
Meg jelenik minden héten egyszer fel ivén -Hüllőn, ’s ha a' szabadság’ lelkes iiarczossai, elóli/cltsuh’ 
által olv részvétét tanusitanduak Lapunk iránt, hogy; a' költség Uch'zvele.szsz; meg jelenik hetenki nt kétszer, 
Hétfőn és Csütörtökön. Ára új évig 2 Rf. pengő. líl.űzethetni a' 8/erkeztiiségiiéJ, minden lő csa l  T ér-  
]i.iranc9iK)kságoknál, városi cs falusi Bíróknál, Jegvzöknel, BizulummoLii.il, Papoknál ,*t.s Po>la hivataloknál.

M Li és Önök.
Mii Hírlapot Szerkeztünk Csíkban, az 

Európai mivelodés’ határ szélén, a’ nagy 
Magyarország’ végső gránit szírt ormai 
alatt, Hargita és Gime* vad rózsái kozott.

És az önök kebelét bámulat döbbenti- 
meg ugye’ bár e’ merész vállalaton ?

IJe az mind egy nekünk* A ’ Ha d i  La p  
g van ov-ivet indulva, cs át vándorol 

jobbra balra minden erdős bérceken nem 
csak ónók hoz imádott Hazám, imádott né
pe’, hanem Varsao, Cseruovic, Pétervár, 
Jassi, Bukurest, ’s Konstáncinápoj’ sötét 
ege felé is; mert célja Lapunknak, fényt, 
sót deriit sugárolni o tt, hol sötét az égiv 
a’ nép fűlött; szolgai álmából ébreszteni a’ 
népet, mellynek hátán gőgös zsarnok’ os
tora pattog, és el törni a’ vasbékót, szét 
tépni a’ rablánc zot, mely embernek - bár- 

íjik résziben a’ világnak - lábain csörg. 
És Célja Lapunknak, ez öszves em

beriség’ iránti részvét’ által, rokonszenvel 
kapcsolt tiszteletet ébreszteni föl a’ nemes 
lelkű magyar nép és kormány iránt a’ 
föld’ minden népeiben, különösön azon 
nép fajokban, melyek a’ Prédiái ’s veres- 
toronjr szirt ormain azért torének át reánk 
fegyverrel, mert a’ magyar szabadságra 
vérmes szemet meresztő Flánderráca’ 
Apostatái, azt hitették volt el velők, hogy: 
a’ K r i s z t  u s t a g a d ó ’s b á l v á n y  i m á 

dó va d  magyar, véres szájával Erdélynek 
minden keresztény népeic föl akarja falni.

Gondoljuk, hogy: sokan, kik görbe sze
meket vetnek Lapunkra, fejet csóválnak, 
’s ümmögtetö gunyorral azt mondják: 
„mind el váslik a’ Hadi Lap, míg Kons- 
táncxinápoljba ér.“ Köszönjük a’ rollunk 
való meg emlékezést, de ne féjtsék önök 
a H u.i Lapot, ez el nem váslik, mert 
ennek papírja oljr vastag, mint éppeu a’ 

vászon, miből ítcszuit, s oeiüje oly 
avas, mint a’ zárda fala, hol nyomatik; 
ne fejtsék hát önök Lapunkot az el váslástól.

Lesznek, kik kezekbe véve Lapunkéit 
ölj savanyu pofát csinálnak rá, mintha 
vad almát ettek volna, és csak azért, mert 
nem vélin a’ papírja, ’s nem pesti ciceró 
betűvel van nyomva, el dobják és nem 
olvassák, cs mérgelődnek ön magokra, 
hogy: miért adának kécpengöt ezért a’ dur
va csíki Lap ért.

Kik ilj szellemben fogják föl érdemét 
a' Hadi Lapnak, kik még most is csak a’ 
kvekkert és frakot, meg a’ tarka dolmányt 
icélgetik, és nem az embert, ki köntösnél- 
kül áll ön valódiságában, kik még most is 
csak a’ dolgok’ kérgén rágódnak, belsőjük
be bé nézni nem képesek,-azok e’ durva 
papirosu lapot ne olvassák. — A’ puska tus
ra, ’s kardra nem termett piskóta marku 
Urfi potyolat ujjocskáit, megsérti a* Csiki 
papirosból készült hadi lap.

Csik Szered a, Púnküst első napján 1849.
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Kérjük hat Ónokot! ne mélroztassanak 
mindnyájon Lapunkon olvadni. Ki ruganyos 
pamlagán kávés csésze előtt hever, vagy 
acél tükrében haját fodritgatja most , 
midón az imádott Honnak millió téjencloi 
vágynak, annak e’ Lap, nem való; ki nz 
aranyat, csak a’ tégejboli ki vétel után 
szereti, de a* durva követ, melyből olvad 
az arany, mágnási hetykeséggel tova rag
ja; ki a' Hadi Lapban csak a’ kiálitást, csak 
a’ vastag papírt é?avas betűt, nézdegeli, és 
a’ Lelket, mi a’ vastag papírra tett durva 
betű takarója alatt rejlik, látni nem képes, 
az e’ Lapot kezébe ne vegye, mert meg 
karcolja azt, ’s unalmas lessz az időtöltés.

Csak önök olvassák Lapiiukot barátim! 
kiket a' Magyarok’ Istene e’ hon’ szabad
ságának meg maradásáért jó kedvében te
remte, olvassa minden Huszár, Honvéd 
és Határved, kiben ébred á’ Lélek, az 
öröm hirek’ hallatára, ’s élet halál harcra 
készül, ha meg dördülnek közelében bőm- 
Ilii íi? nllpnségnek. És kérjük igem or.,;,c.u / 
a’ Hadi Lapot ne olvassa az oíjan gyáva 
Urfi Ffadnagyotska, kinek hösisegét csak 
az el koptatott járda é rz i , ’s ritka bátor 
vitézségét, csak a’ Front előtti teremtették 
ben szokta föltüntetni; és ha jön a’ hir 
hogy: nj omul a’ ellenség az T áboridé , 
minden őrnagy bácsikáját oszve futkossa , 
hogy: az Istenért küldjék ötöt a’ Tartalék 
sereghez. Nagyságos Hadnagy Urfi ! nem 
önnek való a’ Hadi Lap olvasása. —

Olvassák Lnpunkot önök, tisztahon sze
relem lángoló érzelmeitől hevük keblű 
bátor és hős eredeti magyar Harc fijat;! 
önök nem finnyások és nem kényesek, a’ 
háború hozzá szoktatta mindenhez; nem 
irtóznak el, ’s nem rettennek vissza e’ Lap’ 
vastag papírjától is; és önök átlátandják 
azt, hogy; hősies érzelem, harc szórni, 
cs tiszta lion szerelem az,rm ;f Hadi La
pon ét omlend; ’s már midőn önöket egy 
felöl föl hívjuk a* Hadi La ónak, lelkes

czikieik, !s tiszta hadi tudósításaik általi 
gyámolitására, más felöl magunkot emlc- 
kókbe ajánljuk.

Szerkeztoség.

0  r o m h í r ek :
K o s s u t h  La  j ó s - l e  a5 kalappalé-ljen ! 

Isten kegyelméből, ;s a’ nép ö felségének 
szilárd akaratából, magyarország’s minden 
hozzá tartozó részek’ kormányzó elnöke, 
az országnak és népnek az utolsó fillérről- 
is számot adó Ministeriumot igy  nevezte- 
ki: Qelügy és elnök: S z e m e r e  Be r t a l a n .  
Kiiliigy: L i a t t y á n i  K á z m é r .  Pénzügy: 
D u s c h e k  P e r e n  e z .  Közlekedés: 
C s á n y  L á s z l ó .  Vallás: H o r v á t h  
M i h á 1 y  Csanádi püspök. Igazság: V a k o- 
v i c s  S e b ő .  Hadiigy: G ö r g e i  Á r t  h ú r ,  
de ideiglenesen K l a p k a  G y ö r g y  viszi 
ezen tárczát. A ’ Kereskedés ügyi tárczác 
ide jelenesen. R a t t y á n i K é z m é r  kezeli, 
éljenek ! —

Kolos várt, Debrecent és Pestet rövid 
időn vas ut kapcsolandja oszve, mert ez 
T magyar szabadság meg váltójának 
K o s s u t h  L a j o s n a k  keble’ hő vágyai 
közé tartozik. —

Örüljetek Hunniának Fijai, és Kárpátnak, 
Leányi! mert május a kán, u  és fél órakor 
a’ Minister elnök kinyilatkoztatta az ország 
színe előtt hogy: az új magyar kormány 
nem alvó, hanem f o r r a d a l m i ,  nem 
despotai, hanem r e s p u b l i k á i ,  és nem 
áristokvátiai, hanem d e m o k r a t á i ,  irá
nyú lejend; és ha valaki e’ kormányzati 
szent háromságot feltörni akarja, el oszlik, 
"s 151 ébreszti az elleti, a5 nemzetet.—

C s á n y  L á s z l ó  helyében S z e n t *  
i v á n y  K á r o l y  fő ispán van Erdélyben 
országos biztosnak rendelve. Adjon Isten 
oly sok jó sikert működéseinek, minő 
Csánj ijévaia. — !
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A' néhai Ferenc Csatornát , ezentúl 
Bácsi csatornának hívják. Es mint e’ gya
lázatos nevet el torié a’ hon, az Erdély
ben létező császár, király, Horváth és 
Rác családok is változtassák el ez undor 
vezeték neveket más névre; ne kandikál
janak szerelmesen nemes Leveleikre, ha
nem tegyenek áldozatot a5 hon óltárra az 
által, hogy csináltassanak dobokét beleülök 
a' Csíki határvidéknek.

Gábor Áron tüzér őrnagy Kezdi vásár
helyen úgy önti a’ 12, 6, és 3 fontos, á- 
gyukot, mint a’ szappanyos a’ gyertyát.

Csik Madarason Bodor Ferencz lőpor 
gyár vezető és Székely Antal, lőpor mű
vész fő hadnagyok, úgy gyártyák a’ puska 
port, mint a’ malom az árpa kását; két 
keréken minden nap 3 mázsát készítenek.

Sepsi Szentgyörgy Ko s s u t h n a k  és 
Bemnek a’ piacon két telket ajándékozott. 
Mii, midőn egy felöl lelkűnkből Örvendünk, 
hogy; ezen két magos keblű honfijak szé
kely földi pcssessorofc Wfplr, r-7 Által
az asessorok válaszrásába ok is béfoljhatnak; 
más felöl éppen ölj forron ohajtyuk, hogy; 
a’ Székely nép ezt a’ két telket valahogy 
csigázza fel K. vásárhelyre; mert akár 
hogy kínlódjék Sepsi Szentgyörgy nagy 
hazafi lenni, ott a' levegő p e c s o v i c s  
szagu, ’s ezt beis bizonyitandjuk.

A’ 17- 18 éves fijatalokból alakult Csíki 
utász zászló aly, ásó-, fejsze, furu cs fű
rész fegyvereivel, gyönyörűen gyakorol
tatok minden nap kétszer, sőt a’ Bélbon, 
Gimesi, Kőkerti, Bodzái, Ojtozi, ’s más 
vám szorosakon, igen szép sáncokot, fold 
várokot és torlaszokot emelt.—

A’ tüzér kar, bámulatos erélyt fejtett 
ki a lövészetben. Folyo hó i^én a’ Szereda, 
cs Somlyo, 15kén. a' Zsógöd és Szereda 
közti tereken igeu jeles harc próbáink 
voltak, villámként oszlott fői mind két- 
részröl a csatár láncz, ropogott a’ fegyver, 
dorgöttek az agyuk, atakérozott a’ Kossuth

lovasság, rohamot futott a’ gyalogság, láng 
égett arezukon, ’s tűz lobogott szemükben 
a’ Harcznaknak. Úgy láczczik föl ébredt 
az öreg és ifjú magyar egy aránt lethar- 
giás álmából, vigyázzatok és imádkozza
tok főidnek minden zsarnokai! föl ébre
dett álmából az alvó oroszlány magyar.— 

Magyar hon függetlenséget Apr. 2%kdn. 
oste 6 órakor Cs i k S z e r e d é  bán ki vilá
gított ablakok, égő szővetiiekek, zene 
hangok, ’s ágjru dörgések kozott innepel- 
tük meg. G ál S á n d o r  ezeredes lelkes 
beszédet tartott a’ zászló aljak fijatal hnr- 
cossaihoz. — melyet az Apr. acftei. pom
pás tánc vigalom és a’ Május isői. oson- 
oya követett. Emelték e vigalmakét a’ 
lelkes pohár köszöntések.—

A’ Horvátoknak is fölhozta isten valaha 
napját, cs adott észt fejőkbe a' bolondok
nak. Át látták ökis utoljára az osztrák ház’ 
istentelen ármánnyalc, és esküvének örö
kös harezot és háborút a’ Habsburgok elleti.

jotiacloc futással foglalkozik. Apr. 2qéll. 
Pakson tanyászott. —

Prágában a’ Cseh egyesület Kossuthot 
választmányi tagjai közé sorozta.

Génua, Nizza, Chámberi cs Savója a, 
köztársaságot ki kiáltotta.

A ’ Törökök magosrokon szenvet mutat
nak irántunk C e c Tábornokunk egy 
szép barna mént küldött ö m á r  Basának a- 
jándokul. Az örvonalon állam.ísozó Török 
tisztek a’ napokban reszt vettek a’ veres 
toronyi mulatságban, vígon tanálták a' 
Magyarok között magokot. Kossuth, Bem, 
’s a Magyarok egésségökért poharat ürítet
tek, Csárdást jártak magyar hölgyeinkéi, ’s 
Ozsonyára hívták a’ Magyar tiszti kart.—

Tábori Tudósítások.
Április 23Víi#;. Percei bevette Kikindát. 

Meg ölt 2000 rácot, ’s el fogott 6000et 
Theodorovicsnnk karlováu lekvö tábor ^
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szét verette Kohlmán al ezeredes által és 
2%ké;u a' keményen el torlaszok Túrok Be
cset is bevette,—■

April. 30kán. Bem altábornagy Temes
várt bekerítette. A’ Székely ujjoncok’ ma
gok viseletével nagyon meg van elégedve. 
Székely iiju ! ueis szégyenitsd meg soha el 
hunyt vitéz os Apád sirhal mát ! —

Vindisgretz le köszöntött a’ császári 
fo vezérségrol, ’s Veiden vette volt át de 
ot is szerencsesén meg ütötte a’ gutta bu
jában. Uram! ne irgalmazz neki, mint ö. 
nem irgaimazzott nekünk! Átlátna magos 
ministere Stadion lemondott.— 

jDamjáiiics Nagy Sarlónál az ellenséget 
b> u zasztolag meg verte. Egy ágyat, sok fegy
vert, 20 szertár szekeret, 130 Lovat fogoteí.

Április 20/uíti. Komáron az ostrak béren
cok ostroma alul tökéletesen föl szabadult 
az által, hogy: Szőnyénél az ellenség tá
bora irtezatoson meg veretett. Knc-zits, Klap
ka, Üamjánics és üipold, az ellenség sáu- 
e'.iil halait izotó ágyú díugcacK kozott éj 
fél után 2 orakor, szegzett szuronnyal vették 
be- Guyon tábornok a' Tata felőli harc 
mezőn, délután 2 orakor verte vissza az 
ellenséget. Roppant had készületeknek ju
tóm ul: birtokába. E’ győzelem óta, az el
lenség, Gyúr, Székes Fehérvár, Csalokóz, 
Foson, Leopoldyáru, és Sellye felé vonult 
viszsza sebesnen.—

Egy Benedek nevű Székely fijuból lett 
osztrák Tábornok; Gallieiábúl 2 zászló aljai 
úzepés felé utazik a’ Fogéi segítségére; 
hanem Uembinszki is ut.ínna iramodott, ed
dig fülűn csipte Benedek uramot. Atkozort 
a S/.ckely búleső, melj Vidát és Benedeket 
rengeté !

Május ikéiu 12 orakor kezdettek, a’ mie

ink ostromolni Buda várát, 1 órakor ao 
Huszár a’ Szent gellérten megjelent, ’s 
három színű lobogot tűzött a’ Csillagász 
toronyba. 5 orakor, tűz röppentyűink láng 
lidércként kígyóztak a’ Szent GellérdrÖl 
a’ várba. Május gkéti* hajnalba a’ Heiici 
ágyúi elhalgattak.—

Május il-en. éjféli 11 orakor Pestet Henri iojto- 
noson bombáztattya. 6 kán ,  reggel a’ Budai várija 
vezető 3 Csatorna kuzi.il kettő a’ mieink kezokbevan. 
Gorgei parlamentert küldött Hencihez, hogy: ha 
Pest ióvetésével föl nem hagy, a’ vár’ be vételével 
eaész seregével lefog irgalonmélkdl koncoltatni 
IJenci azt felelte, utó csep vérig védi magát, dúl 
és rombol mindenütt irgalomnélkűl. Dél után 4 ora
kor az ágyúzás szünnikezd, ágyúink rést törtek a’ 
Budai vár faion. —

Május 6kein. A’ Temes váralatti táborból Frájdorl- 
ral kapjuk Be m al Tábornok azon tudósítását, mi« 
szerént Sergünknek egy század gyalogságból *s ö 
szakasz Huszárságboi álló kis része , Aranyi Vilmos 
buszár őrnagy, veze'lete alatt; egy nagv táborát az 
ellenségnek meg támadván , egy urai kemény harc 
után Oravieát bevette. Az ellenség több baltakot, 
1 gvalog c.s 4 Lovas fogjot vesztett ; részünkről , 

uuiií acin el nem esett egvis. — y f
eV Vajslova melletti Csatában, Deák Máté, Naíry. 

Jo séf, Nagy lnne és Szabó Márton koz vitézek,, két 
ágyút vették el rohammal az ellenségtől.—

A’ Velcnczei nemzet gyűlés Április 'Skeiu. k im on
dotta határozatikig,  hogy: Ausiriának műidén áron 
ellent fog állam. —

Csutak őrnagy Zaráud oláh ajkú lakóit varry 
szép szóval, vagy bottal engedeiemre akarja hajlani

A ’ Határ szélen túli liirek:
Hála Istennek 1 Muszka országban is revolucio van 

Egy meg gátolhatlan fontos ösr.ve esküvés terjede t 
el egész Muszka birodalomba, melynek célja az ,  
hogy: a’ most uralkodó Románoivokot le dobja a? 
trónról és a ’ Dimitrov okot emelje föl. Uram adj 
őrök revoluciot n e k i , és ne engedd hogv: a’ bűn 
bunleletlen maradjon soha ! —

Szerkezti Bíró Sándor százados. Nyomatik a’ Csík Somjoi ZArda betűivel


