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Megjelenik’ e’ lap vasárnapot kive've minden este, féliven. Tartalmát teszik a’ főhadivezerség hivatalos közlemé
nyei irányezikkek , bel- és külföldi hírek.

' Hirdetmények a’ szokott díjért vétetnek fel.

H IV A T A L O i M O YAT.
K la p k a  ezred es

e l ő ő r s i  c s a t á j a  K o m p o l t n á l  febr. 18-án.

Klapka ezredes mező-kövesdi főhadiszállásán 
megtudván, hogy azon ellenséges seregnek , melly 
legújabb időkben Pestről Gyöngyösre érkezett, 
két század gróf Auersperg nevű vasasokból álló 
előcsapata Kompolton tanyáz, azt febr. 18-án reg
geli órákban megrohantatá.

A’ terv kivitelét a’ derék Dessewfíy Aristid 
ezredesre bizta, ki is a’ megrohanást 5^ órakor 
reggel négy gyönge huszár századdal oly vitéz
ség- ’s ügyességgel vezérelte, hogy az ellenség 
tökéletesen meglepetve, rövid, de kemény csatá
zás után, többet 50 halottnál a’ csatatéren hagy
ván, szétverve és rendetlenül megfutamodott, zsák
mányul hagyva vitéz huszárainknak 35 foglyot lo
vastól együt t , az osztály zászlójának szalagját , 
a’ tisztek vezeték lovait és podgyászait, sok r u 
ha és fegyvereket ’s köztük az ellenség parancs
nokának gróf Coudenhoven-nek kardját és sisak
ját. A’ foglyok közt van egy főtiszt és egy főorvos.

Csak a’ sötétség menté meg az ellenséget a’ 
tökéletes megsemmisítéstől.

E’ fényes baditett s ikere , különösen a1 ve- 
zer Dessewfíy ezredesnek és Ujj 8-ik huszár ez- 
redbeli századosnak , kik példás vitézségük és 
bátorságuk által lelkesiték vitéz huszárainkat, úgy 
szinte gr. Wartensleben Ágoston nemzetöri őr
nagynak tulajdonítható , ki bátorsága és táj isme
r t e  által ezen rohanást tökéletesité.

Klapka ezredes és sereg parancsnok kfilönös 
elismeréssel hozza nyilvánosság eleibe az ezen csa
tában részt vett huszár osztályok derék vitézeit 
általában: nevezetesen az első huszár ezred két 
^»átadat, a’ Lehel huszárok egy századát és kü- 
onösen a’ 8- ik  huszár ezredbeli századot; úgy 

szinte ezen csapatok vitéz tiszteit.
Készünkről a’ veszteség,  két könyü és két

nehezen sebesült kösvitéz. Debreczen, febr. 20-áu 
1849. A’ honvédelmi bizottmány nevében.

K o s s u t h  L a j o s ,  elnök.

l e m  h iv a ta lo s  s*és*.
K r a s z n a ,  febr. 16. Mit csinálnak Krasz

nában? Toborzanak , hogy hét országra szól. Mi
re?  a’ szabad csapatra. Hányán? Hárman, mint 
megkívánja az 1848. 15. martius előtti polgári 
osztályzat. A parte magnaíum b. Bánffí E lek , a 
parte nobilium et judlium Jakab István, a parte 
subjugatae civitatis Nagy István. Igen természe
tes , hogy a’ három közül a’ polgári kezdette meg 
elsőbben a’ toborzást, ez is áílott a’ sástlóaljhos 
legelébb és pedig engedőimet kérek, mert nem a’ 
krasznai szabad csapathoz , arról már desperaltunk 
amúgy táblabirói modorban, hogy nem fog lenni , 
hanem a’ biharihoz; hát pedig csak azt várták, 
hogy a’ menjen ki a’ megyéből és lön a’ más két 
toborzó csapat vezérnek nagy öröme a’ szaporodó 
szabad csapatban, igen természetes , hogy a’ sem 
fogja egyik is alárendelni egymásnak magát, 
magában pedig kevés lévén, újra csatlakozni fog 
talán - - a’ bi- a’ közép- a’ koloas. vagy az ott
hon maradókhoz; de hissen az semmi, maradunk 
a’ kik voltunk : alázatos szolgái.

Mit csinálnak még Krasznában ? búsulnak. 
Miért? feljött napja lG*ik februariusnak. És mi le
het bánatos e’ napon? lement a’ 3 pengős 2 pen
gős 1 pengős éz 30 kros élelmi kormánybizto
soknak az 5 napja és többé vagy is tovább nem 
húzhatják a’ hivatali és biztosi fizetéseket ’s pro- 
centeket egyszersmind! ? és ezen komor arezok 
közt legszánakozásra méltóbbak a’ falusi jegyzők , 
kikkel a dato november usque ad febr. 16 szak- 
mányába alkudtak meg, persze az elöljáró hiva
talbeli biztos urak 60 írt. váltóban ’s igy a’ 30 
p. krból is naponként sok elmaradt. Be j ó , hogy 
élelmi biztos nem valék, most megcsábulnék bá
natomban.

Mit csinálnak még Krasznában ? Adóztatják 
a’ polgárságot; egyre másra minden há* egypen-
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gó forint Cmég sincs pénz) még más adó kulcsot 
ki nem találtunk. Majd kitalálja Kossuth, elég szép 
esze van; egyébre úgy sincs semmi gondja?

Mit csinálnak még ? Fontolva haladnak az a* 
semmit sem csinálnak. Vagy igen: passualnak per 
30 kr. pp. Nyomtatott passusunk ugyan nincs, ezt 
pénzért adják az alispánnak is , megírják a’ me
gye írnokai, fiatalok csupa gyakorlatból, aláírják 
az alispányok a többi aztán magától megy.

Mii csinálnak még? Minthogy at  executiva 
in jndicialibus megszűnt a’ sx.bírák hatósága len
ni , sok vármegye hírű csendőrbiztosunk a’ le
génységgel csirkál, igazságot tenni a’ megyébe n ’s 
fizetteti magát a’ hogy tetszik. Nekem nem tet
szik , ki bánja még ?

Mit csinálnak még? Tudós arcsokat és nagy 
képeket, meílyeUUel ha Kossuth, vagy Dembiosski 
közelebbről pedig Bem bírna, távol legyen hogy 
axt mondaná valaki, o quanta species, hanem tö
kéletesen hinnék , hogy az ellenség meg lesz verve.

Mit csinálnak még? Nem tudom, de nagy 
csuda , ha nem szaladnak , ha megtudták a’ besz- 
terczei mozgalmakat.

A’ kik pedig a’ fennebbieket nem csinálják, 
azok . azok az én lelkibarátaim ; jelentsék mago
kat nálam, mindjárt per te ’s tu leszek velek ’s 
együtt ürítek veíek poharat a’ piskii hősért és a’ 
magyar szabadságért.

Majd megírom önnek azt is, mit nem csinál
nak Krasznában. r. 1.

S z e g e  A ,  febr. 13.
A’ szép Torontá! megye kan: án fő dét a’ 

rabló serviánok, a1 vad rácz csordával, katonasá
gunk kivonulása után minden elleatállws nélkül 
megszállották egész Síöregig,  mely helység Sze
ged ibrossától csak félórái távolságra esik. Febr. 
10-én délutáni 4 óra tájban Szeged városát, 
raelv eddig minden csata zajtól ment vala, ágyú 
dörgés riasztotta fel. Nyolc* nap óta Szőregen 
«anyázott előőrseink, kik több század nemzetőrből 
és egy század honvédből állottak , Szentiván és 
Gyula felöl tódult ellenséges rabló rácsok és 
serviánok által 8 ágyúval körül vétettek ; a’ mi erőnk 
ágyú nélkül nem lévén képesek a’ rablók roppant 
tömegének ellentállani a’ roarosfelé szorultak, 
hol is gyenge jégén a’ legnagyobb élet veszély 
közt kelhettek át. Számosán elmaradtak közülök 
de a’ gondviselés kiszabadította őket. Más nap 
csendesen voltunk semmi ellenséges jelek nem 
mutatkozván déli 11 óráig, de nem sokára a’ rab
ló csapat 8 ágyával Újszeged alá behuzódott és 
Sxeged városát ágyuxni Uezdé. Ext csupán ré- 
mitéskép aton oknál fogva kísérték meg, hogy 
Sxöregnél második szenttamási sáncxokat készít

hessenek ; de erre a’ mi sergünk is ügyesen visxa 
felelt, különösen honvédtüzéreink egy ágyujo- 
kat csak hamar baszonvehetetlenné tették. Az el
ső ágyú szóra a’ népnek ezrei felfegyverkezve 
szállongtak az utszákou ’s a’ tisza partját a’ város 
hosszán a’ katonasággal elfoglalták ; más fél órá
ig feíelgettüuk egymásnak ágyukkal mig e’ köz- 

í ben számos rabló serviánok a’ tisza túlsó partjára 
J Újszegeden kiállottak ’s úgy lődöztek át. Ez jó 

ideig viszonoztatok. A’ rablók más része a’ ved
resházi erdőnek vonult a’ Szegedre leendő áttörést 

) megkísértendő, de látván ott a* ellene felállított 
jj erőt megfutott. E ’ közben a’ hídfőnél és sóhátnál 
\ állott harczszomjas embereink a’ hoszszas tétlen

séget meg unták, soraikból kibontakozott nem
zetőrök a’ tisza jegének élet halál veszély közt 
neki mentek ’s a’ tisza partjáig nyomuló vakmerő 
serviánokat csak nem puszta kézzel megszalasz
tották. A’ rablók egy része a’ házakból, padlások
ból, ölfarakás mellű! lőtt embereinkre de onnan is 
kiszorittatott és leöletett. A’ hid rögtöni einem 
késziilhetése miatt a’ kompon a’ katonaság az 
ütközet alkalmával gyorsan át nem szállíttathatott,

Íde még is harcaedzett ferdinánd huszárjaink a’ 
vadrácz csordától elhajtott sertéseket vissza haj
tották. Az ellenség vesztesége két zászló, 70 ha
lott mind servián, több ló, számos fegyver. ítészünk
ről elesett kettő, megsebesült 1. Saeged népe meg 
mutatta tehát ez alkalommal minden buzdítás 
nélkül, hogy a’ megtámadó gaz néptől gyáván 
meg nem fut ’s nem is fog futni soha , bar na
gyobb része még ágyuszót ez életben nem hallott, 
’s semmiféle gaz lelkű rémitöktő! nem hagyja ma
gát gyáván földönfutóvá tétetni, mert Szeged 
városa lelkes népe kész tömegestől felkelni , hogy 
életre és halálra megküzdjön a’ haza ellenségével. 
A’ napokban fölkerekedett az egész nemzetőrség, 
’s elhatározta hogy a’ ki harczolni vonakodnék a’ 
hazáért az életével lakoljon. így történt hogy a’ na
pokban egy vonakodó óhitű nemzetőrt, ki főnőkének 
parancsát makacsul megvetvén társait követül nem 

t akar t a,  tulajdon nemzetőr társai kivégezték.
Febr. 12-kén a’ szegedi harczszomjas népet 

torontá! és bársmegyebeli menekültekkel együtt, gr. 
Hadik Gusztáv fővezér az előbbi napon vívott csa- 
tasikjára vetette,  hol megelégedését nyilvánítván 
a' nagyszámmal össsaesereglett néphangulatával, 
megigéré , hogy alkalmat adand vitézsége kitün
tetésére. Febr. 13-án az első riadóra telve volt 
a’ városi nagy tér felfegyverteit néppel, ostrom
lásul Szöreg vala kitűzve. A’ nép, mint inár né
mileg csatákban edzett hurctfiak, bátran nyomult 
ágyúink után mindenüt, egész a’ falu alá hol a 
serviánok által két nap alatt rögtönözött gáncsok
ból elég hevesen fogadtattunk, de honvéd tüzé
reink jól irányzott lövései félóra múlva a' legna
gyobb rémiilésbe és rendetlenségbe hozák a’ rab-

k
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ló csordát úgy annyira , hogy kétségbeesésók 
kőiben gyújtogatni kezdték a’ magyar rész lakait 
miglen derék Váza ezredbeli vitézeink, daczolva 
golyók záporával a’ sánczra rohantak ’s az onnan 
kiütött ellenséget, a’ vérszemre kapó néppel 
Bebfelé riasztók, egy részét pedig a’ vitéz huszárok 
’s honvédtüzéréink ágyuinkal űzték. És  e’ dicső 
csata után S i ö r e g , mely nem meg vetendő állo
mása leendett a’ gazoknak , mindenéből kipusztitva 
lángok martalékává lett, mintegy 700 főnyi fogva 
tartott magyar lakosság hálás könnyükkel áldja 
a’ sikerült harcz próbát. Nyereményünk ez alka
lommal, ide nem számitva hogy Szöreg egy hasz
nos pont városunk megvédésére , egy 6 fontos 
ujjonan készült ágyú, két muuitios kocsi, számos 
ágyú és puska töltények, több illír zászló,  úgy 
szintéa temérdek juhnyáj , sertés, marha, ló,  
kotsi , és számos lőfegyver. Halottunk száma 12 
sebesültünk 9. Az ellenség halottja 300-at  megha
ladja, sebesültjeit hitelesen nem tudhatjuk mivel 
jobbadán magokkal vitték.

Azért tehát talpon legyünk! csak összetartás 
és egység legyen közöttünk, az isten segítségé
ve! viszszaverünk minden gaz megtámadást, mert 
a’ tissavidéke áltáljában jól érez a’ haza iránt! 
Éljen a’ magyar !!!.

Farkas Mihály.

h e g y e s  h ír e k .

— örömmel írhatjuk, hogy a’ lapunk tegna
pi számában megjelent hazafias szózatnak már lett 
az az eredménye , miszerint a’ sófalvi ev. ref. egy
házközönségnek, egy újra öntetési czélból ide Ko
lozsvárra szállított 130 font súlyú harangját , a ’ 
nevezett egyház-közönség nevében Z s o m b o r i  
János fögondnok és Székely Elek polgártársaink 
a g y u - a n y a g u 1 a z  á l l a d a l o m n a k  f e l a j á n 
l ot t ák.  Midőn e’ nemes tettért hálát szavazunk, 
egyszersmind azon reményünket nyilvánítjuk, mi
szerint legközelebbi alkalommal Kolozsvár sok má
zsás harangjairól tehetünk hasonló jelentést.

— l l a j k n  erömiivésziink azt nyilvánította, 
mikép öntés , forrás , fölszerelés mind itt helytt és 
hamar megtörténheti.  Csak rajta hát uraim : le a- 
*okka! a’ harangokkal. Rendeltetésük azután is a1 
lesz, a‘ mi volt: isten igéjének diadalát hirdetni.

— Debreczenben, a’ Közlöny szerint , leg
közelebbről azon hír keringett, hogy Schlicknek 
bekerített tábora újólag keményen megveretett.

E’ hó 17-én érkezett Debreczenbe a’ Hu
nyniuk zászlóalja, két nap múlva Erdélybe indu
landó.

V é d e l m i  s z ó z a t o k  á r t a t l a n u l  
m e g t á m a d o t t  i g a z  ü g y b e n .  Honvéd 47-ik 
számában m. vásárhelyi hírek ala, az etédi t. ref. 
lelkész úrról oly czikk tétetett bé ,  mellyre nézve, 
felszólításom következtében, addig is roig a’ lel
kész ur magát igazolandja, lelkiismeretesen nyilvá
nítom , hogy az irt lelkész ur elleni vád épen a- 
íon oldalról vétetett, mellyröl vádlást nem érdemel; 
mert mint vele régebb huzamos ideig szomszéd
ságban lakó ’s hivatali körömnél fogva is házánál 
többször megfordulva, nem azt tapasztaltam, hogy 
valaha kenyerét valakitől m e g t a g a d t a  vol
na ,  sőt igen nyílt házat tartott, mindenkit ma
gyar vendégszeretettel szívesen látott és számtalan 
betegeket ingyen gyógyított; az Etéden felállított 
kisdedovódának létesítésekor buzdító szónoklatokat 
tartott. Febr. 22-kén 1849.

P á l f i  E l e k .
Etédi ekkiésiánk lelkészére nézve én is meg

jegyzem , hogy lelkészi hivatalát véve soha ellene 
elömbe semmi panasz nem emeltetett, hogy pedig 
nemcsak ekklésiájában, hanem a’ körül levő vidékben 
is a’ szegény betegeket ingyen szokta ápolni és á- 
taljában emberszeretetéról mindenkor ismeretes 
volt jó lélekkel állítom. Kolozsváron, február 22- 
dikén 1849.

A n t a l  J á n o s ,  
református püspök.

Galyasi álnév fedi azon torzképet, melly az 
etédi ref. papot, a’ Honvéd 47-dik számában, bn- 
szura dühösen kitárolt karjain, vérszomjas kebellel 
hooárulási tényekkel gyanúsítva mutatja elé. Elkeli 
jöni a’ pillanatnak , mellyben az álarcznak le kell 
esni, mellyben igazolásnak és gyanusitóval illő szá
molásnak kell történni, mert a’ gyanúsítás fontos
sága megkívánja, mert a’ gyanúsított személy is
meretes lovagiassága kezeskednek róla. Addig is 
a’ közvélemény megnyugtatására legyen figyelmez
tetésül elégséges, hogy a’ gyanúsító czélzatainak 
roeynyibeni t isztasága, egyszerre kellő alakjában 
áll elé , ha fontolóra vétetik , a’ politicai viszonyok 
bonyolódott és viharos jelen állapodja, ellenséges 
remitó dalások félelme és az , hogy a’ gyanúsított 
személy, politicai báraielly állástól és megbizíi- 
tástól ment ollyan magán egyén , ki honárulási tényt 
éppen azért sem követhetett el , mivel gyanúsító 
maga is ily viszonyba e.->ó tényit semmit sem , 
hanem csak is polgári egyszerű véleményt és tet
teket hoz fel gyaoiisitásul; azonban a’ vidék la
kossága, e; hon értelmesebjei nagy része előtt a’ 
gyanúsított általánosan szabadelvű gondol
kozásáról és magyar érzelmeiről, közügy aránti 
lelkesültségéről, nyiltkeblü vendégszeretetéről, a’ 
sziikölködók és betegek ingyen ápolásáról meny
nyire ismeretes, tanúsítják a’ köztudat és a róla e- 
acn tulajdonait tanúsító és fennebbiekben előterjesz
tett adatok. Melly körülmények a’ magok öszsze
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függésükben biionyossá tesiik a i t , hogy a’ gya
núsító által küllőitek aton s*inben és alakban ’s 
valóság szerint, a’ mint eléadattak nem történhet
tek. Következőleg valamint bizonyos, hogy a’ ne
mes tettek gyakorlatában és magyar érzelemben 
méltatlanul gyanúsított személyt, e’ honnak állások
nál fogva nállánál csak kitünóbb polczon álló fér
fiak és csak fontos hivatásoknál fogva múlhatják 
feljül, hason állású egyszerű polgárok kevesen ver
senyezhetnek vele, úgy kitűnik az ,  hogy lehetnek 
vélemények, mellyek a’ haza és magyar ügy mi
kénti felvirágoztatása útja és modora felett ez ha
zában is egymástól különböznek , de az egyéni egy
szerű polgári véleményt, boszus gyanitásból elfer
díteni és koholt eléadással honárulási színbe öl
töztetni igen helytelen, és gyanúsító a’ gyanúsí
tott ellen kiadott közleményében nyilván való je
leit adta, hogy keblében aljas ösztönök lappang
nak és a’ tetteket helyesen megmérni nem képes. 
A ’ vádlott nemes lelkű nejének egész év alatt ter
hes betegségben sinlése miatt talán kevésbbé ven- 
dégelhetésböl igen nagy boszúra vett ürügyet, de 
az eféle bujtogatás megvetést érdemel.

T ö b b  i s m e r ő s ö k .

K Ü L F Ö L D .

H é m c t l i o n .  F r a n k f u r t .  A’ nemzeti 
gyűlés jan. 19-ki ülésében a’ b i r o d a l m i  f ő n ö k  
fölötti tanácskozás folytattatott és bevégeztetett. 
A’ szavazás következőleg ment:

R o t h e n h a u s  indítványa k é t  s z e m é l y  
b ö l  á l l ó  d i r e c t o r i u m r a  3 6 1  szavazattal 
97 ellen megbukott.

A’ kevessebbség egyik indítványa ö t sze
mélyből álló directoriumra 377 szavazattal 86 el
len megbukott.

A’ kevessebség más indítványa: ,,a’ birodal
mi legfőbb hatalom e g y  birodalmi főnőkre bi- 
zatik,  választó minden német“ 339 szavazattal 
122 ellen megbukott.

Ellenben az alkotm. bizottmány indítványa: ] 
,, 1. §. A’ birodalmi főnökség méltósága az u -  
r a l k o d ó  n é m e t  f e j e d e l m e k  e g y i k é  re 
b í z a t  i k - “  258 szavazattal 211 ellen, tehát 
47 szótöbbséggel elfogadtatott.

C a m p  h a u s e n  — mint beszéllik— vissza
tért B e r l i n b ő l  ’s nyilatkóztatá; Egészen szük
ségtelen hogy a’ nemzetgyűlés a’ birodalmi főnök
ség kérdésével tovább is foglalkozzék, mivel 
ezt Ausztria, Porosz és Szászország már egy 
más közt eldöndötték.

Ausztriának NémethoDhozi viszonya még nincs 
elhatározva. Három napig, a’ bírod, ministeriumnak

dec 18-án kelt indítványa nyomán folyt tanácskozás 
után 261 szavazattal 227 ellen meghatároztatott: 
Adassék a’ ministeriumnak fölhatalmazás, hogy 
annak idejében és annak módja szerént alkudo
zásba léphessen az ausztriai császári birodalom 
kormányával, a’ középponti hatalom nevében, Ausz
triának Némethonhozi viszonya fölött.

Szavazás előtt Ausztria 50 követei követke
ző óvást nyújtottak b e : Ausztria öszszes követei 
kioyilatkoztatják ezennel egész Németbon előtt , 
hogy a’ német nemzetgyűlés minden ollyan határo
zata ellen, melly szerint Német-Ausztria a’ német 
szövetséges statusokból kizáratnék, ünnepélyesen 
óvást tesznek; kinyilatkoztatják, hogy a‘ német 
nemzetgyűlés semmi határozata nem birandja őket 
arra,  hogy beiölle kiváljanak; hogy a’ német nép 
által számukra jelölt helyen állandóan megmarad- 

I nak ’s azt csak választóik meghagyásából hagy
ják e l , vagy az erőszak előtt hátrálnak. Kinyilat
koztatják végre, hogy a’ német nemzetgyűlés ab
beli hatalmát, miszerint Némethont föloszthassák, 
soha és semmikép meg nem ismerik ’s minden 
hasonló fölosztás ellen hasonlókép óvást tesznek.

Szavazás után a’ kevesebbség számos n e m  
ausztriai követeitől olvastatott föl egy óvás,  melly 
Némethonnak bár minemü átjátszása ellen a’ Habs
burgok és Hohenzollernek kezeibe tiltakozik.

K i a d ó  l o v a k .

(1) Egy pár liámas ló jutányos áron eladó. É r te 
kezhetni e ’ lap szerkesztőségeivel. (3)

K i a d ó  l ó s z e k é r .

(1) Egy  vastengelyü , fedeles, csaknem uj utazó
szekér eladó. Ez iránt  is a’ Honvéd szerkesztőségével é r 
tekezhetni .  (3)

(2) Dobokamegyében sz. G o t t h á r d ,  Pujon és2 sz.
Egyed helységeibeni jószága G. Wass  Györgynének a ’
közeledő Sz. gyorgy  naptól  számítva több évekre ha
szonbérbe adatik.  Bővebb értesitést  ad e’ jelen lap szer
kesztősége. (3)

(2) Maros Bogáton gr. Gyulai  Lajos jószága a’ kö
zeledő Sz. gyorgy naptól számítva több evekre haszon
bé rb e  adatik. Bővebb értesitést ád jelen lap szerkesztő
sége. 3)

aV'OTss (2)  Gróf  Bethlen Ferencz belső ’ farkasu te z a i , 
É f i r i l   ̂9 szám alatti házánál ,  veder számmal e l adó ,  
m S 0 S ! 1834-beli  finom borról ér tekezhetni .  (3)

(2)  Egy ti’ város közelében lévő kert  vagy szellő 
k e re s te t i k ,  a’ kinek eladó volna jelentse magát  í-’ H o n 
véd szerkesztőségénél. (3)
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