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Hlyilt K é rele m Elem a ltá b o r n a g y u iiio z,
Előttünk, kik a’ tisztelt altábornagy ur parancsából e’ hír
lapot kezeljük, alig volt tárgy, mely körül avatosabban egy
nemével a’ felénk tartózkodásnak igyekeztünk volna eljárni mint
ha olykor katonai dolgokat pendítettünk meg hírlapi téren. Igeo, mert tudjuk mi jól, hogy a’ katonaságot nálunk és bár
hol a’ világon öszszetartó rendszer, fegyelem egy oly bűvös
Jáncz, melynek ha csak egy szeméről is vigyázatlan érintés
által lekoptatjuk a’ zománezot, a’ szem elpattan, ez által a’
láncz öszszetartó ereje megszakad ’s igen könynyen zavarba
jöhet az egész szerkezet, melyet öszszetartott.
így gondolkodánk ’s azért sok, igen sok e’ hasábokra
száot iratokat, melyekben hol a’ valódi érdem mellőzése volt
keserűen elpanaszolva, hol botrányos kihágások, alárendeltek
ben méltatlan, hogy ne mondjuk vandal bánásmód csípősen
megróva —mondjuk sok ilyen iratokat félre tevénk, ama sza
bályt tartván szemeink előtt: ne sit medicina pejor rnalo. Re
méltük, hogy n’ bajok orvosolva lesznek a’ rendes utón, ille
tő elöljáróság által; hogy a’ szerény érdemnek mellékes érde
kek háttérbe szorítása, anynyi szomorú tapasztalás után rit
kuló! fog, ’s hogy talán elkövetkeznek nem soká a’ béke ál
dott napjai, mikor idő és alkalom elég leend hadseregünk új
já szerzésére.
Reményeinket, a’ kezeinkhez jövő adatok szerint sokban
nem tapasztaljuk valósulni. A’ béke napjaira úgy látszik még
darabideig várnunk kell és mi tartunk tőle, hogy a’ nyilvá
nosságra törő panaszhangok elfojtása káros következményeket
idézhet elő.
Ugyan azért elhatároztuk ezentúl a’ katonai életben fölme
rülő bajokat ilyetén nyílt kérelmemben a’ t. altábornagy ur
elébe terjeszteni. Mert tudjuk mi, hogy azon hadseregben,
melynek fővezére Ilem, ott a’ hol ő jelen von, részrehajlóién
igazság, humanitás és rend uralkodik; ámde ő sem lehet egy
szerre mindeoütt ’s azért kötelességünket véljük teljesíteni, ha
közremunkálunk a’ végett, hogy tudhassa, mi történik ott is
a’ hol nincs jelen.
Tisztelt altábornagy ur! jelenleg két czikk fekszik előt
tünk. Egyiknek az ön által megkoszorúzott lt-dik zászlóalj
tisztikara, másiknak néhány huszár a’ 15-dik ezredből ővan
aláirva.
Nem közöljük e’ czikkeket terjedelmükben. Nem mert a
fiuk igen elkeseredett hangon írnak ’s mi jelenleg a’ részre
hajlódon ügyvivő szerepét vettük magunkra távul minden izga
tást vagy gyanúsítást szándéktól. Hanem elmondjuk a’ czikkek
tartalmát röviden és szárazon.
A’ II iltk zászlóalj tisztikara flegalább igy van aláirva
a’ kellő jót áliás mellett beküldött czikk) azt panaszolja,
hogy egy bizonyos ember a’ múlt télen.’elvánilorol Szelindekre
a’ magyar táborba. Ott ismerősei voltak ’» ezek által becsempesztette magát tizedesnek a' Devezett zászlóaljba. Piskinél a’
ti-.cdes balkarjáo sebet kap, elmegy vele Koloszvárrtl ’s olt ül
februariiistól mostaaig. Es most —egyszerre csak jelenti magát
a’ zászlóaljaál mint s zázados . Egy más tiszt, ki a’ medgyesi csatában kapott könynyii sebet, felgyógyulása ultin is foly
vást Kolozsvárit hetykélkedik a’ vörös sipkával. Végre egy a*on zászlóaljbeli századosból előléptetett őrnagy egy fiúcskát
segéd (iaztéül vevén fel, ezt is a’ 11-dik lászlo'aljlioz akar
ják tisztnek betenni.

Offener Br i ef an Her r n F. M. L. Bem.
Nicht leicht kam uns, die wir auf Befehl des^ Herrn F.
BI. L. dieses Zeitungsblatt besorgen, ein Gegenstand vor, bei
welchem Wir behutsamer, mit eioer gewissen furchtsamen Zu
rückhaltung zu verfahren uns bemüht hätten, als wenn manch
mal militärische Angelegenheiten im Wege der ZeituDgsblätter
berührt Warden. Denn wir wissen es , dass das Systhem, was
bei uns eben so wie überall in der Welt dem Blilitair eine
feste Haltung gibt, die Kriegszucht eine so zattbervolle Kette
ist, dass wenn von einem einzigen Gliede derselben, durch
unachtsame Berührung, das Emaill abgestreift wird, dasselbe
springt und hiedurch die bindende Kruft der Kette verloren
geht, so dass leicht der ganze Stand in Venvirung geräth,
welcher durch sie zusammengehalten wurde.
Sa dachten wir, und deswegen legten wir viele, sehr
viele für diese Spalten bestimmten Aufsätze bei Saite, in Wel
chen bald über die Ueltergeliang des wahren Verdienstes bit
tere Klage geführt, bald ärgerliche Excessen, und unwürdi
ges , wenn man nicht sagen will, vandaliscbes Umgehen mit
den Untergebenen heissend gegeisselt wurde; jene Vorschrift
hielten wir dabei vor Augen: ne sít medicina pejor malo. Wir
hofften den Uebelrt würde auf dem ordentlichen Wege, durch
die betreffenden Vorgesetzten abgeholfen werden, so dass die
Zurücksetzung des bescheidenen Verdienstes hinter Neben Inte
ressen , nach so vielen traurigen Erfahrungen, seltener werden
wird , auch werde vielleicht in Kurzem der gesegnete Tag
des Friedeus erscheinen, wo dann genug Zeit und Gelegen
heit zu einer neuen Organisierung unserer Armee seyn wird.
Nach den Daten, die uns zu Händen kommen, sehen wir
in vielem unsere Hoffnungen nicht in Erfüllung gehen. Auf die
Friedenstage, scheint es, müssen wir noch eine Zeit lang
Warten, und wir besorgen, dass die Unterdrückung des zur
Oeffentlichkeit strebenden Klagen üble Folgen haben könnte.
Wir haben uns daher vorgenommen: die hinfort im Militairleben auftauchenden Beschwerden , in solcherlei offenen Bitt
gesuchen dem verehrten Herrn F. 31. L. zu unterbreiten. Denn
wir wissen, dass in der Armee, deren Oberfeldherr Bern ist,
dort Wo er selbst gegenwärtig ist, unparteische Gerechtig
keit, Humanität ttod Ordnung herrscht; er kann aber nicht überall zugleich seyn , wir glauben daher unsere Schuldigkeit
zu ihun, wenn wir dahin arbeiten, dass er erfahre, was auch
dort geschieht, wo er nicht zugegen ist.
Verehrter Herr F. BI. L.i Zwei Artikel liegeu vor uns.
Der eine ist von Offtcierschor des durch sie bekränzten 11-ten
Bataillons, der andere von einigen Uussaren aus dem 15. Re
gimente unterschrieben.
Wir tlieilen diese Artikel nicht in ihrer ganzen Ausdeh
nung mit, weil die Burschen in zu hittem Tone schreiben,
und wir gegenwärtig die Rolle des unparteischen Anwalts übernehmen, entfernt von nllem Vorsatze einer Aufreizung, oder
Verdächtigung. Sondern kurz und trocken wollen wir den In
halt der Artikel geben.
Das Offtcierschor des 11-ten Bat. £ wenigstens so ist der
mit gehöriger Bürgschaft eingeschickte Artikel unterschrieben)
klagt: dass ein Gewisser im vorigen Winter in das ungarische
Lager nach Stolzenbtirg kommt. Dort hatte er Bekaunte, durch
welche er sich als Korporal in dem genannten Bataillon einschwürzen liess. Bei I’iski erhält der Korporal am linken Arm
eine Wunde, geht damit nach Klauseobtirg, und sitzt daselbst
vom Februar nn bis jetzt. Und nnf einmal meldet er sich jetzt
bei dem Bataillon als II n tt p t mn n n. Ein nuderer Off.cier, wel
cher in der Bledinscher Schlacht eine leichte Wunde erhalten,
stoizirt auch nach seiner Genesung fortwährend in Klatisenbttrg
mit seiner rothen Bliitie herum. Endlich nimmt ein zum Btojor
avancirter Hauptmann des nämlichen Bataillons ein jnnges
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A’ zászlóalj óhajtani, hogy oly egyének neveztessenek Bürscbcben als Adjutanten zu sich, nnd nun will man au;h
diesen zum II. Bataillon als Uff cier anbringen.
tiszteikké, kik velők törtek, velők szenvedtek.
Das Bataillon wünschte,dass solche Inlividnsn zu OfficeA' Mátyás-huszárok pnnnszn kebellázitó. Egy százados, ki ren ernannt würden, welche mit ihm gelitten nnd getragen
Állítólag saját személyét egy oly városban is miot Kolozsvár haben.
10— 12 egyénnel őrizteti, csak azért, mert egy tizedes töb
Die Klage der Mátyás Hnssnrrn ist herzicrreissond.
bek kötött két oly egyént állított elő túzőraágre, kik a' szá
Ein Hittmeister, welcher, wie behauptet wird, in einer
zados állítása szerint, kevéssel az előtt nála voltuk szolgálat Stadt wie Klaus.,,bürg seine eigene Person durch 10 bis lg
ban, kordjával oly vágást tett a’ tizedes bnlkarján, hogy ez Leute bewachen Hisst, hat bloss darnm, weil ein Korporal un
máig is nyög terhes sebe alatt. Ezek a’ fiuk is sokat pana té- andern zwei solche Iodividuen zur Feuerwache bestellt
batte, welche nach des Rittmeisters Behauptung, vor kurzem
szolnak tisztjeikre.
hei ihm im Dienste waren, dem Korporalen ont seinem Säbel
íme tisztelt oltábornngy nr! előadtuk »’ dolgot szára* einen solchen Hieb auf den linken Arm gegeben, dass dieser
meztelenségében, meg sem nevezve az érdekelt egyéneke*. Ha bis heute an seiner schweren Wunde leidet. Diese Burschen
szabad igénytelen véleményünket nyiivánitni; mi azon, hogy klagen auch viel über ihre Officiere.
valaki tizedesből egyszerre századossá léptettessék elő, leg
liier verehrter Herr F. M. L. haben wir die Sache ganz
kisebbé sem botránkoxunk meg, sőt óhajtanék, hogy valódi trocken und nackt erzählt, ohne die betreffenden Individuen zu
érdemek alapján az ily jelenetek mentői gyakoriabbnk legye Dennen. Nach unserer unmassgeblichen MeiouDg, wenn wir sie
nek. Azért lehet, hogy igaza van a’ 11-ik zászlóalj tiszti iiussern dürfen, wäre sich an dos, dass jemand vom Korpo
karának , lehet hogy nincs.
ralen auf einmal Huupiman wird, nicht zu stossen, vielmehr
wünschten wir, dass dergleichen Fälle auf Grundlage des wah
Hanem a’ szegény haszár dolga egészen más. Ezt min ren Verdienstes öfters vorkümen. Es ist also möglich dass
den ember látja felkötött karával Kolozsvár utrzain járkálni ’s das Oll’icierschor des 11-ten Bataillons Recht hat, möglich auch
egy ily látvány, nem lehet kimondani, mily rósz hatással van der umgekehrte Fall.
• ’ közérzületre.
Doch die Angelegenheit des armen Huszárén ist was
ganz anders, diesen sieht in Klausenburg jedermann mit auf
Aztán az a’ sok csavargó tiszt! ' Ke mény ezredes és gebundenem Arm herumgehen, und ein solcher Anblick macht
Berzenczey alezredes urak msg-megzaklatják őket. Hasz einen unausprechlich schlechten Eindruck auf das allgemeine
talan! mig a' mustra tart, láthatlanok, azután ismét elősereg- Gefühl.
lenek borzasztó menynyiségben. A’ csiki rad eatis, vagy még
Dsdd die vielen herumschweifenden Off eiere ! Oberst Ke
radicalisubb cura segítene rajtok.
mény und Oberslient Be r s enc z c i stellen selbe uucli einan
der zur Rede, Umsonst! so lange die Musterung dauert, sinl
Alakiban hivatásunkból folyó kötelességünknek tartjuk ki sie unsichtbar, alsdann kommen sie wieder in ungeheurer Zahl
jelentéül hogy a’ tiszti kinevezések , néhol fegyelemhiány , má zum Vorschein. Die Csiker Ridicalcur, oder eine noch radisutt zsarnokság-szülte kihágások és ann >k szemlélése, hogy calere Würde ih en helfen.
mily számosán vanoak, kik rendeltetésök ellenére c’ nehéz
Ueberhanpt halten wir es für unsere ßernfspflicht zu
időkben tétlenül vesztegelitek , nem kevés zúgolódást szül a’ äussern, dass die Ernennungen zu Officieren, dann die durch
polgárosztályban.
Mangel der Kriegstncht, u. anderwärts durch Tyrannei er
zeugten Excesse, und der Umstand, dass sehr viele, gegen
Bocsánat, hogy a’ t. altábornagy ur magos figyelmét, me ihre Bestimmung in der schweren Zeit, thatenlos verweilen,
lyet a’ honnak e’ sulyos perczei anynyira igénybe vesznek, nicht geringem Murren bei den Bürgerklassen Anlass gibt.
ily kisebbszerü tárgyakkal is fárasztani bátorkodunk.
Vergebung! dass wir die hohe Aufmerksamkeit des Herrn
F. M. L. welche die schwierigen Momente des Vaterlandes
so sehr in Anspruch nehmen, mit so kleinlichen Gegenständen
zu ermüden wagten.
Ijíkm lícrcki (áltor jói. 28.

Szerkesztő Ur! Nsm tudom levelem kézbe jutand-é? mi
ntán a’ kolozsvári közlekedés nincs tökéletesen biztosítva, még
is útnak indítom tudósításomat Magyarország felé. Hallja tehát
mi történik. Folyó hó 2ö-én még cernirozva volt a’ fehérvári
vár. Axiutye öt ezer darab mórnál egy desperált meg &toldást
intézett ellenünk: alkalmasint nmnitio kellett volna őkémének,
de a’ derék százados Eldődi György vezérlete alatt három hon
véd vadast század ’s két kis ágyú Tótfalunál ngy megverte
őket, hogy azt sem tudták merre van az erdő. 50 oláh maradt
a' emta téren. Közülünk elesett egy, megsebesült kettő. Érde
kes lesz megemlítenem, hogy e’ csutában egy Császár József
nevű székely vadász, egy maga 7 oláhot szart le ’s három
dobot fogott el.
Éjszaka parancsot kaptunk, melynél fogva ott kelle hagy
nánk a’ várat ’s átvonultunk Váradjára alkalmasint azért, nehogy
n’ muszkák hátulról ’s a’ várbeliek elölről iidvezöljenek ben
nünket. Volt dinom dánom a’ chvaulegerek ’s oláhok közt. Vég
re a’ zsákmányon öszszevesztek. 4 császári katona veszteség
gel a- móczokat kiverték, Portus és Fehérvárról mindent felraboltak a' várba. Szegény oláhok jármas marháikat követel
ték viszsza ’s szivszakadva kiábálták , hogy a’ magyarok egy
borjujokat sem bántották, a’ császáriak pedig elveszik azt,
mivel utolsó falat kenyerüket megkereshetnék. Előőrseink Szer
dahelyi vannak, hol kevéssel ezelőtt kozákok valónak, de ők
sebessen viszsxnhuzódtnk nem tudhatni bizonyosan mi okból.
Alkalmasint ez öreg Táti hátulról dolgozik.
Később így pongyolában megírom a’ következményt ha élek ’e szívesen veendi.
Addig is isten önnel.

Egy honvéd.
*) Sínesen »rs/.sicil.

Ans dem Lamker eker Lager d. 28 Juli.
Herr Redacteur! Ich weiss nicht, ob mein Brief io ihre
Hände kommen wird, da die Klausenburger Verbindung nicht
ganz sicher ist, doch Will ich meinen Bericht durch Ungarn
schicken. Hören Sie also, was geschehen ist. Am 2ä d. M.
war die Karlsburger Festung noch cernirt. Axiotye richtete
mit 5000 Motzen einen desperaten Aogriff gegen uns; wahr
scheinlich brauchte wohlderselbe Munition, aber der brave
Hauptmann Georg Eldödi schlug ihn mit drei Honvéd Jäger
Compagnien und zwei kleioen Kanonen hei Totfaln ao, dass
sie nicht wussten, wozu der Wald sey. 50 AValacben blieben
auf dem Platz. Von uns fiel einer nnd zwei sind verwundet.
Es verdient erwähnt zn werden, dass in diesem Kampfe eia
Szekler Jäger, Namens Császár Josef, eigenhändig 7 H alachcn
niederstacb, und drei Trrmroelo eroberte.
Nachts erhielten wir Befehl, die Festung zn verlassen
und uns nach Váradja zu ziehen, wahrscheinlich um nicht im
Rücken von den Rassen und von der Festungsbesatznng von
vorne begfiisst zu werden.
Zwischen den Cbevaux Legers nnd Walachen gab es einen
Slrauss.
Sie zerzankten sich zuletzt wegen der Beute. Mit einem
Verlust von 4 kaiserlichen Soldaten schlugen sie die Motzen
hinaus.
Aus Portus und Knrlslmrg raubten sie alles in die Fes
tung hinouf. Die nrmen Walachen verlangten ihre Ziigsochsen
zurück, und schrieen herzxerreistend, die Ungarn hätten nicht
einmal ein Kalb angetastet, die Kaiserlichen aber nahmen selbst
das, womit sie ihr letztes Stückelten Brot verdienten. Unsere
Vorposten sind in Beussmurkt, wo vor Kurzem die Kosaken
waren, die sich aber plötzlich ztirückzogen, warum ? weiss
man nicht. Wahrscheinlich operirt der alte Papa in ihrem Bü
cken. Später werde ich so schlechtweg die Folgen schreiben,
wenn Sie es so gerne haben.
Bis dahin Gott befohlen!
Ein Honvéd.
) W ir nehmen es gerne nn
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cvége.)
Ml sokkal inkább Ismerjük helyetiHünh fontosságát és
méltóságát, hogy sem egy néhány felbujtod részeges varga
>s nehány schwarzgell) extlsztviseló, kiktől ve«»ik amazok n’
tudományt, pistkoloilásaira itten a’ sajtó utján szót emelni ér
demesnek vélnők: de minthogy a’ hasa ügye választó perct1 en áll, szükségesnek láttuk, a’ nemet varos szellemét a' kö
zönséggel ismertetni, hogy siükség esetére tudhassuk, meny
nyire számíthat a' haza szent ügye ezen Székelyudvarhely ér
demes polgárainak Heydtelól megmaradt schwarrgelb liazafiságára. Nem felelve tehát ofé e korcsmái zúgásokra, a’ köönség iránti tiszteletből vázlatát adjuk tisztségünk személy
eiének , ’s bár nem vagyunk kéuyteleuek vele, mert eijáraunkról felsőbb kormányunknak felelünk, da röviden ezen
-zámadásunkat az érdemes közönségnek is megteszszük.
Tisztségünk , melynek itt léte a’ részeges városi ember
nek a’ szemét szúrja, all: egy első és I másod alispányból,
három jegyzőből, kik közül kettő állandóul dolgozik, a'
harmadik a’ faluról akkor jő be, mikor a’ sor üti, két pénz
tárnok, kiknek mindennap fizetni kell ’s tehát üt kell ülni,
egy számvevő, hamm írnok, kik szakadatlanul imák és egy
ajtó őr, vagy is irodai kiadó 's egy főügyész.
Azon kívül a* kerületi lisztek.
Lehet képzelni tehát a’ dolgot, melyet ezen táborozással,
n’ fennebbi tisztség viszen! A’ roppant élelmi szerek szállítá
sára a’ sok fuvar kiállítása, az élelmi szerek beszálitása 's
mása’ hadjárattal lenni szokott körülmények, temérdek bajt
adnak a’ tisztségnek, hát a’ sok kebelbéli tárgyak igazítása ?
Úgy hogy az igazgató alispán néha még nem is alszik, ’s ezen eljárásunkban, sem a’ térparancsnokságtól, sem a' városi
úgynevezett bölcs tanácstól semmi könynyitésiink nincs, sőt a’
bölcs tanács még sokszor akadályt vet a’ teendőink e!él>'*,
menynyiben ezen nehéz körülményekben is, most is a’ megyé
től függetlenségi jog szörszálhasgatásokat próbálgatja, A’ ki
a’ dolgokat jelen helyezctben fel fogni tudja, a* átlátja egy
megyei tisztség teendőjét, ’s az érdemes polgárságnak tehát
nem felelünk e’ zúgására , csak ajánljuk , hogy a’ megyei tiszt
ség itt, vagy nem itt létét ne birálgassák. Mert mi köre is
van a’ nemes városi polgárságnak a’ megyei tisztség létszá
mával és teendőjével. A’ tisztség ott üti fel kormányszékét a’
hol akarja, ha tetszik Udvarhelyről, ha tetszik Kereazlurról
kormányoz, és igy itt, vagy nem itt léte nnynyit függ a’
városi emberek véleményétől, vagy zúgásától, menynyit egy
felhőszakadás egy 10 fontos ceengetyü zúgásától.
Azonban, ha csakugyan a’ nemes polgárság angása to
vábbra is mngosulna, tudunk módokat az eféle zúgásokat egy
kissé piánóbbra vonni, vagy meg is szüntetni.
De lássnnk csak nehány városi eljárást.
A’ fuvarozás jelenben nagyban tnenvén, ezen szempontból
a’ megyei elöljáróság a‘ megyéből feles számn fuvart a’ me
gye házánál készen tart. De sokszor mindenik elmegyen útra
a’ míg a’ mások faluról megéikeznek : addig fuvarra hirtelen
szükség van, ’s ilyenkor természetesen a’ város tartoznék
fuvart odai, ’s ha a’ tábori tiszt, vagy élelem szállító a’ fő
bíróhoz megyen fuvarért, az nem sokat gondol az ügy szent
ségével , hanem égés» hideg vérrel a’ megyei tisztaéghez kül
di , hogy kérjen ott; ’s azzal a’ más oldalára fordul ’s to
vább alszik.
így történt, hogy o’ Vfirtemberg huszárok éjjel (19 jul.}
parancsot kaptak a’ rögtön indulásra, ’s a’ megyei fuvarosok
ezen kívül útban lévén, a’huszárok podgyászszn még főóra
kor is Udvarhelyt volt, akkor is a’ városi fnvnrbiztos a’ má
sodik alispán ökrös szekerit, mely Okláodig faluról fuvarra
járt ’s ide holmi culinarét hozott volt, hajtotta fuvarra.
Több esetet hozhatnánk fel a’ városi elöljáróságnak, ma
gyar ügyünk szentsége iránti maga viseletéről, de úgy lá
tom , elég módunk leszen arról írni ’s tehát azt máskorra ha
lászijuk.
Említjük még a’ nemzetőrségnek az élelmi szerek elkísé
résében) buzgóságál. Közelebb m. vásárhelyi nemzetőrök kí
sértek ide néhány hordó bort, több szekér szalonnát és ke
nyerei ’s meg munitiot.
Az ide való fuvarokra már minden fel volt rakva, csak

S z é k e ly U d v a rh ely d. 21. Jeti.
(Schloss.)
Wir kennen die Wichtigkeit nnd Würde unserer Stellung
»n gut, »|s dass Wir es der Mühe Werth hielten gegen die
llesrhimpfnngen einiger onfgewiegelter, betrunkener Handwer
ker , und einiger schwarzgellier Exbeamlen, von welchen Jene
ihre Nachricht haben, hier im Wege der Presse Einsprache zu
thun. Da aber die vaterländischen Angelegenheiten »in l’iinct«
der Entscheidung stehen, halten wir es für nöthig, den Geist
der löblichen Stadt dem Publicum bekannt zu geben, dass wir
im Falle der Noth Wissen, wie weit die heilige Sache des
Vaterlandes auf den von Ileydte flbriggelassenen schwarzgelben Patriotismus dieser verdienstvolleu Bürger von Székely Ud
varhely rechnen kann. Wir untworteo also nichts auf derglei
chen Wirlhahau»g«töse.
Aus Achtung für dos Publicum geben Wir eine Skizze
des Personals unseres Amtes, ob wir gleich dazu n ebt genöilrgt sind , denn von unseren Geschäften sind Wir unserer
höchsten Ilegirung verantwortlich, in Kürze aber legen wir
dem verehrten Publicum diese Rechenschaft ab.
Unser Amt, dessen Hierseyn dem versoffenen Stodtbürger
zuwieder ist, besteht, aus einem ersten nnd zweiten Alispán,
drei Notairs, von denen zwei ununterbrochen arbeiten, der drit
te dann vom Lande hereinkommt, wenn die Reihe ihn trifft —
zwei Steuereinnehmern, die täglich Zahlungen haben, also hier
sitzen müssen, einem Rechnungsführer, drei Schreibern, die be
ständig schreiben, und einem Tbürsteher oder Expeditor, und
einem Ober Advocaten.
Ausser diesen sind noch die Kreisbeamten.
Man kann sich also vorstellen, was für Arbeiten das ge
dachte Amt bei dem jetzigen Kriege verrichtet. Die ungeheuren
Verproviantiruogen, die vielen Fuhren, Proviant einstellen, nnd
ilie mit dem Kriege verbundenen ungeheuren Umstände geben
dem Amte saramt der Schlichtung der Gremiol-Gegens'.ände ent
setzlich viel zu thun, so dass der dirigirende Alispán manch
mal nicht einmal schläft, und bei diesen Geschäften wird uns
weder durch das Platz Commando, noch durch den sogenann
ten weisen Magistrat der Stadt eine Erleichterung, vielmehr
wirft der weise Magistrat uns oft Prügel in den Weg bei Un
stern Geschäften, indem er selbst bei diesen schwierigen A’erhälinissen Grübeleien über sein Unabhängigkeitsrecht vom Coinitnte versucht. Wer die Dinge in ihrer jetiigen Gestalt aufzufassen versteht, wird einsehen, wie viel die Comitatsbeamten zn thun haben, wir antworten daher der verdienstvollen
Bürgerschaft auf ihr Murren nicht, nur empfehlen wir ihr, iiher das Hier- und nicht Hierseyn der Crmitatsbeamten nicht
zn richten. Denn was hat die Bürgerschaft der löblichen Stadt
mit der Zahl und den Geschäften der Comitatsbeamten zu thuu?
Die Beamten schlagen ihren Sit» dort auf, wo sie wollen —
wie es ihnen beliebt, führen eie die Verwaltung von Udvar
hely, oder von Keresztül’ aus, demnach hüogt das Hier- oder
uicht Hierseyn der Beamten eben so Wenig von der Meinung,
oder dem Murren der Stadtleute ab, wie ein Wolkenbrach
von dem Klange eiues 10 pfündigen Glöckleins.
Wenn übrigens das Murren der löblichen Bürgerschaft
stärker werden sollte, wissen wir sihon Mittel, dasselbe zu
dämpfen, oder auch aufhören zu machen.
Betrachten wir indess einige Stadtverrichtnngen.
Die Fuhren gehen jetzt im Grossen , aus dieser Ursache
hält die Comitats-Behörde heim Uomitatshause eine grosse An
zahl Fuhren fertig. Bisweilen gehen alle anf die Slrasse — nnd
bis andere vom Dorfe hereinkommen, ist oft eine Fuhr sehr
dringend — natürlich muss bei solcher Gelegenheit die Stadt
die Fuhr beistellen. Uod wenn nun der Kriegsofficier, oder
Proviantführer um eine Fuhr zum Oberrichler geht, so beküm
mert sich dieser nicht viel um die Heiligkeit der Sache son
dern schickt ihn zu den Comilatsbeamten, er solle dort ver
langen ; kehrt sieb darauf auf die andere Seite und schläft
Weiter.
So geschah es, dass die Würtemberger llnsaaren otn 19.
Jnli in der Nacht Befehl ztttn schleunigen Aufbruch bekamen —
und da alle Fuhren des Comitats, eine ausgenommen, auf dem
Wege Waren, so befand sich die Bagage der Hussaren noch
um 10 Uhr in Udvarhely. Dann auch trieb der städtische Vor
spanns-Uommissair, den Ochsen-Wagendes íweiten Alispan’s,
welcher bis Okland auf Vorspann gewesen und einige ViCtualien hierher ürnchte, auf Vorspann.
Wir könnten mehrere Fälle darüber onfiihren, Wie sich
die Stadtbehörde gegen die Heiligkeit der Sache Ungarns be
trägt, wir werden aber noch getug Gelegenheit dazu haben,
lassen es daher auf ein aoder Mal.
Wir wollen noch den Eifer berühren , den die Nationalgarden hei Begleitung von Proviant an den Tug legten. Voé
Kurzem begleiteten bisher M. Vásárhelyet: Nationalgarden eioi-
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»' kísérő ncmxetőrök hibázlak ; a’ m. vásárhelyiek már mentek ge Fässer Wein, mehrere Wägen Speck und Brot, auch
volna haza, de míg fel nem váltották, addig nem mehettek, Munition.
Es war schon alles nuf die hiesigen Fuhren aufgeladen ,
’s csak 10 óra felé sxállingóitak az udvarhelyi érdemes ki
rendelt nemzetőrök elő, mint kit az akasztófára visznek, oly nur die Begleitungs-Garde fehlte, die M. Vásárhelyer wären
jetzt gerne uach Hause gegangen, bis sie aber nicht abgelöst
kedélylyel.
wurden, konnten sie nicht gehen, und nur gegen 10 Uhr er
Ezen tényre bizonyságaink lehetnek a’ m. vásárhelyi nem schienen nach und nach die verdienstvollen Garden, mit einer
zetőrök , kik maguk is méltó boszankodással zúgolódtak az ud Laune, als ob sie zum Galgen geführt Würden.
varhelyiek ebbéli czudarságán.— Ne vádoljon tehát senki min
Die M. Vásárhelyer Nationalgarden können diese Thatsache
ket, midőn mi az e'.éle czudarságokat, úgy most, mint ezu bezeugen, da sie mit Hecht sich über diese Erbärmlichkeit der
tán, a’ nyilvánosság oltárára leteszszük, ’s ott irgalmatlanul Udvarhelyer beschwerten. — Niemand beschuldige uns also,
Wenn wir dergleichen Erbärmlichkeiten wie jetzt, so auch
megostorozzuk.
hinfort der OelTentlichkeit l’reis geben; und unbarmherzig geissein.
A’ nem igarsng, hogy a’ szegény honvéd, ki vérét ontja
Es ist nicht Hecht, dass der arme Honvéd, welcher sein
a’ hazáért, egy egy hanyag városbiróért, egy néhány pecso- Blut fürs Vaterland vergiesst, wegen einem solchen nach'Uvics Spiszburgerért éhen és szóraján tűrje a’ nap hevét; —a- sigen Stadtrichter, und einigen Pecsovics Spiessbürgern hun
zért udvarhelyvárosi elöljáróság! a’ haza ügye mellé lelkiis grig und durstig die Tageshitze dulde. Darum Stadtbebörds
meretesen, ne csak aféle ibis redibis modorban, —nzzal, hogy von Udvarhely! gewissenhaft bei der Sache des Vaterlandes!
néhány pár változót adott a’ város, ’s olykor néhány quárté- nicht nur so auf Art des ,,ibis redibis.“ Damit, dass die Stadt
lyosnak enni főz, nincs béfejezve a’ hazafiság oszlopa —ezt a’ etwas Wäsche, und manchmal ihrer Einrjuartirung zu Essen
falusi ember is úgy teszi éppen, ’s úgy teszi a’ más városi gegeben bat, ist die Säule des l’atriotism noch nicht vollen
polgár is.
det, der Dorfsbewohner thut dasselbe ebenso, so auch der
Bürger anderer Städte. Bei anderer Gelegenheit werden Wir
Más alkalommal szólandunk ismét
wieder sprechen.
Democrat eo.
Democraták.

Ver bür gt e Nachri cht von Dees her.
Die feindliche Armee steht bei Szeredfalva und Bistriiz.
Es scheint sie habe sich wieder die Deeser Strasse znm Zie
Az ellenséges sereg Szeredfalvánál áll és Beszterczén. le ausersehen, denn der Commisaair Koncz hat viel Zugvieh
Egy látszik a’ dézsi vonalt tűzte ki újra czélpontul, mert se aus den Grenzorten des Comitnts beordert. Die Proclamationen
gédbiztos Koncz a’ megyei szélbeli helységekből sok marhát des Civil Ober-Commissairs der Hessischen Hilfsarmee, Valen
rendelt. A’ muszka auxiliar sereg polgári fő biztosa Török Bá tin Török, circuliren in vielen Exemplaren in der Gegend, es
lintnak proclamátioi sok példányban kerengnek a’ vidéken, wird alles in derselben versprochen. Die Itichter der Grenz
melyekben minden igérletik. A’ szélbeli helységek bírái öszsze dörfer wurden dieser Tage nach Szász-Ilégen berufen, wo
hivattak a’ napokban Sz. Ilégenbe, hol parancs adatott ki, ihnen der Befehl gegeben wurde, sich nicht zu unterstehen
hogy a’ muszka seregről rósz híreket költeni, sem ők magok üble Gerüchte von der russischen Armee zu verbreiten, oder
kihágásokat elkövetni, rabolni ne merészeljenek. Mit a’ me- selbst Excesse zu begehen, und zu rauben. Was unsere Cogyénkbeli oláhok meg is fogadtanak.
mitats-Walacheo auch versprachen.

ISiZÍOS h ír e it Dé*s felől.

H 1 B D E T 1 É I Y E H
( 1) Egy eladó koberes szekér es két, vagy báro m ló hátnostól
kere stetik, kinek eladó szándéka van eze kre n é z t , jelentse ma gát a’
szerkesztőségnél.
(3)
(1 ) A’ kolozsvári cv. ref. kolégyom és ekklczsia njtoni , kötelendi es fejórdi közös reszjoszága folyó év. aug. 1 6 - á n , a’ jövő 1 ö 50
tiv. Sz. G yör gy napjától kezdve háro m évre haszonbérbe adatnak. A'
haszonbéri árverés Kolozsvár város házánál fog tartatni megírt napon
9 órakor. A’ feltételekről addig is é rte kezh etni tanár és jegyző Régeni
Istvánnál.
(3)
( I ) A’ N. Szebeni teresiai növelde szépirászat tanítója az is ko
lai szünidőt itt Kolozsvárit tölteni szándékozván , ezennel közhírré te 
szi a’ tisztelt közönségnek , miszerént czélnl tűzte ki magának e’ p á r
holna p alatt e’ művészetben az ifjnságnak oktatást a d n i , annálfogva
azon tisztelt czimü szülők kik e’ részben gye rmek eiket oktatni kíván
nák , méltóztassanuk a’ H ő r i v é d szerkesztőségnél vagy az alólii tnak
szállásán szénntezu 131 szám alatti háznál , értekezni.
(3)
( J ) Néhai László János doboknmegyei m é rn ö k , és kolozsváripolgár há tramara do tt javai jelenleg ezen városi osztóbiróság kezelése
alatt lévén; hitelezői felszólittatnak : mikép a’ néhai elleni törvényes
követeléseiket mái naptól számítandó 30 nap alatt terjeszszék ezen
városi törvényszék elébe.
Koloz svárit julius 27-én 18-19.
(3)

E3iaN?eí iiiótűy.
(1) Folyó év. SzentGyörgy hava JO-ik napján Abiudhányároli
menekülés a lk alm áv al, Zarándbon W ilm ostliiszárok közzé huszárnak
beállott POGÁNY ÁL)ÁM 19. éves egyetlen egy (iának hol léte iránt
keserves édesunynya magánik tudomást szerezni óha jt vá n, annak hol
létét: ) vagy ne talán elhuny t á t : ) tu dh atokat tisztelettel kéreti: miszerént ö té t, említett fia ir á n t , Kolozsvárit lő\orm.iiiyi iiuok CZIN’l'E
MIKLiOS K. monostorutezai háznál értesíteni szíveskedjenek.
(3)

ü&íizai t t i z k á r m e n t ö .
(3) Mindenkinek saját érdekéb en ál l , hogy ha fáradozás! gyü 
mölcsét koczkáztalni nem aka rja , vagyonát az előre nem látható
tűzvész ellen mentesíteni. ’S minekutánna már az idei termesztmények
betakarítása elke zd ődött , fclszóllittatnak tisztelettel a’ t. ez. mezcigazdák kármentesitésők ir á n t ak ár közvetlen az intézet igazgatóságá

.

n á l, Kolozsvárit belső középutezában 542-ik szám a l a t t , akár pedig
erdélyi kerületben az itt kö vetkezendő vidéki iigyvivőségeink által
fojyamodni , ’s tettlegesen részt venni.
Beszterczén : Kreisel Dániel kereskedő.
Brassón : Bogner Gottfrid gyógyszerész.
Bánfi- Munyadon : Iloiezer Vilmos gyógyszerész.
Déésen : Nagy Alajos kereskedő.
Déván: T ó t h László ügyvéd.
Dilső Szt. Mártonban : Iszlai Lajos ügyvéd.
Fogarasbán : Czerhes Károly kereskedő
Gidófalván : Vajua Káioly.
Kézd iVásárh elyt: Kováts Dániel postamester.
Kőhalomban : Nagelschmidt August rnajors. pénzt árnok.
MarosVásárhelyt: Kell víg S. Frigyes.
Nagy Illondán Jánosi István postamester.
NagySzehenhen : P a p p József Antal kereskedő.
Szamosi; j v á r t : Voith Márton.
SzászSeheshen : Simon Gerg ely kereskedő.
Sz á sz vá ro son: Molnár Fereuc z.
Székely U d v a r h e l y t : Cimbalmos Lajos.
Szilágy Somlyón : H ubert h Iván
T e k é b e n : W t:her Mihály gyógyszerész e’s
T h o r d á n : Vélits í.»jós gyógyszerész u r n á i . —
Kolozsvárit julius 23-kán 1849.
Hazai köles, tü z k á r m e n lő inlézct igrzgatösága.
(3 )
(2) Ki’-ályutc/.a végin W e i x e lh r a u n ' József búzában 1849-i SzentMiliiily naptól kezdve v.n egy kiadó száll is, mely áll IS s zobá ból, ds
takarék sdtókementzével ellátott konyliából, kamara, pineze, fáskamara
és 5 lóra való istállóim’. Bővebb értesítést vehetni a ’ háznál a’ t u lajdonostól.
(o)
(1) Özvegy S z é k e l Jozsefné kűl. monostor utezai háza:
t konylm, k e rt , két istálo.két pineze, jövő Szentmihály n a p 
jától kezdve egy vagy több évekre kiadó. É r te kez he tn i irá nta a’ tu
lajdonosúéval a’ g r ó f Toroczkai-háznál.
( 1)
(2)
net , egy
kedjék
forint

A’ ki folyó hó 4-kén estve a ’ színház e l ö l t , vagy hé me
p é n z e s , ’s egyéb j e g y z é k t á r c z á t t a I á 11, s z i v e so
a z t e’ H o n v é d s z e r k e s z t ő i hivatalhoz 4 0 p e n g j u t a l o m biztosítéka m e l l e t t , b é a d n i.
( 2)

M e r k e n d é l s a já t betűire! nyom atja O c i r a i »’ e r e i i c *

