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P r o t i s t á 1 m k.
Mi olta Ezeredesné lettem, teljesség 

gél nem cudum lerázni magamról azt a’ 
sok „aláz szolgája , csaholom kezeit kö
szönéseket, ’s  Nagyfád címezés eket. “ Isten
nek hálá sok jó embereink vannak* mert 
sokan látogatnak meg. Én nem tudom, de 
azt mondják, hogy: látogatóink közül, az 
edgyik Hadnagy, a’ másik Százados, a’ hár
munk Őrnagy akar lenni, a’ negyedik ér
dem csillagot aktr nyerni? az ötödik, Fc-r- 
jemti'il rendeletét óhajtana ’s májklirozni 
artá,  hogy.- valahogy, ez, vagy amaz volt 
Jobbágyát Telkéről uccára dobhassa.—

De ezzel nekem semmi bajom; hímem, 
nem* vagyok képes továbrais tűrni azt, hogy: 
látogatóink közöl sokan, amúgy,  Ásiai 
szerecsen rabszolgák módjára ügyesen neki 
görbedve, ’s előttem magokot mefj aláza
tos fa Jankók-ként hajtogatva,- igv ko
sz önnek nekem: „Aláz szolgája. Csóko
lom kezeit Nagyfádnak,"

En becsületemre eleget mondottam eddig 
elé: az Isten meg fizeti, ne mondják ne
kem úgy: „aláz szolgája; hanem: „isten 
áld jad  és ne mondják úgy: »,Nagysáá 
hanem: „ Ö n , kegyed. Asszonyom, /iszony- 
ság, Ezeredesné u szo n y"  hiszem unió van.

L)e, mind híjában. A’ hízelgés, egyszer 
be tamilt mesterségét nem ólján kényen 
vetkezi le; ép azért, még jmind e’ mái 
napig, azaz átkozott Nagyfád, kísértet 
kent suhog köntösöm után. Teljes akaratom 
daccárais egészen ei lökni uem tudám ma
gamtól. —

Kernelen vagyok cellát hirlapilag tudatni 
önökkel Polgárok í hogy: egy republikánus 
nemzet’ kebelében, miijen a’ Magyar is, 
rang fokozatok nem létezhetnek. Az ösz- 
ves nemzet ,  egy  hoszszu l.-.nc, meljnek 
csak első szeme a’ kormányzó; d e ,  nem 
a n p liínevzattól kiilón vált Briiliánt. így 
á l la ’ dolog a’ hon’ j.cáuyival is. Mire való 
hát az a’ Tekéns,  Méltsás, és Nágytsát 
briiliánt Cim V én érteni nem tudom, ’s 
hogy miért tűznek ilj cégéreket Önök ne
vű ük’ elvbe; ezt meg fogni képes nem va
gyok. Hu re szem rő l , ilj fűz babérokat , 
trieljik csuk tiszta nevem arany tángyérira 
vetnek homáj árnyat, szabad Monom’ e- 
gj etleu szabad polgárától is soha el nem 
fotradok.

Nagysád valék én is a’ kirájság rab szol
gai korában. Most el borzadok ha emlé
kezem, a’ polli-k ama rém szakától, ’s csak 
azé r t ,  mert Ezeredesné vagyok, semmi 
egyéb nem vagjrok, mint szeretett Hazám 
egyszerű polgár nője, és ha valaki e’ né
ven szollit, ha azt mondja nekem: „Ott 
tisztelt polgárnő!" ölj raagossn büszke 
vagyok; mint csillag mellett repülő büsz
ke sas.

Rs most föl hívom önököt szabad Hazám’ 
lelkes Hölgyei ! vessék meg önök az üres 
Címzéseket, és egy görbe tekintettel néz- 
zékle büszkén a’ hízelgő gyáva Cimezököt. 
A’ külömbféle Címek el szaggattyák egy
mástól a’ szilárdul egybe forni kellető Hon 
leényi kebleket. A’ Címek kora lejárt. Ár
mány szőtte vala ezt be közinkbe azért, 
hogy hány Honleány van, annyi különvált



'-tfinzet legyünk; most pedig egybe olva
dásra van lég nagyobb szükség. Csak szik- j 
laként öszve forrott Honfiúi és Honleányt 
karok teremthetnek eletet a’ honnak, ’s 
életet nekünk. Óvakodjanak hát innepélje- 
sen a' Cim cégérektől.

Én, részemről, minden „aláz szolgája, 
Csókolom kezeit, Tcns, Méltsás és Nagy- 
csds“ Cinuzgetések ellen, határozottan 
protistálok.

Benko Poli,
Ezeredes Gál Sándor’ nője.

Az ellenség bé tört hazánkba Tömösön.
Űrnapján a’ Brassói ut vonalon eső Tö- 

mösi vám szoroson kívül, a' Frédiül tetőn 
meg támadták a' Muszka kozákok ele őr
ségünket de akkor a’ midink, a’ kozákokot 
rutul el kazupolták. Nagy erőt gyűjtöttek 
tehát öszve, és Június i tj én újra meg tá- 
modtdk, a’ midinket; ekkoris, borzasztó 
rohammal, neki szaladván lelkes Honvéde- 
ink, rettenetesen viszsza vertek az ellen
séget. Junius 20 áll a’ midink támadták meg 
ökot; de Pukhner, Urbán, Hájdté, ’s egy 
csomo Muszka, öszvesen mintegy 10 ezer 
ellenség, igen sok ágyukkal, annyira meg 
támadták csupa i,aco emberből álló kicsiny 
Táborunkot. hogy: lehetetlen volt viszsza 
nem huzodniok.

A’ Csata, a’ lég nagyobb elszántsággal 
fojt. Honvédcink, úgy vágták Pukhneréket 
mint a’ tor’sát. A’ Svalisér, Dragonj/os, 
Kozák és Muszka úgy hever meg halva a’ 
Hegy oldalán, mint aratás után a’ kéve. 
De, ellent állani, lehetetlen volt, mert az 
ellenségnek még a’ Lovassága is kimászott 
a’ hegyek’ oldalaira, és onnan Üldözött a’ 
miéinkre; a’ gyalog, ág pedig íoszc-r ro
hanta meg szuronnyal kicsiny táborunkot, 
s ezt ki állani lehetetlen volt, ha csak 
mindegyig ott nem akart t-i veszni; tehát 
az ellenség bé jött Brassó alá. Nagy Dani 
őrnagy 600 ad magával felment a’ felleg 
várba, ’s onnan döngeti le a’ goljo galuská
két Pukhneréknek. A' szászok ki izentek 
Pukhnernek, hogy.- nem bocsattyák be a’

városba, ’s a’ vár kapukot bé zárták. Vég 
csalta tehát a’ vén ördögöt a’ remény, mert 
nem tanált rokonszenve, a’ szász atyafiak 
náf, és így kívül a’ városon ugarol táborá
val a’ vén Farkas.

Úgy haljuk, hogy: Pukhnert a’ Török 
nem szenvedte meg tovább Oláh országba, 
’s ezért volt kenteién bé jöni, ’s a’ Muszka, 
n int jó sógorát, elkiserce, de azzal visz
sza is ment. És most mi leszsz ebből i 
Az, hogy: a’ Török az egész Pukhnert  
borát szépén kezünkre jádzotta; m rt Há
romszék 10 ezer lelkes hja fegyverrel, 
cséppel, láncsával és fejszével Gál Sándor 
vezetése alatt oldalba, a’ Törcsvári örsereg 
hátba, Bem fogai'as felöl i§ ezered magá
val szembe támadják meg egyszere, és 
természetesen, az egész Tábort el fogják, 
a’ más világra küldik, ’s mii Csíkiakul re* 
quiemet tartunk föluttök.

Nehogy hát kétcségbe essenek az Isten
ért. Hiszem az egész Dolog a' Bem poli
tikája, hogy: trektdjen anyit strásálni a 
hegyeken. Bújjanak elé a’ góc alól, alakul
janak sietve Nemzet őrségi zászló aljakká. 
Kegyelmeteket, mint hogy puskájok nincs, 
nem viszik goljobis eleibe, hanem köteles
ségük a’ lessz, hogy a’ hol rendelést kap
nak, a’ Hidakot el bontják, az mákot bor- 
na fákkal bé rakják, véd sincokot ásnak» 
lármáznak, ’s az ellenséget meg rettentik, 
’s mikor fut az ellenség csépjeikkel amúgy 
Istenesen meg zsupoljnk. Fejszére, lánc-sara, 
botra, csépre hát Székeljek! Talpra áljon 
minden ! Elé a’ keresztes háborúval Tisz
telendő Urak ki most elé nem áll a! asz
talára való haza áruló! Szerk.

Beteg vitézeink’ számukra alakit'* 
esünk No egy letet Csikban.

A’ Páratlan kormányzó nö’ irányiadé 
lelkes szózata, szét hangzék Magyar hon’ 
dombjain, ’s téréin, és a’ mint sejditni le
hetett, nem üresen, mert magos bérc or
maink föl hívását Kossuthnénak, visz hang
zottak. Nö egyletek alakultak egymásra,

kitü-



ki tiizve magú,......  ól adatul a’ beteg vi
tézek’ ápolását.

És most kérdtek bércek apja ősz Hargi
ta ! viszsza zengédé ezen föl hívást Csik 
vármegye Hölgyeinek fiilöábe? és ha vi- 
sza, miért nem eujd.iilhet bár egyetlen 
beteg Ha re fi, Hölgyeink’ szdiden ápolgato 
gyengíti karjaikon ? miért nincs beteg i- 
polo intézet körünkben? Hiszen kö lnik
ben is vágynak ha.c edzett vitézek, kik 
amaz óriási havasokon, hősies el szántság- 
í_al szegzik mellök öt a’ szolgaság’ zsoldos* 
s;.i s/uronnyainak, hogy: ti palotáitokban 
ks kunyhóitokban, csendesen kéjeleghesse- 
tek mi lm örömek időzött.

Vannak kórházaink, hol beteg vitézeink
éi vesztett é.eterejököt várják nehéz fáj
dalma.; közt. visza adatni, isten kegyéből, 
az orvosok’ munkás kezeiktől, és epedve 
várnak egy báj alakú hölgyet; kinek rész
vétét Lheliö szelíd tekintete is elet erőt 
önt az. elbádgyadott tagokba, hogy a’ gyógy 
szer miatt tűi keseredett száját enyhicse, 
vagy egy rongyot nyújtson, meljel sebét, 
bé fedezze.

Oh ha volna dörgö hangom, mint nz 
égnek, föl rázni titeket a’ feledés sül jós- 
álmából, 's átvezetni oij ,or oljkor a’ kór
házak’ küszöbén , szerencsés volnék; de hi
szen nektek e’ nem szükséges. A’ Székej 
no szivének gyenge rétegein a’ közjorai 
föl hívás’ egyszerű szavai is át szokta hatni.

föl hát Honleányok! és azon öntudat’ 
érzeténél fogva, hogy: ha nem közvetlen 
is de közvetett tényezői lehettek j sőt kell 
lennetek szentséges ügyünk’ diadalának, 
lépjetek ki a’ tett’ mezejére. Legyetek 
Maurer Mihdjné lelkes polgár nőnek ve- 
téj társai, cs akkor el mondhatja édes a- 
nyánk a’ Hon rollatok, hogy: vészes nap
jaiban,- midőn szentségtelen kezek szag
gatók ártatlan köntössét,- hálátlan Leányi 
nem valótok. Tegyetek a’ szent célra mit 
tehettek, hogy: szégyeniiljenek meg azon 
gyáva, férfi nevet bitorló naplopok, kikre, 
mint a’ múltkor egy Székej Honvéd meg 
jegyzé, még Isten se néz kiktől, havolná

nak fölösleges villámai, örömest t! v- nní 
azon cudar életet, meijet gyávaságuk ál
tál meg fertöztettek.

Tudjátok m eg, hogy: most sántának, 
most csonkának meg kell tenni haza iránti 
kötelességét, és csak Ti volnátok, kik ezen 
el engedhettem kötelesség alól magatokot 
ki vonnátok ?

Nem. Ti, Beteg ápoló nö egyletet fogtok 
alkotni sietve, meljnek irány adoji lesznek 
B e n k ö  Lajos nö, a’ derék Ezeredesné édes 
annya, és a’ magos lelkületű, ’s szánalom
mal teljes keblű Ezeredesné maga. Lelke
süljetek föl szép Hölgyek, s lelkesültség* 
teket Isten érlelje valódi tetté három na
pok alatt.

Botli Ferencz. őrmester.

O s z l o p o t  B e m n e k .
Sokszor emelt már a’ gyáva hizeíges az 

érdemteleneknek büszke Mauzóleumot.
Kolosvár piacán most is ott áll a’ jog 

bitorló i jő Ferenc’ emlék köve: mit a’ 
fejedelmi kegy vadászás fekete lelke áhí
tott föl csak azért, hogy a’ közteher vi
seléstől, kutyabörével mentesüljön a’ gyá
va kegy vadász. —

A’ népkertben is magosán áll egy oszlop, 
emlékére annak, hogy: i - jo Ferenc’nö. 
azon a’ heljen ült volt le, míg egy kou- 
siliáriusi süveg, felséges papucsát a’ har
mattól megtorló.

Zsarnokok emlékei ezek miken nép átok 
sulja nehezül.

Polgárok ! emeljünk oszlopot mii is; de 
nem gyáván hizelegve érdemtelennek; liá
nom nemes keblüleg, a’ szeplőtlen érdem
nek. íVIil úgy hisszük szencebb érdem soha 
nem követelte azt, mint a’ Bem altábor- 
nagyé.

Emeljünk hát oszlopot Erdélj meg váltó
jának a’ szabadság’, Európa szerte híres 
bajnokának.- Ércből, márványból, vagy 
gránitból, az mind egy, csak hogy: szent 
kegyelet halmozta fillérekből emelkedjék- 
fól, melj előtt a’ késő maradék tisztelettel



hajoljon meg. — £s ha majd a’ bajnok’ égi 
rés'/e, cd hagyandja földi sátorát, az uto- 
k r’ hála konye gy émánt gyöngyei pör- 
i:ülnek alá a’ néma szobron. Állítsuk ezt, 
a’ i agy magyarhon’ keleii szélebe, Csik 
Sztredába, hogy: Es/ak' vad zsarnokát a’ 
n iveit Európa meg támadásától, néma te 
kintetével is visza rettencse.— honvéd 
legyen ö ott ezeredtken át , ' sörök raliz- 
mányja a’ niacyar nemzetnek, valahány
szor fegyvert ragad a’ szent szabadság 
védelmére.

Lelkes hazánkfia Kozma Gábor, már 
kedves köteleségünké is tette ioo ezüst 
forintok' keziinkbei adásával az alúirási ivet 
meg nyitatni s szerkeztuségiinknél innen 
Csákból többen is ajánlották magukat e’ 
szent célra adakozandok. Óhajtjtik hogy 
ezen fon nevezett lelkes hazafi példája 
mentöl több követőkre találjon.

E' perctől fogva tehát, meg nyitjuk nz 
a' irási ivet, ölj formán, hogy: az utolsó 
fili női is számadóin-! kötelességünknek is- 
mérjiiV; ’s az adale zni szándékozok, mi
vel szerki /tőségünk hivatalos foglalkozásai 
i i i . tr nem mindég lehet honn. > tisztelet
tel löl hivatnak, a' Csik Szeredai posta 
hivatalnál tenni le adományukat.

SzerkeztŐség.

K e b  1 i t u d o s i t á s o k .
Ezeredes G;íl Sándor úgy nyilatkozik, 

hogy az oláhokból zászlóaljat alakitni nem 
le hét; mert mind el szöknek, Csik Gycr- 
gyó ts Udvarhely szikből 6 zászló alj 
alakult.■ mindenik áll 1000 emberből. Ma
ros szeli kormánybiztosa pedig nem enge
di az alakulást, Törvény igaz hogy nem 
kötelezi; de hogy Maros szék is alakuljon, 
a’ hon meg kívánja Dobozi uramtól.

fial Sándor miolta a' kormányt átvette 
a székelj népből kivévén Maros és Ara
nyos széket 25 ezer hon és határvédet ál
lított ki; 70 álgyut ön.ctett és szereltetett

föl; tüzérekkel, lovakká g jo és lőporral 
látott el. A’ jiadiigyminister Mészáros be 
tiltotta volt az álgyu öntést, ’s a’ székelj 
föld védelmére küldött volt hármat, fuj 
be sok.

A’ Csíki asszonjrok ölj lelkesek, hogy 
tavasztól fogva 2000 embert látnak el na
ponként kenyérrel.

Óhajtanok, hogy némelj tábla bíró féle 
( tehát nagy hasú és farkas bor bundás) 
utak ne húzzanak ujjat a’ katonákkal, mert 
veszedelmes egy dolog fejlődhetik ki bel öl
lé. Ajánljuk az öszve simulást anyival is 
inkább, mivel katona és polgár egy jelen
tésű szók.

A’ korház nem sokára 62 beteg számára 
halott és bonc szobákkal, föl fog épülni.

Büdös követ, mi néikiilözhetien f lópor
hoz, gyártatja az ezeredes a’ torjai büdös
ben. Salétrom gyár van r. ’s még készülő
ben van 4 . Anyi lesz a’ lópor, hogy Erdei} 
minden szikláit Olmíicbe K hét v e t t e t  w 
folyo ho iQán vonult be a’ rno/g ii ..ni cd 
zászló alj. es a’ Kossuth lova.ss.ig Három
székre.

Sturza Moldvái öli meg szökésének már 
és üdvös erednu-nyjet tapasztaljuk; mert 
az általa el zárt közié kedes meg nyiít. ’s 
io nap alatt több mint 5000 véka gabonát 
szállítottak honunkba. Mi tehát gabonát, 
és szarvas marhat kapunk a’ moldvaiak 
pedig pénzt még pedig bonnit zsebeinek.

Tölgyes mellett főjván a’ besztcrce vize 
nagyba megy a’ tutajozás be Moldvába. 
Szoroséi Százados beszélgettem egy Oláh- 
val arról, hogy mit adnak egv tutajért '! 
Az Oláh mond, „Uram te Tiszt vagy, 
hogy van hogy te nekem sZöll.isz“ V A 
Százados monda: mi szollunk a’ szegény 
embernek is, ’s az Oláh így sznllott,, 
tudjuk uram mert nálatok nincsenek jobbá
gyok, ’s föl sóhajtott: mikor lesz igy 
nálunk is.

‘ zerkezti fiiró Sándor százados. Nyotnatik a’ Csik Sonijoi Zárda betűivel.


