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— Bizonyára hallottad mir — iija — hogy 
benn linket, honvédhuszárokat az oroszok „vö-
rös ördögökének hivnak. Hát rettegnek la tó-
lllnk, mert a hol ml megjelenünk, a hol mi 
vágtatunk, ott ellenség meg nem állhat Bllszke 
vagyuk, hogy honvédhuszár vagyok és hogy 
az én századom szállította Lembergbe az első 
zsákmányt 

Megtudtuk, hogy terepünkhöz közel, mint-
egy háromszáz kozák igyekszik az erdő mel-
lett igen fontos  küldetéssel, örült a szivem, 
mikor félszázad  huszárral engem vezényeltek 
ellenük. Egyszerre csak 'a kozákok feltűntek 
a tisztáson, — rajta, rajta I llsd, vágd I — dör-
gött kiáltásunk s mint a forgószél  vágtattunk 
nekik. 

Az oroszoknak géppuskájuk is volt, nebá-
nyadmagammal erre vetettük magunkat, a 
többiek pedig neki a nagy tömeg kozáknak. 
Nem telt be tiz perc, az óriási forgatag  véget 
ért A kozákok fele  ott maradt, a géppuská-
sokat lekaszaboltuk és a két géppuska birto-
kunkba került Ebben az Ütközetben én lőttem 
le a kozák századost Ezt látva, bat kozák 
egyenesen nekem rontott, embereimtói elsza-
kítottak. A puszta kardommal védekeztem 
hat lándzsa ellen s ez a védekezés, majd tá-
madás sikerült is ugy, hogy néhány horzso-
láson kívül semmi bajom.*) 

A zsákmányolt gépfegyvereket  Lembergbe 
vittük s a diadalittas közönség most látott elő-
ször orosz zsákmányt, valósággal elvették tő-
lünk, körülhordozták az utcákon, bennünket 
vállukra kaptak. Nékem harmadnap a foto-
gráfiámat  és életleirásomat közölték a fellel-
kesült lembergi lapok. 

• 

A kiváló huszárfőhadnagyot  különben e 
tettéért, „az ellenség előtt való haláltmegvetó 
bátorságáért" dicsérő oklevéllel tüntette ki a 
hadseregparancsnok, századparancsnokká lép-
tették elő s külön kitüntetésre terjesztették föl 
a királyhoz. 

*) Maczky főhadnagy  tartja a monarhhiában a 
rikordot azon tényável, hogy egyfolytában  50,000 
kardvágást csinált. Szerk. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL 
Mélyen  tisztelt  Szerkesztő  Ur  ! 
Miután napról-napra azt kell sajnosan ta-

pasztalnunk, hogy az élelmicikkek árai indokolat-
lanul is emeltetnek, s miután a rendőrhatóság 
megfelelő  támogatás és alap hiányában csak 
ugy sic voló sic jubeó tehet az árak lenyomá-
sára intézkedéseket, az az ötletem támadt, 
hogy talán egy célravezető útra lépnénk azzal, 
ha a vásárló közönség egy rátermett, vállal-
kozni kész kereskedőt bizna meg a közönség 
szükségletét kielégítő általános raktár beren-
dezésével. A vásárló közönség mintegy véd és 
dac szövetségbe lépne, erkölcsi kötelezettéget 
vállalna arra, hogy összes szükségletét az il-
lető vállalkozni kész és normális árakkal ki-
szolgáló kereskedőnél szerzi be szükségleteit. 
Ezen kötelezettségét a közönség aláirásával 
erősítené meg. 

Én vagy más, avagy többen is vállalkoz-
hatnánk az aláírások összegyűjtésére. Arra is, 
hogy a kereskedőkkel érintkezésbe lépnéuk. 

Ha ezt szerkesztő nr és az érdekeltek 
célra vezetőinek tartják — azonnal nyélbe le-
het Utnl és a hirtelen gazdagodni szerető ke-
reskedők terveit át lehet húzni I 

Csíkszereda, 1914 október 24. 
Híve .* 

Kovács  János. 
A szerkesztőségünkhöz Intézett levelet szó-

sierint közreadtuk, mert az abban felfejtett 
eszmét igen alkalmasnak tartjuk az egyes cik-
keknél mutatkozó hallatlan drágaság mér-
séklésére. 

Össze kell fogni  tehát a közönségnek jo-
gos érdekeinek megvédésére, mert az ered-
mény nem marad el. 

Tudomásunk szerint a vármegye alispánja 
már régebb felterjesztést  intézett a belügy -
miuiBzterhez, hogy az élelmicikket hatósági 
árszabását engedélyezze, amint ez Brassóban 
Is van. Ez az engedély legközelebb már meg-
érkezhetik és a nyomban követő hatósági 
árszabás már magában véve is véget vet az 
itt-ott tapasztalható visszaéléseknek és elejét 
veszik a mindig fokozodó  drágaságnak. 

Természetesen ez nem zárja ki a rendőr-
kapitány ur egészséges tervének megvalósítá-
sát, sőt még inkább normális állapotokhoz 
veaet Szerk. 

*) £ rovatban kfialOttekért  nem vállal íeleUe-
tg»t a HeikmtMR. 

— Aranyat — vasért!  Minden  ék-
szer, értéktárgy,  a mit  ax Augusta se-
gélyalapnak  adunk,  éhséget  fog  enyhí-
teni  és  könnyeket  fog  letörölni. 

— Adjunk prémet katonáinknak. A 
téli háború bo zalmai ellen katonáinknak 
prémre van szüksége. Akinek van, sürgősen 
küldje be e cimre: Hadsegélyező Hivatal, 
Budapest, Váczi-utca 38. sz. A posta ingyen 
szállítja. 

— A oslkszeredal polgári leányisko-
lában az előadások folyó  évi november hó 
3-án (kedden) megkezdődnek. 

— Honvédaásalóaljunk megemléke-
zése. A Szentkirályi ezredes perancsnoksága 
alatt álló és a• mult héten elindu't bonved-
zászlóaljunk tisztikara tábori levelezőlapot kül-
dött Qyalókay Sándor főispánnak.  Mint írjak, 
utjukban észak felé  szeretettei és hálával 
gondolnak vissza arra a vendégszerető fogad-
tatásra és szívélyes búcsúra, melyben a zászló-
aljat és tisztikarát vármegyénk főispánja  es 
neje, valamint Csíkszereda város közönsége 
részesítette. A levelezőlapot Szentkirályi ez-
redes és éz egész tisztikar aláirta. 

— a. kézdivásárhelyl törvényszék uj 
elnöke. A király Hász József  kézdivásárhelyi 
ügyészt a kézdivásárhelyi törvényszék elnökévé 
nevezte ki. 

— A 82. gy. e. kitüntetett katonái, 
ő cs. és kir. apostoli Felsége legkegyelme-
sebben megengedni méltóztatott, hogy legma-
gasabb elismerése Király Kornél főhadnagy-
nak, — mint aviatikusnak — bátor magatar-
tásáért tudtul adassék. A hadsereg főparancs-
noksága pedig, — az ellenjég előtti bátor 

'magatartásáért — Moldován Qyula őrmester-
nek, Barta Péter, Bartis Dsnes és Szopom La-
jos szukaszvezetóknek, valamint Lócsey Lajos 
egyéves önkéntesnek, Isziai József  és Sővér 
Lajos közlegényeknek az elsőosztályu ezüst 
vitézségi érdemkeresztet, Buldea J >nos, Gál 
András, Kecskés Zakariás, Szabó Lőrincz és 
Todorán János őrmesternek, Dr. Albert Lőrincz, 
Bodó Ferencz, Fekete Miklós, Köllő Imre, Ko-
vács Károly, Ku'csár Tainás, Magyari E'ek, 
Oláh Dénes, Vince János, Kompoth Jáuos és 
M»darász Lajos szakaszvezetőknek, Kivész 
Rudolf  egyéves önkénteB káplárnak, Bíró Ig-
nácz, Makai Pál, Nagy Albert, Schiller And-
rás káplároknak, Becze József,  Kovács József, 
Sebők Domokos. Siklódi Elek, Balázs üllek 
tizedeseknek, PéLer József  egyéves Önkéntes 
tizedesnek, Almásy János, Bálint Ferencz, 
Horváth Lizár és Onikasiu János közlegények 
nek pedig a másodosztályú ezüst vitézségi 
érdemkeresztet ad.mányozta. A kitüntetettek 
közül külön felemlítjük  Peter József  önkéntest, 
ki bátor magatartásért és azért is kapta a 
kitüntetést, hogy kifáradt  parancsnokát biztos 
helyre vitte. Derék katonáinkat Bzivből üdvö-
zöljük. 

— Porul jár t maszkatiszt. A muszkák 
mármarosszigeti rövid pünkösdi királysága alatt 
az orosz tisztek beszállásoltak magukat a fő-
ispánhoz, a kinek lakásán nagy lakmározást 
csaptak. Mikor a muszkák rövid vendégszerep-
lésük után kitakarodtak Szigetről, a főispán 
is viaszatért. A lakás hátsó szobájában akkor 
ébredt fel  az egyik fiatal  orosz tiszt a ma-
gyar bor okozta mámorból. A hajdúk észre-
vették és kilökték az utcára. A mámoros 
muszkatiszt kitámolygott uz utcára, a hol épen 
akkor vonult be a lengyel légió előcsapata. A 
muBzkatiszt rémülten emelte fel  kezeit és még 
ki sem józanodott, mikor hadifogságba  jutott. 

— Bukovinai osángók — magyar ön-
kéntesek. Bálint Péter, a bukovinai Istense-
gits közBég plébánosa, a mint értesült, hogy 
hazánkat az orosz sereg megtámadta, felhívta 
a bukovinai csángókat, hogy mint önkéntesek 
sorakozzanak a magyar zászló alá. A hazafias 
éB lelkes felhívásra  120 önkéntes jelentkezett 
a kiket a lelkes plébános besorozás végett 
Besztercére vin. A katonai sorozóbizottság a 
120 jelentkező közül 112-őt hadiszolgálatra 
alkalmasnak talált 

— Az ezred apja. Ezzel a becézett név-
vel illetik a brassói 2. közös huszárezred leg-
öregebb őrmesterét, Medgyesi JánoBt, a ki 30 
éve lépett ki a katonaságtól s most, hatvan-
nyolc éves korában, ŐBZ fejjel,  nagyapa sor-
ban jelentkezett a háborúban. A derék öreg 
székelyt, mintán makk-egészséges, örömmel 
bevették s őrmesteri sarzBÍját 1B visszaadták 
neki. Az „ezred apja" már a harctéren van. 

— Ötperoes fegyverszünet.  Egy ka-
tona eredeti dolgot irt meg Galíciából: .Éle-
temben még soha sem ebédeltem ugy, mint 
tegnap. Mi a rajvonalban feküdtünk  s a há-
tunk mögött rotyogott a pompás, kész menázsi, 
a mit azonban az oroszok golyózápora miatt 
nem lehetett kiOBZtani. A szakácsaink azon-
ban később hősies bátorsággal elhozták a me-
názsit Erre az oroszok abbahagyták a lövöl-
dözést — s az ő konyhájuk is megjelent a 
hátuk mögött. Megebédeltünk mi is, ők is. 
Minden megállapodás nélkül megtörtént a fegy-
verszünet — öt percre. Azután folyt  a lövöl-
dözés tovább*. 

— A vidéki pénzintézetekért A föld-
oivelésUgyi mintatér rendeletei kUldött a vár-

megyék alispánjaihoz, amelyben közli azt a 
tudomására jutott visszaélést hogy a várme-
gyékben egyes ügynökök a vidéki pénintéze-
teknél elhelyezett betétek veszedelméről ter-
jesztenek célzatos és alaptalan rémhíreket s 
arra utasit, hogy minden rendelkeiésre álló 
eszközt használjanak föl  a tisztviselők a gaz-
dák megnyugtatására. 

— Koszorú megváltás. A Vörös Kereszt 
csíkszeredai fiókja  javára nagyanyjuk halála 
alkalmából, koszorú-megváltás cimén a Karda-
család 30 koronát és dr. LukácB Mózesné 5 
korouát küldött szerkesztőségünkhöz. A nemes 
adományokat az egylet nevében köszönettel 
nyugtázzuk. Az összeget Králl János erdő mér-
nök, egyleti pénztárnokhoz juttattuk. 

— Kitüntetett ezredtrombitás. Ko-
lozsvárról Írják, hogy az e^yik daliás huszár-
őrmestert, aki ezredtrombitás, arany vitézségi 
éremmel tüntették ki. A kamionkai (galíciai) 
csatában a kozákok lefordították  a lovával 
együtt, de minden kaszabolás dacára ÍB dol-
gozott a pisztolyával és kardjával s nyolc ko-
zákot agyonlőtt, egy kozáktisztet pedig kard-
dal a nyakon lev'gott így aztán néhány 
sebbel, de kivágta magit az ellenség közül 

-- A hadbavonultak özvegyeinekés 
árváinak nyugdija. Budapestről jelentik : 
Illetékes helyen máris legapróbb részletéig ki-
dolgozták a katonai özvegyek és árvák nyug-
díjszerű ellátásának programmját is. A njug-
dijösszeg nagyságát intézményileg biztosítja 
az állam, illetve a katonai kincstár és pedig 
nemcsak a tisztikarnak, (a tartalékos tiszteket 
is ideszámítva) hanem a legénység hátramara-
dottainak is. Az özvegyi nyugdíj egyaránt jár 
a közös hadsereg, a honvédség, a tengerészet 
és a népfölkelői  szolgálatban elesettek hátra-
maradottjainak. Élethossziglan, illetve iţjabb 
házasságáig jár nyugdíj annak az özvegynek, 
kinek férje  a harctéren szerzett sebesülésben, 
önhibáján kivlil ott szerzett járványos beteg-
ségben, vagy pedig a hadjárat fáradalmainak 
következtében halt meg. H idapródőrmester 
özvegyének 300 korona, őrmesterének 240 
korona, szakaszvezetőnek 144 korona, káplár 
özvegyének 120 és közlegény özvegyének 72 
korona jár évente. Ha azonban a férj  a tűz-
vonalban esett el, 60 százalékkal nagyobb 
nyugdíj jár az özvegynek. Ezenkívül minden 
törvényes gyermek után évi 48 korona nevel-
tetési pótlék jár 16 éves koráig, ha azonban 
tanulmányokat folytat,  a neveltetési pótlék a 
nagykorúság eléréséig utalható ki. A nyug-
dijakat valószínűen a postatakarékpénztár ut-
ján fogják  folyósítani,  mivel az életbeulétnek 
havonta való igazolása nagyon körülményes 
éB fáradtságos  lenne. A nyugdíjigénynek meg-
állapítására azonban egyelőre nem kerülhet 
Bor, de ez nem is sürgős, mert a halálozást 
követő hat hónapon át a családnak a hadba-
vonultak részére megállapított és kiutalt se-
gitő összeg jár. A szerényen megszabott öz-
vegyi nyugdijat azonbin még sok, méltányos 
esetben kegydijakkal is ki fogják  bőviteni, a 
katonai kincstárnak egész sora erre Bzolgáló 
alapítványi összeg áll rendelkezésére. 

— Ónként jelentkező tanuló Ifjúság. 
A Székelykereszturi állami tanítóképezde 
huszonkét növeidéke a csíkszeredai honvéd 
kiegészítő parancsnokságnál önkéntesnek jelent-
kezett Mind kiképzett lövész. Besorozták a 
22. honvéd gyalogezredbe Marosvásárhelyre. 
Óriási lelkesedéssel ünnepelte Csíkszereda kö-
zönsége. A vasútnál Hymnus és Wacbt am 
Kbreim eléneklésével indultak el a közönség 
tomboló éljenzése és virágeBŐje mellett 

— Nyilvános kösiónet. A József  kir. 
herceg Bzanatorium egyesület helyi fiókja  500 
koronát adományozott a Vörös Kereszt Egye-
sületnek, melynek elnöke most a következő 
levelet intézte dr. Fejér Antalné elnökhöz : 
Nagyságos Asszonyom I Október hó 8 iki ke-
letű nagybecsű átirata kapcsán beküldött vá-
lasztmányi illési jegyzőkönyvet és abban fog-
lalt határozatot tudomásul vettem és midőn 
ugy Nagyságodnak, mint fiókunk  elnöknőjének 
hálás köszönetemet nyilvánítom azért a ve-
zető gondoskodásért, amelylyel hívó szavamra 
intézményeinknek, mint vörös-kereszt kisegítő 
korházaknak működését elŐBegiteni hajlandó-
nak mutatkozott, mellékelten van szerencsém 
megküldeni a szanatóriumainkban ápolt harc-
téri sebesültek költségeire küldött 600 K 
ötszáz koronáról szó|ó pénztári elismervényt 
Adja a Gondviselés, hogy ezeket a nehéz idő-
ket minél keveBebb áldozattal éljük át s hogy 
a társadalomiak összetartása és önfeláldozása 
meghozza a maga áldásos gyümölcsét Buda-
pest 1914. október 15. Mély tisztelettel: 
Lukács György,  v. b. t. t országgy. képvi-
selő, egyesületi elnök, Vörös-kereszt egyleti 
főmegbizott  h. 

— A székelykereszturi diákok. 
Lapunk vezető helyén érdeme werint 

foglalkozunk  , a székelykereszturi tanító-
képző intézet III-IV. évea növendékei-
nek azon lélekemelő, hazafias  cseleke-
detével, melylyel Önkéntesen sorozó-
bizottság elé állva, felesküdtek  a ki-
rálynak. A 27 besorozott nOvendék név-
szerint a következő : IV. évesek : Árus 
Lajos, Bagoly Dezső, Brázdilik Árpád, 
Csata László, Filep Albert, Gál Jenő, 
Hajdú Jenő, Istvánffy  Lajos, Koncé 
Nándor, Kováts Sándor, László Mihály, 
Nagy József,  Pap Qyula, ütő Béla, 
Zsombori József.  III. évesak : András 
Albert, Ferencz József,  Qáspár Bila, 
Kásás Árpád, Kuharcz Ernő, Lukátsy 
István, Major Tódor. Molnár Árpád, 
Patakfdlvi  Miklós, Péter Árpád, Seiler 
Lajos, Veress Aron. 

— Tüzérségünk b ravú ros munkája 
az északi harotéren. I.andt Lîjos a hely-
beli kir. törvényszék Írnoka, a ki i.őiiesen részt 
vett a galíciai harcokban, s mint sebesült ér-
kezett Marosvásárhelyre B onnan városuukba, 
beszéli el, bogy a grodeki véres ütközetet 
miképpen döntötte el a mi javunkra az oszt-
ral-aagyar lüzér.-ég. A Grodeknél höm-
pölygő folyó  egyik pariján velünk szem-
ben állott az óriási muszka áradat. Lövész 
árkaikból szakadatlanul tüzeltek a musz-
kákra, de valahány elesett, tiz-husz térnek 
helyette. Egyszer csak a muszka parancsnok 
megadta a jelt a folyón  való átkelésre, a 
mi óriási arányokban meg is kezdődött a rá-
juk zuduló muszka ágyútűz borzalmas kísé-
retében. Bár oroszlán bátorsággal tartották 
magukat a rémes túlerővel szemben, már-már 
ugy érezték, hogy elveszett minden, s min-
denki a menekülés gondolatával foglalkozott. 
Az utolsó percben fejők  felett  megszólalt 40 
osztrák-magyar ágyu. Vége volt a muszkák-
nak. Az ágyuk tüze százával seperte óket le 
az átkelési hidakról a folyóba  irtózatos jaj-
veszékelés közepette. Csapataiknak pihenőt 
vezényeltek, eltiltották a Manlieher-tüzelést s 
cigarettázás közben bámulták, bogy a halál 
hogy kaszálja a muszkák tömött sorait. 
Ágyúink elvégezték rettentő munkájukat 
s egetverő lelkesedéssel állapítottuk meg, 
bogy az ellenség ezreit ringatták tova a 
hullámok s garmadában lepték el á harc-
mezőt. Igaza van Boroevics hadsereg parancs-
noknak. Ha anuyi, tüzérségünk volna mint a 
muszkáknak, eddig rég Kiewben volnánk. 

— A vörös ördög a haroban. Sepsi-
szentgyörgyről vesszük a hírt az éBzaki harc-
tér egy Bzép epizódjáról. A marosvásárhelyi 
9. honvéd huszárezred első századában küz-
döttek, a sorban is egymás mellett, Dr. Szent-
iványi Gábor és Becze Gábor csikmindszenti 
földbirtokos,  az előbbi a volt báromszéki, az 
utóbbi néhai Becze Antal, a „vaskezü" csiki 
alispán fia.  Mindketten zászlósok. Még a har-
cok elején a galíciai Kámionka-Strumilovánál 
nagy lovas ütközetre került a sor. Ekkor már 
a kozákok jól iemerték piros nadrágos huszár-
jainkat kiket vörös ördögöknek neveztek el 
és akiknek láttára is vadul menekültek. Ma 
már el sem fogadják  a vörös ördögök roha-
mát Kamionka Strumilovnál sokszoros túlerő 
ellen intéztek attakot a huszárok a kozákok 
ellen. Huszárjaink, kik már értették a mód-
ját, hatalmas kardjukkal pillanat alatt verték 
le a kozákokat pikáját'és hullott a kozákfej, 
mint a zápjreBŐ. A rettenetes tumultusban 
Szentiványi és Bi'cze elszakadtak csapatuk-
tól. A megsebesült Szentiványit több golyótól 
talált lova maga alá temette. Mellette viasko-
dott hü bajtársa Becze, ki hasztalan osztogatta 
rendkívül nagy erejével halálos csapásait mert 
a vad kozákok a Tőidből termettek és körül-
fogták  őket. Akadt bizony kozák, kinek feje 
álláig hasadt a hatalmas csapások alatt A 
menekülés azonban szinte lehetetlennek lát-
szott. A már teljesen kifáradt  Becze, nem 
veszítve el lélekjelenlétét, csuklójához erősí-
tett nehéz lovassági kardját leeresztette és 10 
személyre szóló lovassági revolverét előrántva, 
egymásután lőtte le a támadó kozákokat Tíz 
lövéséből nyolc talált éB ez éppen csak elég 
volt ahhoz, hogy egy kis szabad tért nyerjen 
maga körűi. Villámgyorsan kihúzta a sebesült 
Szentiványit lova alól és nyergébe emelve, el-
vágtatott az üldöző kozákok elől. Szentiványi 
sebesülten — három ujját vesztette el — 
jó ideig a lembergi korházban feküdt,  mqjd 
Sepsiszentgyörgyre jött és értesülésünk szerint 
már annyira jobban van, legközelebb ismét a 
harctéré indul. Mindketten igen Bok győzel-
mes lovaB Ütközetben vettek réBzt 

— Kitüntete t t hős százados. A király 
elrendelte, hogy az ellenség előtt tanúsított 
vitéz magatartása elismeréseül caiktaploczai 
Lázár Dánes honvédszázadosnak a legfelső  di-
csérő elismerés tudtul adassék éB a bronz 
katonai érdemérem a katonai érdemkereszt 
szalagján neki kiutaltassák. A hós százados • 
szerbek elleni háborúban, különösen a vlseg-
rád-rudói több napos véres és elkeseredett 
ütközetben tűnt ki, hol mindenütt maga ve-
zette szuronyrohamra győztes honvédeinket 
Később srapneltől súlyos sebpt kapott és most 
Budapesten gyógykezelik. Állapota annyin 
javult, hogy már legközelebb ismét a harc-
térre megy, 




