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IIIV A T A IiO S  R O V A T .
Az e r d é ly i m a g y a r  h a d se r e g  fo -  

v e z é r s é g é tő l.
Főhadi szál l ás  Wa l l e ndor f ,  jun. 28.
Tegnap jun. 27-én az ellenséget Jádon keresztül egész Rusz 

helység felé nyomtam viszsza. Itt heves csatánk kerekedett, mely
ben az ellenséget a’ faluhoz nagyon közel szorítottuk. Mivel azon
ban túlnyomó lovas erejének nem volt mit elébe állítsak , Wallen
dorf felé vonultam viszsza és itt vettem állást, hogy az ellenség 
további előnyomulását akadályozzam ’s egy újabb megtámadásra 
a’ szükséges erősítéseket bevárjam.

Bem.

M ein h iv a ta lo s  r é sz .
K o lo z s v á r , jun. 28.
Szabadságbarczunkban kát jelenet váltja fel gyakran egymást, 

mit nem szeretünk: hetvenkedni , midőn jól állanak dolgaink, ’s ba 
uj vihar közéig valamerről, kislelkiieknek , gyáváknak lenni.

Miután Bem altábornagy az erdélyi kerületet , egy kis pont 
kivételével, megtisztította az ellenségtől, az alatt, mig a’ nyuga
lom napjai tartottak, ki volt nagyobb ur az erdélyi táblabirónál ?

Élvezte régi kiváltságainak minden nemeit. Megrongált vagyo
ni állása óriási erővel nőtte ki a’ szenvedett csorbákat. A’ polgári 
egyenlőséget úgy értelmezte, hogy miután a’ forradalom óta csak 
olyan ember ő is, mint a’ báró és gróf, tehát méltós.ígos czimet 
vett fel ’stb. Szóval a’ királyság Debreczenben el volt ugyan tö
rölve , de az erdélyi táblabiró csak olyan kis király volt curiájá- 
ban, mint hajdon.

És mi történt most az ellenség legújabb betörésének hírére?
Nincs oly vidéke e’ kerületnek , honnan a’ volt táblabirói osz

tály tömegestől ki ne váudorolt volna.
Az utakon Kolozsvártól Várad, Dézstől Nagybánya és Zilah 

felé végetlen sora n’ menekülők különféle alkalmainak. Hol fizikai 
lehetlenség gátolta a’ kivándorlást, jajveszéklés, kétségbeesés ’stb.

’S mindezt bagyján , ha nők , tehetetlen öregek és gyermekek 
teszik. Sokkal jobban ismerjük a’ kivándorlás nyomorait, azon fáj
dalom nngyságát, mely megszokott hajlékunk elhagyása- ’s ked
veseinktől a’ viszontlátás vajmi kétes reményéveli elváláskor égeti 
keblünket mintsem e’ komoly perczekben gúnyolódni akarnánk a’ 
nemes önfeláldozással , mely inkább választ koldusbotot ’s a’ nél
külözés és Ínség minden nemeit a’ szabadságért, mintsem vad el
lenségnek hódolva tartsa meg kényelmes, de rabszolgai életét.

Igen, meneküljünk, ha ellenség zaklat ki lakainkból és ván
doroljunk városról városra , faluról falura, mig csak egy talpalatnyi 
szabad föld lesz Magyarországban és azután vándoroljunk ki világ 
végeiglen ’s az életből inkább, mintsem rabszolgákká engedjük ma
gunkat tétetni.

De idő előtt, kósza hírek következtében, istenért ne zavarjuk 
fel közdolgnink folyamát, ne tegyük magunkat nevetségessé roeg- 
bódolt elleneink előtt , ’s ne nyújtsuk mi magunk az alkalmat e- 
lobbi kicsapongásaik ismétlésére.

Pedig mi történt most?

A M T L IC H E R  TEII^IL.
Von dem  O berkom m ando d er  s icb en b iirg . 

u n garisch en  A rm ee.
Haupt quar t i er  Wal l endor f  am 28-ten Juni.
Ich babé gestern, am 27-ten Juni den Feind über Jád hinaus 

bis vor das Dorf Ilusz zurückgedrückt. Hier ist es zu einer hitzi
gen Schlacht gekommen , in Welcher Wir den Feind his ganz nahe 
an dieses Dorf drängten. Da ich aber seiner Üebermacbt an Ca- 
vallerie nichts entgegenstellen hatte, habe ich mich bis vor W’al- 
lendorf zurückgezogen und Position daselbst genommen; um das 
Weitere Vordringen des Feindes zu verhindern und zu einem wie
derholten Angriff die nöthigen Verstärkungen zu ervarten.

Bern.

M ellt a m tlic h e r  T lie il.
Klausenburg den 28- t en Juni.

In unserm Freiheitskampfe wechseln zwei Erscheinungen oft, 
was uns nicht gefällt, nämlich: Uibermüthig seyn, wenn unsere 
Sachen gut stehen, Kieinmüthig aber und feige, wenn von irgend 
einer Seite sich ein Ungewitter näthert.

Wer war wohl während der Zeit der Kuhetage, nachdem Feld
marschall Lieuntenant Dem Siebenbürgen bis auf einen kleinen 
Tlieil vom Feinde gesäubert hatte, ein grösserer Herr, uls der Sie
benbürger Táblabiró?

Er genoss jede Gattung seiner frühem Privilegien. Die erlittenen 
Ver'uste in Seinen Zerrütteten Vermögensuraständen Wuchsen sieb mit 
Hie ■'nschnelle aus. Die bürgerliche Gleichheit legte er so aus: dass 
er, da er seit der Revolution auch so ein Mensch sey, als ein Ba
ron und Graf, den Titel des gnädigen Herrn annahm, u. s. w.— 
Obgleich das Königthum in Debreczin abgeschaffi worden war, war 
der Siebenbürger Táblabiró dennoch in seiner Curia eiu eben so 
grosser König als ehedem.

Und was geschah jetzt auf das Gerücht eines neuen Einbruchs 
des Feindes ?

Es gibt keine Gegend io diesem Bezirke, von wo die Klasse 
der gewesenen Táblabiró in Müsse nicht ausgewandert wäre.

Auf den Strassen von Klausenburg bis Gr. Vardein, von Déés 
bis Nagybánya und gegen Zilah zu war ein unabsehbarer Zug von 
allerlei Gelegenheiten der sich Flüchtenden. Wo physische Unmög
lichkeit die Auswanderung hemmte, war Wehklage und Ver
zweiflung.

Dies geht ja noch an, wenn es Frauen, schwache Greise und 
Kinder tbun. Wir kennen das Elend der Auswanderung, die Grösse 
jenes Schmerzes, der uns bei der Verlassung unserer Wohnungen, 
bei dem Scheiden von unserti Lieben ohne gewisse Hoffnung des 
Wiedersehens, die Brust zerreisst, zu gut, als dass wir in diesen 
ernsten Zeiten über die edle Selbstaufopferung spotten sollten, wel
che der Freiheit zu lieb eher den Bettelstab und olle Arten der 
Entbehrung und des Elends wählt, als eich dem rohen Feinde un
terwirft und dadurch ein gemächliches Sklavenleben erkauft.

Wohlan retten wir uns, wenn uns der Feind aus unseru 
Wohnungen vertreibt, und wandern wir von Stadt zu Stadt, von 
Dorf zu Dorf, so lunge noch eine Fussbreite freier Boden in Un
garn ist, und dann bis ans Ende der eit und aus dem Leben 
sogar eher, als dass wir uns zu Sklaven machen Messen.

Hüten wir uns aber, vor der Zeit, in Folge blosser Gerüchte, 
den Gang der öffentlichen Geschäfte zu stören. Machen w ir uns nicht 
lächerlich vor nnsern gedemiitbigten Gegnern, und geben wir nicht
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A' köihivstnlaoU'volt első n menekvésben. Keressétek bál- ő- 
ket Delsőstolnok- , Doboka- és Koloesmegyék főleg alsó kerüle
teiben és mi tisztelettel'hiíjlnnk meg a’ kivételek előtt.

A közigazgatás gépezete fenakadt A’ kunos tévedéseiből jó útra 
temeti nép lelkindeive keres biztatót, gyámot, útmutatót, ki irányt 
inzzon kt, melyet e criticus peretekben követnie tanácsos lest; 
de a tisztviselő un laka puszta, lakatlan, ’s at ember nem tudja 
at erkölcsi erő megszilárdulását, vagy a’ viststafueléslőli félelmet 
batnulja-éjinkabli a’ nyomorult földészl.en, hogy ismét tsakmáuyra 
nem nyújtja ki kezeit.

Ujonctstállitmányok ‘at útból tériltetlek vistsza, mi által erő
nek erejével azon hiedelmet támasztjuk a’ kötoépben , hogy ebül 
kei] alkun dolgainkban, különben miért hocsátnuók haza a' kést 
katonai, mikor leguagyobb szükség van katonára.

'S mind ez tikkor történik, mielőtt adataink volnának, hogy a’ 
meghodolt helyeken valahai az oláh súg lazadási jelenségeket mu
tatóit volna. ®

Ki igŷ nem jól van.
Meneküljön a lehetlen^öreg, nő és gyermek előre is, ha fél. 

I)e a köahivatalnoli állja meg a’̂ earat a’ vési pereseiben is.
Azért le ai olyan köihivatalnokkal, ki ellenséges béiitésnek 

csak airére első a futásban , ’s ez által egyfelől rémületet és két
ségbeesést, másfelől rendetlenséget és Iáiadasi hajiamat idéi elő.

j t n .  25 .

Harczias mozgalmak adanwk a’ napokban élénk színezetet vá
rosunknak s meglehetősen fölverek az elzsibbadt kedélyeket , miu
tán majd majd régi táblaidról sodrunkba valónk viszszaesendók. A’ 
bukovinai határszélekről édes hazánkba beütni bátorkodott orosz és 
osztrák egyesült mintegy 15,000-ból álló zsoldos csapatok elől, 
az alig féíanynyiból álló végnr csapataink , miután a’ 22 ágyúból 
keményen, de siker nélkül lövöldözött ellenséget szinte 24 óráig 
feltartóztatok s kétszer viszszaverték , a’ töltényekben ’s lőszerek
ben megezükülvén , visszavonultak városunk határáig ’s az erősí
tési munkaiatok körül táborba szültük. Mint harezos barátaim be- 
siélék, a támadás folyó hó 21-én két helyütt egyszerre történt az 
ellenség részéről; a’ Földra és Ilova közötti szorosnál ’s Borgó 
Prundnál, az első helyen 2  ágyunk dolgozott 10 ellen ’s alig két 
sásilóalj két anynyi ellen, Borgó Prundnál Itizereink előadása sze
rint, 22 agyúból repültek a’ golyók hasztalanul, míg Goger jeles 
tü?ér századosunk 8 ágyúból szórt kiszámított lövésekkel renden
ként sodorta ki a’ zsoldos csapatokat ’s kétszer megszabadott a’ 
12 000-bol álló ellen, alig egy negyed résznyi lelkes csapataink 
elől. A prundi sánctok mig lehetett tüzesen védelmezettek. Felette 
noory kár, hogy a’ nevezetes végpont elégedendő lőszerekkel a’ 

idejében el nem láttatott ’s e’ miatt a’ lelkes sereg ez igen 
nagy vi ẑszavonulásra kényszeritletett, holott az ellenség nem is 
Ü7tp. Nem gyávaság okozta a’ hátrálást, csak gondatlanság követ
kezése volt. Semmi sem kellett, egyéb , ceak hogy Bem apánk meg
érkezzék , hogy a’ sereg nj erőt és kedvet kapjon. Megérkezett a’ 
hős altábornagy tegnap reggel városunkba virág füzérekkel díszí
tett hintón. Kissé ro«t kedélylyel , de katonás tartással. Elég volt 
a’ tábort körüljárnia, hogy ez lelkesedésre gyűljön. Egy muszka 
’s két császármadár foglyokat maga eleibe hozatván, kikérdezé ő- 
két ’s megtoló az ellenség állását. A’ muszka foglyot magunk is 
látók, kicsiny savó kép ü fiatal ember, hegyes tetejű sisakkal, ve
res szegélyű fekete frakja, gombjain 19, a’ szíj csattolón 10 szára 
o!va-hitó. A’ foglyok készeknek nyilatkozván ügyünk mellett har- 
r/nlni a’ lengyel csapatba soroltattak. 25-én reggel korán már út
nak indult a’ lelkes sereg, a’ tapasztalt jó katona a’ derék őrnagy 
Dara wrkin állíttatván altáboroagyunk által élére. Midőn jelen so
raim világot látnak, a’ zsoldos csapatok alkalmasint kivannak ver
ve hazánkból ’s Bern apánk Brassó felé jár hogy ott is Udkesitse 
h »rezos fiait; mert a’ jó apa mindenütt megszokott jelenni, hol fiai 
kívánják.

Városunk hangulata sergeink visszavonulásának hírére, meg
rázó volt. Midőn halták köiefgését, gondolván, hogy az ellenség
től űzetnek , minden ki szerét tehette útnak Indult menekülő*. A’

selbst Gelegenheit zur Wiederholung der frühem Efccvsse.
Doch was geschah jetzt ?
Der öffentliche Beamte dachte zuerst auf die Flucht. Suchet sie 

doch im Innerstolooker , Bohokaer und Koloser Comitat , besonders 
in den untern Kreiseo! vor den Ausnahmen allen Kespect.

Der G ing der öffentlichen Verwaltung geräth in Stockung. Das 
schuldige voa seiner Verrirung bekehrte Volk sucht ängstlich einen 
Aufraunterer, eine Stütze, einen Wegweiser, der ihm seinen Weg 
vorzeichne , den es in diesem Kritischen Augenblick zu nehmen ha
be; doch die HerrnWMhm »g des Beamten ist leer, unbewohnt, und 
man Weis* nicht, soll man die Erstarkung der moralischen Kraft f 
oder di* Furcht vor Repressalien bei den Bauern bewundern, daiM 
sie nicht Wieder nach Raub ihre Hände nusstrecken.

Recrutten Transporte Wurden auf d̂ m Wege umgekehrt, wo
durch Wir unter dem gemeinen Volke mit GeWdt den Glauben ver
breiten, dass unsere Sichen schlecht strheo müssen, sonst würden 
Wir den fertigen Soldaten jstzt, Wo wir die Truppen so nöthig 
haben , nicht entlassen.

Und dies alles geschieht , bevor Wir noch Beweise davon ha
ben, das* irgendwo in den bevWungenen Ortschaften die Walacheo 
Anzeichen von Anfuhr g^g^ben bäten.

Dieses ist nicht Wolhlgethan.
Es möge sich der schwache Greis , das Weib und Kind im 

voraus in Sicherheit setzen , Wenn Sie sich fürchten. Aber der öf
fentliche Beamte halle auch im Augenblicke der Gefahr oiis.

Daher Weg mit solchen öffentlichen Beamten, Welche auf blos
se Gerüchte von feindlichen EinfälDn d * erstci zur Flucht sind,- 
und dadurch einersdt* Schrecken n-d Ver»W*ifling, anderseits 
Unordnung und Neigung zum Aufruhr hervorrufen.

1 $ den 25 Juni
Kriegerisch'* Bewegung gab in den letzten Tagen u s rer 

Stadt ein lebhaftes Ansehen, und bliche die erschalTieri Gatnü'her 
in grosse Aufregung, <1» w r schon beinahe wieder in unsern al
ten Táblabiró Schlendrian zuricks'nken wollten. Vor den, au* der 
Bukovina in unser Vaterland eingt*brochf»rien und ungefähr aus 
15000 manu bestehenden Rii-si ĉhm und Os'erreichi-chen Abthei
lungen zogen sich uns »re kaum h ilb so starken Grenihiiter, nach
dem sie den Feind, welcher uns 22 Kanonen heftig aber erfolglos 
feuerte, beinahe 24 Stunden nufgetialten n. zweimal ztirilckge- 
schlagen hatten, wegen Maogel an Munition bi* auf das Grenzge
biet unserer Stadt zurück u. schlugen ihr Lager bei den Befesti
gungswerken auf. Der Angrilf von seiten des Feindes geschah, 
wie mir meine Freunde von der Truppe eriäblten, am 21 diese* 
Monats an zwei Orten zugleich, am Engpass zwischen Földra und 
Ilova und bei Borgo Prund, am erstgenannten Orte operirten zwei 
unserer Kanonen gegen 10 u. kaum 2 Bataillone gegen doppelt 
so viele, hei B >rgo Prund sollen nach Auslage unserer Kánonira 
die Kugeln aus 22 Kanonen erfolglos geil »gen seyn, während un
ser ausgezeichnete Artillerist, der Hauptmänn Goger, mit seinen 
gut berechneten Schüssen aus 8 Kanonen, die Söldner reihenweise 
niederwarf, n. der 12000 mann starke Feind zweimal unsern, kaum 
den vierten Tbeil so starken muthvollen Haufen wich. Die Prunder 
Schämen wurden so laug als möglich ronthg vertheid/g», sehr in 
bedauern ist, d »ss der wichtige Grentpu ct zu seiner Zeit nicht 
mit hinlänglicher rauaition versehen worden ist, u. dieeerwegea die 
rauthige Kriegsschaar zu einem so grossen Rückzug gezwungen 
war, obgleich sie der Feind nicht einmal verfolgte. Der Rückzug 
war nicht Folge der Feigheit, sande n Unüberlegtheit. E* bedurfte 
nichts weiter, al* dass linder Vater Bern erschien, um d*f Armee 
n *ue Kraft und freudigen Mulh zu gehen.

Der Feldmarsch ill Lieutenant langte gestern morgens in be- 
kiäizter Kutsche hier an, mit etwa* übler Lauoe, aber inilitoiri- 
scher Haltung; ein Gang um da* Lager war hinlänglich dasselbe 
zu begeistern, er )ie*s einen Russischen u. zwei kaiserliche Gefan
gene vor sich fuhren u. erkundigte sich über die Stellung de« 
Feindes; den Russen haben wir selbst gesehen, es ist ein kleiner 
junger Mensch von verdriesslichem Aussehen m t spitzem Helme, 
auf den Knöpfen seines rothge-äamten schwarzen Fraks ist die nu- 
mer 19 auf den Riemenschnallen die nr 10 tu lesen. Die Grfan-* 
genen erklärten sich bereit für unsere Sache zu kämpfen n. wur-r 
den der Polenlegion eingereihet. Am 25-9ten früh morgens brach 
die mu-.tivolié Kriegs-chaar auf einem andern Wege auf. unter der 
Führung des vom Feldmarschal L eu'en »nt ttn die Spitze gestellten 
erfahrenen braven M tj »r Dunoskin. Wenn gege • wärdge Zeilen aus 
Tageslicht Kommen, sind die Söldner Haufen wahrscheinlich nu* 
msem Lande h n msge*oblagen u. Bem auf dem Wege n .ch Kron
stadt um auch dort die Krieger nnzueifern, denn der gute Vater 
pflegt überall zu erscheinen, wo e* «eine Söhne wtin-che».

Die Stimmung unserer Stadt War auf die Nachricht de* Rück
zuges unserer Truppen eine er»chütternde. Als mau die Antiähe-
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t.hfló.ebbfk meUeren n.bngliitliik el, míg »' «legények sir» gyer
mekeket vonctnlva kétségbeesések között vánszorogtuk ; mert igen 
i« ismerete» városunk [»kosai előtt nz ellenné? viseleté ’s »' min
ket környeiő oláh nép hnngiilntn, mely csak alkalomra látszik vár
ni hegy ismét felkeljen. Pedig nt ellenség igen meszste volt ’s 
állomását el nem hagyta. A’ tisztviselők kötni alig néhány maradt 
állomásén; halott sergeink sxállitásn ’s élelmetése jelenlétökel i- 
génylé ; de a' nagyobb rést futott, pedig a’ vihar még igen távol 
volt; a’ nép midőn még tiszteit is futni látja, nem coila ha el
veszti bátorságát ’s elkeseredik. A’ fenyegető »estély kötött ’s mi
liőn dühöog a’ vihar lehet béhixonyitani a’ tisztviselőnek haiaflas 
értelmét , nem n’ szélcsend idejéni hatalmaskodásban. Ai oly (isi
iét, ki minden ok nélkül a’ veszély kötelgésének csak hírére el
hagyja állomását, midőn még saját létele épen nincs fenyegetve, 
rlmotdilanám hivatalából.

( j t l ia r lie ly m e g y e . j»" »a én isio.
(Vége.)

A’ csíki és hárorastéki értelmessé» épen úgy érette e’ fegy
ver mérgét, pedig ott nem volt elleuség uiás, mint Inijtogató, de 
kitörésre nem vetemült n’ nép.

Kéidit és Gyergyót u’ császári hajtogatok nem tudták meg- 
fertőztetni. Itt a’ népen a’ foltok csaknem láthatlanok.

Ktt a" népet bámulva becsülöm, ’s e’ felett Gyergyót sajnálom, 
h"gy hironnzéki rokoninak védelmétől elzárutott , \iszszariaszta- 
tott csiki rokoni.k áltól.

De hala Magyarhonnak, ezerszer bála Kossuthiak! Fölébredt 
a’ nép, ’s a’ fölébredés oly kedves látványa lelkesedéssé vált, mi
lyet remélni alig lehetett.

Fölébredt Udvarhely megye népe is, mert a’ csástári kegynek 
igen bőre körül járó bizonyítványon tapasztnlá.

De el merem mondani: anynyi romlott ember, nnynyi lehangoló 
hirkovncs egy vidékben sincs mint itt. Talán még sok a’ hajto
gató? Leheti

S midőn ez így van, szépen kérem S. és Iá. urat, ne ker
gesse itt egy másra az embereket azzal a’ tseilérséggel , meg e- 
gyebekkel, miknek rendszerint nem járt jól végére.

Hiszen ha n’ zsellért, ha nem akar ötként dolgozni, nem le
het dologra kényszeríteni, ez elég, ennél lö Viel b íjos kívánni, lás 
ez így van..

Il i at ö ók Írásaira csak egy zsellér is méltatlanul megtagad
ja a’ szolgálatot vagy taksát ’s ezt aztán viszszn ke lead fizetni, 
önök mar kárt tettek.

Ili önök nem ismernek embert, ki »’ robotnak még csak ár
nyát is el kivárná tö ülni , ez. csők arra mutat, l> gy önök nem 
ismernek mindenkit.

Alkotnak majd júliusban szabályokat Pesten a’ zsellérekről is, 
n ekkor meg lesz oldva egy kérdés, mi mo-t anynyi embert nyug

talanít ’s mi miirA anynyi em ler gyauusitatlik. H >gyják ötök is 
addig hegedni n' sebeket. Gál fi Mihály.

K ü l f ö l d .
Frank hon. Eii'opii *ii*ui s érdekű Ind isit ás >k érkeitek PA 

fisból. A* 1» tliCic ti tikkasztó rekkenó «̂ g »fán, moly <i «rab mIó óm  
ísibbisttja FranWi >nt, l'.v sVm inegdördipt a’ p>!itic«i lég, d* még 
nem c«npatt le a* revohrio luenvköve. At o!a«z fölkelésnek nem c-*ak 
cserbe IngWHn, de a’ mm li köztársaság e 11 (Mii s i eg  ülésből  
Komának 0 u (linót tábornok általi fenyegeiteté-e áltál B <> n :» p ar- 
le L a j o a Frnnklionntik mélió boszankodását hiút a s • j ú t fejére. 
Jnn. 13 kán Ar ago István 15—20000 nyi fóböl álló néptömegge 
indult meg a nemiéig) iilé* pilótája feli, de midőn tisztái látszott 
hová szándékszik , már több helyeken talpon álló katonaság állta 
dí'jokal *s fölszólította a* szétosztásra, az enged dme-ked i nem a- 
karókat Nzéivnte. A c«ende*»ség ktVsvin; jnn. 14-ke estéig meg 
nem háboriltatott ntóta, de annál inkább forrongnak az elmék ; ki
vált hogy »a országgyűlés a’ városnak ostrom ál lapotba té
teléi  megh a t á r o l t a ,  ’s ha!, a’ fölkelésben régies követnek 
befog atás ára enged elmet adott.  Ledru (toll innak,  
kit hatonlag be akartak fogni, sikerült elilluntani.

\ 1 jövő alkalommal bővebben.

niog derselben erfuhr, glaubte man, der Feind verfolge sie, ». je
der, der es nur konnte, suchte sich tu (luchten, die Vermöglichern 
eilten auf Wagen davon, während die Aermern Weinende Kinder 
tragend sich »erzWeifdud fortschlepptet; denn dm Bewohnern un
serer Stadt ist da« Betrag« n des Feindes, und die Stimmung der 
uns umgebenden Walnchi«chen nur zu gut bekannt, welche nur 
auf Gelegenheit warten um sich Wieder tu empören. Indessen war 
der Feind sehr weit u. hatte seine Stellung noch nicht verlassen. 
Von den Beamten blieben kaum einige auf ihren Po-ten, da doch 
der Trat sport und die Verpflegung unserer Truppen ihre Gegen
wart erfordert; genug der grössere Theil 11 h u. das Gewitter War 
doch noch sehr Weit. Kein Wunder Wenn das Volk , sobald et 
seine Beamten fliehen sieht, den Rluth verliert und erbittert Wird. 
Bei drohender Gefahr, beim Einbruch des Sturms Wird der Ueamte 
seine patriotischen Gesinnungen beweisen können, nicht aber Wenn 
die grösste Kühe herschf. Einen solchen Beamten der ohne Ur
sache bloss auf die Nachricht der nahenden Gefahr seineo Posten 
verlässt, bevor noch sein Leben im geringsten bedroht ist, Würde 
ich seines Amtes entweder?.

Udvarhelyer  Gespanschaf t ,  14 Juni. (Ende.}
Die Csiker und Hárorasiéker Intelligent empfand eben so das 

G ft dieser Waffe, ob gleich daselbst kein anderer Feind War, als 
Aufwiegler, tum Ausbruche jedoch kam das Volk daselbst nicht.

Kétdi und Gyergyó konnten die Kaiserlichen Aufwiegler nicht 
besudeln. Hier ist das Volk rein von Flecken.

Dieses Volk schütte ich mit Bewunderung, nur bedaure ich 
Gyergyó. dass es von dem Schutte seiner Háromstéker Verwand
ten abgeschuitteo, durch die C'iker Freunde tu ückgeschrcckt Wurde.

Dank aber Ungiru, tausend Dirik Kossuth! Das Volk ist er
wacht , uid dies Erwachen Wurde tu einem so schönen Schau
spiel von Begeisterung, wie man kaum hoffen durfte.

Auch das Volk des Udvarhelyer Kreises ist e.wacht, dem 
es hat tu deutliche B weise von der gefährlichen Gnade erhalten.

Ich wage tu behaupten, dass so viel verdorbene Leute, so 
viel Lügei schmiede als hier eich in keiner G gend befinden. Vieleicht 
gibt es noch viele Aufwiegler? möglich.

Und da dieses sich s ) verläit, so bitte ich fUrrn S. und K. 
schönsten«, de Leu*« hier nicht auf einander tu hetzen liiusicht- 
lieh der Zsel'ern md mit noch andern D.ngen, denen sie übri
gens. wie gewöhnlich, nicht gehörig auf den Grund gekommen sind.

Wenn man ja den Z«ellern im Falle, dass er freiwillig nicht 
arbeiten Wallte, dam nicht zwingen kann, glaube ich, könnte mehr 
nicht verlangt werden , und «lies verhält sich so.

Wenn in Folge Ihrer Schriften ein einziger Z«eller «len Dienst 
oder die T«xe mit Unrecht verweigert und dieselben später nach- 
t ragen muss , so haben sie m. II. schon geschadet.

Wenn sie niemanden Wm«cii , der «elbst den Schatten der Do
bottén »u-gew-cht w s n w ll, so teigen sie damit, dass sie
nicht j derma» n kun ién.

Wohl Werden bald im Juli in Pesth Gesetze betreff« der Zsel- 
lern aufge-teilt werden, dam W.rd d e Frage, die jetit so vie
le beunruhigt , und derer.AVegen so viele verilächt'gt Werden, ge- 
ö«t seyn. Lassen Mich sie bis d »hin die Wunden vernarben.

Michael  G á I f i.

AusM aml.
Frankreich.  Nachrichten von europäischem 

W e r l h und Belange sind a ih Par i s  » n g e k 0 m m e n. In 
Folge der 11 »erträglichen p diti«cheo 8. hw.ihle, die ganz Frank e ch 
seit euinig' ii M malhen beunruhig» haue, am pnliUchen Hinnél 
von Pi»i« fing es an zu bliizeri . 1 1  d * 11 donnern, obgleich die Re
volution noch r»ich( eiiige-chlogen hatte. lodern Louis Napoleon 
tlie Italienisch • I i«urr.-c ion nicht nur im »S iche lie«-, sond ra 
«»gar di* röoisihí neu-* Republik durch General Oudinot  aus 

Ci vita Vecclna bedroh e, ha! «r die gnrech’este En rii-ni g der 
Franco en au sein II mp’ geladen. EJeane Arago am 13. juo. 
ormittag mmterte ei ie Völkern »«so vou 15 —20000 Personen, und 

brach mit ih .en geg<n das N »lioiialversammlungsgetä'ido auf, ,.a- 
1 er Wie man klar sah wohin er w.l1, die von allen Seiten her- 
heistiÖmeode Reiterei hemmte seinen Weg, forderte sie zum Au- 
einan lergehen auf und die N ehtgehorchenden (rieb sie ausei» a 1 - 

der. De Demou«tratiou liiemit Wir tu Ende. De äus-cre Ruhe 
Wurde bis tum Abende von 14-ten juo. nicht gestört, d s o hef- 
* ger mu«-te es in den Gemüthern kochen, besonders nachdem de 
National ersa.umlirig d n B e I a g e r 11 n g s 1 u s t a n d der Stadt 
aussprach u td die Behörden xur G e f a n g e 11 n e h m u n g von G 
Deputirten ermächtigte. Es gelang Ledru Roll in, der gleich* 
t »lls eing**f»»>gen aa’ rJen sollte, xu entkommtn
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V eg y es  h íre k .
— A’ Bote írja )un. 25-ről, hogy Szebenből mintegy 700 

szekerén minden katonai kelléket, öltözetet, feldolgozatlan kelméket, 
vas és bőrnemüeket ’s nagy menyiségü gabonát elszálitottak M. 
Vásárhelyre.

— Még csak néhány ágyu áll a’ nagy piacion, a’ többi a’ 
katonaság nagyobb részével kiindittatott Brassó felé az ellenség elébe.

~  Egyébiránt jun. 25-én az idézett lap még úgy volt érte
sítve, hogy az ellenség Brassó felől még nem uyomutt Sieben felé.

— Egy ellenséges csapat Gedeon vezérlete alatt Székelyföld
nek vette útját. De a’ székely nép, lelkészei vezérlete alatt töme
gestől fölkelt mindennemű ölőszerekkel fegyverzetien.

— Azonban Kolozsvárit nagyon beszélik, hogy Kézdi-Vásár- 
helyt az ellenség elfoglalta.

— A’ Hadi lap szerint a’ brassói szászok ki izentek Pucb- 
nernek, hogy nem bocsátják be a’ városba ’s bezárták a’ kapukat 
előtte.

— Ugyan e' lapban olvassuk, hogy I’uchnert a’ török nem 
szenvedte meg tovább Oláborszúgban ’s őzért volt kénytelen be
tömi. A’ muszka mint jó sógorát elkísérte ’s azzal viszszament.

— A’ Hadi lap jól vigasztalja olvasóit. Az egész dolog úgy
mond , Bem politikája, hogy ne kelljen anynyit strázsáloi a' he
gyeken. Becsalta őket ide ’s innen egy lábig mind másvilágra 
küldi, ügy legyen!

— Sturdza moldovai fejedelem megszökésének már is azon 
üdvös eredményét tapasztalják a’ csíkiak, miszerint a’ közlekedés 
megnyílt ’s 10 oup alatt több mint 5000 véka gabona szállíttatott 
honunkba.

A d ak ozások .
A’ zalatnai szerencsétlen meoekiiltek számára a’ parajdi állód, 

sóhivatalnál adakoztak: sóbányanngy: Dohy József, 4 fr.; ellenőr: 
Szabó Károly: 2 fr.; Ráiz József, 6 kr., Farkas Ferenci 6 kr., 
Cseresnyés Dani 6 kr., Kiss József 6 kr., Parajdi István 3 kr., 
Zsigmond Károly 3 kr., Fleps Pál 10 kr., Kénesé Igoácz 6 kr. Illés 
János 20 kr., Barabás István 10 kr., Butyka Ferenci 3 kr., Bálint 
Samu 10 kr., Murányi Károly, orvos 2 fr., Szabó László 30 kr., 
Jánosi István 1 fr., Sirnó Ferenci, ügyvéd 2 fr. Öszszesen 12 fr. 
56 kr. ezüstben.

Az abrudbányai menekültek számára a’ kolozsvári hidelvei-, 
b. magyar- és k. monostorutezai tizedekből polgármester Groisz 
Gusztáv úrhoz beadott 165 f. 32 1/2 kr. p.p. — Kolozsmonostori ple- 
banus Deák István ur maga és az ottani polgárok részéről ugyan 
oda beadott 21 f. p. p. és egy keresztény 33 krt. p.p. Öszszesen 
187 f. 5 1/2 krt. p. p.

Ezen öszszeget a’ gr. Kun Gergelyné—Bek Amália aszsz. 10 f. 
és a’ szováti nnitaria ekklézsia 20 f. ajándékaikkal együtt, öszsze
sen 2!7f. 5 1/2 kr. p p. hatvanhat abrudbányai menekültek között 
kiosztatván, az adakozók részvétükért, a’ szerencsétlenek nevében 
köszönetét nyilvánít Kolozsvárit jun. 25. 1840.

A’ b. v. kormánybiztos.
Kolozsmegye, Nagy Idái Gyulai Ferenci, úgy a’ tekei posta- 

hivatalt vivő Sós László derék polgárok, hazafiságuk újabb bizony
ságául két —két jó állapotban levő vadász fegyvereket adtak a’

V erm isch te  N achrich ten -
Der Bote vom 25-ten Juni schreibt: Dass von Herrmanstadt 

auf 700 Wägen allerlei Stolle, Geräthschaften Eisen- und Iliern- 
zeug zum Gebrauch der Armee und eine grosse Quantität von Frucht 
nach M. V ásárhely abgefürt Worden ist.

Nur einige Kanonen stehen noch auf dem grossen Platze , die 
andern sind mit dem grössten Theil des Militairs Kronstadt zu dem 
Feind entgegengezogen.

Uibrigens hatte das genannte Blatt am 25-ten Juni die Nach
richt , dass der Feind von Kronstadt ans noch nicht Herrmanstadt 
zu dringe.

Eine feindliche Abtheilung bat unter Gedeon ihren Weg ins 
Szeklerland genommen. Das Szekler Volk aber ist unter der Lei
tung seioer Geistlichkeit in Masse aufgestanden mit allerlei Mord- 
geWehreu bewaffnet.

In Klausenburg wird stark gesprochen, dass der Feind ICézdi 
Vásárhely eingenommen babé.

Dem Kriegsblatte nach haben die Kronstiidter Sachsen Pucbner 
sagen lassen, dass sie ihn in die Stadt nicht einliessen uud haben 
die Tbore vor ihm gesperrt.

In dem nämlichen Blatte lesen Wir, dass der Türke Puchner 
nicht länger in der Walachei dulden wollte, er sey daher geoöthigt 
gewesen eiazubrechen. Der Busse als guter Schwager begleitete 
ihn und kehrte darauf zurück.

Das Kriegsblatt tröstet seine Leser ziemlich gut. Die ganze 
Sache, behauptet dasselbe, sey ein politisches Blendwerk, man 
habe ihn deswegen, um die Gebirge nicht so bewachen zu müssen, 
hereingelockt, wo er bis uf den letzten Mann auf die andere Welt 
geschickt werden wird. So sey es!

Die Flucht des Fürsten aus der Moldau hat für die Csiker das 
günstige Resultat, dass die Verbindung hergestellt, und in 10 Ta
gen über 5000 Virtel Frucht ins Land gebracht worden sind.
2-dik h. v. vadász ezred számára. Ezen adományokért az említett 
hazafiaknak a’ haza nevében szives köszönetét szavazok oly hozzá
tétellel , hogy azon vadász fegyvereket azon ezred számára is fo
gom beadni. — Adjon Isten sok ily hazafit.

J. K.
Alladalmi oklevéltár igazgató Szebeni Pál ur tulajdon zongo

ráját a’ Kolozsvári Mus. Conservatoriumnak ajándékozta, azon ki
tűzőit czélra: hogy ezen zongora csak is az ottani nevendékek ta
nítására használtassék, director Ituzitska G. ur gondviselése alá 
bizatván. — Hálás köszönet érette az intézet nevében a’ lelkes ha
zafinak. II. G.

G'onserv. igazgató.

Nyi lvános köszönet .
Mi előtt Dézsről elmennénk, nem tehetjük, hogy a’ dézsi pol

gárságnak az ott állomásozott utászkar nevében szívességükért és 
vendég szeretetökért köszönetét ne szavazzunk.

Különösen Pataki Dániel és llóth Károly uraknak, kik közül 
az elsőuek, az általunk folytatott munkára vármegyei munkások 
rendelése körüli erélyes eljárása által a’ munka folytnlhatása nagy 
részben mozdittatott elő, mig az utóbbi szives vendég-szeretetében 
anynyira ment, hogy saját házát az utászkar irodájául önkéntesen 
volt szives felajánlani.

Fogadjátok bálánkat nemes polgárok!
T ó t h s. k. százados.

Sr. nthmáry főhadnagy. Keller hadnagy.

I I  1 E D  E  T  m  É  M Y  E  M ,

Hirdetmény.
( I )  Magyar Macskáson a’ ref. papnál van egy e l téved t ,  ba r-  

napej béna paripa-ló fel fogva. Néhány nappal ez e lő tt  hajta tot t 
be a’ tilalmas határról. Ki e’ lohoz tulajdonosi jogát btíbizonyi- 

tandja , az okozott  kár megtéritése  melle tt átveheti.  (1)

(1) A’ kolozsvári polgári tá rsalkodónak a’ jövő vasárnap julius lio 
1 • só napján délelőtti 11. ó rakor  közgyűlése fog ta itatni.  ( 1)

(1) BlJRIÁN PÁL könyvárusnál  épen most jelent meg ily czimíi röp- 
irat : 15 g y R a b b i n a k  a ’ ( l a b  s b n r g 1 o t h a r  i n g i h á z e l l e n  h e t 
v e n  é v  ó t u m ű k ö d ő  A t k a  Ára tűzve 12 kr.  pengőben. (1) 1

(1)  floszszu szappanvritezában , a’ 381 sz. háznál, folyó hó 30-kán 
’8 julius 2-kán 4. órától — 12- ig , délutáni 3 tói, 6-ig, sok föle házibuto- 
rok  ’s szép portékák — képek ’sat. fognak, kész pénz lizetés mellett, árve- 
reztetni.  (] )

( I )  Egy csinos egészen új fél fedelű könynyü kocsi, lámp;\- 
sokkal, báti.lsó bakra való bor ládával ellátott, eladó. —  Megle- 

yjfc . bet nézni az óvárban, gróf  MIKES KÁROLY korház melletti há 
zánál, értekezni pedig iránta ugyan azon háznál özvegy NAOY ANORÁS- 
NÉVAL. (2)

(2) Nagybánya város mészárlás! joga folyó tív augusztus 1 - Őj t í t Ől  
kezdve bárom egymás utáni év ek re ,  folyó tív julius 16-án tartandó árverés  
utján, a’ legtöbbet Ígérőnek, haszonbérbe ki fog adatni. E’ haszonbél léstől 
az Izraeliták sem z iratnak ki.

A’ feltételek a’ város gazdasági hivatalánál e lőre  is megtekinthetők .
Kelt Nagybányán 1819-ik tív junius 13-án ta r to t t  közülésből. (3)
(2) Négy jó állapotban levő bival, melyek közűi egym ost ,  kettő p e 

dig jövő hónapban fejős lesz, egy és 4 esztendős b iv a lb o in y u — illő ju tá 
nyos áron eladó, nem különben az ügy nevezett kisrnogorban a’ ko'ozsvári 
határon fekvő négy boszszu rúd  szénafüves föld bérbe  kiadó valamint  égy 
jó 7 octávüs jó állapotban lévő zongora is eladó. J5itekezlietni buzaut -  
czában 119. szám ululli ház tulajdonosnál. (3)

S t e r k e s id  óa sa já t  betflSvel nyom ulja  O c s v a i  F c r c n c s




