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CSENDŐRSÉGILAPOK 
SZCI'keszti és kiadja a M. kir. Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága. 

ELŐFIZETESI ÁRA: Félévre _ _  6 korona. Meiielen minden hó SZERKESZTÖSEG ÉS KIADÓHIVATAL 
Egé8z évre 12 korona.. Negyedévre 3 korona., 1 .. én,10�énés20�án Buda.pest, IV., Egyetem-utcza. 4. sz. 

A vezető. 
hJa: .-Jrgtl,ll. 

Az A Itn lános f-lzolgtUati lIa.tál"ozvlinyok Bevezdése 
6. pontjnnak ::!. bek�zdése eItelmében a szakaszparancs
nok köteles gondoskodni arról, bogy alárendelt örsei 
kellő szám 1'1 ve7.etöül alkahnazbató csendőrrel ellátva 
legyenek. 

Vezető nllmhnazásrn csak olyan csendőröl, jöbetnek 
h.·kintelbe, nkil( úgy fl szellemj, mjnl a. gyakorlati kéV�
sités terón sil<ores eredményt mutathatnnk fel s fi kik 
ene a fontos megbizBltlÍsra úgy erkölcsi ruagaviaoletök
nél, mint szolgála.t.i megbizbatóságuliuál fogva. is, egy-· 
urant megfelelnek. 

�agyon természetes, bog�- o)sősorbun az örs- es járás
pnral'lcsnokokrR hárul {lZ a fell\.dl1t, hogy mint közvot
len előljilrok, alárendelt csendől'eiket, orre IL fontos 
l!>zolgfilati alkMmnzásl'a. kikepezzék és (l kiképzés ]{öriili 
eljárásuk el'edményessegét íoli&lllerjÁk. 

lrinthogy pedjg a z e �eki n tetben vaj ó felületesség ügy 
fl. szolgálatrn, mint nz örs sikeres müködésére btítránj'os 
befolyást, 3zokott gyakorolni, mind a l,ét nltisztnek 
snjút érde/;:e az, hogy ft megfelelő kipróbáhi.s után is 
CSflk olyan csendőrötnől adjana.k elönyös véleményt fi 

vezetöi megbizatrisl'8 való kinevezéshez, akiknek minden 
tekinteIben v.ló megbizbatósRg>\ról feltétlenül U1eggyő
ződtelL 

A szakaszpn.rnncsnok, mint a szolgtilat feletti közvet
len felügyeletet gynl<or!ó tiszti elöljáró, CSnJi nkkor teszi 
ugyan rongáévn. 11Z emlitett, két alt..isztnek etTa vonl\L
kozó együttes ve.le.msDyét, hH. nz millden tekintetben 
egybev!\gó s ha pozit,iv msggyöződésekell és nem fel te
véseIten rrhlipul és ha gYflrkOl'j Bzemléjo aJlmlmnvnl n.nDuk 
belyeBse.gel'öl mogo. is Illaposfiln tájékozódott, mindezek 
dnczn.l'Il kótsegteleu, hogy az emlitett két tllhszt jelen
tesei döuW fontoBsn.gunk úgy a. vezetői kinevezésnél, 
miut egyesekneit e t€lltiutehben való ruellőzésénéJ. 

EZl�l,l'e \'nrló tehintettel. bur nem Lehet feltételezni, 
hogy az öl'�- és jn.ráspnrnucsnokok rtlá.rendelfileikre nézve 
rél!zl'ebltjló jolentósekot t,ennének, még selD aJáulható 
eléggé ezelmelt nz nltisz-telmek, hogy O tekintetben osn,li: 
aln.posn.n kipróbÁlt osendől'ölcről adjanak kedvel'lő véle-

ményt, Mert a milyen elégge el DeIn itélhető eJjáorá-s 
volna az, hIt egyik vagy másik, fl vezető álUlsrn, minden 

teldntetben alkalma!5 csend8rt., arkn.r ellensége!; érzésből, 
akár felületességből alkalmatlannak jel"ntenének " veze
tői megbízatásra, ep oly hünös kÖDDyelmüség1'6 muta.tna, 
hu ngynnnlckor, tnlán épen meg nem engedett rokon
szenvből "agy szintén feliiletessegböl erdemetlen, meg
bizbnlóstig es allmlmazba.tóság tekintetében még eléggé
ld nem próbóJt csendöröJu'ől tennének kedvező jelentést. 

E7. 1t7. eljárás többszörös hútránnynl járna, l\Iegbiz
batfttlaonnk minősiilne n szolgálati tekinleteket melJőző 
nltisztj bizalmát, ,-esztene fl, legénység az e.lőljál'Ó hozzá
férhetetlensége il'ánt és kárá,rn volna n szolgálatnak és 
a. közérdeknek is, hll olyan kezekbe kerülne az önóJló 
inlóz!,ec1és joga, akik ilyen megbizatás ('lláMlsn.rn }{el1ö 
gyakoJ'Ia.t bijó.l1 még képtelenek vOJgy orl;;öJcsi mo.ga.ta.r
t,l",k foly tan alk�lm.t1anok. 

Mert bat ft vezetönél legfontosabb követelmony .. z 
ölHmúan való int6zkedni tudá.�, 

A csendőrségi szolgáJat soldélesege Itözt alig akad 
csak egy is, amelynek t>llá.tásúotí.J, ft kapott szolgálati 
meghagyás mellett IDeg külön önálló intézkedée:tt' is ne 
li6riilhetce I\. sor. Ha tehá.t az öl'spnra.ucsnok (úgy is 
mint jlinispul'ancsnok) vala.mely csenclőrnek másod
csendőri minőségében teljesitett szolgálfbti müködésénél 
azt tapasztalja, bogy vezetői alknJmazásTn. liiképezhetö, 
főtörekvése külön sznknszparancsnoki figyelmeztetés nél
kül is mindjárt arra in�nyuljon, hogy azt ft? önálló 

gondolkodásra. és tevékenységre sel'kentse és ol,tassll, 
Egy, II szolgtilat közben tudomásul vett bÜDt's6Iek

mény nyomozásának meginditásn..ml.l követendő elj Más 
anuyifela intézkodést vonhM maga ll�an, hogy minttin 
ilyenko!' nem minden esetben lUllphat rt, ,ezető kiilön 
meghngyásokat, felvilágosjtnsolmt, utUlutflltttsokat az ott
honmrw:n.dt vagy távollevő örspal'EtncsnoIHi.tól, csak ala
posan I;:épzett, i.JiggadtaJl és megfontolta.n gondolkodni 
tudó vezető lesz képes 117,t, kellő sorrondben es feun

akndits nelhi! lebollyolibmi. 
Első tekintetre olya.1l l�önnyüueh::, olya.n sl3lUwiségnak 

hi. tszil� ez 1\ többször emlitott tebetse-g, Ha t12ionban 
n.l!l!)osn.bbn.n vizsglÍoljnk il dolgot, nijöviiok, hogy elég 
sulyos feladn.ttnJ jár nz, l\ivl�lt hll oSlllmf!YRn helyestlD 

Hegedu·· t harmoDl' kát ta' rogatót ó •• tObbi b.�g,.."k.t 411'IAu.a.u 
, , ,olismort legjobb gyál\tm. 8!n.lltt. 

. ':1.1,��:. 
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igyekszik "alaki intétltedni. Meg�öl'tént pl. egy jlÍl'örl'sl, 

bogy tiibhrSllobeli betöréses lopasbll.ll nyomozva, mikor 

(I t�tte81 kideritette s az1. előzetes őrizet nIa vette, bün

jPlül csupn n a Esü'oa-kol'lJlos-tollns zsákot biztosilottft, 

amelyben a tettes fi sok lopolt libát, füstölt s.rtésbust 

es szalonnai hRZnbol'dLn. 
Azt ft bödön zsid ellenben, amelyről minden külö

nösebb �znkértclem nélkül meg!'tllal)itbatták volua. es 

sejtették is. h ogy ft lopot.t szalounából és lihMjból 
oh-nsztott yegyülék. aUla helyt nem álló védekezés me]
lett. hátha meg sem az, - visszahagytá.k. bolott. bn 

a snját sM.kisweretükbe.n nem hiztnk, megnyugtatasuj 
szakél"tőkkel ,aló mef5\'jzsgáh\s czéljából is elkobozhnttók 

eB elszóllitlatba!tók volna. 
8 bog.v a felületesBégiik mentségére fe1l1 0.otl OkOB

kodásuk ru.unyire alaptalan ,olt, kiderült mindjárt, 

mlhelyt az örsparalloslloli kiiJőn u ta.aitása folytán a. zsirt 
uazaszaUit;..-n, egy hentssBel es egy b áziasBzonnyal , mint 
Bzakertökkel megvizsgáltatták. meli ezek véleménye. Bze
rint is n' zeir csakugyan az imént emlitett vegyülBk 
lé,en. miután a granu.sitott sem sertést nem vágott 
sem saját bizott libókat nem ölt , kétBégtelenül a lopo\.t 

bolmikból gyüjtötte nzt ÖaB ••. 

De kiderült még ezenfeLül az is, bogy a bödön is 

lopásból szarmazott. A háziasszony ugyanis ftmint, rá
tekintett a bödönre, wludjárt niisme rt, bogy az az övék 
• egy éITel azelött betörés folytán lopták el tőlük is
meretlen tsth'sek, de az azok utaui nyomozás akkor, 
amint azt a csendö röktöl hallották, ki deritetl en mara.dt. 
�agyobb hitelesség akiért félrefoJ'ditván rt bődőnt, annak 

fenekén ki'VÜlrőlmsgmutatta a félje nevének kezdőbetüit 
a bádogba belekarczolvD. Ezt meg a gy8>nusitott se t,udta 
addig. 

A. járőr tehát egyil{' mu1a.sztasSfll letézte a má.sika,t, 
pedig ennek a jarőrnek mind a kE\t tagja kine\"ezett 
'\ezetö ,olt s rá.adasul az egyiknek, aki ebben a szol
gálatban a tényleges ,�ezetö szerepet tejjesitette, még 
az altiszti iskolába ,aló be'\ezenylése is el volt máI' 
rendel,e. 

Ez csak egy eset az elöfordulbaió felül.tes,égek közül 
es c ak annak i g azolására hoztam fel, bogy menDyire 
gondosnak. körültekintönek es leleményeRoek kell lenni 
a vezetőnek, hogy megbizatásat helyesen, ldf ogástalo..nul 
es sikeresen ellátbassa s bogy ugyancsak menn��ire 
elórelátónak és emberismerőnek kell lenn.i az örs� és 
járá5parancsDoknak a vezetöi állásra álkalmas csend� 
örök mt:gválaszhtsánál és alkalma·sDak minőaitésenél. 

Különös figyelemmel kell lenni a vezetőül kije1ö}endő 

C8endőr melS\ála..o;ztásámil arra. is, bogy eljárása.ban és 

tetteiben határozott önbizalommal rendelkezzék, Itmbi
czióval 'fég(�z7.e a szol�álatá.t és mások oktatására i.s 
kepea legyen. 

A molyik c8endől' n em isme1'i asajót értékét, aDDak 
nincs m eg a k..,.llő önbizalma sem. Mert ha l{evesre 

becsüli. nem mer cselekedni. ha pedig túlbecsi.Ui, köny· 
nysD nng.yot akar é-s csak keveset tud cselekedni. Ezen
felül, ha oincs meg a kellő ön bizalma . intézkedéseiben 

8s tetteiben hüínyozni fog fl szükseges batározottsúg es 
11 kellő pillanatokban babozóvá, ingadozóv-á v!Íl ile 

A vezetőÜl kijelölendő csenclőrt. tebát nemcsak elmé� 
leti lIérdásekben, hanem szolgálatközben is, akár al� 
tiszttel, n.kár kepzettvel vezető teljesiLi ft szolgálat.ot, 
g)'.kod atilag is gyakrnn ki keU próbálni , bogy rövid 

gondolkozás után tud-e nyilatltozni. mi a belyef' teendő 

vaJamely előfordult esetbon s hog)' miként járna el ö. 
ba rú volna biz,n a yezetöi állássa! jitró ön:l..l16 intéz

kedés jogo. 
ilyen próbá.k mellett elöbb kisebb jelentöségü. majd 

később b onyolultabb bünesetekben kell rábizni a. intéz

kedés jogá.t és a vele levö vezotőnek vagy altisztneli 

csak nkkor kell kö,bevető - de mindig j óindulntu -

figyelmeztetésekkel őt kisegiteni, ha látba tólag zavarba 
jön vagy figyelmetlenül siklik el valamel�' okvetlen sziil,
séges tennivaló felett vagy - természetesen - h fl báJ'· 

mely tekintetben helytelenül akarna intézkedni. 

Söt még ezeknek a. figyeh:1l6zletéselmek is nem nOllyinl 
(I mellőzött vagy helytelen intézkedésre va.ló egyeneli 
r!tmut,ataasal, hanem inká.bb egy-egy vonatkozó kérdés 
feltevésével kell törtennie, hogy meg ezzel is alli::hlom 
adassék neki az ÖUlílJÓ gondolkozásra es ő magától jöjjön 

rá, bogy mit bagyott figyelmen kivül, mit tett belyte· 
lenül és miként lcell e mlllaszló.sát pótólni. 

Ilyen kérdések lebetnek valamely panaszolt eset nyo� 
mozl1sána.k megkezdése előtt, ha a cselekmény II sértett
fél inditvlÍnyára üldözendö es anunl;; nyilnhkozatóJ. elf0-
lejtene ldkérui. Elég ennyi : 

- Mit g ondol ön, bivatalból vagy >l sértott fél indit· 
váuyára üldözendő ez a cselekmény ? 

Ha tisztában van n. dologgal, fi kérdésre mnr észre
veszi a mulasztásá.t és pötólja azt. 

Az elöirt szolgú lattól való eltérés vagy az előirt időn 
tuli Jriroaradúsra való killl.tns esstée: 

- Miként tudják meg IlZ öl sön a bm\.1ló vú.ltozó.st? 
Tüzesetnél. al,ál' g)'ujtogatns, a.kár gondntlnnsngból 

t.örtént az: II stlltlsztikai ndatokra vonatkozó kérdes 
feltevése. 

Hu. fl vl..lzetőjelölt kellö ismerrtekliel rendelkezik, mind
jlll't tudja, hogy előbhi esetben 8zo lgúlAoti jogytlt kell ilY, 
öl'sre küldoni . az utóbhi esetben pedig. hogy ll. bizto
sitlÍs , eroberélot Vagy ,Wot. ó.ldozlltu) e!'lése, mások vngyo
nánal� v�szél'yf'zletése atrh. Lisztúzn.ndók. 

n�'en ruóflon. \'ulatn int fl tt'rhollCl){ és fl tanuk kil,ér
(lezésóvc.1 való n1l�gbizássn.l folwzni lehol fl n:>ze.töje1ölt 
iRJncreteit R Cl-n110)( IOlpt:s,ín o.z öubiZI1,lnllil i:-;, Ille!'! II mint 

""'---:

C
=-

S
-u-
'
-z---

R
--h-e-u-m--a--

K
::---o--s-z-u-

"

-

'

-n-n--

e

-

s

-

e

-

t

-

é

-

n

-

p

-

r

-

Ó

-

b

-

á

-

I
I

-

·
a

-

m

-

e

-

g

�

a

-

V

-

il

-

á

g

-

h

-

ir

-

ü

· 

, , I:j J erős itett CAPCINE (Paprika) kenőcsöl 
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magától rflJon. hogy IlZ ogyes (lolgol<han való feHlle· 
te-S8�g(\ C'sőkke.u. 1\ megkövetelt jnrtnsságn exösödikj olyan 
mértékben gylll's:podik oz önbizalma is. Az önbizalom 
megerösöde�e foltozzu fi,Zhlll a csendőr ItUlbicziójat, fl,. 

IDeullyibt:'D uJrtbh esotel{bsn imir önln3ut vállnlkozilr 
hn<onló dolgok .. ll.tásám. 

llye.ll elözme.nYI.'\i: illetve kipl'óbó láBok utan llfLgyon 
ritka esethen csnllllkozhulno.k az altiszlek o vezetőjelöJt 
helyeB weg'\runsztlÍsábnn eS nyugodt lelkiismel'ette] 
tehetnek j ó\'éll?lllellyü jelentést erre nézve tiszt,j elől
jál'óiknak. A kinevezett vezet,őrl? harnI ezutálla feladn t, bogy 
folytonos önképzes mellett. - fi miben vuló ellenörzése 
mtíg to,ább is kirlÍuatoB, - a pozicziójú.t fokról-fokra 
erősitse. Annal is inkáhb kötelessége ez, mert, Mlása 
IDRl' nemcsak a közönség es II szolgáint erdekáben, 
ba.nem e lölj úróival sr.emhen is bizalmi állassn. vaH 6s 
mert rt vezető kinevezéssel egyenget,ve van oz elömene
tele a tulajdoultepeni cselldöri t1.lti9Zti (IllRsoclnltiszt 'Örs
parancsnok stb.) :iJJáB eln;yeré e feló is. 

Na.gy eWoyere szolgál fi vezet ö ÖnJtépze.sónek az utóbbi 
években folyhltotl az a rendszc.r, bogy minden szolga
lati eredmónyéről magának kell III egszerkeszten i a ható
sngokhoz teendö jelentesek rogalma,zvanyát. 

Ennek a kötelezettségnek egyik .,Jéggé meg nem be
csülhetö előnye az, hogy a csendőr elsB:lá.titja II SZAba
tos, tömör 95 könnyen órtbetö stilust. Ezenfelül pedig, 
ba már S szolgálat közben nag.vjáb61 összehllihjn egy ilyen 
jelentés vázlatá.t, mindj{ui. rájöu, lm vA..1amel.v u,dat, 
mondjuk terhelő. mentő vagy a hizonyiió adatokból 
hiányzik ,alami es azt azon melegében pótolhatja, Nagy 
haladás ez a régebhen követett ama rendszerrel szemben. 
hogy a j:iröröknek majdnem minden valamire való nyomo
zási esetben mo ga val kellett hw'czolni a !Janaszost n. tanu
kat és a gyanuaitottal bevonulásko)', bogy az öl'spnrancs
llok "Végezze a kikerdezést vagy a legjobb esetben egy 
pótkikerdezéssel felűlbirálbassa járőre eljártlsának he
lyességet és amennyiben hiányokat észlelt volna azok
nak toyábbi megállapitása iránt küldbett. a járőr"t. 
vissza, az érdekelt felel pedig yárbattak, mig a járőr 
vis zaérkezetl 

Egy helyesen képzett s a hivatásával törődö vezető 
kifogástalanul elvegezheti most mindezeket. és ha szol
gálatközben megfelelő hely :íIl rendelkezésere. nomcsnk 
�gy. dc több töntényellenes cselekmény .kideritéséröl 
.. ó16 jelentések fogalmaz"ányait is mog szolg,lJ.tközben 
elkészitheti es csak akkor kell tl. gyanusiloltat magá,n,l 
\;nni, ba aonftk elfog-ása vagy előzetes őrizet aIn véleIfj 
indokoltnak láhzik. 

Ennek az utól,h emlitett Jf)gnak 3Z alkalma;:á!o:la kiilön
ben is erösj�n próhár .. teszi a w'zetök ludományál és 
80k hlll·metlt:·nH:get "küz nekik, )[ert h::! az indoko-

latlanul elfogo�\ vagy előzetes őri.el alá veli egyén az 
örspar!1ncsnolt l1tólllgOS intézkedése folytán szabadlábra 
kerül is, mégis gyalo'an akadnnI{ érzékeny emberek, 
nkil{ ftZ iudolwlatlan meghUJ'czolás min.tt panaszt omel
nek .s ha nagyobb b",jt nem is okoznak vele, egy ki· 
vizsgálás és �Betleg egy fegyelmi fenyi'tés kel1emetlen
ségeinek teszik �i fL némi felületességgel terbelt vezetőt. 

Hogy tehát az elkerülhető legyen, viszont, az sem 
fordulhasson elő, hogy ohveUen elfogancM egyének 
szabadlábon maradjanak s vagy a nyomozást meghiu
sitbll8S{di vagy ft büntetés elől megszölthess6nek - fö
löttéb ajárulartos fl, vezetőnek ft csendörségi szolgálati 
utasilások II. r.s. 117. §-ának minél gyakori hb és 
n.lapos tanulmányozása, a;nnal{ minden pontda jelentő
ságenek ID inel helyesebb IDegertelmezeso, de még ezek 
tudÁsa mel1ett is csn.k aklwr éljen az elfogás jogával 
nünden ve�et.ö. ba fel étlen ül parallcsaló szükség ki
vlLuja H.zt. 

A sznbalyok és utasitások fonbos rendelkezéseivel máI' 

azért is t,isztába.n kell lennie a vezetőn ok. mert a mel
Jérenclelt másodcsendől'uek ő a l egközvetlenebb oktat.ója 
a gyakorlati sz-olgá.lat.i teendőkre nézve, Ezt a hivatást 
pedig csnk úgy töltbeti b. kelJőkéjlen, ba minden eljá
rásaban és intéz kedéseib en fi törv 611yuh:, sza.bályok és 
utasitások rendelkezéseihez alkalmazkodik és e tekin
tetbon .ió p<ildáv�l .iár a másod.sendőr elől;' 

Az fi v('zetöl a'li:i komolYllIo fogja fel 91 hivn.tr1.sllit és 
ugy erkölcsi magaviselete. mint szolgRJati eljó,rása tekin
letében feltóHenűl mogbizható, valóságos áldás egy 
ÖrSl'e. Az ilyen vezető ke�e n.latt a natahtbb másod
csendőr csak jót tanulhat és ltétségkivül busznú.\ható 
tagjává vá,lik rt testületnek És tagadlmtatlau tény nz, 
hogya fegyelmetlen, erkölcsileg és szolg,;,laLilag meg 
nem bízbató cseudől'ök csali: hasonló bnjlltmu és felfo
gásu vezetők mellett uevelődhetuAk. 

Megszivlelendö (')'re It következo példtl, 
Egyik Ül'sön !lZ örspun\ncsnok es fi másodnltiszt mel

lett kéi. fiatal, A Iig feléve� csendőr yolt, akik legtöbbször 
a másodaltiszttel teljesitett0k szolgá,lfl/tot. 

Alig félévi együttlét utan úgy HZ örspBJancsnok, mint 
:1 másoc1tllt,iszt mlÍs Öl'flre kerültel{ és eklwl'árn ft, l{eL 
nainl csendőr még annyit sem tnnult meg tőlük, hogy 
az egyes öl'jé.rll,tolt egyes taroptll.rgyait megisIDb:'hesse 
és csak aJ'. nj öl'spa.rn.uC:�l1oltl{!ll tal,iesitett el�ő szolgá
latok nlkalmúval kellett ől«�t I3bl)cl1 ltötélossógühe kiol{
taLni és rászoktatni. Iswul'cteil{ bil1nyossrigú,ra llézvo n.z�n.1 
véclokezleli:, hogy II másorhtaiszt, n. l'E'ollc1cs szolgltlahok 
alkalDllÍvnl, fi, Lel'eptn.rgyl(pnl �zel'l�pl6 Idsehb tOllynkat 
csnk ugy Lávo)]"()1 mllLogaM,n. mt'g nel{ilt, fi JUolyeket n 
�ol( tanya közt jól nleg Al'm j(�gyezhettf'lt J11l1golmal{, s 
re.nclessn CRo.k II nagyolli1 mnjorokllot, pOl,tylÍzbUt 10, 

HEGEDŰ HARMONIKA GRAIIlOPHON 
romek foLJII;�ro168.6l 10-12 16-20 1(01'00& 4.0 60-60 -·70 korona 
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" I�gjobh miDi1II/,gbeD 62 CRbz oruát:!'blLD oU.mort OlsarlLllgD magyar hanglSertelepon 
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rg��(m('sn.k 1\ másodnltiszt és flZ örsparn.ucsDok II ly· 

tdl'D fl'lfogús:J eR 1.11dnltbn folyhiu HzL II rOSH� szokást 

�n.iatitottnl{ el. bogy hn ör.illra.tol, p�,Ht'yázó rendes szol

I!olathllll ,ftlall1dy t lldomásul yett hüncselekmény nyo

U1ozric:fihnv. \1,,·l1dl rognit.lí ős mnt' fl nyomu7.B.s 1,ezc1etén 

d"rt' Ir;fff/�- (,'), lwgy az előirt időlll ererlméllyl. nem 

f.\gnll}� ,>IÜlli. 81wl� ett, bogy BZ �redD1élly elérese iránt 

Ulinden l(,>hetill. elkö,ehe, n U:l0UlO7,nst folylaltók \'olnl1., 

li megsholwtt klshdüseg folyláu inlulhh bOvI1llu)tnli, ne

bOg)7 az t'n�dU1éllj'tl'lell killlur!Hlns után felmerült éleI

Ull�zesi putlék miAtt IlZ Ör8}ltLrIlIH'foIDOk itttali feltllö1'lsl3gre

yonásn:ü; tegyek ki mngnlwl. ÉH CStü: búmultak, mih:ol' 

IlZ nj ÖrSjl111'DlJCSllOk II ll.:'gt'l�ő Ilyen \'sl,t,hel1. amikor iA 
k0trl'udheli betörés 11.Yl1lDOzásái hngytúh: féllw bllsonlú 
okból. ft-Ielősségrl' Yuola öl\(�t fl hl.'\ol1111ó.s]wl'. 

Éren il f€'leliíssé�'1't' \011:l8 pillol1al:'lhnn vonul.! he az 
örsre e�-. az i-irspArnncsnok Iterl'lmel'l' odabelyezett 
idosebh es igL'll jol kepzett Hzetö s igy négyesbell azon
nal h07ZoJoglak B DyOUlOzll5�hoz t!S két llap ala.tt min
den fennRkadás nelkul kidel'ite.ttéh: fl l{ét betörest. a.z 

�isszes hünjt'h>kel (egy koesil'a \-alóll l,eszel'eElek és fl 

l,etöJ'ű-hir�as:ig;ot el fogták. 
Xt>UJ sokkal későbh egy nBgJobhszfl.hlÍsu betöréFi tör· 

�ent. omel.\-nek elHöizbl:'u e1'erlménytelt'll IlHu'!Hll és azután 

t('lhhizben folytatott nyomozásn csnJ,- I,örü IbelüJ 6-S hét 
mult"a bozta IDt"g az eredményt. Ez idő alatt unuyjlft 
1111?g .... álloEtotl II kót fiatal cRendűr, ftnnyira b "le,f'lmultak 
a tÜTelt'mbe. komhin:íJgal:isba. es bel€'szoktak a BokSZOl' 
Celéjjel in tartott 1t'�óll:i.Rokba. valamint a !Hwlg�la.t mill

den köyet-t'lméoyeivcl való törődéshe, hogy szinte vetél· 

k,'!-dtek egymással, melyik mebeBsen anllak It nyomozás
nak ti f<Jl_ílntúsáh ' . És a következrnény� :120 lett ennek 
a b(llyt's vezetésnek es oktatásnak, hogy a.nnak a moz
ga.lmas örsnek mar az első egész évi ügyfol'galTIlD, al:üi 
egyetle U kideritetltlD esete Sem mltmdt, bolotl előző 
">vE:'kbC>ll épen ellenkezöleg, :tli g tUtlott az örs yalamelyes 
,<,redmenyt [elmutatni. 

\::b. llogy a ket fiatal csendőrnek l'Z az ;ülüakuhisll, 
jolJbanmond\-a boszn�\lat ó csendőröl,kc nUási\, nl1gyres�· 
IU�D a kitűnő \'t;,zetö érdeme ,olt, ftzt az iirsparan(,sDok 
haugo7.latta leJ?jobhsll. amit, hu ügyelemhe vossz.iik, 
hogy uz ijrspll1'ancnnob. t)okoldalo clfoghll tBllgn lU,--\lldt 
tt�DylE:'g fl Ydetbvel t (>.lj e!'tit� tlék II legtöbb S'1,01glLl:l.tot 
na,.,ryzohlsDllk, Vllgy nagyképübködésnek t�kil1tcni nem ia 
lehet. 

Ez C":lh egy példa. a sok kö�i:il aDunb illllaztl'á.hlf.H\.rn., 
hogy li l1ahd (· ... cn,lörök IlelyC's De\ uleRéoél, oktatá-=tanAl 
a 'ez. tlJne� is fonto" �ze-"-'pe \'AO, 

nzulgálathan ú�y H? "lmpluli okto.H..s, mini a gyukor
láti iráoyitá<.; Icgiok:ílJb Ö rá IHirul ,ia Jn!;:rt �a.j;.t \�rdakt' 
j� azt parancRcJlja, bf)gyZa. nll.,ll.:n'odelt lUl�So(lc8el1d(il'-

ből b.szmilható segitötársat neveljen, csak akkor lelje
siti ezt a hivatásiLt ft kövelelmtlnyeknek megfelelőeu, ha 
minden törckvését fi, fiataln.hb csendőr neveléaére, annak 
ismsNLei gyn.rapitlisn.ra fordi t ja. 

A veíwtő jó !JóldfLftdásll kibntássn.l vn.n egyébkent a 
fegyelemrc Ü�. 

Jókedvii. szorgalmas, uo szolgálat érdekeivel törődő, 
bjggR.cHan es megrontottnn cselekvő, az e!öl,ill.l'ók tetteiJ 
és megLagylÍsllis nem bini.lgató vezető, még a türelmet· 
len . Il szolgdlrut nehézségei felett bfLlDa..r 7.ugolódó s lüs
hitH fintn.l cseudőlTe ja jó befoly�\st gyakorol, kitlönösen, 
ho, bajhil'siasnn bá.nik n még tapasztalatlan hajtársávl1l, 

l;�p t'z okból ltel'ti.lnie. kell a fiaLRrlürbbflk lekicsioylé
!'lét, nzolmak fóJszegségböl, isru6rdhili.uyhól vagy mns hn
suulu o]{ból eredhető gyengesegek min,tt,i gunyolaslÍt 
vagy lll/is csipös éJl'zelődés�kkel \-nló ingerlését. Ehelyett 
iokibl, o,zok ismel'eteiuol, gya.mpit.ilsó,rs, téved�seil{ bely
l'eigftzilas�\'ra kelt feklei,ni II főslIlyt-, 

NemcsR..k II hajt.O.rso., hanem fi sajá1, és o. szolgaI at. 
érdekeit is 0lömozdi�ja e�'Jí';el ft vezt3tö, mert vn.lsagos 
pillallalokhan csuk olyan milsodcsendőrtöl v!\that segit,
séget, ILI,it fol_ytunos es jóa,karatu oktatással. bá.toritús
sul es belyes vezetéssel ilyenekre ke1Jö módon előke· 
szilett. Az a "ezetö, aki il vele szolgá,la Lba járó másodcseu· 
dőrt a szii.kségos I, u duivalók elsllt,iMitására a,kár kényelrues
kedesbűl, aklir közönyössogből esetleg rossz indnlatból 
n8m sel'l{euti, előforduló bóvedósei miaM benczegésből . 
tulh'lilolt [ölónyeskedé.hő! serlogeti, vMs.gos pillana
tokban nem s�á.mitha,t tiszta 181kiismel'�ttel az oktatni 
ehuulo"zlol\ vagy jogtalanul megbantott. h.jl�J's segil
segére. Mert. amilyen ruórtékben visszaéll ő a bajtárasal 
s7.embeni kötelessége elbarnyngolásáva.l, ép oly mértóliben 
nevelte amabban a kárörömre, boszurrl való hojlandósligot 

KülöDö�ell vigyázni kell a vezetőnek oz olyan másod· 
c-s6ndő1'l'e, ,-"kinoh: a !{önuyelmüségre, a szolgá.lat elba
nyngolásán\ vagy ep�n lszál\Osaá.gra bajlamo van. 

Egy pilln.na.t.ig sem szabad az UjJet, megszokot,t �zeu· 
vedélyet kielégithetö körülmények liözött magára hagyni. 
felügyelet nélk ü.l olyall szolgúJ.at.i teendökkel meghizni. 
nroelyeknél esetleg elöfordúJható IHlD�'nAsúggt1,1 s111yuSR.obh 

t,-�YméRzetii l'Iatrftnyolm,t idézbet elő_ 
[dősebh, tn.pHBztnlt és kellő eUlherismt't'ettel hiró "eMlö 

1/ mt'lsodc!\(';ndőrns);: a \'iselkodésébőL, bil,rmily t\lüriiggyel 
lnlHl.l'gIl.tott sy.ámdBI(1�húl YHgy ItészOlödcsf'iböl ószl'twehot,j 
!l7.t, ba nmnz rosszbnn Mri a fejét CR kellő idöbuD, 
Üg,,"-(;'Ik,n II lkn,loollzotL "nenlntózkecléssél 111 inclezelmak elll
iM veheti nnólkill, uogy fclfeilezesót Borna? olőtl �>1l1ruI1ló.. 

I�lölj,\rói he.lyzetönel fQg\'n különben is kötolesBégeban 
,íll, hogy minde.llnémÜ fagyelmoHenségn(l!í, s�olgó,laLl 
mllIMI�tá.snllk IllÚl' II csirújábo.n ntjH "árun, �zl llzonbuu 
még t\lötjJll'ói föle\n,\,fI me.lluLL i�, \',HIl,I< úgy Ludjll, sikcl't'<Sl.'ll 

ISzántó Lajos gépföraktára Szegeden 
............ Z.ót'r�b4rháll. VÁro.hálla an.Uett. (RiJ&:óo.l loya . .. obrá:val .... ben,) I II III III 1.1 

C.endlirdgl fegyvergy4rl k erékp4rok, Ceend6rlégl dllZvarr6gépek_ VtlághtrU tOn�lkUtl path6fonok, VIIághirU tUe 
gr&mofonok. Le:me:t uJdol'ldelJk, kerékp'r fellt2ereléal ollkkek, gummlk, v1l1amo. u&b lámp6k 6. elemek f6raktAro ... 

CoeI<tly ha.1 Ulrlemh! • Ktpos 16árjegyzékem dljtalan I • C •• ndOrségl Urak legkedveltebb bevh4rllitt helye. 
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véArebaj bLUi. ha - mint mar fentebh is emlitet,tem -
muga jár .161 jó példó'val mindenben. 

Ha tehát 81 •• aknrja, hogy úgy m ngM'J mint mósod· 
csendőrét n kclteI1let,leusé.gtöl megóvja, a kötelesség
tudoshnn. II tör,ünyek, BZRbályok és utasilásoh: rendel

kezéseiuek szeme!őlt trtrhisábBll, ft szolgálat ki fogásta lan 
l�lló.bttsábt\n klwülnie kell mÜlCleut, amivel holyzetél Dalle
zjjeu�. unnál iEl. inliúbb. mert a Bzolgálnt helyes és Bzn

balyszerü cl1átlÍsiu�rt elsősorban ő lévén felelős, előfor

Juló mula szt.nsok, sznbn..lytalllllságok 6ssteben a fel el ős
ség!'e "aung sulyn is öt ,hi legjobban s emel lett még !L 

j ö,őbeui elö oo enot,elél. is v6sztHyezteti. 
liár pedig UlinGlig jobb a jelen előll,yeit kellő ügyes

segg",] kihasználni es javullkr.e. forditallL fl reliétlcn meg

hi.zhatósng megsEOl'zcsével fi jövöt biztoaita.ni, mjnt Itözö
nyös, relületes Yiselkec1és folybín állást OR 1'eme.nyl, 

\�esEtve, egy bizouytnlall jövö €Ilé kerülni. 
Az 'i!let hajótöröttjei ti. g'y is sokan \'flnnak. Ez\}kn�k 

küzdelme. szenvedései és panas7.E\ legyen e tekintetben 
\'lsszarettentö peldli mindenki elött. 

ÁL TALÁNOS ISMERETEK. 

'-ala..mi a kenyér1'61. 
A hliborús viszonyok sok mindellfélél'tl rávezettéh: az 

embereket, 8 ezek kÖzöLt fi. nagyobb kisehb föJfedezésck 
között természetesen sok vona.tkozi\{ al. élelmiszerekre. 
A nTermészettuc10mányi Közlöny u legutóbbi számn.bau 
dr. Száblender Lajos a kenyer élvezbetössgéntlk basz
sznbb időre ,aló biztosításáról ir érdekes sorokat. 

A mostani viszonyok közt a kenyér sokszor csa.k �osz
szabb idő, neha hetek mulva kerül fogyasztásra. Allns 
közben azonban a kenyér sokat veszít izletességéböl és 
ártékéből is, fölmerült tehát az a gondolat, nem lehet
ne-e II kenyér száradásál, illetőleg szikkadását meg
hkadályozni. E gondolat megvalósiUeával többen fogla l
koztak. Egyesek abból indulva ki, hogy a kenyer szik· 
kadását nem a viz"eszteség, hanem a kenyér anyo.gá
nak molekulári6 megváltozá.sa okozza, e változRs bekö
vetkezésének mega.kadaJyozását kűlönbözó vegyszerek 
alkalmazli.á"l kisérelték meg. R.tz-nak aldehidel,kel 
sikerült is • kenyér szikkadásM megakadályozn i vagy 
legalább késleltetni. Ar elért eredmény azonbaD bM 
érdekes és figyelemre méltó, gyekorla.tilag oem él·té
kesithető, mert a kisérleteknél beváll anyagok ize es 
ef.aga kellemetlen. 

A kenyér ezikkadásán9k .megga.tlásával a bfiború o..1alt 
sokat (oglalkoztak a francziák is. Náluk ez az ügy 1\ 
n"met hadifogságba julott katonák útján vetődött rel
szinre. A z  otthon fogyaszIott, valóban igen izleles. hó
ftlbér búzakenyénel dkcnyeztetett [ranczia katonakn al< 
n em igen izlett a ném.t hadifogságban kapott 20% bur
r;onyalisztl<!l ke,ert német b&dikenyér. Hazaküldött leve
Jeikből sohs.m maradt ki • kér •• , küldjenek nek ik ogy 
kis JCJ bft7.ai fehér kt:nyeret. IIozzátarto7.6ik nngy igye · 
ke7.ettel fogtak hozzá a kenyérsütéshez é • •  kenyér
kuld.6hez, , miután a nemet kormány .em görditett aka· 
rlályt 8. h;nyp.rfok szá1Ut.á.8A. elé, csakbllmar 67.er ős ezer 
kenyér indult utnak Franc:zjaoTs9>ágból �émetorRzá.gbD.. 
A kjjDycrek m�g is f..rkpztek, a (oglyok meg ;s kaph\.k, 
d • •  ,·gt.JenÜI .in.lma. tlJlapotb.n. A �-4· helel i g"n yh ., 
" .. V() �7.finJtáfii irlő alát! u kenyerök kőkem6nyr,' HZIÍ rad-

tak é. héjukat sok e.etben va!!tugon belepte a penész. 
Újabb, .. küldött kenyerek élvezhetetlenségét panaszló 
levelek érkeztek FJ'ancziaorezágba, mire országszerte lá· 
zasan indult meg a találgatá., kisérletezés : hogyan 
lehet ugy kenyeret sütni, hogy az 3-4 hét mulva 
is friss vagy legalább élvezhelő mar.dJo,,? A felelettel 
legelőszor a pékek voltak Il:eszen. Belokeyerve !1 kenyér
sütéshez használt lis&tbe mindenféle elképzelhetö anya.
goto nagy h angon hirdették es ej fi.n lották .zeretetado
mánynl kiváló .. n albJmas találmányaikat. Miiködésük rö
vid i deig tartot�. Az élelmiszercsalá.s megtorlásá,ra. léte
,itett b atóság ta lálmÓ,uyaik tová.bbi gy,;,rtását hamaro •• n 
megti ltotba . 

Az i:izleti erdt}}( által vezetettel{Gn kivül foglalko,2:t fllk 
má.ok i. a fölVelett ügygyeJ. A komo ly kisériet.k ered
mén ,veképpen két mód,zert fogadtak el. Az el.ő a jól 
ismert kétszersült (biscuit) ltósziteaénelt ru Mj!'. Az 
így Itészült kenyér nem oly i.ztetes ugyan, mint. II 
(riss konyél'. de bosszabb időn tit eltartbntó, s nem is 
penészedik meg köunyen. A másik módsz ert li'leurant. ft. 
Conserva.t.oil'e national deR Art.a et Métiers lanárn. aJán
lotta. Eljáraaa Ro követke7. ő : A kenyértés�.tn készítése, 
dagasztás n Ro rendes módon t,örlénik. 1 kg-nyi darabokat 
Bzakitva ki a megkelt tésztl1ból, azt, haeÓ!barlakuJ'a, kell 
sütn i, ügyelve, bogy a 11E�.ia ki De repedjen, dUTczá;ia 
ne fejlődj ön . A kenyeret, fi, kemenczében a rendes idö
nél valamivel tovább kell bent hogyni . A megsült ke
nyeret a lt.smtmczéböl lüvéve D.1Jon (orrón, szorosan vas
taga.bb pa.pirosba csomagoJjuk, még pedi g kétszer oly 
módon. bogy a két csomagolás hajtásai szemben kel'ül
jenek egymássat A bebilrko lt kenyeret zsineggel erő
seu átköt jük. A ke u)'ér b ebn,.kol�sl\,h o� j ó  b ármi féle erö
sebb pBl!JilJ:os, a vilftgosa.lJb szinti azonban j obb. Miko r 
R. kemencze 1 20- 130°-1'0. lehült .. III papirossal bebul'lwlt, 
1t.6nyeret még egyszer betesszük. 1 5- 20 percz uM,n pedig 
vegleg kivesszük. Mire a kenyér kihűll már szállítható 
i •. az ily m ódon keszült kenyér egy hónapi áll ás utó,u 
ft pa.piros b urokból kicsoma.golva, még megől·izl e. ho nem 
ia frisseségét, de puhasn.gál, s olyan voltl mint ft szil, · 
kodt. kenyer, A Fleuront módszere szeri nt l{éezűlt kenyér
ből több mint 50,000 -t kűldtek mó,r el. Az érkező leve· 
lek tanusága szerint a foglyok nagy övölllmel fogyasz
tották. A keuyerek hurkolásá ... használt p�piros olyan
[éle szerepet tölt be ezen eljárlÍsnáll mint n. konzervek
nél a fémdobo-z . Lehet, bogy mós anyagok ellm,tásÁ
nM i s  tebetne fi papiros ilyenfóle jó szolg�lR.tot. 

KÉPEINKHEZ. 
Képek az orosz harczLérről, 

:hll'ragllcl6 iájkéJ)ek a lermészet.hfl13 �yőny örködllj tlld'ÓJ{ 
előtt.. Egyszerű ném n .képek ftzolt o}ött, nl,iket Bem fl 
tt'T1nészet gyönyörű pRnOT!�LUájll nom é,'delwl, sem 1\ 
képekkel bemnta.t 3tt tel'ületehen II mosLnni hl�lyzetet. 
nem ismerik De ozok elöl,t.. II k i k oU állun ak, sőt, fizolí 
!'lőtt is, o.kik hid)ől. l eirásol<ból i�merik it 1rá.rpó.tokon 
folyó nagy l{üzr1elmekot, ogyszerüségükhen is beszerle· 
selc ("zek n képek. Igy eg,vs7.f'riien rlitelti nlve a képolne, 
csnk csendesség ási t felónk l'ó1olc Dp ho. odu },épzeljük 
mngunka.t fi, Kó-rpMok erdős héJ'c·v,ui \;:öv,é, n.h onunn 10 
(OR he l eb!'t lck inw,ni fi,Z or087. n..1l(uwkbn., od It, n.h ol ogy 
alig �RzJ'evehető feltelo vonal 117. OTOBv,ol{ lövc\RVtl hlmil 
41Jitjn "Jénk . nhonnan min<l"n Lnl) nl �\nyi holyről fi 
hnlfi.1 l eaol k A (Hk vilá? ku,LonlÍinl{fIl. : Rzi nte m ítgeJ oven ed 
nf\k olr;ttiifllc II képokn" I{ i M, hlt,h flltul,lnn, díJ ,.. holyA�j-

I 

{ 
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n e n  szakadatlanul mozgásban. munkában és nehéz 
küzdelmekben tevékellyl<edő alakjai. 

Az a Boba nem ,zünő, sőt folyton fokozódó figyelem , 
• melyet bős csapalaink a Kó,lpátok keleti lejtőin bu
z6c16 orosz löveszárkok felé irányitauak. nem az ébredő 
természet tavaszi pomplijának van s7.entelve, hanem az 
ellenség Bzá.ndékána.l{, mozdulats,iuak és törekvéseinek 
kikémlelésére i l'ft.nyu 1 6e beleCtu'ódik a messze Bzürkölő 
semmiségbe, az éjszaktl.k sötét rej t.elmeibe, hogy felde
ritse és igy elejét vehesse DZ esetleges támadásra tett 
előkészülettIknek és elháritsa az esetleg mal' megkezdett 
ellenséges LÁ.madásokna.k a mieinkre nézve bát.rá.nyoss9. 
válbató következmónyeit. 

Nehéz, nagyon ,nehéz munka ez, de még eddig min
dlg sikeres volt.. Es ez n siker nemcsll.ll: abbflll nyilvá.
nult, bogy az ellenség előretörési szándél\nt még eddig 
mindig megtudtak hi usitani, ha.nem Iől(ént a.bban is, 
bogy ogyes belyekeD , bár lassan, ugyszólvl\n lépésről· 
lépésre hal a.dva, mágia eredmenyesen jntézték támadn
s8rlkat a h osz8zo.bh időn at erössn Idépitett és ki t a. rtó 

szivósággal "édett orosz áHások ellen. Ö Fansege József 
főberczeg vezérezredes lU' yitéz csapatai álhmal\ ott. ren
dületlenül közel félév óta , nkiket a hllza. és a vezérük 
iránti r�jollgó szeretettől ó.rthatott lelkesedés tett erőssé, 
kitartóvl\ eddig és képesit Dleg tovább is ugy az ellen· 
állásra, mint a támadások sikeres keresztülvitelere 
m i ndaddig, mig a: Kó,rpMok kőrnyeket és a monarcbia 
területet teljesen meg nelU tiszl,itják '" gyülőlt ellen
ségtőL 

HIREK. 
Adományok. Legutóbb a követ,kező, a "nk katon�kuak 

szánt adományok folytair be boz" lnk : a szekelykocsMdi 
Öl'S legénységénel! gyüjtése : �O li SO f, a szilágysom
lyói Örs legénységé�öl 8 li 28 f és NyIlguly Lajos 2. 
oszt. őrmestertől, EgerMtról : 4 IC Az adomri.nyokat 
rendeltetési belyükro j uttattul<. 

Megdicsérések. 1l.dinHzky Józser IV. számu csendőr· 
karületbeJi 2. osz.t. ől'mesternelí, a cs, és kiT. 7. bad
seregpllrl'RDcsnoliság. az elle.nség előtt teljesitett köteJes4 
séghü szolgalllrtainll>k elismeréseül , diGsérő elismerését 
fejezte ld. 

-

Vastag József, II, szamu csendől'kerületlbeli alőrmes
tert, il cs. és kir. fiO. gya logezredparn Dcsnokslig, az 
ezrednél kifejtett igen hnsznos és silterea szolgáIntainait 
elismereseiil, nyilvanosn..n megdicsérte. 

Kérelem. Só.u dor Istvllnné nyugállomány" csendőr 
őrmester, népfölltelő nej!} kéó ln.;pUllk olvasói közül 
I1zolmt, n.kil, férjeröl. annak sOJ'sn,ról vagy hollétéről 
vala.mit tudnak, ezt vele Nn,gyenyecl, Rfi.!i:óCú-lltcza �2 
szám alatti cúmell tudatni szhTesltedjenek, Sándor 
István népfölkolő őrmester bevoDllli\sakor a brassói 
Bzámveyőséghez nyel'to beoszMsM, II l'omán hetöl'es !\r1-
lruJmtívnl azonba,n csn.partszolgfÍ.rlatl'n. ment es mult Gvi 
októbe .. 1 �·il,o óta nem adott elet jelt magáról. 

Némot, Ist,vltu n lőrmost� I', az a.lsóvn.lkói (Szilltgy vlÍr
megye) ö l'sről kori minclu ?o.lm.t, altili: Kutasi 'Káro]y �. 
oszt. őrmester, volt llljtlll\i fl\rlui örsl)n.rnnosn okról vnln
mil Llldnnh, ezt vele közöll1i sÚvBskodjellek. Klltnsi �. 
oszt. ől'nll'\stel' legutóhb Szo-rbiillbóJ i1't kérollllBzónok) 
de IDl� l' hOBfJZn.bb idejo Dem Imll at 111l1g6,l'ó1. 

HelyreigaziMa. Lapllnk folyó óvi 1 0. sz,;,wllnllJr 
hivltLn.lo8 róazóbe, ll, bOll\'édBógi R�ndol eLi ](ö�lön'y téves 
Mln,I,lli nln.pjoll, ugJOB h i b/lo tt ORllsztnl{ ha, II mit eri'llmool 
helyroign ziLunk, A holgn.l' k i l'l'llyi k i tii r\!'otósL llyorl, ogye· 

nak ugyanis nem 8 VI., hanem a IV. csendőrkerület 
állomá.nyába t",rtozn",k, illetőleg a népfölkelől, ezen 
kerületbez v"nnak beosztva, ezen felül Godó,nyi LáBzló, 
Szivós László és Bandw·. József rendfokozat", belyeBen 
A�. oszt. őrmesten, MMyi Mál'tOD és Kusner SÓlndor 
rendfokoza.ta helyesen ft ruőrmeste)' J) , Dócs József neve 
helyesen IlDócs János l.u ,  Lukács Ferencz neve belye
Ren � Lukácsi II végül Lukácsi uépfö lli:el ő rendfolcoznrtRr 
helyesen " ta.rta16kos sznktll:lzvezető ll. 

l{ ÜLÖ NFÉL J!;K. 
Hai 6-épltések a háborúban. Egy l,imutalliB köz'li , 

hogy 1 9 1 6 ·han ÖSBzesen 1 48 1  b .. jót gyártolt",k 1 ,955.000 
tonnó"",l, mig 1 9 1 5·ben cs",k 1 665 boMt 1.67 millió ton
nl,,,al : lehál a gyárb\s l n l 6·ban �80,000 tonná.val foko
zódott . Bbből az Egyesiilt·An",mokban gy,;,rtottak 1 78 
hajót 5.' 1,,()(J0 tonná"",j WJ J 5-ben cBak 1 � 7  baJót 270,000 
t'Ollllliv"ll . .lapánbll,u �:jll b u.j 61, �4G.OOO tonnáv,,1) ( 1 � 1 5 · 
hen 1 27 bajót 9S,000 lonnával). Az Egyes ült· Allamo k  
termelése ilyenformán IDegkétsz8-reződött : körülb�lül �5 
baJót építe�tek Amedk!�bÜin no.rvég szám lMa, lltl első 
sorbnrll mégis sajM li:ereskedt)lm i flott9jinkat gyn.rfi4)i 

totték .Japán 150 sztÍz81ékbl többet gyri.rtobt, mint 
1 9 1 5-ben. A német bu.jóépitésről nincsen pontos adat, 
oBak 20 h"jóról, öszzesen 8 1 ,000 tonna·t",,·talommal .d 
számot ; OlaszoTszág haJóépítése 20,000-ről 60,000-re, 
SvédoTSZá..gé 26,000-1'ő1 40,OOOtonn�l'a szökött, míg Nor
"egi"é fi l ,OOO-ről 45,OOO-re. Dó,uiáe 5 1 ,000-ről 37,000 
tonnt'i.tra sü lyedt.. 

Nagy emberek életkora. Alt .. lt\ban azt biszik, hogy 

• nagy embe .. ek n em eluek sokáig. Ezt • téves bitel 
el nrkarja oBzlnbni egy nemet lljság Ro következő stl1-
tiszti kával : Had.,.ezévek: Moltke 91 ,  Xenofon 86, Welling
ton:R3 , Bernadotte SO, Blüche}' 76, Dzsingisz khán 72, 
rrilJy 72, Ma,rl borough 72, Marius 7 1 ,  Timul' 6S, �lhemiaz

toki esz 65, Haunib .. l (i3, Napoleon :J I ,  Nagy l)ó,ndor 3�. 
Tud6sok : Humboldt 8\), Newton 84., Plátó �2, Kant 
79, Galilei 7'8, Uoperllicus 70, Linné 70, Leibniz 70, 
SokrateBz 68, Aristoteles G�, Hegel 6 1 ,  Deso8.rtes 53, Spi
nozz. 44. Allumférfiak : T .. l Ieyrand H4, Bisma.rck 83, 
Augustus 76, Dismeli 75, Nagy Jo'rigyes H, Nngy 
KMoly 7 1 ,  W.sbington 67, Cicero 63, Cromwell 59, 

Hichelieu 57, Oaesar 55, Nl\gy Alfréd 52, Pitt 47, MÜ'a
be.u 4�. T(őUók : Szofoklesz 90, Voltaire 84·, Goeth e 
�3, Victor Hugo Ra, Corneille 7R, Herodot 76, EUl'j

pidesz 74, 'l' bukydidaBz 70. Petmr •• 70, R .. belais 70, 
Aiszobylosz ö9, Cervantes 6t1, MiHou 65, Scott {i J ,  

Rncine 59, J1ora;tius 57, Dickens 57, DflInte 56, Sha.· 
keapen.re 52, Vergili us 5 1 ,  Mol iére 5 l ,  ScLillol' "'·5,  

Byron :lG. F",től, : Tizián 99, Miobel Angelo �9, Ru
bens (;3, Bemb .... ndt li3, Vel .. equez 6 J ,  Holbein 57, 
Vn.ndyolr 4,2, Correggio �O, u .. r"el 37. V"n(h<llap Ltók : 
UOllfuoius 7 J , Luther 66, Mobamed (;'7 , CnJvin 1')4. -
Z(1n,.és:ff.l/r : Flu,ydu 77, Hfleudl 75, Scbumunn 4,1, "VeheT 
:ln, Chopin �!', Mendel,sohn 38, Moz .. rt 30, Sobnbort 
t\ L  Ti) sn Ull,g)' omhor közül cSl1k 1,9 neLU ól'Lo al n. 70·il�, 
:1 t 1\ GO-ilt ó"ut ős oSt�lt 1 5  volt 50 óV't:lsnól (lo.tnllOlbb. 
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Szerkesztői üzenetek. 
&. flaerkesztöseg Ro 8zo1gála.ttn.l kal)C801atos lIórdó

lekft és nó\'-telOD levelekre nem vá.laszol, l{ézirn.tot 
vlaua nem Q,(1, levélben pe<lig csak igen kivételes oly 
Netekben vAlaszol. ha n, válasz, kénycs�égéDél fogva, 
nyUvAoOSRu meg Dom f\.(UUttÓ. I{érjilk ennélfogva 
Qh-as6Inkot, bogy leveleiIIKel bélyeget oe k(U(ljenok. 

Lembera. 1. NeUl . ':!. A fogy'l"sr ('JÖirt. fegy,'onetéhez ta.rto

zik s be azt most llf:'lll haszUl\.ljn. is, beszolgflJLn.luiH DCUl lebet.. 
�. BelldfokUi�otD, illch.lűg 8EoJgúlati miu6sége cllépfolkehh és 

llem c�end6ra1til\l;t. A föM- és nláreudlll teégi YiSzoDym OÓZVI.' fl. 
Szolg. sza.b. J. Ré!'!" !i�. pontja. mér\'Bdó, 

Tavasz. Kérelmét 6zo1gll.lati utou adja elő. 
O. O. New jogosult. 
:-o.ebesiilt csendőr. ]1ijlalnn kt�rbnzi á.pfllósrn YIlU igell�'p éli 

óssr;es iUetékei éh'ezetében mRIad. 
GyÖU(D" il'áO. I. A hadisog(;lyrc "'0..16 igényt, (lZ óssr.es wol

IJkköriilmén�'ek ismereto nélJ,ül mogA,llapitani UúlD lehel. For· 

duljon [\z illeto községi elöljú,rósílghoz. 2. Ha az oHiz6 szolgálat;· 
ból történt elbocsMás é� 1\5>. ujabbi ssolgé.lalba "aló belepás kő' 
�ött 30 nnpuál hosszo.bb iJö Wlllt et 

J. J. liö\"l�tellli nincs ,iogá.ball . CSUIltlD őllkéntoR ada.kgz1Ísról 
leheli flZÓ. 

T. G. alól'm. ::;;wlgltlnti iigy. For<1uljon SZakaflv,pnrnllusuo-
l.állol!:. 

Szibéria. Ha nz ó,tlépél' köz" etlenül történik, ugy hosiliLmit. 
llélelhozatal. I .  A per ujrorcl",étel{' nlopján. 'L Kir. tőn·éuy. 

szék. kir. it.élőtá.bla, kir. Cllrin. 3. Igen. 4-. ::Scm. 5. Dieonyos 
körülmények között igen. 

H U " as"Lr;'\Q 17.  1. Az ol;yébkéllti fo ltelolok (jó miuősűltség. 
8Z anyagi helyr.et jft\'\ÜáSR sLb.) feull1il1ú.sn esetéu : igen. 2. Ho. 
megérdemli 

1874.. Az alapslIlo.bál:ruk U. p0l1t�9 értelmébeu igénye \'un. 
SzolgAlati uton kell kérnie. 

Dunameuti. Kérelmét örskihallgo.táson adja 1316. 
Pi<s:zlráll!J. L. )1intbogy a. ",ev,ényléBi pótdíj a yezénylés egósz 

tartama a.latt illetékes, az nl'. ilIet6t, - nézetünk szerint - n 
rötid szsbadsáll alatt iB megiUoti. 2 . •  Altisztek. megjelölés ula.t.t 

mindenkor a "ulóságos l'endfokov.u.tt.nl biIó nltieztek értendők. 
K. T. A rendszeresítés iránt.i intézkedés méy folyamatban 

"'Bn s igy 0.% egyesek nek ruár kifizeliett ily pótlJk kiu tnló,s& 
té"rcdésen alapulhat. 

TécsL A. jelzett nyoruto.háuy, mivcl az az órsgazdó.szat. keze' 
lési utasitAs 86. §·u értelmébeD sem a gMdnsági átflló,uyt, t'lOUJ 
az ön irodai átalán�'át new l;('rbolbeti, - nér.etünk szerint -
a közgazdálkodás terhére lenne beszeizend6. 

T. L oép(ölk. ól'm. I .  Snrsiegyek hUI!:IÍst1uak cl'ed1llónyót II 
(Merkur. 6orsolási tud6sit-6 pontosan közli ; (megszorozhotő : 
Budapest, Y. Fürdö-utcza :tI �. Sorajegye nem nyert. 

Fekele. Sl)rsj�ye nem nyert. 

• 

HIVATALOS RInSZ. 
SZEMÉLYI ÜGYEK. 

Legfelsőbb elhatározások : 
Ö cBáBZá.ri és apostoli kiróJyi Felsége legkegyehne

sebben kinevezni méltóztatott : 

Tab"jdi  Kálmán, tényleg.s állomlÍnyu altábornagyot, 
mo.gynl' bon védelmi á.l18lmti tkn.rrIÍ ; 

nclomlÍnyozni méltóztalott, ; 

l/(/c/lid'iszifm6nycs 8. os'Z/.ál!lu Italona'i él'dernkereszlef 

és a """,lokat. : 

(LZ ellenség előtt tanusitott vitéz mArgIltartása elis
llleréseül : 

Szeudrödi Béla. a cs. és kir. V/43. gyalog .ászló
nljnál beosztott V II. számu osendőrkerületheli csendőr 
föbac1uagynak j 

megengedni méltóztatott, hogy a nekik adomÓJlyozott 
idegen j·endj eleket e!fogadhassák és "iselhessél< ; 

a pm'osz Jr.ürályi hwrc:z.oli érmet : 

Rudeu JimOB 1. oszt. öl'mestel' és SipOB Feroncz nl
őrmester, ll. számu csendörkerületben i 

a nén/et Ila'/'czos (j,'clemé1'IHlll : 

Kosinszky Kristóf J. oszt.. őrmester IV. szamu osendőr
k�ri.i.)etben. 

Adományoztatott : 

• hadrakelt seregnél : 

Ö csá�zá.ri és apostoli kir"lyi Felsége 111101 err. fel
hatalmazott parancsnokság által : 

RZ ellenség előtt tanuaitott vitéz mag80tR1rtó.suk el
ismeréseü! : 

a b.·om vitézségi ",.om :  

Zselezen János csendörnek, Horváth ÁdÓJll alörmes
terne};:, a. VI., SipOB Ferenoz cs�ndőrDekl II II.. Krom
mer Antal, Pecsics Antflrl alőrmsatereknek es J oó Sundor 
c8endőrnek, ft VJ. BzlÍmll cBendőrkMületben. 

Magyar Köztisztviselök és Al lami Alkalmazottak Takarékpénztára 
Köztisztvise16i kölcsönök 
tiirlesztésre. 

r é s z v é n y t á r s a s á g  Kölosönök lakbérletiltáa 
ellenében. 

Előlegek értékpapírokra. 
Családi házak és télepek 
léteBité ... 

Budapest, VII., Rákóczi-ut 76. sz. 

-= Telefon 153-44. szám. =-

KülfOldi pénznemek vé
tele és eliulása. - -
Sorsjeg;yeknekrészletreéa 
készpénzért való eladása. Ala ptőke 2.000,000 korona. 

.. :lIf,gadunl. h�lélek.!l takarékpén2.t.érí kónyvcCfkére. 1. Oly 
löik .. rékbeti-tck után mch ('kel h�t hónapi relmolJdhl idli 
lekötiK mel!,.tl hehc�mÚ .. t:l in tó;clunknl:l, 6% (hal) helélí 
kamatol fi.retunk (A lokckamalad6If:\·nn6dval.)2.0Iy towArék
belét után, me1yoél a belt\!6 u l pnnlhan Jelzett felmondóa:1 
Id6t ti nem k�,li. hl,'. (ól é. rd) betéli ktomatot ',z<:l unk 
(A tókekam.au,d6 lev6nhiovaL) 

RIt.lI('Uel nyuj lu nk ért�kpaplrokra, !Ionjegyekre. vidéki Inté
z<:lck rl:�I1;"éllycírc. 

Személ)'1 kilJCI'Ionilkol (olyósllunk kez"ség mellett vagy J(lI-
7.1\10"1)11 bJzl o!tH{'k ellenében, Julll1lyoII kamnttétel melleit 

11luh'(lnyok, IU I67,v6u)'()k é8 (:hequok lIoUed686t elriUalJuk 
íl(en mérsé Kc It kö ltsége k (elu6mllhhaJ. 

VeezOnk 68 eltJduok érté kpa pí r oka t, Ide,cD p6uekel 
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Nyugállományba helyeztetik : 

1 9 1 7. évi április hó I-eve! : 

Varga István I" V. sz, ceendörkerületbeli járIte
őrmester, ft megejtett felülvizsgálat alapján, mint «rok
kant, népfölkelési fegyveres szolgála.tra is alli:almatlan ll . 

Választott lal,belye ; Pelsőcz {Gömör és Kishontm.\. 

Okil'atilag megilicsértettek : 

a m. kir. II. sz{tmu csendőrkerületi parancsnokság 
altal ; 

Papp István �. oszt. örmester, egj' lótoh'aj szövet
liazat tagjaina k �89 órán át tartott nyomozás során 
eszl�ö,zölt kideritése és ártnlmatlanna tétele, vnlamint 
36,600 K órtekü Mnjel biztoei tása körül ki fejtett ügy· 
buzgó es jgen eredmé.nyes tevékenyaégeért : 

a m. kir. IV. számu csendőrkerületi parancsnokság által : 

Bnl{ József alörmester, 1 9 1 6. évi c1eczember hó 4-e.n 
Olaszliszka községben kiütött tüzveszllél. a tűz tovább
terjedésének megakndályozásn, ele kiilönös811 a vagyon
mentes körül kifejtett önfel á.ld ozó, buzgó es eredm�uyes 
tevékenységeért j 

Balogh Bn.rtba AndrEis :!. oszt. őrmester, 1 9 1 6. é\ben 
a közegészségügy terén, a ragalyos betegségek tovább
terjedésének megaka(h� J)'ozl\sn körül kifejtett igen btW;gó, 
odaado és sikeres tevélienységeert. 

Nyilvánosan lllegdicsél·tetett : 

fl, II. számu csenclörkerületi parancsnokság Rltal : 

Vastag József alőrmester. egy lótolvaj szövebkozet. 
tagjainBrk 28� órán át tartott nyomozá.s sorau tÖl·tSDt 
kideritéstl és ártalmatJanná tétele, \'alamint ;(6,600 li 
ért.ékü biinjel biztosit asa lcöriil ldfejtet.t. önfelá.ldozó, 
ée� eredményes 1 evékeuységeért. 

EI61éptettek : 

a,lőnnes/(.'ITl : 
I H 1 7. évi februá.r hó �O- nvltrl : 

T ótb Laj os, III. sZl1mu csendőrkeriilebbeli csendöJ' : 

19 l 7. évi run. rozius bó 1-evel : 

Papai GáZ D, DUIDIl Sá.muel \Y8zetölt. az r. es Lipcsei 
Sá.Ddol' cse.l1dől·, III. szamu osendőr-lisriiletben : 

1 9 1 7. évi mtl,rczius hó J .::'-ével : 

Sil)tel' Ernö. VII . számu csondőrllerületbeli cseu{lör : 
1�17. évi m!\.rCídus bó 16-ávoJ : 

K o vlÍ.os LIiszió, Vnjnscli Gyula, Nng:,- Mózes, Sztrim· 
bely Sl�udorl Bndnl" István, Iladó JÓZSE\(, Geiger Andl"lls . 

Prikop Gergely 'Vezetők, Tóth Sá.muel. Mincsik .rózsef. 
Hunli:ó .JÓzsef, Kovács Fel'BDCZ, RU8u Jn.Jmb, Sprung Bélf! 
Péter, Kósa Dénes, Boldi"sM Tamás, Simon JvIiklós, 
Bilinszki József, Tótb Mátyás, Nagy József, Po.an Fe
SRn Ferencz, Kovács György, Ranez Imre, Kiss Sim
dor II., Prut.ld Mátyás csendől'ök, • VI., Gergely István 
csendőr, a V1., Gáspár Sá.ndor. Kozma József, Nagy 
József, Székely Mibály vezetők és Nagy György ce end őr, 
\'II. sulmu ceendőrkorület á l lomány:íhan ; 

1 9 1 7. évi április hó l -evel : 

]�ó.cz Mihály, Süke n-éza, Us ik Andl'lÍs. Pllip András, 
GI\.bor Venc7.el. Kotykó János, Lengyel Gyula, Baranyi 
Pál, %ing Póter, Dlltfó.s Dénos, Seres JJajos vezetők, 
Csóka László, Kondor Lúszló e8 Hendricb Géza ceend· 
őrök, az Y. sz. csendőr-kerületben. 

H/'z,{'/r1t,é. fl já1'r)1"lIezelői Jeh'én!l rg!li(lI�ji; ac!nmcínyo
.:n!>;(f mell eU : 

1 9 1 7 .  évi marcziu8 hó J -evel : 

Solymos Zsigmond, Kovács Dénes II.. Győrfi Já.nos, 
Márton György csendörök, HZ L. Sz.bó Jó,nos I. és 
Udvar Miklós cS6nc1őrök, IV. sz{IImu csendörkerület 
állománYlÍban. 

................................................ 

i SZANTÓ JÓZSEF i  
: .. 19 éve szállit kerékpárt, beszélö· i : gépet, varrógép et, gummikat és 
:

. 
felszereléseket az egész ország 

: ' csendörségének. Ellsmerll leve· 

: leim ezerszámra vannak. - Pontos czim : i : SZEGED, VÁROSI BÉRPALOTA • •  
• • 
................................................ 

r..;;::..gb harmon ikái 
Orgonahangu, � vó.ltóval 7 Ki finom 9 K. Qsodé.8&D. 
em hnngu, s igaz v ó.I�V& 1 1 5 K. Egés! aenok.ri 
hangu 4 igaz vált6val 20 K. ErlSs Mlzél hnnguak 
1 8, 20, 25,40 K. Finom kétsoros harmonikAk, há
romlloJ'Osak. gramatikus hlUlgnak is késztilDeIr.. 

Gramofon 
Osod's&D. er61, tiszta bangu beszélt%ép 40 K, 

: Ilagy -Union, SS8rkeso\te\ 50 K. - LegBlWbb 
• hanglemezek az ÖUZ8S dIllok. zsnék, oporák, 
• tráfMi ellSadi.tlok db. 80 fill.-től 4 K·lg. 
: Javllásl műterem. 

: ÁrJegyzék,t az oSSle, bangszarakr61 · Ingyen : • • 

f MOGYOROSSY GYULA : 
• királyi .. "bacla.bno..ott hn.nguel'fl7'-r f i Budapest, VIII.. Rákóczi-út 71. szám. : 
................................................ 

·'-V
-A;-· R-N-A-Y-L-.-S-Z-E--G-E-O--Ujo-nnan-re-nds-zere-Si'e-u -· 

G cs 13 m/Ill szeles csendőrségi nyomtatványok és felszerelési czikkek teljés raktára. ezüst gallér sujtás, 
kard és kardkötö, .lJ'�/.'J�c J'eU.�i ."4:Jiikliéglatét ig I/eke:.t:;é,": Ini II rI,e'H ki .'4 ii.1'- valuminl 

fl Ófjell lJ(',"�eJ'(��ni, UI,8'I't a� (l/I'u!.: !o(ytQII rl" ÓYff.o6un,k. selyem csillagok 
Nagy készleteiak folytán nálUllk előnyösen vásárolh-t. 

mIIuni. n,,\" juli\uyo •• n 
• ________________________________________ -= __ . ____ ��==�::�::� ________ �h:O:s7.� . • �r�oz�. 1�\O�IÖ�I�<. ________ • 


