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Megjelenik e’ lap vasárnapot kivéve minden este, féliven. Martaimat teszik a’ fohadivezérség hivatalos közlemé
nyei, iriínjczikkek , bel- és külföldi buek.
*
Hirdetmények a’ szokott díjért vétetnek tel.

H lY A T A L O i M OVAT.
A’ n e m z e t korm ánya n e v é b e n !
Debreczen városa közöna égéhe*!
A z országgyűlés határozata következtében
agy a’ törvényhozó test m aga, mint az ország
kormánya, Debreczenbe megérkezett.
E ’ törsgyökeres magyar város köréből fog
Magyarország megmentet«! és nemzeti szabadsá
gunk biztosíttatni.
Igen is , meg fog mentetni és biztosíttatni.
Kezességül szolgál erre az örökkévaló isten
Igazsága, mely meg nem engedheti, hogy a* his
tóriában példátlan ármány, gonoszság és istente
len hitszegé» Magyarország igaz ügyén erőt ve
hessen.
Kezességül szolgálnak vitéz hadsergeink,
melyek nem az önkénynek vak eszközei , hanem
a’ szabadságnak rettenthetlen oszlopai: kiknek
karjaitól lelkesült hazaszeretet villáma omlik a'
zsarnokság zsoldosaira.
Kezeskedik az egész nemzet, melynek népei
ezerenkint kelnek fel az ellenség oldalában és há
ta m egett, hogy mélyen nyomult bár be az or
szágba, de azért meghódítódnak egy talpalatnyi
földdel sem mondhatna többet, mint a’ hol épen
pillanatnyilag megáll.
De kezeskedik föképen a’ Tiszának romlatlan
szivü magyar népe, mely a’ múltakban is hazánk
szabadságának mindig dönthetlen oszlopa volt,
melynek rettenthetlen férfias mellén mindig meg
törtek az idegen zsarnokság nyilai — mely vala
hányszor e’ nemzet szabadságát veszély fenyegeté, első volt mindig a ’ szabadságnak szent harczaiban, ’s utolsó volt, mely kezéből a’ fegyvert
létévé , és soha sem tette le hamarább, mint mi
dőn elmondható: hogy a’ haza megmentve van.
És láttam útamban a’ Kunság áldott térme
zőinek férfias n ép ét, mely szolgaságot nem tűrt

soha, láttam szemeikben az igazságos harag vil
lámait ’s hallottam ezernyi ezereinek ajkairól a’
menydőrgö fogadást, mely a’ haza ellenségeinek
halált esküdött és megeskíidött nem tűrni soha,
hogy a’ Kunság szabad földét idegen járom nyomja.
Láttam a’ vitéz hajdúkat , kiknek kebele oly
gazdag dicső emlékezetben. Kik kiütötték Bocskay
ősi zászlóját, mely alatt vérrel szerettek magok
nak szabadságot ; kiknek a’ hazáért ontott várók
ból a’ vallás és politikai szabadság áldása derült
a’ honra a’ vésznek napjaiban ’s kik hivatva van
nak megtartani a’ halának azon szabadságot,
melyet őseik szereztenek. E ’ rettegett ostorai a’
zsarnokság zsoldosainak ezerenkint állítják ki hooszeretettől bevitelt férüaikat azon szent elhatáro
zottsággal , hogy mig a’ szabad hajdú é l , Ma
gyarország földét idegen zsarnok bírni nem fogja.
És kezeskedik a’ szeplőtlen magyar eredetiségii alföld, törsgyökeres magyar fővárosa a' lel
kes Debreczen, melyet isten a’ végett választott
ki, hogy keblében emelkedjék fel a’ magyar nem
zet szabadságának erős temploma.
Debreczen azon szikla, melyre fogja építeni
isten a’ magyar szabadság szentegyházát, melyen
diadalmoskodni a’ pokol kapui soha sem fognak.
Debreczen lakosai! polgártársaink! íme az
országgyűlés ’s az ország kormánya testvéri bi
zalommal telepedik meg magyar vendégszerető
tűzhelyeiteknél.
Megtelepedik azon bizodalommal, hogy kö
rötökben a’ lelkesült hazaszeretet ’s igaz magyar
érzelem tiszta levegőjét szivandja; melynek éltető
szellemét sem sötétben olálkodó árulás, sem pulya
g y á v asá g , sem zavargó rendellenség nem fogja
soha megfertóztetni.
Megtelepedett azon szent bizodalommal , hogy
ha kell , Debreczen lelkes magyarjainak tömegestőli fölkelése leszen a’ zászló, melynek magasz
tos lobogására a’ Tisza népének ezernyi ezerei
mint hegyről a’ hógombolyag le fognak omlani

50 az ellenségre, hogy még csak hírmondó se ma
radjon köznle, ki elmondja a ’ hitszegük fejének,
hová temelte a’ tiszai magyar nép azon zsoldos
sereget, mely arról álmodott, hogy édes hazán
kat rabláncára fűzi.
Debrecen népe! íme én a" nemzet nevében
Debrecien városát, magyar szabadság őrvárosá
nak nyilatkoztatom ’s az országgyűlést és kor
mányt a’ debreceniek becsületérzésének rendithetlen sziklájára helyezem.— Kelt Debreczenben
január. 6-án 1819.
A’ nemzet kormánya nevében
a’ honvédelmi bizottmány elnöke.
K o s s u t h Lajos.
Viszszatértiink óta , sebesült honvédeiok szá
mára a ’ legelső alkalommal két csomag igen fi
nom tépetet ajándékoztak: Dtvánfi Pálné és Nagy
Andrásrié aszszonyságok, kiknek is midőn gon
doskodásukért leghálásb kösiönetemet nyilváníta
nám ^ kérem újólag Kolozsvár lelkes hölgyeit:
hogy hasonló óiéira szánt fehérnemű , ágynemű ,
potya, tépet , vagy sebkötelék-gyüjteményeiket
méltóztassanak roálhácskába kötve ’s az ajándé
kozó nevével bélyegezve a’ felső erdélyi hadsereg
anya kórházába az Ovárba küldeni.
Kolozsvár jan. 7. 1849.
Dr. Nagy százados,
11 -ik zászlóalji főorvos.
A’ h o n v é d e k s z á m á r a t e t t ajándékok’
a} S'ark leányok, Rákosi Lóri, BáMntoé >
Dályai Teréz, Miller L u i ta , Wahlier Johanna és
Sallal Róza, adtak tépetet és több kötő rongyot.
b ) Sallai Róza négy uj inget.
c ) Szováthi unitárius pap Molnár Miklós ne
je 23 sing vásznat, d ) A’ szerillászlói falusi kö
;
zönség 46 rft. 29 krt. etii-ben.
e ) Ugyancsak a sr. lászloi falusi közönség |
|
5 in g e t, 5 lábravalót és 2 lepedőt.
f) Baranyai Ágnes ötv. Incie Sárauelné 38 j
:
font ónot.
|
g ) Baló Józsefné egy skatnja (épetet.
f
h ) Ocsvay Ferenczné egy pár lábravalót.
!
'
A’ K a r o l i n a n e v e t v i s e l ő o r s z á g o s
k ó r h á z 1 8 1 8 -ik polgári évi állásáról h i v a t a  ;
los j e l e n t é s :
B e t e g e k száma
|
férfi, nő, öszszesen
Az 1847-ki december
I
végével maradott a’ kórházban 26 , 7 , 33.
Az 1 8 4 8 -ki jan. 1-től
december végéig bezárólag

vétetett fel

311 , 1 1 1 , 425.
3 3 7 , 1 2 1 , 458.

együtt
K ik k ö z ö t t :
184 )
R. catholicusok
155 )
Reformátusok
33)
Lutheránusok
Unitáriusok
8 ) 458
Görög egyesült hitiiek
52)
Görög nem gyesült hitüek 17)
Izraeliták
9)
Meggyógyult
261
102,
Meghalt
.
.
45,
11,
Maradott benn gyógyítandó 3 1 ,
8,

363.
56.
39.

együtt 3 3 7 , 121, 458.
Kolozsvárit januar l-s ó napján 1849.
C s a 11 h L a j o s ,
kórházi felügyelő.
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fán r a f i a é s Sírban k ö z ü l, m e l y i k
é r d e m e l d i c s ő b b Ií o s z o f m í ?
ii.
(V égzet.)
Urbán hát nem csak a’ Camarillával, ’s a’
szebeni ssaxo vlakica coinitee, hanem a’ kedves
palatínus Pistával is egyhangúlag teljesedésre in
dította acheroni terv ét, ’s e’ végre a’ legvadabb
haramia erőt, a’ szászok gonoszságát ’s pénzét,
a’ sorkatonaságot, sőt fajdalom! némely jól szü
letett magyarok ármánykodásait is borzasztóul föl
használta. E ’ haramia csoport előtt nem volt sem
mi szent. A’ falvakon a’ magyar polgárok , nők ,
csecsszopó gyermekek nyúzása, falakhozi szegzé
se, darabokban kútakba hányása, disznómódra
megperzselése, a’ házak ’s más épületek elégeté
se, minden bútorok öszszetiprásn; vagyon, élelmi
szerek, pinczék, gabonások, arany, ezüst kincsek
kirablása, melyekből Urbán ’s hős bajtársai: Mik á s, Jánk , Móga, Dobra, Pródán ’s a’ szász fónökök, — a’ haramia csordák fölött — termésaeteseri ,,nnminor quia leo“ modorban osztoztak — napi renden voltak. Kis Enyeden 85 magyart löltek,
perzseltek, daraboltak ’s hánytak kútakba; Zalathnán ’s Prészákán 1200 kamarai tisztet ’s közpolgárt öltek ’s fosztottak ki Dobra Péter ’s Netrés Miklós zalatnai uradalmi számtiszt rendelke
zése alatt; az egész várost — ide értve mintlen
kamarai épületeket is — elégették. ’S megjegyzést
érdemel , hogy midőn a’ megölettek közül hárman
ismerős gyilkolóikat kedvezésre kérték, azt felel
ték : ,.nem lehet mert imperatu, Puckner, si Urbán
a se au poruncsit ste «mórira iinguri.“ Krakkó
alatt 165 magyart lőttek ’s ütöttek agyon; Háttzegen az oláh pap 15 magyart öszszeköiött ka
rokkal ’s lábukkal a’ S&trigy partjára fölállítván ,

minden egyénnel etembe egy láncsás oláhot állí
tott, kik egy parancsszóra a’ magyarok fejét ket
té hasították , ’« etek a’ vízbe hullottak. Algyógyon , miután Urbán att proclamalta, misterint ő
minden fölakasxtott oláhért két magyart fog föl
akasztatni , a’ haramiák 80 magyart ’s ezek kött
re fór. papot Unciát akasztottak föl elolegesen.
Bizonyítja Török Emmanuel ’s ennek algyógyi
haszonbérlő fia. — Nagy Euyeden nem öltek meg
u<ry:in senkit a* Urbán bajtársai Prodán ’s a’ szász
tisztek, de sok házakat kiraboltak, sok békés
polgárokat rabságra vittek , a’ városra 4,000 p.
forint bűíifizetést róttak, ’s aztán a’ ref. kollégium
minden külső vagyonát , végül megbecsiilhetlen
pénz ’s ásvány gyűjteményét elorozták,— 2 0 —30
ezerből álló szép könyvtárát, számtalan kéziratai
val együtt, mint valaha Omár az Alexandriait,
semmivé tették.
Kolozsvárit, miután minden házra sáska mo
dorban emésztő, ’s a’ határtalau házi urat játszó
10, 20, 30, G0, 150 pajkos katonát raktak, ’s a’
városra 210.000 p. forint bűndíjt róttak, Urbán
a' szellemi ’s erkölcsi nyomásban mutatta ki zsar
noki talentumát. Itt «’ polgárnak nem volt szabad
kedve szerinti kalapot viselni, itt az ulcián három
polgárnak együtt á ’lani nem volt szabad; itt a1
színház, társalkodók bezárvák, hírlapok betiltvák,
’s úgy éltünk mint az amerikai őserdők között;
itt minden polgárok lakait sőt a’ kir. gnbernium

rencsére a’ magyarok nemföje Kossuth Lajos ide
küldi a’ hős Bemet, ’s már mi megtartásunkat, ő
pedig nagy dicsőséget nyerendjiik. Urbán nyeri-é
azon jutalmat a mit Karolta? Isten tudja: lebet
még nagyobb fölmagasztaltatást várhat.
E s így bánik a’ magyar király : ki akarja
irtani a’ magyar nemzetet, mely az ő dynástiáját
háromszor: az örökösödési, a’ hét éve9 , ’s a’ franczia háborúban, 1809, akkor midőn a’ nagy Napo
leon a magyarokat rákos mezejére hivta királyt
választani, az örökös enyészettől menté meg. Igen,
ha ekkor a’ magyar a’ helyett, hogy az elavult
osztrák dynastiához ily nagy nyomorában is híven
ragaszkodjék, Napóleon kívánsága szerint, az élet ’s erélyteljes Eugeniust választja, ’s jelenleg
annak ügyes fia a’ Miklós császár fia uralkodnék,
kitudja nem emelkedik-é a’ nemzet még régebben
azon dicső pontra, melyre ez úttal ön ereje, ma
gos erénye ’s kitartóssága bizonyára emelendi ? De
a ’ mngyar nagylelkű volt örökké legroszszabb ki
rálya iránt is, ’s ha Mária Teresia Pálfit ,,apám
Pálfinak“ csimezie, vagy a’ gyermek JózseíTel a’
potsoni diaetán megjelent, ’s azt Íg érte, de nem
teljesítette, hogy Pesten fog lakni, vitám et sangvineta feláldozta. Nó de a’ királyi nyomásnak is
meg van saját baszna : már a’ Magyarhon népei is
átkezdetíék látni, miként a’ királytalan időszak
ban a’ polgár sorsa sokkal jobb ; sőt majd átkez
j dik látni , mikép az istentől egy ember sincs arra
jogosítva, hogy önmagát a nép nyakára tolja, ’s
ennek vagyonát, éleiét , ön vagy pompadurja ked
vére pazarolja; utoljára elhiszi Brutus állításának
igazságát: ,,hógy király jo nem lehet“ ’s a’ né
pek ha boldogok akarnak lenni, maguknak keli
magukat estes törvények szerint kormányozni.
Kolozsvár januar. 8 . 1849.
id. F a r k a s S á n d o r .

a’ spártaiak Pyrhusnak : ,,jer vedd el,“ hanem elég
gyávául még azokat is kiadták , melyekkel eldődeik hajdon a’ hont ’s szabadságot védték. Itt a’
templomok harangjai, ’s az orgonák megnémultak;
a’ templom ajtói héten át bezárvák , a’ papok mi
sét nem szolgáltattak , ’s a’ siegéoy szenvedőnek
nem volt módja az oltárhoz járulni ott vigaszt,
áldást, szabadulást kérendő. Itt az elenyészett kir.
l e g y e » hírek.
guberniumnt Urbán arra vette, hogy Puchner fel
Pesti lapokat ez évből még nem kaptunk. A’
sőségét írásban ismerje meg, ’s magát szolgai
módon adja rendelkezése alá, és ez a’ gnbernium királyhágón tű-i dolgokra nézve egyedüli kutfóuk
egy magyarokból álló Guberniom volt! Ekkora az Alföldi Hírlap , melynek jan. 7-ki száma rend
nyomatost nem szenvedett a’ magyar soha egy kívüli utón jutván kezeink közé, ebből a’ követj Uező híreket emeljük ki.
Sulejmantól sem.
— Makk, a’ magyar tüzérség alapítója, jan.
Séd quis talia fando tudná magát mérsékelni
!
i-é
n
estve a’ radical körben azt nyilvánította, hogy
a’ sírásban, ha szinte oly márvány szive volna is
mint a’ Myrraidoroknak ’s az Ulysses katonáinak? Budapestet az ellenség bevenni nem képes ’s ott
Ki biroá még tollát, tovább írni a’ magyar szeren leli sírját a’ caraarilla, mely hitszegő ármányai ál
csétlenséget ? Én bizonyára nem. ’S elvégül elég tal a’ szabad magyar népet is raüigába törekszik
nek tartom még megjegyezni: miként a ’ h. i. el dönteni.
— K a s s a viszsza foglalva. M é s z á r o s a’
enyészett gnbernium elnöke gr. Mikó ő nagymeit.
félvak
Schlicket folytonoson űzve minden ágyúit
csakugyan szives volt ezen országrész szomorú
helyezetét V. Ferdioándnak megírni ’s orvoslásért elfoglalta ’s. az egész csordát semmivé tette.
— G ö r g e i , a’ fegyverszünet eszközlese vé
esedezni; de ea nem szüntette meg, sőt Urbán
1‘uchner ’s ezek vad bajtársai M ikás, Jaak , Mó- gett kiküldött országos bizottságot nem bocsátot
g a , Pródán ’sat. még inkább dühöngtek. Nagy sze ta á t ; ax ellenség legyőzését bizonyosnak tartván.

— Pesten , jan. 3-kán Csányi László aláírása
alatt kelt falragasz sze rin t, Lipotvárban levő sergünk a» ellenséget m egverte, egy ágyúját ’s több
embereit részint elfogta, részint leöldöste.
— Átalános h ir, Bonaparte Lajosnak elnökké
történt megválasztása. Ez okból, de még azért is
mivsl a’ népgyilkos hazánk ellen indítván seregét,
a’ birodalmi városból nagy részt kitakarodtak fegy
veresei , a’ bécsiek újólag teljes erővel kitörtek ,
Windischgräcz serege viszszavonulni kénytelen ’s
a’ ma ( m i k o r ? ) délután hallott ágyudörgések azt
látszanak igazolni, mikép bajnokaink a' császári
béresek utócsapatainak egy i s t e n h i r é v e l - t
mondottak.
— A’ Pest. Zfg. jan. 3-i számában követ
kezőt olvashatni. Állásunk mindeddig bizonytalan.
A’ folytonos kemény hideg is hihetőleg meg fogja
akasztani a’ hadi munkálatokat. Futárok, kik teg
nap küldettek volt, azon hirt hozták, miszerint
Budapest körül meszsze kiterjedésben és neveze
tesen Stékesfejérvár és Mór közt császári hadeerget látni nem lehet. Hírlik, mikép Windisch
gräcz Neszmély felé fordult volna. Hire van egy
ezen éjét megelőzött előőrsi csatának is , melyben
a’ mi huszáraink a’ császári draganyosokat viszSzanyomták. A’ város csöndes; azonban csapataink
őszszevonulása és átkelése éjjel nappal tart. Ma
reggel mentek el az országos fegyvergyár mun
kásai is a’ szolnoki vasúton.
— Épen most kaptuk a’ következő hivatalos
közlönyt: Budapest városok lakóihoz:
— A’ főváros lakói egészen nyugodtak lehet
nek. Minden itt helyben elszórt kellemetlen hírek

48 alaptalanok. Legközelebbi veszteségünk koránt sem
oly nagy, hogy az aggodalmat, vagy félelmet
költhessen: sőt az ellenség sokkal több embert és
lovat vesztett, mint mi, azonban fájdalom 7 ágyunk esett az ellenség kezébe, melyek egyébaránt egy és két fontosok , ’s a’ mellett használhatlanok voltak nagy részben. De van még elég
ágyunk, melyekkel az ellenséget bátran viszsza
verhetjük.
— Perczel tábornok öszszevvonta immár egész
erejét; különben is az ő Mórnál szenvedett vesz
tesége csak 350 emberből áll; mig ellenben az
ellenség vesztesége sokszorosan többre rúg. És
bár halottainak száma előttünk még ismeretlen,
azonban a ’ körülmény azt mutatja, mikép az el
lenség kényszerülve lön harczosainkat tiszteletben
tartani, miután az három nap óta még előbbre
nem nyomult.
E s azért lakói a’ fővárosnak ! legyünk nyu
godtak. Sót még akkor is , ha az ellenség a’ fő
város falaihoz közelebb nyomulna , nem szabad el
csüggednünk; de sőt több bátorságot kell kifej
tenünk ’s kedves honunk iránt szeretetet, r a 
gaszkodást és föláldozást mutatnunk.
Tudjuk mi, hogy midőn a’ veszély legnagyob;
isten akkor van hozzánk legközelebb; e it tapasz
taltuk mi a’ múltban; ’s ezt kel reménylenünk a
jövőbe is. É u , valamint az említett veszteséget hí
ven adtam elő, úgy ezután is minden csata esete
ket közlönyök s’ hírlapok utján pontosan fogok
közölni; pontosan még azon esetben, is mitől isten
ovjon bennünket, aha veszély közellttéról kellen«
tudósítást adnom.
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GYORSUTAZÁSIJEIiÉNTÉS.

b i A s i a i gyors-utazási intézete ezennel tudatja a’ t. ez. utazókkal^ hogy KOLOZSVÁR
és P E S T között a’ gyorsszekerei VASÁRNAP 7-dik Januáriustol 1849 elkezdve minden
VASÁRNAP és CSÜTÖRTÖKÖN reggeli 4 orakor indulnak KOLOZSVÁRRÓL P E S T R E és PESTRŐ L
KOLOZSVÁRRA.
(3 -6 )
U t a s o k , P o d g y á s z o k és R a k é t á k gyors szállításra felvétetnek.
Egy személy ára KOLOZSVÁRRÓL SZOLNOKRA vagy SZOLNOKRÓL KOLOZSVÁRRA 17 f.
20 kr. pengőben. Kolozsvárt 1. Január. 1849.
HIRDETMÉNY.
A’ belső kiiály utczaban a’ 36-dik számú
háznál vagyon egy nagyon szép ’s ép hátos
lónak tökéletesen ki tanult katonatisztül szol
gálatba is használt telever ángol mén jutányos áron el
adó mivel azon ménes melyben mint apa ló vétetett
volt egészen e lra b o lta to tt
3)
Egy csinos jó federes ’s kofferekkel ellátott egész
vagy, tetszés szeréül félfedelii szekér, úgy többféle d r á 
gább ■’ ólcsóbb bútorok, poi tékák jutáin os árron eladok.

L e h e t látni ’s értekezni irántok b. király utszában , o r 
vos t. V inkler ú r ’ Bodor féle hátulso hazaiban lakó t u 
lajdonossal.

VENDÉGFOGADÓI
JE L E N T É S
Biásini Vendégfogadója helyre állitatván , a’ vendé
gek illendöleg elfogadódnak , szállás , széna , z a b , fűtés é*
jó izii étkekkel ellatt.ilnuk.
.^
Kolozsvárt 4-ik Jauuárii *849.
*

S z e r k e s z d é s s a já t b e ttliie i nyom atja O c s v a l F e r e n c i .

