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I U V A T A I jO S  R O V A T .
Némely futók rosi híreket kívántak terjesxteni. Egy csata 

elvesztése nem a’ haia ’s annál kevésbé az ügy elvesztése. 
Kötelességemnek tarom a1 közönséget, de a’jó érzelmű közön
séget állásunkról felvilágosítani. Altábornagy 11 e m 4-én Med- 
gyest elfoglalta; 5 kén Szebenbe indult 8 eddig már benn is 
van. Ezredes Stein Sceredahelyen áll szép táborával ’s így az 
altábornagy úrral öszsze van kötve. Eu állok Marosujvártt, 
Ualázsfulván és Nagyselyken, igy llem altábornagy úrral ösz
sze vagyok kötve. 10 000 emberem jól felfegyverkezve, .‘17 
ágyúim junek egy pár nap múlva de nem Kolozsvárra; ez on
nan fogja müködésé->ét megtenni. Azon kívül tordai, kolozsvá
ri, szaroosujvári, dézsi meglehetős számú katonaság együtt van. 
Az oláh békesség megtörtént. Azon kihágások, melyeket né
mely oláhok cselekesznek , csak is egyes emberek tettei. To- 
roczkószentgyörgyet nem oláh tábor gyújtotta fel, hanem a’ 
volt szolgáló emberek. Így uraim nincs mit félni. Kosz híreket 
terjesztőket nekem föl kell jelenteni; találok módot azok meg
büntetésére.

Kolozsvárit aug. G-áa 1849. Kemény,
[ezredes.

Wem h iv a ta lo s  ré sz .
K o lo z sv á r , august. g.

Ne csüggedjünk!
llát ugyan miért is csüggednénk ?
Álért, mert az ellenség néhány oldalról jól benyomult ha

zánkba ; mert u’ posta e’ pillanatban talán csak Szeged, Deb- 
reczen , Nagybánya, Kolozsvár és Torda között jár, mar el
bukva higyjük szent ügyünket?

Gyáva kislelküség !
Emlékezzünk viszsza csak a’ közelebb múlt jc larius nap

jaira ?
Hazánknak ellenségtől tiszta része sokkal kisebb volt mint 

most. Zászlóaljaink száma mind öszsze is ötven körül járt, mi
dőn jtleuleg búrom ariynyi. Ivészületlenek voltunk fegyverzet 
és egyéb hadi kellékek dolgában. Küzdött a’ hadsereg, küz
dött a' lakosság a' tél sanyuruságaiVal. álig most van fegyve
rünk , vannak hadiszereink , miket részint az ellenségtől vet
tunk el, részint magunk gyártottunk; ’s édes hazánk földén 
minden bokor szállást ad.

Az isten is velünk van. íme dús terméssel áldotta meg 
vidékeinket; a’ munka hiányát, melyet a’ hadfolytatás elvont 
a löulaiiveléstól, gazdagon kipótolta a’ természet tenyésztő e- 
reje, ’s hála a’ gondviselésnek, egy évre ismét biztosítva va
gyunk a’ legszőrnyübb ellen , az éhínség csapásaitól.

Miért csüggednénk llát?
Azért, mert sergeink Pozsony alól és Bárlfától a’ Tisza 

partjára, ’s Deszterczéról Medgyesre vonultak?
A’ tapasztalás bebizonyította, hogy hadjáratunk akkor ment 

leggyengébben , mikor minden jelentékenyebb várost és vidé
ket védeni akartunk, mikor úgyszólván garnisoat tnrtottuuk 
minden rongyos faluban.

Oszpontositott sergeinknek csak egyszer és csak vnln-

A E 3E T & IC H 1211 T S B E II i .
Einige Flüchtlinge bemühten sich schiede Nachrichten zu 

verbreiten. Der Verlust einer Schlacht ist nicht der Verlust 
des Vaterlandes, noch viel weniger der Verlust unserer Sache. 
Ich halte es für meine l’llicht das Publicum , über das geden
kende Publicum über unsere Stellung aufzuklären. F. M. L. 
Ilern hat am 4-ten Mediasch eingenommen, nra 5-ten ist er 
nach llerrmannstndt atifgebrocheti und bis jetzt auch 6Chon 
dort. Oierst Stein steht mit einer schönen Armee hei Retus- 
markt und ist also mit dem Herrn F. M. L, in Verbindung. 
Ich stelle in Marosujvár, Ulasendorf und Marckt Sebeiken, bin 
also mit dem Herrn F. M. L. llem in Verbindung, ln eiuigen 
Tagen erhalte ich 10,000 gut bewaffnete Leute und 37 Ka
nonen , aber nicht in Klausenburg ; diese Werden ihre Opera
tionen von dort maciién. Ausserdem ist das Thordaer, Klau- 
senhurger, Szamosujvárer, Dieser illilitair eine bedeutende 
Zahl beisammen. Der Friede mit den Walacheo ist geschlos
sen. Die Excessen, Welche einige Walachen begehen, sind 
Illass Tinten Eiineiner. Torotzko-Szentgyörgy hat nicht das 
Walacbische Lager angezündet, sondern die gewesenen Froltn- 
bauern. So meine Herrn haben wir nichts zu fürchten. Die 
Ausstreuer schlechter Nachrichten soll man mir einmelden; ich 
werde eie zu bestrafen tvissen.

Klaussnburg, d. G. August. 18J9. Kemény,
Oberst.

fficht äantlicher Tlaeif.
M S.uisenlJurg-, d. c. Aug.

Verden wir nicht Kleinmiithig !
Warum sollten wir es auch Werden ?
Darum, weil der Feind von einigen Seiten tief in unser 

Vaterland eingedrungen ist, weil im Augenblicke die Post 
vielleicht nur zwischen Szeged, Debrectio, Nagy Hánya, Klau
senburg und Thorda geht, glauben Wir schon .unsere Sache verloren ?

Feige Seelen schwäche!
Denken wir nur zurück auf die letzten Januartage.
Ein bei weitem kleinerer Theil unseres Landes war un

besetzt vom Feinde als jetzt. Unsere Bataillone beliefen eich 
tnsgesammt erst gegen fünfzig, da sie jetzt auch das drei 
fache betragen. Mit Waffen unJ andern Kriegsbedarf waren 
Wir noch nicht ausgerüstet.

Es kämpfte unsere Armee, es kämpften die Landesbe- 
wohoer mit der Strenge des Winters. Da wir doch jetzt Ge
wehre und Kriegsbedarf haben, (heils von Feinde erobert 
Iheils selbst erzeugt; und auf dem Boden unseres llieueren 
Vaterlandes gibt uns jeder Strauch ein Obdach.

Gatt ist auch mit uns, Stehe mit reichlicher Erndte hat 
er unsere Fluren gesegnet; den Mangel der Arbeit, woran 
der Krieg den Laodbauer binderte, hat die erzeugende Kraft 
der Natur reichlich ersetzt; und Dank sey der Vorsehung, 
für ein Jahr sind wir wieder sicher gestellt^gegen den furcht- 
bürsten Feind , die Hungersnot!).

"Warum »Iso Kleinmiithig seyn ?
D.irtitn Weil unsere Armeen s ch von Pressburg und Bart- 

feld an das Theisufer, uud voa Ilistritz nacĥ MetHasch gezo- gen haben ?
Die Erfahrung hat gelehrt, .'dass unser Krieg-plsmals am 

allel-schlechtesten ging, als wir jede bedeutende Stadt und 
Gegend schützen Wollten, als wir so zu sageD.inJjedem eien- 
den Dorfe eine Garnison hielten.

Unsere concentrirte Armee braucht die concentrirte feind
liche Macht nur einmal und nur einigermassen m brechen, da-
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menynyire kell megtörni to  ellenség ösipontositolt erejét, hogy 
teljesen megsemmisüljön. Mert ne higyjük, hogy n’ mi hám 
mögött van, minden na övé. A’ pillanatnyira leigázott nép e- 
pedve lesi na alkalmat, hogy a rajta elkövetett égrekiáltö asa- 
rolásokért bosant állítasson. Csak egy rendetlen megfulamlás 
kell, hogy csak aa utolsó Ítéletre hivó trombitásáé gyiijthesse 
öszsae. Aston van még nekünk egy egy kis rendezett sergüok 
is itt amott az ellenség háta mögött: von a' felvidéken, és 
van bizonyoson túl n’ Dnnán is.

Nincs hát okunk csüggedni.
De annál több van lelkesedni, tettekre bnzdulni, mcgfe- 

•szitni minden erőnket, nem kímélni semmi áldozatot, melyet 
a’ haza kiváD, háttérbe szorítani minden érdeket, hazánk, sza
badságunk, függetlenségünk és nemzeti létünk elől.

Aa a’ Magyarország, mely a’ múlt télen egy rövid hó
nap alatt száz ezer embert tudott felszerelve harcsaikra állíta
ni ’s legyőzni vele a’ hírhedt vitéaségii osztrák serget, az a’ 
Magyarország, ha nem bírna még koránt sem kiapadt forrá
saiból anynyi erőt kifejteni, hogy azt a’száz ezer dibdáb musz
kát is eltakarítsa, méltán jegyezné föl róla gunyszavakkal a’ 
történészet, hogy a’ magyart nem külellenség, liauera ősi bű
nei : a’ szalmatüzkint ellobogó lelkesedés, kitartani nem tudás 
és belviszályok döntötték meg.

Aztán a’ külföldi viszonyok se csüggeszszenek bennünket. 
A’ mit mi onnan tudunk, mind öszsze is osztrák csatornákon 
szivárog át hozzánk, lis ha szinte mind igaz volna is mit a’ 
bécsi lapok Franca- Német- Oloszhonból írnak , hogy itt a’ 
népszabadságnak egy kis lelkes bnjnnkcsapatát elzaklatta a’ 
kooczot féltó zsarnokok egyesi ett hatalma, amott n’ leggyalá- 
zatosnbb játék űzetik a’ nép nevével és mindenható erejével a’ 
zsarnokság érdekében , nem lesz az mindig így. A' nyomás 
legjobb előkészítője a’ kitörésnek. ’S ha a’ mostani világforra- 
dalom kezdetét egy szivar elfüstölésére vagy egy barátságos 
vacsorára lehet viszstavinni: miért ne történhetnék minden perei
ben oly esemény, mely egészen más fordulatot ad a’ dolgoknak.

Azonban van bennüak, magunkban is nnynyi erő, hogy 
megélhetünk ,

csak ne csüggedjünk;
legyünk teure, áldozatra készek és kitartók.

Kicsoda nekünk el l enségünk saját  véreink,  
köztünk és velünk élő po l gá r t á r s a i nk  közöt t?

A’ ki azzal igyekszik demoralizálni a’ könyryen hívőket, 
hogy ellenségeink ilyen ’s amolyan humanusok , ily kegyelme
sen bánnak a’ meghódított helyek lakóéival ’sat. Holott nyilván 
meg van Írva Haynau az osztrák fővezér proclamatioiban, 
hogy ő nem úgy jött Magyarországra mint barát, nem fog oly 
kegyeimesrn bánni a’ rebellisekkel, miat Windischgriícz ( I ! )  
’sat. Holott példák tanúsítják, miként az ellenség aljas ke
gyetlenségeitől maga az ártatlan nőnem sem marad megkí
mélve.

Azon táblabiró, ki hazánk e’ Bányám állapotában elég fe
kete lelkű önző az úrbéri kárpótlásért mozogni ’s azzal ámit- 
gatoi a’ gyengébb agyú báromszilvás atyafiakat, hogy ha bu
kik a’ magyar ügy, viszszaáll a’ régi rendszer ’s a’ jobbá
gyok ismét szolgálni fognak.

Az a’ péaztőzsér, kalmár vagy ipariizó, ki oly megátal
kodott gonosz, hogy termékét, gyártmányát vagy áruezikkét 
vagy épen nem, vagy csak borzasztó áron adja magyar pénz
jegyekért. Bedig tudhatná a’ nyomorult, iiogy ha ellenség ha
talmába kerül, nem lesz sem pénz sem posztó. Sót még azzal 
is vigasztalhatná magát az ostoba, hogy, daczára némely ban
kóégetést demonstrátioknak, nincs oly hatalom a’ földön, mely 
iiz egész országban , sót nzon ki vili is elterjedt 40 — 50 mil
lió finyi forgalmi eszközt csak úgy egy tollvonással megsem
misíthessen.

Vannak még más fajtájú elleneink is, kiket annak idejé
ben megemlíteni szintén el nem feledünk. Ezen életfánk gyö
kerein rágódó csimazok ellen folytassunk erkölcsi irtó bábo-

ruit selbe gänzlich vernichtet Werde. Glauben wir ja nicht 
dass was hinter des Feindes Kücken ist, alles ihm gehör-' 
Das auf Augenblicke unterjochte Volk passt sehnsucht-voll 
uuf die Gelegenheit, sich für die an ihm verübten himmel
schreienden Erpressungen röchen zu können. Nur eine unor
dentliche Flucht des Feindes braucht es, und er wird nur auf 
den l’osauneuton des jüngsten Tages sich sammeln.

Auch haben wir noch hie und da eine kleine geordueie 
Armee hinter dem Kücken des Feindes, in der Obergegemi 
und g-wiss auch über der Donau.

Wir haben also keine Ursache zum Kleinmuth, um so meh
rere aber zur Uegeisternng, zum Eifer, zur An-paunung aller 
unserer Kräfte und dazu, kein Opfer zn scheuen, Welches das 
Vaterland verlangt; vor dem Vaterlande, der Fre,heit, der Unab
hängigkeit und unserer National Existenz jedes Interesse in 
den Hiutengruod zu drängen.

Jenes Ungarn, Welches im vergangenen Winter in einem 
kurzen Monat Hundert tausend Mann ausgerüstet ins Feld siel- 
len und die als tapfer bekannte Oesterreichische Armee besie
gen konnte, wenn jenes Ungarn nicht im Stande wäre aus 
seinen noch nicht erschöpften Quellen so viel Kraft zu ent
wickeln, um damit die Hundert tausend Ku-sen wegzutreiben 
so könnte der Geschichtsschreiber mit Kecht spottweise von 
ihm bemerken, dass Ungarn nicht der Feind, sondern die Sün
den seiner Vorfahren: die gleich der St: ohliamiue aulloilernde 
Uegeisternng, Mangel an Ausdauer, und innere Zwistigkeit 
stürzten.

Auch die ausländischen Verhältnisse mögen uns nicht 
Kieinmiithig machen. Denn was wir davon wissen, kommt 
uns alles nur durch österreichische Kai öle zu. Und Wenn 
auch alles wahr wäie, Was die Wiener Blätter von Frankreich, 
Deutschland und Italien schreiben, dass liier die um ihre Macht 
besorgte vereinte Gewalt der Tyrannen eine kleine begeister
te Schaar von Voiksfreiheit- Kämpfern wertrieben habe, dort 
mit dem Namen und der allmäilnigen Kraft des Volkes, im 
Interesse der Tyrannei das schändlichste Spiel getrieben Wird
es w.rd nicht immer so seyn. Der Druck ist immer die beste 
Vorbereitung des Aufstandes, und wenn der Anfang der jetzi
gen Welt-Revolution auf das Verrauchen einer Cigarre, oder 
auf eioen freundschaftlichen Schmaus zurückgeführt werden 
kann, warum könnte dann nicht in jedem Augenblicke sich et
was ereignen, was der Sache eine ganz andere Wenduog 
gäbe.

Ausserdem haben wir so viel Kraft in uns um lebenzn 
können.

Nur nicht Kieinmiithig.
Seyn M ir bereit zu Thaten und Opfern und dauern wir aus.

Wer von unserm eignen Klute, unsern mit und 
zwi schen uns lebenden Bürgerkamera den ist  

unser  Feind?
Derjenige, welcher die Leichtgläubigen damit zu demor.i- 

lisiren sucht, dass er beschreibt, wie human unsere Feinde 
seyn, wie barmherzig sie mit den Einwohnern der eroberten 
Ortschaften umgehen u. s. w. da es doch in llaynaus des 
oesterreichischen Oberfeldherrn Broclamntion deutlich geschrie
ben ist, er sey nicht als Freund nach Ungarn gekommen, er 
Werde mit den Kobelien nicht so gnädig verfahren wie Win- 
dischgrätz (d!) u. s. w. da es doch ferner Beispiele darlhuD, 
wie selbst das weibliche Geschlecht von den niedrigen Grau
samkeiten des Feindes nicht verschont bleibt.

Derjenige Trtblnbiró, welcher in diesem bedrängten Zu
stande unseres Vaterlandes niederträchtig egoistisch genug ist, 
sich um die Entschädigung der Frohnen zu bekümmern, und 
unsere Landsmänner mit drei Zwetschkenbäumen von schwa
chem Gehirn damit zu verhlendea, dass Wenn die Ungarische 
Sache unterliegt, das alte Systhem wieder zurückkommej und 
die Frohnbauern wieder dienen werden.

Derjenige Wucherer, Kaufmann und Gewerbsmann, wel
cher so verstockt gottlos ist, dass er seine Fabricate und 
Waaren entweder gar nicht, oder ura ungeheuren l’reis nur 
für ungarische Uankuoten gibt; und der üuminkopf könnte doch 
wissen, dass wenn er in Feindes Hände geräth, Weder Geld 
noch Tuch behalten wird, und sich damit trösten, dass trotz 
einigen Banknoten Verbrenntings Demonstrationen es dennoch 
keine Macht auf Erden gibt, die, die im ganzen Lande und 
ausserhalb desselben in Umlauf gesetztea 40 bis 50 Mill: ft- 
bloss mit einem Federzug vernichten könnte.

Es gibt noch andere derartige Feinde, die Wir seiner 
Zeit zu erwähnen nicht ermangeln werden. Gegen dieses un 
den Wurzeln unseres Lebensbaums nagende Gewürm wollen 
wir einen moralischen Vernichuingskrieg führen, mit Verach
tung, Verabscheung und damit dass Mir mit edlem Ueispitl



rul, megvetéssel, múlattál és nemes példnntl&asnl: ’s lm ez 
nem sikeréi, majd uziuu egyébbel is.

S z é k e ly  U d v a rh e ly ,  Julin-» 2 1 .

Egyébiránt nincs mért titkoljuk vagy »»építsük a’ dolgot, 
volt nemes Udvarhelystéke fővárosának Udvarhelynek érdemes 
lakói nyakig pecsovicsok , és hogy a* udvarhelyi érdemes 
schwarzgelb saellemü polgárok ezen síót: „pecsovics • n eg - 
érthessék, röviden nekik megmondjuk mit testen; pecsovics 
szellemű ember, olyan embert leszen, ki jelen Imini nehéz kö
rülményeinkben nlacsonkodik, a’ haia érdeke ellen; alocson- 
kodik pedig mind az : ki a’ külügyiül hátra vonul, a kör.ügy 
ellen izgat, hajtogat, azt lelkiismeretesen hordozni nem akar
ja , ’s épen ezen híres, nemes és nemzetcs város lakói átok , 
kik jelen táborozás alkalmával, azon kívül, hogy önkin* a’ 
köiterhek viselését a’ síékkel ositanák a’mint illik, nagy vo
nakodással ’s zúgolódással tesiik azon kevés szolgálatot is, 
mely alól a’ legkikeresettebb furfangosság daczára sem tód
nak csakugyan kibúvni.

De hogy ne láttassunk rágalmazóknak lenni, tényeket 
mondunk el, melyek minthogy megtörténtek, csak el nem ta
gadhatja senki.

Mikor Gál ezredes a* ndvarhelymegyei nemzetőrséget Ősik 
ba rendelte, a’ városi nemzetőrséget nem lehetett kimotditoi 
csak is anynyira lehetett birni, hogy egy félszázad, felváltva 
Patakfalvára menynyen 24 órára. Vagy három nap mentek ’s 
azzal lerótták a' hon iránti kötelességet.

Panaszkodtak: hogy ók nem hagyhatják műhelyeiket ’s 
hogy uekik a’ városukat kell őrzeni ’sat. ’sat. ’S azonban 
mit tesznek és tettek ? uaphoszszat az utczán állonganak, Iti - 
reket kérdeznek ’s terjesztenek, a’ helyett, hogy otthon dol
gaik után látnának, vagy pedig a’ korcsmákon isznak.

Vége lévén ft’ patakfalvi bucsujárásoknak, honjukban te
endőjük lett volna, hogy o’ város végén őrködjenek. Deniqtte 
őkemek biz ezt is megunták , ’s lármázni kezdettek ; hogy ez 
ilyen meg amolyan roppant teriih rajtok ’s ók nem győzik sat. 
’s tehát rendeljenek falusi nemzetőröket etrázsalni.

Mi nem tudtuk megfogni ezen követelés jogszerűségét ’s 
mégis megtörtént, hogy falusi élelmező , katonát adó, fuvarra 
minden héten menő nemzetőröket parancsoltak be, hagy a’ 
város végén őrködjék addig mig n’ városi polgárság egy ré
sze a’ korcsmán iszik.

Es megtörtént, hogy a’ fennebb mondott kötelességekké 
terhelt szegény falusi ember, a’ legdrágább dolog időn az ud
varhelyi polgár helyett strázsát állott.

Később jött, hogy a’ nemzetőrséget újból mozdították, 
most már nem kellett Patakfalvára, kártyázni vagy inni, akn- 
rám mondani őrködni menni, mivel táborunk egy része a’ Iti- 
kában maradott, Irhát az udvarhelyi nemzetőrséget itthon hagy
ták , hogy tegyen itthon szolgálatot. És mi ezr . teendője ? 
Orállás ’s szállító élelmek ’s hadiszerek kísérete , 24 órai tá
volságra. ’S aram fia! van panasz, zagás, nevezetesen a’me
gyei tisztekre. Eddig mindent a' falusi nemzetőrökre vetettek , 
de minthogy azok már, anynyira terhelvék ; a’ nemes városiak 
boszszujokban n’ megyei tiszteket kezdették piszkolótlásaik- 
kal illetni.

„Mit tekereg a’ sok tisztviselő a’ városban, mért nem 
mennek a’ táborba; van elég öreg ki jó leszen tisztviselőnek 
’s azok legyenek tisztek ’s a’ többi fogjon fegyvert.“ így 
zugnak ’s izgatják a’ székbeli Dépet is a’ törvényes tisztség 
eilen.

Mi kik n’ tisztségnek alkat részei vagyunk megvetjük e- 
zen kofa-zugást ’s nem is szólalnánk fel ellene, hu egy titkos 
alitcson rugót nem sejtenénk, mely a’ durva kedélyeket ily bal
jóslatú irányban mozgatja.

De mi előtt ezen rugóról szólanánk ismételünk tényeket, 
mely az udvurhrlyi nép rnugyur érdekek iránti ellenszenves jel
lemét híven tükrözi.

Mintán a’ múlt télen, nz udvarhelyiek imádott jó szivii, 
kegyr.,1, drngnnvns kapitányok lleydte, ntynilag megintette ő- 
het a’ fiúi hűséghez való viszszatérésre, az nkknr magyar tör
vény szellemében alakult széklteli tisztség, épen a’ város 
s.olgulelhjilete ’s vésztjosló szelleme miatt, kénytelen éolt, a'

voran gehrn, und weon dieses nichts frommt,̂  ulsduun auch 
mit aotleru Wolfen.

S z é k e ly  U dvarhely  d. 21. Juli.
Uebrigens brauchen wir die Sache nichtjzu verheimlich,n 

oder niifzuputaen. Die ehrlichen Bürger, Udvarhely’«, der tlaiipi- 
studt des gewesenen löblichen Udvarit,lyer Stuhls, sind u s 
über ilie Ohren Pecsovics, und̂ dainilgdie ehrlichen̂  Udvarbe- 
lyer schwarzgelb gesinnten Bürger dieses Wort: „Pecsovico“ 
verstehen können, wollen wir ihnen kurz sugen was es be
deutet: Pecsovics bedeutet einen solchen, Welcher in tlen^ge- 
geuwä tigen schwierigen Verhältnissen des Vaterlandes gegen 
dessen Interesse intriguirt, es ;intrigiiirt.aber| jeder, der sich 
von der allgemeinen Sache zurücttztebt, daw der aufreizt, auf- 
wiegelt, sich derselben gewissenhaft  ̂nicht annelnueti will, 
und gerade die Einwohner dieser berühmten ,£ löblichenynaiio- 
nateu Siadt sind diejenigen, Welche während dem gegeuwärii- 
gett Kriegsgang, ohne dass sie, wle.esgaich gehört, mit dem 
S uh e die allgemeine Lasten thrihen, nur mit grossem Wi
derwillen und Murren die kle nen Dienste verrichteten, Wel
chen sie sich trotz aller ausgesuchten .lusllübliiefdoch’wohl 
tischt entziehen können.

<> .mit wir aber nicht als Verlüumder erscheinen, wollen 
wir Thaisuchen aufiihren, welche da sie geschehen sind,- wulij 
n emuiul ab üugnen kann.

Als Oberst Gál die Nationalgarde desSUdvarhely erjCurai- 
tats in die Csik beorderte, konnte man die sädtisch.n Garden 
nicht hinausbewegen , und nur so Weit wareo sie tu bringen , 
dass eine halbe Uompaguie abwechselnd auf 21 Stunden noch 
Pata tvfalva ging.— Etwa drei Tilge gingen sie, und hollen 
(iauiii ihre V.iUrlündpIlicht iibgelhun.

Sie klagten, ihre Werkstätten nicht verlassen zn können, 
und sie miinte. ilie S-adt bewachen u. s. w. und was thtiu und 
lliaten sie iode-s? tagelang Stauden sie auf der Gusse, erfrag
ten and verareiteten Gerüchte, statt fztt Hause ihrer Arbeit 
nachzusehen , oder trinken sie im Wirlhshause.

Nachdem die Patakfnlver Wallfahrt” aufgehört halte, wäre 
es in ihrer lleimath ihr Beruf gewesen: am Erd» der Stadt 
Wache tu holten. Denii|ite Wohl dieselben Wurden auch dieses 
überdrüssig, und begannen zu lärmen, dass dies so und so 
eine grosse Last für sie sey, und sie es nicht bestreiten könn
tet- ti. s. w. man solle-daher Dorfsgartletr auf die Wache schicken.

Wir kannten den Bechlstitel fliesest Verlangens nicht he
gre fen, und doch geschah es, dass Dorlsgartlen, welche Na
turalien liefern, Soldaten stellen und wöchentlich auf Vorspann 
gehen, hioeinbefohlen Wurden, das Ende tler Stadt zu bewa
chen, w ährend ein Thetl der Burger im Wirlhshause schlemmt.

Es geschah, dass der mit den erwähnten Lasten bebür- 
tlete Dorfsbewohner in der theuersten, Arbeitszeit, stutt’ dein 
Udvurhelyer Bürger, Schildwache stand.

Spä.er traf es sich, d-.se die Nationalgarde wieder mobil 
w urde, jetzt musste man nicht uach Patakfalva, Karten spielen 
oder t inken, wachen gehen wollte“ eh sagen, weil ein Theil 
unseres Lagers im Bika blieb, die Udvarhelyét- Nationalgarde 
blieb also zu Hause, um zu Hause den Dienst zu Ihun. Und 
in was bestand derselbe V Im Wnchestehen, im Begleiten der 
Transporte von Lebensmitteln und Kríegsréquisilenf— auf 21 
Stunden Entfernung.- Und Gottes Sohn! — da gab es Kloben 
Murren besonders gegen die Comitatsbeamten. ° ’

Bisher hatten sie alles den üorfsgarden iäuferlegt, diese 
waren aber schon zu sehr bebiirdet; nun begannen'|die Städter 
in ihrem Aerger über die Comitatsbeamten zu schimpfen.

Worum schlendern die vielen Beamten iin der Stadt 'he
rum, warum gehen sie nicht ins Lager, es gibt genug Alte 
welche zu Beamten taugen Werden, und diese sollen Beamten 
seyu, die übrigen nber das Gewehr ergreifen. So murren sie 
und reizen nuch das Stuhlsvolk gegen die gesetzlichen Beam
ten nnf.

Wir die wir Bestnndthrile des Amtes s’nd verachten d e- 
sen gemeinen Liirm, und Würden uns nicht darüber beschwe
ren, wenn wir nicht eine geheime Triebfeder vermmheten 
welche die rohen Gemüther in eine solche Bichtung von übl.r 
Vorbedeutung bringt. ”

Bevor wir aber von dieser Triebfeder sprrchen, wieder
holen wir Thatsachen, Welche den Charakter des Udvarhelyt:- 
Volkes, voll Antipathie gegen das ungarische Interesse, treu 
abupiegelo. ’

Als im vergangenen Winter der von den Udvarhelyen, »n- 
gebetete, gutherzige, gnädige Dragoner Bittmeister Heydte sie 
zur Biickkehr zur Kindestreue väterlich ermahnte, war das im 
Geiste des ungarischen Gesetzes zusommer,geseiz-.e SuhUanit 
-t-en wegen dem Knechtisch gesinnteo, Verderben drohenden 
G-iste der Stadt genüthigt, den Sitz des Amtes zu verlassen 
judern es sich nicht gerade durch d.e Siödt dem Eeiude Wall-
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kormányszék helyét elhagyni , nem nknrván maját épen a’ 
város által ellenség keiébe szolgáltatni, mert várhatott volna- 
e egyebet oly szellemű várostól, melynek elöljárósága <lepu- 
tatiot kiilit Segesvárra, lleyilteliei. Tessék tagadni tisztelt 
várost urak ! ’s aztán :

Hagy a’ tisztség élete felöl meneküléssel gondoskodott 
akkor azt hintették a’ nép körött, hogy a' tisztség ismét ben
neteket a’ vészközepén elhagyott ’s síidák ’s piszkolták a 
megyei tisztséget, hogy elfutott.

Jöttek most a’ muszkák. A’ tisztség nem hogy el nem 
futott, de helyt maradt mindég, sőt azon kijelentésére, hogy 
a’ néppel együtt és elöl niegyen a’ táborba a* tábornagy ár
tól parancsolatot kapott: hogy ‘a’ tisztség el ne mozduljon 
kormányszéke helyéről ’s a1 tisztségnek minden tagja helyt 
maradt. Ilillván a’ nagy érdemű polgárság, hogy a’ tiszt.s'g 
a' táborba készül, ismét felemílie daroctos li mgját s így 
kiáltoztak: tisztség ismét szökni akar; de ha most eline-
gyen , soha egy is be ne tegye a’ lábat Udvarhelyre a ki te
remtése van ’sat. ’sat. ’s még a’ szegény térparancsnokát is, 
szökni akarással vádolták: hogy törtéoeteseu akkor valami lo
vat vásárolni akart.

Most pedig viszont azért zug az érdemes spieszburgerei, 
hogy a’ tisztség mért tekereg ti’ városban. (Vége köveik.)

D « iu o c ruták.

V egyes ItlreSs.
— A’ Szegedi Hírlap jnl. 30-ki számúban olvassuk, hogy 

a1 kormány Szegeden maradt; csak az ország féltőbb vagyo
núi szállíttattak Aradra.

— Ugyanazon lap szerint Görget;  a’ magyar hadsergek 
fővezérévé van kinevezve.

— Eperjesnél, az ellenség háta megelt l̂S ezernyi se
regünk van.

— Girgei tokaji expeditiojábzn ki lencz ágyút vett el 
az ellenségtől.

K ó sza  läärek.
— Naszódon tiz ezernyi seregünk vau Kazinczy pa

rancsnoksága alatt.
— A’ Rúnáiban most már igazán ben van 30 — 200 ezer 

török, kik hazánk ez áldott részét védik az ellenségtől szá
munkra.

— Pestre be is lehet menni, ki is lehet jöni 20 pflért. 
Enynyiért az üllői muszka térparancsnok akárkinek pus- 
sierschein-t ád.

— Pénteken délután elfoglalták a’ muszkák M. Vásárhelyt.
— Jánk a’ havasi rém király magyar tábornok lett ’s 

ígéri, hogy tisezeroyi harczedzett seregével a’ legvestélye- 
nebb pontokon fog a' hazáért csatázni. Tábornoki egyenruhája 
már munkában is van Komlódnál.

E rovatnak nem igénylünk több hitelt, mint a’ menynyit 
n’ kósza hirek érdemelnek. Azonban az ilyenek közé is szo
kott néha egy-egy való elegyedui.

Nagyenyedi menekültek részére újabb adomány: a’ monói 
ev. reform, ekklezsiából buzgó lelkésze Csorna József kézbe
sített 7 f. pp.

Kolozsvárit ang. ő-kéo 1 SÍD.
Közli Salamon József .

te Busliefern lassen — konnte es wohl etwas anders v«n einer 
so gesinnten Stadt erwarten, deren Vorgesetzten eine Depu
tation nach Schaessburg an lleydte nbschickten. .llelieben sie 
zu lä iguen verehrte Herrn der Suz.lt! Und dann Weil das Amt 
an seine Rettung dachte, streuten sie unter das Volk aus, 
dass das Amt Euch wieder mitten in der Gefahr verlasse, und 
baschimpften die ComituUbeamten, dass sie weggelaufen wären.

Jetzt sind die Russen gekommen. Das Amt ist nicht; ent- 
flihen, sondern immer an Ort und Stelle gebliehen, und auf 
ilie Erklärung, dass es mit und vor dem Volke ins Lager ge
he , erhielt es vom Herrn F. M. L. d-n Defrli!: sich vou sei
nem Amtssitze nicht zu entfernen; und jed-s Glied vom Amte 
blieb auf seiner Steile. Als die verdienstvolle Bürgerschaft hör
te, dies dis Amt sich ins Lager anschicke, erhob sie wie
der ihre groben Töne n id schrie : Das Amt Will Wieder ent
springen , Wenn es aber jetzt gebt, so soll keiner von ihm 
mehr einen Fass nach Udvarhely setzen, u. s. \v.—sogar den 
armen Platz-Caramandanten beschuldigten sie mit der Absicht 
der Fiucht, weil er damals zufällig ein Pferd kaufen wallte. 
Jetzt murrt die verdienstvolle Spiessbiirgerei wieder darüber , 
dass das Amt in der Stadt herumschlendere. (Schluss folgt.)

Democraten.

V erm isch te  üTachricM cn-
•

Im Stegeder Blatt vom 30 Juli lesen wir: dass die Re- 
girung in Szeged bleibt, bloss die kostbarem Guter des R.üchs 
werden nach Arad geführt.

— Dem nämlichen Blatte nach ist Görgei zum Oberfeld- 
herrn der ungarischen Armeen ernannt worden.

— Rei Eperjes im Rücken des Feiudes haben Wir eine 
12,000 M. starke Armee.

— Görgei hat in seiner Expedition gegen Tokai dem 
Feiude neun Kanonen aligenommen.

BJ m 1 n is 3'c n <1 o G or sich io
In Naszód luden Wir unter Kazinczy’« Befehl eine 10,000 

M. starke Armee.
— Im U inat sind jetzt 30—300 tausend Türken, Welche 

diesen gesegnete.! Theil unseres Vaterlandes für uns gegen 
den Feiud vertheidigen.

— Nach Pest kann man gehen, auch heraus kommen ge
gen 20 (1. C. M. Für soviel gibt der iiliöer russische Pialz- 
Comtuuud int jedem einen Passierschein.

— Freitag abends haben die Rassen M. Vásárhely einge
nommen.

— Jank der GebirgskÖnig ist ungarischer General ge
worden und verspricht, mit seiner kaiupl'geiibten 10,000 M. 
starken Armee auf gefährlichsten Puncten fürs Vaterland zu 
knüpfen. Sein Generalsiiuifonn ist bei Komlusi schon in der 
Arbeit.

Für diese Rubrik sprechen wir nicht mehr Glauben ani 
als die umlaufenden Gerüchte verdienen. Indessen pflegt uueh 
unter diesen muuchtnal etwas wahres zu seyn.

I I  I  i S  1 )  E  T  1  É  I ' ¥  E  M ,
( I )  Egy mag,inas ember —  tüstént lefizetendő 100. ezüst for in t

nak kam a t já ra— keres egy kis szállást,  melyben legyen.egy kis szo
b a ,  egy kis konyha,  ’s egy kis f it ar tó  hely , — tis víz mellett legyen. 
A’ kinek ily feltételek alatt kiadandó szállása volna , jelentse magát 
b. királyutezában u’ Beldovics háznál. (I )

( 1) A’ ki folyó hó 4-ke'n estve a’ színház e lo l t ,  vagy b e m e 
net , egy p ti n /. e s , ’s egyéb j e g y z ti k t ,i r c e . i t  t a l á l t ,  s z í v e s 
k e d j e k  a z t  e’ H o n v é d  s z e r k e s z t ő i  hivatal hoz -10 p e n g ő  
f o r i n t  j u t a l o m  biztosítéka m e l l e t t ,  b e a d n i .  ( 2)

( 1) Kb’ályuteza vőgin Weixeibrauid  József házában 1849-1 Szent- 
Mihúly naptól kezdve van egy kiadó száll »s, mely áll (> stobából , Ü9 
takarók sUtókementzóvel ellátott konyhából,  kamara, pineze, fáskainara 
es 5 lóra való istállóból. Bővebb értesítést vclietui a’ Láznál u’ tu 
lajdonostól. (•_>)

( 1) Özvegy S z é k e l  JozsefnJ kúl. monostor-utezai háza : két

szolja, k o n y ln , két is táin,  kt:t p ineze,  jövő Szentmihály napjától 
kezdve egy vagy több (ivekre kiadó. Értekezhetni iráuta a ’ tulajdo
nosnévül a g ró f  Toroczkai  - háznál. (I )

( 2) Kát becsületes, józan asztalterítő legény kerestetik jó ős elő
kelő m i hely re  — az ajánlkozók jelentsek magokat belső király ulczd- 
ban a’ B e I d o v i t 8 háznál. ( - )

HIRDETÉS.
( 3) Az lílladalom részéről közliirrd tetetik ; mi "szerőnt angustu®

2-ik napján délelőtti 9. urakor a’ város czigány sori fogadójában min t"  
egy 200 darab kecske fog árveres utján eladatni. ( 3)

( 3) Csorvrfs János egy általa az egerbegyi határon talált,  pak- 
fon markolatu nagyon görbe disz kaidolét e’ tőrparnnesnoksaghoz bő- 
adott. A’ lehető tulajdonos jelenese magát e ’ tőrparancsnoki szálláson.

Alezredes térparancsnok. 
UEHZENCZEI ANTAL,

S ie r k e i i t l  é* s a já t  iie tilir e l nyom atja  O c i l v a t  F e r e  ne* .




