
Megjelenik, e* lap, vasárnapot kivéve naponkint magyar és nemet szövegben egy íven. Előfizetési d í j : félévre postán négyszer kü ld 

ve 6 3 fr. 4 8  ?kr. kétszer küldve ü  fr. £ - 1  kr. havankint csak Kolozsvárit 1  fr. ezüst pénzben.

Der Honvdd“ erscbeint täglich, Sonntag^ausgenommen, in ungarischem und deutschem Texte  , auf  einem Bogen. Praenumera tions  

P reis :  h a lb jä h r ig ,  mit  Postversendung, viermal inijder W o c h e :  ö  guld. 4 $  kr.  Z w eim al:]  ö  guld. £ 4  kr. Monatlilich’ für Clansenburgh 

1  guld. Conv. Münze.

Szem ere mini s t erel nök a’ jul. 21-ki ülésben az 
tág állásáról! jelentésében ax egyesült osztrák-muszka had- 
eg legyőzendésére nézve következőleg sióit:

Ha önök axt kérdezik tőlünk: bixtos-é a’ kilátás arra, 
hogy ax egyesült osztrák-muszka hadsereg ellenében diadal
mason vívhassunk ? mi, a’ kormány , határozottan azt felel
jük : igen! És pedig nem azért, mert reményiünk;  
hanem azért, mert számítunk. ([Éljenek.)

Hogy állunk a’ térre ’s hogy állunk a’ fegyveres erőre 
nézve az ellene'''' irányában?

A’ térre nézve úgy állunk , hogy Mosony, Soprony , Po
zsony, Borsod, Sáros és Abauj, továbbá Vas, Komárom, 
Fehér, Heves, Pest és még nehány megyének egy részén kí
vül , semmi sincs az ellenség hatalmában, mi mindöszsze is 
az országnak alig teszi egy nyólcxadrésxét; mig ellenben a’ 
mieink Zala, (a’ Muraközt kivéve) Somogy, Tolna, Fehér, 
Heves, Pest és Komáromnak egy részével, ’s mind ez van 
az ellenségnek oldalában; továbbá a’ mienk Nyitra és Treu- 
csin csaknem egészen, Hont, Nógrád, Szepes, Gömör , Lip- 
tó, mind ez az ellenségnek háta megett; ’s a’ mienk azon 
szép és gazdag tér, mely Bácstól kezdve Abonyon , Tiszafü
reden keresztül Sátor-AIja-Ujhelyig nyúlik, e' roppant tér a’ 
mienk Erdélyjyel együtt, ’s ez maga az országnak felénél 
többet tesz. És mit az ellenség bír, azt is úgy bírja, mint 
bírta Szepest és Debreczent, hogy csak addig volt övé, mig 
serege ott volt, a’ miot pedig kivonult, ugyanott a’ nép fel
kelt ’s táborba szált az ellenség ellen.

A’ fegyveres erőre nézve, nem látom szükségesnek rész
letes adatok előterjesztésébe bocsátkozni ; hanem átalában sza
bad legyen vigasztaló adatképen kimondanom, mikép soha a’ 
magyar hadseregnek száma kedvezőbb arány
ban nem ál lot t  az egyesül t  oszt rák-muszka s e- 
r eg számához képest ,  mint épen jelenleg.  Úgy, 
hogy ha bizonyos adatul veszszük is fel azt, mit az ellenség 
papiroson hirdetget: még is a’ mi hadseregünk száma alig tiz 
ezerrel kevesebb. Es pedig ezen sereg nem az többé, a’ mi 
Pákozdnál volt, ámbár ott is megverte Jellachichot, vezérei 
sem azok. E gy éves harcz t i sz t e i nkből  vezé r e 
ket ,  védeinkböl  hősöket  nevel t ,  minek legkézzel
foghatóbb bizonysága maga a’ l egyőzöt t  oszt rák had
sereg.  (Éljen.)

Egyébiránt hadseregünknek állásáról ’s mozgalmairól, kö
rül belől a’ következőket mondhatni a’ háznak.

A’ vitéz északi sereg, mintegy 50,000 ember, Komárom 
környékén munkálkodik , egyik szárnyával elnyúlván egész Vá
ciig ; ’s nem hivatalos ugyan , de mindenféle küldötteink egy
bevágó jelentése szerint, Váci és Pest között e’ napokban 
ránk nézve igen kedvező , ’s nz ellenség részére sok veszte
séggel egybekötött csatát vívtak.

A’ szolnoki tábor, mintegy 30.000 ember, a’ Tiszát fedi, 
honvédelmi erőnk e’ kimerithetlen kútfejét.

Bánátban mintegy 40,000 ember Temesvárt vivja ’s folyó 
hó 17-ik Péterváradot az ostrom alól felszabadítván, melyről 
egyébiránt megjegyzem , hogy a’ benne dúlt cholern megszűnt, 
s őrsége (hős mint volt) részint Titelt szállotta meg, részint 
Kameniczot, hova Jellachich ismét egy Fla n ken be w egun- 
got csinált. Epen a’ mai napon kapott jelentés szerint, a’ 
midőn azt reméltük jelenthetni, hogy Titel oslromoltatik , vagy 
talán bevétetik: azon hivatalos j e l ent és t  vet t em,

In der Bericht Erstattung über den Zustand des Landes, 
sprach der Ministerpraesident Szemere, in der Sitzung am 
21-ten Juli, rücksichtlich der Besiegung der österreichisch- 
russischen Armee folgendermassen.

Wenn Sie mich darüber befragen, ob denn gewisse Aus
sicht dazu sey, dass wir den Kampf mit der vereinigten ös
terreichisch-russischen Armee siegreich bestehen Werden ? So 
antworten wir, die Ilegirung , entschieden : J a ! Und zwar 
nicht darum, weil wir hoffen, sondern weil wir berechnen. 
(Lebe hoch.)

In welchem Verhiiltniss stehen wir in Betracht des Rau
mes, wie in Betracht der bewaffneten Kriegsmacht zum Feinde?

Was den Raum anbelangt, stehen wir so , dass ausser 
dem Wieselburger, Oedenburger, Pressburger, Borsoder, Sá- 
roser, Abuujer Comitat, und ausser einem Theil des Eisen- 
bnrger, Komorner, Weissenburger, Heveser, Bester, und noch 
einiger Comitate, nichts in der Gewalt des Feindes ist, was al
les zusammen kaum den achten Theil des Landes ausmacht; 
uns gehörthingegen der Zalaer (ausgenommen Muraköz) So- 
mogyer, Toluauer Comitat mit einem Theile des Weissenbur
ger, Heveser, Pester und Komorner, und dies alles in der 
Flanke des Feindes; weiter gehört uus der Neutraer und Tren- 
tt iner fast ganz der Honter, Nograder, Zipser, Gömörer, Lip
tauer, und dies alles im Rückendes Feindes, uns auch gehört 
jene schone Unu~ reiche Fidche, waluti« von Rács aogefangen 

.durch Abony, Tiszafüred bis Sátor-Alja-Ujhely sich erstreckt, 
dieser ungeheure Raum ist unser sammt Siebenbürgen, und 
dieses beträgt mehr denn die Hälfte des Reiches. Und was der 
Feind besitzt, besitzt er nur so, wie er die Zips und Debreczin 
besessen hat, es war nur so lange sein, als seine Armee dort 
war, wo diese aber wegzog, dort erhob sich das Volk und 
bezog gegen den Feind ein Lager.

Was die bewaffnete Kriegsmacht anbelangt, halte ich es 
nicht für nöthig mich in eine Auseinandersetzung einzelner Da
ten einzulassen; sondern es sey mir erlaubt überhaupt als tro
streiches Datum auszusprechen, dass die Ungar i sche 
Armee,  an Zahl, noch nie in einem so gi inst igeu 
Ver hä l t ni s se  zur  Zahl  der vereinigt en ös t er 
r e i chi sch- russ i schen Armee gestanden i st ,  als 
eben jetzt.  So dass, wenn wir seihst dasjenige, was der 
Feind schriftlich verkündet, als wahr annehmen; unsere Armee 
kaum 10,000 Mann Weniger zählt. Und zwar ist diese Armee 
nicht mehr jeue, die sie bei Pákozd war, obgleich auch diese 
den Jellachich schlug , auch ihre Anführer sind nicht mehr je
ne. Ein e i nj ähr i ger  Kampf hat aus unsern 0 f fi
el e r e n Heerführer ,  aus unsern Honveds Helden 
erzogen,  wovon der haudgreiilichste Beweis die besieg
te ös t er rei chi sche Armee ist.  (Lebe hoch.)

Ueher die Stellung und Bewegungen unserer Kriegsar
meen .. kann ich beiläufig dem Hause folgendes sagen.

Die tapfere Nord-Armee, etwa 50,000 Mann stark ist in 
der Gegend von Komorn beschäftigt, ein Flügel derselben ers
treckt sich bis nach VVaitzen ; den zwar nicht amtlichen, aber 
übereinstimmenden Berichten nach, welche verschiedene unse
rer Abgesandten brachten, hat diese Armee zwischen Waitzen 
und Pest dieser Tage eine für uns sehr günstige, mit vielem 
Verluste von feindlicher Seite verbundene Schlacht geliefert.

Die Szolnoker Armee, etwa 30,000 Mann stark deckt die 
Theis, diese unerschöpfliche Quelle unserer Vertheidigungskraft.

Im Banate bekämpfen etwa 40,000 Mann Temesvár, und 
haben am 17-ten d. M. Peterwardein entsetzt , wo übrigens 
die daselbst wütliende Cholera nufgehört hat ; die Besatzung 
von hier (tapfer wie sie war) hat theils Titel besetzt , theils 
Kamenici, wohin Jellachich wieder eine Flankenbewegung 
gemacht hat. Eben heute,  während wir hofften , 3  berichten
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miszer int  Jel l achi ch minden vagyonúval  'a úgy 
látásik seregének l egnagyobb r és i ével  Ti tél
ből Ksmeaici ra ’s az Eszék vára felé vonult.

Eicnkiviil van egy kisebb sereg, miotegy 12 000 ember
ből álló, mely Uog és Huszt között mozog és fedi Murma- 
rosnak kincseit.

Erdélyben Bem mintegy 50,000 emberrel rendelkezik, ’s 
aionkiviil hogy Gyulafehérvárt ostromolja , mint a’ villám , hol 
Borgónál űzi ki az ellenséget, hol Brassó felé siet, ’s talán 
ezóta már 0 l ábor szágban csat ázi k,  hová úgy ment 
e l, vagy megy el, mint az orosznak el l ensége,  de 
mint barát j a  a’ románoknak,  kiknek magyar  a - 
ján dókul a’ magyar  szabadságot  fogja megvin-  
n i. (Éljen!)

Ezeken kiviil Somogybán ’s a’ vele határos megyékben, 
mindennap mintegy 30 — 40,000 ember felkölthető, melynek 
egy része épen a’ Kanizsát fenyegető ellenség felé munkálko
dik. A’ Tisza megett pedig e’ napokban mintegy 30—40,000 
ember volt öszszegyiilve különböző táborokban. A’ Tiszának 
vonala Szolnoktól Tokajig ágyuk által, ’s a’ most alakításban 
levő mintegy 15 uj zászlóalj által védelmeztetik. Azon törzs
tisztek pedig, kikuek jelenleg alkalmaztatásuk nincs, vagy 
rendes hadviselésre tehetetlenek, mint néhány kormánybiztos 
is, a’ népfelkelés rendezésével bizattak meg. De a’ mi min
dennek koronája, az abban áll, hogy önkint, és a’ menynyi
ben a’ magyar vidékeken vagyunk, főkép a’ magyar fajból, 
tiz nap alat t  15,000, ’s húsz nap alat t  30,000-bői 
álló t ar t al ék sereget  aknruuk ál l í tani ,  és bizo
nyosan elő is fogjuk teremteni. (Helyes.)

De nem azért biztos a’ győzelem, mert mi az országnak 
hétnyoleznd részét bírjuk; nem is azért, mert hadseregünk 
nagy és szép; hanem azért, mert ha a’ népa ’ szabad-  
ságharezot  vívja,  akkor a’ nép bar ez i egyőz-  
he tlen.

Mi itthon vagyunk hazánkban határaink közt; az ellenség 
pedig idegen földön járván, mindenütt ellenséggel találkozik. 
Az ellenség mindöszsze is csak néhány ezerből álló tartalék
ra támaszkodhatik; nekünk pedig tartalékunk az egész nem
zet. A’ muszka fogy naponkint, eddigelé mintegy 5000-et te
metett «I, ’s 10,000 feU.i>ik betegen; nekünk ellenben bará
tunk a’ levegő, a’ nap is, mely a’ muszkának döghalál.

Ezért legyőzhetlen , még azért is, mert ha t:' nép az el
lenséggel nem tart, minden vidék csak addig övé, míg se
regei ott vannak; a’ mint kivonulnak, miként a’ búza szélvész 
után, a’ nép is felemeli fejét úgy, hogy ha valamely ellenség 
le is győzhetné magát a’ sereget, vagy magát a’ népet, a’ 
hadsereget és népet együttvéve le nem győzheti olt, he) a’ 
nép az ellenség ellen van.

És a’ nép jól tudja, hogy e’ harcza’szabadság harcza,’s 
hogy azok ellen vív, kik által eddigelé sanyargattatok; miként 
meggyőződése apródoukint tökéletessé vált: karja is megfog
ja szokni a’ harezot.

Szóval: ha hadseregünk oly vitézül harezol ezután is, 
mint harczolt eddigelé, ha vezéreinknek nem lesz más i- 
ránypont juk,  mint a’ haza megmentése,  ’s e’ szent 
feladásnak megoldásában bnr á t i i ag  egyetér te
nek, ha fel tudjuk használni azon roppant erőt, mely a’ qép 
millióiban ’s a’ nép felkelésében rejlik , ha a’ nép éppen ugy 
hozzá szokik a harezhoz, — mihez szuknia kell, — mint meg
értette a’ szabadságot, melyért vív: akkor azt hiszem, nem 
sokára szerencséje lesz a’ kormánynak az utolsó áldozatot kí
vánni önöktől, ’s egyenesen a’ néptől magától függ, a’ hábo
rú végének napját is kitűzni, ’s belépni az európai független 
nemzetek sorába a’ kivívott békének és szabadságnak élve
zetében.

Sepsi  Szent györ gy,  július 25-én 1849. d. u. 
fél 4 órakor.

Szerkesztő ur! E’ hó 23-ika ismét nevezetes napunk volt. 
A muszkaval egyesült osztrák sereg három felől nyomult föl 
Szemerhi alá. Kilyéuen felül a’ muszkák állottak, ’s az Olt 
folyam a erdő közli téren ’s az erdőben is a’ császáriak. És

zu können, dacs Tilel belagert, oder vielleicht eingenomme-i 
sey , habe ich den ii tu 1 1 i c h e n Bericht  erhal ten,  
dass Jel lachich mit all seiner  Habe,  und wie es 
scheint ,  mit dem gröss t en T heile seiner Armee, 
sich aus Ti tel  gegen Kamenics und die Esseker  
Festung ge l ogen habe.

Ausser diesen gibt es eine kleinere Armee, etwa 12000 
M. stark, welche sich zwischen Ung und Husit bewegt und 
die Mnrmaroscher Schätze deckt.

In Siebenbürgen befehligt Bern mit etwa 50000 Mann, 
und ausserdem, dass er Karlsburg belagert, treibt er wie eia 
Blitz, bald bei Borgó den Feind hinaus, bald eilt er gegen 
Kronstadt, und kämpft  seit dem vielleicht scliou in der 
Walachei ,  wohin er, als Feind der Russen gegangen ist, 
oder gebt, aber  als Freund der Romanen,  denen 
er als ungar i sches  Geschenk die ungar i sche 
Freihei t  br ingt  (Lebe hoch).

Ausser diesen sind im Somogyer und in den Nachbarco- 
mitaten täglich 30 bis 40000 Mann zum Aufgeboth bereit, von 
denen ein Theil eben gegen den Feind, welcher Kanizsa bed
roht, operirt. Hinter der Theis aber waren in dirsen Tagen 
etwa 30 bis 40000 M. in verschiedenen Lagern versammelt. 
Die Theislinie von Szolnok bis Tokaj wird durch Kanonen 
und die sich jetzt bildenden 15 neuen Bataillons vertheidigt. 
Diejenigen Siaabsolficiere aber, die gegenwärtig ohne Anstel
lung, oder zum ordentlichen Kriegsdienst untauglich sind, so 
wie einige Regirungs-Commissaire siud mit der Organisirung 
des Volkaanfgebots beauftragt. Was aber allem die Krone auf 
setzt, ist, dass wir freiwillig und in wie weit wir in Unga
rischen Comitaten sind, aus der Ungarischen Volksrace, in 
zehn Tagen eine aus 15000, in zwanzig Tagen also aus 30000 
M. bestehende Reserve Armee aufstellen wollen, und gewiss 
auch aufstellen werden. (Beifall)

Doch nicht darum ist unser Sieg gewiss, weil wir 7/8 
des Landes besitien, auch darum nicht, weil unsere Armee 
gross und schön ist; sondern darum, weil, wenn das Volk 
den Fr e i hci t ska  so f kämpft ,  der Volkskampf 
unbes i egbar  ist.

Wir sind zu Hanse, in den Grenzen unseres Vaterlandes, 
der Feind aber, der auf fremdem Boden ist, stösst überall auf 
den Feind. Der Feind kann eich in allem nur auf eine Reser
ve von einigen Tausenden stützen, uns aber ist das ganza 
Volk eine Reserve Armee. Die Russen nehmen täglich ab, 
schon haben (de an die 5000 begraben, und 10000 liegen 
krank, uns hingegen ist auch die Luft und Sonne Freund, 
welche den Russen eine tödtende Seuche ist.

Dieserwegen ist es unbesiegbar, und auch deswegen, weil 
das Volk wenn es nicht mit dem Feinde hält, jede Gegend 
dem Feinde nur so lange gehört als seine Schaaren daselbst 
sind, wie sich dieselben hinnusziehen steht das Volk auf, s:> 
wie die Frucht nach dem Sturme das Haupt erbebt. Selbst 
weon der Feind die Armee an sich besiegen könnte, oder das 
Volk an sich, so kann er doch die Armee und das Volk zu
sammengenommen, dort, wo das Volk gegen den Feind ist, 
nicht besiegen.

Und das Volk weiss es gut, dass dieser Kampf eia 
Fr*ibeit8kampf ist, und dass es gegen diejenigen kämpft, vou 
denen es bisher gequält wurde; so wie seine Ueberzeuguog 
mit nach und nach vollkommen wurde, wird sich auch sein 
Arm ans Schwert gewöhnen.

Mit einem Worte: Wenn unsere Armee auch hinfort so 
tapfer streiten wird, wie bisher, wenn die Heerführer keinen 
andern Gesicht s  p n net haben werden,  als die Be
freiung des Vaterlandes,  und hei der  Lösung 
dieser  heil igen Aufgabe im f reundschaf t l i chen 
Ei nver s t ändni s s  bleiben,  wenn wir die ungeheure 
Kraft, welche in den Millionen des Volks, und im Volksauf- 
gehot liegt, zu benützen wissen; wenn das Volk den Krieg, 
an den es sich gewöhnen muss, so gewöhnt, als es die Frei
heit verstunden hat um welche es kämpft, dann glaube ich, 
wird die Regirung in Kurzem das Glück haben, Ihnen das 
letzte Opfer abzufordern, und allein vom Volke selbst hängt es 
ab, das Ende des Krieges zu bestimmen, und einxutreten in 
die Reihe der unabhängigen Völker Europas, im Genüsse des 
erkämpften Friedens und der erkämpften Freiheit.

Sepsi  S it. György d. 25 Juli nach Mittag 4 Uhr.'
Der 23-ste d. M. war wieder ein merkwürdiger Tag 

für uns. Die vereinigte russisch-österreichische Armee drang 
von drei Seiten gegen Szemerja hinauf — gegen Kilyén stan
den die Russen — und in der Ebene zwischen dem Altiluss 
und dem Walde, und auch im Walde selbst die Kaiserlichen- 
Nach einem kleinen Vorgefecht mit Kanonen, was auf dem
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fi>y kis ágyú előcsata után , ml a' szentkirályi határon tör
tént, #' mi sergiink n’ Stemeria fxletli dombon Sientgyörgy 
torén csatarendben állott, 's délután 4-től éji ti óráig kül
detett az élelhalál-harci. Hála a' mindenhatónak, dicsőségesen 
viszszavertük a’ muszkával egyesült osztrák serget, ngy hogy 
|lyefalvárói halottaikat és sebesülteiket, a' csatatéren maradott 
43-ua kiviil, 40 szekérrel vitték hé llrassóha.

Közülünk elesett egy Hermann nevű főhadnagy, Király Fe
renci őrmester ’s vagy 7 közlegény, sebesültünk van 61, kö- 
zülök alig 4 — 5 nehéz sebben.

Dicsőségesen viselték magukat a’ 27, 79, 81, 82, 85- 
dik zászlóaljak, Deák, Lukács, Endes, Kovács, Kiss őrna
gyok vezénylete alatt , úgy a’ Kóburg és Vürtemberg huszá
rok ’s Mátyás lovagok is.

Az ellen 18 ágyúja, miből 3 röppentyű volt — mert Í9ten 
vala velünk — nem sok kárt tett.

Ugyan az nap Bem altábornagy ur Moldovában az ojloni 
szorosnál csatázott ’s verte meg a’ muszkákot. A’ moldovai
akhoz irt fölszólitását közlöm önnel. *)

Gál eaeredes személyes egyéni bátorságát itt is kiliiuteté 
’s a’ minapi szt.györgyi rendetlen viszszavonulást helyrehozta.

N é m e t h  L á s z l ó .

V egyes h írek .
— A’ Közlöny jul. 26-diki száma szerint a’ bécsi hírla

pok most is csak oly szemtelenül hazudoznak hadjáratunkról, 
mint a’ télen. Közlünk néhányat: A’ jól" 18-ki lapok bizonyít
gatják, mikép északi sergiink Komárom körül oly hermetice el 
van zárva , hogy onnét szabadulnia lehellen, ’s kevés nap a- 
latt éhség ’s betegség miatt vesznie kell. (E’ kis császári ha
zugság ellenére ezen sergiink e’ 4i$ 22-én miskolciról ker
gette el az ellent.) JK '

Ugyan e' seregből a’ bécsi lapok szerint 21 ezer fekszik 
betegen Komáromban. (Ily számosán a’ muszkákat látogatja 
isten betegséggel.)

E’ lapok szerint a’ muszka-osztrák serget Magyarhonban 
a’ nép barátságosan ’s szívesen fogadja. (Mint p. o. Gömör- 
’s Borsodban kővel ’s kaszával ’sat. mitől a’ muszka ’s osz
trák más világra megy.)

Jellnchicb helyzete a’ bácsi csatorna mellett oly jelesnek 
mondatik, hogy maga Bem (?) is hiába kisérté meg őt e’ 
helyiéiből kimozditni ’s Péterváradot az ostrom alól felmenteni. 
(Mint megszomorodik e’ lap ’s császárkája, ha megtudják azt, 
hogy a’ kedves rebellis báa Vetter elől a’ csatornától Tűéiig 
’s innen tovább FlankenhcWegungoskodott.)

’S még Szebennek is muszkáktóli bevételét jul. 2-ról hir
detik , sőt azt részletesen is leírják.

(Az osztrák császár pénzügyministere alkalmasint jól fi
zeti e’ hazugságokat ’s ez lehet oka az osztrák pénztár üres 
voltának ’s annak, hogy az általa érvénytelennek nyil
vánított magyar bankjegyekkel fizettetik a’ magyar földön rab
lóként tanyázó osztrák hűd.

— Rómában a’ Vatieán fölött franczia zászló lobog. A’ 
franczia nemzetgyűlés e’ győzelmi tudósitást hallgatag és kö
zönyösen vette. A’ gyűlés veszi észre e’ győzelem után azt, 
hogy a’ franczia politica el van hibázva ’s comproinittálva. A’ 
római vezérek Roselli, Avezzana , Garibaldi egyhangúlag be
vallják , miszerint a’ nemzetőrség egy részénéi sikerült Oudi- 
not-nnk a’ reactiot fölébreszteni ’s ezek már június végén de- 
monstratiohoz folyamodtak , hogy a’ kormányt Rónia feladásá
ra kényszerítsék. Egyesség menli meg a’ hazát uraim.

— Parisban Leuchtenbcrg herczeget várják. A’ Franczia 
rajnai sereg fővezéréül Lamorcier neveztetett ki.

— Az Angol „Globe“, Palmerston orgánuma, egy czik- 
kében taglalja azt, minő üdvösen hatna Europa nyugalmára, 
ha Magyarország és az alduuai tartományokból egy új magyar- 
román birodalom jőne létre. Ez biztositná a’ világbékét, ’s eh
hez képest Austria leszállta semmi. Europa a’ magyar lelkiile- 
tében mindenkor erős támaszt találhatna. A’ czikk végén azon 
reményét fejezi ki, hogy a’ magyar vagy saját ereje által fog 
győzni, vagy karöltve a’ törökkel jutaud végdiadalhoz. A’ bé
csi pecsovics lapoknak e’ czikk nem tetszett ’s kigunyolak és 
tortaimát pium desideriumuak keresztelék. Se baj, a’ magyarok

*) Tegnapi  számunkban már közlök. S z e r k ,

Sztkirályer WelehMIde statt fand, stellte sich unsere Armee 
am Hügel gegen Szemerja, in der Szt Györgyei Ebene, in 
Schlachtordnung, und von 4 Uhr nach Mittag bis 11 Uhr 
Nachts wurde der Kampf auf Tod und Leben gekämpft. Dank 
dem Allmächtigen, glorreich haben wir die mit deu Russen 
vereinigte österreichische Armee zurück geschlagen, so dass 
sie ihre Todten und Verwundeten von llyefalva, ausser den 
auf dem Schlachtfelde gebliebenen 43, in 40 Wägen nach 
Kronstadt schafften. Von uns ist ein übcrlieuteuant Heitmann, 
Feldwebel Franz Király und etwa 7 Gemeine gefallen. Ver
wundete haben wir 61, worunter kaum 4 bis 5 schwer Ver
wundete.

Ruhmvoll betrugen sich unter den Befehlen der Majore: 
Deák, Lukács, Eudes, Kovács und Kiss das 27-ste 79-sle 
81-ste 82-ste und 85-ste llutaillon, so auch die Kobuig und 
Würtemberg Huszárén, und die Mátyás Reiter.

Die 18 Kanonen des Feindes, Worunter 3 Raketen waren 
haben nicht viel Schadeu ungerichtet, denn Gott War mit uns.

Am nämlichen Tage kämpfte der F. M. L. Rem in der 
Moldau am üjtozer Pass, und schlug die Russen. Seine an 
die Moldauer gerichtete Proclamalion theile ich Ihnen mit.

Oberst Gál zeichnete sich auch hier durch seine persön
liche Tapferkeit aus, und machte seinen früheren unordentlichen 
Szí. Györgyer Rückzug wieder gut.

L ad i sí. Németh.

V erm isch te  M acliricliten.
— Der Kötlöoy vom 26 Juli berichtet, dass die Wiener 

Blätter auch jetzt über unseren Kriegsgang so unverschämt 
lägen, als im Winter. Die Blätter vom 18 Juli Z. B. behaup
ten, dass unsere Nordarmee um Iiomorn herum so hermetisch 
eingeschlossen sey, dass sie sich von dort unmöglich befreien 
könne, und in wenig Tagen vor Hunger uud Krankheit zu 
Grunde gehen müsse. (Dieser kleioen kaiserlichen Lüge ent
gegen hat diese Armee am 22 d. M. den Feind von Miskolcs 
vertrieben).

— Diesen Blättern nach empfängt das Volk von Ungarn 
die russisch österreichische Armee freundlich und herzlich (Wie 
Z. B. in Gömör uud Borsod mit Steinen und Sensen u. s. w. 
was den russisch österreichischen Feind in die andere Welt 
befördert.)

— Jellachichs Stellung neben dem Bácser Kanal wird als 
so ausgezeichnet beschrieben, dass selbst Bern (?) umsonst 
versucht habe, ihn daraus zu vertreiben, und Peterwardein von 
der Belagerung zu entsetzen (Wie traurig wird dieses Blatt 
werden unjl sein Kaiserlein, wenn sie erfahren, dass der liebe 
rebellische Ban vom Kanäle Weg bis Titel, und von hier Wei
ter vor Vetter seine Flankenbewegungen machte.)

— Auch die Einnahme Horrmannstadts verkünden sie vom 
2-ten Juli, uud beschreiben selbe umständlich. (Der Finanzmi
nister des österreichischen Kaisers bezahlt diese Lügen nn- 
streit'.g sehr gut, und dies mag die Ursache davon seyn, dass 
die österreichische Schatzkammer leer ist, nod dass man mit 
den für ungül t ig erklärten Ungarischen Banknoten die öster
reichische Armee bezahlt, welche räuberischer Weise auf Un
garischem Boden sich befindet.

— In llom weht auf dem Vatican die französische Fahne. 
Die französische Nationalversammlung hat diese Sieges-Nach- 
riclrt stillschweigend und gleichgültig anfgenominen- Die Ver
sammlung erkennt nach diesem Siege, dass die französiche 
Politik verfehlt und compromittirt sey. Die Komischen Anfüh
rer Hoselli, Avezzana, Garibaldi gestehen einstimmig, dass es 
Oudioot gelungen sey, bei einem Theile der Nationnlgarde die 
lleaction zu erwecken, und diese nahmen schon zn Ende Jani 
zu eiuer Demonstration ihre Zuflucht, um die Regirung zur 
Aufgebuog Roms zu zwingen.

— Einigkeit rettet das Vaterland, meine Herrn!
In Paris erwartet man den Herzog v. Leuchtenberg. Zum 

Oberfeldherrn der Rhemarmee ist Lamorcier ernannt worden.
Der englische „Globe“, Palmerstons Organ, handelt in 

einen Artikel darüber, wie günstig es auf Europas Ruhe wir
ken würde, wenn aus Ungarn und den Unter-Donau-Ländern 
ein neues Ungarisch Romanisches Reich entstünde. Dies ga- 
runtirte den Weltfrieden, und Oeterreichs Verfall wäre im 
Vergleich dazu so viel als nichts. Europa könnte in der un
garischen Gemiithsart immer eine feste Stütze finden. Am Ende 
des Artikels wird die Hoffnung nusgesprochen, dass Ungarn 
entweder durch eigene Kraft siegen, oder Hand iu Hand mit 
der Türkei zum endlichen Siege gelangen werde. Den Wiener 
Pecsovics Blättern gefiel dieser Artikel nicht, sie verspotten 
ihn, und ncaneu dessen Inhalt ein pium desiderium. Tbut nichts,

■ I
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istene az angol e' reményét akár igy akár amúgy valósággá 
fogja érlelni.

— Miskolcion mint cs. biztos gr. Zichy Ferenci műkö
dött. Egy két faluban népgyiilést tartott, és a’ feldúlt közsé
geknek Zwangsnótúkat adott, de midőn sót akartak rajta ven
ni , a’ sóházhoz parancsot küldött, hogy el ne vegyék. Ilyen 
az a’ Zwangs-  vagy császár  nót a . — Zichy néha musz
ka egyenruhában jár, bakója Szirmai István, ki dúl, pusztít, 
kegyetlenkedik. Többek közt : midőn az onodi bíró egy gróf 
lovait előfogatra behajtotta, a’város bíróját megvágatta, mond
ván : hogy a’ gróf és l'öldesur ezután is az marad , és annak 
marháit előfogatru hajtani nem szabad. Látod nép, ezek még 
robotról is gondolkoznak.

— A1 muszka és osztrák tisztek közt nincs egyetértés. 
A’ vendéglőkben egy asztalnál nem esznek, ’s ha az osztrá
kok a’ muszkák asztalánál foglalnak helyet, a' muszkák fel- 
állanak azon asztaltól. A’ muszkák le is nézik az osztrákokat, 
mert gyávának tartják az osztrák hadat, mely segedelmet kol
dul , és mivel ók megcsalattak. Ugyanis az osztrákok azt ál- 
liták , hogy Magyarországon csak egy kis pártocska van, 
mely a’ nemzetet terrorismussal leigázta, 's őket tárt karok
kal fogadandja a’ nép. Es eljöttek Kassára és onnan tovább , 
’s a’ nemzeti örömnek jeleit nem látók, sőt minél beljebb jöt
tek az országba, a’ nép inkább futott, bujt előlük, ’s ellen
állt és táborba is szállott. Az osztrákok azzal is ámiták a' 
muszkákat, hogy csak is koronázási vak prádéra ’s nem har- 
czolni jőnek az országba.

— Szikszón egy muszka katona igy szólt: mit ér az, ha 
sokan vannak is, mert nem igaz utón járnak, ’s ezért isten 
sem segíti őket. A’ mint először táborba szálltak , úgymond, 
egy kis felhő kerekedett fölöttük, ’s belőle három ízben csa
pott közibök az istennyila, úgy hogy 160 veszett el miatta. — 
Isten meg fogja adni, hogy e’ becsületes muszkának jóslata 
teljesedjék bé.

— Jul. 2ő-kén az ország kormányzója ’s a’ hadiigymi- 
nister, Görgei táborába mentek magával Görgeivel értekezni. 
Ezen értekezéstől ügyünkre csak jó eredményt várhatunk.

— A’ ma érkezett posta Magyarhon-felől mit sem hozott. 
Ennek semmi más oka nincs, mint az, hogy a’ szegedi és vá
rad! kötegeket II. Hunyadon felejték.

der Gott der Ungarn wird diese Ilillfaung Englands entweder 
so, oder so verwirklichen.

In Miskolci handelte als Kaiserlicher Commissair Gr. Franz 
Zichy. In einigen Dörfern hielt er Volksversammlungen, und gab 
den verwüsteten Gemeinden Zvvangsnoten, als sie aber Salz 
dafür kaufen wollten, schickte er den Salzhäusern den Uefehl 
zu, selbe nicht nnzunehmen. So sind die Zwangs -  oder 
Kaiserl ichen Noten. Zichy geht bisweilen in russischer 
Uniform, sein Henker ist Stephan Szirmai, welcher zerstört, 
verwüstet und Grausamkeit verübt. Unter andern liess er den 
Stadtrichter von ünod, als er die l’ferde eines Grafen auf 
Vorspaun treiben liess, prügeln, indem er sagte: Dass die 
Grafen und Grundherrn auch forthin bestehen Werden, und de
ren Pferde dürfe man nicht auf Vorspann treiben. Siehst du 
Volk! diese träumen auch noch von Frondiensten.

Zwischen den russischen und österreichischen Olficieren 
ist keine Harmonie. In Wirthshäusern speisen sie nicht bei ei
nem Tische, und wenn die Oesterreicher am Tische der Hussen Platz 
nehmen , stehen die Hussen auf von dem Tische. Die Hussen 
schätzen die Oesterreicher auch geringe, weil sie die öster
reichische Armee für feige halten, da sie um Hilfe bettelt, und 
weil sie sich betrogen sehen; denn die Oesterreicher behaup
teten, dass nur eine kleine Partei in Ungarn sey, welche das 
Volk im Terrorismus niederhaite, das Volk Werde sie mit offe
nen Armen empfangen. Und die Hussen kamen nach Kaschau, 
und von da weiter, sahen aber keine Zeichen der National
freude , vielmehr lloh und versteckte sich das Volk vor ihnen, 
je tiefer sie ins Land kamen, widersetzte sich ihnen, und be
zog Lager. Die Oesterreicher täuschten die Hussen auch damit, 
dass sie bloss zur leeren Parade der Krönung und nicht zum 
Kriege ins Land kämen.

In Szikszó sprach ein russischer Soldat: Was nützt das, 
wenn sie auch viele sind, denn sie gehen nicht den rechtlichen 
Weg, deswegen hilft ihnen au'' Gott nicht. AVie sie zum er
sten Mal das Lager bezöge W  en , sagte er, zog eine kleine 
Wolke über ihnen hin, und ’>f ' al schlug der Blitz aus der
selben zwischen sie, so ü ,fs 160 zu Grunde gingen. Gott 
wird geben, dass die P jphei nng dieses wackern Hussen in 
Erfüllung geht.

Am 25-ten Juli gingen dei Regirungspraesident und der 
Kriegsminister in das Lager Görgei’s , um mit ihm eich zu 
berathen. Von dieser Berathung können wir für unsere Sache 
vielen guten Erfolg erwarten.

— Die heute angekommene Post aus Ungarn hat nichts 
gebracht. Die Ursache davon ist nicht anders, als dass die 
Szegedet' und Gr. AVardeiner Paketen in B. Hunyad verges
sen worden sind.

Igazí tás.  A’ Honvéd 183-k számában a’ Zoványi ada
kozók nevei közt: „Kabát Józsefné“ helyett: „Kábái Józt?ef-

nét“. „Farkas Andrásáé“ helyett: Torkos Andrásnál“ kell 
olvasni.

1 I 1 R D E T M É I Y I 2 I Í .
H a z a i  t i i z k á r m c n t ö .

(3) Mindenkinek saját érdekeiben áll , hogy ha fáradozási gyü
mölcsét koczkáztatni nem akarja, vagyonát az előre nem látható 
tűzvész ellen mentesíteni. ’S minekutánna már az idei termesetrnények 
betakarítása elkezdődött ,  felszúlIittatnak tisztelettel a’ t. ez. mezei- 
gazdák: kármentesitésők iránt  akár közvetlen az intézet igazgatóságá
n á l ,  Kolozsvárit belső középutezában 542-ik szám a la t t ,  akár pedig 
erdélyi kerületben az itt következendő vidéki ügyvivoségeink által 
folyamodni , ’s tettlegesen részt venni.

Ueszterczén: Kreisel Dániel kereskedő.
Brassón : Bogner Gottfrid gyógyszerész.
Bánfi-Hunyadon : Hötezer Vilmos gyógyszerész.
Déésen : Nagy Alajos kereskedő.
Déván: Tó th  László ügyvéd.
Ditső Szt. Mártonban : Isziai Lajos ügyvéd.
Fogarasbun : Czei bes Károly kereskedő
Gidófalván : Vájná Károly.
KézdiVásárhelyt: Kováts Dániel postamester.
Kőhalomban : Nagelsclunidt August majors. pénztárnok
MarosVásárhelyt: Llellvig S. Frigyes.
Nagy lllondán Jánosi István postamester.
NagySzebenbeu : Papp József Antal kereskedő.
Szam osi ] jvárt : Voith Márton.
SzászSebesben : Simon Gergely kereskedő.
Szászvároson : Molnár Ferencz.

SzékelyUdvarhe ly t : Cimbalmos Lajos.
SzilágySomlyon : Huberth Iván
T ekében :  W e b e r  Mihály gyógyszerész és
T hordán  : Vélits Lajos gyógyszerész urnái.  —
Kolozsvári t julius 2 3 -kán 1848.

Hazai kölc köles, tüzkárm entő  intézet igazgatósága.
(3 )

HIRDET US.

(3) Tekevidékén sátoros czigányoknál ta lá lt -és  töllek elvetetve 
a’ Kolozsmegyei levéltárba letétetett egy nagy ezüst, belől aranyozott 
pohá r  és 22. darab tallér; a’ pohár m. e. két kapás, melynek felső 
szélén XII. be meczve látható ezen alól két kerek koszom melynek 
egyikében N a l a c s i I s t v á n  A n n o  D o 1 6 7 3. másikában T o r 
n y a  B o r  b á r a. Ki ezen letett pohárhoz és a’ tallérokhoz lehető tulaj
donosi jogát erezné ,jun. lő-ától 15 napok alatt jelentse magát Kolozs- 
ir.egye alispányánál Biro Miklósnál , azontúl a’ sajátságot követelő ’s 
valameuyire bizonyító czigányoknak ki fogván adatni. ( j )

(3) A’ kolozsvári cvang. rcfo rmáta  Ekklézsi ak , magyarkapun 
kívüli 3. liliom czimű vendégfogadója , jövő augustus első napján , a’ 
nemes város házánál,  a’ többet Ígérőknek,  árverés ú t ján ,  idei Sz. 
Mihály naptól kezdve , a’ jövő 1850-dik évi Sz. Mihály n a p ig ,  egy 
egész évi haszonbérbe ki adandó lesz. —  Értekezhetni addig is ’a fel
tételek i r á n t ,  t. Pataki József úrra l  b. középutezában 522 sz. alatti 
háznál. ( 8)

Saorketsaíü ön sa já t  bettU rel nyom atja  O c s v a i  F e r e n c *




