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Megjelenik* e’ lap vasárnapot  kivéve minden este, feliven. Tartalmát teszik a’ főhadiveze'rse’g hivatalos köz leme-  
nvep iránjczihkek , be l-  (is külföldi hírek.

' Hirdetmények a’ szokott  d í jé r t  vétetnek fel.

H IV A T A L O S R O V A T .
E l ő l e g e s  t u d ó s í t á s  a’ h a r c z t é r r ő l .
Dembinszki »(tábornagynak már több napok 

előtt kijelentett azon combinatioját, hogy az e l
lenség Eger vidékén fog akarni előnyomulni, a’ 
történetek tökéletesen igazolták.

Az ellenség nagy erőt vont öszsze a’ Tárná 
völgyén ’s eldöntő csatára látszott készülni.

Dembinazki fővezér a' csatát február. 27-én 
szándékozott elfogadni. Azonban már febr. 26-án , 
midőn még G ö r g e y  tábornok hadosztályai a’ 
harcztérre nem érkezhettek ’s jó formán csak 
K l a p k a  ezredes hadosztálya foglalta el harcz- 
óllomását, délután két órakor a’ csata irtózatos 
ágyutüziel megkezdetett ’s a’ három mértföldnyi 
( Kompolt-KápoIna-verpeléti)  vonalon mindenütt 
kifejlődvén szakadatlanul tartott mindaddig, mig 
a’ sötétség a’ csatának véget nem vetett. Ez na
pon hazánk ellenségei minden ponton hátranyo
mattak ’s vitéz seregeink megtarták harczállomá- 
sukat. Több izb;n kéz-viadalra került a’ dolog, 
huszáraink két század dsidást a’ szó szoros é r 
telmében öszszevagdaltak.

Februar 28-án jókor reggel a’ nagyszerű üt
közet újra kezdődött, Windischgracz maga ve
zérlett, Schlick, Sultzig serege is támadólag vo
nult Yerpelét felé. Vitéz seregeink nyolcz óra 
hoszszant állták ’s viszonozták , hol védöleg , hol 
támadólag az iszonyatos tüzet , a’ nélkül, hogy 
az ellenségnek a’ harcztérből egy talpalatnyit en
gedtek volna. Délután 3 óra tájban a’ fővezér K á
polna helységét két ízben ostromlá ’e győzedel
mesen be is vette,  ekkor midőn a’ győzelmet már 
csak aratni kellett volna , a’ Zap.ini olasz zászló
s i  , melly a’ közös nyomás keserves érzeténél ’s 
a közös szabadságszeretetnél fogva igazságos 
harczunkbani részvétre méltatva volt , az ostrom
mal bevett faluban rut árulással átment hazánk ’s 
hazájuk ellenségeihez.

Ezen árulás, de kivált a’ két napi csatázás- 
an kifáradt seregeknek mulhatlanul szükséges 

prcinyi pihenés tekintete, a’ csatát félbeszakítok,

az ellenség is egészen kimerülve lehetett, mert a’ 
tüzelést mindkét részről mintegy el*ágták.

Seregeink a’ csatatértől egy órányira foglal
tak helyet a’ kerensend-maklári vonalon. A’ föba- 
di szállás Makiárra tétetett , seregeink legszebb 
rendben foglalták el állomásukat. Az ellenség nem 
mert utánuk nyomulni.

’S 28-án reggel seregeink parancsot kaptak 
ismét előre a’ Kompolt-KápoIna-verpeléti vonalon 
állomást venni

Az ellenség Tófalut, Kápolnát, Kált meg- 
gyujtotta.

Az ütközet nagyszerű volt. Ágyu-foglalás 
vagy veszteség egyik részről sem történt.

Első nagyszerű csata , mell) re eddig különvál
va működött , különféle hadseregeink külön osz
tályai egyesültének "s az ellenség megtanulhat», 
hogy hadsereggel van dolga, melly az igaz ügy
nek szent lelkesedése mellett bizalommal szeretett 
vezéreinek intéseire fegyelmes renddel ügyel ’s 
melly minden talpalatnyi tért csak drága vér árán 
engedne oda.

Az ellenség öszpontositá legfőbb erejét’s légy 
talpalatnyi tért nyerni anynyira nem vala képes,  
hogy az általa is elhagyott hareztér-vonalon a’ 
nagy ütközet utáni reggel febr. 28-án seregeink
10,000 emberre* megerősödve, már ismét jókedv
vel ’s bátran készen állottak óhajtva várva két 
napi ütközet után az uj csatát.

Februar. 27 -ke bizalommal tölthette el, még 
a’ kétkedők keblét is.

Dembinsiki altábornagyot egy kartács darab 
nyakszirten su jtá ; de ez nem akadályozá őt, hogy 
az ütközet végéig a’ legveszélyesebb helyeken 
megmaradna, csak lovat kelle változtatnia, mivel 
lovát egy golyó megsérté.

A’ kéz-viadalban seregeink mindenütt győz
tesek voltak. Az irtózatos ágyutüz állal itt ott 
pillanatnyira megzavarodott csapatok egy biztató 
szóra rendbe állották viszsza ’s szuronyt szegez
ve rohanták meg újra meg újra az ellenséget. — 
Febr. 27-ke szivemeló dicsőség napja volt a’ ma
gyar szabadság véd seregeinek. A’ személyes vi-



-  230

téxség nagyszerű jelenetei, meliyekbcn e1 nap tá
bornokainktól kezdve, le a’ közvitézek bátor tö
megéig olly gazdag vo l t ,— későbben adatnak át 
a’ hálás közönség méltányló tudomásának.

Kelt febr. 28-án 1849.
a’ honv. bizottmány nevében 
K o s s u t h  L a j o s ,  elnök.

L e g ú j a b b  h i v a t a l o s  j e l l ent  é s  f e b r u á r  
2 8-k á r ó I.

S z e m e r e  B e r t a l a n  a’ honvédelmi bizott
mánynak !

E1 mai nap rövid csata volt, de eredményes.
Kmetty alezredes osztályát, rnelly a’ tegnapi 

csatára későn érkezett, ma Szihalom tájékán 
megtámadta az ellenség. A’ huszárok , különösen 
a’ Miklos-huszárok és Hunyadiak vitézül viselték 
magokat, és e l f o g l a l t u n k  n é g y  d a r a b  
1 o v a g á g y ú t l o v a s t ó l .

Sok vasas elese't, sok vasas és tüzér elfogatott, e- 
zek közül a’ lengyelek már seregünkbe örvendve 
ajálk óznak.

Közülünk is estek el, de csak egy-kettő, se
besült több, két tiszt is, egyike a’ jeles Mexey 
őrnagy ki fején veszélytelen sebet kapott, miután 
még gyalog is védte magát több vasas ellen.

Most minden nap nagy eseményeknek lehet 
szülő anyja. Kelt Mező-Kövesden, február 28-kán 
1849. S z e m  e r e  B e r t a l a n  f. m. f. h. orszá- 
gos^biztos. (Közlöny.)

S e m  h iv a t a lo s  r é s z .
O r sz á g g y ű lé s .

A’ n e m z e t  g y ű l é s  f e b r u á r  2 8 - d i k  i
ü l é s é b e n .

Napirenden volt Irányi Dániel módositványá- 
nak , a’ meg nem jelent követekről, részletes tár
gyalása. Ennek ellenében T ó t h  L. egy alrnódo- 
silványt terjesztett elő, rnelly szerint a’ kitörólíe- 
tésnek már büntetést magában foglaló eszméje az
zal cseréltetik fel , hogy a’ kerületek uj választás
ra hatalmaztainak fel. És támadott újra vita azon 
elv felett, hagy valljon a’ képviselőhaznak van-e 
joga öntagjait kebeléből Uirekeszteni. Történtek 
nyilatkozatok az elv mellett és ellen. Az indítvány 
ellenzők a’ képviseleti törvényen is alapítók okos
kodásaikat, melly a’ kirekesztés! jogról nem em
lékezik, de ezen alap nem találtatott eléggé sz i 
lárdnak , miután a’ képviseleti törvény kifejtése 
épen a’ jelen nemzet gyűlésnek feladata ’sat. Né- 
roellyek szerint a’ kirekesztés által honárulási bé
lyeg eüítetnék az elmaradt képviselőkre, müly i - 
télelet a háznak, mint nem birói hatalomnak, ki

mondani nem lehet. Mások ellenben a’ kitöröltetést 
a’ ház szabályai meg nem tartásának kövttkezmé- 
nyeül tekintvén, a’ meg nem jelenést a’ honáru
lástól megkülönböztették. A’ ház többsége a’ meg 
nem jeleut képviselők helyeit üreseknek nyilatkoz
tatván ki, ’s a választó kerületeknek uj választás
ra utasittatását határozván e l , a’ vélemények kie- 
gyeolitéseül akkint állapító meg a’ szerkezetet Pa- 
lóczynak javaslatára, miszerint ezen kitétel helyett: 
, ,a* képviselők sorából kitöröltetik,“ ez tétessék: 
„képviselői állásáról tettleg lemondottnak tekinte
tik.“  A’ meg nem jelenési esetek feletti vélemé
nyezés az igazolási bizottmányhoz utasittatván , e- 
zen bizottmány kiegészítésére 6 tagnak megválasz
tása határoztatott el. (Közlöny.)

A’ kolozsvári r. catholica ekklézsia közgyű
lése, 1849 ben martius 2 -kán hozott határozatánál 
fogva, a’ haza oltárára ágyuk öntése végett fel
ajánlotta egy harmincz mázsát nyomó nagy és egy 
két mázsát egy nehány fontot nyomó kisebb ha
rangját-, továbbá ugyan ezen ekkléssiai közgyűlés
ben a1 piaristák jelen volt elöljárói kinyilatkoz
tatták , mikép az academiai templom tornyában le
vő 22 mázsát nyomó egyik nagy harangot magok 
részéről teljes készséggel felajánlják ugyan , de 
nem lévén a’ piaristák ezen harangok tulajdonosai 
és a’ tnlajdonosság az erdélyi kerület r. catholi- 
cus státusát illetvén, annak átadása iránt az em
lített r. catholicus státusnak keil intézkedni, melly- 
nek bizottmánya az ekklézsiai gyűlés által aziránt 
fe! is fog szólittatni ; ezenkívül a’ minoriták jelen 
levő elöljárója a’ közbelső harangnak átadását meg
ajánlotta; végre az erdélyi kerületben levő fran- 
ciscanusok főnöke a’ gyűlésben nyilvánította , mi
kép a’ különben is nagyon kicsi harangok közül 
azért nem ajánlhat fel egyet i s , mivel a’ város 
által a1 barátok tornyába tett óra azon harangok
hoz van alkalmaztatva, az órára pedig a’ város 
azon részének nagy szüksége vagyon ; csakugyan 
igyekezettel ieend szerzetes társaival együtt a’ kí
vánt czél ciősegéiiésére , szegénységüktől kitelő 
adakozással járulni.

S z .  U d v a r h e l y  , febr. 21. A’ nngyfeld- 
mnrschal Bertenczei, a’ Jézus nevében megindított 
agyagfalvi táborozásba bele bukván , az udvarhelyi 
nemzetőrség is többé kevesebbé megfutva bár ,  de 
megfogyva nem, honába visisratért , hanem a’ bocs- 
koros császári sereg nyomba kisérte és bár a’ bol- 
ogd és bikafalvi kis verekedésben viszszanyotnák 
a ’ hős románokat , utoljára a’ szászok és oláhok 
Udvarhelyt „vérval“ csakugyan megvették. Baron 
Heydte és Monsr. Steinburg # )  urai lettek a’ vá-

*') tízen Steinburgot az. isten az alacsonyság mintáján, 
teremtette volt, ha megkerül szó nélkül fel lehet akasztani!
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rosnak és síéknek. — Ezóta a’ reformatum kolle- 
gjumban oláhok ’s a’ polgároknál szászok tanyáz
ik ,  A’ kollégyom semmivé tétetett, természetes 
hogy a’ polgárok is némi nyughatatlanságot szen
vedtek , továbbá ha az erdővidéki táborozásba o- 
láh tábor ment, vagy onnan futott, szóval a’ sze
rencse bal és jobb fordulatában Udvarhely volt a’ 
Heydte menedéke. Ezen idők alatt szenvedett nyo
morúságoknak okául a’ tisztelt polgárság az intel- 
ligentiát tartotta , azon egyéneket kik főbbek vol
tak üldözte, a’ miatt sem kormány biztos , sem más e- 
gyénnek itt léte bátorságban nem igen volt. — Be
jövén a’ magyar tábor Erdélybe, Heydte népével 
együtt Segesvárra vonult ’s míg ottan Ebesfalvát 
pusztította, az alatt a’ székünket elhagyott volt kor
mány biztos viszszatér, több tisztekkel együtt.— 
De már Heydte anynyira lekenyerezte volt a’ nyárs
polgárokat , hogy a’ szék tisztjeinek előttek sem
mi tekintélyek nem volt. A* volt kormány biztos 
nem érezvén magát bátorságban, a’ 12-dik zász
lóaljból háromszékre szakadt 7s ott kemény hideg
ben folytonosan harczolt honvédeket , mintegy 3 — 
400-t ’s nehány mátyás huszárt egy ágyúval, Ele 
ment kapitány alatt ide hozatott , természetesen a1 
város fedezésére is. És mit tett a’ tisztelt polgár
ság? nem hogy enni, vagy legalább egy egy pár 
változót adott volna, sót még szállást sem akart 
nekik adni ’s mi több még a’ közép századokba illő 
fogást is használta t. i. református polgárok ételt 
adtak ’s rom. catholicusok nem.

Azon közben a’ kormány biztos tisztujitást tart, 
mellyet még azon éjjel Segesvárra Heydtenek bér
ebei megvittek. Heydte egy német levelet ir , melly- 
ben ráparancsol a’ székre és a’ városra, hogy ha 
a’ császár hűségétől el ’s a’ rebellisekhez állnak 
a’ város az Enyed sorsára jut. —• Nosza erre mind
járt a’ Jtajmond tisztelendő ur vezérlete alatt egy 
hat tagból álló követség fut Segesvárra ’s ott új
ból hódolnak. Most már a’ polgárok a’ Heydte ol
talma alatt nagyobbat lélegzettek ’s olly articulált 
hangokat adtak , raellyböl a’ kormány biztos és 
a’ Honvédek tanácsosabbnak látták a’ széket ide j 
hagyoi. A’ derék Element százados azon kis com- i 
mentorral távozott: hogy a’ ,,ezigányok közé is j 
nkább megyen mint Udvarhelyt maradjon“

Ezek után quasi deus ex machina Eeresztur ; 
körül egy négy tagból álló bizottmány alakul, ! 
mellynek két tagja — Szaiontni és Nagy József , 
nevű — a’ szék alsó felét egy körlevélben Eeresz- 
turra hívja hogy az ujszékelen alól levó ellenséget : 
szét verjék. — De a' székelynek az a’ szokása 
van, hogy még úrvacsorához is néha részegen 
megyén annyival inkább oda, hol egy kis curage- 
r® van szükség — S’ igy részegen neki mennek 
a Héjjasfa!vi hídnál elóórködő ellenségre — de az 
elsa puska lövésre szét futott a’ részeg tömeg. — 

Heydte Héjjasfalvára közgyűlést hirdetett;

hová a’ széknek alsó kerülete megjelent — ott 
király bírót és dullokat tett,  — Eereszturrol pe
dig követelte azon egyéneket kik a’ héjjasfalvi 
támadást okozták — különben két vagy 3 ezer 
pengőt, és 50 darab vágó marhát fizetnek. Sze- 
pegtek a’ Eereszturiak — hanem éppen a’ kitűzött 
határ napra meg érkezett a . . . .  székely tábor 
Gál Sándor ezredes vezérlete alatt.

Most már a’ nem Heydte partiák lélegzettek 
nagyot, — és lön a’ dolgoknak egészen más 
alakja. —

Segesvárt minden puska szó nélkül bevették, 
Heydte magával vitte a’ szász nemzetőrséget 
és a’ magyar foglyokat. —

Udvarhelyszék pedig az ujonczok kiállításá
val siet hazafi kötelességét teljesíteni — három 
besorozó bizottmány működik, egy Eereszturon, 
kettő Udvarhelyit, ’s hogy 3 — 4 nap alatt 4 —5000 
ujoncz benem soroztathatik , oka csak a’ bizott
mányoknak, a’ régi tiszti eljárás schlendriánjához 
szokott, ’s az ujbani gyakorlatlansága, de azért 
5 — 6 nap alatt 4 — 5000 ujoncz be leszen sorozva 
’s Udvarhelyszék az igaztalanul e’ tárgyban reá 
sütött szeny-foltot magáról le mosandja, — hanem 
addig még szólok én ahoz e’ lapók utján, — most 
még egypár szót székünk állásáról, — a’ jövő 
számban.— X. Y.

E g e r ,  febr. 2G. 1849. Dembinszki — az ősz- 
v e z é r— falaink közt van. Einek ne dobogna fel szi
ve e’ férfiú látásán, ki messze főidről, a’ nyuga
lom öléből jön e’ hazába ezer vész kötött,  részt- 
venni a’ sxabadságharcz nehéz munkájában.

Eger népe őszinte hittel csiigg e’ nevezetes 
férfiú szakképzettségén, ’s próbált jellemén, ’s 
örömmel várta az alkalmat, melyben bizalmát s’ 
hódolatát látható jelekben is kifejezhesse, a’ fővezér 
előtt.

Eljött a’ várva várt pillanat. Tegnap estve 
8 óra tájban miuíegy 200 fáklya fénye alatt nagy
szerű zenével tisztelteiéit meg. A’ díszes menet az 
érseki palota előtt — hol szállva van — elhúzódva 
lelkes uagy prépostunk Lévay laka elébe vonult, 
hol az ősz vezér,  Szemere , és mások esteliztek.

A’ t i s z t e l g ő k  szónoka avatott l e l k e s  szavakbau 
üdvezlé a’ vezért,  ’s a ’ nép örömittasan tört ki 
százszoros é l jeGekben .

Dembinszki helyett Szemere felelt a ’ tisztelgő
tömegnek:

,, Sajnálja a’ fővezér, hogy nemzeti nyelvün
kön nem fejezheti ki háláját. Neki még nem volt 
alkalma mit sem tenni. De azt kijelenti hogy an
nak , hogy a’ hadi tudományokra adta magát ,  most 
örvend főképen , mivel azt a( magyar nemzet meg
mentésére fordíthatja. És ö mint idegen főid fia.
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de a’ szabadság híve kijelenti, hogy velünk akar 
élni és halni.

„  Ezekhez még én adok néhány szót, minta’ 
nemzeti kormány tagja.

,,Szóljunk keveset, tegyünk sokat, az a’ 
kór választott jelszava. ’S önök Hevesnek és 
Egernek polgárai, szóltak keveset és szépet, és 
tettek, midőn eképpen üdvőzlik Dembinszkit, az ide 
körbe állított szövétnekek ábrázolván ott a' hőst 
kiben meleg szeretet és fényes tehetség van 
vívni a’ szabadságért. En is azt mondom önökkel, 
éjien Dembinszki, ki becsülettel megőszült hajak
kal ide jött; hogy vívjon a’ földért, melly őt nem 
szülte,  hogy szabaddá tegye a’ szolgai levegőt, 
mellyel ő nem táplálkozott; de jött, mivel híve 
a’ szabadságnak, ’s a’ szabadság hívei egy tár
saságot, egy nemzetet nem az országok határai 
szerint képeznek' Éljen a’ hős vezér és legyen 
vele isten áldása!

„Még egy szót.
,,Ez éjjeli ünnepélyt használjuk eskü-tételre.
„Ott a’ várban fekszik Dobó márvány alakja. 

E ’ név dicsössége önmagának, dicsössége e’ vá
rosnak ’s a’ várnak mely felettünk emelkedik. Ti 
néki méltó utódai vagytok , tanúbizonysága a’ múlt 
hétnek egyik éjjele, midőn ezrenként ragadtatok 
fegyvert. # )  Tartsátok fel ujjaitokat és esküdjetek.

(^Feltartjuk és kiáltjuk: „esküszünk!“ )
„Dobónak szent emlékezetére esküszünk, hogy 

vagy mint szabadok és függetlenek élünk, vagy 
meghalunk!“

(Utánna mondta a’ nép riadó szózattal.)
„Amen, úgy legyen.“
Ehhez nem kell magyarázat. A’ nép öröm- 

jttasan és fellelkesülve távozott el.

T egye» hírek.
B. K e m é n y  D é n e z s  múlt hó 17-kén Pes

ten meghalt.
— Ó z d ,  B ü k k ö s  és C s e k e l a k a  körül 

gyönyörű vadászatot tartott a’ tordai vadász csa
pat. Egyetlen éj alatt C s e l e l a k á t ó l  R a d n ó 
t i i i g  barangolta hé a’ helyeket ’s elfogott 8 tri
bünt 2 alpraefectet számos lovakkal ’s lö fegy
verekkel. Az expeditioban az az érdekes, hogy 
a’ praefectek és tribünök főtanyáját is,  a’ b ü k -  
k ö s i  udvart megzaklatiák ’s a’ fögazdát a’ híres 
G á l f i - t  is elcsípték. Okernét a’ tordai térparancs-

*) Néhány nap előtt éjjel jelentik az ellenség jövetelét 
Tüstént lőttek, a’ harangokat félreverték, a’ várost 
kivilágiták, és majd 5000 ember ált készen a’ fegyver 
minden nemeivel és a’ legnagyobb elhatározottsággal.

nők tüstént kemény őrizet alá tétette. A’ nép rög
tön ítéletet kívánt fejére.

— C s e r n á t o n i  L a j o s  és T h a l i  Z s i g -  
m o n d, Komárom megyei képviselőkul elválasztattak.

— E ’ hó 1-ső napján Debrectenbe, mint 
mondják M u n k á c s felől, vagy 750 lengyel vi
téz érkezett, küzdeni egy közös ügyért a’ sza
badságért. Mintegy 500 e’ hősök közül szuro- 
nyos puskával vau felszerelve a’ többi kaszás.

B. P u  e b n e r  látogatóba ment volt Bem tábor
nokhoz mart. 2 án Medgyesre, azt gondolván hogy 
az öreg tábornok nincs ott ’s látogatóját röviden végez
heti: azonban Bem tábornok t ö r t é n e t e s e n  ott 
volt ’s magos vendégét hozzá illöleg fogadta , ’s 
egészen K a p u s i g  viszszakisérte, bizonyossá tévén 
hogy a’ látogatást rövididön viszszánozni fogja 
Szebenben.

(1) K i r s c h n e r  S á n d o r ,  ámerikai tanítás mo
dorral képes lévén bár kit is 8 letzke után könynyen 
dlvasható szép irás sajátságához juttatni, a’ ki felőlié tu
dakozódni kiván , utasitást talál ifj. Tauffer Ferencz ur 
kereskedésében. (1)

ELADÓ MEZEI GAZDASÁG,

! (1) A’ kolozsvári határon égy 80. jugerumból
(: 1 600 : 0  ölével számitva:) álló részint szántóföld, ré
szint lucernás, részint természetes rét, égy tagba; egy 
kö ’s cserép fedelű 6. szobából álló lakó házzal , nagy 

| kő istálló, állás, több apró házikókkal, eliátett gazda
ság, akár kész pénzért, akár részletes fizetésért, akár 
cselében pénz pótlással , eladó , a’ venni szándékozó bő
vebben értekezbetik belső királyutezában a’ 17-dik azárn 
alatti ház tulajdonossal. (3)

(1) K é t  I ia m o s  l ó  e l a d ó .  Bővebb 
értesítést vehetni a’ gróf Lázár László szám
tartójától. (2)

(1) Az idősbb gróf Bethlen J á n o s ,  apanagy-
falusi udvarában több, 827-től 834-ig és más évekről 
való ó borok jutányos áron kaphatók. Értekezni lehet 
irántuk itt helyben belsőmonostorutezában a’ 193-dik 
szám alatti háznál- (6)

HIRDETMÉ NY.

(1) Ns. ArnnyosSzékben , Veresmarton, Inaklal-
ván , és Kertsedben úgy Ns. Marosszékben, Názmánfal- 
ván lévő részjószágai, özvegy mlgs Béldi Istvánnénak
több évekre haszonbérbe kiadók —  értekezödbetni irán- 
tok Kolozsvárit az Ó várban a’ 218-dik számú háznál aJ 
tulajdonosnövel. (3)

(1) A’ Bányabi'ikki posta állomás több évekre ha
szonbérbe , vagy örökösön ’s minden órán megszerez
hető—  értekezni lehet iránta Kolozsvárit, Óvár gr. Mi
kes háznál, Rácz Mozses praefectus úrral. (6)

Síer!*e*a<! és  sa já t  lietiílvel nyom atja O c s v a i  F e r e n c i .




