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R e sp u b lik á i g o n d o la to k , 

i.

Vessed orczádat Farao ellen és profétálj el lene.  Szólj és m ondjad:  
így szól az ur Is ten:  „ Imé én te read  megyek Farao E g y ip to m ii rá ly a ,  te 
nagy czethal , ki feksze1 a’ folyó vizeidnek közepet te ,  ki azt m ondtad:  e- 
nyim a’ folyó víz és te rem te t tem  azt magamnak , vetek én horgokat  a’ te 
szádba és a’ halak belé ragaszkodnak a* te héjadba és kivonlak téged a’ te 
folyó vizeidnek közepéből.“

E z e k i e l  X X IX .  2 ,  3 ,  4.

Nagy eseménynek emléke e’ nap polgártársaim! Lélek e- 
melő szent öröm döbög szivemben , alig bírok érzeményeim árada
tával, ha ki kell fejeznem: Magyarország széttörte a’ lánczokat, 
mely öt 300 éven át a’ kárhozathoz bilincsezé, Magyarország meg
szabadult ama szörnynek, a’ kétfrjii sasnak körmei közül és ki mon- 
dá mit rég kell vala, mi soha se lett volna igen korán, mint tovább 
halogatni veszély lett volna, ki mondá, hogy ama szüntelen imád
kozó és szenteskedő, álnok, hitszegő habsburg-lothringi háznak nincs 
többé hely e’ drága földön. Oh mondjátok meg nem álom-é ez ? hisz 
ily boldogságot eddig' még álmodni sem vala szabad! Nem, nem ez 
nem álom, ébren vagyok én, érzem a’ májusi szellő lengését ar- 
czomon, látom az egybe sereglett polgárok ezerét ’s örömtől su
gárzó szemeikből olvasom , hogy megszabadulásunk csak ugyan igaz és 
szép Magyarország függetlensége és szabadsága nem üres álom. Az 
édes anyának ki elvesztettnek hitt gyermekét viszont főileli , a’ vak
nak midőn leesvén szemeiről a’ hályog Isten szép világát először 
meglátja, a1 rabnak kit egész életére börtön falak közé zárt zsar
noka a’ véletlen megszabaduláson , nem lehet nagyobb öröme mint 
kell hogy legyeo magyarhon minden hű polgárának midőo valósul
va látja a’ miért anynyi hű kebel titkon epedve imádkozott. Király! 
mily kegyelet ébresztő volt e’ szó a’ hű magyar népnél csak egy 
év előtt! mert gyengének tudta bár, de jó akaratuoak hitte azt 
kinek fején a’ nemzet koronája volt — Király! mily undor- teljes 
nevezet ez ma, mert leesvén nz imádkozó atyai álarcz , hiéna kép 
tűnt ki alóla, mely nem csak álnok hitszegó, hanem haramja hadai
val koldussá tett sok becsületes magyar családot, kínosan gyilkolta— 
tá meg az édes anyákat ’s emlőikről letépett csecsemőiket a’ föld
höz vereté, vagy elevenen temettette el. De nem vagyok képes el
mondani mindazon iszonyokat, mik e’ gooosz király parancsára tör
téntének; köztudomásban vannak'azok, eléggé hirdetik ezeket a’haj
lék nélkül maradt polgárok ezrei , ezt szónokolják azon mély sebek 
melyeket a’ király vérebei e’ dicső város testéo ejtettenek ’s ama 
romok, melyek ezen áldozatai ’s szenvedései által szentté lett vá* 
ros falaio tátongnak. A’ király gonoszságainak bünhulma, mint az 
írás szól ,,nz égig ér“ ’s nekem úgy tetszik megnyílt fölöttem az 
égnek kárpitja honnan az Isten siótata hangzik felém miként haj
dan Ezekielnek : „Vessed orczádat a’király ellen és profétálj elle
ne.“ És itt állok , hogy profétáljak. — Oh miért nem vehetem nyel
vemre a’ villámok csattogó tiizét! oh miért nincs siavam mint a’ dör
gő meny, hadd zúznám szét legutolsó csiráját, ha volna még csak egy

R e p u b l lc a n is c l te  Id e e n .
Richte dein Angesicht wieder  Pharao u. weissage wieder ihn: So spr icht  

Gott  d e r  Herr : Siehe ich will an dich Pharao, du König in Aegypten, du 
grosser Drache, der  du in de r  Mitte deiner Flüsse liegst u. sprichst: Der 
Strom ist mein, ich habe ihn mir gemacht; aber ich will dir ein Gebiss 
ins Maul legen: u* die Fische in deinen W assern  an deine Schuppen 
hängen u.  will dich herausziehen aus der  Mitte deiner Gewässer.

liesekiel XXIX. 2. 3. 4.

Dieser Tag Burgerkameraden ist das Denkmal grosser 
Ereignisse!— Seelerhebende, heilige Freude klopft mir im Herzen, 
den Strom meiner Gefühle kann ich nicht bemeistern bei dem Ge
danken: Ungarn hat die Ketten, Welche es 300 J ihre an die Kro
ne fesselten, zerbrochen, U »garn hat sich ans den Klauen jenes 
Ungeheuers, des doppelten Adlers befreiet, u. ausgesprochen, was 
es schon längst hätte sollen, was nie zu frühe gewesen wäre — 
was länger zu verschieben Verderben gebracht hätte; es hat ausge
sprochen, dass jenes scheinheilige, heuchlerische, listig treubrüchige 
Luthringisch Habsburgische Haus keinen Platz mehr bat in diesem 
theuren Lande. 0 sagt es! ist dies nicht ein Traum? w.hrllch sol
che Seeligkeit war nicht eiumal zu träumen erlaubt! Nein, nein, 
dies ist kein Traum , ich bin wach , ich fühle das wehen der Mayluft 
an meiner Wange , ich sehe die zu tausenden zusammen geström
ten »arger, u. aus ihren Freude strahlenden »licken sehe icb, dass 
unsere Befreiung Wahrheit ist, u. die Unabhängigkeit und Freiheit 
des schönen Ungarns kein Traum. Die Mutter, Welcher das verlo
ren geglaubte Kind turückgegeben wird, der »linde, dem der Staar 
gestochen wird, u. er dirse schöne Welt zum ersten male sieht, und 
der Gefangene, den sein Tyrann auf immer zwischen Kerkermauern 
verschloss, kann bei seiner unverhofften Befreiung keine grössere 
Freude empfinden, als alle treuen Bürger Ungarns empfinden müs
sen, bei der Verwirklichung dessen, um was so viele treue Herzen 
heimlich und seholichst grbetet haben. König! welch ein hnldi- 
gungsvolle Gefühle erregendes Wort war dieses nur noch vor einem 
Jahre bei dem Volke Ungarns, denn es wusste zwar, dass sein Kö
nig schwach sey, glaubte aber an den guten Willen desjenigen, 
auf dessen Haupt die Nationalkrone war. König! welch eine Ab
scheu erregende. Benennung ist es jetzt, denn nachdem die schein
heilige Larve herabgefallen, erscheint unter derselben statt dem 
väterlichen, das Bild einer Hyäne, die hinterlistig u. treubrüchig 
durch ihre Iläiiberborden viele ehrliche Ungarische Familien an den 
Bettelstab gebracht, selbst Mütter qualvoll niedermorden, die von 
ihren Brüsten weggerissenen Säuglinge in Boden schmettern oder 
lebendig begraben hat lassen. Ich bin nicht im S ande, alle jene 
Gräuel herzuzählen, welche auf des Königs Befehl geschehen sind, 
sie sind allgemein bekannt, die tausende von obdachlosen Bürgern 
verkünden es laut genug, es sagen es aus jene tiefen üVunden, 
Welche des Königs ltlu<huixle dieser schönen Stadl geschlagen ha
ben, u. jene Zerstörungen, welche an den Mauern dieser, durch ihre 
Opfer ii. Leiden heilig gewordenen Stadt, erscheinen. D.r Sündea- 
berg der Königlichen Bosheit reicht, wie die Schrift engt, bis an 
Himmel, n. es kömmt mir vor, als öifne über mir des Himmels 
Vorhang, u. Gottes Stimme töne herab ju mir. Wie einst tu Ezechiel: 
Bichte dein A"gesicht w.eder den König u. weissage wieder ihn.— 
Und ich stehe hier und prophezeie.— 0 Warum kann ich meine 
Zunge nicht mit dem krachenden Feuer des Blitzes bewaffnen, Wa- 
rum ist meine Stimme nicht gleich dem Donner? damit ich den 
letzten Krim der Hinneigung an das vom gerechten Gotte n. dem

*) Elmondatot t május 13-dn az aradi mezőn a’ függetlenségi nyi la tko
zatnak ünnepélyes felolvasiisa alkulmiival.

*) Gesprochen auf  dem Arader Felde den 13 May bei Gelegenheit der 
feierlichen Ablesung der  Unabhängigkeits EikliiruDg.



szívben is , az igazságos Isten in mngyrtr nemzet iti'lete által stá- 
miiiőtt Inibsbii'g családhoz! hajlamnak! De öszszeszetlem e- roeg- 
liomlott < géaségii testnek minden erejét és ha rebegó ajkamon 
véglehelleletcm rehhenne is el, j>rofétálni fogok n’ király ellen.

Mint reggeli álom, melynek n’ főiébredéssel emlékezete is el
enyészik oly rövid ideig tartott ns emberi nem boldog aranykora. 
Az önzéstelen tiszta hűség, szeretet, bizodolom , mely rózsa láncz- 
czal fűzte egybe a’ családot, tartá flszsze a’ szomszédokat, hasonlók 
voltak a’ kikelet első virágaihoz, melyeket nprili jegek dermeszte
ttek el. Oh! kimondbatlan boldogságban éltek az emberek amaz e- 
lókorban , oly vidám megelégedés lakott keblükben milyen gyerme
keink angyali arczáo mosolyog az ötödik év előtt. Hogy is ne ? 
hiszen az is az emberiség életének felhőtlen szép reggele vala. Hogy 
ia ne? hiszen ha a’ népes, egymást szerető családnak szép jnhnyája 
vala ’s ennek dús tenyészető zöld legelője, melyen ezüst fodraival 
kristály folyam csörömpölt végig, ha az ifjú pásztor eperkoszorus 
fővel édesen sípolva ballaghatott haza az ősz család apa ’s jámbor 
öreg anya körébe, és vidám játszó testvérei karjai közé, kik a’bá
rányokat czirogatták és csókolgatták.. ennél nem kellett több arra, 
hogy boldog legyen az egész család! — De ezen arany idő, mely
ben a’ költők szerint téj és méz hömpölygőit a’ folyók medrében , 
perlekedések ’s törvény nem voltának, csak addig tartott míg az 
emberek akár mi okból törvényeket alkottanak ’s birákat választó
nak. Az első törvények és uralkodás azonban a’ néptől eredvén , 
vagy democrat szellemű lévén, nem zúzták őszsze az emberi boldog
ság minden csiráit. De a’ szenvedélyektől zaklatott embereken való
sággal megtörtént az mit a’ hajdankor mese költője emlékezetben 
hagyott a’ békákról. Ezek addig ostromolták az ege', király t kérvén, 
mig Jupiter küldött alá e ' y  gólyát királyul, mely a’ tó népességét 
mind fölemészté. Az emberek is királyokra v.igytaouk: és lőnek ki
rályok , kik Uralkodni kezdettek és eltiprák az emberi boldogság 
gyöngéd növény szálait mind az utolsóig. A’ nép lassan lassan el- 
aljasodott, járomba hajtó nyakát, a’ király tulajdon portékáinak néz
te alattvalóit ’s ha násiünaepét tartó, vagy fia született, az ünnep 
fényének nevelésére ezerenként gyilkoltál» népét ’s mulatságul vad
állatok elébe vettette. Tűnt fel ugyan ritkán mint az üstökös egy, 
egy jó király, kit az ég jó kedvében adott valamely népnek, de 
egy két csepp méz még nem édesiti a’ tengernek keserű vizét ’s 
nogyitós nélkül lehet állítani: az ember i ség szenvedése,  ín
sége ’s nyomorai  a’ k i r á l yságga l  egy időben szü - 
l emlet tenek.  Van egy szempont különösen melyből tekintve a' 
királyokat — a’ Farai toktól  — le egész habsburgi  J ó s k á 
ig, eaea rögtönzött uj divata királykáig, mind hasonlitaoak a’ ki
rályok mint egyik tojás a’ másikhoz, t. i. a’ király poronty már
születésénél fogva örökli, dajkájától ’s a’ felséges mamától beta- 
nolja, ’s ba egykor uralkodó lesz alkalmazza amaz elvet, mely a’ 
czcthalé: enyim a’ tenger ’s annak minden kisebb Italai, melyeket 
elnyeldesek, vagy más szavakkal: „enyim az or szág  ’s a’ 
nép érettem van,  Isten kegyelméből  ur a l kodom’ 
senkinek nem számolok t et t ei mről ,  én szent  és 
sér t het l en vagyok.“ Jó éjszakát aztán neked nép boldogság, 
mert azzal ez elv mint olaj és víz öszsze nem fér.

(Vége köv.)

Baló Bénjámin.

A ’ (o líC i f.ib orb ól jno. 29-kén.
Bem tábornagy jun. 27-kén beszt erczei  főhadiszállásáról 

kiindulván, az ellenséget Jaad-on túl nyomta, ’s Busz faluig ker
gette. Itt az oroszok, miután 12000 főből álló seregöket o’ jobb és 
balfelöl emelkedő hegyekre felállították volna, végre velünk szem
be szálltak ’s minden oldalról megtámadtak. De ez minket a' 
centrum felé nyomulásunktól, mely csupán tüzérség és lovasságból 
állott, viszsza nem rettentett,’s az ellenséget a’ mi G000 emberünk
kel mégis vertük volna, ha n’ 12 század orosz, többnyire uhlan 
és két osztrák századból álló lovassága ’s a’ mi csupán két szá
zadból álló lovasságunk közti aránytalanság oly nagy nem lesz ’s ha 
utalóban ujoacz csapataink a’ lovasság általi megtámadás visszave-

Ungarnvolke veruMheilie ti. gelichtete llnbsbiirgisehc Hoih, wenn 
er sielt auch nur in einem Herzen noch befindet, zertrümmere. Alle 
Kraft tlieses gebrechlichen Körpers will ich zusntnrnenrnlTeo, n. wenn 
auch der letzte Athéni meinen zitternden Lippen enlllieht, will ich 
doch gegen den König prophezeien.

Wie der Morgentrinim, dessen Erinnerung beim Erwachen 
verschwindet, so kurz dauerte das goldene Zeitalter des Menschen 
geschlechtes. Die uneigennützige feine Treue, Liebe und Vertrauen, 
welche mit Bosenbanden tlie Familien umschlungen hielt, und die 
N chbarn vereinigte, gleichen den ersten Frühlingsblumen, die der 
Aprilreif zerstört, ü die Menschen lebten in jenem Zeitalter in un
aussprechlicher Glückseligkeit, eine so frohe Zufriedenheit sp «gelte 
sieb in ihrem Busen, wie sie auf den Engelsgesichtern unserer 
fünfjährigen Kinder lächelt. Wie auch nicht, War dieses doch der 
schöne wolkculose Morgen des menschlichen Lebens; W ie denn 
nicht, da die zahlreiche sich likende Familie eine schöne Schafher
de hatte, und diese eine üppig grüne Weide, durch welche Kry- 
stallbüche mit silberglänzenden Wellen rieselten, und wenn der llir- 
tenjiingliog mit bekränztem Köpfe süssllötend nach llaiise scltlen- 
drrte in den Kreis [des greisen Familienvaters und der Frommen 
alten Mutter , und in die Arme der lustig spielenden Geschwister, 
welche mit den Lämmern koseten und sie küssten, — brauchte es 
mehr um die ganze Familie glücklich zu sehen? — Doch dieses 
goldene Zeitalter, wo nat h de. Dichtern Butter und Honig in deu Bä
chen lloss, und wo ßt keii Gesetz und ke ne Zwistigkeiten gab, 
datierte nur so lange, bis die Menschen aus irgend einer Ursache 
Gesetze machten und Richter wählten. Die ersten Gesetze und Re
gierungen indessen, weil wom Volke ausgehend und demokratischen 
Geistes, zerstörten nicht alle Keime der menschlichen GÜckselig- 
keit. Es geschah aber den von Leidenschaften getriebenen Men
schen das nämliche, was der Fabeldichter des Alterthums von den 
Fröschen erzählt. Diese bestürmten dea Himmel so lange um einen 
König, bis Jupiter Ihnen zum König einen Storch schickte, Wel
cher die Bevö kernig des Sumpfes ganz aufzehrte. Auch d:ö Men
schen wünschten sich Könige, und es entstanden die Könige, wel
che zu herrschen begannen , und die zarten Fäden der menschli
chen Glückseligkeit bis auf den letzten zerrissen. Das Volk entar
tete mit nach und nach und beugte seinen Nacken unter das Joch, 
der König sah seine Uuntergebeneri für Seine Waaren an, und 
liess, Wenn er Hochzeit hielt oder ihm ein Sohn geboren wurde, 
zur Verherrlichung des Festes sein Volk zu tausenden niedermor- 
den, und zum Vergnügen den wilden Thieren vorwerfen. Es erschien 
mitunter, aber selten wie ein Comet, auch ein guter König, wel
chen der Himmel in guter Laune irgend einem Volke schenkte, 
aber ein Tropfen Honig macht das bittere Meerwasser nicht süss, 
und ohne Übertreibung kann man behaupten, dess die Leiden, das 
Elend und die Drangsale der Menschheit mit dem Königthume zu
gleich auf die Welt kamen. Besonders aus einem Gesiehtspuncte 
betrachtet, gleichen Sich die Könige von den Faraonen bis auf 
den Habsburger Sepi, dieses moderne Königlein aus dem Stegreif, 
herunter wie eia Ei dem andern, nämlich jea n' Grundsatz des 
Walilisches: Das Meer gehört mir und alle kleinern Fische dessel
ben , die ich verschlingen kann, oder mit andern Worten: „Das 
Reich gehört  mir und das Volk ist mei net wegen da, 
aus Got tes Gnaden her r sche  i ch,  nnd gebe Nieman
den Rechenschaf t  von meinen Tha t eo,  ich bin hei 
l ig und unver l e t z l i ch“ erbt die Königliche Brut bei 
ihrer Geburt schon, und sitidért ihn bei der Amme und der aller- 
gniidigsten Mama ein. Dann gute Nacht dem Wolksglück denn es 
verträgt sich dieses mit jenem Grundsatz eben so Wenig, wie Oehl 
jnit Wasser. ([Schluss folgt.)

Benjámin Balo.

Aus dem Lager  bei  Teckend orf  am 2D. Juni.
Am 27. rückte Feldmarschnll-Lieutenant Bern aus dem Haupt

quartier von Bi st r i t z vor, driiogte den Feind bis hinter Ja  ad, 
und verfolgte ihn bis vor das Dorf R u s s. Hier hielten die Rus
sen , mit ihrer 12,000 Mann starken Macht, welche sie theil.s auf 
die links und rechts sich erhebenden Gebirge aufgestellt batten, 
endlich Stand, und grilfen uns von allen Seiten an. Dies beirrte 
uns jedoch in unserem Vorrücken gegen das Centrum nicht, Welches 
blos aus Artillerie und Cavallerie bestand, und wir hätten auch den 
Feind mit unseren 0000 Mann geschlagen, Wenn uns die russische 
Cavallerie, Welche 12 Escatlronen meiatentheils Ublanen und zwei 
ocsterreichische, folglich 14, unsere aber nur zwei schwache Es- 
cadronen zählte, nicht über alles Verlmltniss überlegen gewesen 
wäre und wenn unsere jungen Truppen überhaupt an Cavallerie — 
Attuipien gewöhnt und zu ihrer Abwehr mehr eingeiiht gewosen wä
ren. Nach einer solchen ungestümmen Attaque, in Welolier 
s.lbst das tbeure Leben des vor der ganze n Linie



résébe» siokoltabbak ’s gyakorlottabbak volnának. Ily heves meg
rohanna után, mely a’ fősor előtt álló tábornokunk becses életét ’s 
kevés számú kíséretét is vesiélylyel fenyegette, tanácsosabbnak 
látó csapatait tovább nem kocikástatni, miért is W .illendődig foly
vást barciolva, ámbár kevés rendetle sfggel visisiavonult, ’s az 
éiiet ott töltötte. A’ rendetlenség oka az volt, hogy a’ katonaság 
> fővezért bekerítve látván, hitte hogy ő vagy elesett vagy elto

lóit ’s ezért az ütközet jó kimenetele felől kétségbe esett. Ila- 
Mtaink száma aránylag igen csekély, ellenben a’ sebesülteké száz
ra r a g  mely számot az ütközet nagyságához mérve szinte kevés
nek tarthatni. Hogy pétiig a* ellenségnek, kivált uhlan lovasaiban 
sokat kellett veszteni, mutatja az a’ körülmény, hogy katonáinknál 
sok muszka kardot láthatni, sok fejér-kék zászlócskák találtatlak 
a’ csatamezön szétszórva, és sok ezüst rubel jött rövid idő alatt 
forgásba.

2S-án az ellenség Wallendorfnál ismét egész lovasságával és 
számos ágyúival megtámadván, egész estig kisért. Visszavonul
tunk pedig őzért, mert számos lovasságával majd majd túlszár
nyalt ; de visxszavonulásunk itt is folyvást harczoiás közben tör
tént, mert a’ tábornagy Wnllendorftól a’ S z e r é t h-falui hidig öt 
ízben szállá szembe az ellenséggel, mi át ellenségnek mindanynyi- 
szor sok vesztésibe került.

A’ Sajó vize hidját járhatlanná tevén, itt a’ holdvilágánál az 
orosz sereggel szemben egy keveset pihentünk, mig a’ tábornagy pa
rancsára ismét megindultunk Teke felé, a’ nélkül, hogy ai el
lenség mai délutáni egy óráig minket háborgatott volna.

A’ tábornagy pedig itt fog mulatni, mig elszéledt seregeit 
öszszegyüjti, érkezendő tüzérség és lovasság által megerösbül, mi
kor is az ellenséget, ha addig önként nem jöue , rögtön megtáma- 
dandja.

Ámbár a’ lovasság túlnyomó erejének engednünk kellett, mégis 
ezen viszszavonulás több tiszteletet gerjeszt irántunk az ellenség
ben, mint egy általunk megnyert ütközet, meri látja, hogy kivel 
van baja.

Egyébiránt meg kell vallani, hogy az orosz uhlanok bizonyos 
pontig a’ tüzet jól kiállották, ellenben az osztrák lovasság, mely 
2 7 - é n  a’ második öszszecsapáskor működött, az első lövésekre 
visxszafordült, a’ szerétfulvi híd melletti jól rendezett megrohaná- 
sát pedig nehány viszszaszállingózók iszonyú távolságból tett lö
véseikkel sikertelenné tevék. A’ gondviselés vezéí ' ünket  s 
védelmezőnket  a’ 2 7  és 28-ki h arc * vi h a r ok b ó I s é r 
tetlenül vezeté ki, mi a’ szabadulni  vágyó egész Er
délynek két ségkívül  megnyugt a t ásul  szolgálnod.

s.

V e g y e s  h írek .
— Ninós miért ámítanunk magunkat; hasztalan írja a’ hiv. 

Közlöny jnn. 2G-I óxáma , hogy az oláliországi orosz sergek visz- 
szoparnncsoltnttok ; a' mi tény, eltitkolni nem lehel, nem szabad. 
Az oroszok Eperjes táján is béütöttek hazánkba. Jun. 1í)-én volt 
egy kfs előőrsi csatánk velők, melyben n’ mieink dcrekason vi
selték magukat ’s levágtak valami 25 muszkát; azonban a' sokkal 
nagyobb szám (mintegy SO ezer) elöl beljebb húzódlak ’s igy a' 
legújabb pesti lapok szerint Ilire volt, hogy Kassa ís ellenséges 
kézben van. Igaz, hogy e’ hir hivatalosan alaptalannak nyilvánilla- 
tik, azonban kétséget nem szenved, hogy jól béhatolták az oro
széit hazánk azon részén is. A’ kormány népfölkelést rendez. Eljött 
bz Idő megmutatni, hogy halni is tudunk mindnyájan, lia kell, 
sijbadságunkérf.

— Bem hadseregéről ez éréiig nincs újabb tudósításunk. Ifin- 
ÉönkJkell, miként jnn. 29-e óta semmi figyelemre méttó nem történt.

— Aradi levelezőnk jün. 20-ról ezt írja : „nz aradi vár , mi
re •’ levél Kolozsvárra ér, kétség nélkül magyar kézben rész. Majd 
megírom a’ feladás históriáját/4 Elvárjuk.

— Sxebenbe egy kereskedő menekült Kos lesükből,  mivel 
állítása szeriül ott keményen foly a’ háború n török és muszka közt.

— Kormányunk a’ kormányhivatalra alkalmazott képviselőkre 
nézve uj választást rendel.

— Egy közelebbi rendelet szerint honvéd tiszteknek , engede
tem nélkül tilos meghúzásodéi.’

stellen den General s mit «einer kleinen Suite bedroht  
war, hielt es derselbe für räiliflch seine Truppen nicht weiter preiss 
zu geben, und sich, obwohl in einiger Unordnung, bis Wallen* 
dorf, so doch Kämpfend zurück zu ziehen, und hier zu übernach
ten. Her Grund dieser Unordnung war eigentlich nur der, d iss 
die Jlanschaft, welche den Feldlierrn umeungen sah, für gefangen 
oder gefallen hielt, und deshalb an allem weiteren Erfolge despe- 
rirte. Wir haben verhiiltnissmiissig nur sehr wenig befallene, 
dagegen bei hundert Verwundete, welche Zahl iu Anbetracht der 
hitzigen Schlacht auch nur sehr gering genannt Werden kann. I) iss 
aber der Feind, besonders unter seinen Ulilanen grosse Verloste 
erlitten haben muss, bew eiset der Umstand dass mau viele rua - 
sische Sähet bei unseren Leuten sicht, und dass viele weiss
blaue Fähnlein um erlagen, besonders aber noch eine Thatsache, 
dass viele Silberrubel in plötzlichen Umlauf kamen.

Am 28. nachmittag wurden wir bei Wal len dorf von dem 
Feinde angegrilfen, und von seiner ganzen Cavalieri«, und vielen 
Geschützen bis zum Einbruch der Nacht verfolgt. Der Rückzug 
geschah nur deshalb, weil wir immer von der Überzahl seiner 
Heiterei überflügelt wurden; indessen war er wieder ein fechten
der, denn der F. M. L. nahm auf dem Wege von Walleudorf bis 
zur Drücke bei dem Dorfe Sxeréth fünfmal Posi t ion,  und 
jede derselben musste der Feind sehr (heuer bezahlen.

Die Brücke über den Sajó-Fluss wurde nnfalirbar gemacht, 
und wir ruhten da im Mondschein und im Angesichte der Bussen 
ein wenig aus, bis der F. M. L. den Befeiil zum weiteren Rück- 
Zuge nach Teckendorf gab, ohne dass wir bis jetzt, ein Ubr nach
mittag, vom Feinde beunruhigt worden wären.

Der F. M. L. wird hier verweilen um seine zerstreuten Trup
pen zu sammeln, und Verstärkung on Artillerie und Kavallerie an 
sich zu ziehen, um den Feind dann, wenn er früher nicht scllm 
kommen sollte unverweilt wieder nnzugreifen. Obwohl Wir der Ü- 
bermacht an Cavallerie weichen mussten, so Wird dieser Biicktug 
doch dem Feinde mehr Ilespect eiullössen, als es selbst eine ge
wonnene Schlacht von unserer Seite hätte thun können, denn er 
wird eiusehen, mit wem er angebundio hat.

Übrigens muss mann gestehen, dass die russischen Ulilanen 
unser Feuer bis zu einem gewissen Grad standhaft ausgehnlten ha
ben, Während die oesterreichischc Cavallerie, die am 2 7 . im zwei
ten Treffen stand, schon auf die ersten Schüsse iimkehrle, und 
eine ihrer am 28. sehr gut angebrachten Attaquen auf die Brücke 
bei Sxeret falva blos durch die von den Flüchtlingen auf sie 
n ungeheuerer Distanz .Ige’Viierten Gewehre sich vereitela liess. 
Unseren Führer.un Beschützer  hat  die Vorsehung un
versehrt  aus den Schl ach t enget  Ummel des 27. und 28. 
Juni  hervorgehen l assen,  welches dem ganten frei 
sein w ollen den Si ebenbür gen sicher Zur grossen 
Beruhigung dienen wird.  —x.

V erisiiscliie Nachrichten.
Wir brauchen uns nicht zu bintergehen, umsonst schreibt der 

"ff. Közlöny in seinem Blatte vom 20 Juni, dass die Itussische 
Armee iu der Wallachei den Befehl zum Rückzüge erhalten habe. 
Was einmal Thatsache ist kann u. darf nicht verheimlicht werden. 
Die Hussen sind auch in der Gegend von liperics in unser Vnter- 
land eingefallen. Am 19 Juni hatten wir ein kleines Vorpostenge- 
feclit mit ihnen, wobei sich die Unsrigen sehr brav hielten und 
ungefähr 25 Hussen niedermachten, sich aber vor der Uibermacht 
(envii 30000) zurückzogen u. so den letzten Fester II ä tern noch 
das Gerücht war, dass auch Kassau in Feindes Händen sey. Zwar 
wurde dieses Gerücht für grundlos erklärt, indessen unterliegt es 
keinem Zweifel, dass die Hussen auch in diesem Theile unseres 
Vaterlandes bedeutend eingedrnngen sind. Die Regierung ordnet den 
Volksnifstand an. Die Zeit ist da zu zeigen, dass wir für unsere 
Freiheit alle sterben können, wenn es seyn muss.

B s zur .Stunde haben wir von Berns Armee keine neuere 
Nachrichten. Wir müssen nnnelunen, dass seit dem 29 nichts merk- 
wüidiges vorgefallen sey.

Unser Aradér Correspondent schreibt vom 2G. ,,Die Armier 
Festung wird, bis dieser Brief nach Klausenburg gelangt, ohne Zweifel 
schon in Ungrischen Händen seyn, nächstens berichte ich die Ge
drehte der Uebergahe“. Wir erwarten sie.

Aus Hősiesük hat eich ein Kaufmann nach Ilerrmannetsdt ge
flüchtet, weil daselbst, .Seiner Aussage nach, der Krieg »wische« 
Hussen und Türken heftig geführt wird.

Unsere Regierung hat rücksichtlich der als Regiernngscom- 
raissaire angeslellten Deputirtcn eine neue Wahl ungeordnet.

Einer neuern Verordnung nach dürfen d.u Honvéd Off,eiere 
hne Erlauhniss nicht lieiratlieu.
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— Juo. 35-én este szállíttatott Pesten a’ német zászlóalj ha
jókra , lefelé menemló. 7 — 800 Atiila-huszár Komáromból Pestre 
jött, honnan egy héti pihenés után Kecskemétre, innen jun. 27-én 
a’ rációk ellen indultak. Egy őrmester szerint alapszabályuk ez: 
a’ mely tiszt csatába nem megy velők , tüstént elűzik magok kő
iül ; a’ mely közlegény gyáván hátrál, ók magok lövik agyon.

— Pozsonyban egy Stirmaiféle szabad csapat van alakulóban, 
de még eddig igen kevesen ajánlkoztak.

— Hivatalos rovatban közöltéinek a’ Reep. szerint azoknak 
nevei, kik Pécsben nyilvános helyeken tartott izgató beszédekért 
elfogatlak,— ezek közt van Kapuszj ár  János  drótos tót. 
Enynyire meg van hatva népünk nz uj idő szelleme által.

— A’ Közlöny jun. 38-ki számában hiteles hir gyanánt ír
ják, miszerint Szillein, Treucsin és Vágujhelyból az osztrák had
sereg már levonult ugyan Leopoldvárig, onnan azonban Verbón, 
llrezován, Miaváu, Holicson át viszszaparancsoltatott Morvába, hol 
az erőltetett ujonczozás miatt a’ nép több helyeken föllázadt.

E lő f iz e té s i fe lté te le k .
A’,.Honvéd“ ezután is, vasárnapot kivéve, naponkint fog 

megjelenni , mostani alakjában.
Félévi dija: postán hetenkint négyszer küldve 6 fr. 48 kr.

K é t s z e r : .........................................6 fr. 24 —
, Helyben boritéktalanul : .......................5 fr. 45 —

_ Den 2 5 . Juni abends ist die Deutsche Legion in I’«»* Zu
Schiff gegangen um hernnterwärts zu gehen. 7 bis 800 Attila Huszá
rén sind von Komorn noch Pest gekommen, von wo sie nach ei
ner Wöchentlichen Hast noch Kecskemét, von dort am 27. Juni ge
gen die llsizen aufgebrochen sind. Nach der Aussage eines Wacht
meisters ist es bei ihnen Grundsatz: denjenigen Officier, welcher 
mit ihnen nichtin die Schlachti geht, alsogleich wegzujagen, und jeden 
Gemeinen , welcher feige zurückweicht, nieder zu schiessen .

_ 1 „ pressburg ist ein Szirmaiisches Freicorps im Entste
hen, bis noch haben sich nur wenige gemeldet.

_ jyer Hepubl. nach Werden im Amtsblatte die Namen der
jenigen mitgetheilt, welche In Wien Wegen Abhaltung aufrühre
rischer Reden an öffentlichen Orten verhaftet worden sind, — unter 
diesen ist Johann Kapuszjár ein Slawakischer Drathbinder. So 
Weit ist unser Volk vom neuen Zeitgeist durchdrungen.

Im Közlöny vom 28 Juni schreibt man als glaubwürdiges Ge
rücht, dass die österreichische Armee ans Szille, Trentsin u. Vág- 
ujhely schon bis Leopoldstadt sich hinabgezogen habe, von dort aber 
über Verbó , Hrezová, Miava u. Holics nach Mähren, wo wegen 
der forcirten Kekrutlenstellung das Volk an mehreren Orten sich 
empört habe, zurückbeordert worden sey.

Havonkénti előfizetést postán Dem, csak helyben fo
gadunk el egy f or i nt j ával  pengőben.

Előfizetni lehet Kolozsvárt! a’ „Honvéd“ kiadó hivata
lában b. Farkasulcza 52. szám és a' szerkesztő szállásán b. Ki
rálymező 21. szám alatt. M.-Vásárhelyit Moos I s t ván ügyvéd, 
Stebenben Pécby J ános  ügyvéd uraknál, és a’ magyar állada- 
lom minden postahivatalainál.

H I R D E T M É 9 Í Y E H .
85 pengő forint magyar bankjegyekben
1 darab magyar arany papirba takarva.
1 Nyugtatvány ([katona számadásokhoz) 160 pfrt.
* , >> >> >> » H » 45 pfrt.
3 ing-gomb, arany.
Egy levél és egy biliét-doux.
Marna Saffian tárcza acelgombbal, zöld selyem bélléssel.
A’ találónak ki becsülettel visza szolgáltatja 45 pgó forint 

jutalom, vagy az egész pénzöszveg, föltételezvén ha az irományok 
meg vannak. A’ találó személy iránt semmi további kérdés nem tétetik.

A’ tárcza elveszett a’ fürdő háztól gróf Teleki Sándor ezre
des lakáig vagy onnan a’ cznkrászig a’ fő téren.

A’ megtaláló jelentse magát a’ szerkesztőségnél vagy a’ ko
lozsvári Térpara' snokságnál.

( I )  A közelebbi napokban több darabokból álló eebeszi eszközöket 
ig v  pugildris forma fekete bő r  tokban vagy e!3 hagytam vagy elhulla ttam;

ki megtalál ta, jelentse vagy a’ Slábine patikájiíban, vagy szappanyiitczá- 
h .m a 347- ik szám alatt P á l  J ó z s e f n é l ,  hol illő jutalmát veendi. (1)

(I) A közeputezában 503 szám alatti háznál van egy pár, páros, min
den órán bé fogható pej kantzatsitkó eladó —  kedden délután a’ lovak t o 
vább mennek —  Kolozsvárról. (2)

(1) T I L T S  JÁNOS könyvkereskedésében Kolozsvártt kapható :
A’ H o n v é d  é s  k ö t e l e s s é g e i  katonai oktatások elbeszélés for-

maban.  „  „  „  „  „  1 frt. fi kr. p. p.
T á b o r i  u t a s í t á s  (Feld —  Instruction) gyalogság, lovasság és 

tüzérség számára 8 kőnyomata  tervvel és számos rajzokkal ]-ső füzet az. 
egész munka ára  3 f,. ]5 kr p .

O “ Eddigeló legjobbnak elismer t terjedelmes h a d i m u n k u  min
den rendű tiszt és főtisztnek, sőt majdnem minden katonának, nélkí'i- 
lözhetlen. /-i\

(2) Egy csinos egészen uj fel fedelű könynyü kocsi, lámpu-
. sokk ül, liátulsó bakra való bőr  ládával ellátott, e lad ó .__Megle-

nézni az óvárban, gróf  M IK ES KÁROLY korház melletti há 
zánál, értekezni pedig iránta ugyan azon háznál özvegy NAGY ANDRÁS-

í j a  rNÉV AI»

(3) Nagybánya város mészárlás! joga folyó év augusztus 1 - ö j ó t ó l  
kezdve b á r o m  egymás utáni evekre ,  lolyó év julius 16-án tartandó árverés 
utján, a’ legtöbbet Ígérőnek, haszonbérbe ki fog adatni. E’ haszonból léstől 
az Izraeliták sem záratnak ki.

A' feltételek a’ város gazdasági hivatalánál e lő re  is megtekinthetők.
Kelt Nagybányán 184 9 - ik év junius 13*án ta r to t t  közülésből. (3)

(3) Négy jó ál lapotban léve bival, melyek közül egym ost ,  kettő  pe- 
d«g jövő hónapban fejős lesz, egy és 4 esztendős b iv a lb o rn y u — illő jutá

nyos áron eladó,  nem különben az úgy nevezett kismogorban a’ kolozsvári 
határon fekvő négy hoszszu rúd  sze’nafüves föld b é rb e  kiadó valamint égy 
jó 7 octávás jó állapotban lévő zongora is eladó. Értekezhetn i buzau t -  
czában 119. szám alatti ház tulajdonosnál. (3)

(2) Múlt évi november hó elein Marosszékből süketfalvi ha tá rró l e l 
fu to t t 3. p e j , jobb farukon A. (te le tte  ö t  pont)  b é lyegü ,  igen derék nagy 
kancza , —  egyik csillagos,  egyiknek jobb farán lá tható forradás; és egy 
ezen a’ tavaszon 3. éves sárga kancza c s ik ó ,  homlokán csillag, órán lám
pás,  szárcsa lábú öszve forrasztott  E J. bélyegü. M egjegyzendő,  hogy tavaly 
tavaszszal a ’ 3. kanczának serénye egészázen, a’ farkuk pedig térdig le volj 
vágva. A’ ki a’ fennir t kanczákat , ’s csikót a’ káros tu lj jdonosnak —  M. 
Vásárhelyre özvegy Eperjesi G yörgynéhez— kézbesíti; vagy hol létökről 
biztos tudósítást tészeu darabjától 20. pengő forint jutalmat kapand.  (3)

felhívás az olvasókhoz.
(2 ) Az 1835-ben alakult női olvasó egy le t ,  eddig néhai Nemesányi 

Károly  kezelése alatti könyvtárá t megnyitandó: minden e’ tá rsu la t  volt és 
jelenlegi tag ja i t ,  ügy másokat is k i kml  a ’ tá rsulatnak könyvei használaton 
künu rekedtek felszólít: a’ kezük közötti könyveknek legfennebb folyó év 
junius hava 25 dikéig g róf  W ass  Györgynehez leendő beadására.

T ovábbá ,  ugyan ezen Olvasó Egyletnek eddigi tagjai fél évenkint fize
tendő öt ezüst r. forint dij letétele m e l l e t t , ügy más mind két nembeli 
Olvasók is a ’ tá rsula t tagjai közé szívesen fogadtatnak.  Kik pedig körülm é
nyeik szerint csak egy hónapi időre kötelezhetik m aguka t ,  azok két ezüst 
huszas hónapi dijj mellett is élvezhetik a’ társulatnak 1,400 darabra  menő 
m agya r ,  frank, és német könyvei olvasását. A’ részvény dijak ujonan v á 
lasztott könyvtárnok LANDOZ JÁNOS urnái  lesznek lefizetendő^. A’ köny
vek folyó év julius 1 -ső napján ugyan az i r t  könyvtá ’nok ű r  által fognak 
kiadatn i,  de az új tagok ,  a ’ könyvek használatra  véte lekor, a’ könyvtár
nok űr által meghatározandó biztosíték pénz zállogot lesznek leteendők.

Kolozsvárit junius 17-dikéu 1849. (3)

(2) A’ t o r d a i  h a t á r o n  az  ú g y n e v e z e t t  H o s z s z u - V ö l g y -  
b e n  t ö b b  k a l a n g y a  f e l e t t e  j ó  s z é n a  j u t á n y o s  á r o n  » l - a d ó .  
É r t e k e z h e t n i  K o l o z s v á r t t  b. k ö z e p u t e z á b a n  497. s z á m  
a l a t t i  h á z n á l  a’ t u I a j d o n o s 8 a 1 . (3)

( 2) S i ó t  s z o p  l í « i o n o s  l ó  e f a i l ó .  É r t e k e z h e t n i  irántok 
hoszszu szappanu’czaban 390. szám alatt  F a r k a s  J á n o s s a l  (3)

(3) Karvászi József török czimü ke r eskedéseben jó és erős gabona
pálinka , valóságos ó bakatorbor fáin aradiliszt és groersajt árultatik.

(1) BLRIÁN PÁL könyvárusnál  épen most jelent meg ily czimü röp- 
irat : E g y  R a b b i n a k  a ’ H a b s b u r g  l o t h a r i n g i h á z  e l l e n  h e t 
v e n  é v  ó t a  m ű k ö d ő  Á t k a  Ára fűzve 12 kr.  pengőben. ( 1)

S z e r k e sz d  éz s a já t  bern ivel nyom atja  O c s r a i  F e r e n c «




