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Meeielenik e’ lap vasár napot kivéve minden este, féiiven. Ta rt al má t teszik a’ főhadivezérség hivatalos közl emé
nyei

'

irányczikkek , bel - és külföldi hí rek.

Hirdetmények a’ szokott díjért vétetnek fel.

H IV A T A L O S R O V A T .
A’ m a g y a r h a d i i g y m i n i s t e r , a ’
Királybágóntuli vitéz hadsereghez!
Diadal koszoruzá zászlóitokat — hiiségtek ,
kitüréstek , ’s vitézségtek jutalmául.
Az alig képzett sereg megtörte Ausztriának
táborát szabadság és jog iránti lelkesültével, ’s
elszórta a’ szabadság ós ellenségeit a’ segélyül
hivott orosz csapatokat.
Vezérletében hős tábornoktoknak, ki, életeken
uj ragyogó borostyánt füze dicsőssége koszorú
jához, többet vívtatok ki mintegy pártütött tarto
mányt — egy lapját vívtátok ki az elhalhatatian
emlékezetnek világtörténetében.
A’ nemzet szabadon választott képviselőinek
egyhangú határozatában, hálás jutalmat nyújt
diadalmas seregének oly vitéz mint bölcs vezére
által, ’s igazságos kezeibe teszi le hősei számára a ’ hü elismerés jeleit.
Magyarhon hősei! vegyétek hazátok hadügyministerétöl a’ nemzet háláját!
Mészáros Lázár,
hadügyminister.
Belsőszolnokmegyei szolgabiró Rácz Adám
neje Ketheli Juliánná, egy ősi kis harangjokat,
a’ maga és rokonai a’ Rácz család neve alatt, az
álladalom számára felajánlani szíveskedett, melly,
főbíró Pataki Dániel által ide már bé is szállítta
tott. A’ lelkes nőnek ’s családjának tanúsított ezen
buzgó hazaíiságáért a’ hon nevében hálámat nyil
vánítom. Kolozsvártt, mart. 30-án 1849.
C s á n y L. orsz. t. h. biztos ur
távollétében
B e r d e Mó z s n .

V e m h iv a ta lo s r é s z .
K o lo z s v á r , mari. 31-ke. A’ láaangók
által meggyilkoltakért, ma délelőtt 10 órakor, a’
szabadságién nagy templomban gyásx isteni tisz
telet volt, emlékbeszéddel kisérve. Az emlékbeszé
det Bardócx János tartotta.

Jól is használta a’ kedvező alkalmat.
Az isten hozta hozzánk Bardóczot.
Hol azt, ki, köztársaságról ’s — minden szen
vedéseink daczára — az osztrák atyáskodó (!!) dynastiátóli elszakadásról merészelt volna közhelyen
beszélni, megköveiés veszélyének gondoltak ki
téve lenni: Ilardócz áldozár ur beszédei furore-t
csinálnak. Ha mind igy , városunk ma-holnap meg
lesz nyerve nemzetünk legnevezetesebb két kor
kérdéseinek.
E ’ két kérdésről lapjaink is fognak közelebb
ről nyilatkozni. Addig verjük a’ vasat, mig meleg.
Mi is azt hiszsziik Humboldtal , hogy „ha
valamely század egy nagyszerű reményt táplálni
kezdett, annak útját állam többé nem lehet.“
Európa ügyének jobbra fordulta ne találjon
minket készületlenül.

©rsziíg-^yülés.
Mart. 25-kén a’ kormányelnök ur táborba me
netele előtt néhány őszinte szót kívánt iotézni a’
képviselőbázhoz. Előrehocsátváo , miszerint az orosz Intervention», melij tekintetben a’ kormány
köréhez tartozó diplomatikai lépések megtörténtek,
és az olmüczi mart. 4- és 6-ki nyilatkozatokra te
endő előterjesztését a’ ház e lő tt, a’ hadi munká
latoknak egy kissé bővebb kifejlődéséig, minek
sikere iránt jó reménynyel biztatott, elhalasztani
tanácsosnak tartja, megpendítvén egyszersmind,
miszerint szükségesnek látja , hogy a’ képviselő
ház a’ magyar hadseregnek olly tökéletes lábrai
folytonos emeléséről gondoskodjék , hogy a’ mit
a’ napoknak győzelmei nyújthatnak , azt tőlünk az
ördög se vehesse e i ; kinyilatkoztató, hogy öt a’
múlt napok aggodalommal töltötték el. A’ képvi
selőház t. i. elhatározó, hogy a’ ki mart. i - i g
nincs az orsággyiilésen, az nem követ, ha csak
távollétét nem igazolja. Azonban ezen határozat
alkalmazásakor bizonyos kegyosztogatás kezdett
lábra kapni, miszerint a’ mint derülni kezd egünk,
megtörténhetik, hogy százankint jönek Debreczenbe azok kö zü l, kik a’ vész napjaiban jobbnak lát
ták elbujdosni. A’ honvédelmi bizottmány és a ’
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korraáoyelnök, azon országgyűlésnek kifolyása,
melly azzal vásárolta raeg a’ nemzet sorsa feletti
intézkedés jogát, hogy a’ veszély elől viszsza nem
rettent; hanem a’ vész napjaiban azon méltóság
gal , melly a’ képviselőház eszméjében fekszik,
kitüréssel és megállással megtartotta a' nemzetet.
.A’ kormáoyelnöke nem szeretné tapasztalni, mi
szerint egy szép reggelen arra é bre d, hogy az
o/ssággyülés egészen más elemekből alakult, mely
nek politikája talán veszélybe hozhatná a’ hazát,
a’ milyennek ő nem lenne végrehajtó eszköze. Es
a'kormányelnök ur ez ellen kért garantiát a’ háztól.
Előhozván továbbá az időszaki sajtó legkö
zelebbi működését, a’ melyet borzasztó- ’s irtó
zatosnak bélyegzett m e g , miután ezen ingerült
sajtóvitatkozás egy oly férfin körül is forog , ki
a’ kormány t a g j a , a’ kormányelnök ur kijelenté ,
miszerint ez ügyben a’ törvények értelmében szük
ségesnek látta egy esküttszék felállítása által in
tézkedni.
A’ kormányelnök ur szavai köztetszéssel fo
gadtattak.
A’ fetaóház mart. 27-ki ülésében olvastatott az
utolsó j.könyv. A’ felsőházi tagok tárgyában kikül
dött választmány béadta jelentését. Ezen jelentés
folytán következő 6 osztály alapittatik meg. 1.
Kormányi kiküldetésben levő felsőházi tagoké. 2.
A’ jelenlévőké. 3. Törzstiszteké. 4. Valódi katonai
szolgálatban levőké. 5. Külföldöm lakhatásra engedelrnet nyerteké. 6. A’ debreczenbeni megjelenés
től felmentetteké, a’ választmánya véleménye nyo
mán a felsőházi tagok névsora a’ Közlönyben köz
zé fog tétetni, a’ hivatalnokokra nézve felkéretik
a' honvédelmi bizottmány, miként ezek közül a’
lettleg nem hivataloskodóknak f. év apri! 15-ig leen
dő megjelenésük iránt intézkedjék. A’ többi meg
nem jelent tagokra nézve a’ megjelenési és igazo
lási határidő szinte ezen napra tétetik, fentartván
magának a1 ház, e’ tárgyban azon alkalommal in
tézkedni. Olvastatott a’ hadügyministernek jelen
tése az ellenséges hadifoglyok fizetése iránt. E ’
tárgy csak akkor vétethetvén tanácskozás alá, ha
a' képviselőház által annak reude szerint fog át
küldetni, jelenleg egyszerű tudomásul vétetett. Ezen jelentés folytán b. Józsika Miklós, az orszá
gos honvédelmi bizottmány tagja, tudomásul jelenté,
mikép a’ hadiigyminister tegnapi napról egy leve
let iutézett Wjndischgratzhez, mellyben kijelenti ,
hogy ha a ’ részünkről fogságba esett, vagy esen
dő tisztekkel, folyó év április 20-án túl úgy fog
bánni, mint eddig, t. i. mint 4 pkr. naponkénti zsolddal ellátva közönséges rabokat fogja tekinteni, s a 
ját már nálunk levő, vagy leendő foglyaira nézve
— a’ zsoldot illetőleg — szinte nem várhat egyéb
eljárást; a' személyekkel! bánásmód mindenesetre
emberi, a’ nemzet méltóságához, ’s a’ civílisatio
igényeihez alkalmazott leendvén. (Közhelyeslés).

B. Józsika M. által — fennebb közlött mondottak —
kellemes felvilágosítására szolgált az elnök előa
dása, mellyból tudomására esett a’ háznak, miként
az ellenségnek foglyainkkali mikénti bánásmódjá
ról egy tiszt által értesült az országos honvédelmi
bizottmány. Ezen tiszt — sebesülten— az alsó tá 
borban fogatott el, ’s Olmüczbe vitetett. Innen mi
után mint sebesült Olaszhouba nem küldethetett,
hogy ott — az osztrák seregek közé Boroztatván,
— a’ szabadság ellen küzdjön kényszerítve— Pozsonba kísértetett, haditörvényszék elébe lévén ál
lítandó ; honnan azonban a’ magyarok istene, ’s a’
körülmények hatalmának segélye által megmenekült.
(Közlöny.)

n é h á n y szó ig a z o lá s u n k r a . A’
,,Hon véd“ martina 13-ki számában K. S. alá Írás
alatt egy czikk jelent meg, mellyben leiratnak , az
oláh kormány alatt történt hunyadmegyei események.
E ’ hírlapi közleményben tagadhatatlanul lehetnek valósággal megtörtént dolgok u. m. Bálint Adátn rabló főnöknek irtózatos és kebel-lázitó eljá
rásai , ’sat. ’sat. de ollyanok is iratnak, mellyek
az igazság valószínűségét sem közelíthetik meg ;
például ki alolirtakat közelebbről ismeri, feltéve
azt, hogy egyikünk a ’ volt bureaucraticus kormány
alatt is soha hivatalt nem vállalt s magának soha
a’ hivatal javalmaiból anyagi hasznot nem vadászott,
másiknak pedig lesnyeki épületeiben levő bútorai
’s pinczéjében levő italai ’sat. ’sat. az oláh csorda
által, kiknek a’ czikk író állítása szerint irányunk
ba tanúsított sympáthiából inspectorokká választat
tunk, öszszerombollattak ’s felprédáltattak: az K.
S-nek epés-tollal irt ’s reánk vonatkozó vádjait
bizonyosan el nem hiszi. Hallottuk ugyan hírből ,
hogy többed magunkkal hivatalnokokká ki neveztetiünk , hunyadmegyei administrator Czerbes ma
jor által, ( ’s csudálatos, hogy mégis csak néháDyunk neve emlittetik a’ rágalmazó csikkben, miből
egyebet személyes boszszunál nem lehet magya
rázni) azonban alolirtak csak a’ kinevezés hírére
i s , el nem mulattuk Czerbes majorhoz menni ’s ott
a’ csak hírből tudomásunkra esett hivatalról lemon
dani. Tehát sem az nem áll, hogy hivatalosan in
spectorokká neveztettünk ki, sem a z , hogy ezen
hivatalban működtünk volna , sem végre az , hogy
ezen hivatal után járva jártunk, vagy abból B. A.
által az oláh nép nevében lett óvás nyomán té
tettünk volna k i , mert a’ B. A. állítólagos fellépé
se előtt a’ személyes lemondást a’ fennebbiek sze
rint megtettük ’s hogy ez nem másként áll, bizo
nyításul szolgálhat azon körülmény is, miszerint
több az érintett czikkben elősorolt ’s más meg nem
nevezett magyar tisztviselők is , kik önként Czer
bes kezéből vett hivatalokról lemondani nem akar
tak , mai napig is folytatják azt, miről tannbizonyságot tehetnek Hunyadroegyéból ide menekült ’s
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csületes jellemű ember társaink, kik éjjel nappal
minden lépteinket éber figyelemmel kisérhették ’s
haiafiui érzelmeinknek tanúi lehettek. Azonban bát
ran fölszólítunk mindenkit, ha ne talán hazafitlan
eljárásunk felöl akármit bebizonyítani tudna, lépjen
fel, mert mi Isten és világ előtt a’ vádak alapos
czáfolatára készen állunk.
Ezen alaptalan ’s rágalom teljes közleményre
meg t e h e t n é k , hogy czikk író Ív. S . jelleméről is
egy néhány szót írhassunk , de mü »’ piszkolodások ba rá ta i soha sem voltunk ’s most sem kíván
juk ilyes mikkel az olvasó közönséget untatni.
N. Várad, martius 18 -kán 1849.
S z e r e d a y I g n á c z és
M a c s k á s i József.

. ^ l í i r O S S K C l i i d o l g o k . (Folyt, és
végzet.) A’ mezőgazdaság munka napjai béállanak,
a’ munkás kezek, a’ nemzetőrség viszszahozandó
legyen expeditiojából ’s bizassék a’ megyei executio a’ vadász zászlóaljakra, ’s katonaságra.
— A’ büntető törvényszékek felállittattak itt
is ’s működésöket elkezdék, a’ rögtönitélő székek
polgári birái is kioevezvék, már csak a’ katona ta
gok kinevezése ’s a’ confirmatio hiányzik.
— A’ tisztség a’ lelkészeket buzditó rendelet
ben felszólítván, hogy martius 15-ét mint nemzeti
innepet megüljék, minden vallásos felekezetek, a’
nagy napot inoepélyes isteni tisztelettel szentel
ték meg.
— Az ellenséges táborban levők javai e gy
másra confiscaltatoak, hanem ez ügybe ollyanok is
bele avatkoznak, kiket arra senki sem kért sem
fel nem jogosított, azok csak hagyjanak fel, mert
a’ status ezen javai nem bocsátvák szabad prédára.
— Marosszéken még nincs sem kormánybiztos
sem főispán, leginkább egy hadi bizottmány áll a’
dolgok é lé n , hanem ez jó szellemű polgárokból alakittatván, még eddig jól kijöhettünk velők.
— Csány fókorraánybiztos ur átutazott itt ’s
megígérte, hogy viszszajövet néhány napot szen
tel nekünk , erre szükségünk is van. Tőle várjuk,
hogy rendbe szedje dolgainkat a’ menynyiben még
aggodalmaink maradtak fenn.
— A’ magyarországi hivatali rendszer beho
zatala iránt megjött volt a’ szabályozó rendelet ide is, a’ tisztség viszszairt, hogy a’ hivatalok még
e' zavarok között maradjanak az eddigi nevezettel
alkalmaztatván a’ magyarhoni fizetések a’ rokon
körii hivatalokra. A’ hivatalok a ’ régi nevezettel
maradnak meg egy darabig, a’ fizetés alkalmazásá
ról nincs szó , de ha nem fog méltányosabb fizetés
utalványoztatni, ezen költséges városból a’ leg
tisztább harafiság mellett is, a’ jó részt kirabolt
tisztviselők jobb részének haza kell vonolniok, mert

a’ tisztek régi legnagyobb fizetése most itt még
egy béresnek is kevés.
— Ezek szerint sok jó ’s sok nem épen jó
dolog van Marosstéken.
(Beküldetett.)
E g y m a r o s s z é k i h o n v é d t i s z t leve
léből érdekesnek találtuk töredékkép közölni: Nem
volt reményem a’ feketehalmi erdőbeoi ütközetünk
alkalmával hogy még Brassóból levélt írhassak ,
oly sűrűn süvöltének a’ kartátsok ’s apró ’s na
gyobb álgyu golyok. De Isten segedelméből ’s a ’
jó fiák elszántsága által
megmaradtunk. A ’
császári zsoldosok rendetlenül ’s gyalázatoson
kifutónak Erdélyből, ’s Brassót puskaszó nélkül
bevettük. Feketehalomnál részünkről holt 12 és
sebesült 50, az ellen részről holt el 2 0 0 , sebesült
400, mit. alig hittem addig mig a’ koródát Bras
sóban meg nem jártam. Brassóban sok Biankiak
Turszkiak ’s más ezredbeli katonák is állottak
sorainkba.....Szebenben ötezer orosz volt, Brassó
ban négyezer, mindezek a’ császármadarakkal
együtt túl repültek Erdély havasain. Az oroszok
midőn Szebennél megrohantuk, a’ mint érdemes
egyénektől hallottam, azt erósiték hogy mink nem
lehetünk magyarok, mink francziák vagyunk; kitüDöl eg is viselték magokat harczfiaink, futni kellett
elölünk az ellennek mint felriasztott vadnak.
Martius 15-dik estvéjén, több lelkesek — a’
nagy téren levő czukrász boltban — a’ szerencsét
len nagy enyediek részökre 47 fr. 20 krokat ezüst pénzben adakozni szíveskedtek: melly öszszeg e t , alólirt, mint ki a’ menekülteknek fedezésére
volt kirendelve Zilahig , a ’ kiindulás reggelén, egy
a’ nevét megmondani nem akaró őrnagy úrtól ál
tal vettem ’s az adakozók kivánsága szerint Zilá
lton Kis Ferencz ur jelenlétében martius 23-dikán
az illetőknek ki is osztottam. Kelt Kolozsvárit ,
martius 3 1 -kén 1849.
x
Fuchs Lajos,
nemzetóri százados.
Szerkesztő u r ! A’ n.enyedi szerencsétlen me
nekültek némi fölsegélhetésire 30, a’ hon védel
mében megsebesültek gyógyítására kivántató kel
lékek megszerzésére 10 öszszesen 40. negyven
rforintokut pengő pénzben, a'szeretett hon és szen
vedő emberiség oltárára fölajánltakat, a’ tisztelt
szerkesztő urnák, a’ kézbesítés szives kérése mel
lett ide zárva küldők, fogadják az illetők ezen k e 
veset, mit kevésből adhatok olly szívesen; milly
őszinte készséggel és sorsuk iránti meleg rész
véttel én azt adotr. Kolozsvárit, martius 30. 1849.
I s z l a y L á s z l ó , m. k.
Úgy értesültünk, hogy a’ t. polgártárs más
alkalmakkal is, jelesen múlt évi octoberben 100
véka b u t á t , később pedig a ’ honvédeknek szerxendő fejérn^müekre 4 pftot ajándékozott; melly és
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több

hasonló adományokról igen sxükséges lenne
a i illetőket megnyugtatni.
Saerk.

V eg y es h ír e k .
Mig középponti hadsergiiuk a’ Tisia és Duna
közt nagyszerű előkészületeket tesz egy minden
perczeo vívandó nagyszerű csatára, amott lent az
alvidéken győzelmeket aratnak fegyvereink.
— Martius 32-én indult ki seregünk Szegedről
a’ Bánát felé és azon nap , kevés csatározás után
bévette ’s egyszersmind eltörlötte a’ földszinérol
S z or e g, Szentivány és Deszk rácz helységeket.
Szenliványon temérdek hadi zsákmányon kívül 3
ágyú is jutott birtokába.
\
— Ugyanazon nap Makóról kiindult sergünk
Kis Zombort foglalta el. Nagy csata vo lt, mely
ben 70 határőr maradott a’ csatatéren, 114 egy
főhadnagyai lett fogolyá ’s 130 szép szuronyos
fegyver jutott birtokunkba.
\
— Ilir szerént a’ mieink Zentát is bevették.
— A ’ Nugent vezérlete alatti császáriak és a’
ráczok a’ felett czivakodnak, melyikök részére fog
lalják el Péterváradot. E ’ czivakodás következté
ben Nugent mintegy 3,600 ráczot már lefegyverzett és 6 ágyút vett el tőlük. A ’ megvihatlan sas
fészek magyar őrsége nevetve né z i, miképp veri
maga magát az ellenség.
— Hivatalos tudósítás szerint, Zarándmegyében a’ 37-ik honvéd zászlóalj derekasan leczkézi
az oláh csordákat. Az említett zászlóalj Csutak de
rék őrnagya vezérlete alatt az ellenséget Brádról
és Körösbányáról f. hó 18-án kiverte ’s 19-kén
Yáczáoál az aranybányát elfoglalta. Az oláhok Dé
va és Abrudbánya felé szaladlak, de vitéz kis ser
günk folyvást űzi őket. Eddigelő is már sok rablott vas, marhák, juhak lettek seregünk hadi zsák
mányává.
— Egy névtelen frátertől egy csomó sülteién
élczczel tömött levelet vettünk, mely úgy látszik
czáfolat akarna lenni azon krasznamegyei közle
ményekre, melyek e’ hasábokon mostanság több iróktól megjelentek. Névtelen czikkeket még azon
esetben sem fogadhatnánk e l , ha tartalmok külön
ben érdekes volna. Mivel azonban igen óhajtanok
tudni, ki az a’ vitéz úri ember, ki hatalmas fenyegetődzéssel akar bennünket hitvány irkafírkáinak közlésére bírni, az érintett czikket eredetijé
ben átküldöttük egyik krasznamegyei levelezőnk
höz, hogy járjon végére Írója kilétének. Anynyit
gyanítunk felőle, miként valami tönkre silányult aristocrata ivadéknak kell lennie, mert kezünk kö
zötti elmeművében az emberekuek apjával, nagy
apjával ’s tőlük nem függő természeti tulajdonaik
kal gúnyolódik a’ helyett, hogy dologhoz szólana.

( 1) Az úgynevezett hoszszuutczában, a’ barornpiac*
k ö z el éb e n, 429 szám alatt fekvő ház 1500 Q öl t e r j e 
d e l m ű k e rt te l eladó. Bővebben értekezhetni iránta nyu
gal mazot t f őharmi nczados Darnóczival.
(3)

FI GY EL M EZ TET ÉS.
(1) L u c z e r n a és L ó h e r e , mi nde nne mű f ű 
s z e r ’ por tékák ; megállapodott pesti Fn ch s és külföldi
s z i v a r o k legjobb minőségben találtatok Kolozsvárit
a’ v a d m a c s k a k e r e s k e d é s b e n .
(3)
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Hirdetés.

(1) Köze’putszában a Bárrá háznál van eladó egy 15
markos, hét éves, ép b a rn a pe jj kancza jutányos áron (3)
(1) Egy jó f é l f e d e l ű
k o c s i jutányos á r on
e l a d ó ’s bővebben é rt es ül het ni a’ szerkesztőségnél. ( 3 )
(1) Egy mezeigazda , ajánltatik egy csendes hel yen
fekvő jószágba , gondv i s e lő n ek , el l á t v a , jó bizou y i t v á n yo k ka i ; b ő v e b b értesitést v e h e t n i , b. F a r k a s u t czában a’ 60. sz. alatt.
(3)
(2) Az álladalom részére apr. 2-án azaz a’ legköze
lebbi hétfőn szarvas ma r há k és lovak fognak árvereztetni
a’ s emi nar ium udvarán.
(2)
(1) Egy a’ leg jobb k or ában lévő, ’s nőtelen e~
gyén , ki a’ gazdaság folytatásban már t öb b évek óta
t a p a s z t a l t , ajánlkozik valamely csendes vidékbeli helyre
gazdatisztnek. Bővebb értesitést vehetni belső középutczában a’ 459. sz. alatti ház tulajdonostól.
(2)
K IADANDÓ

SZÁLLÁSOK.

(1) Pesti k er eskedő D e l h a e s t est vérekek h ár om
utszára rugó, óvári 242. szám alatti házuknál és t el kökön
több r e n db e li , külön külön használható, több vagy
kevesebb szobákból álló jól ellátott szállások kiadandók
Értesítést vehetni i r án tu k ügyvéd K o t l á t S á n d o rtól
hidutszai saját házánál 281 szám alatt a’ q u a r t a házzal
eppen szembe.
(8)

S zerk eszti é s s a j á t b etű iv el nyom atja O c s v a l F e r e n c » .

