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Megjelenik e* lap vasárnapot kivéve minden este, féliven. Tar tal mát tesiik a’ föliadiverérség hivatalos köziemé*
orvéi , irányczikkek , bel- és külföldi hí rek.

Hirdetmények a* szokott díjért vétetnek feL

m V A T A JL O S

ROVAT.

Hivatalos értesítés szerint, a’ kőhalmi polgár
ság, hazafias indulatból ajándékozott és a’ seges
vári térparancsnokságnak átküldött, sebesült bonvédeink számára, 343 font tépetet és 39 font pólyakölót. Miért ezennel a’ haza nevében stives kö
szönet mondatik. Kolozsvárit, jnn. 21. 1849.
Orsz. t. h. biztos,
S z e n t i v á n y i Ivároly.
A' kolozsvári katonai térparancsnoksághoz kő
vetkező adakozások tétettek u haza oltárára: junins 12-ke óta.
Majtényi Imre 3 pisztolyt. Szász Gergelyné
ördögkereszturi papnő 1 font tépést, I szalmazsá
kot, 1 óntálat és 1 óntángyért. Gyarmati Háza 2
inget, 2 gatyát, 2 lepedőt, egy csomó tépést.
Mikovini Károly 1 vontcsövű vadász fegyvert. Hú
sai álladalmi udyarbiró Randi János egy huszár
karabét. Álladalmi segéd ügyvéd Csiszár János
egy vég vásznat. Köbölkút, Lompérd és Szentmárton magyar és oláh ajkú lakosai , kórházban sinlódő honvédőink számára 1G inget, 27 lábravalót,
5 lepedőt, 8 kendőt, 2 takaróruhát, 1 szalma
zsákot , 3 párnahajat. — Hálás köszönet buzgal
makért.
alezredes térparancsnok ,
B e r z e n c z e i An t a l .

le m

l i i r a t a l o s rés® .

K o l o z s v á r , jun. 2 1.
B e m atyánk , kit e’ cximmel vélünk legmél
tóbban megtisztelhetni, Nagyváradról, hová az
Ország kormányzójával! értekezés végptt ment
volt, ma déltájt érkezett visxsza városunkba.
Az érzelmeknek , melyeket körünkben léte
kellett, hasztalan kísértenék meg leírását. Min
den kebel egy szentegyház volt ’s benne azima
tárgya B e m vala.
Megérkeztével legelső téíeménye volt intéz
kedni a’ városi hatóság utján, hogy negyven e

zer katonai vászon ruházat készíttesse k a leg
rövidebb idő alatt.
Ebéd után megjelent a' Józsika-féle álladal
mi kertben. A' nagyszámú nép kitörő örötnriadással üdvözlé ’s virág koszorúkat hintett utába.
Itt fogadta lelkes nőink küldöttségét, kik
Rákóczy kardját, díszes készületben adák a' hős
vezérnek, Csáuy volt orsz. biztosunk által, emlékjelúl.
Gazdagon terített asztal várt r e á ; de hiszen
tudjuk, hogy ő , a’ népemberek ritka példánya,
nem barátja vitelliusi lakomáknak. Szellemi élve
zet volt neki az őt köriilözöniő nép örömittassága
’s mi végetlenül boldogok valónk , hogy nyájas
szavait hallhatók ’s mosolygó arczkifejezését szernlélhetők. Hiszen ő hozott ki minket a ’ szolgaság
nak házából, ő adott viszsza a’ szabadságnak,
a ’ nemzetnek.
Este a’ város fényesen kivilágittatott. A’ szín
házi előadás a’ nagy vendég iránti tisztelet igé
nyei szerint volt rendezve. Színház után pedig
nagyszerű fáklyás zenével tisztelteiéit meg.
22-én reggel elutazott. Hová? ő tudja. Mer
re honboldogitási tervei parancsolják.
Kisérjék szavakban ki nem fejezhető áldáskivánataink !
M o í o ’/ s v á r . Tisztelt szerkesztő ur! A’
kolozsvári magyar polgárnőknek méltó panasza van
ön ellen, de oly szerények , hogy nem emelnek
szót; én tehát, föltettem magamban, hogy mint a’
szépnera mindig nagy tisztelője , helyeitek nyilat
kozz am: hallja csak!
A’ habsburgi zordon tél jéghegyekkel nehézkedett Pannónia hajdan szabad rónáin , a’ magyar
légkört mindig vastagaid fellegek vonták bé, bogy
a’ szabadság napja ne világíthasson , ’s már azt
vélte az osztrák absolntismus, miként Pontos part
jain a’ hős Rákóczi Ferecczczel együtt a ’ magyar
polgári ’s vallásszabadság is örökre el van te
metve, és már valóban a’ magyar nemzet hason
lónak látszott egy börtönben sinlődö rabhoz, ki
nek csak a’ szenvedés fájdalmai, a’ Szerencs ét-
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leaség majestása ’s a’ véres boszuállás eszméje
hangzanak viszsza a' börtön falairól. Ámde a’ ma
gyarok istene neto szenvedő tovább a’ sújtó csa
p á s t ; parancsold, hogy legyen tavasz, ’s a’ ma
gyar Dioscorusok K o s s u t h ’s B e tu menydörgés ’s villámok közt szállónak le a ’ légkör
ből a ’ magyar nemzet újjá teremtésére: ezek
boxák elé a’ szabadság tavaszát ’s a ’ jéghegyek
elolvad ak , már a’ Duna, Tisza ’s Maros hullá
mai vidor szökdéncseléssel utaznak a’ szabad 0 ceáu felé , melynek túlsó pariján a’ zsarnokság szétparánylik: már az egész magyar földön violák ’s
rózsák hirdetik a’ nemzeti függetlenség ’a nagy
ság ta va s is zá t, és hogy a’ szabadság már arany
gyümölcsöt is ne teremjen csak azok a’ minden fokazatu aristokráták kétkednek — vagy jobban mond
v a , kívánják — kiket a születési vastag előítélet
’s még vastagabb önzés arra Inda lealjasitoi, hogy
az istentelen osztrák reactiot egész lelkekbó! pártol
ják. Igaz, a’ nagy Bem kivívó Erdély szabadulását ;
ez a' második, de as elsőnél szerencsésebb Rákó
czi Ferenci ép oly vitéz, mint varázs kardja, azt
oko z á , hogy a’ magyar ’s ennek palg. ’s vallási
szabadsága ngy viruljon, mint virul a’ politikai
szent földön: Eszak-ámérikában; ő azt akarja,
hogy Magyarhonban csak egy trón legy en’s azon
az emberi méltóság üljön , ő azt akarja , hogy a’
szolgaság a’ magyar földről örökre száműzessék.
Jól tudja azt minden magyar: étet minden tiszteli
imádja, ámde csak a ’ magyar nőnemnek juta eszé
be étet némileg megjutalmazni. Igen, a’ kolozsvári
polgár hölgyek, a’ bonszeretetben mindig vetélke
dő CzirjáUnó szerencsés indítványára megszerzők
o’ magyar szabadság nagy mártírja Rákóczi Fe 
renc* rokouának fejedelmi kardját ’s azt az indít
ványozó vezénylete alatt bemutatók t. h. or. kor
mánybiztos Csány urnák az öreg hősnek leendő
kézbesítés végett. Szép ajándok, mert azt igaz ma
gyar szív adó, de kimondhatlao becse mégiscsak
az által nyer, miként egy oly hős oldalát fogja
diszesiteui, ki Magyarhon érdéit kerületének meg
üt entője.
Oly szép tény volt e z , mely a ' s p á r t a i ’s haj
dan romai nőknek is becsületére szolgait volna ,
annál bámulatosabb h á t , miért nem említi azt meg
a Honvéd még csukj egy betűvel i-*!
Nagy
reményünk van hát, hogy ezen alkalommal, midőn
Kolozsvár oly szerencsés , hogy öreg apánkat fa
lai közt tiszteli, ’s midőn ugyan a’ kolozsvári nő
nem ötét egy hajdan pecsovics, de most nemzeti
kertben, melynek járdái rózsa koszorúkkal valá*) De iiát ugyan hogy említhette volna, mikor á t a 
d á s á r ó l csak a’ f. hó 21-i Ünnepély alkalmával vett
tudomást. Mondja meg, kérem, a* aitalam is határta
lanul tisítéll síép nőknek , hogy bizony ok nélkül ha
ragú sím li.
'
Öz e i k .

nak béteritve, oly kitünöleg megtisztelő, a’ azerkesztőség nem fog vonakodni e’ czikket hírlapjá
ba igtatni.
Id. F a r k a s S á n d o r .

J ú n iu s 1 9 -k e ,
Nagy nap volt Nagyváradon.
Ekkor találkozott itt Magyarhon nagy fiainak
két legnagyobbika: K o s s u t h az ország kor
mányzója és B e m altábornagy.
Nem említjük az ünnepély, nem a’ lelkesültség nagyszerűségét, melylyel a ’ tiszta magyar v á 
ros e’ két m >g >s vendégét fogadó. Hissen van-é
a’ szabad Magyarhonnak egy z u g a , hol e’ két
nevet a’ nép imáiba ne szöjje ’s ha a ’ ritka sze
rencse jutott testi szemeivel láthatni, ne iste
nítse a’ nagy férfiakat ?
E ’ napot történeti emlékűvé teszik azon h a 
tározatok, melyek a’ két hon-mentő négy óra
boszszant tartott értekezésének eredményei.
Mi egyéb tárgya lehetett volna tanácskozá
su kn ak , mint a’ népszabadság megalapítása, szi 
lárdítása és terjesztése.
A’ tanácskozmány több részletei titkok. E g y
van, mi a’ püspöki lak falain kívül hatott.
Bem altábornagy feladatául lön tűzve: a z o n
e s e t r e , ha c s a k u g y a n orosz h a d s e r e g
t ö r n e be h a z á n k b a , G u l l i c z i á r a é s a z
Ol áh f e j e d e l e m s é g e k r e is k i t e r j e s z teni figyelmét.
Ha rejlik egy síikrája a’ szabadságra törek
vésnek azon tartományok népeiben, és gyámolitni
fogja őket, mint bátorító, vezető és hatalmas s e 
gé d, egy g'yőani tanult hadsereg élén, a’ sza
badság európai hirii bajnoka: milíiónkint kelnek
föl a' zsarnok uralom ellen ’s elkövetkezend az
ésiaki óriás végórája, midőn halálhö^gései közi
atkozni fogja a ’ peredet, melyben segédkezet ajánlott egy szabadságért küzdő nemzet leigázására.
Úgy legyen!
S i i l í S Z e g 1. A’ múlt hó elején e' város felszólitiaiottj hogy rendezett tanácsosai lássa el ma
gát, *s csak a második komoly felszólításra ala
kult meg a’ tanács a’ Hátszegen lévő kereske
dőkből, ’s néhány rokkant oláh katonából, báróéin
a’ város rendezési szabályok értelmében. Mihezképest legyen szabad orst. teljhatalmú biztos ur
figyelmét a’ szükséges kellékek megvizsgálása , ’s
Hátszeg városának oz 1848. évi 23. t.cz. értel
mében rendezett tanácscsali felruházása végett mi
előbb egy biztos kinevezésére fölhívni, mivel Hát
szeg az eddig élvezett országos reform jótétemé
nyeiből nagyban részesült. Katonai nyomasztó szer
kezete és a ’ megyei béfolyás alól a’ részére meg
adatott rendezett tanács által felmentetvén, és igy
politikai kiskorúsága kötelékeiből feloldatván, sa
ját lábra állíttatott. En teljes hittel bízom Hátsieg
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város tehelöä és lelkes népében és a’ mostan ott
szállásoló, 8 mielébb birtokot szerző magyarok
ban, hogy a ’ nyert politikai jogokért és számos anyagi jótéteményekért hálás fog lenni a’ megtá
madott hazához. ’S midőn e’ hazafiságát igénybe
veendi, polgári k ö v e s s é g é t f >gja teljesíteni , le
gyen bár na anyagi, vagy véraldozat. Kezesked
nek ez iránt Hátszeg magyar ajkú népének azon
tettei, melyeket a ’ husvét előtti nagy csütörtök óta
a’ magyar katonaság szives elfogadásában, az á t 
vonuló tömérdek katonaság ’s egyéb tábori szerek
szállításában tanúsítottak. Éljen az uj rendezett‘és
törvény értelmében választott tanács. Éljen a ’ mi
elébb magyar várossá alakulandó Hátszeg !
F e l e l ő i t Do b o z i I s t v á n urnák báró
K. I. ü g y é b e n .

(Vége.)
Tisztelt nyilatkozó ur oly dicséreteket halmos
b. Kemény Istvánra, oly felséges erényeket tulaj
donit nekie, minőket ez a* függetlenségi charta k i 
hirdetésekor mondott beszédében Kossuthra nem
halmozóit, nem tulajdonított, mert ezekről átaláaoson hallgatott, ’s felhozta, hogy esen ember
szerető férfiúnak lehet köszönni, hogy 1300 me
nekülteket öszsseszedelt és útnak indított ’sat. t i 
zen dicséret nem egyéb, mint a’ szajkónak pávatollakkali felékesítése: mert tudja meg ön ezimzett nyilatkozó ur , hogy először : na életben ma
radott szerencsében, nagyobbára a ’ legrettentőbb
téli hidegben, több napok óta rongyokba burkolt,
’s életüket nagyrésziut farügyével és hóval táplált
menekültek megszabadítására az első impulzust nem
b. Kémény Isi van adta 5 másodszor: azoknak ki
szabadítására nem általa, hanem némely menekül
tek által tétettek a1 sürgetett szükséges lépések.
Ha b. Kemény Istvánnak a’ ,,g>öngéd emberszeretőlí czimet méltán megérdemelni ’s fóispáni kö
telességének eleget tenni kedv e’s akarata lelt vol
na , vájjon nem elég módja volt volna-éjaouar. 1től jan. 8 ig, mely idő alatt Enyed minden fede
zettől megfosztva ugyan, de oláh csordától is el
foglalva még nem volt, az egé-*z enyedi népesség
megszabadításáról gondolkodni. Hiszen ha lehetett
két versen, mikor feldühödt oláh gyilkosoktól volt
Enyed ellepve, az eletben maradottakat megmen
teni , sokkal könyayebb lesz vala a’ még le nem
gyilkolt férfiakkal, kik közül sokaknak lőf-gyvé
ré is volt, áz egész népességet as öldöklés elő!
kiszabadítani. De mind ezen idő alatt báró Kemény
István hogy éí és működik, semmi jelét nem a d 
ta, sót a’ rablás és gyilkolás megkezdése után is,
melynek híre mindjárt az első nap megjött Tor
dara, megvárta «’ magasztalt főispán, hogy né
mely meneküllek által ösztönöztessék a’ kétségbe
esett szerencsétlenek kiszabadítására, s ekkor is
fájdulom! az erélyesebb intézkedés csak 9 nap

múlva történt, 's innen van, a’ fagy miatti sze
rencsétlen nyomorékoknak oly nagy száma.
Hogy b. Kemény István és neje a’ hálátlan
euyedi menekültek ápolása és elhelyhezése körül
menynyit fáradoztak, ennek bebizonyításául hivat
kozik czimeiett nyilatkozó ur Kolozsvár városára.
Miis rövidség okáért arra hivatkozunk , megjegyez
vén , hogy Kolozsvár városát, a* az ennek oépét
nem csak a’ salonokban keressük ’s meg vagyunk
győződve, hogy Kolozsvár városának uépe báró
Kemény Istvánnak e tárgyra vonatkozó eljárását
épen más szempontból Ítéli és méltányolja, mint
Dobozi István urnák értelmiségi osztálya. Mert mi
azon gyöngéd felebaráti részvétet, mely itten Ko
lozsvárit az enyedi menekültek befogadása, ápo
lása és sok részbeni segedelmezése körül tanúsít
tatott, miután b. Kemény István és neje tudtunk
ra a ’ magokéból senkit sem ápoltak és segedel
meitek, azt jogosan nem másoknak . mint azon emberszeretö polgároknak ’s polgárnőknek tulajdonít
hatjuk , kik a' segeddmezésben tettleges részt vet
tek ’s kik iránt az illető menekültek méltányos hálát
érezni és nyilvánítani és nyilatkoztatni soha nem
sxiiaendsnek. Kérjük azért tisztelt Dobozi Istváu
urat, hogy a’ nem érdemelt bálának szerénytelen
követelése helyett barátját és druszáját vegye reá ,
miként azon 8 — 9 ezerre ezüstben menő segede
lem pénzekről, melyek kezei közé folytak, miulhogy erről soha senkinek sem számolt, lenne szi
ves a’ közönségnek számolni.
A’ fennebbiekből meggyőződhetett még maga
cMmzetí nyilatkozó ur is arról , hogy a’ b. Kemény
István ellen feladott vád.ik nem rágalmak; hogy
a’ 173 aláíró, kik a' panaszt magokévá tették,
nem alacsony érdek , hanem épen a’ hon közügye
iránti lelkesülés által és nem elrejtett boszu vágy
tól, hanem a’ nyilvános hon elleni bűnnek méltó
utálata által indíttattak ’s miután a’ czimzett nyi
latkozó ur szavai szerint is b. Kemény Istvánt a’
közvélemény anynyira és oly méltán sujtolja , hogy
mellette senki sem kívánt felszólalni: ebből is eléggé feltűnő, miként azt nem az enyedi nép há
látlanságának , hanem a’ Kemény István köztudat
ban levő bűneinek tulajdoníthatni. S ezek szerint
lehetetlennek tartjuk, hogy maga czimzett Dobozi
István ur is nyilatkozatát elhirteleokedettnek ne ta rt
sa , melynek számos félszegségeit saját ügyfelei
szemére fogják lobbantam, ’s hogy a’ hályog s z e 
meiről lehulváo, undorodva meg ne ismerje, mi
ként azon szoros ismeretség, melye! nyilatkozatá
ban dicsekedni láttatik , erdélyi tapasztalatlan eljá
rásainak szerencsétlen botlása, mely ha tévelygé
séből korán ki nem üdül még veszélyt is vonhat
maga után, és hogy meg ne bánta legye», mi
szerint életét és bec-filetét, legdrágább kincseit,
oly minden érték és nyomaték Délküli jószágra in-
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hypotecalta, mint a’ milyen a’ b. Kemény István
bazafiusngn.
E i t e l számoláiunk be van végéivé: nem tehetjiik mindazonáltal, hogy bucsnió helyett önnek
tisztelt aleiredes és kormánybiztos ur ki ne j e 
lentsük, miként a’ becsület nem csak a’ nagy ur,
de az egyszerű polgár előtt is legdrágább kincs :
következőleg azon gyöngédtelen szavak, milyene
ket ön haszált elbiresülendő nyilatkozatában, épen
egy elkinzott, elnyomorodott, bánattól és inségiői
földig levert nép irányában, csak egy megcsoutosodott uristocrata kebléből fakadhattak : de azt gon
doljuk , tudja ön tisztelt alezredes és kormánybiz
tos ur, miként a’ törvény gondoskodott arról, mi
nő büntetés érje a z t , ki valakit sajtó utján ala
csony érdekkel és elrejtett boszuvágygyal vádol
és vádját bébizonyitaui nem tudja. Isten velünk!
E n y e d i ek.
Valóban súlyos vádak emeltettek e ’ terjedel
mes czikkben Alsófehérmegye főispánja ellen. As
igazság és közérzület érdekében semmi sem kívá
natosabb mint, hogy a’ biin, ha való, büntettessék, az ártatlanság pedig, ha méltatlanul szen
ved, napfényre jöjjöo. E ’ szempontból óhajtjuk,
hogy azon bírói eljárás, mely b. Kemény István
ügyében, mint tudjuk, jó darab idő óta folyamat
ban van, mentői előbb béfejeztessék. Eredményét,
bármelyik fél részére üssön k i , olvasóinkkal tu 
datni , tartozunk az érdekelt felek reputatiojának.
S z e r k.

V e g y e s h ír e k .
— Marosportus lakosi processiot jártak űr
napján. Méglátja egy osztrák tüzér a’ várfokról ’s
talán mert fegyveres seregnek gondolta, oda süt
egy hu&sounég) fontost. Alig süvölt el a’ golyó az
ájtatos nép feje fölött, a’ várfokra villám csap le
a’ felhőkből, két tüzért lesújt ’s az ágyút demontirozza. Az isten is velünk harczol. Regének is
szép; de valóságos téuyuek állítják hiteles egyének.
— (limesről Írják a’ Hadi Lapnak, hogy e' hó
4-én , jjinidón ottani határvédeinknek takaradót
doboltak, a’ muszkák anynyira megijedtek , hogy
egész éjen át lovaikon virasztottak. Azt gortdoldulták, hogy a1 magyarok rajok akarnak törni.
— A’ csíki főparancsnokság az uj zászlóal
jak fölszerelésére megkivántató ing darabjáért 8,
a iábravalókért 6 p.krt. ígért a’ székely nőknek.
Ok hivataloson jelentették, mikent ingyen varnak
a' harciok hős fiainak, csakhogy megtartsák Kos
suth országát.
— Az osztrák bankjegyeknek saját hazájuk
ban nincs kelete. Az osztrák kereskedő és iparos
inkább semmit sem ad e l , mintsem bécsi bankje

gyeket elfogadjon.
— Olmiicz vidéke ostromállapotba helyezte
tett, mivel K o s s u t h o t épen úgy éljenzik ott is,
mint Magyarbouban, le a ’ magyarok ellen szállitandott oroszoktól megtagadták az előfogatot.
— K l a p k a tábornokunk csak 29 éves. A»
Alf. liirlap szerint 1820-ban született Temesvárit.
(I) Az álladalom részéről közhírré tétetik— hogy
itten Kolozsvárit— a’ volt kormányszéki lakban műkö
dő különböző hivatali osztályok számára — a’ követke
ző télre megkívántaié — 300 az az háromszáz rövid öl
tűzifa bészerzése és bészálitása iránt — idei augusztus
lui első napján — a’ leninit kormányszék! lak levéltári
hivatal egyik szobájában ár-csökkentés fog tartattatni
az árcsökkentés feltételeit— a’ vállalkozni kívánok ak
kor ott helyben megértendők.
(3)
SZÁLLÁS KIADÁS.
(1) A’ b. középutczában a’ posta felett egy 4 Mo
hából álló szállás , melyek kelteje az ntcza felé, istálló
és szekérszinnel ellátva, f, év julius l-ő napjától Sz.
Mihály napig kiadó. Értekezhetni helyt a’ szállás tu
lajdonossal.
^3)
(1) Az álladalom részéről ezennel közhírré tétetik:
hogy a havasi ellenségtől számos juh, kecske, sertés,
és szarvasmarha foglaltatott el , továbbá egy sötét pej
karicza, melynek hal farán V. G.. eg> befoglalt hetük
láthatók, és 21. darab birka juh és 3. bárány is, — me
lyek Kolozsvárit élelmi gazdakezelő SZABÓ ZSIUMOND
utján — a’ maga rendin— 12. napig megláthatok ; mely
határidő alatt ha követeléseiket a’ lehető tulajüonosok.
he nem adják azon túl a’ marhák el árveicztetnek.
Kolozsv. junius 21-én 1849-ben.
(3)
HIRDETMÉNY,
(3)
Kerestetik két kis leány gyermek mellett t»endő szolgálatra , egy ezen szolgálatban már gyakorlott
értelmes nő személy (.Kinds frau:) a’ beállni kívánó je
lentse magát a’ Honvéd szerkesztőségénél.
(4)
(3)
A’ k i n e k k é t jó ii á m o s l o v a len
ne e l a d ó jelentse magát a’ szerkesztőségnél.
( 3)
(2) Hunyadmegyének Bokaj helységében egy jó
szág akár haszonbérbe , akár örök áron eladandó , mely
hez tartozik egy udvar megrongált épületekkel, csűrös,
veteményes és gyümölcsöskertel , a’ falu közepén foga
dó, két luezernás és egy lenes kert,- - három fordu
lóban 93 . kéből l-ső osztályú .szántóföld; — 3 (5. szekerszénát termő kaszáló, — 800 veder bort termő sző11ő j
es két darab erdő: — bővebben értekezhetni Szászváro
son Koczok és Németh urak könyvkereskedésében. (3)
( 3 ) Egy miveit franczia nő a’ franczia nyelvből ta
nítási órákat kíván adni gyermekeknek, a’ tanulni kí
vánó nevendékek szülei szállásán , bővebb utasítást le
het venni a’ középutczában gr. Tliorotzkai Miklós ur
házánál.
(3)
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