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Megjelenik*e* lap vasár napot kivéve minden este, féltvén. Ta rt al má t teszik a’ föhadivezérség hivatalos kö zl emé 
nyei’ irányczikkek , bel - és külföldi h í r ek .
' ^Hirdetmények a’ szokott d í j é r t v ét et nek fel.
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A’ 3-ik osztály szinte úgy van ékitvemintaz
előbbeni, azon különbséggel, hogy ezen diszjelnél
a’ babér koszorú kisebb, ’s az aranyból készített
K e n d é ié t.
kettős kereszt elmarad, ez is égő piros szalagon
a’ mell bal részén fog hordatni.
A’ n e n n e t j e l e n s z a b a d s á g h s r c i á r a ,
Ezen kitüntető jelre mindennemű rangbeli ka
a’ h o n v é d e l m i b i z o t t m á n y h e l y b e n h a 
tona tehet érdemet, mert az a’ személyes bátor
g y á s a ’s r e n d e l e t e s z e r i n t n y i l v á n i t ságért szolgál jutalmul, és minden az illető egyé
t at i k.
nek által véghezvitt ollyas hadi tettek után járu
Hogy az olly anynyira szorongatott haza é r 
landó, mellyek egyéni feláldozással és veszedelem
dekében sierzett érdemek késedelem nélkül jutái—
mel öszszekötvék, szóval olly tettek, mellyek álta
maitathassanak meg, egy katonai érdem-dísxjel
lánosan el vannak hős tetteknek ismerve a’ kato
felállítása rendeltetett el, ’s a’ disijelek készítésére
nai életben.
a’ kormány részéről a’ síiikséges lépések megté
A’ kiosztási jog a’ két utóbbira, kivételes rit
tettek, de mivel eteknek kiállítása hoszszabb időt
ka
esetekben,
hol ez a’ seregre a’ csata hevében
igényel, addig, mig elkészülnének, ideiglenesen
nagy
hatást
gyakorol,
a’ hely stinén csak a’ fő
ezek helyett egyszerű érdem-jelek fognak kiosz
vezér jogaihoz tartozik.
tatni, három osztályban.
Ha a ’ második osztályú diszjelt közvitéz vagy
Az első rendűvel jutalmaztatnak ai önálló pa
altiszt nyeri el, ha tisztségre alkalmatos, a’ diszrancsnokságot viselő tábornokok és törzstisitek ki
jellel együtt az illető egyén legifjabb tiszti állás
tűnő tetteikért, és áll az : egy sugárokkal kerített
ba ’s illetménybe lépend, ha pedig illyenre képes
esüst csillagból, meilynek közepét arany babérko
séggel nem bírna, napidíja kétszereztetik.
szorú, ’s a’ magyar kettős kereszt, szintén arany
A ’ 2-ik és 3-ik rendű diszjeleket, a’ fentebb
ból, ékesíti.
említett rendkívüli esetekben alkalmazandó kiosz
Ezen l - s ő rendű érdemjel kiosztási joga il
tási módon kívül, csak az nyerheti e l , kit e g y ,
leti egyedül az állomány főnökét, és hasonlólag az
a’ hadiigyministeriumban kebelezett érdem tanács
országgyűlés határozata folytán is kibocsátható.
(Ehren-Gericht3 arra érdemesnek itélend.
Jutalmul szolgál valóságos győzelmekért, nagy
Állni fog ezen érdem tanácsa’ hadügyminister
hasznú hadi működésekért , és valamelly várnak
elnöksége a la t t: három második rendű, és öt har
hoszszabb kitartó védelméért, vagy bévételeért.
madik rendű tagokból, minden második rendű tag
A’ 2-ik osztály ideiglenes pótdiszjele leend,
két szavazatta), a’ harmadik rendű pedig egy s z a 
egy ezüstből készített babér koszorú, melly mint
vazattal birand.
csat égő piros szalagra alkalmazva, ’s a’ babér
Ezen érdem tanács határozand az első és má
koszorú közepében magyar kettős kereszt van he
sodik osztályú érdemjeleket érdeklő ajánlatok fe
lyezve tiszta aranyból, égő piros szalagon a’ mell
lett, mellyek egyedül csak a’ főparancsnokok,had
bal részén fog hordatni.
osztály parancsnokok, és a’ hadügymioistérium á l 
Ezen 2-ik rendű diszjel azok számára van
tal nyíltan kinevezett önálló parancsnokok ré s z é 
rendeltetve, kik vagy kétségtelen legnagyobb ve
ről felterjeszthetők.
szedelem közt különös kitüntetéssel és jó siker
Ezen kívül ollyas egyének, kik az érdemjel
rel teljesiték kötelességüket, vagy szabad elszántelnyerésére igényt tarthatni vélekednek, folyamod
sagból is hasonnemü nagy tetteket visznek vég
ványaikat az illető osztály parancsnoki bizonyitbe®) mellyek nem csupán egyéni vitézség, hanem
ványnyal
ellátva, nem különben a ’ hősies tettet iga
effy8*ersmind hadi combinatio eredményei, ’s mely
zoló rendszerint hét szemtanú megerősítésével e
ikekből az álladulomra nevezetes haszon is árad.
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ütött az isten törvénye ellen , ’s hogy ellene ma
gá t az ártatlan védelmezze, ’s magát jogaiban és
igazságában megtartsa ez is az isten törvénye.
A’ háború igazságának megitilése a’ nemzetek
és a’ világtörténet törvényszéke elibe tartozik.
A' háborúban nem mindég az győzött kinek
igazsága volt. De az erőszakos gyözedelmet meg
Ítélte a ’ kérlelhetetlen világ történet ’s a’ századok
átka kisérte ’s kisérendi világ végéig.
De legtöbször volt az úgy, hogy az igazság
győzött; mert van az igazságnak valami legyőz
hetetlen ereje, mellyen a’ szuronyok éle megtom
pul és a’ látzolagos halálból is megifjadva ’s
megerősödve támad fel.
Minden háborútól visszaborzad az emberi szív,
mert elvadítja a’ szelidebb érzéseket s fenevaddá
aljasilja az isten képére teremtett embert.
Legborzasztóbb a’ belháboru , mely az egy
haza békés polgárait egy más ellen támasztja,
testvért testvérei , polgárt polgártársai ellen vértez
fel, hogy egymás vérébe mártsák lángoló fegy
vereiket.
De a’ legborzasztóbb háború is szükséges
lehet ha különben elvész az igazság. Az isten
fia is az igazságért halt meg a’ keresztfán. Ha
nincs i g a z s á g , a’ föld fenevadak barlangjává vál
tozott.
A’ roiolta a’ világ teremtetett igazságosabb
harcz nem volt mint a’ magyarnak jelen hareza.
Kit támodtnnk mi meg ? senkit. Kitol vettük
el életét, vagyonát vagy becsületét? senkitől.
Sőt épen megfordítva azt , a’ mi kiválólag
sajátunk, miénk volt, jogainka', v igyormnkat a’
világ történetében hallatlan nagy le lkiséggel,
példátlan bőkezűséggel megosztottuk a’ hazának
jogtalan és vagyontalan polgáraival.
És mi lön a’ mi jutalmunk ? az oktalan állat
meg ismeri a’ maga joltévőjét, hozzá simul, ’s
érette mindenre kész. A ’ magyarnak nagy lelkű
áldozatiért azzal fizettek, hogy a’ kiket boldogított
feltámadtak ellene, felégették falvait, városait, ha 
lomra gyilkolták, földön futókká ’s koldusokká
tették fajjának ezreit, hogy mint az emberi
romlottságnak örök emleke álljon a’ magyar ha
.V m agyar nem rab ol. Isteu és a ’ zára nézve a’ próféta ama pannszsza ,,hogy itt csak
természet törvénye az, hogy az emberek békében a’ gonosznak van élete“ . A ’ fagyos kígyót keb
együtt éljenek, ’s egymást szeretve boldogok lünk melegén engeszteltük ki , ’s jutalmunk halál
lett.
legyenek.
Vagy talán pártot ütöttünk, és hitszegük vol
A’ háború, pártütés a’ természetnek ezen
törvénye ellen, ’s onnan van, hogy a’ háború tunk királyunk ellenében ? Itéljeu felettünk az I s 
kioltja a* szeretetel , ’s meg semmisiti az ember ten, Ítélni fog a’ történet, minket megnyugtat lel kiismeretiink, minket nem terhel a’ hitszegés rút
boldogságát.
A’ háború egy kétes kimenetelű viadal, mely vádja. Ha nemzet hűséges volt, a’ magyar bizo
ben az igazságot az erő és a’ kard éle határozza el. nyára az volt királyához.
A1 háborúba két peres fél van , a’ megtámadó ,
Mi a’ király által szentesített törvényekhez
és a’ ki magát a’ megtámadás ellen védelmezi.
ragaszkodtunk. ’S mi lön here törvény iránti hű
Az igazságtalan meg támadó az a’ ki pártot ségünknek ? árulás, hitszegés, fajunk ellen irtó

gyütt az érdem tanácsnak felterjeszteni köteleztetnek.
Az érdem diszjelek kiosztása csak a’ had ügy—
ministeriumtól kibocsátandó, ’s a ’ kormány részé
ről! ellenjegyzékkel ellátott nyílt rendelet által
nyererid érvényességet.
Egyik vagy másik érdemjelnek birtoka ki nem
zárja azon j o g o t , miszerint az illető egyén egy
más nagyobb vagy kisebb rendű , sőt ugyanazon
érdemjelnek birtokába is jöhessen.
A’ szolgálat ideje alatt a: 3-dik rendű érdem
jellel és pedig az őrmestertől lefelé számítandó le
génység számára vagyon öszszekötve e g y , élte
fogytáig kijárandó 10 p. krból álló napdijj$ a’ má
sodik érderojellel pedig, ha annak birtokosa tiszti
alkalmazásra! képességgel nem bírna, szinte holta
napjáig kétszeres napidij.
Főtisztek , kik bármelly érdemjelnek birtoká
ban vannak , szolgálat ideje alatt semmiféle külön
járulékban nem részesülnek. Midőn azonban nyugalmaztatvák , akkor a’ 3-dik rendűnek birtokosa
rendes nyugdijának 1/3-ad részét, 2-dik rendű
nek tulajdonosa pedig főtiszttől kezdve ezredesig
bezárólag a’ nyugdijuak felét huzandja külön pót
járulékul élte fogytáig.
Nyugalmazott tábornokok , altábornagy és tá
bornagyok mint másod rendűnek 1000 p. ftot mint
első rendűnek birtokosa pedig 1500 p.irtot óvó
rendnek évenkint éltük fogytáig.
Özvegyei azon egyéneknek , kik az érdemjel
elnyerésekor már házasságban éltek , férjük el
hunyta után szinte azon járulékban részesülnek,
mellyet az elhunyt éllefogyláig húzott. Ugyan e’
jótékonyságban részesülnek az illető apa ’s anyát
lan árvák is, kik atyjuk részéről nyeri kitüntetés
ideje előtt születtek , 24 éves korukig.
Megjegyzendő: hogy ezen pót-érdem-díszjele
ket nem sokára a’ valóságos díszjelek pótolandják ki.
Mészáros Lázár,
hadügyminister.
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háború. Minden oda mutat, hogy nemzeti életünk,
szabadságunk, függetlenségünk ellen van a’ halá
los csapás intésve, éppen ások által, kiket csak
hűségűnkkel bánthattunk meg, ’s épp ások által,
kikkel testvérileg megosstottuk mindenünket.
Nemieteknek szabadság nélkül nincs élete.
Ha eltemették a’ magyar ssabadságát, meg van
halva a’ magyar.
De nekünk élni kell, mert nekünk jogunk van
az életbei. Ha egyetlen embernek se szabad éle
tét ártatlanul elvenni, anynyival kevésbé nem sza
bad a’ magyarnak élethes való jogát kétségbe
vonniA i élet és szabadság joga természeti j o g ,
isten törvénye ’s mikor mi azokat védjük, isten
törvényének teszünk eleget.
A’ mi harciunk tehát a’ legigazságosabb harcz,
mellyet valaha látott a’ világ, nemzeti létünk, sőt
épp h legszentebb igazság harcin.
De a ’ legbecsületesebb harci is csak addig
igazságos, mig a’ becsület fegyvereivel barczoljuk a i t , mig eszközei is igazságosak.
Elleneinknek hagyjuk azon dicsőséget, hogy
a’ gyalázat és az ármány aljas esiközeivel vív
janak.
Övék azon tudomány is, hogy a ’ czél szen
tesin az eszközöket.
Mi az igazság harCzát as igazság fegyverei
vel harczoljuk ki.
Becsületes és miveit nemzeteknél a’ harci
véres játéka is nemesebb és emberiebb.
(Vé ge köv.)

S z é k e ly I t lv a r h o lj (Folytatás.)
Nem vagyok babonás, még a’ borzavágásníik
sem hittem soha; de mégis vanoak események,
ominós nevek , mellyek filosofiámban éppeu úgy
garázdálkodnak, mint Fintisgräcz (W ind is cbg räci )
a’ magyar birodalomban. Így például az Ágnes
névvel mindig rostszál jurtám , három szeretőm
volt, ’s történetesen mind Ágnes ’s történetesen
mind szőke ’s történetesen... mind megcsalt, azó
ta ezen névtől irtódzoro. így vagyok a’ .János névvel, Udvarhelystéken a’ közelebbi években volt
t'gy csomó J á n o s , péld. Bethlen Ján os , Pálfi J á nos, Ugrón J á n o s , Keller János, Szeidel Ján os,
Heydte János.... ’s ügyünk mindég volt hijános.
A bonczolást nem minden ember orra állja ki,
0lért tiszteletben tartva mindenkinek orra gye n
géjét, székünk politicai halottjára, a’ nélkül hogy
szomorú sorsának közelebbi ’s távolabbi okait és
rt)konait bővebben vizsgálnám: egy bús szemfedelet terítek "s közlöm jelen állásunkat.
H o g y »’ volt kormánybiztos Keller János visz®*«jölt, a’ Heydte teremtette tiszti kart lemondva

találta volt, és sem azok többé , sem az ugyneve£ zett satyricus ellenzéki tagok nem akartak bivaI talt vállalni. ’S az anyaszéknek nem valának fiai,
I kik ingadozó sorsán segítsenek , pedig békés idő
ben folyt a’ b o r , pálinka ’s a’ csók a ’ cortesek
között.... a’ hivatalért; pedig békés időben nem
curage a’ hivatal viselés.
Ma Heydte parancsolta a’ legényeket, holnap
Forró ezredes ur Vásárhelyre citálta ő k e t , a’ nép
nem tndta: ,,merre ’s hová oliy sietve.“ De ezen
is segitett, mint mindég — a’ véletlen — t. i. a ’
székely tábor érkezte.
A’ székelyeknek Segesváron léte biztosítván
a’ tiszti miiködhetést, ismét kaptunk kormánybiz
tost és pedig J á n o s t , t. i. Horváth János urat.
Quid sit futurum fuge querere , azt mondta Horácz
’s azért én is székünk jövőjét fényes képekkel
nem czifrázom , csak aoyoyit mondok, hogy tisz
telt kormánybiztosunk működését megkezdette ’s
é n , ki egyébként szolgalatjára nem lehetek, csak
erőt kivánok, hogy az augiasi szemetet kitaka
ríthassa. Anyoyi tanácscsal szolgálhatnék u g y a n ,
hogy az egyének megválasztásában szemes le
gyen , de mikor az embernek nincs hol válogas
s o n , ott a' tanács nem sokat ér. De máskor e r 
ről is bővebben.
^
Most még egy párszót as Udvarhelyiekről.
Az itt levő térparancsnokság felszólította a’ csiz
madia ezéhet, hogy néhány pár csizmát és topányt készitsen el és ez hazafi kötelességének is
merte a’ szólitásnak hódolni, a ’ csizma párját 4 ,
a’ topányét 3 pengő forintért ’s ezt is amúgy fon
tolva haladva. Hanem a ’ térparancsnok ur egy kis
practicát használt, t. i. hogy a’ tanácshoz egy
reodeletet küldött, mellyben meghagyatott annak:
hogy pár napok alatt 300 ,,!ábtyü“ t a’ ezéh ké
szítsen el. A ’ nemes ezéh egész készséggel vál
lalkozott, most már ingyen, a’ megvarrásra csak
hogy adjanak bőrt. ’S így csakugyan i g a z , mit
a’ latáuok igaznak tartottak, miszerint: rusticus
ungentem purigit etet.
De menjünk tovább: Udvarhelyszék erkölcsi
halálának szagja Kolozsvárra hatván, országos
biztos Csány ur nehány idevaló honfiakat küldött
be, a’ székely népet a’ dolgok állásáról felvilágoBitókat. Éten polgártársaink körünkben megfordul
tak és pedig kívánt eredménynyel. A’ nép között
járván , a’ többek közölt két fontos tapasztalást
szerzettek; e g y i k : hogy az udvarhelyszéki nép
nem olly aljas, nem olly gyáva ’s nem oliy hideg
a’ haza ügye iránt, mint miilyennek hirdetve volt,
m á s i k az: hogy a’ mi aljasság- vagy romlottsággal bír is , ait is a’ volt tisztségtől nyerte. A’
közelebbi tisztség volt az, ide értve annak conservativ és ellenzéki tagjait, melly a ’ széket de
moralizálta, nem lévén köttök egy notabilis capacitás, mégis mindenik hivatalra vágyván, termé-
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236 ecetesen hogy a' nép erkölcsi romjain érhette azt
el. Fia kívánják bebizonyítom.... de most menjünk
tovább.
Megjelent székünkben a’ napokban egy rakás
k.biztos, vadászcsapatokat alakítandó, egyik 4
évre, másik 4 hóra; természetesen mindenik egy
rakás péozzel ellátva. Isten őrizzen, hogy vagy
egyet gyanúsítsak, de mégis, ha a’ múltak emlé
két viszszahivom, nem k é ts é g , nem g y a n ú , de
egy szivet rázó fájdalom ébred keblemben. Számolt-é Berzeuczei a’ kezébe adott pénzről?... Hát
azok, kiknek kezelésére volt bízva Udvarhelyt, a’
Kossuth huszárok nyeregszerszárazása ? Hát azok,
kik falukon vásznat, változókat gyűjtöttek ’s még
pénzt is?... A ’ sok szép szerszámát, a’ több szá
zakra menő fekete báráoybőröket és egyebeket,
a’ székháztól Heydte Segesvárra küldötte ’s a’
sok „biztos“ között nem volt hazafi , ki azelőtt
megmentette volna; pedig sok szép ezer forintba
került á m ! ’s lett volna idő reá. Ellenvetésül hoz
zák fel az illyenekre Udvarhelyszéken : „nincs egyén.“ Nincs , i g a z , a’ ti mértéketek szerint, de
csak :
Kérdjétek a’ kalyibától,
Nem lappang-é ott egy bölcs,
Kit a’ nagyok pitvarától
Magához vont az erkölcs?
Hol rejtékben él magának ;
Oh innen hívjátok k i ,
És adjátok a’ hazának
Bírói székét néki. ’S akkor kaptok
egyént; de a’ boros asztalok mellett nem! Isten
velünk! Még egyet: febr. 23-án nagy villámlás
és menydörgéssel vonult egy vihar a’ Hargita fe
lé 4 és 5 óra között, következő éjei rémitő sok
hó esett.
X. Y.
n y ila i
értésemre esvén, hogy né
mely igaz hírek közlésével engemet gyauusitnak;
ezennel innepéljesen nyilvánítom hogy miután oct.
ő k é n öt fegyveres oláh keresett, de meg nem ta 
lálhatott, akkor hon nem háltam, reggel 6-án egy
öreg oláhtól a’ dolog miként áltárói értesülvén 7kén már a’ vidéket elhagytam, és azon idő óta
alig három nappal ez előtt jöttem először e' vi
dékbe. Következőleg sem a’ B e n ő megnyuzatásáról, sem az Ú j l a k i fogai kihuzatásáról, mint ál
talán az oct. 7-kén innen az itt törtéat dolgok
bár mifele állásáról mit sem közölhettem, nem is
közöltem. Besztercze marcz. 1-ső 1849.
V á l y i El ek.

Folyó hó 11-én délelőtti 11 orakor a’ bolozs
vári polgári társalkodónak közgyűlése lasz.

B e m tá b o r n o k h o z !
E-rdemidnek, hős lengyel, ki szab határt,
L-ángesteddel ki felhatsz egekre !
J-utalmul mit adjon nemzetem, a melly
E Ivérzik nélküled tán örökre !
N-agy D e c z e b á l n a k ki büszke ormain
A - t i l l a k é n t mint isten ostora
L-erontod a zsarnokok bűo-fészkeit:
E - g y nemzetnek vár reád áldása!
N-em csak Romának volt hős M u c z i u s a :
GY-özelmes karodról ujjadat
E-lvitte bár az ón — de nagy szellemed
L-egyőzhetlen , s fentartod jobbodat,
H-iggadt kedélylyel, mint a sima tenger,
(í-rködsz ezernyi hős halál között;
S-ereged H a d ú r k é n t bámul , s szüntelen
Y-ivni kész, mert lelked átköltözött.
E-zrekben csalódtunk— de hős nevedből
Z-ord egünkön egy remény csillag k e l t , —
É - s a hon, mellyért foly véred — újonnan
11-ólad hívja testvérnek a lengyelt!
(Tisxavid , Ujs.)
£z. M

( 1) A’ kolozsvári ev : r e f : S z : Eklézsia es ev : ref:
Főiskolának Fejérdi Kötelendi e’s Ajtoni részjószágai k ü 
lön külön folyó martius 12-én reggeli 11 o r akor Kolozsvárvárossa Tanácsházánál tartandó köz árverés utján
a’ folyó év Szentgyörgy napjától kezdődő hár om egy
más után következő évre a’ t öbbe t ígérőknek haszon
bérbe adatnak. A’ feltételeket illetőleg bővebb ér tesü
lést vehetni ügyvéd és Eklézsiái p é n z t ár n a k Hincs Sá 
muel ur nái óvári saját házában.
(3)
(1) T or d a me g y é b e n , mező Szengyel ben, egy t e r 
j ede lme s, szép majorsági b i r t o k — mi nden szükséges gaz
dasági épül et ekkel és kényelmes u n lakkal e gyüt t ha
szonbérbe kiadó — bővebben lebet értesülni iráDta Ko
lozsvárit, az ó várban gr. Mikes háznál.
(6) j
(1) A’ kissebb uevel dének (:Convictusnak:) felkel
hető javai u. m. on, réz — ’s porczellán edényei — asz
talneműi — asztalok — padok — s ertések— lovak, b or o k
folyó év és hó 6-7 — 8-kán tartandó árverés u t t y á n ela da tt na k, a’ f ek vő javai pedig u. m. majorok közt lévő
2 kertié, szántóföldéi, kaszaitól, folyó hó 9. ’s kö ve tk e
ző napjaiban 1 — 2 — 3 évekre haszonbérbe fognak kiadattni.
(3)
(1) Az idősbb g r ó f Bethlen J á n o s , apanagyfalusi udvarában t öb b , 827-től 834-ig és más évekről
való ó borok jutányos áron kaphat ók. Értekezni l e h et
i ránt uk itt helyben; űelsőmonostorutczúban a’ 193- dik
szám alatti háznál.
(6)
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