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Megjelenik e’ lap vasárnapot kivéve minden este, féliven. T artalm át teszik a’ fohadivezérség hivatalos közlemé
nyei, irányczikkek , bel- és külíöldi hírek.
H irdetm ények a* szokott d íjé rt vétetnek fel.

H IV A T A L O S R O V A T .

merészeljen; a’ ki ellenkezőleg cselekednék és az
ellenségnek bár miben is segéd kezet nyújtana,
hadi törvényszék elébe fog állíttatni és mint hon
A’ HONVÉDELMI BIZOTTMÁNYTÓL.
áruló
büntettetni.
Mi n d e n t ö r v é n y h a t ó s á g o k h o z ,
3
szor. A’ hivatalos ’s magány levelezések,
( v é g ié t.)
vagy
bár
mely
érintkezés az ellenséggel hasonló
Éten nemzeti éa hazafiul kötelesség alapján
vétek
súly
’s
hasonló
büntetés terhe alatt a’ nem
következők rendeltetnek:
zet
nevében
tilalmaztatik.
1ör. A’ törvényhatóságok netán közeledő,
Ha valaki az ellenségtől, bár mely megbí
vagy a’ törvényhatóság területeit megszállott el
lenségnek semmi nemű ellátást nyújtani és rendel zást , bár mely hivatalt elvállalni merészel, az a’
ni nem fognak, sót úgy a’ tisztviselő k a rt, mint törvény oltalmán kívül állónak nyilvánittatik ’s azt
a’ törvényhatóság minden egyes lakóját eltiltand- elfogni ’s a’ legközelebbi rögtönitélő törvényszék
j á k , hogy az ellenséges hadseregnek szállásolás , nek átszolgáltatni mindenkinek nemcsak jo g a , de
élelmezés, elszállítás tekintetében segédkezet ne sót kötelessége. ’S e’ végett valamint minden se
reg parancsnokok ’s rendes katonaság és szabad
nyújtsanak.
Ennek következtében a' nemzet iránti hűség csapatok vezérei vérbatalmi joggal rubáztatnak fel,
kötelességénél fogva mindenki bazafiui szoros tar úgy más részt minden rendezett tanács rögtönitélő
bírósági hatósággal ruháztatik fel.
tozásának ismerje az élelmi szereket és takar
4szer. Minden törvényhatóság, melyet az
mányt az ellenség elől eltakaritni, vagy ha elta
karítani nem tudná, megsemmisíteni. Fontolja meg ellenség megszállott, vagy megszállani készül,
ostrom állapotban levőnek nyilvánittatik ; ’s a’ tör
k ik i, hogy a’ hol arról van s z ó : miszerint az é lelmi szereket vagy eltakarítsa ’s megsemmisítse, vényhatóságoknak bazafiui kötelességévé tétetik,
vagy ha ezt nem te sz i, az ellenség kezébe fog szabad csapatokat alkotni, népfelkelést organisálkerülni, azt a’ kétkedés által semmi esetre nem ni; ’s úgy a’ szabad csapatokat, mint a’ népfel
kelést , a’ legközelebbi működő nemzeti seregek
menti meg ’s csak azt eszközlötte, hogy az el
lenség kezébe kerülend. Jobb tehát eltakarítania, vezérének , vagy várak parancsnokának utasításai
szerint a’ haza védelmébeni közre dolgozásra al
jobb megsemmisítenie, mert ekkor az ellenség éhen veszend el ’s a’ nemzet megmentetik; meg kalmazni.
5ör. Minden törvényhatóság a’ kőzadót ’s a’
mentetvén pedig becsületének lekötésével minden
kit biztosit, hogy az ekkint szenvedett károkat haza védelmére áldozott magánajánlatokat, akárminemüek legyenek, vagy a’ menynyiben helyze
kamatostól együtt megtéritendi.
A’ nép győzhetetlen ha hazájához hű. Ha tük ’s öszszeköttetésük engedi, az ország köz
semmi mást nem tenne is a’ n é p , mint azon e- ponti pénztárába Debreczenbe, vagy pedig a’ kö
zelében működő tábori kormánybiztos kezeibe, a gyet, hogy az ellenségnek az élelmet lehetetlenné
vagy pedig vidéki közelség szerint Munkács , N.
tegye, ezen egy dolog is elég arra, hogy a ’ ha
sa megmentessék.
Várad, Szeged, E sz é k , Pétervárad, Komárom,
Lipótvár ’s az ország kezeiben levő más akár2szór. Különösen megtiltatik pedig, hogy
0,y helyekre, melyek az ellenség által elfoglalva mely erősség parancsnokságához ^szolgáltassák be;
fartatnak, élelmi vagy akármi más áru czikkeket az álladalom mindennemű javait pedig hasonló mó
bevinni, senki — honárulási bűn súlya alatt ne don biztosítsák.
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6-or. Az ellenség minden mozdulatait a’ legéberebb figyelemmel kisérve ’s kísértetve, annak
minden lépéseiről az ország kormányát ’s a’ vi
dékükben nemzeti seregek vezéreit ’s várparancs
nokait tudósittassák, ’s az ellenségnek előőreit,
kisebb csapatait, a’ nép legyözhetlen erejével megtámadtatva, előhaladását, az utak, hidak, átjárá
sok akadályozásával nehezítve annak előrenyomu
lását vagy concentratioját minden módon gátolják.
7. A' törvényhatóságok állítsák ki még hát
ralévő ujonczaikat, részint a’ Királyhágou tuliakat
Bem tábornok úr rendelkezése alá, a’ Tiszán in
nenieket részint a’ miskolcz-tokaji táborba , részint
Debreczenbe, a’ tiszán tuliakat Debreczenbe , Nagy
váradra, Aradra vagy Szegedre, a’ Dunán in
nenieket Szegedre, Komáromba vagy az ott tábo
rozó nemzeti hadsereghez, a’ Dunán tuliakat pe
dig vagy Eszékre vagy Komáromba, ’s a’ Dunán
túl táborozo seregvezérnek rendelkezése alá bo
csássák.
Ezek a’ kormánynak részletes utasításai, me
lyekhez átalában azon figyelmeztetés já ru l, eszkö
zöljék: hogy a’ népnek méltó haragja isten boszuja gyanánt szállongja körül az ellenséget; a’ kor
mánybiztosok és csapat vezérek folytassák műkö
déseiket; a’ megye közönsége a’ nemzet becsü
letének lekötése mellett biztosítson kárpótlást
minden k á ré rt, melyet akár egyesek, akár egész
községek hazafiul hűségek miatt szenvedhetnek,
és tartsák fel kebleikben és ápolják a’ népben a’
haza szeretet szent érzelmeit, és ha mindenki
kötelességét teljesiti, az ellenség ephemer előnyo
mulása nem veend tartós diadalt hazánk szent sza
badságán.
A’ kormány elvárja, hogy e’ megye közön
sége biztos futárok által fentartandja e’ kormány
ai a’ folytonos hivatalos érintkezést.
Kelt Debreczenbe.
Az o r s z á g o s honvédel mi
bi zottmány nevében.
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megkívánja, azért önöknek hivataluk elvesztésé
nek büntetése alatt meghagyatik, hogy a’ kormány
hivatalos leveleit legpontosabb- és gyorsabban
szállítsák illető helyeikre.
4-er. Semminemű bármily czim alatt Pesten
megjelenő hírlapot a’ borítékon kijelölt akárminő
helyre elküldeni ne merészeljék; hanem ilyen la
pokat az alább olvasható czimem alatt egyenesen
Debreczenbe küldeni szoros kötelességöknek tartsák.
o-ör. Bármily pesti lapra eddig elfogadott előfizetéseket ne Pestre, hanem egyenesen a ’ debreczeni főpostaigazgatósághoz haladék nélkül fele
lőség terhe alatt beküldeni el ne mulaszszák az
előfizetést tárgyaló jegyzékkel együtt.
6-or. Ezentúl bármely Pesten megjelenő lap
ra előfizetést elfogadni ne merészeljenek.
A’ postahivataloknak e’ tárgyakbani jelentése
elváratik.
Kelt Debrecsenben januar 12-én 1849.
Országos honvédelmi bizott. tag,
Madarász.
A’ mérai magyar ajkú lakók honvédeinknek
ajándokul küldöttek ’s a’ tér parancsnokságnak átis
adtak 3 kendőt, 13 rft. 46 krt. vált. 17 véka
14 kupa gabonát, 22 sing vásznat, 5 inget, 19
lábravalót ’s 7 lepedőt, mit is a’ közönség tudo
mására juttatni kötelességének tart.
Őrnagy tér parancsnok.
B e r z e n c z e i Ant al .

V e m h i v a t a lo s r é s z .
O rszággyű lés.
A’ képviselőház jan. 1 8 -ki ülésében olvasta
tott P á l f i János alelnök lemondó levele. Lemon
dása okául betegségét adja. A’ lemondás előbb az
alelnök egéssége helyreálltáig, de miután ő áta
lában mind az elelnökségről, mind a’ honv. bizottmányi tagságról lemondott, lemondása ily ér
telemben is elfogadtatott.
Ezután a’ néphez intézendő proclamatio szer
kezete lön megállítva.

Az o r s z á g o s h o n v é d e l m i b i z o t t 
m á n y t ó l az á l l a d a l m i post ahi vat al oknak.
A’ legnagyobb felelőség és hazaárnlási bün
tetés terhe alatt meghagyatik Magyarország min
den postamesterének és postakezelőjének:
G y á s z l l i r . Dobokamegye egyik fáradt-ör. Hogy postaállomásaikon feladott minden hatlan buzgalmu ’s egyenes jellemű szolgabirája
hivatalos leveleket, legbiztosabb postai vonalok B o c s k o r M i h á l y folyó hó 15-én K. Lónán,
midőn szabad csapat fölállításán működnék, egyik
használata mellett küldjék ide Debreczenbe.
munkatársa Bánfi László kezében vigyázatlanság
2or. Az ellenségtől feladott és bár kioek
szóló hivatalos , vagy nem hivatalos leveleket is ból elsült pisztolylövés következtéül szörnyű halál
szinte biztos postákon ide Debreczenbe szállítani áldozatja lett. A’ jó fiú, szerető rokon, buzgó hi
szoros kötelességöknek ismerjék.
vatalnok, szelíd emberbarát és lelkes hazafi el
3or. Tapasztaltatott, hogy a’ kormány hiva
hunytét minden hozzátartozói és ismerői mélyen
talos levelei nem azon pontossággal és gyorsa fájlalják. Nyugodjanak porai csendesen 1
sággal szállitattak, mint a ’ kormányzat szüksége
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F ölh ívás.
Napjainkban a’ legrémitóbb alakban jelentkező
halálnak félelmeit sokszorosan kiállottaknak ne
vében emelem hozzátok gyenge esdó szavamat,
kebletökben a’ könyőrérzelem magasztos árjaitól
bullámxó szivet hordoxó Kolozsváriak!
A’ fergetegnek, melyet a’ nemxeti nagylétönket megrontani akaró gazság támasztott szeretett hazánk fölébe, lecsapott villáma a’ lelkes
Enyedet is ezrek minden vagyonával, földi bol
dogságával porra égeté.
Százak lelték ott a’ romok között fel sirjokat. Százak szaladtak a’ merre lehetett két
ségbeesetten. A’ férj elvesztve imádott nőjét és
gyermekeit. A’ nő kisdedét , kit szive alatt szív
vérével növelt föl az életre, kebelére zárva, an
nak hangos dobogásaival éltetve.
Az úton számosán fagytak e l , számosán jöt
tek ide körötökbe i s , itt enyhet, nyugalmat kere
sendők. Nézzétek! arczaikon most is láthatók a’
kétségbeesés n y o m a i,... most is ragyognak sze
meikben a’ rémülés-kifacsarta vérköoyük. Ezek
letörlésére szólitlak föl benneteket. Mert a’ lélek
és szív mély sebeit, talán a’ minden keserveket
orvosolni tudó idő som fogja meggyógyíthatni. —
Ha van jó tett, ez lesz, minek jutalmát istentől
is elveenditek. Valahány ilyetén bánatos könnyeket
letörlendetek, annyi boglárt tüzendetek a’ halán
tékaitokat kőrülragyogó érdemkoszoruitokba.
Rajta azért minden renden lévő t. ez. polgá
rok ’s lelkes hölgyek ! fogadjatok be házaitokba
az ide menekültek közül, a’ menynyit lehet. Má
sok, kik ezt nem tehetik, segéljék a’ szegénye
ket pénzzel, ruhával. E ’ város 20 — 25 ezer ki
nem fosztott lakosa, ha csak egy egy pár garas
sal járuland is a’ szent czélhoz, mégis a' bor
zasztó szükség érzetének kínosan metsző fulánkja
megtörve leend.
A’ vész még mindig reszkettetö mennydörgéskint zúg honnnk felett. Jövendőnk még min
dig kétes. A’ koetka bennünket illetőleg balul for
dultával, reánk nézve is boldogító leend, ha ta~
lálkozandik kéz, szivünk vétető sebeire, jótéko
nyan enyhítő balzsam-cseppeket öntő!
Minden csekély adakozás elfogadtatik a’ vá
rosi elöljáróság-a’ „Honvéd“ szerkesztőségénél és
alólirtnál.
Kolozsvárit, januar 23-kán 1849.
S z a b ó J á n o s , s.k.
zalatnai menekült, most helybeli káplán.
Az enyedi menekültek számára ajándékoztak:
1. gr. Mikó Imréné ó exja 78 darab nagyobb és
kisebb nóruhát — az előtt pedig 20 p. fr. 2. gr.
Was Tamásné 5 p .fr. 3. b. Kemény Miklósné 5 p.fir.
Közli S a l a m o n J ó z s e f .

Az enyedi menekvók számára kész pénzben
tett adományok sorából—kimaradtak 1. a’ Bereczky
György k. szolnoki biztos és 2. Lörinczy György
zilahi nemzetőr kapitány adományaik 5 —5 conv.
forintokban. Ezen 10 rf: által telik ki a’ 97 rf.
30 kr. öszszeg.
___________ N a g y F e r e n c z .
.J

M í é í S « jan. 20. Beöthi Ödön kormány biz
tos naponta érkező rendeletéi, melyek a’ törvényes
rend és csend helyreállítására irányozvák, eléggé
bizonyítják menynyire be van avatva a’ derék fér
fiú viszonyainkba ’s mint ismeri körülményeinket.
Közelebbi bizottmányi gyűlésben olvastatott fel
azon rendelete, melyben egy hat személyből álló
rögtön és egy más rendes törvényszék felállítását
rendeli, tekintetbe vevén , hogy a’ mostani forra
dalmi mozgalmak miatt a’ bebörtönözött foglyok
száma naponta szaporodik; mely törvényszékek az
eddigi hoszszadalmas formálitásoktól eltéróleg a’
legrövidebb úton hoznak ítéletet. Bizottmányunk mind
két bíróság tagjait megválasztá , az elsőnek elnö
kéül Nemes József, a’ másodiknak Alsó László
urat nevezvén ki.
Az első inkább csak az ezután felmerülendő
bűntényekre hozand ítéletet, az utóbbi a ’ múltra is
kiterjed nem anynyira politicai mint gyilkolás és
rablási merényeket tárgyalván.
És e’ törvényszéknek tágas kör nyilik a’ bí
rói kötelesség gyakorlására, mert fájdalom számo
sok azon borzasztó bűntények , melyek a ’ büntető
igazság kiszolgáltatására várnak. Itt vannak a’ g irolti és ormányi gyilkosok, az elsők Babos Károly
és Békési Zsigmond, az utóbbiak Toroczkai László
megyei hűtősöket vagdalták öszsze kaszával és fej
szével ’s végezték ki a’ legborzasztóbb kínok kö
zött állítólag azért, mivel ezen szerencsétlen e gyének egykor mint nemzetőrök szolgáltak vala
mely városban, Urbán pedig midőn Dézsról K. M.
táborát kiverte azt parancsolá, hogy mindennemű
magyar katonákat megölniek szabad.
Ott van a’ kis kajáni oláh deák, ki G. Mikes
b. debreki udvarháza elpusztításában vezér volt úgy
U. S. romladéki tisztje H a t h á z i kegyetlen felmészárolásában ’s kirablásában.
De legszívrázóbb azon esemény, mely me
gyénk végvidékével határos szomszéd Dobokamegye Ivétel helységében történt ugyan azon idő
körül ’s melyben — mint mondják megyénkbeli oláhok is részesek voltak. Ajtai nevű kételi gazdag
de elbetegesedelt öreg birtokost, a’ szomszéd hely«
ségbeli oláhok betegágyából felvették ’s Urbánho*
kisérték, ki látván, hogy ok nélkül történt elfogatása, szabadon bocsátotta ; ezután kevéssel négy
katona megjelenvén a’ háznál, pénz- és éreznemüket elrabolt ’s a’ beteg atyát ápoló egyetlen
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leány Juditot félre vetetvén holmiek megmutatá
sára, borzasztó módon megfertóztették. Egy héttel
azután a’ falubeli lakosokkal együtt más idegen
oláhok az apát leányával együtt öszszekonczolták
’s a’ még egészen meg nem haltakat félhaltan egy
veteményes verembe temették, hol együtt lelték
legkínosabb halálukat; azután egymás közt min
dent elosztottak. De ki győzné előszámlálni azon
szivetrázó borzadalmas bűntényeket, melyek na
ponként mind nagyobb számmal jőnek világosság
ra ’s melyekre az igazságos isten boszszulő meny
kövei várnak. És mind ezek hallattára a’ pokoli
szörny az átkos Camarilla nem hogy szánakoznék,
de úgy látszik mind nagyobb bátorságot és erőt
k a p , mint a’ vérrel táplálkozó vipera. Nemzetek
istene! elégeld meg már a’ sok áldozatot, szabad
ságunk megváltásáért kiontatott ártatlan vért.
Megyénkbeli egyik legelőbbkellő oláh Tri
bun Karuly László, kit sok büutéoy súlya terhel
’s egy szásznyiresi másodrendű Tribun hurokra
kerültek. Frink Ignácz pedig Huszár Zsigmond
gyilkosa, mint feljelentetek, ötöd magával megyénk
be kebelezett Kabala pataka erdős határán tartóz
kodik. Reméljük ő sem kerüli el érdemlett sorsát.
Az oláh nép úgy látszik mindinkább kezd
felvilágosodoi a’ dolgok valódi állása felől 's a’
felsőbb parancsoknak engedelmeskedni nem vona
kodik. A’ fegyverek begyűjtése is jó sikerrel foly,
a’ vadász csapat szaporodik.
A’ városi népfelkelést holnap organizáljuk.
Végül érdekesnek hiszem a’ napokban egy
oláh fuvarossal váltott beszédem közleni.
, Honnan jösz‘ ? ,,a’ táborból, katonák podgyászait vittem“ ión az oláh felelete; ,miféle katoná
é t? ,,a’ miénkét“ feleié a’ fuvaros; ,melyik a’ ti
étek ? ,,a’ magyar katonák“ ; ,hisz eddig nem a’
magyar katonákkal tartottatok ? „nem , mert félre
vezettek feleié az oláh, de már tudjuk melyik a’
császár katonája“ ; ,melyik ? kérdezém, a z , mely
nem öl, gyilkol, rabol ’s az a’ tiétek és a’ miénk;
a' császár nem parancsolhatja a’ gyilkolást“ ; ,bát
ha ő parancsolná? „akkor vele se tartanánk;“ ,hát
kivel kérdém ? „veletek“ feleié, kikkel eddig is
éltünk békességben; adja isten* hogy egész világ
a’ tiétek legyen! ezzel köszönt ’s távozott.

KÖLCSÖN KIADÓ PÉNZ.
1) Bizonyos menynyiségii pénz, kolozsvári t e h e r 
mentes HÁZ hitelalapra törvényes kamat fizetés m e l
lett kölcsön adó. Bővebb utositást ad a’ „ H o n v é d “
szerkesztője.
(n

V eg y es h írek .
— Az Alf. Hirl. szerint folyó hó 20-kán éj
jel D e m b i n s k i, a’ híres lengyel tábornok Francziaországból Debreczenbe érkezett.
— Ugyanazon lap szerint, a’ franczia nemzet
gyűlés múlt évi dec. 20-ki ülésében kijelentetett,
miszerint a’ köztársaság elnöke, átalános szava
zat többséggel, B o n a p a r t e Lajos lett. Az uj
ministerium ekép alakult: O d i l o n Barrot elnök
és igazságügy; D r o u i n de L h y s külügy; M ai
l e m i II e belügy; R u l h i e r e s hadügy; T r a c y
tengerészet; F e l l o u x közoktatás; F a u e h e r
közmunkák ; B i x i o földmivelés és kereskedés ;
P a s s y pénzügy. Ezen kívül B u g e a u x az al
pesi s e r e g , Changarnier a’ mozgó nemzetőrség
parancsnokaiul neveztettek ki.
— A’ Tiszavidéki Újságban olvassuk , miszerint
a’ pesti lakosságnak a’ fegyverek átadására halá
los büntetés terhe alatt 36 óra volt engedve ’s
az ellenség tömérdek magán fegyver birtokába ju
tott , melyeket pesti hazánkfiai ez előtt egy pár
héttel a’ nemzeti kormány szigorú rendelete daczá
ra illő megváltás mellett sem adtak által a’ haza
védelmére.
Hogy vitéz seregeink a’ főváros környékén
talpon állanak ’s az ellenség mozdulatainak tört
vetegetnek , kitetszik abból is , hogy csak
nem naponkint több kocsin hordatnak be Pestre
sebesült császári katonák , leginkább vasas néme
tek. Múlt héten egyik napon a’ sebesültekkel né
hány elfogott huszárt is hoztak. A ’ sebesültek
betakarva feküdtek, huszárjaink pedig fenülve nyúl
tak ki a’ kocsikból. A’ bámész körülállók sopán
kodva tudakozódtak, vájjon mind huszár-é? ’s a’
kocsik mellett hetykén lovagló császári tiszt nagy
fennen mondá: „alle Hussaren“ mind huszár! per
sze becsület szavára. De elmordult ám az egyik
kocsiban ülő huszár: „ne higyjetek a ’ kutyának,
huszannégyen vagyunk csak, de nem kell búsulni,
a’ ki istene v a n , elfogtunk mink két divisiot.“
Ez is csak egy huszár fogolytól telik ki.
S Z IN IJE L E N T É 3 . €sötöriököfr-jan7 2 5 -kén
1849. A’ szerencsétlen enyedi menekültek részére.

II o ii v é d.
Eredeti népszínmű 3 felv. dallokkal irta D ó z s a
Dani.
HIRD ETÉS.
Az álladalom számára gabonát nagyobb mennyiség
ben szállitni vállalkozók jelentsék magokat n á lla m , b.
m onostor utcza. K ribl ház.
T a r Imre.
Élelmezést biztos.
(3 -1 2 )
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