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Előfizetőinkéi  szívesen  kérjük  előfizetéseiket 
megújítani,  miután  felesleges  példányokat  nem nyo-
matlathatunk.  "^ai 

A „ N e m e r e " k i a d ó h i v a t a l a . 

Ausztria belügyei. 
Az osztrák alkotmányos párt elemeire bomlott 

Saját erejéből nem volt képes újjászületni. Készül 
fellát  helyette uj alakulás. A cseh alkotmányos és 
teudalis nagybirtokosság, választási felhívásában 
kiadta a jelszót egy oly átalakulási processusra, 
mely hivatva lehet rá, hogy jelentékeny befolyást 
gyakoroljon Ausztria alkotmányos viszonyaira. 

A cseh clerikalis-feudalis  és alkotmányos fő-
nemességnek, a Clam Martinicoknak, Lobkovitzok-
nak és Schwartzenbergeknek az Auerspergekkel 
való összebarátkozása, s azon tény, hogy a cseh 
declarans zászlót a főnemesség  hagyja cserben, 
magában véve is fontos  esemény. Mióta a cseh-
német kiegyezési alkudozások folynak,  ily határo-
zott lépés nem történt azon cél felé,  hogy Ausztria 
megszabaduljon a mf-rev  nemzetiségi oppozitiotól. 

s i a c á . 

A d a l é k o k 

a Háromszéken 1853j4-ik évben lefolyt 
Folytatás. 

Eddigi működéseim eredményei. 
1) Minden székben s az ahoz tartozó részek-

ben a (titkos) magistratusok megalakulvák s a 
működések ez alága meginditva. A székelyelem 
jö hangulata minden lépéseinket sikerrel jutal 
mazza. 

2) Futárt küldtem Kolozsvárra ki által intéz-
kedtem a Magyarhon közötti közlekedés felől  kö-
ugy a Hunyadmegye ésArad közötti közlekedés 
felől  is, valamint az államnyugtákról s Kolozsvártt 
egy nyomda felől  is. 

3) A két Küküllő völgyre és az oláhokra 
nézve Borza Sándor, az ezredes ur által kiküldött 
reorganisateur, működési körében áll ; valamint 
M a k k ezredes ur m é g b i z á s á b ó l még 
igy intézkedtem : a Marosvőlgyre gr. Lázár Kál-
mánt, a Szamos völgy re Tompa Lajost, Gyula Fe-
hérvár környékére b. Incédi alezredes urat, a 
szászokra nézve Wáchter volt honvéd alezredest, 
mindeniket utasitással ellátva kormányom nevében 
mint parancsolva volt. 

4) Háromszéken és Csikban mintegy 400 
guerillát — kitöréskor — háromszorozhatólag. Van 
birtokomban 3 jól szerelt ágyúm annyi szekér lő-
készlettel és 682 szuronyos fegyverem. 

5) Az osztrák hivatalnokok, katonaság és 
zsandármeria megfigyelésére  guerill-kémletet szer-
veztem. 

6) Háromszék és Bukurest között biztos köz-
lekedést nyitottam. A Csik és Moldova közötti 
közlekedésre nézve intézkedtem volt ott mulatásom-

A declarans politikának csak addig volt ereje és 
életképessége, mig a clericalis feudalismusra,  s a 
cseh nép jelentékeny részére támaszkodhatott. Az 
egyik támasz, a cseh nép, kidőlt alóla már koráb-
ban, bármit véljenek is a tényekkel nem számitó 
politikai platonismus zsákutcájában elzárkozott Rie-
gerek. Most kidőlt alóla a második támasz. Rieger 
declarans tábora a levegőben függ.  Egyetlen pon-
ton sem érintkezik a nemzettel: sem a csúcsokon 
sem a völgyekben. 

Midőn tehát a főnemesség  kijelenti, hogy be 
fog  lépni a birodalmi tanácsba, a halálos döfést 
adja megadeclarans politikának. A cseh nép nagy 
része már korábban is kibékült, szövetkezett Cseh-
ország német lakosságával. Most pedig ellenállha 
tatlan nyomást fog  támadni, mely vagy félre  tolja 
vagy a reichsrathba való belépésre kényszeritendi 
a deciaránsokat. 

S ennyiben örvendetes eseményt kérez a cseh 
feudális  aristokőátiának kezdeményezése. Az osz-
trák politikai élet erőteljes tényezőt kap benne, s 
mert lépése előráláthatólag, döntő befolyással  lesz 
a cseh német kiegyezésre, a reichsrathba hajtván 
be Csehország képviselőit, közrehat Ausztria nem-
zetiségi békéjének helyreállítására. 

Ámde vannak jelek, a melyek arra mutatnak 
hogy ez a kiegyezés, Csehország határait túlhaladó 
jelentőséggel bir. 

Annyira sülyedt az alkotmányos szabadelvű 
párt tekintélye, s u g y megfogyott  ez apró fracti-
ókra szakadt párt életképességébe vetett hit, hogy 
a feudálisok  fellépésének  messze kimagasló jelen-
tőséget tulajdonítanak. Azt, hiszik, hogy az apró 
nyomorúságokkal vivódó kicsinyes irigykedések, 
vetélykedések által megszaggatott alkotmányos 
szabadelvű párt mögött egy nagy conservativ több-
ség alakul, mely ki fogja  ragadni amannak kezé 
bői a vezérszerepet, s Ausztria sorsának intézését. 
Ez a szabadelvű párt, mely eljátszotta tekintélyét 
és politikai hitelét, valóban megérdemli, hogy igy 
vélekedjenek róla. S bizonyára nem rajta fo£  múlni 
hogyha a feudoclericalis  conservativ veszélytől 
megmenekül Ausztria. 

kor ; de midőn második jelentésemet vette az illető, 
ezt is az elsővel együtt visszaküldötte, azt izenvén, 
hogy öt kémlés alá vették. Mihelyt pénzzel ren-
delkezhetem, rögtön megindítom ezt is. Igaz, hogy 
a reorganisateur ur megbízó levelében felhatalma-
zott 10 ezer p. frt.  felvételése;  de a mellett, hogy 
itt annak felvétele  lehetetlen, pénzcapitálisták nem 
lévén, mé» veszélyes is, mert hitelemre s működé-
semre is kártékonyán foly  be, mind a hírlapokból, 
mind önök eddig küldött tudósításaiból ugy levén 
értesülve mindenki, hogy kormányzó ur az előké-
születekre gazdagon el van látva. 

7) A kitörés biztosságáért — Forró, Dobay 
és Horváth Ignác urak távollétében — Cseh Sán-
dor és Földvári Károly ezredes urak befogatása 
miatt ugy intézkedtem, hogy a kitörésre Dobay és 
Horváth Ignác urakkal előlegesen tudatva a dol-
got, ők rögtön itt leendenek, valamint Prouy volt 
Mátyás-huszár őrnagy is. Itt van továbbá Ascher-
mann alezredes ur is; de vele mindaddig, mig ez 
iránt további parancsot nem veendek, mitsem tu-
datandok. A jó értelmiség sokat bizik benne. 

8) A kiállítandó fuvarokra  és állami nyug-
tákra beváltandó magyar pénzjegyekre nézve is ova-
tosan intézkedtem, valamint lovas guerillákra 
nézt is. 

Távol áll tőlünk a gondolat, hogy Ausztria 
belügyeibe avatkozzunk. Ránk nézve, alkotmányos 
és parliamenti szempontból, nem lehet kifogások 
az ellen : szabadelvű vagy conservativ többséggel 
kormányozzák-e Ausztriát, feltéve,  hogy e többség 
valóban alkotmányos. Az azonban a non-interven-
tio elvének szigorú megtartása mellett is meg van 
engedve nekünk, hogy rokonszenvükkel a liberal-
ismus felé  forduljunk,  tekintet nélkül arra, hogy 
annak zászlaját most egy szétzüllötpárt hordozza. 
S bármily csekély mérvre szoritkozik e párt iránt 
való elismerésünk, Ausztria liberalismusát sokkal 
erösebbnek tartjuk, hogysem a feudális  corservati-
vismus képes volna kezéből kiragadni a vezető 
gyeplöt. 

A Clam Martinitzok, Lobkovitzok és Schwar-
zenbergek, bár rálépnek az alkotmány alapjára, 
nem vetkezik le politikai meggyőződésüket s az a 
politika, melyet ezek az urak követnének, ha ha-
talomra kerülnének, lehetne „conservativ,,, sőt tán 
lehetne, mint ők nevezik felhívásukban,  „osztrák" 
de szabadelvű semmiesetre sem lenne. Ausztria 
tudja ezt. S mert tud^a, meg vagyunk győződve, 
hogy az osztrák liberalismus nem engedi magát le. 
szorittalt.ii azon helyről, melyet elfoglal,  habár 
azon párt, mely elhomályosította prestigét, meg is 
semmisül a jelenlegi választási küzdelemben; a 
mint megérdemli, hogy megsemmisüljön, ha a fe-
udo conservativismus fenyegető  fellépésesem  birja 
megjavulásra, egyesülésre és összetartásra. 

g) Az erdélyben tanyázó magyar ezredeknél 
altiszteket szereztem, kik által azokra befolyhassak 
valamint később az idegen elemű katonaságra is. 
A magtárokat gyűjtik, Brassóba 7000 köblöt. 

j-vltalában a működés könnyű, a nép óhajtva 
várja megváltása órája gyanánt a kitörést, önben 
bizik, önt várja, látja néha vásárokban is procla-
mátiokat osztogatni. Katonaság Erdélyben annyi, 
mint 1847-ben egy 16 ezernyi, nagy része magyar 
és oláh, azután németek és lengyelek. 

Magyar huszár ezred is egy van ; de jó hitem, 
hogy a benlevö katonaságnak csak egy kis fractiója 
maradand hü sárga-fekete  zászlójához. Az intelli-
gentia nagyrésze értetlenül okoskodik, fél,  puhán 
henyél és pipázik, egyrésze meg ellenmüködik. 

B a t t e n b e r g herceg európai körútjának 
utolsó állomásától, Romából eddig már útban van 
uj hazája felé,  uti terve azonban az utolsó pilla-
natban oly modósitást szenved, mely nem csekély 
feltűnést  okoz politikai körökben. A szultán, mint 
távirataink jelentették, tudatta a bolgár fejedelemel 
hogy nem kivánja §látogatását Konstantinápolyba 
s ennek okául azt említi hogy a fejedelem  kons-
tantinápolyi idő/.é?e ott ellenséges tüntetésekre 
adna alkalmat. Más oldalról azonbin jelentik, 
hogy a szultán elhatározása inkább neheztelésből 
ered a miatt hogy Sándor fejedelem  bejárta az 

Ligetlit Oláhonból fogva  hozták be Hunyad -
megyén keresztül, de öcsémnek (Váradi László) 
megnyugtatására segédül lesz ; most itt van, vár-
va önnek további rendelkezését. Tudja hogy 
ő a csángók 1 eorganisatiojára volt utasítva, de most 
odamenetele nagy bajjal s nagyon bizonytalan si-
kerrel járván, bocsánatot kérek ezredes úrtól, ha 
őt itt is nélkülözhetőbbnek hive, bátorságot ve-
szek magamnak,— Máramaros, Szathmár és Szi-
lágyságra nézt — öntől itt még tudtomra semmi 
rendelkezés sem történvén, felhasználni  azon kör-
ben ö otthonosb is leend. 

Ezen intézkedéseim alapján szabadjon felkér-
nem ezredes urat, mind eddigi intézkedéseim biz 
tosságáért, mind további lépéseim sikeresbitéseért 
s akadálytalanabb menetért, számadásos kezeltetés 
alapján legalább egy 5000 frtot  küldeni, hogy mű-
ködéseim fenn  ne akadjanak 

Kérem továbbá a kitörés pillanatát legalább 
20 nappal előre tudatni, hogy intézkedéseim meg-
tételére fisikai  időt nyerhessek. 

Tudósításait Scsmiedt Arthur név alatt mél-
tóztasson a bukuresti paptól Rádosi Domokos volt 
honvédhadnagyhoz küldeni, ki nekem hetenként 
innen küldendő biztos futáraim  által azokat elkül-
dendi. Tisztelettel maradtam stb. 

Más vegyes jegyzeteim. 
Az ügyre vonatkozó levelek, közlekedési, in-

tézkedési s más több irományok a Váradi József 
kezén oly nagy csomagot tettek, hogy az ügy tör 
ténelmi leírásául egész nagy könyvvé alakithatók 
lehetnének. Azok összeállított nagy szerkezetéből 
sokan érdeklődve, mások szakértelmi bírálattal, 
meg mások családuknak az ügyben kijelölt avat-
kozott tagjára, annak nehéz, kétes vagy veszélyes 
helyzetére ismerve, sokat talalnának olvasni valót, 
mind a jelenkoriak, mind a későbbiek. 

Előfizetési  felhívás 
a 

IX, évfolyamának  II. felére 


