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K o lo z sv á r , jaiius l.

pór szó az or szágos  t örvényszékekhezi  k i n e v e 
zések iránt.

Láttok, olvastuk a’ Közlönyben, miként a’ hétszemélyii és or
szágos törvényszékekhez közelebbi időkben igen számos kinevezé
sek történtek.

Ezen kinevezések iránt a’ királyhágón túl és innen a’ közvé
lemény csekély kivételekkel nem a’ legk-dvezóbb.

Többekről el lehetne méltán mondani, mit minap az Alföldi 
Hírlap egyik nj-aradi levelezője az uj-aradi helyettes polgármester
ről monda: miként maga sem tudja, mily érdem ’s mily igény ál
tal lön az országos törvényszék ülnökévé kinevezve?

És feltűnő itt kötöttünk, hogy a’ királyhágón- innenró! sok oly 
egyénekre nem lön tekintet, kiknek igényeik az egyesült Magyar
bon országos törvényszékeinél kétségen kívüliek.

De átalán feltűnő az is: hogy csak amúgy kivételesen látjuk 
a’ kinevetettek már elég hoszstu lajstromában a’ valódi democrata 
elemet képviselve, melyet csakugyan a’ néhai liberalismns másod 
’s harmad rendű hősei csak igen nyomorúságosán képviselnek.

Mi veteti most a’ kormányt átalán a’ kinevezésekben?
Legelső tekintetet látszanak a’ képviselői testületre fordítni.
Ám legyen, mert a’ ki ott ül a’ nemzet képviselői sorában, 

arról, habár egyébiránt a’ jelen országgyülésrei választásokról igen 
sokat lehetne mondani, feltehető, hogy a’ közbizalom jelöltje.

De helyes-é ily csoportos kinevezések által a’ képviselői tes
tület fogulatlanengán csorbát ejteni ? Ezt minap a Marlius lő-ike 
igen helyesen felfejlette.

Annak, ki a’ képviselők közül kineveztetik, le kell mondani 
újabb választásig követi helyzetéről.

E’ tétel alaposságát semmi sem döntheti meg.
Másként a’ képviselői testület a’ kormány obligatus^karzatává 

váland.
Már pedig az istenért, csak ezt ne tegyétek!
Vezeti továbbá a' kormányt a’ kinevezésekben a’ személyes is

meretség , jóbarátok ajánlata, néhai politikai nevezetesség ’s foko- 
zati elöhaladás igénye.

Mi nem tartunk azokkal, kik az Alföldi Hírlap szerint sokak
ban a’ kinevezettek közül az igazságügyi minister régi követpajtá
saira akarnak ismerni ; mert nagy részét a’ jámboraknak nevükről 
is alig hallottuk eddig emlittetui , ’s mert Vukovich igazságszere- 
tetébe bízni akarunk.

De ha csak személyes ismeretség után indulunk, legjobb aka
rat mellett is lehelünk elfogultuk.

Azt pedig , mit a’ szebeni lapnak egy debrecteni levelezője a’ 
minap ira, hogy az igazságügyi tározóhoz egy zenemester is ki 
lön nevezve, csuk tréfának tartjuk.

És ezt már épen nem akarjuk hinni, hogy a roinisterek jó- 
, barátaik ajánlatára feltétlenül hajolnának; de hogy vnnnah esetek, 

melyekben csak ily ajánlatok nyomaira találhatni, kétségtelen.
És a’ néhai politikai nevezetesség?

K ln u s e n h u r g ', den 1. Juli.
Einige Worte über die Beset zungen der Lan

des Gerichtshöfe.
Wir sehen und lesen ira ,,Közlöny“, dass zur Septemviraltnfel 

und den Landes Gerichtshöfen in den neuesten Zeiten sehr viele 
Ernennungen geschahen.

lieber diese Ernennungen ist jenseits und diesseits des Király
hágó die öffentliche Meinung, mit wenigen Ausnahmen, nicht dia 
günstigste.

Von mehreren könnte man mit Hecht sagen, was neulich ein 
NeuArader Correspoudent des Alfölder Zeitungsblaues von dem Neu 
Aratier Interims Bürgermeister sagte: Dass er selbst nicht begrei
fen könne, welchem Verdienst und welchem An pruch er die Er
nennung tum Assessor des Landes Gerichtshofes zu verdan
ken habe ?

Und auffallend ist es uns, dass diesseits des Királyhágó kein. 
Rücksicht auf viele solcher Individuen genommen worden ist, deren 
Ansprüche auf Stellen bei den Gerichtshöfen des Vereinigten Un
garns unbeiweifelt sind.

Ueberhaupt aber ist auch das auffallend: dass wir in dem 
schon genug langen Verzeichnissen der Ernannten das ächte demo- 
eratische Element nur so ausnahmoweise vertreten oehrn, wefcfies 
Wohl die Helden zweiten und dritten Haoges des ehemaligen Li
beralismus nur sth erbärmlich vertreten.

Was leitet jetzt die Regierung durchgängig in den Ernennungen?
Die erste Rücksicht scheint sie auf die Körperschaft der Re- 

praesentanten zu nehmen.
Nun es sey, denn wer dort in der Reihe der Volks Repraesen- 

tunten sitzt, von demjenigen kano man, Wenn auch übrigeDs über 
die Wahlen zum gegenwärtigen Landtage vieles zu sagen wäre, 
voraussetzen, dass er der Auserwählte des allgemeinen Vertrau
ens sey.

Ist es aber Wohl in der Ordnung, durch so zahlreiche Er
nennungen der Uubefnogenheit des Rcpraesentanten Körpers Abruch 
zu thuu ? Dieses hat neulich der ,,15. Martius 1 sehr richtig aus 
einander gesetzt.

Derjenige von den Repraesentnnten, welchen die Ernennung 
trifft, muss bis zur nächsten Wahl seiner Depntirten Stelle entsagen.

Pie Grundbältigkeit dieses Satzes kann nichts umstessen.
Sonst wird der Repraesentanten Körper zum obliganten Chor

der Regierung. . . .
Nur dieses aber tinit um Gottes Willen nicht. Ferner leitet 

ober die Regierung bei den Ernennungen persönliche Bekanntschaft, 
Empfehlung guter Freunde, ehemalige politische Berühmtheit, und 
der Anspruch auf stufenweise Beförderung.

Wir stimmen denen nicht bei, welche nach dem Alföldi Zei- 
tnngshlatt, in vielen der Ernannten, die frühem Deputirtea Kame
raden des Justizministers erkennen wollen , denn einen grossen 
Theil der Unschuldigen haben Wir bi-her nicht einmal dem Namen 
nach erwähnen hören, und dann wollen wir dem Ilechlsgefüble 
Vukovichs vertrauen.

Wenn wir aber von persönlicher Bekanntschaft au«geheo, kön
nen wir auch beim besten Willen befangen seyn.

Denn was ein Debrecziner Carre-pundent neulich dem Herr- 
mann-täder Blatte schreibt, dass auch ein Musikmeister heim Ju-e 
sliz Ministerium ernannt sey , hallen Wir für einen Scherz.

Und das wallen Wir nun gerade nicht glauben , dass die Mi
nister sich unbedingt den Empfehlungen ihrer Freunde fügten, ob 
es wohl Fälle gibt, wo man die Spuren aufftnden kann, dass blos» 
dergleichen Empfeh nngen entschieden.

Und die ehemalige politische Berühmtheit ?
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Oh ez igen gynkorta legnagyobb mértékben csal.
Hiszen jól tudjátok, miként csak nem régen még abból is mo

nopóliumot űztetek: kiknek lehessen saólásuk n’ közdolgokhoz?
És nem tudjátok-é, miként vannak egyéniségek, melyek egy 

vagy más hivatalra legalkalmasabbak, de vagy szerénységük, vagy 
saj“4 életviszonyaik miatt nem léphettek az egyeíül idvezitó térre, 
hol az ember régebben notabilitássá válhatott ? 

hát o’ fokozati előléptetés igénye?
Oh oh ez már csakugyan furcsa lenne !

ejutott igen sok a' néhai szereplők parasifkarzatábdl o’ kor- 
különböző osztályaiba, némelyik csak megszenvedtetett, mert

-ászcis emlékezetű HolMíammer vagy Kanczellaria mellett ti- 
1, vagy tanácsnok volt; és hát e’ véletlen, ez eseményesség 
1 igényt adjon sokkal kiválóbb egyéneket mindvégig mellőzni ?

Sent igazság, miként a’ régi jó időkben oly egyéniség, mely
óbát tökéletesen kiütné, bajosan haladhatott elő. kis ti folytat— 

akarjátok a' néhai kárhozatos patrociniumok sorsjátékál?
Már pedig folytatni fogjátok ha nma testületek maradványai

nak mások fölött elsőséget adtok.
Mi tudunk esetet, hogy oly urficskn , ki sok érdemesek mel

lőzésével elnöki titkár leve régen, azokat, kiket akkor praeterealt, 
a’ leggyalázatosabb cselszövéoyekkel most is schaebbaa tartja.

Hogy ezt teszi nem csudáikozunk rajta, mert az ily állatnak 
vérévé vált a’ cselszövés; de bogy teheti, ozon bámulnunk kell!

A* tehát a’ kérdés, minő utat, minő módszert kelljen kőret- 
ni a’ kinevezésekben,

hogy a’ közindignatio lehetőleg mérsékeltessék, ha néha,mert 
gyarlók vagytok ti is — hibázni találnátok a’ választásban ; .

hogy a’ közbizalom hivatalnokaitok iránt megszilárduljon ;
hogy meggyőződést szerezzetek , miként a’ liivatalosztás sem 

nem pajtássági osztozódás a’ szegény nemzet véres verejtékén, 
sem nem kegyosztás, mely személyes érdekeknek hódol;

hogy meggyőződést szerezzetek , miként̂  a’ hivatalnyerés ér
dem képesség mérlege ?
*....Nyissátok meg a’ pályázat útját ’s o’ dolgon nogyobbára se
gítve lesz.

Jelöljétek ki a’ feltételes tulajdonokat a’ hivatalokra, melyeket 
beakartok tölteni ’s tűzzetek ki bizonyos időt, mely alatt jeleatse 
magát, a’ ki hiszi, hogy arra való ’a bizonyítsa be arravalóságát.

He legyetek aztán a’ választásban igazságosak és méltáoyosak.
És indokoljátok n’ kinevezéseket.
Most ne csináljunk magunknak illusiokat és ismerjük el, mi

ként nem állnak még ott viszonyaiok ’s nem derített a’ publicitás 
a' hivatalban levőkre, az arra képesekre, azoknak működéseire, 
érdemeire, politikai hitökre oly világot, hogy a’ mellett a’ közvé
lemény kijelölhessen egyet kettőt, kik közöl aztán bizton választ
hattok.

És ismerjük el azt is, miként a’ kinevezések még csakugyan 
érdem, vagy politikai szilárdság jutalmául ’s képesség elismeréséül 
tekintetnek.

Ha az érdemet, a’ politikai szilárdságot, a’ képességet mel
lőzitek , le fogjátok azokoak birtokosait hangolni.

’S nyer-é ez által a’ közügy.
A* mondott ut, a’ csődiileti kinevezés kivált a’ törvényezikke- 

ket illetőleg minden baj nélkül alkalmazható. Itt azon egyébiránt 
előfordulható, de bizony sokszor az önkény, a’ patrocinium palás
tolására szolgáló ellenvetés sem találhat helyet, hogy felelős mi
nister csak olyant nevezhet ki, kibe személyesen bízik, kit ismer, 
vagy kit bizalmas emberei ajanlanak, kinek tehát működéséért fe
lelős lehet.

Mert bizony senkinek sem fog eszébe jutni, a’ bírák ítéletéért 
a’ miniéiért vonni felelet alá.

És eleget tesztek felelősségtöknek, ha mindennek alkalmat 
nyújtotok a’ pályázatra ’s azokat nevezitek ki, kik magokat min
den tekintetben arravalóknak bizonyítják. □.

M oloZS Julius I. Vidékünkön több falvakon honvédek ke
ringenek. Tegnapelőtt Bonczbidárais vetődött három, kik gyávasá-

0 diese tiíuscht öfters onf das gröbste.
Wir wissen ja , wie vor gar nicht langer Zeit auch damit 

Monopólium getrieben wurde, wer über öffentliche Angelegenheiten 
das Wort führen dürfe ?

Uod wisst Ihr den nicht, dass es Individuen gibt, welche am 
geeignetesten zu einem und dem andern Amte sind, aber entweder 
aus Bescheidenheit oder wegen ihren Lebensverhältnissen, die allein 
selig machende Hahn, wo inun vorhin eine Nutabililiit werden konn
te, nicht betreten konnten.

Was endlich der Anspruch auf Stufenweise Beförderung?
Dies wäre denn doch sonderbar!
Aus dem Parasitenchor der vorigen Ilolleninhaber sind sehr 

viele bei den verschiedenen Abteilungen der Regierung ongekom- 
men, einige bloss geduldet worden, weil sie bei der Hofkammer 
oder Kanzelei traurigen Andenkens Secretair oder Hofrath waren, 
soll nun dieses Ungefähr, diese Zufälligkeit immerfort, bis zum 
Letzten, ihnen den Anspruch vor viel ausgezeichnetera Individuen 
geben ?

Heilig wahr ist, dass in den guten alten Zeiten eine solche 
Individualität, welche vollkommen probehältig war, schwer weiter 
kommen konnte; und Ihr wollt das Lotteriespiel der einstigen ver- 
dammenswerthen Protection fortsetzen?

Nun aber würdet Ihr es dadurch fortsetzen, wenn Ihr den 
Ueherbleihseln jener Körperschaft den Vorrang vor andern einrän- 
men solltet.

Wir wissen den Fall, wo ein solches Junkerében, welches 
mit Uebergehung mehrerer Verdienstvollen Praesidialsecretär wurde, 
zuletzt diejenigen, die es damals übersprang, durch die schänd
lichsten Intriguen bis jetzt im Schach hielt.

Das der Erwähnte so handelt, darüber wundern wir nns nicht, 
denn solchem Vieh wird die Intrigue zu zweiten Natur, dass aber 
solches geduldet wird, darüber müssen wir uns wundern.

Es ist nun die Frage, welchen Weg, weiche Verfahrungsart 
soll man bei den Ernennungen einschlagen ? dass

I. die allgemeine Indignation so weit als möglich gedämpft 
werden könne, wenn Ihr mitunter, denn auch Ihr seyd scbwachs 
Menschen, Euch in der Wahl täuschen solltet.

!i . Das allgemeine Vertrauen zu Euren Beamten erstarke.
3. Das Volk die Uiherzeugung gewinne, dass die Amtsverlei* 

hung weder ein Auftheilen des armen Volks-Schweisses zwischen 
Kameraden, noch eine Gnadenverleithung ist, weiche persönlichem 
Interesse huldigt.

4. Sich davon überzeuge, dass die Erhaltung eines Amtes den 
Massstab des Verdienstes und der Befähigung obgebe.

Führet die Wettstreite (Concurse) ein, und der Sache wird 
grösstentheils abgeholfen seyn.

Nennet die für die Aemter, welche Ihr besetzen'wollt, beding
ten Erfordernisse, setzet einen Termin fest, bis zu weichem sich 
jeder, der sich dazu geeignet glaubt, melde und seine Geeigent-
lieit beweise.

Seyd aber dann bei der Wahl gerecht nnd billig. "
Machen wir uns keine Illusionen und erkennen wür es, dass 

unsere Verhältnisse noch nicht so gestaltet sind, und die Oeflent- 
lichkeit auf die Beamten, ihre Fähigkeit, ihre Verwendung, ihre 
Verdienste und ihren politischen Glauben kein so helles Licht ver
breitet, dass die öffentliche Meinung dabei einen oder den andern 
bezeichnen könne, unter welchen Ihr dann getrost wählen könntet.

Erkennen wir ferners an, in wie weit die Ernennungen bis 
noch nur als Belohnung des Verdienstes u. der politischen Festig
keit, u. als Anerkennung der Befähigung betrachtet werden.

Wenn Ihr das Verdienst, die politische Festigkeit u. Befähi
gung übergebt, werdet Ihr die Besitzer derselben verstimmen.

Und wird die allgemeine Sache hiedurch gewinnen?
Der genannte Weg, die Ernennung mittels Concurses, vorzüg

lich in Hinsicht der Gerichtshöfe ist ohne alle Ungelegenheit an
wendbar. Hier ist jener, übrigens vorkommende, doch gewiss oft
mals zur Bemäntelung der Willkühr und Protection dienende Ein
wurf, dass der verantwortliche Minister nur einen solchen ernenneii 
könne, dem er persönlich vertraut, den er kennt, oder den ihm seine 
vertrauten empfehlen, für dessen Geschäftsführung er also verant
wortlich seyn kann, —nicht an seiner Stolle.

Denn es fällt gewiss niemanden ein, Wegen des Richters 
Urtheil den Minister zur Verantwortung zu ziehen.

Ihr Ihut Eurer Verantwortlichkeit Genüge , wenn Ihr jedermnn 
Gelegenheit zum Concurriren gebt, u. diejenigen ernennet, die sich 
als íd jeder Rücksicht dazu geeignet Ausweisen.

M o l o s  d. 1. Juli. In unserer Gegend schweifen in mehreren 
Dörfern ifonvéds hemm. Vorgestern gedeihen auch nach Bonczbi- 
da drei, welche zur Entschuldigung ihrer Feigheit unter dem da-
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eiik mentségéül nz ottani sokzdalmató nép kösött rém híreket ler- 
jesztgettek. Szavátrais vetődön vagy hat, kiket az ottani nemzet őr- 
8égi tisztek lefegyveresvén, ide kisértettek a' térparancsuoksághoz, 
’n ionén ma fegyveres kiséret mellett Kolozsvár felé vitettek, Ezek 
_> | |em utócsaputából illantak cl, meglátván, hogy egy néhány sie- 
keren Ueszterczefelól sebesültek hozutnak. ltemeilem lakolni fognak, 
annál inkább mivel egy vidék csendjét felkavarták.

Déézsről egy innen oda rendelt sóhivatal melletti schvarcigelb 
szellemi! egyén is haza futott; eiis rémségen híreket hozott, hazudott 
mindent, ’s még se vonta n’ tisztviselóség érette kérdőre, magán 
körökben azonban megkapta a’ magáét, hol még némberek is ki 
keltek ellene, ’s ténnyit gyávaságnak nevezték.— Városunk miod 
e’ mellettiéi tűrhető csendes, nem készül futni senki. Úgyis kell ba 
forradalmi nép akarunk lenni.

Midőn ni erdélyi kerületből egy törvényhatóság sein ujonczo- 
I zott a’ télen, mi akkor ujonczaink 2 —3-dnt bé adtuk; mostis folyt 

n’ múlt heteken az ujonczozás, de az oláhok bujkálása miatt, hamar 
nem szedhetvén öszve az ifiakat, elkésett a’ törvényhatóság a’ bé- 
küldéssel. Nem kellett volna későn fogni hozzá, ’s most hazánknak 
hetven honvéddel több volna. A’ halogatással csak Fabius Cuncta- 
tor nyert volt, más többnyire vesztett vele.

S z e b e il  , június 20. Száz szónak is egy a’ vége: szász 
emberség szalma tűz; f. hó 22- és 23-án csaknem minden szebe- 
nl szász polgár húst és pálinkát vásárolt, de nem azért, mintha 
búcsút akarnának venni a’ magyaroktól, hanem a’ rég óhajtott 
muszkákat készültek megvendégelni, ügyetlen szász pofát sem lát
tam , melyen határtalan öröm ne sugárzott volna, és az oly buz
gón óhajtott vendégek helyett mi vagyunk még itt. Aprólékos in- 

i solentiákat nem veszünk számításba, hogy többire a’ magyar lobo
gók eltűntek ’s az apró magyar bankjegyek forgalma is egy pár 
napig megakadt vala, igen azt nem veszszük számításba: mert hi
szen ki sárgaságban van, az előtt minden szin csak sárga; még 
a’ 78-ik száma Siebenbürger Botéban sem botránkoztunk meg , mert 
Hintzben Benigni tanítványát rég megismertük, csak aaynyi kü
lönbséget találunk a’ mester és tanítvány között: hogy ama* elvből 
gyalázatosán működött mind végig, ez pedig elv nélkül változik 
mint az idő, péld. már a’ 79-ik számban más nótát dalól.

Hanem hogy számosán vannak Honvéd tiszteink között is, 
kiknek, hogy még lista «séges kifejezéssel éljünk, n’ uopokban 
képükből kérdő jel alakul' vala, ez tagadhatatlan.

Bizony, bizony ha a’ terhes időkben félre vonult kedves mag
zatokért csata edzett ifjaink tovább is mellöztetnek : a’ sok kegy 
osztás megtenni gyümölcsét.

Uraim! egy zsoldos kadét császárja kedviért megtud férfiason 
halni, nekünk egy hazáért, annak szabadságáért kell küzdeni ’s 
minden e’ szabadság barczbnn elvérzett testvérünk egy-egy alop kö
ve a’ nagyszerű épületnek. Ila vonnak, kiknek életük kedvesebb a’ 
hazáénál ’s ha vannak, kik mint a’ védegylet korában minden kül
földi czikket a’ honi felelt becsültek: okuljanak akár a’kü'földi pél
dák utón is.

Most részletességbe nem bocsátkozunk, nem nevezzük meg a- 
zon őrnagyot sem, ki a’ napokban bizonyítványt akart szedni: hogy 
ő a’ magyar ügy mellett soha Bem küzdött; hanem hn élünk majd 
szólunk álladnlmi sáfárkodásról és sok egy ébről, mert igyekeztünk 
némely eljárásokat figyelemmel kisérni.

Kovács Klek,  
főhadnagy.

Junius 23-ika reggelén , iáidon Gyulafehérvárról Dévára hiva
taloson utaztam , mintegy 8 óra lehetett, midőn Gyalmárra érkez
tem nagy fegyver ropogások között. Csak hamar értésemre esett, 
högy a’ móczok Gyógyra lerohanván, onnan minden gabonát (me
lyet azelőtt 7 héttel nngy bajjal a’ katonaság öszszegyiijtött és nem 
tudom kinek restségéből nem vitetett bé Szászvárosra) elvittek , 
nem csak, hanem nzzal meg nem elégedvén, még Szászvárosra is 
hé akartak törni ; de a’ gyalmári parton Frits százados által ása- 
tott sánczokból tulajdon vadász csapatja, és azután nz odaérkezett 
székelyek által viszszatarlóztattak. Az oláhoknak nagyon jó állása

sigen Marktvolke Schreckgerilcbte verbreiteten. Auch nach Szavát 
gelangten sechse, welche die dortigen Garde Uff eiere entwaffoelen 
u. an das hiesige I’latz-Commando eskortirten, u. welche heule voc 
hier unter Waffenbegleitung nach Klausenburg nbgefülirt Wurden. 
Diese sind aus Beins Nachhut entsprungen, als sie sahen, dass von 
Bistritz her einige Wägen mit Verwundeten kamen, leb hoffe, dass 
sie biisäen Vi erden, um so mehr, weil sie die Buhe einer ganzen, 
Gegeud aufwühlten.

Auch ein von hier zum Deescr Salzamt beordetes Individuum 
scliwarzgelben Geistes ist von dort nach Haus gerannt, brachte 
schreckenberger mit eich u. log allerlei, ohne jedoch von seiner 
Amtsbehünlc zur Verantwortung gezogen worden zu seyn; in l’ri- 
valkreisen hat er übrigens das seine empfangen, wo selbst Frauen 
gegen ihn waren und seine That Feigheit nannten.— Unsore Stad: 
ist bei alle diesem ziemlich ruhig, niemand denkt daran, sich zu 
flüchten, so muss es auch seyn, wollen wir ein Volk der Revolu
tion seyn.

Wahrend in Siebenbürgen keine eintigo Gerichtsbarkeit den 
Winter über recruttirte, gaben wir 2 —3 Unseres Quantums ein, 
auch jetzt wurde im den letzten Wochen die Ilecriitlirung betrie
ben, wegen dem Verstecken der Wolachen aber konnten die Jüng
linge nicht schnell genug versammelt werden u. so verspätete sich 
die Gerichtsbarkeit mit deren Einsendung. Man hä te nicht so spät 
damit anfangen sollen, so hätte das Vaterland jetzt 70 Honvéd 
mehr.— Nur Fabius Cunctator siegte durch Zögern* andere verlie
ren meist dabei.

I lermaanstadt  am 20. Juni.
Kurz und bündig: Sächsische Ehrlichkeit dauert wie Strnhfcner; 

Am 12- und 13-ten I. Monaths kaufte fast jeder sächsische Bür
ger in Hermannstadt Fleisch und Branntwein ein, aber nicht des
halb, als ob Sie den Ungarn ein fettes Abschiedsmahl geben woll
ten , sondern um die mit Sehnsucht erwarteten Bussen gut zu 
bewirthen. Kein einziges sächsisches Gefriess ist mir zu Gesicht 
gekommen, an welchem das grösste Freudenfeuer nicht geglänzt 
hätte, doch statt der ersehnen Gäste, sind wir noch da. Kleinliche 
Insolenzen: dass die ungarischen Fahnen meistens verschwanden, 
dass die ungarischen kleinen Banknoten auf einige Tage ausser 
Kurs kamen, wollen wr nicht anseebnen; sogar die 78. Nummer 
des Sieben bürg.  Bote ns giebt uns kein Ärgernis«, denn im 
i l intz haben wir den Schüler Ben i gn i ’s längst erkannt, mit 
dem Unterschied zwischen Meister und Schüler , dass jener seine 
impertinenzen vom Anfang bis zu Ende aus Grundsatz verfolgt hat
te , dieser aber verändert sieh aus Grundsatzlosigkeit, wie das 
Wetter, z. B. in der79-ten Nummer, stimmtcreine andere Saite an.

Aber unläugbar giebts viele unter den Honvéd üff.ciers, deren 
Gesicht —um gelinde zu sprechen — in den letzten Tagen zu einem 
Fragezeichen entstellt wu de.

Wahrlich, wenn zu Nutzen der in schweren Tagen sich zn- 
rückziehendeu unsere hampfgestühlte Jünglinge noch länger be
seitigt werden, diese Gnadenertheilung wird ihre bittere Früchts 
rogen.

Meine Herren! der Söldling ist im Stande für seinen Kaiser 
wie ein Mann zu sterben , wir aber haben für ein Vaterland Und 
seine Freiheit zu kämpfen, und jeder in diesem Freiheitskaropfe ge
fallener Bruder ist ein Grundstein des grossartigen Gebäudes. Wenn 
es solche giebt, die ihr eigenes Geben höher schätzen, als das 
des Vaterlandes, und Wenn es solche giebt, die— wie zár Zeit 
des „Védegylet“— die ausländischen Waore höher schützten , als 
die inländischen, diese sollen sich durch ausländische Beispiele be
lehren assen.

In Einzelnheilen wollen wir uns jetzt nicht einlnssen , auch 
den Major nicht nennen, der sich während dieser Tage um Attes
tate bemühte, dass er für die ungarische Sache nie gekämpft hat; 
wenn wir aber noch weiter leben , werden wir Gelegeheit haben 
von seinen Bemühungen in Staatsangelegenheiten, und von vielem 
undern zu reden; den wir suchten seine Schritte mit Aufmerksam“ 
keit zu verfolgen. Alexius Kovács,  Oherlieut.

Als ich nm 23. Juni von Knrlsburg nach Déva eine Amtsreise 
machte , langte ich etwa um 8 Uhr, unter dem Krachen von Ge
wehren in Gynlmár an. Gleich darauf erfuhr ich, dass die Mo
tzen Gyógy überfallen, und nicht nur alle Frucht von dort (welche 
vor 7 Wochen mit schwerer Mühe durch das Milituir war zusam
men gebracht, und ich weis nicht aus wessen Nachläsigkeit noch 
nicht nach Szászváros nbgefülirt worden) weggenommen, sondern 
damit noch nicht zufrieden nuch in Szász:áros hätten einbrechen 
wallen, jedoch aus den vom llanptmann Frits hei Gyalmár errief« 
te‘en Schanzen durch seine Jäger Abiheiluag und die später dn- 
solbat eingetroffenen Siekler davon ttbgehalten wären worden: Di«
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volt, mert u’ gyógyl oldalon a’ 100 éves á n g y  jegenyefák mellől 
ée egy piHita korcsomábril lövöldöztekde minden «iker nélkül, 
mert a’ sánciokból jól oltolmaiták magokat vitézeink. Kgyszerre 
látok érkezni vagy IG vadászt egy mozsár ágyat vonván kereke
ken magok után. A* ágyú kiválik a’ vadászok közül, ’s az úgy
nevezett Iterevói ház kertjénél két fiatal tüzér felállítja a’ kis á- 
gyut, ’s csakhamar megszólalt és nz 5 dik lövésre 17 mócz sza
ladt ki a’ fogadóból. — Déváról viszszajöltemkor halián] , hogy az 
ifjú tüzérek 4 móczot leitek le ágyújukkal, ö-öt megsebesítettek. 
Tudni*kivánjátok kedves olvasóim , kik azon tüzérek ? Friis Lajos 
századosnak két fia: egyik 15, a? másik 1G éves, és ezek az nb- 
r ml bányai Hatvani-féle borzasztó csaliban is résztvellek , most pe
dig Gyulafehérvár alatt harczolnak. Kivülök még két testvérük har
czol a’ hazáért atyjokkal együtt. Éltesse az isten a’ vitéz családot 
és adjon hazánknak sok nyeleiken hazafit!

Egy utazó honvéd t iszt.

V egyes h írek .
— Az osztrák-orosz ellenség felső Magyarországba jun. 18- 

kán tört be. Eperjes felé tartott 18 ezer, Siepes és Zsmplénme 
gyén keresztül vonult 8 ezer. Ilüszeben, Lófalu és Giráld mellett 
előőrsi csata volt, melyben a’ mieink vitézül viselték magukat. A- 
tooban az ellenség túlnyomó száma miatt viszsza kellett vooulniok , 
különben bekeritteltek volna. Jui. 22 kén vonult keresztül hadse
regünk Eperjesen. Jun. 23-káu ismét csata volt 2000 kozákkal 
Somosnál  ’s a’ kozákok viszszaverettek. Jun. 25-kén seregünk 
Forrón állomásozott. Jun. 2G-kán este Mtskólctra szállolt táborba.

— Az Alf. llirl. legújabb tudósítása szerint, jun. 28 kán az 
ellenség már Tokajt is megszállotta , a’ hidat a’ Tiszán helyreállít
ván Itakamázot tetemes előórséggel megrakta ’s Nyíregyháza felé 
3 —400-fónyi serget küldött. Az ellenséges fősereg Miskólczon , 
a’ miénk pedig Csáth és Keresztes közt feküdt.

— A’ kormány, jua. 29-ről hivatalosan értesít, hogy Áradva- 
rónak capítulationalis oklevele mind két részről ünnepélyesen aláír
va a’ kormányhoz megérkezett.

— Egyébiránt tegnapi híreinknél újabbat sem az aradi várról, 
sem Győrről nem kaptunk.

Walachen hatten eine sehr gute Stellung, denn Sie feuerten von
der Gyogyer Hergseite hinter den 100 jährigen grossen Tannen- 
büumen und aus einem Wüste stehenden Wirlhshnuse; aber ohne 
allen Erfolg, denn unsere Helden vertheid'gten sich aus den Schan
zei hervor sehr gu*. Piötilich »ehe ich 16 Jäger einen Mörser auf 
Hadern nach sich ziehen, der Mörser Wird beim Guten des ILre- 
voiischen H ruses von zwei jungen Kanoniren oufge|ifiiinzt , bald 
darauf losgebrannt und auf den 5 ten Schuss 11 ieilen 17 IValachen 
aus dem ÍVirtbshaus. — Als ich von Diva zurückkehrte, hörte 
ich, dass die jungen Km-nire 4 Walachen mit ihrer Kanone nie- 
dergeschossen und 5 verwundet hätten. Wollt Ihr wissen, Wer die 
jungen Kanonire waren? Zwei Sohne des Houptmann Frits, einer 
15, der andere 16 Jahr alt, dieselben nahmen auch Tneil an der 
grausen Schlacht des Hatvani in Abrudbánya , gegenwärtig strei
ten sie unter der Festung Karlsburg, ausser ihnen Kämpfen noch 
zyvei Brüder sammt dem Vater fürs Vaterland. Gott erhalte die 
Heldenfamilie und gebe unsere Vaterlande viele solche muthvolle 
Patrioten. Ein rei sender  Honvéd Olficier.

V erm isch te  H ach r ieh t eil.
— Der oeslerreichisch-Hussische Feind brach den 18-ten Juni 

in Oberu igarn ein, 18000 gingen gegen Eperies, 8000 zogen durch 
d e Zpser und Zempliner Gespanschaft. B :i Hiiszeben, Lofalu a. 
Giráld war ein Vorpostengefecht, Wobei sich die Unsrigen tapfer 
hielten; sich indess, um von des Feindes Uebermacht nicht umzin
gel t  zu Werden,  zurückziehen mussten. Unsere Armee zog am 22-ten 
Juni durch Eperies: Am 23 war bei Samos wieder ein Gefecht 
mit 2000 Kosaken, welche zuaickgeschlagen wurden. Am 25-ten 
hielt unsere Armee in F >rro Station. Am 2G-sten abends bezog 
sie in Miskolc» das Liger.

— Nach den neuesten Berichten des Alföldi Hírlap soll der 
Feiod am 28 Juni auch Tokaj, und nach Herstellung der llriicke 
über die Tlteis, Bukatnál mit einer bedeutenden Vorhut besetzt, u. 
gegen Nyíregyháza ein 3 bis 40t> mann starkes cnrps abgesandt 
haben, und seine Hauptarmee bei Miskolcz, die Unsrige aber zyvi- 
schen Csáth n. Keresztes gelegen seyn.

— D e Begierung gibt vom 29 Juni den amtlichen Bericht, dass 
sie den, von beiden Theilen feierlichst unterfertigten Capitulalious- 
Brief der Armier Festung erhalten habe.

— Uibrigens haben w r weder über die Arader Festung, 
noch über Baab neuere Nachrichten, als die gestrigen.

E lő fiz e té s i fe lté te le k .
A’„Honvéd“ eiután is, vasárnapot kivéve, naponkint fog 

megjelenni , mostani alakjában.
Félévi dija: postán heteukint négyszer küldve 6 fr. 48 kr.

Ké t s z e r ...............................................6 fr. 24 —
Helyben boritéktalanul : .......................5 fr. 45 —

Havonkénti előfizetést postán nem, csak helyben fo
gadunk el egy f or i nt j ával  pengőben.

Előfizetni lehet Kolozsvárit a’ „Honvéd“ kiadó hivata
lában b. Farkasutcza 52. szám és a’ szerkesztő szállásán b. Ki- 
rályntczn 21. szám alatt. M.-Vásárhelyit Moos I s tván ügyvéd, 
Szehenhen P é c h y J ános  ügyvéd uraknál , és a’ magyar állada- 
lom minden postahivatalainál.

I I  I  R  O  E  T  M  É  1  ¥  E  M .
(1) H á r o m  l ó r a  v a l ó  j ó  h a m  j u t á n y o s  á r o n  e l a d ó .

A’ megvenni szándékozó megnézheti az ovár bán Z u v a cl i J ó z s e f  ven
déglőnél. (2)

(2) A’ közeputczában 503 szám alatti háznál van egy pár, páros, min
den órán bő fogható pej kanUatsitkó -eladó —  kedden délután a’ lovak t o 
vább mennek — Kolozsvárról. (2)

(2) A’ közelebbi napokban több darabokból álló sebőszi eszközöket 
egy pugiláris forma fekete bő r tokban  vagy el hagytam vagy elhulla ttam; 
a ’ ki megtalál ta,  jelentse vagy a’/Slábiné patikájában, vagy szappanyutczá- 
b;»n a’ 347-ik szám alatt I> íí I J ó z s e f n é l ,  hol illő jutalmát veendi. ( I )

(3) Múlt évi november hó elein Marosszékhol síiket faIvi határról e l
futott 3. p e j , jobb fáinkon A. (te le tte  öt pon ')  bó’y  g i i , igen derék nagy 
kancza , — egyik csi llagos, egeiknek jobb farán látható fo u ad ás ;  es egy 
ezen a’ tavaszon 3. eves sáiga kencza c s ikó ,  homlokán csillag, órán lám
pás,  szárcsa lábú öszve forrasztot t E J. bel) egíi. Meg jegyzendő , hogy tavaly 
tavaszs/.al a’ 3. kanczának serénye egész*zen, a’ farkuk pedig térdig le voll 
vágva. A’ ki a’ fennirt  k a s z á k a t , ’s csikót a’ káros tul ajdonosnak — M. 
Vásárhelyre özvegy Eperjesi Györgynéhej,. — kczbesili; vagy hol letökről 
biztos tudósítást tészcn darabjától 20. pengő forint jutalmat kapand. (3)

(3) E 4 ó t  S * t » p  l i n m o s  l ó  e l a d ó .  É r t e k e z h e t n i  irániok 
hoszszu szappanutczüban 390. szám alatt F a r k a s  J á n o s s a l  (3)

FELHÍVÁS az olvasókhoz.
(3) Az 1835-ben alakult női olvasó egyle t,  eddig néhai Neroesányi 

Káro ly  kezelése alatti könyvtárá t megnyitandó: minden e’ tá rsu la t vo l le s  
jelenlegi tag ja it ,  úgy másokat is kikn> I a’ tá isulatnak könyvei használaton 
kiírni rekedtek felszólít : a’ kezük közötti könyveknek legfennebb folyó év 
junius hava 25 dikéig gróf  Wass Györgyidhez  leendő beadására.

Továbbá ,  ugyan ezen Olvasó Egyletnek eddigi tagjai fél évenkint fize
tendő öt ezíist r. forint dij letétele m e lle t t ,  úgy más mind két nembeli 
Olvasók is a ’ társulat tagj.i közi: szívesen fogadtatnak. Kik pedig körülmé
nyeik szerint csak egy hónapi időre kötelezhetik magukat,  azok két ezüst 
huszas hónapi dijj mellett is elvezhetik a’ társulatnak 1,400 darabra  menő 
im g y a r ,  frank, és nemet könyvei olvasását. A’ részvény dijak, ujonan v á 
lasztott könyvtárnok LAKHOZ JÁNOS urnái les/.nt k lefizetendok. A’ köny
vek folyó év július 1 - so napján ugyan az ir t könvvtá nők úr által lógnak 
kiada tni,  de az uj tagok,  u’ könyvek használatin vételekor,  a’ könyvtár
nok úr által meghatározandó biztosíték pénz zállogot lesznek leteendők.

Ko'ozsvárlt junius 17-dikcii 1849. (3)

(3) A’ t o r  d a i h a t á r o n  a z  ú g y n e v e z e t t  II o s z s z u - V Ö I g y-  
b e n t ö b b  k a l a n g y a  f e l e t t e  j ó  s z d n a  j u t á n y o s  á r o n  « l - a d ó .  
É r t e k e z h e t n i  K o l o z s v á r i t  b. k ö z e p u t c z á b a n  497. s z á m  
a l a t t i  h ú z n á l  a’ t u I a j d o n o s s a 1 . (3)

s i< * r k e « ll 6« s a lá t  b e lliiv e l nyom atja  O c u r a i  »’e r e n c v .




