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T a 1 p r a M a g y a r !!
Az ellenséget, - melj bűnöst és ártat

lant, honfit és hontalant, bölcsőjében föl 
kacagó gyereket ’s halálos ágyán nyöször
gő öreget egy aránt gyilkolt irgalom ’s 
kegyelet nélkül, szeretett Honunk szivé
ben- véresküzdelmein!- után, csak meg 
győztük; de nem Öltük meg, ’s nem irtot
tuk ki tós gyökerestől egészszen.- Tömör, 
és Veres Torony’ meredek bércein átván
dorolt a' zsarnok 11 ojérok ölelő ka-jnikozé 
Biikurestbe, ’s onnan, a’ szaladni szokott 
vén Pukhner bérenc’ fej csüggeszto veze- 
tése alatt le vándorlott 14,000 ed magával 
’s 40 ágyúval Bánát felé vad Káé pajtásai 
közé. —

De ott termett Bem a’ valódi hős had 
vezér villám szárnyain bős magjotr táborá
val, is ott termett Percei, győzni vagy 
halni szokott vitéz bajnokival. Pereci' al 
ezer ed es’ Sámsoni, karja, arcul csapta a' 
Temesvárról ki roíiano ellenséget, és az, 
bál tört orrát viszsza húzta a’ vár’ kormos 
falai'közc. Bem és Percei olloba vették a’ 
gaz kujonokoí, káránsebes köriil, meg dön
gették hátokot ölj istenesen, hogy: Orso- 
ván meg nini sem merészelvén, Szkelak- 
ladovárra vonult viszsza oláh országba.—

Mint kerten kivid kullogó Farkas, eme 
szikla bérceken túl leskelődik héjunk me- 
ge tt ,  agyarkodó fogait csatogtaua, Pukh

ner , <5 ven farkas.
fc.s a’ Muszka Despota parollákot csa

podat tenyerébe a’ ven ördögnek, ’s feni- 
kardját rf szabad Magyar nyakának le .vágá
sára. Árva vármegyébe a' minapokba kom- 
plimentirozott is 4,000 éhes kozák, ’s mi
után ebes zápjaikra kenyeret és húst ra
gadoztak fel, viszsza szaladtak. —

Talpra hát minden magyar ! öreg és 
ifjú, aszszony és •/3-onnek egy aránt, ki
nek egyszer a’ magyarok Istene annyi e- 
rőt adott karjába, hogy: egy puskát, kar
dot, botot, vagy csépet el bír.—
Kijön Pukhner 14,00 > ver ebével s 40 ágyú 
jóval betörni határainkon , el rablására ki 
vívott szabadságunknak, ’s mint, hogy gya
lázatoson visza szalad fogy vériül: elüt eljön a 
Muszka is meg kísérteni a’ Magyarnak erejét.

De az mindegy nekünk. Egyszer pró
bált, próbáljon még kettőt Muszka uram, 
akkor három lessz az Isten igaza, akkor 
tudom hogy: Három Isten veri meg ö- 
töt. adjon Isten sok irigyet, kevés szállót. 
Talpra magyar! Harcra fijak ! mentői több 
ellenség jön reánk, annál több lessz mit 
meg öljünk. Mi nem bántunk senkit, de 
ha minket bántnak, meg haragszunk, ’s 
veszettebbek leszünk a’ veszett fenénél. 
Ha az egész világ jő reánk, persze hogy 
meg öljük az egész világot, 's akkor osz- 
tán nem parancsol senki nekünk’s mii sem 
senkinek; de miénk lesz az egész világ,



sót több leszsz n.iénk rnint az egész vi
lág-, miénk Esz az arany szabadság. —

Szalud házi n szabad gyermeke ! legyen 
tiéd az egcsz ág, de lia zsarnok Korbác
csá pántlikázza, kékre hátodott , semmid 
sincs; és légy árva,  *s ölj szegen}-, hogy 
el énekelliesd a hős költővel: .„nenntdnátn 
száz forintért hogy semmim sincs;<s de 
ha szabad Ilonban szivhac szabad levegőt, 
mindened van.—

Szabad lesz hazád, cs szabad fija lész te 
szép hazádnak ha talpon állasz, mint erős 
cserefa, és ha napon ’s éjjen át virasztasz 
álmatlan nemtő, ’s véd angyalként, szűz 
anyádnak Hazádnak szikla bércéin.—

Talpra minden magyar ! A’ Székejt a 
Madéfalvi, a’ Magyart a Mohácsi vér nász 
boszszuja röpitcse szuronyaival az ellenségre.

A’ magyar és székej anya átkot kiálcson 
harc térre rohano fija előtt az ellenségre, 
’s áldást imádkozzék bajnok Hja fejére. 
Gyalázat ’s nemzeti arc csapás a’ gyávára; 
nemzeti csők a’ hősnek homlokára. A’ nem
zeti szeretet arany lánca kössön szilárdul 
öszve testvériesen kiilombség nclkiil min
den honfit. Tisztek’ szabad választása, a- 
dosság, robot, dézma-ha még kéntelenek 
vngjmnk iljes mit is hallani,- most merül
jenek a’ feledés Lethe vizébe. Távozzon 
kebeléből a’ tiszta honfinak, minden ólján 
eszme, mi a’ Magyar polgárt egymással 
Öszve veszthetné; mert ha egymással ve
szekedünk, Pukhner békéltet meg, de ha 
egymást & hon szerelem láng csókjával 
ihlessük; nem kell akkor nekünk földvár, 
sem sánc, sem torlasz, mii az öszves erős 
nép’ leszünk az erős kom írom vár, ni él
jen az ellenség bombája csak rést nyithat, 
de soha az egész világ minden ármádiája 
is hé nem vehet.—

Talpra hát imádott magyarom', áhítat’s 
buzgalommal térdeljen minden keresztény 
magjuar, istennek oltára előtt; imádkozzék 
le égből segedelmet komira ’s kedveseire; 
és innen harcra, ebve, c-ai r a,  szurony
ra , rohamra, segijes magad-n Magyar,

mert csak így segijt meg a’ Magyarok 
Istene, •>-

* . Szerkeztőség.

D a 1:
Herdáljuk a gyengébbek kedviéri 

az esmeretes B a h :
Osztrák ármány fWdbánd,
Kari Franc, Aibrekhc, Sterfko, Lajos f
Scrla, Vei* szajha , Jellasics,
Rajasies, Simonié?, Buvics, Orbán, Húr

ban, Biom bér g, Berger, Kibe!, Pukhner,  
Rukkovina !

Gedeon, Lájningen, Vindisgréc,
Kamarilla, reakció, Rác, Szerb, Oláh,
Hlirismus, Saksonismus! vesszetek e l !!!

Táhori Tuclositásoív.
Munkács mellett Mártini őrnagy, á’ 

Hartmsm és Dájcsmájiszter gyalogságot 
apr. 12-cm. meg zsákolta négy szegre. Ezen 
gyuzedelmet csak nem egészen a! zid ik ,  
iíonvéd zászló iilj 4 dfk századának köszön
hetni. Ez roppant vitézséget tüntetett ki itt. 
Hét egész óráig tartó kemény tüzelés után, 
meg szalasztotta az ellenséget, t i  Harc
ira nt ’s Dájcsmájisztert fogottéi fegyveres
től, Bubim t /.ere.lest ’s két főbb tisztet meg 
ölt. A’-Holcakot’s sebesülteket 30 Szekér
vitte el.

Percei, május ykéu 12000 emberből álló- 
ellenséget vert meg uzdint be vette, 2 hat 
fontos ág> ut, ’s 3 töltény szekeret fogott el.

Görgei hadiigy miniscer, május üké:/- 
Lesvárnál az ellenséget meg ver vén , e« 
gész csernovig nyomta viszsza. kitiinöleg 
\ iseíte magár Trebersberg tüzér százados.

Határ f/áh 's azon túli Iiirek.
Cintula Mihálj őrnagy és dandár parancs

nok, tüzér parancsnok Rosa, fő, és ivó
vá cs al hadnagy, a'részint rósz fegyverek
kel, részint lándsákkai fegj'verzttc néppei,



a híres csajkás kerületben lévő hitesze- 
gett csurog körül a’ Rácokot, keményen 
meg vertek. A’ bűnös csurog, ma csak 
por c's liamrmi. csak lelkes vezötököt a' 
népnek! s ez Isten nyilaként sujtya le az 
ellenségét, ’s ha nincs fegyvere, fogával 
téni öszve azt,—

A’ Romai Sáncokot, Páncsovát és Titelt 
Percei elfoglalta, i,ooe szekeret, 600 lő
fegyvert, sok dobot és zászlokot foglalt 
ei, 5,000 Rác tcrdreliulva eseng kegyelem 
ért rna Percei előtt.—

Bem, Arany* Percei, és Tolnai Pukhnerc 
szerencsésen kiűzvén Bánátból, Üláhorszag- 
ba kergették vissza - Borzasztóan meg ver
te Puliimért Bem Fejér templomnál- Hogjt 
is mer a’ vin  huucfut gyáva, szembe állni 
a szabadság felkent bajnokával ?

Jellasics rabló bandáját május 6 kán. Ba
jon és Szeremlén 700 lóból álló csapatunk, 
egy 18 fontos ágyú dörgése között, rét. 
töltetesen el verte. Asboch és Aulikh szeg- 
szárd körül ismét meg bombaztatták e’ 
gyáva zsarnok’ rongyos csordáját. - Hiszünk 
Kossuth’ azon jövendölésében, miszerint, 
eg}r sem viszi fogát Zágrábba.—

"A ’ Zimony körüli nép két részre úgy 
mint, nemzeti és svarcgelb pártokra sza
kadt. A’ gonosz Pátriárkhát ’s császár tiszt
jeit fekete sárgának csúfolják. A ’ Szerb 
sergel ben ’s határ öröknél tökéletes fejet
lenség van. Dividovicsot meg lőttek, Boz- 
nicsot 1 . Iáira keresik. Két smirnai zászló 
alj ’s egy osztáj Klementinus nem a kara 
magyarok ellen harcolni. A’ Péter váradi 
határ örök közül sokan a’ magyarokhoz át 
állottak. A’ lelkesb Horvátok fegyvert ra
gadtak saját t'izlieljeik’ védelmére az osz
trák bitor hatalom ellen.—

Ildiid basa eréijesen készíti hadait szá
razon és vizen. Tifon a muszka követ 
tiltakozott az ellen. Forradalom van egész 
Európában mert a’ nép érzi mindenütt, 
hogy ember, es többé nem barom. Elkeli 
hát hűlni pár év alatt minden koronának, 
1 elé kell állnni a’ ncp fenségnek. Isten

segijtsd győzelemre, szeljes e vii.jm 
mindenütt cl nj^omatott népedét!!

I I  o n  n i  h í r  c k:

Bn a be vau véve. Fejérváron ehetnének 
’s Déván ihatna.;ak a1 császár ö felségé 
katonái. -—

Br a s s ó :  Tudjátok meg világnak minden 
lijai hogy a’ Magyar nem csak büszke, ha
nem nemes keblii ’s jó sziviiis. Miolta be 
vette a’ Magyar Brassót, az óta mindent 
elkövet, bogjr ezt a’ reactio el süljetfósre 
méito sodomáját valahogy magához édesit- 
cse. Veszel! szerkeztő barátunk, testvér- 
ségre ébresztő elj lelkes cikkeket ir, hogy: 
a’ Csíki ember tökeje mellett kiejti a’ le - 
szet bámulatában kezéből.

A’ Brassóban lévő magyar csapatok, esz
nek isznak, táncolnak, táncoltattyák ökot 
magyarul, csak hogy magokhoz édesicsék. 
Teievér Csiki székcj Leinyokm ennek férj
hez bozzájok. Mulatcság, sogorssg, koma- 
ság, minden a’ manó megvan a’ szisz cs 
magyar közt Brassóban, csak baráttság nincs 
Némelj fekete sárga májú Pukhneriita Zel- 
uraságok ’s Éíászonságok, a’ portubákos 
piksis mellett suctomba hozzák örökké a’ 
Muszkákot Brassóba. így terjesztettek volt 
ei május 15 ka'//, azon lmncfut hirt hogy: 
Pukhner a’ muszkákkal már át is jött a’ ha
táron, melj a5 vidéket, s Háromszéket is 
annyira föl riaszta, hogy: az Öszves nép 
tömeg bösziilt oroszlánként tórtki a’ sze
lekre öszve tépni a’ gyava ellenscget, s 
Csíkban is mozgást idézett elő. Mii a’ Bras
sói magyar piac komondot ’s policáj direk
ciót figyeltetjük, hogy: kötve hiujenek 
komájoknsu, ’s a’ magyar aszonyságokot 
figyeltetjük hogy: vigyázva csokolodjanak 
a szásznckkal, mert bizony savanyú lesz 
az ízzé .--

A' magyar igasságos, emelje föl hat ir
galmatlanul magosán azt, ki meg érdemli, 
’s osztán felelőse fönt, más kép, az a’ Musz
ka parti, meg azok a’ Harmincadon lévő



sok szász cs muszka szaga pecsovicsok, 
a 1 üg szőnek fonnak, mig hálóba kerítik a’ 
becsületes magyart, benn keli felejteni azt, 
ki edenscge a házinak, s osztan az Ur 
irmaim ázzon néki i i

vS z e b e n b  ö 1 kapott hiteles tudósítás 
szerein, martius 15kén minden magyarok 
legyilkoiamiók volán ik. Né a’ második, Ber- 
t i 1 ;i n ej c alt aj a. Hogyan vetemiilhet ennyire 
ember, embertársa ellen.?

(I y  e r g y o S z e n t '  .VI i k ! ó s 0 n , ma
gyar hon függetlensége emlékére május 
20 kán üst ve, agyú dörgések, s kivilágított 
ablakokkal kapcsolt csinos táncvigalom vala. 
Az iskola első ablakában három színű be
lükkel e" vala Olvasható: „kdjén Kossuth 
i :.jos V hon meg mentője, a’ 2libán Éljen 
GórgJ Tábornok, ^ban  Kijén Bem al tá
bornok, a’ 4 ben, Éljen az oszves Mirisceri- 
um.“  A’ Tánc teremmel szembe lévő ima 
ház homlokzatán három szegi! alakban égó 
gyertyák csillag árkent tol rogyogó özö
nében, ilj fúl irat vala: Függetlenség, sza
badság, vagy halál. A’ Jobb oldalon: Kljén 
Gál Sándor, n bal oldalon, Éljen Mikó 
Mihály1' És rmi lelkünk miijéből hon ohaj- 
tyuk: „Éljenek minden Örmény, Tóth és 
Sido honfitársaink í kik forradalmaink alatt, 
mint lég tisztább érzelmű magyar hon 
polgárok, tus és komoj napjainkban, örö
mest szenvedénck velünk, szivükön hordák 
a’ szeretett hon sorsat, ’s tiszta buzgalom
mal áldozának ezerf je  képpen á’ kedves 
haza* oltárára - Éljenek ! Éljenek ! Éljenek !!!

C s i k S z é k ’ hodolati nyilatkozata má
jus 24 len történt meg, Miko Miháj K. 
Biztos elnöklete alatt kormányzó elnök 
Kossuth Lajos cs a" respublikái irányú füg
getlen magyar kormány iránt. Az eget 
és földet meg reszkető ágyúink’ mén dör
gései röpkék keresztül határ széli bérce
inken OI.1I1 és Moldva rabszolgai népe kö
zé x  szabadságért élet halál harcra kész

telever magyar székej hősöknek ezen érc 
akaratát; és a’ Kossuth névre, egyszerre 
ki tört szűnni nem akaró éljen, az oszves 
népnek padokróli föl ugrása, ezer kalap, 
csákó, és sapkák rázása, láb es pálca do
bog cacás, kard esörtetés, padropogss, ab- 
lakpengcs, ágyú dörgés, szentül meg pe
csétjük tiszta honfi buzgalomból eredő 
akaratát a’ széknek és népnek. A’ Szék ke
belében lejeiulo kormányzó tisztek ki ne
vezésére, a1 Csik gyergyai néptől hon 
szeretett Miko Miháj bízatott meg. Hodo
lati irat készítetett, és a’ gyűlés p iám on 
szétoszlott. Miko meg vendégelt. Ebéd 
alatt, musika, ágyúzás és pohár köszönés 
volt Miko ivutt a’ császár és Magyar hon 
között meg kezdődött válóper szerencsés 
lefoljása következtében, a’ szép özvegy
nek Magyarországnak egésségiért. B. Az 
elvállás után, rögtön történt azon szerecs.s 
házasságért, miszerént, ez a’ szép aszony- 
ság Magyarország* a’ lég dicsőbb Férjhez 
a’ Respublikához ment férjhez. Gál Sándor 
Kossuth, Görget, Percei, cs Háromszék! 
vándor társa, ’s kedves barátcya Klapka 
György heljetes had ügy ministerérc. — 
Isten vitesse soká’ okót !. —

Kiil földi Ili rek.
Lipcsében a5 nép Kossuthot éljenző A 

kirájt elfogta, ’s respublikát kiáltott ki. A’ 
Vürtembergi jkirij is elfutott. Frankfurt* 
Studgárd és vürtembergben nagy mozgás
van. Fogt a’ gíseni követ áll a’ dohok c» 
lén. Berlinben Apr. 27 kén roppant nép 
forradalom van. 28 bán 5 orvkor, a’ kato
naság és nép közt véres öszve ütközés 
történt. A’ város uceáiban torlrszok emel
tettek. Prágában borzasztó véres viadalvan 
a’ nép és katonaság között. —

Lőpor és gyutacs készítésről jövő szá
munkban. —

Szcrkezti 15iro Sándor százodos. Nyomatik a’ Csik Soniojci Zárda betűivel.


