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Meeielenik e* lap vasárnapot kivéve minden este, féliven. Tartalmát teszik a’ főhadivezérség hivatalos közleménvei’ iránycrikkek , bel- é s külföldi hírek.
' hirdetmények a’ szokott díjért vétetnek tel.

H IV A T A L O S R O V A T .
jjem t á b o r n o k ma r t . I t - e 1 j e 1e n t é s é n e k
részletei.
Istentől megáldott napunk vala ma, mert olly
szerencsés voltam, hogy N. S z e b e n t végre valahára sikerült ostrommal bevenni ’s éjeli egy ne
gyed tizenkettőre a’ városba, mely torlaszokkal
volt védve — bevonulni.
Már tegnap szerencsém volt Medgyesről elnök
úrhoz írni a’ felől, hogy engem az ellenség
Segesvárnál bekeríteni, bárom oldalról egyszerre
megtámadni ’s megsemmisitni kívánt. Én használ
tam ez alkalmat, ’s az egyenes országúton indultam
Sieben felé az alatt, míg ó egy a’ mostani év
szakban járhatlan utón bekerittetésemmel vesződött.
Szemközt állottunk 4000-nyi muszka gya
logsággal mintegy 2000 osztrák gyalogsággal,
és közel 600 kozákkal, ellátva nagy számú
ágyukkal. Délutáni 4 óra tájban Nagy Scheurnhez
érkezém ’s az ellenséget ott már csatarendben
készen é s r pedig a’ jan. 21 csatatéren felállítva
találtam. Én viszszaverém öt ujjoncz székelyeim
mel egész a’ város falaihoz, itt azonban a’ sánciokat nagyobb részt csak szuronyt szegezve kel
lett bevennünk. Elfoglaltam az ellenségtől több
ágyút, lőszer társzekeret ’s több száz fegyvert
a’ mennyiséget azonban még ma nem tudhatom,
erről majd holnap tehetek részletes tudósítást.
Elfeledém mondani hogy több muszka foglya
im is vannak. U. I. A ’ mint fennebbi jelentésemet
végzem szólottám az itteni tisztviselöséggel,
elébők adám ügyök igaztalaneágát ’s biztosítóin
okét a’ felöl, hogy a’ magyar kormány minden
előbbi vétségeikre bünbocsánatot ad, hanem az esentul elkövetendő vétségek szigorúan fognak
büntettetni. Ök mindent megígértek, sőt még azt
is hogy a’ muszka interventio ellen is óvást fogn»k beadni.

N em h iv a ta lo s r é s z .
O r s z á g g y ű lé s .
A n e m z e t g y ű l é s m a r t . 17-ki ü l é s é b e n .
B e m tábornok ur levele, mellyben Sieben be

vételét tudatja, eredetiben felolvastatván, átalános
örömmel fogadtatott, ’s a’ ház a’ nemzet nevében kö
szönetét mondott a’ jeles tábornoknak és hős se
regének. Fájdalommal fogadta a’ ház az elnök je 
lentését, melyben a’ derék A s z t a l o s P á l marmnros-huszti kerület képviselője ’s erdélyi kor. biz
tosnak halálát tudatta. A’ ház kivánatára az ér
demben megősRült P a l ó c z y L. gyászbestédet fog
tartani fölötte. Olvastatott O r o s z h e g y i Jó zsának a’ pesti szabad csapat vezérének levele, roellyben a’ kormányt legújabb sikeres működéséről tu
dósítja. Örvendetes tudomásul vétetett. A’ kormány
engedelmet kért és kapott 10 pftos bank-jegyek
kibocsátására. Ezután a’ ház bizonyos interpellatio végett titkos üléssé alakult. A’ terem ajtai is
mét kinyílván, K a z i n c z y G. a’ rendőri országos
hivatal által, a’ Közlöny 55-ik számában kibocsá
tott árverési hirdetményére ’s jelesül a’ kivégzett
Zichy Ödön lefoglalt ingóságaira nézve tőn kér
dést a’ kormányhoz, miből hoszszadalmas vita ke
letkezett, mellynek vége az lön, hogy a’ ház a ’
kormány feleletében megnyugodott.
(Közlöny.)
K r a s z i i á t s ó l , mart. 17. Várta ön tudom,
hogy imám meg, mit nem csinálnak Krasznában;
én is vártam hogy állításom valótlanitsák. Hiában
vártam, azért megírom minő nemlegességben szen
vedünk.
1) Tudja ön, legelsőben is, menynyire a’ fe
lelőség korában élünk. Nálunk nem felelnek sem
miről, az az mindent még a’ praesidiálisokat i s ,
ha felelőség van hozzá kötve , választmányra te
szik át, hogy többen felelhessenek ’s még se le
gyen senki felelős.
2 ) Nem ragaszkodunk a’ betűhöz, hiszen a’
betű megöli az embert, p. o. a’ miben felelőség
kell, azt végezzük közösen, a’ miben nem kell, a’
3 tagból álló honvédelmi bizottmány, de titokban
is elhatározza.
3 ) Nem tolakodunk semmiben; p. o. az em
lített 3 tagú honv. bizottmány meghatározza, hogy
nincs megyénkben élelem liferálásra alkalmas egyén
’s még olly embert, ki alkalmas legyen, a’ korm.
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hatostól költsön is kér nagy titokban ’s majd mi
dőn a’ sierénység nimbusa elosilott , anynyian és
anyoyiféle Iiferánsok vállalkoztak, hogy egy be
csületes tisztikar is kitelnék belölók egy kis vár
megyében.
4 ) Nem vonjuk ki magunkat egyátalában a’
közterhek alól, igaz, hogy valami nagy polgári béketüréssel nem hordozzuk, mert panaszolunk a’ vá
lasztmánynak, hogy a’ huszár egyetlenegy ellos te
henünk mellé kötötte lovát, hogy midőn a’ cseléd
szobánkban levő vig huszárt, mert jó kedve miatt
más végen lévő hivatalos szobánkban nem Írhatunk,
csendességre felszólítjuk, azzal alfrootiroznak ben
nünket, hogy bizonyosan az Urbán katonáit jobb
szívvel láttuk, ’s kérjük quartéjozsák másuvá. De
azért biz azokat az a’ nyakas városi elöljáróság
el nem téteti.
5 ) Nem tiszteljük túl a’ rendén a’ tulajdon jo
got i*. P. o. imponálunk a’ városnak, hogy a’ ma
ga zsebére állítson fel egy uj hivatalt, melly a’ vár
megyei hatóságnak legyen felelős, a’ vármegye ál
tal kezébe adandókról, biz a’ jó lesz. Nem jó lenne-é a’ sz.biró ur biztossá fizetését is a’ várossal
fizettetni meg ?
6 ) Nem érkeznek a’ sürgetősbb , kényesebb ’s
bizonyos sikert igénylő felsőbb rendeléseket hiva
talos egyének állal teljesedésbe vétetni; hanem e’
végett magánosok bízatnak meg. De nem azért ,
mintha vonzalom a’ népben a’ magánosok, vagy
hatása a’ magánosoknak erkölcsi befolyás által a’
népre több volna mint a’ tisztviselőknek , hanem
azért mert Dem érkeznek. A’ siker dicsősége kü
lönben is kit illetne mást? mint a’ kalendáriumba
besorozott személyzetet, ha két hétig viselte is
hivatalát
századig aratja a’ dicsőséget. Mezei
naptár 66 lap 2 -ik rovat 16-ik sor közbülső név.
7 ) Nem vesznek minden felsőbb rendelést
igénybe 5 p. o. a’ ministerium azt mondotta volt:
Kraszna másod rangú meg ye , oda nem competal
ez ’s ez hivatal. De biz illik, hogy ne illenék,
meg is tartjuk csak azért is, mert a’ kifogások
ra , ha egyszer a’ dolog derekához szólottunk,
visszamenni nem lehet.
8 ) Nem akarják visszakivánni csupa szerény
ségből, a’ krasznai kerületbe lett volna követség
től a’ megye pénztárából úti költségre előlegezett
200 pftokat.
9 ) Nem csináltunk nyílt háborút, de békét
sem, hiszen az egyenetlenség, ha baráti kezet
nem nyújtunk de azért lármát nem csinálunk , csak
egyenetlenség marad ’s zavarosban jobban halász
hatunk.
10) Nem óraiunk , nagy kin — mert nincs
oppositio — nagy öröm — ez mind a’ táborban van,
amazzal nincs ki ellen védjük magunkat.
11) Nem csináltunk bálokat, táborban har
sog a’ muzsika, e’ nélkül pedig nem tudunk mu

latni 5 a’ pénz csengést pedig négy fal közt hall
gatjuk.
12) Nem járuuk a’ casinoba, be van zárva.
Inter arma silent musae; a’ kártyajátékra sincs
kedvünk, mivel a ’ főszereplőnek vidéki elfoglaltatása van.
13) Nem kávézunk 3-szor napjában mert drá
ga , különösen a ’ Beretyó mellett.
14 ) Nem hisszük hogy eljö az idő, midőn
más bíró járása lessz.
13 ) Nem akarnak lehazudtolni, miszerint mind
a parte magnatum , mind a parte nobilium a’ sza
bad csapatra toborzottak legalább vezéreik képé
ben a’ bonmaradókhoz csatlakozandnak ’s ennél
fogva a’ további vezényletet egy idegen procicernek adták át.
16) Nem akarjuk hinni, hogy magános em
ber hivatal, oratio ’s lárma nélkül e’ forradalmi
időben több hasznot te h e t, mint egy egész magistratus, minden jó tulajdonaival erélyesség nélkül.
17) A’ nemzetőrt kötelességre nem szorítjuk
azt a’ ki nem akar ’s így tökéletesen csak az uj
polgárok jó szelleme ’s béketürése tartja fel e’
törvényt sokak sérelmével.
18) Nem igyekszünk Somlyó városát önálló
városnak elismerni, bárha a’ volt is ezelőtt, sőt
a’ miben lehet, hátráltatjuk. Hiában az egyezik
érdekeinkkel.
19) Nem akarjuk hinni, hogy a’ Kraszna m.
rovatokat nem V. K. i rj a , pedig bizony elhihetnök , mert másnak is van e s z e , ki jobban ismeri
az egyéneket.
2 0 ) Nem átkozzuk , nem mocskoljuk a’ r. 1.z ő t , hogy megyéjét, mint bizonyos madár bepiszkolja, mert tudjuk , hogy a* írtakat csak nérnelylyek cselekszik , a’ többség nem tart velők ’s a’
r. 1. is igazat ir és nem a’ megyét, hanem csak
némellyeket érdekelt ’s a’ költővel tartunk , ki azt
mondja, kit ez nem érdekel magára sem é r ti , kit
pedig érdekel, jól teszi ha sérti.
r. I.
A d a t o k a’ Jézus nevében folytatott múlt
őszi székely táborból.
Olvasott emberek előtt tudvák a’ közép idő
ben folytatott keresztes háborúk , mellyekre tiszte
lendő Remete Péter atyánk et comp. csak a’ J é 
zus nevében szólították fel a’ tudatlan népeket, igérvén nékik , hogy bor, szalonna elég leszen, ad
a’ Jézus az utón. Azonban, mint tudatik, a’ J é 
zus nem adott csak egy korty pálinkát is senki
nek ’s így a’ nagy keresztes vitézek megéhülve ,
kénytelenek voltak a’ kertek tövében nyugalmasan
heverő disznókat Ielándsázni ’s a’ birtokosok pinczéjébe betörni; miért aztán, őkeméknek , az or
rokra vertek , a’ mint illett.
Egy hajszállal sem különbözött az őszi, »gyagfalvi térről elindított táborozás, ama kérész-
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hadak járásától ’s ezért mondám én czikketn
h mlokán, Jézus nevében folytatott táborozásnak;
m°i is ezennel szolgáljon felvilágosításul az o l y a 
noknak, kik a’ Jézus nevére, egy kicsit meg
ütköznének.
.
. . . . . .
Ha iga* ügyünk gyozend — mit hiszek és
vallók — ’s a’ múltakra nevetve emlékezhetünk viszsza anynyi mulattatót közlök ezen táborozásról,
hogy olvasóim nem győzik olvasni, de most félre
tréfával ’s közlök adatokat, mellyek embereket
jellemzenek ’s k ö z l ö m h o g y a’ lárvák huljanak,
ft’ gyanúk a’ nem illetőkről oszoljanak ’s az emberekrőli vélemények tisztuljanak.
Csíkból egy felszólítást küldöttek az udvarhelysíékeikhez, mellyben vádolják azokat, hogy
a* őszi táborozáskor ók futottak meg elsőben, a’
marosszékiek hasonlóan, vádolják más egyébbel
’sat. A’ vádakat itt mellózem ’s azért pedig, hogy
sem Csík- sem Marosszéknek semmi szemre hány
ni valója nincs ’s azzal legtanácsosabb is felhagy
ni. Hanem azon gaz árulókat, kik mint tisztvi
selők oda is elvitték szenynyes érdekéket ’s pénz
keresetet csináltak a ’ nemzet szabadságából: azo
kat bizony rovatlan nem hadjuk, megbüntetések a’
kormány dolga lévén. Lássuk te hát :
Az őszi táborozásból Radnótbtó! legelébb jöt
tek haza két még most meg nem nevezem falu
beliek ’s midőn fóvesztés alatt volt parancsolva
minden 40 évesig fel levő székely , igen boszszantólag tűnt fel, hogy azon két falubeliek szinte mind
hazajöttek. Hanem, hogy hoszszason ne köntörfalnzzak röviden mondom mit a’ traditio vall. Eljöttek ugyan
is, mert a’ vezérök eleresztette . . . . pénzért.
Adós lévén ugyan is a’ vezér a’ falubeli ref.
ekklésiának 2600 forintal , felszólítja tehát a’ két
falubelieket, hogy ha a’ 2600 forintot róla le ’s
magokra veszik , akkor kéz alatt haza bocsátja.
Ezek félvén a’ puskapor szagtól magokra vették
az adósságot ’s kötleveleket adtak az adósságról
’s meg egyeztek olly formán , hogy a’ két falu fo
gadjon 50 legényt, maga helyett 5 a’ többit a’ veaér kéz alatt, p. 0. élelem, ruházat ’s hon nyiradtak elhozatala ürügyénél fogva , haza bocsátot
ta. Egyes embereket, is azon tisztelt fővezér bo
csátott haza 50 — 60 forintért ’s ha az emberek
sokalták a’ pénzt, azt mondotta: ,,kevesebbért nem
lehet, mert nagy dolog ’s ha Beczman megtudná
íóbe lövetne.
Enynyi a’ traditio. Bizonyost anynyit hallot
tam, hogy a’ Heydte draganyos kapitány fötisztBege alatti tisztiszékhez azon falubeliek körlevele
ket adtak b e , hogy azon kötleveleket a ’ tisztség
semmisítse meg.
Ha mindezek igazak, úgy lehet-e ennél gya
lázatosabb árulás ?
felszólítom tehát azon vezért itt a ’ két haza
®*ifle előtt, hogy 30 nap alatt azon 2600 forin

tos gyanú alól ma gát , a’ közvélemény előtt men
tse ki és mossa tisztára, mert ha nem teszi, ön
becses nevét átadom a’ két bon közvéleményének.
De uraim, hogy ti a’ népet demoralizáljátok ’s an
nak rovására mindent elkövessetek ’s aztán min
den bűnt, az általatok tudatlanságba igázott szé
kely népre vessetek...........annak bizony hegedült
szent Dávid. Mi igaz , hogy veletek egy sorban
nem pobarazhatunk, nem puncsozbatunk, de van
nak módok ’s uta k, mellyeken székünknek szol
gálhatunk ’s azt tenni polgári kötelességünknek is
X. Y.
tartjuk..........
IW em f r a t e r n i s á l l i a t o k a" l i o n V é d d i k e l ; m o n d a egy ma g y a r , és
Erdély egyes ül t te st vé rb 0 n ban b i r 
t o k o s gróf:
Jól emlékezhetik gróf ur múlt 1848-ik évi
augustus hó 11-re, mikor a’ bihari nemzetóri első
rendű 1500 főből álló zászlóalj, Biharba N.Szalonta várossába öszpontosúlt, onnan alakítása után
a’ Becskereki táborba menendő, a’ hol gróf úrhoz
is szerencsénk vala, magas személyének ottani meg
jelenése eszközlé azt, hogy más nap elválasztatott
nemzetóri századosnak, a’ táborba szálló nemzet
őri zászlóalj 7-ik századjához, csakugyan a’ szaJontai, gyáni, ’s sarkadi nemzetőrök által, mi ön
nel akkori zászlóalj parancsnok Biczkó Károly őr
nagy által tudatva is volt, de sem megjelenni más
nap, sem hivatalát elvállalni nem méltoztatott, elősoróit alaptalan okok miatt. Mi alapos oka lebet
egy nótelen, katona viselt fiatal grófnak a ’ hazát
nem szolgálhatni, de mi is lehet fontosabb dolga
jelenleg egy jó polgárnak, mint a’ haza ügye. Már
ekkor elárulá gróf ur rósz hazafiságát, és azt, hogy
a’ nemzetőrökkel sem f r a t e r n i s á 1h a t, minek
eredménye, majd ha a’ gróf senkivel sem fog frateroisálni, általános megvetés és a’ polgári társa
ságból való kirekesztése leend.
Egy pár hét múlva ezen eset után, Bihar me
gye küldött egy más zászlóaljat is Becskerekre,
mintegy 1200. főből állót Marzsó őrnagy vezény
lete alatt, ki miután lándzsával volt nagyobb részt
felfegyverkezve, és igy tudva volt, hogy nyílt tűz
be részt nem vészén, de más oldalról biztosítva is
volt gróf ur, hogy sem nyílt tűzbe nem fog men
ni , sem belső hadi szolgálatot tenDÍ nem köteles ,
mert, még hazulról ellátta magát gróf ur oly nát
hával, melly valóságos Grippévé változott, (de milylyeoé) és mellynek olly tulajdonsága vala , hogy
az önnel közelebbi érintkezésbe levőkre is hatás
sal birt, igy biztosítva minden puskapor szagtól
és kartács alkalmatlan füttyentésétől betegsége ál
tal , mégis elválalta nagylelkűen gróf ur a’ nem
zetóri századosságot, a’ 2 ik szám alatti bihari
zászlóaljban. Hogy tölté el a’ kitűzött időt Becs
kereken, nem is akarom emliteni, mert az azon
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idóre való visszaemlékezés ön előtt igen kellemet
len. Felvilágosítom tehát önt gróf ur, hogyha au gustua 11-én az elsőrendű bihari nemzetőrt zász
lóaljai , hová századossá választatott eljő, jelen
leg honvéd százados volna és nem kellene azt
mondania, hogy legyek én most közhonvéd, mi
kor (» ’ feketesárga időben) már hadnagy voltam.
Lehetett volna pedig a z é r t , mert azon zászlóalj
tisztikara* ajánltatván Hodossy kormánybiztos ur
által a’ honvédelmi bizottmánynak , a’ bihari akkor
alakított honvéd zászlóaljnak tiszti állomásaira , az
aldunai táborbani kitüntetésénél fogva meg is erősitetett. Ekkor ön is gróf ur a’ löbbiek érdemei
után , szerencsés lehetett volna azt elnyerni és
egyszersmind szerencsés lehetett volna a’ haza
szent ügyéért, a’ szabadságért elvérzeni, mint már
többen elvérzettek azon bihari zászlóaljból 5 de ön,
mint tettei igazolják, azokkal t a r t , kik azt mond
ják , szép a’ hazáért meghalni,. de mégis szebb
élni (és semmit csinálni, mint rósz szellemével,
sok jó gondolkozásu embereket fanatisálni.) Ké
sőbb mi szolgálatokat tett gróf ur a ’ hazának, jö
vő alkalommal közleni fogom.
K ét bi har i honvéd.

"Vegyes d o lg o k .
Igen becses^kezekből egy csomó szász (szebeni és brassói) lap jutott birtokunkba. Menynyi
g a z s á g , menynyi ostobaság bennök! Nem tudja
az ember , boszankodjék-é vagy nevessen. Mulat
ság kedvéért közlünk néhány adatot az érintett la
pok hiteles, többnyire h i v a t a l o s tudósításaiból.
— Mikor tábornokunk a’ háromszéki gyalog
zászlóaljat és lovas osztályt Sieben alól haza bo
csátotta, e’ tény a’ Sieb. Botéban úgy volt előad
v a , miszerint 2000 székely elhagyta B e m tábo
rát , kijelentvén, hogy ők nem fognak a' császári
katonaság ellen harczolni. 1
— A’ YVblatt jan. 29-i száma szerint K i s ,
ezredes (jelenleg altábornagyunk) letette hivatalát
’s elszökött Magyarhonból Krakkó felé.
— A’ vízaknai csatában, hol mint tudjuk hős
tábornokunknak alig volt két ezer embere, ellen
ben az ellenség 1 5 —20 ezerből állott, S c h u r t e r tábornok hivatalos tudósítása szerint a’ mi erönk n é g y s z e r i é n a g y o b b v o l t a z ö v é k 
n é l . Ugyanazon tábornok tudatja, miszerint a’ víz
aknai viszszavonulásban egy egész honvéd zászló
aljunkat elfogták és lefegyverezték.
— A’ piskii hídnál már kezükben volt a’ győ
zelem, midőn a’ mi részünkről fejér lobogó vitet
vén elejökbe, gyalázatosán rászedettek. A’ gazok
saját aljas tettöket fogják reánk.
A’ W.blatt febr. 27-ki száma szerint, Schlick

és Schulzig Debreczen és Várad közt, febr. 10-,
11- és 12-én folyt véres csatában semmivé tette
a’ rebellis magyarokat ’s Váradot bévette. A’ Deb
reczen és Várad közti tért holt testek borították.
Jövő alkalommal a' V i d a Figyelmezőjiből fo
gunk hasonló újdonságokkal kedveskedni.

H IV A T A L O S TU D Ó SÍTÁ S.
Vitéz sergüok f. e. martius 17-én Fogarasig
elöhaladott kergetve, üldözve az ellenséget. Az
ellenség már f. h. 16-án reggel olly gyorsan, mint
megfélemlett nyulak, vagy bűnei által üldözött go
nosz lelkiismeretű ember szaladott Fogarasból Bras
só felé ; gyors kivonulásának azon színes okát adá , mintha Háromszék megfékezésére sietne.
Jó helyre!! Az ellenség serge felbomlás pontján
áll , mert vezérei iránti bizalmát elvesztette.
F. h. 16-án 150 határszéli oláh katona fo
gatott e l , kik nagy örömmel állottak bé seregünk
soraiba, elérzékenyiilve üdvözölték seregünket, és
éltették tábornokunkat. Vojla, és Récse helységek
küldöttségeik által kijelentették, miként ók a’ ma
gyar kormánynak hívei. — Szebentöl Fogarasig
az ellenség sergéből mintegy ezer fogatott el,
kik örültek, hogy B e m ü n k kezébe jutottak; az
ellenségtől elfogatott ötezer darab fegyver.—
Sergeink bátrak, elszántak , mindég készek
csatázni. —
Azt hiszem, midőn ezen jelentésemet írom ,
az ellenség tönkre van téve. Ámen !
Kolozsvárit, mart. 21-kén 1849.
orsz. t. h. biztos C s án y ’L á s zl ó
ur távollétében ,
Berde Mózsa,
/\
kormánybiztos.

L eg ú ja b b . Éppen most érkezett, ’s az
orsz. honvédelmi bizottmányhoz már el is küldött
szebeni hírlapban következő tudósítás á ll : B e m
: tábornok megtett mindent Verestoronynál, hogy a*
ellenség ott bé nenyomulbasson. Szebenben elfogatott
21 ágyú, 6000 ágyutöltény, 1 millió gyutacsos pus
katöltény, 5000 puska, 150 mázsa lőpor, 2 törzs
tiszt, 14 német’s muszka tiszt, 500 közvitéz, 123
sebesült a’ koródába. A’ mii veszteségünk 5 ha
lott ’s 35 sebesült. A’ gaz Benignit kocsijában
: lőtték meg , mikor éppen indulóban volt.
(2) Folyó hó 22 én reggeli 9 ora k ó r Kolozsvárit
a’ szabadság t é r e n , az állomány részéről, több fekete
gubák , szörnadrágok , bőr ködmönök , és sapkák el á rv e re z e n d ő k lévén: a’ venni szándékozók ezennel félszóllitta tna k.
(3)

S zerk eszti é s s a já t b e tű iv e l n yom atja o c s v a i F e r e n c i ,

