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Megjelenik* e’ lap v a sár napot kivéve minden este, féliven. Ta rt al má t teszik a’ főhadivezérség hivatalos k ö z l e m é nvei" irányczikkek , b e l - és külföldi h í r ek .
'
Hirdetmények a’ szokot t d í j é r t vét et nek fel.

és eg és s ég e s , koránt sincs M. V á s á r h e l y i t ,
O r sz á g g y ű lé s.
sőt a’ me d g y e s i látogatás után, mikor magas
NEMZETGYŰLÉSI HATÁROZAT.
(Hitelesíttetett a’ képviselöház 1849-ki martius
vendégét méltóképen fogadta, seregének egy ré
szével
elvonult S e g e s v á r felé, holmi hetyke
í-jén tartott ülésében)
A’ meg nem jelent képviselők irá nt:
H e y d t e megfenyitésére, a1 hon maradiaknak meg
hagyván, hogy ha a’ magas vendég viszont ko 
l - s ő §. Képviselői állásáról tettleg Iemonpogtat, tegyék magukat mintha nem hallanák, az
dottnak tekintetik azon képviselő:
a z , ne elegyedjenek derekas ütközetbe. Enynyi az
18iör. A’ ki ax 1849. évi mart. 1-ig Debegész. Azon borzasztó hírek kikovácsolására nézi
recxenben megnem jelent, és távolléte igaxolva nincs.
2 - or. A’ ki engedelem nélkül távoxott el. pedig azt hiszszük , hogy vagy a’ vásárhelyi pecsovicsok ’s kisbitüek készítették abból, mivel
3szor. A’ nyert eogedelemen túl távolmaradt
Vásárhelyre 6 leszerelt ágyút vittek bé, mellyből
’s elmaradását nem igaxolta.
négyet a’ magas vendég felejtett M e d g y e s e n ,
Ax ekként lemondottnak tekintett képviselők
vagy onnan származott, mivel a’ tisztek S e g e s 
választó kerületei ujválasztásra fognak ntasittatni.
v á r r a való indulás előtt csupa tacticából azt mon
2. §. Ax elnökség a’ jegyzőkkel együtt az
l - s ő §*ban elősorolt bárom categoriába eső kép
dák ,,indulunk M. V á s á r h e l y r e . “ B a l á z s viselők névsorát elkészítvén, ax igazolási választ
f a l v á n levő erőnk is parancs következtében vo
mánynak adandja által, melly azt kinyomatván, ’s
nult M. Ú j v á r r a , nehogy azon kis erő, mielőtt
a’ jelen levő képviselők közt kiosztatván, ezután
az innen ki indult hunyadiakkal egyesülhetne, ve
szélynek legyen kitéve.
három napon keresztül, bizonyos előre kihirdetendő
órákban összeülvén a’ benyújtandó próbák szerint
A’ hir kovácsokat ajánljuk az illetők figyel
mébe. Kinek a’ le- és felmagasztalás hatalmában
eljárni, ’s ax eredményről a’ háznak jelentést ten
ni f o g ; tartozván a’ honvédelmi bizottmány a’ vagyon, könynyen szárnyát szegheti a’ barázdaküldetése follytán távollevő és tényleg működő
billegetőknek. Sok szerencsét!
képviselők neveit az elnökséggel haladéktalanul
K o l o z s v á r y.
Zöld Lászlóhoz
közölni.
Ezen határozat a’ 2-dik §-ban megállittatott
M ád éfalvára.
előintéz kedések teljesítése végett kiadatik a ’ ház
Ö c sém ! Tudod, hugy a‘ székely törzsnép
szinte két ezred éves honát mint nemzetőr foglal
elnökének, a’ honvédelmi bizottmánynak és az igazoló választmánynak, melly — csak három tagja
ta el, ’s maga választotta R a b o n b á n o k alatt mint
nemzetőr tartotta fenn több századokon át függet
lévén jelen — még 6 tag választásával kiegészitlensége dicsőségében — mig később a’ rang fokozat
tettni rendeltetik.
kígyói vágya megszállván többeknek lelkét, szétAlmássy Pál
Szacsvai Imre
szakiták az egyenlőség ’s testvériség addig tnoelnök.
jegyző.
K o lo z s v á r , martius 7. Vannak emberek csoktalan kapcsát, három osztályzatú átkos ág ozatot alakitának ’s a’ nemzetőrség egész terhét
még pedig a’ javából, kik minden kis alkalmat felhasz
csak is a’ két alsóbb osztályra nyomák, kizáróla
nálnak nagyszerű dolgok ’s még borzasztóbb higosan megtartváu magok ’s utódaik részére mind
r*k kikerekitésére. így tegnap városunkon, mint
a’ polgári, mind pedig a’ katona tiszti méltóságo
egy élet-ölő o r k á n , zudult keresztül a’ szerenc»étlen hírek légiója. A ’ koholmányok megczáfolák a t . — Tudod Öcsém! hogy az úgy nevezett a l
8a s a’ kicsiny hitüek megnyugtatására, hiteles
sóbb osztályzatuak vívtak a’ R á k ó c z i szülte sza
é® biztos kútfők nyomán a’ következőkről értbebadság háború küzdelmében is ; mi nekik bűnű{
sithetjük az illetőket. B e m dicső tábornokunk ép
tudatván fel 1711-be az o s z t r á k kormány által
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le, 1764-be pedig felfegyvereztettek , de már Bem
A 3 m a g y a r n e m r a b o l , (v ég e.)
nemzetőröknek ám, hanem az érintett kormány vak
A’ háborúnak is vannak törvényei, meilyeket
eszközeinek n é m e t tisztek alatt. Mi történt ez al a ’ civilizált népek tiszteletbe tartanak. A’ védtelen
kalommal a' nemzet e'részével ’s falunka! családi ellenségnek, nőknek, öregeknek, gyermekeknek
irataink eiomorán mútattyák ’s milly öszszevágó legyilkolását, a’ faluk és városok felégetését, ki
terhes fellegek lebegtek ezután a’ három tiszt-ha rablását , a’ mivel! világ eleitől fogva weggyalátóság ’s nép élete felett, nincs miért említsem, zó barbarismusnak keresztelte. Issonynyal és meg
tanuk a’ tények , mellyeknek cseppjeii hiszem ma vetéssel fordul el az* emberi nemzet azon népektől,
gad is több Ízben boszszuaérzelemmel kostoltad. — mellyek a’ háborút rablással és gyilkolással foly
A' múlt évi országos végzet viszszaadta Öcsém! tatták.
A’ maga saját igazságát hozza kétségbe azon
e’ ‘remzetnek is az egyenlőséget ’s testvériséget,
nép,
melly gyalázatos eszközöktől nem irtózik.
elrendezte a’ nemzetőrség életbe léptetését, de
Ha feljajdulunk elleneink irányában , hogy vak
mint keserűen hallom e’ szent ügy létrehozásának
éppen az állt ellen tiszte egészsz hatalmával, ki dühökben mindent a ’ mi szent, átkozott kezekkel
nek kötelessége leszsz vala dísz fényben öltöztet öszszetipornak, legyen övék a’ gyalázat és méltó
ni , azonban se baj , eljön a’ számolás nagy napja. kárhoztatás dicsősége, de kárhozatos eszközök
— Öcsém ! a’ magyar nemzet kimondotta , hogy ha használásával a’ magyar szabadság háborút beegy talpalattnyi földre szorulna is ,. oltalmazni fog mocskólni nem szabad.
Azon pillanatban , mikor elleneink átkos és
ja szentesitett jogait mig leszsz, ki kardot emel
jen ’s erre testvérileg fölhívott benneteket is , de gyalázatos eszközeihez nyúltunk, homályba borul
miot fájdalommal értesültem csak az eddig is fegy igazságunk szeplőtlen fénynye , elvesztettük a’ miverrel szolgált osztályból jöttek csatlakozni a’ ma velt népek rokonszenvét, ’s vétkesen eljátsxodtuk
gyar táborral, mit ugyan nem hihetek, azonban azon tiszteletet, mellyet tőlünk még elleneink se
ha igaz lenne, kérlek kényszeritlek öcsém tűzd ki tagadhatnak meg.
Halált és átkot kiáltunk a’ rabló és a’ gyil
a’ nemzet lobogóját ’s kezet fogván a’ e s i c s ő i
derék hit szónokkal, nagyobbára urbér alól felsza kos fejére! A’ magyar harcza ollyan legyen, hogy
badultakból álló népe imádottyával, értessétek meg «3 az átok saját fejére ne szánhasson.
A ’ magyarról ne mondhasson egyebet még
inilly szent czél mellett ’s milly gyalázatos ármány
ellensége
is, minthogy harczait vitézül és egy
ellen kell fegyvert fogniok , reményiem a’ heverök
szersmind
emberi módon folytatja.
is észre térve követni fogják zászlóitokat. Adjátok
Ha a’ népek egymás ellen harezot folytatnak,
tudtokra, hogy itt Js túl a’ király hágón is test
véreiket , a’ s z á s z , o l á h , r á c z , s z e r b ’sat. azt kérjék még imádságokban i s ; ha isten ellen
mint nem szűnnek gyilkolni, vagyonaikat rabolni, séget bocsát re á n k , ollyan ellenséget adjon mint
házaikat égetni ’sat. értessétek meg , hogy ki most a’ magyar.
A’ magyar a’ békében őszinte egyenes jó ba
fegyvert nem fog nincs jövője. Lengjen át öcsém!
P é t e r nagy bátyánk szelleme, a’ népnek véoei rá t; a’ háborúban legyen nemes, nagylelkű’s min
emlékezni fognak az ö jogaik martyrjára ’s vala denek felett igazságos.
Az igazság az ő részén van, ebbe őtet isten
mint ők hajdan őtet. B e s s á r á b i á b a a’ zsarnok
ság elől, úgy ifiai most téged ennek letiprására bizonyosan megsegíti.
De ne feledjük, isten csak az igazakat se
követni fognak. Egygyek voltunk öcsém hajdon , egyek vagyunk most, nincs elö-jog. Értsd meg sza gíti meg.
Ha ellenségeink vérláiitó kegyetlenségével ’s
vaimat: fel tömegestől! valamint elleneink felkellek
rablási
embertelen szenvedélyével folytatnék a’ har
fajunk kiirtására !!! — Magam mint jelentéktelen á r
va gyermek vándorolván k i , a’ nép nem ismer ’s ezot, meilyre kényszerítve vagyunk, a’ világ be
mit sem tehetnék, de te ki köztük nőttél fel ’s csülését vesztenők el.
Európa most a' magyart egy becsületes nép
köztük laksz, hallgatni fognak szavaidra. — A’ ma
gyar olly erőben áll ugyan, hogy függetlenségét nek tartja. Mig ezen becsülést megóvtuk, nem
kivivandja , de meg kell keresnünk a’ hajtogatok vész el a’ magyar. De ha elvesztettük azt saját
fejeit is, légy munkás öcsém! majd a’ tiszta na bűnünk miatt, az isten se fog rajtunk többé eegitni.
A’ magyarnak becsülve kell tovább is élni.
pokban azon boldogító öntudat fog örvendeztetni,
hogy honodnak tartozó kötelességedből leróttál így és csak így — Éljen a’ magyar!
valamit: de ha nem teszel öcsém ! könyörögni fo
gok az Isten mindenhatóságához , hogy a’ nép-meg
váltó K o s s u t h n a k átka betűről betűre teljesül
D e b r e c z e n martius 3 kán. Martius elsején,
jön rajtad. Üdvözölve minyájótokat vagyok.
a ’ két napi csata után a’ sereg a’ harmadik el
Szerető bátyád
döntő ütközetre várt.
Lajos.
Egyszerre aior bán parancsot kapnak a’ had-
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osztályok, Egerfarmos és Poroszló felé vonulni,
hova sergünk tegnap meg is érkezett.
At ellenség természetesen küldött utánuk úgy
„eveiett üldöző csapatokat ’s e’ pillanatban Pesten
aligha nincs kinyomva a placat, hogy a’ lázadók
enynyi és ennyi veszteséggel a’ Tiszán túl szórattak.
Mind a’ mellett az egész vissszavonulas, vagy
is inkább a’ tábor fekvéséhez képest az egész ol
dalmozdulat alatt csak a’ legjelentéktelenebb csa
ták történtek.
Anynyi bizonyos, sergeink ’s maga Dembinszki Tiszafüreden vannak.
A’ kormány késik a’ közönséghez valamelly
vigasztaló szót bocsátani ’s azért a’ félénkek, pessimisták, hogy ne mondjuk rósz akaratuak, ezer
képen próbálják magyarázgatni a’ legújabb moz
dulat indokait.
A’ kormány illyen késedelme igen rósz ha
tást szokott szülni , ámbár más részről az is igaz,
hogy az elhamarkodott tudósításokkal már jó és
rósz hir alkalmával a’ kormány is sokszor csa
latkozott.
Ha a’ dolgok úgy állanak miként azt nekünk
beszélték, a’ szó teljes értelmében nincs ok a’
busulásra.
A’ sereg hii és lelkesedett ’s ha vezére az
ősz Dembinszki parancsolja, kész meghalni első
től utolsóig.
Hanem az istenért, csak mi ne bocsátkozzunk
hadi mozdulataink birálatába, kik a helybeli kö
rülményeket sem ismerjük.
És különösen ne igen adjunk hitelt azoknak ,
kik e’ mozdulatnak a’ lehető legroszabb motívu
mait prédikálják.
Ne keressünk mindjárt mindenütt árulást, ne
mondjuk, hogy elfogyott a ’ munitio, hogy sergünk élelmezéséről az illetők megfeledkeztek.
Keressük inkább a’ motívumokat , ha már a’
kormány tudósítása bekövetkeztéig a’ kíváncsiság
meg akarna ölni bennünket, a’ sokkal természetesb okokban.
Hlyen például az, hogy Dembinszki nem akart addig teljes elhatározó ütközetbe bocsátkoz
ni , mig Vécsei és Damianics legedzettebb hősök
ből álló bataillonjai vele nem egyesülhettek. # )
Ez elég ok ’s igen jólszámitott ok , mert ha
például Dembinszki eddigi erejével meg is verhet
te volna az ellenséget, ezen erővel majd jobban
megverheti. (Mart. 15.)
D e b r e c z e n , márt. 3. Damjanits Szolnok
ból kiverte az ellenséget ’s Dembinsikivel egyesült.
Tegnap estve azon hir kezdett szárnyalni,
"ogy az ellenség fegyverszünetet kér.
Mi nem tudjuk, igaz-é vagy nem?
Már megtörtént.

Szei k.

De azt tudjuk, hogy mind addig, mig e’ szép
haza szent földét, melyért anynyi becsületes ma
gyar vér folyt, egyetlen egy zsoldos láb tapodja
szentségtelenül, addig sem fegyverszünetről, sem
békekötésről szólani nem szabad.
És mi reméljük, hogy sem vezéreink, sem kor
mányunk a’ népképviselők Ilire és beleegyezése
nélkül illy valamibe nem is elegyednek, elegyed
niük nem szabad.
Emlékeztünk viszsza a’ Jellasich által olly
gyalázatosán kizsákmányolt eukorói fegyverszünetre.
Ellenségeink harcz és háborút akartak minden
áron. Légyen barcz és háború élet vagy halálra,
de az ut közepén meg nem álluuk csak a z é r t ,
hogy magunkat újból megcsalatni engedjük.
A’ kápolnai ütközet nagyszerű volt.
Mi nekünk gyózedeiem keli, még pedig nagy
szerű győzedelem. Csak igy lehet jövendőnk biz
tosítva.
Előre te hát ! Most vagy soha.
( A l f . Hirl.)
Pálffy János.
A r a d , febr. 27. Aradon jelenleg semmi kü 
lönösebb esemény nem forog szőnyegen. Megva
gyunk a’ kik vagyunk, hajdani passiv helyzetünkben.
Táborunk tegnap uj parancsnokot kapott. Gaal
Miklós tábornok helyét Kis Pál alezredes fog
lalta el.
Mi kereken kimondjuk, egyik vagy másik p a 
rancsnokban csak anyujában bízunk, menynyiben a’
kormány bilik.
Kis Pál parancsnoksága alatt csak úgy fog
városunk pusztítatni, mint előbb. Már megint har
mad nap óta lövöldöznek bennünket.
No de csak nagyobb malheure ne történjék !
U. i. L e g ú j a b b : A’ várbeliek tegnap (febr.
26.) este 10 óra tájban 3 nagy ladikon 3 ágyú
val a’ Maroson át akartak törni, de előőreink puskatüzzel viszszaverték őket. Volt ágyúzás innen is,
túl is egész 11 óráig. Ekkor a’ csatározásnak
vége lön. Részünkről a’ vadászok közül elesett
egy tiszt és 15 ember, több megsebesítetett; az
ellenség részéről 7 halottat láttunk a’ túlparton,
a’ többit bizonyosan elvitték. Ma (febr. 2 7. ) gy é 
ren ágyúzgatnak. (Alf. Hirl.)
B é l te ki.
S í e l e d . — Febr. 23-kán a’ már rég re
besgetett vedresháti erdő Tiszára dűlő részének
kivágatása hosszú készület után megkezdetett. Mint
egy 5 600 fejszés nemzetőr, több ágyú, lovasság
’s honvédek kíséretében ünnepélyes lasnu menet
ben 8 óra tájban átkelt a’ Tiszán, ’s az alig % ó rá 
nyira fekvő erdőhez délfelé megérkezett. A ’ kato
naság az erdő körül védhelyét elfoglalta ’s a’ fejszések megkezdék az irtó-háborut. Azonban alig
egy óra múlva előőrseink megpillantanak egy csa
pat rács lovasságot Gyála felől, és erre a ’ mint-
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felhagyva a’ még csekély sikerű munkával, haza
felé indíttatott. De ez magában még e’ nap ese
ményeihez igen csekély tárgy lett volna ; hogy te
hát a’ jelen napnak is meg legyen a’ maga ér
deme, — 12 óra után a’ városban megveretik a’
lármadob, hol mintegy 10 ezernyi nép azon hírre,
hogy fejszéseink az erdőnél megtámadtattak — azonual fegyverbe öszszegyült, ’s már több század
át is vonult a' hídon, midőn a’ hazatérőktől meg
értjük : hogy a’ viszszavonulásban semmi veszede
lem nem rejlik. ’S igy vége lön két órakor a’
nagynak vélt eseménynek. A’ nép tehát — mint
látjuk — harcz-készen áll mindig, de az alkalmat
már alig várja ismét! Azonban úgy látszik — hogy
a’ ráczok, miután a’ Maroson Aradnál ésCsanádnál, a’
Tiszán pedig Uj-Szegednél hasztalanul kisérték
meg az áttörést, és e’ szerint Windischgriiczczeli
egyesülésök meghiúsult, — azóta másban és pe
dig valami nagyszerű cselfogásban törik fejőket.—
Február 25 és 26-án déli órákban már kétszer
azon kitüntetésben részesültünk, miszerint egy ma
gát szerviánnak valló rácz követ a’ bégai tábor
ból 1-ör egy rablottnak elismert sárgán, 2-or
egy szürkén látogatást t ő n , s megbízatásában or
szágos biztosunknál ünnepélyesen eljárt. Mi eddig
az egészből annyit tudunk, hogy a dolog miben
léte még most nyilvánosság elébe nem tartozónak
nyilváníttatott.
(Tíszavid. Ujs.)

A 9 szabadcsapatok.

Újabban azért a’ szabadcsapatok fölállitását
vélte czélszerünek az ország és mindenfelé tobor
zottak is e’ végből legényeket.
Az ország szép ajánlatokat tett azoknak, a’
kik Hlyen szabadceapatba lépnek és a’ harcz vé
géig küzdenek a’ szabadságért.
Ugyanis fizetősök ollyan , mint a’ rendes hon
védeké, csak hogy egyenlő ruhát nem kapnak az
országtól, hanem a’ csapat vezér csináltat ne kik,
vagy pedig a’ magukéba öltözve jelennek meg a’
harczmezőn. Fizetésöket egy hónapra kikapják elő—
legesen. Fegyvert szinte maguk vesznek, csak
hogy annak árát az ország megfizeti nekik. Azon
fölül , mi legderekabb , a’ háború végével fejen
ként 1000 forintot, vagy e’ helyett 8 — 10 hold
földet nyernek jutalmul. Kik pedig elesnek, ha tán
özvegyet és árvákat hagytak maguk után, azok
nak illő eltartásáról az ország gondoskodik.
Ezek az ajánlatok, mellyek ugyancsak szé
pek ám!
Mellyik magyar legény nem ütne fel ezen ajánlatokért ? sót én hiszem , hogy ezek nélkül is
fölüt, ha megtudja, hogy mire való a’ szabadcsa
pat , mit kell annak tenni a’ szabadságért.
Ez okból, de még azért i s , hogy néhol bal
értelmet adtak részint a’ toborzók, részint egyes
ostoba kontárok e’ csapatoknak, meg fogom fej
teni , hogy mi legyen az ő teendőjük, nehogy ál
dás helyett átokká fajuljon a’ hazára nézve.
Legelőbb is ki kell mondanom , hogy a’ sza
badcsapat nem rabló csorda, miat némellyek cse
lekedeteikkel tanúsítják , fóképen a’ bánságban.
Mi nem vagyunk sem oláhok , sem ráczok,
hogy rablókká legyünk és az igaz ügy megszentségtelenittessék a’ rablásnak még csak nevével is.
Lehetnek a’ szabadság tapodónak rablóhadai, mi
nők a’ császár részén Hurbán, Urbán és néhány
i c s , vics nevezetű gazember: de mi a’ szent s z a 
badságért , mellyet Isten áldásképen adott nekünk,
kötöttük föl kardjainkat, tehát a’ harczban is úgy
viseljük magunkat, hogy az Isten méltó haragját
ne idézzük fejünkre.
(Vége köv.)

E ’ mostani szabadságháboruban sok fegyve
res erőre van szükségünk, hogy igaz ügyünknek
tökéletes diadalt szerezhessünk és pedig mioélelőbb.
Ennek következtében az ország rendes ka
tonasága mellett még használtuk a’ nemzetőrséget,
népfölkelést, önkényteseket és s z a b a d c s a p a 
tokat.
Sikere mindeniknek volt, hol itt, hol amott,
sokszor azonban mindenikkel kudarczot vallottunk.
A’ nemzetőrség nyílt csatábao kevésszer ál
lotta meg a’ tüzet: a’ népfölkelés pedig csak ar
(1) K 4 é t I i á m o s l ó e l a d ó . Bővebb
ra való volt, hogy tartalékát képezze a rendes
értesítést vehetői a’ gr óf Lázár László szám
erőnek és hogy száma sokaságával borítsa el az
tartójától.
(2)
ellenséget, a’ mint Ozoránál történt, midőn Roth
serege fogolylyá tétetett a’ fölkelők segítségével.
(1) A’ kissebb uevel dének (:Convictusnak:) fe lk e l
Leghasználhatóbb volt e’ rendkívüli erők kö hető' javai u. m. on, réz — ’s porczellán edényei — asz
zül az önkénytes csapat, mellynek azonban azon talneműi — asztalok — padok — s er tés ek— lovak, b o r o k
főbikája van, hogy kevés időre szegődtetvén, folyó év és h ó 6-7 — 8-kán tartandó árverés u t t yá n ela da tt na k, a’ fekvő javai pedig u. m. ma jo r ok közt lévő
gyakran a’ legszükségesebb pillanatban vált el a’ 2 kertie, szántóföldéi, kaszullói, folyó hó 9. ’s k övet ke
tábortól, hogy kitelt ideje szerint haza menjen ző napjaiban 1 — 2 — 3 évekre haszonbérbe fognak kiövéihez.
adattni.
(3)

S zerk eszti é s s a j á t b etű iv el n y om atja O c s v a i F e r e n c » ,

