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H A D I L A P .
Magos pártolásra tanulván Lapunk; 

csak a’ had gyakorlat engedi.—
Honunk’ lelkes fajai és Leány Inai; hetenként kétíZer adjuk, tűikor

Gál Sándor ezeredeshez. (Január végén)
Üdvöz légy nép barát 

Szabadság’ hírnöke t  
Kit Nemcöűl küldött 
A’ jog’ szent Istene,

’̂ éged ifjú. Bajnok,
Téged iidvozlek én !
Kit a’ nép hőn szeret 
Mint édes gyermekét.

Jöttél meg oldani
Anyád’ rabláncait,
Hogy fel üdítenéd 
Honod’ polgárait.

És jó testvéreid
£1 érték szándékod,
S lég. ott édes anyád'
Lánca szakitvnvolt- 

Légy üdvözölve hát 
" Szabadság’ Bajnoka- !

Neved* dicsőíti 
1 zexek!' ajakai 

Ne' félyr  ha vész dörög:
Fölötted az égen;
Fegyverünk éretted 
All kezünkbe készen 

Téged meg védeni*
Föl kél a’ nép sereg;
Mii egygyig ott leszünk 
Ha harcra dob pereg.

Madár Imre.

Háromszék. Sep. Szentgyörgy.
Máj. *4. 1849VÖl. Morzsalékok:

Nemet László K. Biztos gyűlést tartott, 
a’ magyar függetlenség léven ki hirdeten
dő. ’S, eibámulánk, midőn fő kiráj biró p. 
H. A. találtuk az elnöki székbe. Örömmel 
hallottuk Csányi ben jártával, hogy: fő 
kiráj biró, valami nagy hivatalra rendelte
tett Kolosvárra; gondolván, hogy: még most 
megjár ama t. b. politika: „promoveatur, 
uc ab eát.“ Tehát a’ gyűlés, bádjadt lön, 
mert gyűlés kezdetin Kossuth neve ölj száj
ból emiitodútf, melj Gedeon elüti esküt 
tett Ferenc Jo’sef hűségére, és késöbre is 
A. J . b. és K. D. gróffal, különös tanako
dásra meg jelenni, bezzeg nem várt két
szeri hívást.

Kauber Nándor azt mondd: Pukhner ki 
akarta raboltatui a’ fő kiráj biroc, nálunk 
pedig, mint nem alaptalan, más hir keren
gett. Gyűlés kezdetin csak hamar, a* moz
galmak alatt jól he tanult szerepéhez fol- 
jamodott a’ fő kiráj biró, t. i. tán most 
6or. el hagyta székét. Miért, mert V. Gy. 
tábori pap, a’ fo Ispán féle Címzéseknek 
ellene mondott, mig az O. kormányzó,ki 
nem nevezi. $ Csak ugyan 5 -6. egyén 
suplikáciojára - mint más kőris- viszsza jött. 
$* ’s értesített hogy: a’ Fő ispánságot 
nem kéri tölliink, Címe sem tollúnk függ. 
$ 8 3  Szándoka van vagy kétihetre Debre
cenbe menni. A’ Tisztek’ki nevezé
sét Német Lászlóra bizzá. De e’ nem kéri, 
mert erre, Sz. k* tói föl van hatalmazva. 
Szép kontrást!

* Uram őrizd ettől a lelkes Háromszékét! ** Ez a’ régi Cigány fogás, 
aásfága. **** Akkor lássuk mikor a’ nyakunk Csigáját.—

*** Szépen kokettíroZ d porcio inág- 
Sz.



iVotríc enyi fonák jelenetek kozott a’ 
gyklc-s lehetett e’ más mint bádjadt ? De 
reméljük, hogy: N. László eréljesebben lé- 
pend föl, ’s oszeán Siikösd pap is, az el 
kezdett nagy fráternizállással csinnábban 
bánand, ’s ha a’ vessckkel ösmerkedik, él
véhez idomítja magát.

Két volt nemes, a’ r. papokot katetrába 
utasitgatta, ’s ezt a’ fö K. B. nevette, kár, 
hogy: Dobai is Sombori és ott nem voltak. 
Székei Rokonim. Tudjátok, a’ bel ellenség, 
milj furfangos vala ? Ezek a’ hivatalt keze
ken akarják újra marasztalni; azért kiábál- 
jik azt, hogy - az értelmiség nállok van. E’ 
ncni áll; vigyázatok !! Remélleniink kell: 
ezen morzsalékokot a’ Közlöny és Honvéd 
dusraktáraikba fogadandják, ’s a’ nagyok 
asztalára is juttatandják. o, g.

T á b o r i  t u d  o s i t á s o i :

G ö r g e i  Á r m i n ,  Fogéit várin völgy 
be kergette, ’ > ez által a’ Bánya városo
kot az ellenséges sergektöl, tökéletesen föl 
szabadította. ( Itt hát Istennek hála tisztá
ba vagyunk. )

Május ízkén  Bem, azon ellenséget,melj 
elsőben Pukhuer, késob Malkovszki Tábor
nok parancsnoksága alatt, igen sok ágyuk
kal el látott 400a emberből állott tegnap 
Szászkából ki kergetve, Mehádiára hajtotta. 
IS'evetcséges volt az, hogy; mint futottak 
arród fenyegetőztek hogy; yao ezer Musz
kát hozna’, be Magyarországba. Azt hisz- 
i.. uk, hogy: ezek a’ Muszka katonák,fejér 
csábosok lesznek, kiket Pukhner seger a’ 
gallérba hoz cl hozzánk ! •

Május 14 én. Mihala és Asztalos örna- 
&yoi», Tcraes vár elő várossát rohammal 
i é vettél;; a’ váv.»t tökéletesen bé kerítették; 
éo azon gépet, melien a’ katonaság vizet e- 
n:Kt az aisó> városból fel a' várba, meg 
semmisítettek.

Jiatv. ni Imrei1 májú" 7, 9, 11;;/. Jánk, 
Bálint, Simon, és Axentin oláh vezérekkel 
rnet; ütközött az Al rudbányai havasokon. 
ID.tvani 17 embert és 2 tisztet, Jank 2100

embert vesztett, csak ugyan vitéz seregét 
az éjcaka rá rohanó barbar dühnek nem a- 
karván ki tenni, Butye&dre viszsza vonult. 
Az oláhság, veres patakot és Abrudbányác 
föl égette, és legyilkolta. ;<

Jellasics 12- 14 ezer emberével túl a’ 
Dunán, Mohácsnál, Bátaszck nél, és Bati- 
nánál ta.nyáz. Mind 5 , mind csordája, Sza
badkára fenik sáska fogaikor. De a’ vitéz 
magyar sereg, és Szabadkai lelkes ncp, bé 
fogja rövid időn verni azukot. Ezen lelkes 
nép, reggeltől estig ássa a’ Sáncokot. Je l
lasics és Ottinger 10kén egész nap ágyuz- 
tatott: rájok 12 fontos goljokkal; de a' San- 
colok, ’s csapataink nem mozdultak, mire 
az ellenség Batinára viszsza vonult. Azon
ban, a’ mieink Batinát az ellenség fészkét 
a’ duna partról ,meg gránatozták fel gyúj
tott ták, és ,el égették. Az ellenség, a’ 
hegyekre szaladott, ’s éjfel után 2 óráig 
viszonyosa az ágyúzást. Szeged felöl vo
nulnak ágyúink, a’ Duna partra, s ha jön 
az éhes csorda, majd adnak Tüzéreink göm
böcöket nekik.—

Földvári Károj a .Váci e’s F ia ié i véns Csata
napok’ hiise:

Ezen rettenthetlen oroszlán bátorságu 
Hazánk’ hőse, a’ váci csata’ alkalmával, e* 
lébb a’ lengyel légió, később ön csapattya 
zászlóját megragadva, a’ lég sűrűbb fegy
ver, és röpentyü tüzközött rohant a’ Duna 
partra, föl lelkesité bajtársait, ’s diadallal 
dönté el az ütközetet Április lókén.

Bicskénél Klapka 15 ezerből álló tábora 
hátra vonult. Földvári a’ 9 és 3 ih  zászló 
aljai előre nyomult. Görgei meg látván Föld 
várit, így szollott: Földvári! „én meg va
gyok g3'özödve, hogy: ön soha nem rete- 
rál.‘‘ Érre Földvári föl kiált.- ,,Ha most nem 
győzünk, Magyarország el vau veszve.14 
A’ 9 ik. zászló alj, már ingadozott. 5  gife 
zászlóalj zászlóssá kezéből ki ragadta, a’ 
lobogot, ’s így kiáltott: 5,ki Hazafi, és rab 
szolgaságba, élni nem akar, utánnam.44 A 
hidra rohant, utánna rohantak a’ szabadság



dicső bajnoki, ’s meg lett a’ rangos gyóze- 
delem. Kossuth, a’ másod osztója érdem jel
lel diszité meljét. Adja Isten, hogy: örök 
győzelemmel viselje Földvári, az érdem 
jelt. öd' i  Isten, hogy: „sok ily al Ezere- 
desek áljának táboraink’ élen.44 Mert csak, 
ezek érc tolla által iratikbé Magyarhon’ ne
ve arany piros betűkkel, sz Európai füg
getlen álladalmak’ sorába.—

H o  n n  i  t - u d o t i t á s s o k

Puda vára egészen le rontatott azért, hogy 
többé ármány fészek ne lehessen; ellenben, 
a' Pesten meg rongált házak, álladalmi köl
esében gyorson épülnek.

Bem, Junius 3 kán. Szcbenbe érkezett. 
Nagy inuepeHel fogadtatott. Östea’ város ki 
világitatott. Ő Erdéj kemendirozó Generá- 
lissávávan ki nevezve. Állandó lakássát T3 a’ 
generál komondott is Szehenbol. Rí. Vásár- 
heljre tette it. Erdéjnek minden szorossait 
meg akarja ösmerni. Jelenleg utazza körül 
minden havassait. Foljó hó 13, 14, és 15ik 
napjain, a' Bélbori, Gimesi, és kökerti vám 
vonalokot meg visgálváu, jeles védelmi in- 
tézkedésseket tett. Innen, az Ojtoz, Tó- 
mos és Törcsvári szorosak’ szemlélésére 
rándult. - Megér keztek 140 f. Fogottyai Fe
jér vár alá. Tegnap előtt meg kezdődött a’ 
hegedű ezó, lesszhát rövid időn oláh tánc.

Hiteles levél szerént: A’ Török Debre
cenbe követet küldött, száz ezer emberből 
ólló segijeséget, ötven ezer egyénre fel 
szerelési eszközöket, fegyvert, gúny á t,- 
sut .  és ezer munkást ajánlott a’ Magyarok 
cfsk. A' sok ember, a* hajba is jó; annyival 
inkább a’ sok katona, a’ bajba. 100 ezer 
T örök , 2co ezer magyar Hcnvéd, 50 ezer 
Határved fegyveres katona, 1,000 munkás, 
50 ezer fegyver, ’s ha kell 75 millió lán
csás, fütykösös, botos és csépes magyar 
nemzet ö r , ezenkívül ügyes pszszonyaink, 
izmos Leányaink. Ennyen vagyunk. És ez 
nem esekéj eró. Ha úgy akar, tessék felénk 
méltoztatni Muszka sogor ! majd meg szab
daljuk hoszszu mentéjit.

Maccanjon csak egyet ön NyLoiáj 1 el
lenünk'; le hull gőgös trónjáról, ’s nem on 
nekünk, hanem mii adunk alkotmányt ön
nek, ’s váljon miijen alkotmányt adjunk, 
Muszka országnak V Respublika legyen e’ ott 
is , vagy Demokrácia V Feleljen kővári 
barátunk !
- Május 31 kén Borbándról az oláhokot 
Honvcdeink rettenetesen el ko’sokolták. A’ 
föld allati utón 200 ökröt akartak a’ várbu 
be lopni a’ meg ehült Rumunoknak ezek, 
a’ Tolvajok; a’ mieink észre vették el vet
tek, ’s most jól falatoznak belöllók !

Junius 1. Fel Enyed körül csata volt 
ismét velők, de az eredményt még nem 
tudjuk.—

Debrecenből négy ezer katona jött Bálifi 
Hunyodra, hogy az erdeji oláh medvéket 
iikra keritcsék. A’ Bihari oláhok nem Ro
mánok, ezek lég jobb magyar harc fijak. 
Ezek akarják meg döngetni, az ide való 
Románokot. Torockon Szatmári harc ti jak 
vágynak. Reméljük, hogy: rövid időn meg 
tisztulnak erdős hegyeink.—

H alár szeli, ’s azon tu ti hiteles tudósítások:

Havas al föld: A’ Dunai tartományok 
oláh népe, le akarja rázni nyakából a’ zsar
nok Muszka rab igát. Ncp forrongás van az 
egész Fejedelemségben, 100,000 Bajnoka- 
kar fegyvert ragadni, ’s a’ Muszkát a’ Prut- 
faon túl kergetni. A’ Török pártolja a’ nép 
mozgalmait.

Moldva: hitelesen Írjuk, miszerint Mold
vába ki tört a’ nép forradalom.

Május 31 én Sturdza, Fejedelmi székéh ől 
el űzetett. Családja Muszkaországba, maga 
pedig a* Muszka táborba menekült. Fejedel
mi ki jelöltek- Gyika Gligorica, cs jó szom
szédunk, a’ lelkes Gyika Nika. Ezen ki ü- 
tött forradalom után a’ Muszka tábor, melj 
m. e. 40,000 főből áll, Piojest várossá 
mellé vonult.

Oláhország: Oláh országba a’ békctelen- 
ség lég magosb fokon éli; mert Bibesko

Vaj-



Vajdának fi vérét akarják a’ vajdai székbe 
bé nyomni. Tölgyesi hiteles level szelént 
a’ Pi.ttra körül tel oszolva lévő Muszka Bri- 
gada. Junius 2 ún öszve húzódott s egy 
Bukovinából jött csapatai egyesülve, Jas 
félé bevonult.
. Ugv léteik a’ nép forradalom ólján, mint 

az ásitozás. Elragad. Örvendjünk, mert bér
ceinken át vándorolt a’ Muszka lel ügyelet 
alatti népekre, ’s ha Isten is úgy akarja mint 
’magnnk rövid időn az egész Muszka biro
dalmat keresztül hatja. Ekkor tudom, hogy: 
el felejti velünk bajlódni, a’ nagy szakállu 
Nyikuláj; de inü nem fogunk el feletkezni 
rolla soha; a’ Szászoknak adott kölcsönt, 
kölcsönnel fizeti viszsza, a’ magyar meg 
valaha.

K. ú l  f ö l d i  t u d  oS i  t d s o l :

Német ország forrong, sőt törki az el 
nyomatott nép mindenütt. Magdeburg, Pocs- 
dám, Darmstad, Boroszló, Köln, Müntyen, 
Niirnberg, Dresda és Frankfurt fel kőitek. 
Dresda királját el kergette május 4 én , a’ 
katonaság, a’ ncpet 7 kén meg támadta és 
(jkén még nem tudta meg győzni. A’ Bádeni 
nagy hercegségben respublica kiditatott ki.

T a  n cin ország.
Flokon, a’ nép embere azt kívánja, a’ 

kormánytól, hogy ez Magyar hon ügyeibe, 
a' Muszka bé avatkozás ellen, lepjen föl!

Törő k ország.
A’ Muszka Cár szoros barátcságot akart 

kötni, a’ Törökkel, de ez nem fogadta el. 
Ellenben, a’ Basa, a7 Magyar követeket ma
gos örömmel fogadta, meg Csókolgatta, cs 
meg vendégelte,- ivutt Kossuth, Bem , és 
mások egcsségiert.

/./ s / r 1 a.

Május 22 kén a’ Császár hg* Svarcenberg 
kíséretében Varsóba utazott a7 Muszka Cár 
látogatására. Főznek valamit; hanem a’ mit 
főznek, azt is fognak enni.—

Anglia.
Ezen Óriás hatalmasság ölj magos ro

kon szenvel viseltetik Magyar hon iránt, 
miszerént ö fog lég elebb véres fegyvert, 
ragadni szárazon és vizen Magyar hon mel
lett, a’ Muszka bé avatkozás ellen.

Tisztelt Önök! Nem csak egyes ember, 
hanem egy nagy nemzet7 életébenis, szép- 
dolog az igasság. A7 Magyarnak nincs Eu
rópában rokona. Mint páratlan Gerle a’ szá- 
ráz ágon, egyedül áll, a’ nagy föld goijo» 
bis7 egy kis pontocskáján. De sebaj. Igaza 
van, ’s ez igasság teremtett jobb baratokot 
néki', a7 rósz atyafinál. A’ nagy német or
szág, Austria, Lengyelország, Pruszszia? 
Béjorország, Anglia, Franciaország, Észak 
Ármérika és Török ország, magos rokon 
szenvel V2gynak Magyarország- iránt, s 
baráti jobjaikot nyujtyák a7 győzedelmes, 
lijatal hős bajnoknak Magyarországnak; 
mind ez csak azért történik, mert igaza 
van, ’s segijtett magán.- Kinek nincs iga
za, ’s el hadja magát; azt az Isten is em 
ber is elhadgya, de, ki jár igazaknak ös
vényén, öszve szedi erejét, és segijt ma
gán , azt -x nemzetek is, Isten is- meg. 
segijti. —

Ne rettencsen hát el senkit e7 hon ke
belében, a7 feuyegesö Muszka kancsuka.. 
Mii erössele vagyunk magunkban is; de e- 
rósebb a7 kor szellem melj Európa min
den népeit át hatotta, a7 világ minden Des- 
potája’ bottyánál; és e győzui fog, es éné
nek győzni kell Moszkau Pétersburg és 
Sibéria jeges bércein, és ennek föl kell 
hevitni a7 didergő Peserác’ és Eskhitr.e* 
fagyos kebelét is.

Szcikezti Lii'ü Sándor százados. Nyomatik a’ Csik Somjoi Zárda betűivel.


