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Megjelenik e’ lap vasárnapot kivéve minden este, féliven- tartalmát teszik a’ főhadivezérség hivatalos közlemé- 
nvei, iránjczikkek , bel- és külföldi hűek.

Hirdetmények a’ szokott díjért vétetnek fel.

H IV A TA LO N  K O V Á T.
R en d elet m inden h a tó sá g o k h o z  

h e ly sé g e k h e z  é s  eg y h á zi 
le lk ip á sz to ro k h o z .

(V égzet.)
Miért támadták meg tehát az országot ?
Cselekedték azért, mert a' törvény, melyet 

aláirt a’ király, gerenda volt szemükben $ mert 
tudták, hogy ba e törvény erejében megmarad, 
sem életetek, sem erszényetek felett nem rendel
kezhetnek , mivel a’ törvényekben az van, olvas
sátok e l , és bigyjétek saját szemeiteknek, hogy 
az ország kincsei ’s a’ haderő felett nem idegen 
önkény, hanem t i , az öszves nép fogtok képvi
selőitek által rendelkezni, kik előtt a’ magyar mi
nisterek is minden tetteikről felelősök.

Mert tudták, hogy ha e’ törvény á ll: akkor 
kényök kedvök szerint nem parancsolhatnak száz 
meg száz ezer ujonczot sok évi szolgálatra a’ 
császár hadseregébe, hogy azokat meszsze idegen 
földre hurczolják, ’s általok idegen népek sza
badságát elnyomják.

Mert tudták, hogy ha ti, a’ nép, képviselői
tek ’s ministereitek által rendelkezhettek a’ vé- 
resverejtéktekkel fizetett adó felett: akkor nem 
zsebelhetik be az ország minden kincsét, nem e- 
melhetik az adót kedvök szerint, nem tehetnek 
nagyobb árt a’ sóra, hogy a’ szegény népek zse- 

j béből irtózatos öszszcgekre növekedett adóságaikat 
; kifizessék.

Mert tudjátok-é, hogy a’ császárnak mennyi 
adóssága van ? — tudjátok , hogy egy ember, ha 
600 évig éloe, ’s reggeltől éjfélig számolná a’ 

É l  pénzt, ki nem számolhatná?
S e’ rémitő öszveget szerette volna a* csá

szár nyakatokba róni.fuj )
S most istentelen vezérei betörnek az ország- 

a ’ 8 hazug ajkakkal intik a’ népet: maradjon 
Dyugodtan, mert ők nem akarják a’ népet bántani.

Miért mondják ezt? mert tudják, hogy a’ nép 
győzhetetlen, ha felkél rettenetes erejében, — 
mert tudják , hogy a’ nép lehellete elfujhatja őket 
e’ haza földéről, — mim a’ szél elfujja a’ sze
metet.— Azért akarják a’ népet gyáva semmit te
vésbe beléringatni.

De hát nem tudjátok-é, hogy a’ ki az orszá
got akarja elfoglalni, a' népet akarja elfoglalni,— 
mert az ország maga eszméletlen föld; az önkény 
jármát nem a’ föld, hanem a’ nép fogja hordani.

Az ország szabadsága a’ nép szabadsaga ! ha 
az ország szabadságát fegyverrel eltörlik , a’ né
pet tették szolgává, a’ nép szabadságát törlötték el.

És még azzal is hitegetnek, hogy a’ császár 
nem akar benneteket újra robot és dézma alá vet
n i ; — könnyű azt nem akarni, a’ mi lehetetlen;— 
ámde ne higyetek az ámító szónak. A’ zsarnokok 
csak addig tűrik a’ nép szabadságát, mig nem ér
zik elég erőseknek magokat, hogy azt elvegyék.

L á s s á t o k  a t y á n k f i á i !
A’ király a’ múlt tavaszkor többféle törvény 

megtartására adta esküvéssel erősített szavát , 
nemcsak a’ robot eltörlésére , — együtt hozta az 
országgyűlés ezzel a’ többi törvényeket is : hogy
t. i. ezen népnek vérével, pénzével Bécsből nem 
szabad önkény szerint rendelkezni, ’s hogy mind
nyájan egyenlő polgárok vagyunk. Alig műit el 
négy holnap, és már megszegték e’ törvényeket. 
A’ király megírta a’ ti képviselőiteknek , hogy e -  
zen törvényeket nem fogja többé megtartani, ’s 
azt akarja, hogy a’ magyar vérrel, a’ magyar 
pénzzel tovább is csak ő r e n de l ke z z é k’s mert 
ebben az ország meg nem egyezett, irtó háborút 
kezdett elienüDk. — Négy törvény közül hármat 
már megszegtek : hiszitek-é, hogy a’ negyediket is 
meg nem szegik, mihelyt legyőztek?

Aztán mit értetek vele, hogy a’ robot meg- 
szüot, ha más utón utolsó falat kenyereteket el
veszik a’ német adósság fizetésére ?

lm itt van oka miért nem szerették Magyar-
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rszág szabadságát, miért követtek el mindent, 
i ,gy elébb egymás ellen uszítsák a1 hon testvét’ 
lakosait, azután fegyveres erővel rontsanak az or
szágba, hódítsák meg népeit, vessék katonai zsar
nokság alá, ’s rendelkezzenek életök és vagyonuk 
felett.

De él az örök isten és nem hagyta el né
pé t ! — sőt keze világosan működik, mert enynyi 
esel, ármány, ellenség ’s enynyi isteníeleriség mel
lett is, még mindenütt sikerül ellenségeink elé ha
sonló, sokszor nagyobb erőt kiállítani!

De még nehéz napok állnak előttünk — dicső, 
de nehéz napok 5 ’s mi , a’ nép képviselői ’s kor
mány, mely azoknak kifolyása, azon hatalomnál ’s 
roppant felelősségnél fogva, melyet gyenge vál
lalok csak általatok támogatva viselhetnék el — 
felszólítunk bennetek, sőt saját hatalmatok magasz
tosságában, melyet kezeinkbe letettetek—rendeljük:

Hogy keljetek fel tömegben Magyarország 
népei! mindenütt, mert az ellenség közéig,— ala
kuljanak mindenütt a’ kormány által kijelelt vezé
rek alatt önkintes szabad csapatok az ellenség ki
irtására; a’ nép pedig minden vidéken, melyet az 
ellenség fenyeget, keijvn fel tömegben ’s csatla
kozzék a hazát védő csapatokhoz.

Értsétek meg »’ kormány szavait jól : mi nem 
kivánjuk ’s nem akarjuk , hogy uz ellenség fegy
verei ’s ágyúi elébe álljatok, mi nem akarunk 
mészárszékre vinni benneteket, sót kinyilatkoztat
j uk,  hogy ez által csekély szolgálatot, ’s néha 
kárt tennétek az országnak.

A ’ felkelt népnek rendeltetése nem az, hogy 
az ellenséggel homloksorban szembe száljon, hogy 
azzal csatába elegyedjék , hogy ágyúi által magát 
öszszelövesse: hanem egészen más — de oly, mi 
által tiszerte hasznosabb szolgálatot tehet, ’s neki 
nem kerül sem anynyi vészéibe,  sem anynyi fá
radságba.

Igyekezzetek az ellenség előtt az utakat, hi
dakat elrontani, a’ hegyszorosokat elzárni éjnek 
idején; ti, kik minden bokrot ismertek vidékeitek
ben, rohanjátok meg oldalt, hátul, gyújtsátok reá 
a’ házakat, szedjétek el podgyászát,— hol rabolni j 
mentiek csapatja:, álljatok el útjukat, szóval, esi- j 
háljatok az ellenségnek anynyi kárt , a’ menynyit i 
csak tehettek. !

De mutassátok meg azt is, hogy ti nem rab- j 
ló csorda, nem rács és oláh haramiák, hanem fér- j 
fiák vagytok, kik a' hon védelmére keltetek fel: j 
•ut* bántsátok a védtelent — kárt eívedül csak az ! 
ellenségnek tegyetek , legyetek a* nép őrangyalai, 
az ellenség pedig rettegjen tőletek.

Ez azon szolgalat, melyet az ország képvi- f 
selői ’s a’ kormány vár tőletek — nem más— nem 1 
több, ’s kit ily csatározás kőiben netalán szeren- ■ 
esetlenség érne, s kenyérkeresetre’s további szol- f 
gúláira, lábát, vagy karját vesztve, képtelen len- \

n e : annak az ország választást enged e’ három
között:

1. vagy becsületes ellátás holtig.
2 . vagy 10 hold örökös földbirtok.
3. vagy 1000 pengő forint.

A’ nép — és ezt esküvel mondhatjuk nektek, 
barátink — győzhetetlen, ha együtt tart, — ha szán
déka erős,  hazáját megvédeni,— mit tehet 1 0 , 
mit 100 hadsereg a’ nép milliói ellen, a’ nép el
len, mely az ellenségnek sem éji, sem nappali 
nyugtot nem ád , — a’ nép ellen, mely előle min
den élelemszereket eltakarít, — a’ nép ellen vég
re , melynek ha milliói felkelnek, botokkal szét
verhetik az ellenséget.

Azért az isten ’s a’ haza szent nevében, ti 
Magyarhon dicső népe — testvéreink— keljetek fel 
tömegben, roppanttá növekedett hadseregünk segi- 
tségtekkel tizanynyi ellenséget kiirthat, a’ mennyi 
ellenünk tört. —

Fel kaszára , villára ! merre az ellenség megy 
sölét tömegeiteket pillantsa m e g ,— jobbra, balra, 
előre, há t ra ,— mint az árvíz fogjátok útait körül, 
— aztán váljatok szét, siessetek gyülhelyeitekre , 
’s mikor az ellenség nem is álmodja, törjetek egy 
csapatjára , egy egy podgyász-vonalára; — hogy 
a’ mig ti itt megjelenve, ott szétoszolva folytono
san foglalatoskod'atjátok , — vitéz sergeink rajtok, 
üssenek és semmivé tegyék őket.

Fel isten nevében ti a’ nép milliói! — velünk 
a’ jó ügy , igazság , velünk az isten !

Kelt Pesten, dec.,22 kén 1848.
A’ honvédelmi bizottmány elnöke, 

K o s s u t h  L a j o s .
-----------------  X '

Czecz táborkari főnök Zsibóról december 20- 
ról 1848 jelenti, hogy a Szamos völgye az el
lenséges csapatoktól megtisztittatott.

A’ működő sereg,  mely egy zászlóalj szé
kely, egy osztály Mátyás huszár, 1 század er
délyi nemzetőr és 2 ágyúból állt, reggel 6 óra
kor indult ki Zsibóról , a’ többi sereg es 2 ágyú 
Zsibó fedezésére hátramaradt.

Az eiőcsapatot Bethlen Gergely őrnagy, a’ 
közép csapatot Mikes ezredes, a’ tartalékot pe - 
dig Kemény Farkas őrnagy vezeté.

Az eiócsapat bátran nyomult előre, ez alatt 
egy osztály Mátyás huszár Szabó Ferdinand szá
zados vezérlete alatt Borsóval elfoglalta ’s fel - 
gyujlá, ’s az ellenség Szurdok és a körötte fek
vő halmokat »’ Szamos balparlj .it megszállta , és 
Juhász százados az ellen háta megé Tihó elfog
lalására ’s felgyuj ására — hogy sehol se legyen 
az ellenségnek maradása — küldetett, a’ csata itt 
megkezdetett. Az ellenség erősen tartá magát, 
száma 9 — 10 ezerből állott a’ népfelkeléssel e- 
gyütt s fel óra múlva a’ tér mienk vo’t ; két szé-
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ke|y ezredbeli köxvitéx nehéz, a’ tűzmester és a’ 
tudósító táborkari főnök könynyü sebet kapott, az 
ellenség a’ legvadabb futással rohant síét  az er
dőbe ; Horváth százados egy escadron huszárral 
ment ülésükre, mi az ellenség zavarodását még 
inkább emelő ; a’ gyalogság benyomult minden a- 
kadályok daczára az ellenség falvaiba, és azokat 
felgyújtó.

Kitüntetek magukat Mikes ezredes, Bethlen 
őrnagy, Harsányi tűzmester, ’s Fejér Ignáca gya
log székely ezredbeli őrmester, ki a’ Szamoson 
8 öukintesen ajánlkozott társaival átment, Szur
dokot felgyújtó és egész Csokmányig nyomult elő-, 
dicséretet érdemelnek a’ Mátyás buszárok ’s a' 
székely zászlóalj vitézei. \

llodossy Miklós korm. biztos, N. Váradról 
dec. 22-kéről, következő tudósítást közöl:

Táborunk az ellenséget Csúcsánál Kraszna fe
lé visszaverte és állása régi helyzetében meg
maradt; de 19-kén az ellenség segítséget kap
ván, Kraszna és Hányad felé támadó meg tábo
runkat, ’s dicséretére legyen mondva, sokk«! ke
vesebb számú seregünk , a’ nagy száma ellensé
get mindkét felől ismét vissszaverte. E ’ csatában 
semmi veszteség halottakban, de fájdalom derék 
alezredesünk B a u m g a r t e n  jobb lába térd kö
zepén átlövetett; a’ nem kis golyó Csúcsán véte
tett ki sebéből, de a’ lövés nem veszedelmes. — 
Ax ellenség közül elfogatott 40 oláh , több kato
na, egy ló, egy municzios szekér,  melyen több 
töltések, kardok, egy székely tiszti egyenruha, 
és mintegy 350 pft találtatott; menynyien eshet
tek el és sebesittettek meg az ellenség részéről 
bizonyosan nem tudhatni, anynyi bizonyos, hogy 
könynyü lovas német ezredbeli őrnagy gr. S a i n t -  
Q u e u t i n  (Tranctia születésű) feje széjjel löve
tett, uj szép sisakja, melyen a’ halálos lövés lá t
szik, elhozatott; testét a’ mi katonáink valamely 
faluba vitték.

A’ csúcsai állomás , mely a’ szorosokra néz
te fontos állomás, ismét kezeiuk között.7

--------- K o lo z sv á r , január.' 3.
B e ö t h y  Ö d ö n  kormánybiztos ur körünkben 

van. E ’ férfiúhoz magos reményeink csatolvák. 
Alatta , hihetöen nem fognak oly csigalábon járni 
dolgaink, mint marcziustól novemberig. Ámde nagy 
feladat is jutott osztályrészébe.

Egy egéstea desorganizált és demoralizált 
országrészt helyre hozni.

A’ székvárosba béjöttüak. Egy jókora terület 
Kieghódolt fegyvereinknek. Aradé hogyan áll a’ 
közig:,zgatás törvényhatóságainkban ? Hol a’ sze
mély. és vagyonbntocság’? Mikor lesz a’ minde
déből kirabolt ’s végsnségre jutott magyarság kar-
tulanitva ?

A’ közigazgatás kezelésére férfiakat kell ál
lítani. De kikből? Istenért csak ó öntető táblabi- 
rákból ne. Nehogy a’ megfogott halat vízbe fu- 
lasxsxák.

Jajveszékló családapák fogják a kormány- 
biztos urat szünet nélkül ostromolni kérelmeikkel 
katonai segély iránt, elrablóit vagyonaik viszsza- 
szerzésére , ’s a’ megmaradott biztosítására.

Es  a’ kormánybiztos ur minden bizonynyal 
nem fogja elutasitni a’ jogos kérelmeket.

De egyet nem kell felednünk.
Hadjárásunk főfeladata egy országrészt visz- 

szaszerezni az anyahonnak. És ha a’ fegyveres 
erő t ,  mely e’ fociéira szükséges, magán sérel- 

! inek orvoslására diriboljuk szét ,  maga a’ fociéi 
lesz koczkáztatva.

Elkövetkezik fokonkint egyesek sebeire is a’ 
gyógyír ’s el kell hogy következzék , mert az 

; álladalom alapelve: a ’ személyek jólléte.
De azért honárulási bűnt követne el ,  ki a’ 

körünkben működő álladalmi hatalom eljárását sa
ját érdekei szempontjából ítélné üdvösnek vagy 
üd vtelennek.

A’ közbocsánat csak politikai vétkekre szól 
és nein rablási rnerényekre. A’ kormánybiztos ur 
ezt igen jól tudja.

És tudja azt i s ,  hogy rendkívüli körülmé
nyekben rendkívüli eszközök alkalmazása szük
séges.

Csak mi — azokat értjük , kiknek ügyünk egy 
és közös— gyámolitsuk eljárását erkölcsi nyoma
tékkai, tett- és áldozatkészséggel: a’ siker nem 
fog elmaradni.

h e g y e s  h f o e l i .

Gróf B a t t h y á n y i  R á z  m é r  dec. 22 kéről 
1818. Eszékről következő tudósítást küldött a’ 
c s e p é n i ütközetről :

Értesülvén a’ gróf, hogy ax ellenség, ki a’ 
Dráva jobb partján Eszéket félkörben bekerítve , 
’s a‘ körül levő helységeket megszállva t a r t j a ,— 
C s e p i n faluban nagyobb erőt von öszsze , ’s azt 
főhadiszállásául kitűzve köriilsánczoltatja , — az em
lített faTü felé, mely Eszéktől t mértlöldnyire fek
szik , az ellenség onnani kiszorítására a’ várörség 
egy részével f. hó 19 kén egy hadjáratot intézett.

E’ sereg két részre osztatott; egyik részét 
vezénylő II á c a őrnagy , ’s reggeli 3 órakor k i
indult, ál Iván a’ sereg I század Hunyady , 1 s zá 
zad honvéd az-51-dik zászlóaljból, egy szakasz 
tolnai lovasból ágyufedezetül és 4 ágyúból, ezek 
T é n y e  és D e r z s a n i c z e  felé, megkerülvén az 
ellenséget, rendeltetése szerint hátuljában ’s jobb 
szárnyán támadták meg ; Tényén egy ellenséges 
előőrsöt — egy őrmester 34 péterváradi határőrből 
állót — foglak el , onnan akadály nélkül haladtak 
egész Csepin közelébe, hova ÍJ!,  órakor érkéz
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lek ; itt azonban már aa erdőt levágott fákkal el- 
torlassolva, az utakat felárkolva, a’ falut elsán- 
ctolva, több urasági ’s a’ czukorgyári két emele- 
tea házat megerősítve, ágyukkal, ellenséggel sű
rűn megrakva ’s védve, kemény ellenállásra ta
láltak. — Seregünk másik része, mely egyenes vo
nalban ment Csepinnek, a’ gróf jelenlétében V e l s  
őrnagy vezénylete alatt, állván 1 osztály Sándor 
ezredbeli gyalogság, 2 század 51-dik zászlóalj
beli honvéd, félszázad pécsi önkéntes, tolnai lo
vasok ’s 4 ágyúból, kiindult Eszék várából 11 ó- 
ra után , ’s déli 1 órakor a’ csatatéren volt.

Ekkor mind két részről hevesen folyt az üt
közet, szakadatlanul szólt az ágyú- ’s puskalüz, 
az ellenség az erdőből kiveretett, a’ sánczok ’s 
falu egy része elfoglaltatott, minthogy azonban a’ 
megerősített épületeket sem bevenni , sem balomra 
lőni vagy felgyújtani nem sikerült, az abból ser- 
günkre iráoyzott ágyú- ’s puskagolyózáport ujon- 
czaink ki nem állhatván , az elfoglalt falut, ’s sán
csokat ismét elhagyni kényteleoittettek , ’s miután 
nem a’ falu feldulása, hanem az ellenség erejének 
kipuhatolása volt a’ hadjárat czélja, amúgy is est- 
vefelé lévén az idő, ’s egész nap talpon volt' se
regünk éhes és elfáradt volt, jó rendben estéli 5 
— 6 óra közt elhagyták a’ csatatért, ’s még u- 
gyan az nap mind két haditest egyesülvén, E - 
székre viszssatért, útközben találván egy osztály 
derék Zanini olaszt kik lelkesülve segítségünkre 
siettek; azonban későn rendeltetvén ki, jó akara
tuk igénybe nem volt vehető többé.

Az ellenségnek Csepinben legalább 2 zászló
alj rendes jól fegyverzett határórkatonái, egy 12 
fontos, két 6 fontos, ’s három 3 fontos ágyúi, 
természet és mesterséggel jól védett állásban vannak.

Foglyaink közt vannak liccai, bánáti, péter- 
váradi, ’s Varasd körösi ezredbeli határőrök.

. Veszteségünk halottakban 12 ember, 1 ló ,  
sebesültekben 11 ember, eltévedt 16 ember.

Az ellenség vesztesége holtakban ’s sebesül
tekben ’s foglyokban sokkal tetemesb, részéről 
elesett két főtiszt is , ’s egy Rosenzweig nevű ka
pitány a’ Leopold-ezredból sebet kapott.

— Z i c h y  Domokos veszprémi püspöknek, ki 
honát hatlenül elhagyta, jószágait az országos 
honvédelmi bizottmány elfoglaltatá. Ez eljárás el
len , Horvát és Jekelfalusin kívül minden püspök 
tiltakozott.

— S c h l i c k  Kassán és Eperjesen majd minden 
jó gondolkozásu magyart elfogatott. Sárosmegyét 
Gallicziához csatolta ’s a’ fóispáni székbe Kreis- 
hauptmannt ültette. Pulszkit száműzte ’s Újházi 
László fóispáni jószágait földalattit. Ujonczokat is 
kezdett szedni, mit meghalván a’ sárosi ifjak se- 
regestől csaptak fel honvédeknek.

--  A’ rációk közelebbről ismét alkudozó e- 
gyéneket küldöttek Budapestre.

— P e r e z  el  tábornok egyesült Görgeivel. 
Kezetfogva akarják az ellenséget kiverni hazánkból.

— Fegyvergyárunk a’ fővárosban nagysze
rűen működik. 1000 munkást foglalkodtat ’s na
ponkint 300 darab fegyver készül el benne.

KÜLFÖLD.
Frankhon. a ’ M e s s e n g e r  szerint 

Napoleon Lajosnak) 2,500,000 C a v a i g nac-nak
600,000 szavazata van.

A’ R e p u b l i q u e  hoszszason mutogatja, mi
ként az Európa szerte megkezdődött reactio az o- 
rosz cabinet müve. Midőn a’ februári revolutio fü
lébe hatott megdöbbenve mondá a’ császár: „Éu 
senkit se fogok bántani“ oda értette: mo s t .  A- 
zonban működésit a’ duna-melléki fejedelemségek 
elfoglalásával kezdvén meg hatalmas befolyását, a’ 
trónokat megingatott revolutio lenyügőzésére oly 
sikerrel gyakorolta, miképp a’ nápolyi, bécsi, ber
lini contrarevolutiok létesültek. Segédkezet azon 
Anglia nyújtott, mely az 1815-ki b é c s i  e g y e z 
mé ny  által nyert előnyeit féltvén, a’ pénz- j u- 
ri aristocratia tetemes pénzbeli segélyt saját er
szényükből ajánlottak. A’ czár egy közelebbi ma- 
nifestumában akként nyilatkozott: nem fogná tűrni 
hogy szeretett sógorát ([a’ berlini királyt} királyi 
jogainak csak legkisebb részétől is megfoszsza a’ 
lázzadó nép. Mihezképest 500,000 szuronynyal fe
nyegeti Poroszhont, ’s majd ha egész Európában 
győzendett a’ reactio, a' frankhoni respublicát. g -  
ná ő megtámadni, ’sat. Az orosz császárnak It a- 
d e e z k y ,  J e l i a c h i c h ,  W i n di s g  r ä t z h e r irt 
méltányló magasztaló levelei (sót a’ R e p i b. 
szerint C a v a i g  n a c-hoz küldött irata is} térnek, 
az okoskodás valószínű, de a’ félelem nagyított, 
’s Cavaignac megválasztatása ellen intézett tacti- 
cának látszik.

líé llie íh on . F r a n k f u r t .  A’ nemzeti
gyűlés alkotmány készítő bizottmáuya 291 szava
zattal 1 ellen meghatározá, hogy a’ n é me t  
c s á s z á r i  k o r o n á v a l  a’ p o r o s z  k i r á l y  
k i n á 11 a s s é k meg.  Ha föltehetni is , hogy 
Austria a’ H o h e n z o l l e r n  házból származott 
császárnak magát alá rendelendi, Bajorország Né
metország centralisatioja ’s a’ berlini király meg
választása elleni akadályok gördítéséről gondosko
dik , ’s már W ü r t e m b e r g ,  H e s s e n  és Ha n 
n o v e r  udvarait mégis nyerte. Ily oppositio mel
lett a’ porosz király hihetőleg vonakodni fog a’ 
német cs. koronát elvállalui, miglen a’ német ud
varokkal szövetkezhetendett. (  K öss.}

Szerk eszti é s  sa já t bettilvel nyom atja O c i r a i  F e r e n c »




