— hogy képviselő nélkül ne legyetek.
A’ volt király, a’ ki alatt meg támadták hazánkat
lemondott időközben.
Magyarországnak most nincs királya; — mert
Magyarország királya csak az lehet, a’ ki or
szággyűlésen a ’ nemzet előtt szent István koroná
jával megkorouáztntik.
Tehát Magyarországon, nincs
más tör
vényes hatalom , a’ melynek a’ megyék ’s a’ városok
a’ községek, a’ katonák és a( nép engedelmeskedni
tartoznának , mint az országgyűlés és ennek kor
mánya a’ honvédelmi bizottmány, és ennek elnöke
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a ’ nép felszabadítását a’ múlt tavasszal ki vivott
Kossuth Lajos.
Aiért hát vigyázzon minden kerület, hogy ez
országgyűlésen képviselő nélkül ne legyen.
Mert ezeo országgyűlésnek fegyveres ereje
meg fogja verni az ellenséget, ez oly bizonyos
miuthogy a’ uap s ü t, — ha néha egykét csatát
vesztünk is , mienk less a' győzelem ; mert Isten
nem foghatja pártjukat a’ gonoszoknak , pedig el
lenségeink gonoszok, mert meg akarnak bennün
ket hóditól.
De tnig van országgyűlés, míg van kormány
és ennek van fegyveres erője, a’ mint most mindenik meg van, addig 120 ezer fegyveresünk, a’
kik égnek a’ harczszomjtól és csak tiszteik állják
ki a1 sarat ’s buzdítsák és vezessék az ellenség
sűrű csoportjai közé, bizonyosan azokat szét is
zuzandják, addig ne félj magyar nép attól, hogy
az ellenség ez országot elfoglalhassa.
Hanem arra vigyáz*, hogy követed legyen
az országgyűlésen és ha az, a’ ki eddig volt
most nincs ott ’s tudatnak róla, hogy válasz má
sikat , teljesítsd azt mindjárt, mert itt van a’ szó
arról, hogy tovább is éljen a’ magyar n é p , sza
badságban , dicsőségben ’s itt leszen a’ szó arról
is , hogy terheiden mioél igazságosabban könynyitsünk.
Csak együtt tartson a’ magyar nép ezután is,
mint eddig tartott; — akkor ellenségeinket nemso
kára megalázva kergetjük viszsza hazájukba, vagy
csontjaikat a Tisza medre nyelendi el.

HagT S z e lin d e k , jannar 25. A’ folyó
hó 2 1 -ki Szeben előtti csata után, 22-én és 23an az ellenség, megelégedvén a’ 2 1 -ik estvi Nagy
Szelindek előtti viszszaveretésével, mely viszszaveretést leginkább tábornokunk személyes bátorsá
gának köszönhetjük, ki maga állitá fel az előre nyo
muló ellenség elébe ágyúinkat ’s több ízben maga
suté el az általa felállított ágyukat, mindenütt sze
mélyesen a’ legnagyobb goiyó-zápor közt bátorít
va elfáradt seregünket, tegnapi napig békén mara
dót!. Tegnap azonban két órakor lárma-dob veret
ven , az ellenségnek Nagy Szelindek felé közele
déséről tudósítás érkezett. És kevés idővel utána
az ellenség Nagy Szelindeket öt oldalról tetemes
erővel ’s több ágyukkal ostromolni is kezdette. Azonban ezen öt oldalróli megtámadást, mintegy há
rom órai barcz után, sikerült seregeink vitézségé
nek ’s jól irányzott ágyú lövéseinknek mindenütt
viszszanyomni. Estve bat óra után a' bekövetkező
éj miatt az ellenség magát viszszahuzta ’s a’ tü
zes harczban kifáradt seregünk ismét ida beszál
lón. Különösen kitü.oteté magát e’ harczban a’ kolozsvári zászlóalj, az erdélyi önkéntes csapat J u 
hász őrnagy vezérlete alatt, kinek lova kilövetett

’s maga is könynyü sebet k ap o tt’s a’ 11-dik hon
véd zászlóalj első százada ’s hadnagya Ú j l a k i
ki századával, eg y meredek hegyen felállított el
lenséges csapatot, roham közt a’ hegyre felmász
ván , erős állásából kinyomta. Részünkről e’ harcz
ban elestek száma 3. az erdélyi önkéntes zászló
aljból u. mint Salamon József főhadnagy, egy do
bos és egy ács. Lélek emelő jelenet volt látni,
mikép verék mind az öt oldalon viszsza seregeink
rohammal, , , É l j e n B e m ! “ kiáltások közt a’ né
met burráh ’s Sturm ! kiáltásokkal előnyomulni akaró
ellenséget. Az ellenség veszteségét, mely a’ miénknél
tetemesebb, biztosan megmondani nem lehet, mivel
a’ setétségben sebesülteit ’s halottait magával el
vihetnie sikerült. Mai nap reggel azonban több el
hullott tokmányokat találtak előóreink ’s mindenütt
merre az elleaség viszszavonult, tetemes vér-nyo
mokat. Szinte tetemesnek állítja az ellenség vesz
teségét egy, két golyó által megsebesült ’s ide bejött Bianki ezredbeli lengyel, kinek a’ lehe
tő legjobb orvosi ápoltatásáról azonnal rendelés
tétetett.
Mai nap reggel tábornokunk, kinek ha van hi
bája a z , hogy magát mindenütt a’ legnagyobb ve
szedelemnek teszi ki ’s a’ tegnapi harczban is két
golyó jukasztá keresztül köpenyegét, kiindult a’
vízaknai utón Szeben felé ’s mintegy órai járás után az ellenséggel öszszetalálkozott. Kemény F a r
kas alezredes az ütközetet megkezdendő, csatár lánczot alakíttatott; mit az ellenség észrevévénazon
nal viszszavonult Szeben a lá , reménylvén, hogy is
mét falai által jól védve harctolhat velüak. Sere
günk azonban ma délre ide Nagy Szelindekre is
mét viszszavonult, ezen erős állását továbbra is
megtartandó. Most délben, midőn e’ levelem be
zárom , minden felé csend van ’s ellenséget látni
nem lehet. Ha ismét történői fog valami ügyelem
re méltó, tudósítani fogja ön lapját.
Kiss Sándor.

Ifi. V á s á r h e l y Januar. 28. Még a’
múlt oct. hava tán 20-kán Parajdról irt levelem
óta, ez az első mit irhatok. Pedig ó menynyi mon
dani valóm lett volna, kivált azon időből, melyben
a' babiloni fogságot szenvedők ! De minthogy azon idő villámaival lezajlott, azokat most elhagyom
felidézni. Nem azért mert azokra sűrű lepelt von
hatni , mert azokat kivált az érző kebel rétegeiből
kilehetne zaklatni; hanem mert különben is elég
istentelenség van már közölve , csak e’ lapok kö
zelebbi 8zámjaiban is , mik még a’ bigottak gondvi8elésróli hitét is megrendítik. Igen, én néma’ múlt,
én a’ jelen eseményeit fogom miodég elmondogat
ni. Azonban csakugyan nem fogadkozom, hogy
egy egy régibbi eseményt is nem fogok az újab
bakkal egybekötve előadni. Főtörekvésem az lesz
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mint e’ lapok rendes levelezőjének, hogy az ese a’ haza babéraitokról. 9) Ugyan az irt kútfőből
ményeket mindig a’ maguk meztelenségében adjam meritők, hogy Csikgyergyó népe istenhez tért ,
elő; de a’ menynyire lehet vigasztaljam a’ megtört talpon van ’s kiindult a’ közhaza szabadságáért
hitüeket, bátorítsam a’ gyávákat, kik nem látják élethalálra harczolni, uj ezredesük Gál Sándor ki
á t , hogy vesihetnek ugyan egyesek, de a’ sza- éberité az alvókat, ki józanitja a’ sok gaz mámo
badság köxügye megdönthetien, a’ civilisationak rost. 10) Udvarhelyszéken sincs már békecsináió
Európában élete van ’s pedig magas és sxép, és kedves császári katona és landsturm. De a’ nép
hogy nincs okunk a' magunk ’s mások rettegteté- feje még most is szédeleg tőle. 11) Udvarhely
sére újabb és újabb rémeket teremteni elő. És súj széken bezzeg kinyílt még a’ legbutább székely
tani fogom a* haxa, ax emberiség ama sxenynyeit szeme i s ; átérték , hogy nemcsak a’ nadrágosokkik előtt «emmi sxép , nemes és sxent, de a’ ki nak , uraknak , de nekik is egésségtelen a’ csá
sebb kihágásokat sem fogom elhallgatni. Minthogy szári kegy. Hogy is ne! hisz az ott állomásozott
pedig Háromsxék lelkes harcxossai, axtán axok a’ kedves vitéz oláh, kőhez legyen mérve Benigni ur
decemberi napokban Háromsxéken a’ reactio ellen után szólva, igy este leoldatá a’ bocskorát szé
küxdött kedves önkéntesek ’s Kossuth lovagok, a’ kely gazdájával ’s reggel újra azzal kötteté fel.
csata sikon elhullott ellent kalangya számra szám- 1 2 ) A’ hegyi lakosok ép-egésségesbek másuttilálák, 26-val kalangyáját ’s a’ tisztet a’ köxember- ak n ál, mert mentői fentebb , annál tisztább a’ le
rel egy kalangyába rakták : én is ax újságokat ösz- vegő. Hogyan hát mégis , hogy sok magos palo
stevisxsxa közlendem ax olvasó világ előtt kalan tákban oly büszhödt a’ levegő, mi mián anynyi
gya számra. F é l, 1 vagy több kalangyát egyszer ész és szivbeli betegségek idéződnek elő? 13)
re, a’ hogy a’ körülmények hozzák magukkal. És Lombosy ismét p á p a s z e m e k e n dolgozik. Tán
már most dologhoz.
némely pecsovics urak, vagy épen az európai ko
Első kalangya. 1-ső kéve. Volt főbíró Lázár ronás fők számára? Csak rajta barátom, nehogy
János ur, a’ Bem tábora megjöttével hivatalától el elkéssél! 14) Ki találja ki mire volna itt nagy
búcsúzván, jelenleg mint idősb tanácsos Hajnal J ó  szükség? Egy oly egyénre, ki a’ megrongyollott
zsef ur űl a’ főbírói széken. Jó jó! de valljon nem czimeket kifoldozná. Czim ! czim !! csak a’ legyen,
volna-e jobb mint már igaxán feltétel nélküli ma se baj, ha a’ gyomor üress is! 15) Nó de Bem
gyarhoni városban tisxtujitást rendelni. 2 ) Maros tábornok,a’ mi atyánk, aligha megkapámit M.Vá
szék kormánya élén áll, Forró alezredes és térpa sárhelyt.... az excelientiás czimet. Mi maholnap még
rancsnokon kívül, Teleki Elek és Bíró Mihály , Nagy Sándor ’s Napóleonról sem emlékezhetünk
mind ketten jó akaratú egyének, hanem még sem f e l s é g e s czimek oda tétele nélkül. Aztán k i
ártana ba Dózsa Eleket is felhasználná Beöti Ödön mondaná, hogy nem haladunk! 16) Dorsner, Csikerdély kerületi k. biztos mint olyat ki bir észszel gyergyó megszökött ezredese, V. Gálfalván Pucbtekintélyei ’s aztán honát igen is lángolva sze ner cs. k. tábornagy oldala mellett működött. Váj
rető szívvel. A ztán, akár hogy handabaudázunk jon a’ Martíus gondolkodott-é , hogy neki is kell
nincs Marosszéknek különb fia mint Dózsa Elek. egy rovat a ’ mákvirágok rovatában? Folytatja
3) Marosszéken az ujoncz állítás ma holnap lejár,
G á l y a s i.
sok kihágás történt körűié azt beszélli a’ rósz vi
lág. Különben derék legények ezek a’ marosszéki
T o r d a , jao. 27. Szerkesztő! Tordamegye
ujonczok, szépek és bátrak , méltók Tolnai Gábor mezöségi falvaiban a’ vadászcsapat eljárásáról kí
őrnagyukhoz. 4 ) A’ Beötitó! rendelt vadász csa vántam önt értesíteni. Jeremiádok Írására nincs
pat Is 500-ra szaporodott mär. Siép számmal van idő; csak röviden a’ dologra: M. n. Csán lakóit
nak közte lovasok is. 5 ) Es ezek mint azok el- reménytelenül meglepve e’ hó 1 9 -é n , kevés, jelenlátvák fegyverrel. 6 ) Gyergyóbő! tepnap 5 jó ma les is oláh-táborba szállottakon kívül a’ lakosodarat kisértek ide be. Az egyik Román Konstantin a’ kát otthon találtuk ’s meglehetős engedelmeskedni
XH-dik légió praefectussa és fővezér, a’ má kívánást tanúsítottak , avagy csak az által is, hogy
sik Moldováa Stéfán szászpénteki pap és volt fegyvereiket ellentállás nélkül beadták, az adót
unitus esperes , ki a’ martinai napokban el és élést aránylagos mértékben befizették. Hasonló
történt S zen tjtk ab , Böö, Ctikud, F. és A. Deső tűzte ki temploma tornyára u n i ó v a g y
h a l á l feliratú nemzeti lobogónkat. 7 ) Román trehem helységekben is. De nem úgy ám az el
Konstantin azzal menti magát, hogy ő nem értet lenséges jellemű, több becsületes családok tagjait
te a’ dolgokat. Szegény! pedig nem tökkel ütött borzasztó kínokkal kivégzett, ’s 33 magyar efő, hiszen miveit országokat látott, m agyarul, né gyént Balázsfalvára gyalázatos rabságra burczolt
metül, frank nyelven beszél. 8 ) Az ezen rabokat M. Szerigyei helységében , hova e’ hó 25-én haj
békisérő huszárok és derék örmények szerint a’ nalban megérkezve két század gyalogsággal ’s fél
székely földről több katonatisztek ebláboltak. K öt század lovassággal , mintegy 14 őrszemen égett
tök magyarok is. Derék fiuk! majd gondoskodik az éjjeli őrtűz. Az ellenséges oláh falu a’ lovas-
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sag által békeritve, több fegyveres oláhok az őr
szemekről történt figyelmeztetés következtében ro
hantak ki a’ faluból ’s a’ kivezető utakat elzáró
lovasságra lövöldözni készültek , kik is amazokat
megelőzve pisztolyaikkal lelőtték. Erre többen, több
nyire szengyeli birtokosok, kik részint magok,
részint családjuk tagjai kinoztattak meg ’s néme
lyeknek testvéreik, szülőik gyilkoltattak l e , a’ fa
luba berohantak, kínzóikra ’s a’ gyilkosokra reá
ismertek ’s ily felingerült környületek között né
hányat a’ megtalálhatott istentelenek közül le is
lőttek. Enynyi a’ történet ’s ezt mint hivatalosan
jelen volt szemtanú önnek tudomására kívántam
juttatni.

D c z s . januar 29. Bébörtönözött foglyaink
száma naponta szaporodik ’s még nem kezdetett
meg ritkításuk. Büntető és rögtön Ítélő biróságok
ki vannak ugyan nevezve, de még semmit nem
tettek egyebet két hét óta, mint hogy egy gyű
lésükben elhatározók, hogy majd egy hét múlva
egybegyülendenek, miutáu tisztába lesznek teen
dőik ’s hatás körük iránt, mire vonatkozólag kér
dést intéznek a’ kormánybiztoshoz. Uraim táblabiró urak, mikor szűnnek meg önök táblabiráskodni ?
mert tudnia kell az olvasónak, hogy mindkét tör
vényszék tagjai csupa táblabirákból állíttattak elő,
nagy részt a’ régi rendszer embereiből és még
sem akadott ember, ki a’ választmányi gyűlésben
felszólaljon ellenök, mintha szántszándékkal ki
lett volna csinálva, hogy ezen törvényszékek sen
kit se ítéljenek el, oly békés szellemű, engedé
keny ’s a’ reactio ellenében óvatos táblabirákból
szerkesztetett öszsze. Tisztelet a’ kevés kiveendöknek.
Mit követnikell a’ rendes törvényszéknek, vé
leményem szerint, minden kifogások ’s menedékek

KIADÓ SZÁLLÁS
(1 ) Kol ozsvártt hidkapun belől özvegy Dáné Jozsefnő aszszony 301 szám alatti házánál, minden órán ki
adható szállás taláitatik
(1)

kirekesztéséveli legrövidebb folyamatu szóbeli el
járás ’s az ítélet minden felebbezésen kívüli rög
tön végrehajtása. A’ rögtönitélő bíróság hatás kö
re ’s teendője, a’ kiküldött utasításban elég tisz
tán meg van határozva: tehát nincs ok tovább is
bűnös hanyagság és vétkes tétlenségre, mostani
körülményeink között. Mert a’ habozás, engedé
kenység , nagylelkűség és hidegség legtöbbet árt
igaz ügyünknek.
A’ vadászcsapat megalakult, sok lelkes fiá
kat számláltunk meg közöltök, de fájdalom itt is
hallhatni egyenetlenkedésre mutató egyes kifakadásokat. Különösön nincsenek megelégedve azzal,
hogy a’ tisztválasztási jogot a’ főispán, ki nem
ismerheti anynyira a’ katonai tehetségeket, gya
korolja és nem maga a’ csapat ’s ez alatt is
egyes érdekeket vélnek lappangani. Uraim! ur a k ! urak! vadász urak! felejtsenek önök min
den más érdekeket ’s a’ közérdek előtt törpüljön le a hiúság és nagyra vágyás i s ’s minden más
érdek , mert csak igy felelhetnek meg önök is hi
vatásuknak- Mint tudjuk ezen csapatok a’ napok
ban mégis kezdik müködésöket.
Azon f. egresi oláh, kivel Dimbuj rabló fő
nök , megyei sebész Sibert és Málos udvar bírót,
több gyermekes atyákat, más 9 magyarral főbe
lötete Lapos vidékén a’ legirtóztatóbb módon, né
hány héttel ezelőtt hurokra került ’s azon vidéki
térparancsnok által a’ szigeti katonai kormányhoz
kisértetett. Megyénk lapos vidéki részét a’ maramaros megyei több 100-ból álló rusnyák csapat fe
dezi , Herczinger parancsnoksága a la tt, ki nagy
rokonszenvel van érdekeink iránt ’s jól fogja fel
ügyünket, semmit nem mulatván el felvilágosítani
a' sötétségben élő buta oláhokat, az aljas czélok
felöl, melyekre eszközül engedék magokat csábittatni-

lekkel e gyütt cessionalis mellett. Bővebben értesülhet
n i , b. királyutszában , orvos t. Vinkler n r bodorféle hátulsó hazánál.
(1)
(1) Egy jó házhoz gazdaszszonyi minőségben föl
lépni kívánó nőszemély, különösen az enyedi m enekül
tek kőzzíil ; jelentse ma g á t , b. ^ i i á l y u t c z á b a n , orvos
V inkler ú r Bodor féle hátulsó házánál.
(1)

(1) Egy itteni egyénnek van ugyan itt kolozsvárit
lakó két egyénnél, (ki k közzül egyiknek itt több házai,
külsője ’s falusi birtoka is van) 370— háromszázhetvenH IRD ETÉS.
ezüst forintja költsön, kemény, törvényes seleotusos contractusok mellett ki adva, ’s részint executio is tentúl—
Az álladalom számára gabonát nagyobb mennyiség
tatott ’s a’ fölfüggesztő pecsét óassatiojára, kérelem is ben szállítni vállalkozók jelentsék magokat nállam , b.
adatott bé : de a’ h itelező, körülményei ’s lakváltozta- monostor utcza. K r ib l ház.
tás m iatt, a’ légitim álandokat is bele számítva, szintén
T a r Imre.
feléért 200 — kétszáz ezüst fői i nt ér t , jó folyo pénzben,
Élelmezési bitos.
átadja, az eredeti contractusokkal ’s procedurális leve
(3 z— 12
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