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Megjelenik e> lap vasárnapot kivéve minden este, feliven. Tartalmát teszik a’ fohadivezerseg hivatalos közlemé
irányczikkek , bel- és külföldi hírek.
Hirdetmények a’ szokott d í j é r t vétetnek tel.

HIVATALOS KOVÁT.
P e r e s e ! t á b o r n o k j e l e n t é s e Ahányból
j a n u á r 2ö-áró! a z A b o n y é s C s e g l é d
közötti győzelmes ütközetről.
Tegnap előhadammal Abony előtt Ottinger g e 
nerált , ki gyalogságot és ágyakat is nyert segít
ségül Pestről és istáét csatarendben kiállva táma
dásunkat elfogadá , két órai erős ágyúzás után ne
vezetes kárt okozva az ellenségnek , részünkről cse
kély veszteséggel megfutnmlatiuk.
Számos fogoly és ló esett birtokunkba. Az
ellenség huszáraink által Irsáig űzetett. A’ pontos
renddel elótöríető Wbirtemberg huszárok mellett még
különösön megemlítendő V e p l e r százados és egy
osztály császár huszár, kik az ellenség lovassá
gának iizésébeo kitüntették magukat.
A’ hunyadi és Lehel huszárokról i s , kik S s i ra
li eh őrnagy parancsa alatt bámulatos haladást tő
nek rendezés tekintetében, a’ balszárnyon való vi
téz előtörtetésük miatt dicséretet kell mondanom.
Főérdeme van mégis a ’ tüzérségnek átalában
— és ezek közt G I a t z főhadnagynak — R é p á s s y hadnagynak és a’ lovas 6 fontos félütegnek.
A’ históriai nevezetességű D e m b i n s z k y
hős szel’eme Ielkesité jelenlétével táborunkat; zá
loga még nagyobhszerü eredményeknek.
Kelt Debreczeuben , jan. 29. 1848.
A ’ h o u v r Iri l-öTl arfi n y.

Be m

ebruar. 2. 1 8 4 » .

t á b o r n o k j e l e ü t é s e j a n 2 4- é n
Stoltzenburgbol.
Kezemnél levő erőmet öszpontositám, itt akar
ván be várni erősítéseimet.
Délfelé jelentést kaptam , hogy az ellenség
minden oldalról ellenem jő. Örvendettem az au
sztriai szokott taciicának.
Erőmet öszsze vonva igen könnyű volt őt viszsta
vernem ’s neki tetemes veszteséget okoznom ,
8 éjjel meleg szobáinkba tértünk pihenni , mig
ai ellenség most is a’ havon szalad.

Holnapra én is rendeztem egy kis tacükát ,
mely keservesen megfogja őket lakoltatai, mai
mercoyökért. Biztosat! hiszem hogy holnap NagySvebenben hálunk.
B e m , tábornok.
A’ Szolnok-Törökszentroiklósi, tiszafüredi
és Tokaj táji seregek munkálatában hozandó egy
ség tekiutetéből, esen seregek fővezéréül Dembin
szky Henrik altábornagy Jöa kinevezve.
Alatta a ’ Szolnok táji vagyis közép tisza
melléki seregosztály parancsnoksága, az erről ön
ként lemondott, ’s érdemeinek kellő raéitánylatáva! másutt alkalmazandó Ferczel Mór tábornok
úr helyébe Répásai tábornok urra bízatott.
Debreczen jan. £9-én 1849.
A’ b o n t . b i £ o 11 m. r e n d e l e t é b ő l .
A’ kolozsvári k. térparancsnokság hazafiul
örömmel közöl egy hozzá Szamosujvárról intézett
levelet a’ következőkben ,,Láttam a’ szegény Ha
zámért vérző Honvédeket olly hiányai mit csak
női kéz fedezhet : unnál fogva kérem vegye tol
lem esen 12 darab inget a* honvédek számára,
mellyet legjobb indulatból ’s legnagyobb örömmel
küldök.
E ’ parányisággal nem kötelességem'rovom le,
•mert azt tenni még edJig senki-képes nera volt“ Hatskovics Anna, Z icbariásnő. A'térparancsnokságnak ehez több adni valója nincs, mint azon óhajtása hogy a’
lelkes no örvendhetne bár mentöl több utánzóknak.
B er z e n e z e i A n t a l ,
Őrnagy térparancsnok.
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K o m á r o m b ó l . Komárom szűz vára a’ nem
zet kormánya által oltalmazásra felesleges ’s ed
zett haderővel láttatván el , a’ Komárommegye kör
nyékén tanyázó császári rablócsorda kiűzésével is

126 foglalkozik a' várőrizet, ’s minden ily vállalat si
keréről kezeskedik is a’ derék sereg , mely csak
egy kötelességet ismer, küzdeni ’s halni ha kell
a’ haza szabadságáért. — Legközelebb jan. 11-kén
a’ csallóközi járásban ’s Pozsonmegye alsó részé
ben tanyázó osztrák vadakra tartott derék Gerion
alezredesüak hajtóvadászatot ’s Nyárasd m. vá
rosa mellett a’ mintegy négy ezer főből álló ’s
már seregünket csatarendben várt ellenséget há
rom zászlóaljai ’s a’ derék Hunyadi-huszárok egy
századával, az ellenség erős ágyutüzelése között
megtámadta, ’s ámbár a’ Nyárasd mellett elterülő
’s természettől alkotott emelkedett helylyel az el
lenség ágyulövéseink ellen védve volt, mégis a’
golyók zápora között az ellenséghez csaknem öt
száz lépésnyire előrenyomult ’s jól felállított ágyniitegiink tüzelése megkezdése után, miután a’ lö
vések mindegyike oly remekül irányoztatott, hogy
az első lövés Neustedter tábornok lovát, a’ má
sodik egy őrnagyot több tisztel ’s vitézekkel, vég
re a’ harmadik b. G e r o n b alezredest, az olasz
hadsereg egyik legvitézebb törzstisztét találván,
az egész sereg rendetlen futásnak e re d t, ’s derék
tüzéreink folytonos tüzelése mellett nagy veszte
séggel űzetett, ’s megfélemledve Pozsonig meg
sem állapodott, a ’ honnan biztos kútfők után ír
hatom , hogy a’ pozsoni őrizettel e g y ü tt, bécsi
zavargások miatt Bécsbe szállíttatott. — Komárommegye két járása most már egészen tiszta az el
lenségtől, ’s biztosan írhatom, hogy a’ komáromi
várőrizet harctias és jó szelleme biztosítja a’ nem
zetet arról, hogy hadseregeink operatioi általa
nagy mértékben segittetni fognak. Veszteségünk
ez ütközetben 3 halott, 2 sebesült. Az ellenségé
18 halott és l l 6ebefeittetelt huszár fogoly. Végül
a’ vitéz Hunyadi-huszárok méltó kitüntetéséül tu
dósítom arról is a’ közönséget, hogy ritka nap
múlik e l , hogy e’ vitézek az ellenségnek kirán
dulásaikkal kárt ne tennének, — már elfogtak 21
Jellasics-huszárt, több tiszteket és egy Perczel
táborából elszökött tisztet.
S i a I l i O S l B j v á l * jan. 31-éo.
Évtizedek repülőnek el és temetők el ma
gokkal minden jámbor óhajtás’ sikerét az irá n t,
hogy a’ városok dolgában szegény Doboka megye
gjüléseit városunkban tartsa. Az e tárgy feletti
vélemény különbség eloszlásával a’ felsöbbségtól
tagadó választ nyere mindég at érintett megye ;
ámde a’ testvériség fényes hajnala feltüne és
ez év első napjain karjaink közé vezető tőlünk
eltávolított véreinket.
Főispán Béldt ünnepélyesen behozván me
gyéje í , rögtönitéló széket állított fel. Működé
séről egy hó lefolyta alatt mitsem tudunk, noha
tele az országos fenyitó intézet a ’ közelebbről be
hozott hajtogató és szabadság, igazság ellen a-

gyarkodó vad bűnösökkel. De reményiünk eré
lyesebb eljárást ezután, mert szóljunk igazat,
ártalmas ügyünknek az irgalmazási szerep játszása.
Polgártárs ! nem durva önzés következő sza
vaim’ rugója , hanem szent kötelesség , mellyel tar
tozom az igazságnak ’s szülő földemnek. A' bórus
patsurás napok közt sok kárhoztató ítélet repüle
városunkra egyes rágalmazóktól; melyeknek viszszatorlására csak az öszszes magyar tábor felettünki ítélete elegedendö. É s ba e ’ mellé teszsük
azt a ’ miről becsületérzetünk kezeskedik, hogy
szeplőtlen volt még a’ pazsurás napok alatt is
városocskánk a’ scwarczgelb lobogóktól, gondolom
tisztában vagyunk. De fátyólt a múltakra, élünk
még, a' vad oláh kar el nem óltá éltünket; és lel
kes kormánybiztosunk felszólítására derék vadász
csapat aiakula városunkban, mit főleg közgyűlé
sünktől ea ügy végbevitelére kinevezett Gajiágó
Kristóf polgártársunknak köszönhetünk.
Gy. I.

S zerk esztő p o lg á r tá r s ! önnek a’
jelen háborús időben uj alak ’s modorban folyta
tott lapja nagy bajjal megszerezhetett nehány s z á 
mai közül egyikben, volt levelezőiheti felszólítását
olvasván, alkalmat veszek magamnak tudósításaim
megszakadt fonalát tovább folytatni.
M. v á s á r h e l y i e s e m é n y e k 1848 nov.
5-től 1849 j a n u a r i u s v é g é i g .
A’ szerencsétlen emlékű nov. 5-ke d. útónján
3 órakor, közhitei szerint árulás miatt, az ellen
séges tábor városunk mellé alig egy ágyú lövésnyi közelségre bocsáttatván ’s a ’ legjobb állás ne
kik engedtetvén, a’ nagy de elkedvelenitett’s ren
dezetlen erő az első ágyú lövésre gyalázatosán
megszaladott. Több mint száz lövés tétetett 18 ágyuból a’ tábor után és városunkra, de részint a’
gránátok el nem pattanván ; részint az akkor sza
kadni kezdett nagy eső azokat kevésbé ártalma
sokká tevén csak egy asztag szalmás gabona le
v e , az úgy nevezett kis, szalmával fedett házak
ból álló, utczában láng martalékává. Városunk véd
telen hagyott lakosai megrémülve, a’sanyaru hideg
esős éj daczára többnyire futásban keresők menek
vésüket, minek az áthőlés ’s rémülés miatt igen
sokan lőnek áldozatjai , bár a’ csata helyén egy
polgártársunk sem sebesült ’s esett is el. Sót az
egész táborból is nyolcznál több nem esett e l , anynyival kevésbé 180 mint a’ gaz szebeni lap irta volt.
A’ régeni csatázáskor ’s később halhatatlan
dicsőséget kivívott 12-ik zászlóaljból alig egy
század, bátor vitézségének e’ napon njabb kitűnő
jelét tanúsító, mert bár a’ tábor szétszaladt, ók
mégis az ellenség három ágyúját megrohanta, azokat hatalmukban tárták , d e lovas fedezetűk nem

Ievéo kénytelenek valának viszszabocsátani.
Enynyire elhagyatva ’s árulva, nehány derék
polgáraink megmentésünkről gondoskodtak ’s a’
legsűrűbb ágyu-golyó zápor közt béke lobogóval
siettek az elien táborba, melynek egy része még
azon estve fáklya világnál vonula be e’ szeren
csétlen városba, má9 része a’ város alatt töltvén
az éjét. Ezen kevés sorkatonából, többnyire szebeni és megyesi nemzetőrökből ’s több ezer oláh,
szász ’s Kükülló megyei különösön D. Sz. mártoni láncsásokból álló rabló csorda, fővezérök Ge
deon általi biztosittatásunk ellenére is még azon
éjjel eikezdé rabló dulását ’s nem csak az üresen
hagyott házakat, sót hon levő polgárainkat is la
kaikból kihajtva, mindenökből kirablák. Másnap az
egész tábor bevonult ’s fegyver keresés czime alatt minden háznál a’ legkisebb értékű vagyont ki
raboltak ’s csak azok valának kevésbé szerencsé
sek , kikhez Bianchi ezredbeli lengyelek szállásolák be magokat.
A’ szenthelyek, a’ templomok sem voltak ki
méivé, mert a’ Ferencz rendű szerzetesek templo
mába, miután azt kirabolták császári lovak köt
tettek bé. A’ reformátusok várbeli templomába lán
csás vad nép szállíttatott, ott ritka becsű aszta
lok, szónokscék, orgona, a’ padok öszszerontattak
törettek , kemencxék rakattak ’s még a’ tábor el
vonulása után is folytonosan vidéki iáncsás oláhok
kal volt tömve, kik nem csak hogy benne sem
mit sem kíméltek, sőt állati ösztöneiket is, bár
mely értelemben, ott elégítették ki. A’ Teleki könyv
tárban volt ritka becsű fegyver gyűjtemény kira
boltatott ’s Szebenbe vitetett. A' marosszéki levél
tár feldulatott. A’ rabok m. e. 126 elbocsáttattak.
E g y erős vasajtóval ellátott szobának, hol a’ hon ol
tárára adott kiucsek őriztettek, kőfala kibontatott
’s belőle minden elvitetett. Gr. Bethlen Domokos
és anyja családi kincsestára feltöretett ’s elraboltatott. * ) Hát még most sem láttok világosan ti
úgy nevezett kormány emberei! ? De minden egyes
eseteket elöszámlálnom lehetetlen. Mind ezen rab
lásokat nem csak a’ köznép vitte véghez , sőt ma
gok a’ mivellségökkel kérkedő cs. k. tisztek vol
tak a’ legnagyobb rablók és a’ szász nemzetőrök
számtalan szekereket házi bútorokkal ’s drágasá
gokkal megrakva szállítottak el innen, sőt anynyira is ment gazságok, hogy a’ jobb és becse
sebb ruha darabokat a’ tulajdonosok hátáról lehúz
ták. Ezen császári sereg több védtelen ártatlanok
legyilkolásában is kitüntette m a g at, különösön az
utón menő Katiik nevű fiatal polgárt öszszekonczolták ’s igy egy árnyékszékbe vetették. A vi
dékben feltalált székely dákot utczáinkon csaknem
meztelenre vetkeztetve vértfagyluló kínos láncsa
szúrásokkal holiérolták, a ’ várba hurczolták hol több
*) Hí van rablás a’ világon m e n t h e t ő , ez az.
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napi étien tartás ’s orvosi segély nélkül hagyás
miatt a’ kinok közt számtalanon elhaltak. így esz
közöltetett az atyáskodó ’s népei boldogitását hir
dető habsburgi ház Waffenbrüderei által a’ hű alattvalók boldogsága!
Gr. Lázár József, b. Kemény P á l, Gyárfás
Domokos , gr. Teleki Elek (mind három egy csa
ládból , kiket a’ ritka jó lelkű gr. Teleki Polixé
na özvegy gr. Kemény Miklósné , mint védaDgyalok önként elkísért) Berzenczei Ferencz, tanár
Török János és szíjgyártó Csernát József egy éj
jel a’ város volt főbírája, Csík vacsárcsi Lázár
János saját kezei által elfogattak, alig engedtet
vén nekik idő felöltözhetésre ’s két szekérre szo
rítva elhurczoltattak Szebenbe. B. K. P. Gy. D.
G. T. E. később haza bocsáttattak, de a’ többi
máig is rabságban siolik. A’ másnapi, Glaezer alezeredes a ’ Genie testületnél mint a’ vezér kar fő
nöke, úgy Gedeon József, ó cs. k. a. felsége altá
bornagya és hadparancsnoka aláírások alatt ’s ké
sőbb nyomtatványban is megjelent falragasz sze
rint a’ várostól hat kezes kiváotatik, hol a ’ már
említetteken kiviil a’ teljes szám kipótolhatása vé
gett még gr. Lázár Móricz, szíjgyártó Szabó Mózses és ifj. Jenei József valának kijelölve. Több
nyire mind olyanok , kik a’ dolgok élén nem ál
lottak ’s a’ katonaság előtt ismeretlenek ’s c-upán
n volt főbíró zsarnoki önkényének állottak utóban.
Továbbá az itt maradott katonaság parancsnokául
őrnagy Klokocsán nevettetik k i , azon nyilatkozat
tal , hogy ha a’ lakosság részéről legkisebb "áru
lást venne észre fel van hatalmazva a’ v á r o s
l á n g b a b o r í t á s á r a ’s az adott ( ?! ) keze
sek hadi törvények alá esendenek ’sat. ’sat.
Város parancsnokul kineveztetik a’ jó érzelmű
Lindaer alezredes , kibeu pártfogónkat leltük ; de
tőle, a’ magyar kormánynak irásitag és feltételeden
hitet esküdt , hitetlen gaz várparancsnok August
e hatalmat magához ragadja ’s ezután hozzá és
Ivlokocsánhoz csak német vagy oláh kérelmekkel
lehetett folyamodói.
Egy vérbiróság is alakíttatott a’ n é g y ne m
z e t b ő l , melyben tanácsos Szilágyi N. Dániel és
marosszéki kiválasztott pénztárnok Beukó Ferencz
iilnökséget vállaltak el több szász és oláh tudat
lan kereskedőkkel. Ártatlan polgárainkat, kik fu
tással nem meneküllek üldözni kezdék; »’ többek
közölt Z. M. polgárt, egy császári kémnek tartott
egyén alaptalanul reá fogott meglövéséért 4 évi
szamosujvári rabságra ítélik , miután napokig osz
lophoz kikötve keservesen elkinoztatott.
A’ helybeli oláhok nagyobb része ’s a’ gazságaíról?ihires Fogarasi Demeter, ki magát már
marosszék királybírójának kezdette hivatni, a’ re
formátusoknak századok óta birt templomát, mint
a’ románok által épitettet (ugyan mikor ? ) a’ vár
és város parancsnok Augustól, ki már régeo kanS/ e rk .

— 128 csal azemmel nézte e’ templomnak a’ reformátusok nyi, hogy ,,a’ magyar csak magyar által pusztul
birtokában lété t, magoknak átadatni szorgatták. hat el.“
A’ régeniek városunkban szemtelenül motoz
Azon oláhok tették e z t , kik iránt mi mindig a'
legnagyobb gyöngédséggel viseltettünk ’s vagyunk tak elrablóit portékáik után. Nemcsak , sőt hamis
még máig is ’s kikkel minden polgári jogainkat esküi is tettek le, mint képviselőnk T. egy tükmegosztok. Sőt eteknek ellenünkbe«» fegyver ada riért ’s abbás Horváth disznojiért; e’ mellett még
tott kezeikbe ’s az említett templomban tanyázva, keményen is fenyegetőztek, holott városunkból egy
ott a’ legvandalabb rombolásokat ’s gazságokat polgár séta volt jelen a’ táborban Régen felégeté
követték el. Papjaik még máig sincsenek hon. Vá sekor. A’ lealáztatás minden nemeit éreztük.
rosunk egy hét alatt négy különböző helyen gyujA’ székben sem ménének jobban a’ dolgok.
látott fei, de szerencsésen kevés kárral, mindig Választott f.k.biró G. F. még a’ székely táboro
megoliatott.
zás alkalmával lemondott hivataláról ’s nemzetőr
Rémülésünk még e’ közben is szüntelen ne- ségünk közé mint közvhés beállott. Ő sem vala
vekedett, mert a’ 12-ik légió praefectussa, Ro ment a’ kiraboltatástól, sót azt nála rsagyszerüleg
mán Constaníin, ki a’ sz. pénteki ga* oláh pappal cs. kir. katonatisztek követték el. Gedeon által
együtt 5-öd magával elfogatván, hadi törvény alá megkináltatoít eiöbbeai hivatalával, de azt kemény
van té v e , városunktól alig egy órányi távolságra sürgetésekre sem vállalá el. Azonban az önkény
tanyázott ’s mint mondták Klokocsán őrnagytól a’ régi bérencsei előállottak, hivatalaikba törvényte
városba bejöhetni engedélyt sürgetett, mi ha úgy lenül viszszatétettek ’s volt köztök egyén , ki na
van ’s csakugyan KI. nem engedte meg , enyayi- ponta Gustinak ’s Kl-nak referálva, a' jobb érzé
snek névjegyzékével kedveskedett.
ben méltánylandó.
A' casino , polgári társalkodó bezáratott. Há
De isten megelégelve , mind elő nem sorolha
rom egyénnek egyfitti beszélgetése eltiUatott, mind- tott szenvedéseinket, nem engedő 1848 estvéjéa
azáltal egy kis reményt nyújtó bír csúcsai tábo napunkat remény sugár nélkül tűnni le, mert miu
runkról ottan ottan elhatott füleinkbe i s , melyért tán a’ zsarnok hatalom Román Const. által tudóGedeon titkos czimborája L. J. volt főbíró áltól sittatott a’ magyar fegyver diadalmas előhaiadádec. 2ö-án egy fenyegető falragaszban megijesa- j sáró l, a’ temérdek rablóit kincsesei felpakolva ’s
tettünk ’s felgyujtással fenyegeUettünk ; azt adván j az ide hozott ta. e. 120 gyáva oláh ujjoncsal, kik
okul, hogy ő életével £oh drága élet!} felelős a’ 1 aszal ámittaitak katonákká, hogy 3 év betekével
város nyugalmáért.
ingyen földöt kapandanak a’ magyarokéból, előbb
A’ cholera ez alatt iszonyatosan pusztított ! minden betegeit a’ nagy hideg dácsára elszállít
ván , dec. 31-ke reggelén elszökött. Mily könyvárosunkban.
Karácson! innepeiriken a’ le- felmondási és nyii lett volna e’ legnagyobb félelmek között sza
átvételi császári nyilatkozványok templomainkban,! ladó, rabló ’s hiteszegett pararscscokot elfogni, ha
kémek jelealélőkben felolvastattak ’s a’ mi lég- j erélyes elöljáróink lettek volna. Elszökött velek
borzasztóbb, ugyanoltan a’ tanács utján megparan- { F. D. is családostól, hir szerint valamely oláh
csoltatott, hogy minden e‘ városba menekült man- | táborbaai vezérkedés v ég ett, temérdek hitelezőit
jen haza volt lakó helyére, azon időben, mikor! újabban meglopva.
naponként hallottuk a’ Balázsfalvárol padsorával ’s
Uj évre virradónk , még semmi bizonyost nem
kísérettel elküldött szerencsétlen honfitársaink bor tudva.
zasztó Uivégeztetésát, később ezen borzasztó p a -I
Az innen Kolozsvárra indított 40 tonna liszt
rancsolat kiadásáért L. J. ki maga igen jól tud j elfogására k.sz.pálí lelkész, a’ derék Kolosi többed
németül, azzal menté magát, hogy a’ tanácsi fó r-I magával elindul» ’s szerencsésen, midőn éppen Me
ditó értelmezte roszssul ez i d v e s parancsot.
gyés felé valónak indulandók a’ kisérő 5 katoná
Szenvedéseink pohara «aég ezzel sem v a la '! val elfogó , kik a’ város által megvendégeltelek
csordultig telve ; ezt megtölteni ’s velüak fenékig j ’s kik elbocsátiatván fenyegetések közt hagyák el
iirittetni azok igyekesiek, kiktől jogunk lett volná l a’ várost , a’ lelkes hazafiak L. J. volt főbíró ál
körülményeink közt pártfogást ’h hivatalukbani még tal lepirongattattak; a’ tanács pedig az elszökött
mai napig is eltiiretésökért némi hálát igényelni. parancsnokságnak mentségül utanna irt a’ lelkes
A’ legélesebb fájdalmakat a’ tanács némely ta g  hazafit K-t feljelentvén. fVége köv.)
KÉRELEM
jaitól szenvedők, kik a’ büntetések ’s huzavonák
( I) Azon tisztelt u r , ki a’ kolozsvárroli kivonulás
nemei gyakorlatában csaknem feljiil muiák mago k or egy Kossuth huszár utitarisznyáját szíveskedett sze
kat. Bizony sokan eljádzák ez időben tettetett nép- k é r re felvenni, kéretik azt a’ ,, Honvéd“ kiadó hivatalába
szerüségöket. Jól mondó a’ hajdon nagy Széché- küldeni.
(3)
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