
Megjelenik e’ lap vasárnapot kivéve minden este, féliyen. Tartalmát teszik a’ fohadivezérség hivatalos közlemé
nyei, irányczikkek , bel- és külföldi hírek.

Hirdetmények a’ szokott d í jé r t  vétetnek fel.

H IV A T A L O S MOV A T .
A’ HONVÉDELMI BIZOTTMÁNYTÓL.
Mi n d e n  t ö r v é n y  h a t ó s á g o k  hős .
Az országgyűlés, a’ nemxetet képviselő exen 

legtörvényesebb hatóság Debreczenben sxékel.
Innen teljesiti a’ magasztos kötelességet, ma

gyar haiánkat védelmezni ax enyészet ellen, mely- 
lyel a’ xsarnokság nyíltan fenyeget. Védelmezni 
’s ax igazságos isten segítségével meg is menteni.

Borúsak édes hazánk körülményei, de nehe
zebb időket is élt már a' magyar; ’s az nem le
het, hogy ezred éves életét ép akkor veszítse el, 
midőn a’ szabadság ifjú életével ajándékozó meg 
a’ gondviselés.

E ’ megye közönsége tudja, hogy a’ magyar 
nemzet sem fel nem támadt a’ királyi hatalom el
len, sem nj szerzemények végett nem indított há
borút.

Horvát, rácz, oláh fellázadt a’ törvények ural
ma ellen ; miket királyi eskü szentesített.

A’ király maga a’ végett hívta öszsze az or- 
szággyülést, hogy gondoskodjék fegyveres erőről 
’s pénz forrásokról ezen lázzadás ellen, melynek 
kárhoztatását, ax országgyűlés megnyitására le
küldött királyi levélben, úgy maga mint egész 
családja nevében nyíltan és határozottan kimondotta.

De mig ez mondaték, alattomban a’ leggya
lázatosabb gyilkos pártütés szítogattatott; ’s midőn 
ezt elég erősnek vélték, hogy a’ magyar nemze
tet semmivé tegyék, akkor rögtön a ’ pártütőket, 
rablókat, a’ király kedves híveinek nevezé, kirá
lyi tekintélyével melléjök— a’ pártütókhöz— állott; 
a’ magyar nemzetnek axt monda , ne merd maga
dat védelmezni, ’s a’ pártütés vezérének kezébe 
akará adni ax ország feletti katonai zsarnok uralmat.

A’ magyar nemzet csak nem lehetett oly ok
talan, hogy védelem nélkül nyújtsa nyakát a’ 
bárd alá.

Tehát az önfentartás természeti ösztönéből in
dulva, melyet isten még a’ féregnek is megadott 
védelmezd magát.

E ’ védelem terén vagyunk még ma is.
Soha az országgyűlés a’ legkedvezőbh viszo

nyok között sem lépett az elbizakodás terére; 
soha sem mondott többet mint axt: ,,V é d e I- 
m e z x ü k  a’ n e m z e t e t  p á r t ü t é s ,  l á z a d á s ,  
h i t s z e g é s  e l l e n .

És — szégyen gyalázat! ők támadják meg a’ 
törvényt, lázadást támasztanak az országban, ide
gen fegyveres erővel rohanják meg az országot; 
’s még ők merik nemzetünket rágalmazni, hogy a’ 
nemzet a’ pártütő. —■ Borzasztó, hallatlan islente- 
lenség.

A’ király leköszönt, ’s a’ királyi ház egy 
mellék ágának ivadéka fel áll, és azt mondja ,,én 
vagyok császár és király* — mind erről a’ nem
zetnek semmit sem szolnak — mintha a’ magyar 
nemzet egy birka nyáj volna, melyet hire tudta 
nélkül adni venni lehet, tetszés szerint.

Soha még Árpád idejétől, egy király sem 
mert ilyet megkísérteni.

Soha egy szabad önálló, alkotmányos nemzet
te! ily botrányos játék nem űzetett.

És az ifjú herczeg, ki magát császár és ki
rálynak nevezi, első szavában nem azt mondja: 
„megtartom az alkukötést, melyet őseim, őseitek
kel kötöttének; megesküszöm törvényeitekre, te
gyétek fejemre sz. István koronáját,“  hanem e- 
gyetlen szava, melyet mondott ez: „nyakatokra 
küldöm sergeimet ’s fegyverrel foglalom el ország- 
tokát.“

És mégis az országgyűlés ily körülmények 
közt sem akará kisérletlenül hagyni a’ békés kie
gyenlítést.

£9 mit feleltek ajánlatára ? letartóztatták em
beri ’s nép jog ellenére az országgyűlés követeit 
’s Windischgraetz kinyilatkoztató: hogy „ f e l t é t 
l en  m e g a d á s t  k ö v e t e l ,  e l f o g l a l j a  k a t o -



-  90 -

n a i e r ő v e l  a* o r s z á g o t  ’s k a t o n a i  k o r 
mányt  hoz  and be.“

Feltétlen feladás! ez anynyi mint nemzeti ha
lál. Mert kimondák az ausztriai miniszterek a 
kremziri országgyűlésen, hogy Magyarországot 
kitörlendik az önálló nemzetek sorából ’s tarto
mány gyanánt olvasztandják be a’ szabadság vesz
tett Ausztriába.

A’ nemzetgyűlés, melynek még léteiét is ta
gadni meri a’ bitor hatalom, ezen iszonyatos el- 
bizakodásra a’ nemzeti ’s emberi önérzet indig- 
natiójával felelt.

A’ zsarnok ellenség nemzetünk halálát kivárt
ja a’ béke bérül. Ennél nagyobb baj a’ legroszabb 
esetben sem érhetne.

És az országgyűlés egy szívvel lélekkel el
határozó: hogy e' n e m z e t  v é d e n i  f o g j a  h a 
z á j á t  é s  o r s z á g o s  ö n á l l á s á t ,  é l e t r e  
h a l á l r a ,  mi g  e g y  m a g y a r  él.

Az igazságos isten megáldandja a’ kénysze- 
ritett önvédelem harciában fegyvereinket.

Budapest elvesztése még nem veszté el a’ 
nemzetet.

Az országgyűlés együtt van. 120,000 ember 
áll fegyverben a’ hazát megvédeni. Bem tábornok 
Erdélyben győzelemről győzelemre halad. A’ nem
zet seregei concentráltatnak. A’ nép bű a’ hazá
hoz és lelkesült, úgy a’ Tisza vidékén, mint a- 
mott a’ Dunánál.

Csak kitürés és hűség a’ hazához, és isten 
nem engedheti, hogy a’ hitszegó zsarnokság dia— 
dalmaskodbassék Magyarország ezredéves nemze
ti életén.

Az ország kormánya tehát azon tántorithat- 
lan meggyőződéssel közli mellékletben e’ megye 
közönségével a’ nemzet képviselőinek határozatát: 
hogy ezen megyének lelkes közönsége semmit 
sem fog elmulasztani, mit a’ nemzeti hűség meg- 
kiván. (Vége köv.)

A’ k é p v i s e l ő h á z  1849-ik évi januar 13- 
kán Debreczenben tartott ülésének jegyzőkönyvi 
kivonata. (Hitelesíttetett jan. I4-én.)

792. Olvastatott a i ellenséges császári had
sereg fővezére YVindisgrätz herczeghez fegyver
nyugvás ’s onnan Ferenc* József ausztriai csá- 
siárhot a’ Magyarország ellen folytatott jogtalan 
háborúnak az ország jogai integritása, nemzeti
sége és nemzeti becsületének sérelme nélkül le
endő békés kiegyenlítése végett, a’ törvényhozó 
testület m. évi december 31-én kelt határozata 
erejénél fogva utasittatott küldöttségnek Bicskén 
f. hó 4-én kelt ’s az országgyűléshez intézett le
vele, melyben jelenti, mikép a’ nevetett herczeg 
YVindisg'ätz a’ küldöttség egyik tagját, gróf 
Batthyányi Lajost épen nem , a’ töbhi négy tagot 
pedig: ii. m. M^jiáth György ország bírót, Lo-

novics József egri érseket, gróf Májláth Antalt 
és Deák Ferencz képviselőt elfogadta ugyan 
azonban nem mint az országgyűlés küldötteit, mi
vel azt a’ trónról lemondott 5-ik Ferdinánd király 
által eloszlatottnak állította. A’ küldöttségnek a’ 
békés kiegyenlítésre czélzó szavaira pedig azt 
válaszoló: hogy azok után, mik az országban tör
téntek sem fegyvernyugvásról, sem bármi egyéb 
egyezkedésről szó sem lehet, hanem egyedül csak 
föltétlen alávetésről (unbedingte Unterwerfung) 
hogy ő az országot fegyverrel fogja elfoglalni, 
katonai kormányt hozand be, ’s majd akkor ő fel
sége (értsd a’ magyar trónra alkotmány ellenesen 
lépni akaró ’s meg nem koronázott Ferencz Jó 
zsef ausztriai császárt) fogja elhatározni a’ jö
vendőre nézve teendőket. Most azoubaa Ferencz 
József császárhoz sem bocsátja a’ küldöttséget, 
mert ez ót teljhatalommal ruházta fel ’s az sem 
adna egyéb feleletet. Tanácsolja tehát herczeg YVin- 
dischgrüt*, hogy feltétlen alávetéssel igyekezzünk 
kegyelmet nyerni az ausztriai császárnál. A’ kato
naság azonnal tegye le a’ fegyvert ’s esküdjék 
hűséget Ferencz Józsefnek, az elfoglalt várak pe
dig haladék nélkül adassanak által.

Mely válasz után látván a’ küldöttség, hogy 
miután az országgyűlés sem ösmertetnék el ’s ők 
országos küldötteknek nem tekintetnek ’s Ferencz 
József ausztriai császárhoz sem bocsáttatnak, kér
dést tőnek YYrindischgrütz herczeghez az iránt: 
mikor és mi módon mehetnek viszsza? ’s kérdé
sükre az válaszoltatott, hogy mivel a’ herczeg tá~ 
bornagynak előre nyomuló seregei hadi munkála
taikat már Buda közelébe is megkezdették, a’ kül
döttség viszszamenetelére most intézkedések nem 
tétethetnek, addig , mig azt a’ hadi munkálatok 
meg nem engedik. Minek következtében a’ kül
döttség tagjai gr. Batihyáni Lajost is ide értve, 
a’ kiséretökre rendelt tiszt és többi katonákkal 
együtt ott tartóztattak ’s tartóztatnak mai napig.

Mely jelentés nyomán, miután a’ magyar nem
zet nem valami új jogok meguyerése, hanem csa
pán királyi esküvel is biztosított ’s most bitszegő- 
Ieg fegyveresea megtámadott ezred éves országos 
létele, önállása és alkotmányossága megvédése 
végett kényszerült az önfentartás természeti törvé
nyénél fogva szinte fegyveresen ellenállani; ’s 

’ miután, hogy a’ további vérontást megszüntesse, 
az alkotmány biztosítása feltétele alatt maga ré
széről béke ajánlatot tőn ’s a’ helyett, hogy ez 
elfogadtatott volna, az ausztriai császár teljhatal
mú fővezére által a’ nemzet küldöttsége népjogel
lenesen letartóztatott ’s föltétlen alávetés követel- 
tetvén, az alkotmány megsemmisitésével az ország 
elfoglaltatni ’s katonai kormány alá vettetni fe- 
nyegettetik: a’ képviselő ház ezen feleletből telje
sen ’s a’ legméítőbb Tndignatioval meggyőződvén, 
mikép az ausztriai ház, mely eddigi fenállásáért
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s anynyi hálával tartozik ezen nemzetnek, oly 

fenhéjázó hangon ’s oly zsarnok feltételeket nem 
által szabni , minőket még tökéletesen megvert 
nemzet irányában sem szabad tennie, holott a’ 
magyar nemzet eddig nem csak hogy leverve nincs, 
sőt sergeinek száma és vitézsége ’s a’ nép áldo
zatkészsége gyózedelmet is ig é r , egy akarattal 
elhatározta: miszerint országos léteiét, független
ségét, alkotmányát ’s nemzetiségét utoLó emberig, 
utolsó csep vérig tovább is védelmezni fogja.

Mely határozat sok ezer példányokban kinyo
matni, »’ nép és hadsereg közt mielőbb kiosztat
ni rendeltetett.

793. Kossuth Lajos kormányelnök indítványa- I 
ra minden egyes képviselő ünnepélyes Ígéretet 
tőn ’s illetőleg a’ képviselőház elhatározta:

Hogy mind addig, egy sem fog eltávozni és 
a’ képviselóbáz együtt maradand, míg a’ haza ' 
megmentve nem leend. j

794. Ugyan csak a’ kormány elnöke további 
indítványaira még következő határozatokban történt 
megállapodás :

1- ör. Miszerint ezen határozat kihirdetése 
napjától mind az , ki a’ harciban gyáván tnegfu- 
tamlik, fókép a’ tisztek, mint hazaáruló halállal 
fog büntettetni.

2 -  or. Miszerint a’ kormány főbb gondjai közé 
számítsa, ügyelni, hogy a’ hadjáratok által a’ nép 
minél kevesebb terhet érezzen ; minden zsarolás, 
bár ki kövesse is el, szinte halál büntetést hu- 
sandván maga után. Végre

3 -  or. Hogy mind a z t , mit a’ nép kiszolgál
tat, a’ kormány vagy adóba elfogadja, vagy pe
dig készpénzben kifizesse ’s menynyiben az álla- 
dalom pénzereje a’ tüsténti kifizetést itt ott meg 
nem engedné: a’ képviselőház ezennel ünnepélye
sen fogadja ’s ezen kötelezést a’ nemzeti becsület 
oltalma alá helyezi, hogy mihelyt a’ körülmények 
megengedik, az álladalom részére történt minden 
bárminemű kiszolgáltatás törvényes kamatokkal e- 
gyütt fog megtéríttetni. I r á n y i  D á n i e l ,

napi jegyző.
r é s z * -  -

K o l o z s v á r  jan. 23.
Az enyedi szerencsétlenség oly nagy oly 

sokoldalú, hogy nem csak az egyes embernek, 
hanem egyesitett erejű testületeknek is csaknem 
kétségbe kell esni, látván hogy a’ nyomorhoz mérve 
a’ legszívesebb akarat is eltörpül. Kolozsvár szi
ves vendégszeretettel fogadá a’ szerencsétlen me- 1 
nekvót — pénzzel, élelemmel, ruházattal, szállással 
kívánja ellátni— több mint 240 egyénnek oszta- i 
főtt ki ruha nemű, és mégis minden megfeszített i
áldozata a’ részvétnek csak egy csepp víz a’ i
szomj és éhség miatt haldoklónak. 1000 lélek van i 
városunk falai közt, kik szinte minden nélkül sző- i 
kölködnek. ’S e’ felett százakra megy azok szá- I j 
ma> kik a’ szükség ’s lelki kíook mellett a’ leg-

szánandóbb betegek.
Mi azt hiszszük, hogy Kolozsvár enynyi sze

rencsétlent nem képes felsegitni — sokkal több ki
telik a’ jelen nyomasztó körülmények közt is Ko
lozsvártól — de egyedül el nem hordozhatja. Vé
lemény szerint a’ magyar városok közül: Somlyó, 
Zilah, Szamosujvár, M. Vásárhely gyors segélyre 
felszólitandók.

Jelenleg kívánom közleni azon résztvevő jól— 
tévők névsorát, kik nálam a’ menekvők számára 
adományokat tettek le :

1. R u h a n e m ű k b e n .  B. id. WesselényiFar- 
kasné, főisp. Macskási Pálrié, id. Schütz Jánnos,

: pr. Nagy Ferenczné, Teleki Miksa grófnő, Simon 
Anna, Eszterházi Dénes grófnő, Horváth Borbá- 
ra k. a. Wiski Sándor, Könyvkötő Ajtai, Enyedi 
Lászlóné, Tompa Imre, Bethlen Polixéna grófnő, 

, consil. Malomné, Léwi és neje, Mósáné és Pap 
J Jánosné, Tompa Simon, cons. Pap Sarnuné, Beth

len Ferenci grófnő, Smith Györgyné, Klausch és 
neje, Wesselényi Krisztina bárónő, Gwardasoni és 
neje, Ugrón Istvánné , Vas György grófnő, Mas- 
son Wictorina, Magyari T rés i , Hegedűs Péter és 
neje, Stöber kisaszszony , Sándor Jánosné, Tele
ki Pál grófnő, Splényi Mihály báró és neje, Splé- 
nyi Samu báró, Egy menekvő, öxv. Wikol Si- 
monné, Seres Lászlónő , B.irtalis Jánosnő, Radák 
István bárónő , Szabó József, Herepei Gergely , 
Ujfalvi Sándornő.

2. K é s z  p é n z b e n .  Radák István bárónő 
40 rf. Bethlen Polixéna grófnő 1. Kendoffy Lajos- 
né 2. Bethlen Pál gróf 10. Bőd Péter 5. Gedő 
József 5. Gwardasoni 4. Bethlen Ferenci grófnő 
5. Degenfeld Pál gróf 10. cons. Földvári Farkas 5. 
Duplán mester 10 kr. Lichtenstein 20 kr. mind 
pengőbe. Öszszesen 97 rf. 40 kr. p.

3. G a b o n á b a n .  Radák István bárónő 5 vé
ka. Bethlen Ferencz grófué 5 v. Bethlen Pál gróf 
20 v. Szász lónai jóltévők 16 véka gabonát és 
2 szekér fát. Közli N a g y  F e r e n c *

b, szénutczai tized biztos.

JSeé&éA^*víszszafogIalása.
Mióta Magyarhon a szabadság harczaiban fegy

vert forgat , nemzetiség ’s az ország fenmaradása 
érdekében üdtösebb lépést nem le t t , minthogy E r
délyt viszszafoglalni, ’s éppen jelenleg foglalni 
viszsza minden áron elhatároz».

B em  tábornok diadalmas sergeivel már E r 
dély főbb pontjain a’ magyar lobogót felütötte ’s 
véget vetett a’ katonai zsarnokság ’s az oláh és 
szász csordák hallatlan istentelenségeinek. Kik még 
az ország alsó részeiben dühöngnek ’s irtják a’ 
magyar fajt a’ császár nevében, elfogja ezeket is 
érni a’ vérig zaklatott uemzet rettenetes haragja. 
Szegény nogyarnép^hitted-e, hogy még ez lesz 
jutalmad, midőn felkiáltottál: „vitám et sangvinem! 
’s a’ dűlni indult trónust a’ habsburgi ház számú-
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síéljünk.
A* mondatott a’ képviselőházban: „Erdély

nem érdemel életet ha magát fen nem tudja tarta
ni.“  De mit tehetett a’ nép midőn azok, kik a’ 
dolgok élén állottak nem hogy valamit lenditeltek 
volna a’ hon megtartásán , de mint a’ következ- 
ményekból tagadhatatlan, a’ reactioval titokban ösz- 
sxesugtak. Mikor Fejérvárra, Erdély fóerósségébe 
ax orláti oláh exredet ültetik b é ; mikor Dézsre, 
mely Erdélynek másik knlcsa semmi véderő nem 
küldetik $ mikor egyetlen főispán sem ragad vezé
rt xá9ilót 5 sőt a’ felsőbb aristocratiából magukat 
elleniék régi tagjai ’s kik a’ martiusi napokban fő 
fóixgatók valónak, a’ nép elől, kevés kivétellel 
rejtelmesen elvonulnak ’s mindenek felett Kolozs
vár akkor adja fel magát ’s kerülnek követjei Ur- 
bán elébe, midőn ex már visxsxaverve ’s száladé
ban van , mind erekből látva lehet látni: hogy E r
dély az ellenségtől nem bévétetett 5 de annak 
sxántszándékosan eladatott.

Az elárult haza lelkesebb fiai keserű átkok 
között hagyták oda szülő földjeket ’s mint hazát
lan bujdosók keresték a’ nagy magyarhon védelmét.

Ha valamely nemzet erőtlensége miatt vész 
el ex természetes, de mikor egy nemzetben erő 
és lelkesedés van ’s titkos árulás utján buktattatik 
meg,~éz keserű busulásra gerjeszt ’s az ég ellen 
vádoló panaszt hoz ajkainkra.

Erdélyt a’ maga idejében négy ezer emberrel 
’s hat ágyúval meg lehetett volna tartani. Ennek 
egy részét Dézsre a’ másikat Fejérvárra téve.

Ez holott alkalom lett volna benne elmulasz- 
tatotf. Ezeren és ezeren voltak , kik a’ honért é- 
let halál harczra készek vaiának , de az elöljárók , 
kiket a’ balsors a’ nép élére rendelt, a’ lelkesedést 
több helyütt tétlenségük ’s viszszavonultságukkal 
elzsibbadni hagyták; a’ kiállott ’s győzelemképes 
erőt pedig diadalmaik közepette bűnösen elárulták.

’S mi lón a’ következés. A’ magyarfaj E r
dély alsó részeiben falvankint ’s városonkint, te
kintet nélkül nemre és korra, leirbatatlan kegyet- 

"lenséggei kiirtatott. A’ császári hadvezérek szövet
ségében ’s a’ szász nemxet pénzével segittetve 
Barnucz, Mikás, Jánk ’s több oláh főnökök bö- 
szült csordái égre kiáltó istentelenséggel, gyilkol • 
tak le minden magyart ’s raboltak ki ’s perzsel
t e k k e l  urTnhrhfrJ^ ’s egész helységeket.

Ha a’ magyar tábor B em  vezérlete alatt meg 
nem érkezik, a’ jövő tavasz már Erdélyben egyet
len magyart sem talál. A’ csástári hadsereg által 
eiébb íefegy verkextetve, a’ híveknek nevezett olá
hok lándcsái ’s kaszái alatt mindnyájan elvérzet
tünk volna.

Nem csak Erdély, de tavaszszal elveszett 
volna Magyarország is. A’ földesurak ’s általában 
a’ magyaroktól elrabolt kincs ’s a’ bányák gazdag

ra fentartoltad!........ De itt csak erezzünk ne be-jj jövedelmei Erdélyből nagyszerű hadsereg kiállítá
sára bővön is elégséges forrás leendett volna. Már 
Urbán zászlói alá ezerenkint gyüjtettek az ujonctok 
’s felszereltetésük ’s gyakoroltatásuk mohó tűzzel 
kezdetett meg. Tavaszig legalább is h a t v a n  e- 
z e r  katonát könvnyedén kiállíthattak ’s begyako
rolhattak volna. És ennek miként felelhetende meg 
Magyarország a’ minden oldalról megtámadott ’s 
kizaklatott haza ’s akkor különösen ha Urbán ter
ve szerint a’ máramarosi sóaknák is elfoglaltalak 
’s a’ magyarországi nép a’ sótól merőben elzára- 
tik. Nemde már magában ez is elég leende, 
hogy a’ nép között elégü’etlenséget ’s önkéntes 
feladást eszközöljön.

Mindezen rémitó csapás megelöztetett az ál
tal , hogy Magyarhon tekintélyes serget küldőt* 
Erdély viszsza foglalására. Fél Erdély már visz- 
szavétetett a’ többi önként utána esik.

Nincs egyéb hátra, ha a’ győzelmet ’s ezzel 
hazánk életét biztosítani akarjuk , mint legelébb is 

I Beszterczén ’s környékében ágyukat ’s jelentékeny 
tábort hagyni, mely a’ gallicziai u ta t , honnan a’ 
szabadság elnyomására teremve teremnek ’s omol
va omolnak a’ zsoldosok betörhetlenül elzárja.

Továbbá lefegyverzeni ’s ártalmatlanná tenni 
az oláh ezredeket.

Ezután a’ székelységgel egyesülni ’s azt me
rőben fegyvere lábra állítani.

Végre a’ szász nemzetet oda egyengetni, 
hogy gazdag pénz forrásai, melyekkel eddig ki
irtásunkra bérgyilkosokat fizetett, fordittassanak 
a’ szabadság háborújának felsegéllésére.

’S mindenek felett úgy intézkedni , hogy a’ 
magyarhoni erő az Erdélyével vegyítve tartassák, 
igy a’ magyarországi az erdélyinek, ax erdélyi a’ 
magyarországinak ax itt ez ott, kölcsönös erősí
tésül ’s lörhetlen támaszul szolgálnak. Mind két 
részről a’ bátorság megsokszorozódik ’s a’ sza
badság kölcsönös ellenórködést ’s biztos védel
mezőt talál.

Ha Erdély a’ pártütóktól megszabadítva ’s 
fegyverbe lesz állítva, innen, mint e g y ^ ’ természet
től orjájsi knsiijtokknl Jkörül kerített ’s megvehetetlen 
várrá alakult tartományból magát Magyarországot
is, ha ez ellenségeitől ^iuorúlatnék viszsza lehet
ne szerezni.

De isten e’ szükségtől megóvja nemzetemet. 
A’ szent szabadság zászlói alatt büszkén villogó 
fegyvereink élén széthullanak bérlett elleneink ’s a’ 
hón megmentve ’s a’ nemzet dicső leend.

Már az által , hogy Erdély visxszavétetett 
mindent megnyertünk.

A’ nemzet szálljon magában: mentse meg ma
gát árulóitól, kövesse természeti ösztönét’s győz- 
ni fog , győznie kell.

Magyarország gyózedelme jegygyűrűje Euró
pa szabadságának. M e d g y e s  L a j o s

Szerkeszti é i  saját; b elliive l nyom atja O c s v a i  F e r e n c ? .




