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H IV A T A L O S  K O V Á T .
A z e lle n s é g ’ e lh a la d t ,  K e lje n  f e l  aJ nép!

Vájjon eljött - é már ideje annak, hogy fölkeljen a’ nép, 
ovngy mikor jöveud el?

Okoskodjatok a’ mindennroi józan ész szerint és fogjátok 
belátni, hogy nem hős, de csak mozgékony nép ellen sem 
győzhet ellenség , a’ nép lakásának földén.

Látjátok, barátim! a’ muszka négy hónapig utazott, mig 
ide ért, el van fáradva, csüggedve, nem szokta meg az ég
hajlatot, az itteni élésmódot, és e’ napigian 15,000 halt meg, 
sok ezer betegen fekszik. Isten látogató ujja nehezedett rájok, 
ti is tegyétek meg a’ magatokét.

Varsótól eddig minden városban őrsereget kellett hagynia, 
különben viszszamehetésének útja elzáratnék. Ez maga elfog
lal sok ezeret. Egy, hogy ha kiindult 70,000 ember, a’ sok 
halott, a’ sok beteg, a’ sok őrsereg, a’ sok elesett a1 tábort 
bizonyosan Ieszállitá 30 — 40,000-re , miből világos, hogy a’ 
70,000 ember kijött ugyan, de abból velünk csatába 30 — 
40,000-nél több nem ereszkedhetik.

Világosítsa fel Isten , a’ mindenható, a’ népet az iránt, 
miképen szabadulhat meg a’ háború és szolgaság szenvedései
től. Lássa be a’ nép, hogy ha például, Borsod, Gömör,Sze- 
pes, Nógrád, Heves, Abanj, Szabolcs, Zemplén lakossága 
most fölkel, öszszegyiil roppant számmal, vagy a’ hátraha
gyott őrsereget puszta kézzel megsemmisítheti ’s ekkor a’musz
ka fősereg alja viszsza el van vágva , vagy azt eszközli, hogy 
két anynyi őrséget kénytelen az ellenség hátrahagyni, minek 
következménye leend, hogy 10 — 15 000-rel kevesedvén a’ 
főtábor, a’ mi hadseregünk által annál bizonyosabban legyő- 
zettethelik. A’ muszka tábor már most is vékony mint a’ fo
nalszál, mert Varsóiul Deüreczenig nyúlt el. A’ nép szakítsa 
ketté e’ gyenge fonalát az ellenségnek , ’s kígyói élete meg 
van ölve.

Hadseregünk vitézül viv, mert szereti, hazáját.
Tényé meg a’ magaét a nép is. Támadjon közűié egy* 

egy vezér, a’ ki a’ lápokkal, az erdőkből, a’ hegyekből ro
hanjon elé bajnoktársaival 's riaszsza ’s ölje a* ellenséget. A’ 
népből kell támadni a’ szabaditónak. Más szabad hazák hősei , 
megszabadító! is a’ népből támadtak. Megyénkint egy ezer 
vállalkozó az ellenség ezeréit fogja félelemben tartani.

Én nem ismerem még e’ népsiabnditót, e’ néphőset; de 
az már ki van jegyezve Istennek szent ujja által. Kellett szü
letnie, ki a’ népet bátorrá, hőssé tegye, kinek melle a’ lát
hatatlan kereszt jelével meg van jelelve, hogy utána rohanó 
vizkint és ordító széíkint menjen a’ nép hatalma.

Talán ott van ö Heves és Nógrád vidékén. Talán Borsod 
és Gömör rengetegeiből lép elő. Talán Szepes és Sáros bér
eiéi közül, vagy Zemplén és Szabolcs síkjáról repül elő. Vi
gyázz o nép az égi jelekre, azok diódáimul hirdetnek, sza
lad leszesz, csatáznod kell, meghalni nem fogsz.

Láttátok már gyakran, mint rohant a’ fergeteg szörnyű 
erővel, ’s a’ gyengébb buzatenger kénytelen volt meghajtani 
becses fejét; de elment a’ fergeteg, ’s a’ büszke frjek njra 
felegyenesedtek. Halad előre a’ muszka; de a’ hol már elha-

A E M T L I C H E 1 I  T H E I L . '
» e r  Feind gellt w e ite r , es erhebe  

sich  das Volk!
Ist wohl die Zeit schon da, dass das Volk sich erhebe, 

oder wann wird sie da seyn?
Denket nur mit dem alltäglichen nüchternen Verstand nach, 

und ihr Werdet einsehen , dass der Feind nicht nur gegen ein 
tapferes Volk auf dem Hoden seiner Heimath nicht siegen 
kann , sondern nicht einmal gegen ein nur bewegliches. Seht, 
Freunde! der Kusse war vier Monate auf der lleise, bis er 
hierher gelangte, er ist ermüdet, Kleinmüthig, uugewohnt des 
Klirnás, der hiesigen Lebensweise, und bis jetzt sind 15000 
gestorben, viele tausenden liegen Krank. Die Heimsuchung 
Gottes lastet auf ihm, thut auch Ihr das Eurige.

Von Warschau bis hierher musste er in jeder Stadt eine 
Besatzung lassen, sonst würde ihm der Uiickzug obgesperrt. 
Dieses braucht viele Leute. So dass wenn 70000 Mann auf
brachen , die vielen Todteu, Kranken, Besatzungen, Gefallenen 
die Armee gewiss auf 30 bis 40000 herunter gebracht haben ; 
aus diesem erhellet, dass Wohl 70000 herauskameu, von die
sen aber nicht mehr als 30 bis 40000 sich mit uns in Kampf 
einlassen können.

Gott der Allwissende erleuchte das Volk, Wie es von den 
Leiden des Krieges und der Knechtschaft frei werden kann. 
Das Volk möge einsehen, dass wenn zum Beispiel die Be
völkerung des Borsoder, Gömörer, Zipser, Nogrnder, Heveser, 
Abaujvárer, Szabolcsét und Zempliner Comitats aufsteht, so 
kommt es in ungeheurer Zahl zusammen, und kann entweder 
die xuriickgelossenen Besatzungen mit blossen Händen vernich
ten, wodurch der russischen Hauptarmee der Hitckzug abge- 
schuittea ist, oder aber bewirken, dass der Feind gezwangen 
ist, eine doppelt so starke Besatzung zurück zu lasse-., wo
von die Folge Wäre, dass die Ilaiiplarmee um 10 bis 15000 
Mann schwächer würde und von der unsrigen um so leichter 
besiegt werden könnte. Dir russische Armee ist auch jetzt 
schon diione wie eia Zwirnsfaden , denn sie reicht von War
schau bis Debreczin Das Volk zerreisse diesen schwachen Fa
den des Feindes, ui.d sein Schlangenleben ist getödtet.

Unsere Armee ficht tapfer, denn sie liebt ihr Vaterland.
Auch das Volk Ihne das Seinige. Es erhebe sich unter 

ihm hie und da ein Führer, welcher aus den Sümpfen, den 
Wäldern, von den Bergen mit seinen Kampfgenossen hervor
stürze und den Feind schrecke und tödte. Aus dem Volke 
muss der Befreier erstehen. Die Helden anderer freien Länder, 
ihre Befreier erstanden gleichfalls aus dem Volke. Tausend 
Freiwillige aus jedem Comitat Würden die Tausende des Feindes 
ie Furcht halten.

Ich kenne diesen Volksbefreicr, diesen Volkshelden nicht, 
er ist aber schon bezeichnet durch Gottes heiligen Finger. Er 
musste geboren Werden, der das Vulk tapfer, das Volk zum 
Helden mache, dessen llrust mit dem Zeichen des unsichtbaren 
Kreuzes gezeichnet ist, dass gleich dem stürzenden kVasser, 
uuil dem heulenden Winde, ihm die Gewalt des Volkes folge.

Vielleicht ist es in der Heveser und Nogrnder Gegend. 
Vielleicht tritt er aus den Borsoder oder Gömörer Wildnissen 
hervor. Vielleicht (liegt er herbei aus den Zipser und Saroser 
Gebirgen oder von den Zempliner und Srabolcser Ebenen. 
Gib Acht Volk auf die Himmelszeichen, sie verkünden Sieg , 
frei wirst du saKnjs kämpfen musst Du , sterben wirst Du nicht.

Oft schon habi Ihr gesehen, wie der Sturm mit ungeheu
rer Gewalt eintyratiirzte, und das schwächere Fruchtmeer ge- 
nöthigt war seyii. werthwolles Haupt zu neigen, doch der Sturm 
ging vorbei, und'die stolzen Häupter richteten sich Wieder 
uuf. Der Busse eilt vorwärts , wo er aber weg ist, da erhe-



703

ladt, ott keljen fel n' nép, ’a pusztán ordító hangjára Is letc- 
szik*az elmaradott őrségek fegyvereiket.

Megnyertétek a' szabadságot bőd és áldozat nélkül; most 
vérrel kell azt védeni.

Ha most féltek a’ csatától, utóbb az ellenség fogja csak
ugyan elliurczolni férjeiteket, fiaitokat idegen harciban elvér- 
seni, melyből nem virul számotokra sem szabadság, sem jól
lét, sem üdvesség.

Ha most nem győztök, ismét századokon keresztül úrbéri 
szolgák lesztek, mint századokon át a' múlt évig azok voltatok.

És megátkoz titeket n’ maradék örökre. Még egy lat kel
lene n’ hadak mérlegébe, a’ diadal mienk, tietek és vonakod
nátok a’ csekély áldozattól * Isten is elhagyja az ilyen gyá
vákat.

Keljetek, keljetek fel.
Ott a’ muszkák háta megett kell támadni a’ népstabadi- 

tónak a’ nép közül. Egy közönséges erdei ember volt Teli ’s 
Helvetiát szabaddá tette; egy mezei földmives volt Kara 
György és Szerbiát megmentette az igától. Ilyenek Isten utjai. 
A’ kiben akarat, bátorság, elszántság van, nbból választja 
Isten a’ haznszabaditót, legyen az pásztor, földmives, vagy 
halász.

Hadseregünknek vannak vezérei, a’ nép vezérei támad
janak a’ népből, melynek szabadsága ellen folytatják elleneink 
a’ harezot.

Nagyvárad, auguslus 3. 1849.
Minisíer-elnök 

Szemere Bertalan.

K ö r r e n d e le t .
Két ok tette n’ ctéhok rendszerit nem csak gyűlöletessé , 

hanem a’ jelen körülmények között veszélyessé is:
Egyik a’ szabadságnak bo3iantó korlátolása. Elrekeszti 

ngyan is a’ legképesebb iparosokat ’a kereskedőket is beta
nult mesterségüknek iizhetésétöl, meghatározott idöliöa ’a te
temes költséget okozó formaságokhoz köti a’ mesterség tanu
lását , az egyiknek tehetsége ’s lehetőssége íekiotetüea vétele 
nélkül, tiltja a’ munkabér feletti egyezkedhatést ’a a’ segédek 
tetszés szerinti választbatását, fogadhatását ’sat. ’aat.

Másik az egyedárusság életbe léptetése, mert bn a’ mü
vek készítése ’s árulhatása csak az illető ctéhok tagjainak 
áll szabadságában , hogy azok ára szabályozása is kényökre 
van tettlegesen bízva, azt eléggé bizonyítja jelenleg az élelmi 
szerek ’s termények és az ipar ctikkek ára közötti botrányos 
aránytalanság.

Mind két ok naponta] szaporodó panaszokat idézett elő, 
mind az 'párosok részéről, kik részint a’ munkabér csekély
sége, részint mesterségük átkelésének gáloltatása miatt szük
séget szenvednek, mind a’ közönség, főleg a’ földmivesek né
pesebb osztály* részéről , mely az ipar czikksk szerfelett fel— 
rogtatott ára miatt, rövid időa kéntelan lesz nélkülözni még 
a’ legszükségesebbeket is.

Az iparosok ’s fogyasztók nagy tömegét részin» már ter
helő, részint fenyegető szükség állal könynyeu előidéztetbető 
békétlenség^’» megelégedetlenség veszélyeit, mig késő nem 
lenne, megelőzni kötelessége lévén »’ kormánynak, addig is 
mig törvényhozásunknak! módja lehetne a’ ctéhok rendszerit ne 
iparosok ’s fogyasztók érdekével az idő kivonatai saerint mo- 
dositaodólag szabályozni,', rendeltetik :

1) Mindenki, legyen az honfi, vagy magát kellőleg iga
zolt idegen, mesterségét, kereskedését, akar magára, akár 
mások társaságában és segítségével akndályoztathalás nélkül 
gyakorolhatja, ipar ’s mester-müveit héti ’s országos vásáro
kon kivül is mindenütt szabadon árulhatja, boltot nyithat ’s ke- 
reskedhetik, mind saját készítményeivel, mind a’ nyereségre 
vásárlóit áru czikkekkel.

3) Az ezen engedméoynyel élni kívánó köteles nzonban 
magát ns illető városi, vagy községi elöljáróságnál jelenteni, 
szándékát'nyilvánítani, lak és tartózkodása helyét tudatni.

3) Az illető város, vagy'jközség 'elöljáróságának köte
lességében állund, a’ magokat ilyetén módga Jelentendő egyé
nekről jegyzőkönyvet vezettetni ’s óketUmezterzégök, vagy ke
reskedésük gyakorolhatásánl, írásbeli engedeloiamel minden 
akadály, ellenkezés és halogatás nélkül

4} (Iáként értetik, hogy a’ kormány élen engedményét

be sich das Volk, auf dessen brüllenden Lftrtn bloss die rück
wärts gebliebenen Hesntiungeu ihre Waffen ablegen Werden.

Habt Ihr die Freiheit ohne Krieg und Opfer erhalten, so 
müsst Ihr eie jetzt mit Blut vertheidigen.

Wenn Ihr Euch jetzt vor der Schlacht fürchtet, wird zu
letzt der Feind schon Eure Männer und Söhne in fremdem 
Kompfe verbluten lassen, woraus Euch weder Freiheit, noch 
Wohlseyn, noch Heil erblühen wird.

Wenn Ihr jetzt 'nicht siegt, werdet Ihr wieder Jahr
hunderte durch Frohnknechtc seyn, so wie Ihr es Jahrhunder
te durch Iris zum vorigen Jahre wäret.

UdJ Euch verflacht der Sprosse nnf ewig. Nur ein I.oth 
noch in die KriegsWnoge, und unser ist der Sieg, Euer, und 
Ihr zieht Euch von dem kleinen Opfer zurück? Solche Feige 
verlässt auch Gott.

Erhebet , erhebet Euch !
Hort hinter dem Bücken der Bussen muss der Volksbe

freier aus dem Volke erstehen. Teil War ein gemeiner Ge- 
birgsmann und «r befreite die Schweiz. Georg Kara war ein 
Feldbaner und befreite Serbien vom Joche. So sind Gotte» 
Wege. In denen Willen , Muth und Entschlossenheit ist, aus 
denen erwählt Gott die Vaterlandsbefreier, sey es ein Hirte , 
ein Landbaoer oder1 ein Fischer.

Unsere Armee hat Führer: die Führer des Volks sollen 
aus dem Volke kommen, gegen dessen Freiheit unsere Feinde 
den Krieg führet).

Gross-Wardein d. 3. August. 1849.
Bartholomens Szemere,  

Minister-l’raesident.

Circular-V erordnung.
Zwei Cinstände haben das Zunftsysthem nicht nur ver

hasst, sondern in den gegenwärtigen Verhältnissen auch ge
fährlich gemacht.

I)er eiue ist, die ärgerliche Beschränkung der Freiheit. 
Denn es schliesst die tauglichsten Gewerbsmäuner, und Han
delsleute von dem Betrieb ihres erlernten Gewerbes aus, knüpft 
das Erlernen eines Handwerks, ohne Berücksichtigung der 
Befähigung des einen und des andern, an eine festgesetzta 
Zeit und an Förmlichkeiten, welche bedeutende Unkosten ve- 
rursachen, verbietet das Übereinkommen hinsichtlich des Ar
beitslohns, und die Wahl und Annahme der Gehilfen nach 
Belieben k. s. w.

Der andere ist: die Einfiihrnng der Monopolen. Denn Wo 
die Verfertigung und die Feilbietung der Waaren bloss den 
Gliedern der betreffenden Zünfte erlaubt ist, ist auch dis Fest
setzung der Breis« derselben ihrem Belieben überlassen, was 
gegenwärtig das anstössige Missverhältniss zwischen den Prei
sen der Uebsnsmitiel, der Naturerzeugnisse und der Gewerbs- 
artikel hinlänglich beweiset.

Beide Umstände rufen täglich mehr Klagen hervor; so 
wohl von Seiten der Gewerbsleute, welche theils wegen der 
Geringfügigkeit des Arbeitslohns, theils wegen der Verhinde
rung an der Ausübung ihres Handwerks Noth leiden, als auch 
von Seiten der Gemeinde, hauptsächlich der volksreichern Kiás
sa der Lr.ndbauern, welche wegen dem unmässig hinaufge
triebenen Preise der G.twcrbsnrtikel in Kurzem geuöthigt seyn 
wird, auch die nothwendigstea entbehren zu müssen.

Der durch die Noth, welche die Gewerbslente und Con- 
snmmeriten theils schon drückt, theils bedroht, leicht hervor- 
gerufenen Gefahr der Unzufriedenheit und Ungeduld in bege
gnen, bevor es zu spät ist, ist Pflicht der Begirung, es wird 
demnach, hio unsere Gesetzgebung im Stande seyn wird , das 
Zunftsysthem im Interesse der Gewerbsleute und Consummen- 
ten, den Forderungen der Zeit angemessen zu regeln, verordne):

1- sten«. Ein jeder, es sey ein Landeskiiid, oder ein sich 
gehörig ausWeiseuder Fremder, darf sein Handwerk, seine 
Handlung entweder für sich selbst, oder in Gesellschaft und 
mit Hilfe anderer, ohne dabei durch andere gehindert Werden 
zu dürfen, betreiben; seine Fabricale auch ausser den Wochen 
und Jahrmärkten überall frei feilbieten, Kaufläden öffnen und 
Handel treiben, sowohl mit seinen eigenen Arbeiten, als auch 
mit den auf Gewinst gekauften Handels Artikeln.

2- tens. Derjenige, Welcher diese Erlaubnis» zu benützen 
wünscht, hat sich indessen bei der betreffenden Stadt oder 
Gemeinde Behörde zu melden, sein Vorhaben zu iiussern, und 
seine Wohnung und seinen Aufenthaltsort bekaunt zu geben.

3- ten8. Die betreffende Stadt oder Gemeinde Behörde ist 
verpflichtet, von den auf diese Art sich meldenden Individuen 
ein Protocoll zn führen, und sie mit einer schriftlichen Erlaub
nies, über die Ausübung ihres Handwerks, oder ihres Handels, 
ohne Hiuderniss, Widerstreben und Zögerung zu versehen.

4- tens. Ist es von Selbst zu verstehen, dass diejenigen,
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HasználónJók , a’ közterbekben is nránylngnsnn ’s Igazságosan 
részt venni tartoznak , rendőri ’s minden egyéb tekintetekben 
imint más polgárok, os illető városi, vngy községi elöljárók 
iliatósága alá vettetve levóo.

ő) A’ fenálló czéliek tagja! kömül egy sem gátoitatiiHlik 
abban, hogy nnynyi segédet vehessea fel ’s tarthasson, a- meny
nyire szüksége van,’s nrokat edgyeimónye szerinti mértékben 
dijjazhassa is, a’ ciéheknek munkabér szabályozásában eddig e- 
|ó gyskorlott önkénye ezennel bétiltatván.

6) Abban sem gátoltathatik senki, hogy tetszése szerint 
választhassa azon miiiparost, u’ kinél választolt mesterségét 
nkár tanulni , akár gyakorolni kívánja.

7} Nem csak a’ ezéhek tagjai, hanem más bár ki is, mes
tersége, vagy kereskedése üzhetésére szükséges akár czéhbeli, 
akár azon kívüli segédeket tetszése szerint vehet fel ’s hasz
nálhat.

8) A’ czélion kiviili iparosok ’s kereskedők is fclhital- 
mnzfainak arra, hogy segédeiknek oz illető város, vagy közsé
gek elöljárósága által hitelesített érvényes bizonyitmányokut 
adhassanak.

9) Ezen rendeletnek kihirdettetése . életbe léptetése 's len- 
tartása a’ hatóságok tisztviselőinek kötelességükké tétetik, hi
vatalok elvesztése büntetésének terhe alatt.

Kolozsvárit, augustus 7-kén, 1849.
Országos biztos, 

Boczkó Dániel.

Ment BiiTAtalos rész,
M ó * ses  v a l lá s i t  j t a l » 'á r t á r s a k !

Folyó évi július 28-a ránk, az eddig kitaszitott népfajra 
nézve, nagy, szent nappá lett, a’ szabadság ünnepévé.

Hála a’ mindenhatónak !
E’ napon ministereinökünk Szem ere Bertalan váratlanul, 

reménytelenül, mint mikor a’ tiszta égboltról > Hám csap ie, . ’ 
zsidók t el j es  emanci pnt i oj á t  indítványozta.

A’ nemzetgyűlés meg voítlepetve, le volt igézve ’s tet
szésnyilvánítások között, minden formaságok félrelételével egy
hangúlag megszavazta a’ törvényjavaslatot.

Úgy, hogy a’ július 28-ki hivatalos ,,Közlöny“ a’ zsidók 
korlátlan egyenjogúságát már törvény alakjában hozta meg. E 
törvény igy hangzik :

,,A’ hazának polgárai közt, vallásbeli különbség, jog és 
kötelesség tekintetében, különbséget nem tevén, ezen elv sze
rint kijelentetik, miként a’ magyar áthidalom határin belől szü
letett, vagy törvényesen megtelepedett Mózses vallása lakos, 
mindazon politikai ’s polgári jogokkal bir, melyekkel ónunk 
bármely hifii lakosai bírnak.

Keresztény és Mózses vallása közt kötendő háznsság pol
gári következményeire nézve érvényesnek nyilvánittatik.“

Mig Heynau , as osztrák császár képviselője a’ zsidókat 
borzasztó, megbirbatlan hadi adóval törekszik elnyomni— mely 
csupán Pest- és Budáról másfél millió p. ftra megy — a’ magyar 
kormány őket az álladalom polgáraivá emeli.

A’ szolgaság, o’ megvettetés napjai tehát elmúltak.
Polgártársak! boruljunk le az Urnák színe előtt és adjunk 

hálákat neki.
Hirdessük a’ nagy eseményt! Adják ezt tudtára istentől 

ihletett szavakban a’ papok Israel népének. Tudja meg és 
érezze az utolsó is közöttünk, hogy ama nap óla Magyarhon 
földe ’s Mogynrhoo szabadsága a" miénk is. Ezekért élűi és 
hűlni akarunk! Gyűljünk öszsze mindnyájan, bizonyítsuk be, 
hogy méltók vagyunk a" szabadságra. Áldozzuk fel vagyonún
kat, vérünket, gyámolitsuk a’ magyar kormányt szóval és tet
tel ernyedetlenül. Átok, Izrael átka érje azt, ki az ellenség
nek lett, szó, vagy csak egy intés által is szolgálatot tesz. 
Igen, hirdessük ezt a’ hon határain túl levő hitsorsosinknak 
is; mondjuk meg nekik, hogy sikerült az ígéret földére eljut
hatnunk, hadd hirdessék ők is Európában Magynrhonnak nagy 
szabadságharczát.

Áldott legyen jnlins 28-a!
Isten áldja meg o’ magyar nemzetet!

welche sich dieser Erlaubnis» der Rrgtrung bedienen, noch sm 
den ölfentlichtn Gasten verhüUnissmäasig Theil zu nehmen ha
bén, indem sie, wie die andern Bürger, in [polizeilirher nnd 
allen andern Rücksichten antec die betreffende Stadl oder Ge
mein ile Behörde gehören.

5-tens. Von den G!iedern dar bestehenden Zünfte darf 
keins daran gehindert werden, so viel Gehilfen aufziinehmen 
und zu halten als es beuö.liigt, und selbe nach Uebereinkunft 
tn bezahlen. Die bisher von den Z.iinften in Festsetzung der 
Arbeitslöhne ausgeübte Willkühr ist hiemit verboten.

C-ten9. Auch daran darf niemand gehindert werden, sieb 
nach Belieben denjenigen GrWerbsmann zu wählen, bei wel
chem er das sich erwählte Handwerk entweder lernen oder 
üben will.

7- lens. Nicht bloss die Glieder der 7/üufle, sondern wer 
immer darf die zur Aimibung seines Handwerks oder Handels 
Böibigen Gehilfen, entweder zünftige oder ausserzünftige nach 
Belieben aufnehmen und gebrauchen.

8- ten». Auch die aueserziinftigen Gewerbe nnd Handels
leute werden befugt, ihren Gehilfen gültige, durch die betref
fende Stadt oder Gemeinde Behörde beglaubigte Zeugnisse 
zu geben.

9- tens. Die Publicirung dieser Verordnung, deren Erfül
lung und AufrechlhaKung Wird den Beamten der Gerichtsbar
keiten, unter Verlust ihres Amtes, zur Pflicht gemacht.

Klansenburg d. 7. Aug. 1849.
Daniel  Botzko 

Landes Commisseir.

M ic B it i t m i t l l c l i e r  T h e i l «
Mitbürger  mosai scher  Rel igion!

Der 28-te Juli 1. J. ist für hob, den bisher ausgestosse- 
nen Volksstamm, ein grosser, heiliger Tag geworden, «In Fest
tag der Freiheit.

Dank sei dem Allmächtigen !
An diesem Tage hat unser Ministerpräsident Bart. Sze- 

raere unerwartet und unverhofft, wie weun ein Blitz ans hei- 
term Himmel fährt, die völlige E m a netp a 1 i o n der Jndejn 
beantragt.

Die Nationalversammlung War überrascht, entzückt, nnd 
votirte unter Beifallklatschen, mit Beseitigung aller Formalitä
ten, einstimmig den Gesetzesvnrschlag.

So, dass schon die Staatszeitung (Közlöny) vom 29-ten 
Juli die unbeschränkte Gleichstel lung der Juden 
a l s  G e s e t z  brachte. Dieses lautet:

„Da der Unterschied des Glaubens zwischen den Bürgern 
des Vaterlandes in Betreff der Rechte nnd Pflichten keinen 
Unterschied macht, so wird diesem Principe gemäss erklärt, 
dass jeder innerhalb der G" zen des ungarischen Staates ge
borene, oder gesetzlich mitgenommene Einwohner mosaischen 
Glaubens alle jene politischen und bürgerlichen Rechte besitzt, 
die die andern Einwohner, welchen Glaubens immer, besitzen.“

, Die Ehe zwischen Christen und Anhängern der mosaischen 
Religion wird in bürgerlicher Retiehung für gütig erklärt.“

Während Heynau, der Repräsentant des Kaisers von Oes
terreich, die Juden mit Ungeheuern, unerschwinglichen Itrnnd- 
schat»ungen za erdrücken strebt, —die von Ofen nnd Pestit 
allein müssen anderthalb Millionen C. M. zahlen — erhebt sie 
die ungarische Regierung zu Bürgern des Stantes.

Die Tuge der Kn-chtscbaft, der Verachtung sind also, 
vorbei.

Mitbürger! fallen wir nieder vor dem Angesichte de» 
Herrn und danken wir Ibra!

Verkünden wir das grosse Ereigniss! Mögen es die Rab- 
binen in gottbegeisterter Sprache Kund machen den Gemeinden 
Israels. Auch der letzte unter uns wisse und empfinde es,das» 
seit jenem Tng* Ungarns Land und Ungarns Freiheit auch un
ser ist. Für eia wollen wir leben und sterben! Treten wir al
le zusammen, beweisen wir es, dass wir der Freiheit würdig! 
Opfern wir unsere Habe, unser Blut, unterstützen wir die un
garische Regierung mit Wort und Thnt unablässig. Flach, der 
Fluch Israels, treffe denjenigen, der de n Feinde Dienste lei
stet durch That, Wort oder auch mir einen Wink! Ja, ver
künden wir es mich unsern Glaubenshrüdern jenseits der Gren
zen des Vaterlandes; sagen wir ihnen, dass es uns gewor
den , das Land der Verheissung ; mögen sie ihn dann verkün
den in Europa, den grossen Freiheitskampf der Ungarn.

Gesegnet sei der 28-te Juli!
Gott segne die ungarische Nation 1
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Dicsőítve legyen Sxemere neve, kinek szava az ezred
éves láncxot széttörte!

Egy xsidó polgárokból  
alakul t  egylet től .

liCCZS, august. 6. 1849. Mióta nehány Károly Ferdi- 
nánd ezredbeli közlegény ’s oláh sxélbeli katona az ellenséges 
seregből, az előőrsi szolgálatban elálmosodott szathmármegyei 
öt lovas nemzetőrt, a’ bethleni állomáson körül keritvén elfo
gott, egyet lelőttek, a’ többeknek szerencsésen sükerülvén 
megmenekülni azon tapasztalással gazdagulva, hogy az előőr
sön nem jó niunni amúgy nemzetőri nyugodtsággal, semmi ne
vezetes ’s figyelemre méltó nem történt. Ez esemény egy kis 
rémülést okozott, azt képzelheti ki ismeri városunk sokat szen
vedett népét, már újabb meg újabb határ-idők voltak kitűzve, 
melyen az ellenség megszálundja városunkat, de biz azok, há
la Istennek mind elteltek ’s városunk ’s megyénk sértetlenül 
a’ hazáé, a’ nélkül, hogy az ellenség a’beljebb nyomulást megkí
sértette volna nagyon kedves útjáról, a’szeredfalvi vonalról. Pén
teken elindultak volt nagy pompával Vásárhely felé, de vala
mi reájok nézve kellemetlen dolognak kellett történni, mivel 
az újabb tudósítások szerint tegnap szomorúan viszszátértek ré
gi állomásokra, alig ha az öreg ur egyesített erejével meg 
nem lazsoakolta a’ másik ellenséges serget, melyei egyesü- 
lendők valónak.

Midőn egy kissé nyugottabban érezik magokat kedvencz 
városukban Heszterczén a’ hatalmas muszka sereg főnö
kök, nagy mulatságokat találják a’ placat-gyártás ámító mes
terségében. Egy párt magunk is valánk szerencsétlenek látni, 
Egyikben valami Török nevű ezeredes beszéli el, hogy miért 
állott el ügyünktől ’s milyen ember Kossuth, minden alacson 
hazugságokat felhasználván, legnagyobb emberünket rut szín
ben tüntetni elő (de rósz lábon állhat az olyan ügy, melynek 
támogatására ily haszontalan eszközöket, még fél évvel ez e- 
lőtt keit piacútokat kell igénybe venni) a’ dominus Török ez
redes ugyan az, ki Slickhez állott át még a’ múlt febuarban tő
lünk ’s kinek elestét később olvastuk a’ lapokból, de ki fel
függesztve ragaszokban beszél Beszterczének kormos falairól 
a’ szeleknek , holott a’ magyarokhoz intézi felszólitását.

Egy másikban valami Gottenheim nevű mustka altábor
nagy beszél a’székely nemzethez , mondván : ne higyjenek Ilem- 
uek , mert a’ kegyelmes nyikuláj czár nem viteti a’ székelye- 
t et Siberiába bányák mivelésére, hanem átadja foglyait az osz
trákoknak. (Megköszöni szépen önnek grátiáját a’ vitéz szé
kely nemzet, de nem instálja, egyiknek sem akar kezébe ke
rülni , hanem védi magát fegyverével, mig csak egy lesz ki 
azt forgatni birja.

Most érkezik a’ hír, hogy némely szélbeli helységekből 
két hétre rendeltek fuvart , hihetőleg valami nagy útra szán
dékoznak ; vezérelje szerencsésen Belzebub, meg se álljanak 
a' pokolig.

Gepriesen sei der Name Szemere’s, dessen Wort die tau
sendjährige Kette gebrochen!

Von einem Vereine jüdischer  
Bürger.

DCCS d. 6. August.
Seit der Zeit, als einige Gemeinen von Curl Ferdinand 

und vom Walachischen Grenz Regiment aus der feindlichen Ar
mee , fünf auf dem Vorpostendienst schlummernde Szathmárer 
berittene Nationalgnrdisten bei Bethlen umzingelten, viere von 
ihnen gefangen nahmen und einen niederschossen, den übrigen 
es aber gelang, glücklich zu entwischen, bereichert mit der 
Erfahrung, dass es nicht gut sey, in solcher Nalionalgardeu- 
Itnbe auf Vorposten zu schlafen, seitdem ist uichts merkwür
diges geschehen. Das diese Begebenheit etwas Screcken ver
ursachte wird der, Welcher das Volk unserer Stadt nach so 
vielen Leiden kennt, leicht einsehen; schon waren neue und 
abermals neue Zeitfristen festgesetzt, in Welchen der Feind 
unsere Stadt betreten werde, — diese sind aber, Gott sey 
Dank! alle verstrichen, und unsere Stadt, und unser Comitat 
gehört noch immer dem Vaterland, ohne dass der Feind von 
seinem Szeredfalver Lieblingswege das weitere Eindringen 
versucht hätte. Am Freitag brachen sie mit grossem Pompe 
gegen Vásárhely auf, es muss aber etwas für sie unangeneh
mes sich ereignet haben, w-eil sie den neuern Nachrichten nach, 
gestern traurig in ihre frühere Station zurückkehrten; möglich 
dass der alte Herr die andere feindliche Armee, mit welcher 
sie sich vereinigen wollten, mit seiner vereinten Macht be
dient hat.

Sobald sich die Oberhäupter der gewaltigen russischen Ar
mee in ihrer Lieblingsstadt ßistritz etwas ruhiger fühlen, er
götzen sie sich mit dem Blendwerk des Placate-Schmiedens. 
Wir waren auch so unglücklich einige zu sehen. In einem er
zählt ein Oberst, Namens Török, warum er unsere Sache ver
lassen habe, und was für ein Mensch Kossuth sey, und indem 
er sich der niedrigsten Lügen bedient, schildert er unsere 
grössteu Männer mit garstigen Farben (eine Sache aber, zu 
deren Unterstützung man solche unnütze Mittel, Placate, die 
vor einem halben Jahre gedruckt Wurden, in Anspruch 
muss nehmen, mag auf einem schlechten Fusse stellen) der 
Herr Oberst Török ist der nämliche, welcher noch im ver
gangenen Februar von uns zu Schlick übertrat, und dessen 
Tod wir später in den B ättern lasen, der aber in Plocaten 
nufgebängl von den nissigen Mauern Bistritz’s in den Wind 
redet da er doch seinen Aufruf an die Ungarn richtet.

In einem andern spricht ein russischer F. M. L. Namens 
Gottenheim, zu den Szeklern , und sagt ihnen, sie sollen Bem 
nicht glauben , den der gnädige C'zar Niculaj lasse die Szek- 
ler nicht nach Siberien zum Bergbau führen, sondern überge
be seine Gefangenen den Oesterreichern. Das tapfere Szekler- 
volk dankt für ihre Gnade, bittet aber nicht darum, es will 
keinem von beiden in die Hände fallen , sondern es vertheidigt 
sich mit seinen Waffen, so lange' noch einer übrig seyn wird, 
eie zu schwingen.

Eben erhalten wir die Nachricht, dass von einigen Grenz- 
Orten Fuhren auf zwei Wochen bestellt sind , wahrscheinlich 
richten sie sich auf eine laüge Heise. Der Teufel führe sie 
glücklich bis zur Hölle.

m i  n  m e  t m E w y  e  m .
( 1) Kiit Isitios kis. Int mos fehér szürke ló, hiímostóí, sallangos 

szerszámmal 2 00 p. forint, eladó, u’ tordauteza szegletén levő Ba'ogné 
hazánál, ott tudakozni rollok lehet — ugyan ott von egy k i s  f é l f e -  
tk-lii, zölden lestett steyer szekér is, a’ kis lovakhoz illő, ennek ára a’ tu
lajdonostól megtudható. (3)

(1) Az állati.ilom rész től f. h: J3-án, hétfőn reggel 9. orakor ,
a’ Kendeffy Farkas Szt. egyház utezui házánál nagy szánni a b r o s z o k ,  
a s z t a  1 k prí  k en ök,  — k e n d ő k ,  l e p e d ő k  s egyéb r u h a- 
n e m ü k fognak el-árverezletni. (3)

(2) 2500 vili tő réti. forintoknak az interessihe keresletik egy al
kalmas szállás, istállóval, konyha, piricze, szekérszinnel ellátva — u 
kinek kedve volna az ily vásárhoz, magát a Honvéd szerkesztőségnél 
jelentse ’s a’ pénzt, megesvén a’ szerződés , azonnal kezűhez veheti.

(2) Belső Hidnlczáhan , az ó-szer szegletén lévő 285. sz. alatti 
h á z, mely fogadónak , vagy bár mi féle kereskedésre nagyon ulkulmus

helyr, jövő Sz. Mihály naptól kezdve b é r b e  k i a d ó .  A’ kivenni szán
dékozó értekezhetik iránta B. Mouosiorutczában 189. sz. alatt lakó tu
lajdonossal. (3)

HÍR DETMÉNY.

(1) Kinek egy eladó n y e r e g s z e r s z á m a volna , (jelentse a* 
Honvéd kiadó hivatalában. ( l)

l a i r c l c t i B i c n y .

(3) Folyó év. SzentGyörgy hava 10-ik napján Abriidbányároü 
menekülés alkalmával , Xarándban \\  ilmosUuszárok közzé huszárnak 
beállott'FOGÁN Y ÁL) ÁM 19. éves egyetlen egy fiának hol léte iránt 
kesergő édesunynya gr. Kl N ERZSFliFTH özv. POGÁNY ISTVÁN- 
NO magának tudomást szerezni óhajtván, annak hollétét:) vagy ne ta
hin elhunytét:) tiulhatokat tisztelettel kéreti: iniszerént ötét, említett 
fia iránt, Kolozsvárit főkormányi iruok CZINTtí MIKLÓS K. monos- 
torutezai háznál értesíteni szíveskedjenek. (3)

S ie r k e n t l  é i  sa já t betűivel nyom atja O c i r a l  F e r e n c »•




