
XI. évfolyam. Budapest, 1917 május 10. 14. szám 
- ----=-===========��====�============�� 

= 

CSENDÖRS�GILAPOK 
Szerkeszti és kiaJja a M. kir. Csendörségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága. 

ElLÖFIZElTÉSI ÁRA: Félévre _ _  6 korona.. Me�jelenmindenhó SZElRKESZTÖSÉG ÉS KIADÓHIVATAJú 
Egész évre 12 korona.. Negyedévre 3 korona. 1 ·én,10-énés20·án Budapest, IV., Elgyetem-utcza 4. sz. 
���������������======�����==�====��==-'�\��==�==��==========���--- ;;; 

Az asszony áldozata. 
Irta: Nyomo=ó. 

Egym�,;ra találtak. Az a zony fiatal, ele iszúkos ter
mcszetü s ennélfogva vérmes. kéjvágyó. A férfi még 
fiatalabb\ mulatni vágyó s erőteljes legény. Cseléd az 
asszonyéknáL A férj vagyonos ember, de már öreg és 
b teges ez magyarázza meg, hogy csak harmadsorban 
jöhet tekintetbe. Gyülölettel vegyes imádattal csüng a 
fele égén. Egyik pillanatban meg tudná gyilkolni, másik 
perczben már lehozná neki a csillagot az égről. 

A legény egyideig néma bá.mulója és hallgatója volt 
a naponta előforduló perpatvarolmak, veszekedéseknek. 
Gondolatban hol az egyik, hol a másik pártra szegődött, 
tie ebbeli véleményét nem árulta el egyik fél előtt sem. 
�em ,"olt rá all,alma. Nem panaszkodott előtte s nem 
kérte a véleményét, pártfogását egyik se. A gazda nem 
ereszkedet.t le hozzá, az asszony pedig, bál' gondolatban 
már kezdettől fogva ,ágyott utána, még nem mert neki 
szólni. 

A vagyon a férfié volt. A nő mint szegény c ·eléd· 
leány került li gazdag emberhez. Tudta jól, hogy ha a 
férj ráj ön, hogy megszegte a házastársi hüséget, elker
geti és szegénysorb" jut" megint. Mehet napszállta. 
Tehát uralkodott. a szenvedélyén. lIrá\' szándékában volt, 
de még nem mert vétkezni. Az ura betegeskedésére 
tekintettel remélte, hogy nem kell soká várnia. A tüdő
vész hamarosan szokott .égezni áldozatával. 

A férti betegsége csakugyan sulyo bodott. Végre is 
ágynak esett s nem tudott utána nézni a gazclaságnak. 
Az as zonyl'a hárult ez a feladat, minélfogm mindig 
gyakrabban és gyakral:>ban volt alkalma a legénnyel 
együtt dolgozni. Ez az együttlét· addig fOl'ralta a vérét, 
mig végre nem tudott az indulatain uralkodni, odadobta 
magát. a c elédjének s beavatta azt minden titkába. 

6mtosak voltak. A bet.eg ember nem tudott meg sem
mit. igy utolsó óráiban is hitt felesége hüségében. 

Rá i hagyta minden vagy onát s abban a tudatban 
hunyt a le zemeit az örök álomra, hogy a felesége, ha 
sokféle hibája volt is, de hütelen nem volt soha. 

Halálával megszünt az akadály a legény és az asz
szony között. Amit addig csak suttogva mertek egymás 

előtt bevallani, ekkor már hangosan tervezge.tté . 
A legény csak ujévig s addig is csak a világ előtt lel3z' 
cseléd, akkor pedig mint gazda veszi át a szerepet. 

Igy került Veres Jóska, a szolgalegény jómódba. 
A szomszédok és ismerősök ámulva vették tudomásul 
a kihirdetést. Beszélhettek, nem törődött velök a sze
relmes pár. 1I1eglett az esküvő hamarosan s utána a 
zavartalan boldog együttlét. ' 

Ám az addig serény, dolgos szolgalegény a vagyonba 
való belecseppenése után kezdett irtózni a munkától. 
El-elmaraclozott hol egyik, boI másik korcsmában. Ha 
valamelyik korcsmában a zene szólt, már szinte tUi"
ták, hogy Veres Jósl,a mulat. Eleinte néha-néha vele 
volt az asszony is, de később már nem jöhetett. Gye· 
rekei -születtek s ezek a házhoz kötötték. A férj aZOll
ball folytatta a mulatozást. S bár maga is észrevette, 
de az asszony is szemére vágta, hogy a vagyon, a 
könnyen szerzett vagyon egyre fogy, mégsem hágyott 
fel a mulatozással. 

Végre is nem törődött vele egyikük sem. A férfi nem 
akart, l1z asszony nem mert. A vagyon arra való, hogy 
fogyjon. Ivott mind a kettő. Az asszony úgy, mint a 
férfi. Egyik otthon, másik a korcsmában. Nem csodtíl
kozott tehát senki, hogy a vagyon hamarosan eluszo It. 

A szegénység pedi� rossz tanácsadó. Rossz utra té I·t 
Veres Jóska is. 

Elébb csak imitt-amott, leginkább terményeket lopo
gatott. Kapott is hamarosan két hónapi fogságot. Inne,n 
már kitanulva jött vissza az ol,thonába. Már nem riadt 
vissza a betöréstől sem. Ezen is rajta vesztett s egy 
évig ült miatta. 

Alig hogy kiszabadult, kiütött a háború. Csak épen, 
hogy valamennyire' rendben hagyhatta a családj át, már 
be kellett vonulnia. Vitték az orosz frontra. A nön .,k 
egyedül kellett volna. a gyel'ek01u'ől gondoskodni odakünn 
a lI1ária-remetei el'dőszélen levő rozoga, viskóban. S bizon.\" 
gyakran pálinkába fojtotta a bánatát, mialatt férje ütötte, 
verte az oroszt. A hadisegély igy h amarabb eiu y.01;t., 
mint kellett volna s a gyerekek éheztek. 

.A báborús sors következményét, mint sok más. VeJ'tls 
J ózsef sem kerülhette el. Megsebesült. Még szerencsés
nek móndhatta magát, mert csak a jobbkezen sérült 
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meg. Katonai kifejezéssel élve polgárilag még kereset
j,épe maradt. de katonai szolg:í.latra már csak a segéd
szolgálatosoknál voh alkalmas. Be is osztották küldöncz 
szolgálatra Budapesten egyik lábadozó osztaghoz. 

A lábadozóban nem valami szigoru volt a fegyelem. 
Akinek kedve tartotta, a nappali séták alkalmával el· 
maradozotL s kimaradt éjjelre is. 

Veres József, mint küldöncz, még jobban hhasznál
hatta ezt az alkalmat. Amikor csak szerét ejthette, nem
csak kimaradt, banom ki is szökött a csalMjáboz. És 
amikor látta, hogy a hadisegélyböl nem valami para
(licsomi életet élnek otthon, egy-egy jól sikerült lopással 
segitett a családja ellátását megjavitani. 

A pesthidegkuti örs egynéhányszor, mint önkényüleg 
el1ávozót, elfogta és átadta a katonai parancsnokságnak 
nev zettet, de mint rokkant, mindannyiszor kisebb 
fen)Titéssel szabadult. Az örs még akkor nem gyana
kodott rá, bár feltünt Ralik őrmesternek, bogy vala
bányszor őrizetbe vétele végett megjelent a lakásán, a 
m,iskülönben feltünő szegénység daczára mindig fehér 
kenyeret és többször bus ételt talált nálok. 

Veres Jóska ezt a· sokszori ba�akisértetést is megunta. 
Változtl1tott tebát a dolgon a,kként, bogy mult évi 
junius végén megszökött a szolgálati beosztásából. A ka
tonai batóság hamarosan telefonált ugyan a pestbideg
kuti örsre, de ezuttal hiába kereste Ralik őrmester, 
nem találta őt a lakásán, mint másszor; a felesége 
pedig azt állitotta, bogy ottbon nem is járt s nem tud 
róla semmit. 

Annál jobban tudták az örsbeliek vagy legalább is 
sejtették, bogy az Ő keze van azokban a lopásokban, 
amelyek a szökéstől kezdve ez örskerületben előfor
dultak. 

Igy történt aztán, hogy az eleinte szökevényként 
keresett Veres J óskát mál' mint betörőt is keresni kel
let,t., mert ugyszólván napirenden lettek a környéken a 
baromfilopások és betörések s a gyanu azon az alapon, 
bogy vett értesülés szerint mindig az örskörletben buj
kált, ő ellene irányult. 

Még nevezett szökése előtt történt, bogy j unius 13-án 
viradóra Wéber Józseftől 60 K értékü baromfit s ugyan
akkor Petkó Istvánnétól 2 drb. 40 K értékü ludat isme
retlen tettes ellopott. 

Ugylátszik, ez a lopás nagyon könnyen sikerülbetett, 
ugyszintén a baromfiak értékesitése is, mert már jn
nius 22-én virradóra megismételte a tettes a lopást, 
amennyiben Freundi Sebötől Nagykovácsiból nyilt bely
ről négy darab kacsát és 34 darab csirkét emelt el 
150 K érté�ben. 
i Majd pedig, miután ennél a két esetnél semmiféle 
akadályra nem bukkant és következménye sem lett az 
esetnek ránézye, két nappal később, junius 24-én, ugyan-

csak Nagykovácsiban Bauer Imrénél és Gleichauf Fri
gyesnél próbált szerencsét a tolvaj s előbbitől két, 
utóbbitól öt dlirab tyukot vitt el 70 R értékben. 

Ilyen köriilmények mellett nem is j ött az örsre meg
lepetésként miltor junius 27-én reggel megint két káros, a 
pestbidegkuti Nika Károly és Varga Pálné jöttek egy
szerre' az örsre panaszt tenni amiatt, bogy mind a 
kettöjüket, még pedig utóbbit betörés mellett, 80-80 K 
értékü baromfi ellopásával kárositották meg. 

Már azt se tu�ta Ralik őrmester, bogy - másod
magával lévén az örsön - melyik ügyben nyomozzon 
először, mert alig kezdett bele valamelyikbe, mindjárt 
ujabbaht jelentettek be. De mert nyilvánvaló volt, bogy 
mindenütt egy és ugyanazon tettes működött, összecsapta 
az egészet és mig éjjeli időben a Veres lakása körül 
tartott lesállásokkal igyekeztek neveZtettet leleplezni, 
elfogni s a reménybeli eredménybez így hozzáj utni, a 
kora r ggeli órákban már Budapesten voltak s a fö
városi detektivek segitségével a baromfi lliaczokat vették 
sorra. 

Még az, bogy napokon át nem jutbattak semmiféle 
eredményre, nem is lett volna annyira boszantó, de !IZ, 

hogy junius 29-én virradóra, mintha csak megrendelésre 
dolgozna az ismeretlen tettes, ujból .\'agyko\'ácsiban 

próbált szerencsét és sikerült neki Fallhammer hlárton
tól 100 R értékü 10 drb tyukut el emelni, már kelle
metlenebb vol1. 

Fokozta a kellemetlenséget az is, bogy ezen a na pou 
már érdeklődtek is telefonon a katonai parancsnokság
tói, bogy mi van Veres József szökevénnyel és sürget
ték a puhatolás eredményének mielőbbi bejelentését 
vagy nevezett elfogását és bekisértetését. 

Az éjjeli lesállás ok tebát folytatódtak tovább, anélkül 
azonban, hogy Veres Józsefet 'meglephették volna, bolott 
majdnem minden ilyen lesállá,sra menetelkor értesültek. 
bog,\' nevezettet a háza körül látták ólálkodni megl 
ha a JakáslJa, akár éjfél előtt akár éjfél után boboc át· 

tatást kértek és kaptak, a zökevényt sohasem talál
batták ott.bon és a felesége sem tudott vag)- talán nem 
akar!. róla tudni semmit. 

De folytató(l(.ak a lopások is . 

S hogy még nebezeb
.
b fejtörés elé állit a a tette az 

örsöt az iránt, bogy egy tettes vagy több működik-e a 
történt lopásokban, j uliLls l-én virradóra egyszerre két 
községLen is, Pesthidegkuton Csörgő Lajostól 4- darab 
80 K érték ü libát, Leisler József nagykoYácsi i hlko tól 
pedig 2 dara.b 20 K értékü tyukol loplak el. 

Ennek az esetnek a nyomozásába még bele em fog
battak, mikor másnap - 2-án - kora reggel ujból 
két pesthidegkuti káros kopogtatott az Öl' ön, hogy 
kettőjüktől 84 R értékü barom nt lopott I vajaki. 

Ugyanekkor az öl'skerüJetbuli téglagyál'o is pan,,,zt 

Szántó Lajos gépföraktára Szegeden 
............ Z.ótér-bérh"s, Varoa"" •• mellett. (Rákóc", lova. uobl'ával nembon.) ......... ... 
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LeLt, hogy bizonytalan időbon, de legnagyobb]'�R.lószinü
ség szerint junius hó utolsó feleben, ft gyárból egy 
da.J·ab �OO K 'I'tákü gépszij'\'t ellopták. 

Minthogy pedig többektől, de magától a gyárostól is 

vett értesülés Rzerint Veres a téglagyár közelében szo
kott ker sztül bujkáin i R.Z erdőn, mikor lakására ját·o
gatott" a háború előtt pedig a téglagyárban dolgozott, 

is, tehát a helyi viszon,yokkal ismerős voJt, ebből kö

vetkeztetvo ő oJ lúnu irúny\1lt a gyanu a gépszi.i ellopáslira 
nézvl' is. ÉR mi ,'el ilYt'il tltrgynak az értékesitése csakis 
Budaptlsten látszott loh tst\gesnek s mivel a IJaL'om
fiak miatt amúgy is fl fővárosba Bzá.ndékoztak jönni, 

még mielőtt elindultak volna, telefonozott Kalak őrmes
ter a rendőrségnek a pia1czterek ftgyelemm';' tartása és 
a gyanus egyének megfigyelése esetleg őrizetbe vétele 
iránt. 

Beérkezés után a rendőrőrszemeknól és a vásári biz
tosoknál erdeklMve m egtlld ta, hogy a rend'őrség néhány 
gyanus egyént t,ényleg talált a piaczon, k6ztük egy 
baromfi árusitó vidéki embel·t is, akiket, miulián kellő

kép igazolni nem tudták magokat, bekisérték a �őkapi
tányságra. 

Abban a reményben, hogy vagy a szökevény vagy a 

keresett tettes is a bekisértek között lesz, a júőr nyom
ban a fökapitányságra siet"tt és me gtekintvén a be
kisérteket, köztük találta a polgári ruhába öaözött Ve
res József, illetve amint Ő a rendőrség előtt magát meg

nevezte Rótb Szepi, k atonaszökevényt. A legkellemesebb 
az volt a dologban, hogy épen ő volt a barolDfiárusitó 

ember is, és megvolt az akkor éjjel lopott 3 tyuk és 
6 darab nagy csirke, a melyeket őrizet alá vétele előtt 

eladni még nem tudott. 
_ 

A rendől'ségnél természetesen a svábosarL hangzó 
Róth Szepi nevet mondta be Vörös József és azt-Ís 
elhallgatt a, hogy Ő katonaszökevény_ és csak akkor 
ismerte el a magyarosa,bb b angzásu nevét és Bzöl{evényi 

állapotát, mikor Ralik őrmester a fejére olvasta ezeket 
és leleplezte őt a kihallgatást· foganatositó '�isztvi6elő 
előtt. 

Kalik őrmester a nevezett elleni gyanus eseteket fel

sorolva, mindjárt kérte nevezettnek. a nyomo�áshoz 
leendő kiadását s ezt elnyel'\7én, azon melegében meg
kezdte vele a nyomozást a fentebb .már felsorolt. mind 

a 14 lop ási esetben. 
Veres József elei:nte habozott, vaj.i'on beszélj,en-e vagy 

tovább hazudj on, de mert látta, hogJ kibu.vó nincs, hát 
mégis meggondolta magát és beismert mindent, kij e

lentvén, hogJ most már csak 4 darab ludra lmd hasz
nálható adatot bemondani, amennyiben ezeket avevők 

lakására szállitotta, ha tehát még megvannak, a lakást 

megtudja mut,atni és ott feltalálba·tók lesznek. A lopott 

baromfi egyrészét otthon fogyasztották el, más részét 
pedig előtte ismeretlen kereskedőknek és magánosoknak 
legtöbbször még l1tközben eladta. 

A négy liba csakugyan meglett. NAm is lett volna 
ez drága pecsenye. Egyik kettőt 16, a másik kettőt 
20 K-ért vette meg két egymás szúmszédjában lakó 
zsidóasszony. De azért égre földre 6sküdöztek, hogy 
nem is gondoltflk, hogy azok lopottak, holott akkor 
egy damb lud belekerült annyiba, amennyit ők ketten 
a négy darabért fizettek. Ez a négy lud és a l'endőrség 
által előbb lefoglalt baromft lett az egész biínjel, mert 
a gépszij ellopását sebogyse akarta beismerni. 

Kiváncsi volt Kalik, örmester alTa is, hogy a les
állásGk alkalmával miként tudta Veres az ő figyelmüket 
kij"átszani mindannyiszor úgy, hogy sohasem tudták It 
lakásán meglepni , babár egy pár esetben kétségtelen 
adatokkal rendelkeztek arranézve, bogy a szökevény a 
lakásban van. 

És hát Veres volt annyira becsületes e�ber, vagy 
talán lJenczegésböl tette, de felsorolta, hogy ekkor és 
ekkor észTevette őket a lakása körül s ha ilyenkor be
bocsáttatást kéL t a járőr, Ő azalatt, mig a felesége be
bocsátotta őket, vagy a lak�s végső ablakán vagy a 
kamra hátsó ablakán kimenekült. 

Ha pedig lesállásban maradt a járöl', mindig ahhoz 
alkalmazta a kimenekülést, hogy mely irányban yoltak. 
Ha a ház elejét figyelték, de a házvégéhez nem lát

hattak, az ottani ablakon ugrott ki, Iul, ide is látbattak, 

úgy a kamra ablaka volt a menekülési helye. Ha pedig 
hátul leskelődött a járőr, minden fennakadás nélkül 
sétálhatott ki a konyhaajtaj án . S mintán már az előz
ményekböl tudta, hogy a járör ilyenkor több időt fog 

• 
ott tölteni, egész nyugodtan ment lopni s a lopott 

dolgokkal hajnalban elöbb haza ment, azt a részt, me
lyot meg akart h agyni a maga� részére, otthon hagyta, 

a többit pedig a már szokott uton elszállitotta a fö-
, 

város felé és legtöbbször, mint már emlitette, még ut-
közbel'l eladta. 

KülönBen: is - mint mondá - a,nnyira beletanult 
m,Í,r az óvatosságha, bogy akár vette észre a csendőTö

ket akár Rem, sohasem jött ki kétszer egymásután 
ugyanazon helyen alakásából. 

- Ugy va,!} az ember az ilyesmivel - [olyta,tta 'IZ 
önleleplezést - mint a róka. Több be- és kijárást használ, 

hogy akármerről szoritják, mindig találjon menekülést 
másfelé. Vagy az ajtón, vagy az nbla,)wn. 

Arra nézve pedig, hogy mi késztette a lopásoha, 

mikor nekí a zsoldja mellett teljes ellátása volt a lába
clozóban, fel<lsége é, gyermekei pedig. ha szükösen is, 

megélbettek volna, II hadisegélyböl, azt felelte, hogy 
részben a szoklÍlS hatalma "itte rá, részben pedig, hogy 

HEGEDEI HARMONIKA GRAIIIOPBON 
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leményi IIIlhály II ál szerezhető be Bodapesten, Király-utcza 58. sz. 
Mlnd!en hang,eerről klilöa árjegyeék kéreDdö. 
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A király a ha,dügyminiszterrel beszélget, közöttük Boroevics vezérezredes és An vezél'kal'i�főnök. 

Kiráiyunk az Jsonzó·fronton. - A ld�ály az isonzói h01'ozok lllSBei"el beszélget. 

• 
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,\ Ilag� ,lr:Lgo'"ghan n"II:I hu"boz LH jnllloRRftllok. Meg 
,,�t:i,tl, kik lioz?'" ZOlllill'uau, fl f"llkbb "Ül' fl,IAurul
hlk L,lnw /,h;" 111,,11"11. a f"le,""�, gyal,ral! "litla ,l IlIu1i
H q.?; l' 1,\'1. K lI1illtltll t) 111:'111 nt·!lJlt..'ltr"t b!lg,\ :\ gyot"ek,'k 
dwzz,'n,'I., a I"p,dl dolg,d, :'lI'al,,,1 81.' ,.I.elt n, hi " leiL L l<'I , 

,uJlii ,,7, a"Sy.ull� 11,,'1' vi ll' III IHIC'Hl'l<olhalillt. 
- gllll,·ll a'J a"'�7.IlJt\Jlal\ at. :.ildor.alu \:tln' ok l:n • 1"'\,1 I 

fe,j,'zl,' ht' hiillJl,\ t'Z'; "y,t'l1wl<l't,1 ,I lJlillldtlk:'Lj,t.I, 
Ilyvll l,ti, .. t1t,llIll" ,ull"lll",1 tdl " I"izii 1""I",zt" I,\'

lljrul"u,W: el{'íM lH t'k 1':--;:11\ :1 g,\f I'IlJt'lll'l I't·kH, h;l.itHlIl�U7.\d,l, 
Dlil,ol' Idl,inl!'\,I,;k "luHA " I."t 1'1 I I'" ll,\'oll'7, Il;lvi Alll.l'OH
IlltoM 1,i'tlliilll,iiull'tl'St. 

Al U Illi lliUIU)lénz. 

A ,,'l'ermészel.!tHlonllÍn,vi Közlöuy " l(·gutóbhi számában 
olvassul, ])1'. N, Etlu"k Frigyes 1"IUJ,r'l! HZ alál,]Ji érdl'

hs klizll' III ény t. 

A bozzriérlök ,,"y,;rtelmü Ö l'iilllll1 el üdvözlik [1, uémot 
n, 

llÍronalmi Szöl'ots,;gtamil'suak azt fl nem l'ég bozott, 
ul,ánzásra meltó batározalát, hogy "pfenuigJ)-érmeket 

" .. ret tiszta ülumiuillmfémlJöl. Első sorbau azért örül· 

lletünk elJnek, men ba a reform hoz7.ánk is eljut, 
1)�llztárczálJk megköu oyl'lJuiil , [1, nélkül, !Jogy szegé
U\ ,·!Jbek lelluénk. M:isodsorufln örülünk azért, mert az 
:l ILU)', hot'Y szöv e t , égesüllk most nagy értélJben veret

b�t �lnll1111inll1pfl'nlJigeket., világos ] 'izon.líték�, nuual" 
hogy l·lt'g.·urlő fémnlul1Jinillmmal rend"lkezik s így Ull'g
lH1ZU d tolll:lt ja l'llenségeinl,el, kik fl l'iliÍgbáhorú lil'z,l!·te 
úla folyion cRul, 'lZI. lJangozlatjrik, bogy még aunyi 

alum;niumuuk Riucs, a meuuyi a léghajók és repülő

gépek elő:í.liLt:I ,lboz SzükRtÍges, mi'l'el u' nyersa,uyagot 

eddig cS'lk (1 vehink lllost (·lleuséges l,ülföldlől Iwptuli._ 
lrlőközlleu nzonl,an Némotorszng éR szövets�geseiuel( 

Ll' rli I et éu UCMJc,a k :d um iui lU)] l,észÍt,;srl' ki"il úan alk"l, 

mas t,imföhl-ttiJ(1pel,�I, fe(l�zj.l'k föl. bancm az eleklro-. 

cb .. miknsolmak silierült m�g :l közönBegeR timföldet. is 
auuyira Dlt'gtiRztít.aui, bogy alu;piuil1lllfém már DlIlHt 
"iJlJöl is gyártbiltél. Yégül, eS r>Z a barmadik ÜI'Vell(I<'
teS t�uy, a� alllIDilllllDlIJénz YC1'<,t,;Re féuyesen l,izo
uyítja t�chujklÍ.llk magasfokú fejlett,ségét. Egyel,ütt is, 

---_._-- -�.=-=.�-�==�============== 

p;'ldán l l<�mncziaországbau többször megpróbálkoztak 
itZ alumiu il1mpéuzveréssel, azonba u eredméuyt nem 
,"l'i,ek "l. A uémetorBzÁ.gi kisérletek ellenben oly kielé
glliien yegzödtek. hogy a szövetségt auácB nyugodtan 
hozhatta meg az újfajta pénz veretését elhatározó tör
It·nyt. ' 

Ahlmiuiumpe'l17. \'üréSl' különben m,í,r régi kivánság, 
A 1";l17,iigyi RZ:JI,eLObel'l']; m,h I!IIO óla szakadatlanul ' 
,ill'g"lil, azl, ml'rl sZeri u l,iik például a nikkel . a melyet 
p[·(l ig viLlI,úp�nz 'gytlUilllt mll1den fel� basználuak, sem 
súly:tnáJ, ,;em ertél(énél fogm erre :1 czdra többé már 
llém a lkalmas. �ől nig"I,bi gyak ol'l ati megfoutolások 
iH l1gyal1:1Yrft az eredményre vezettek már. Igy pl. múr 
HI. Napoleon is, il ki kiváló tecbnikus volt, felismer'le 
II gyakorlati élet szükséglet e it és rávette Saint Claire 
Jleville-t, a himeves ebemikl1st, bogy tegyen kisérletH 
az aJllmiuiumn,.,], u�gyuan való előállításával, a melyet 
Wiiblcl' l{ülöuitet!, el előszö r és Bunsen állította elő 
elel(tl'llmos ut.on először J851-heu Hei{lelheJ'gb�u. Saiut 
CI"irB J)eviUe :1 Bumeu l;isérleteit követő évb n való
h,w B7.el'Vezett is RúnnIJen egy nagyobbszabásll gyriJ':1I" 
:� mely nagyobi) meunyis6gü :1luminiumftÍmet termelt. 
Egyelőr" az volt a czH, hog,V a katonák fölszerelését 
Dlellkünuyítsék, ezért fözőedényel<et, fegyveralkotó része
ket, sőt még fuvóhangszereket is készítettek aluminium
bóL De az ilyen üstökben főtt ételek és a trombiták 
alumínium ajakfuvókái csakhamar agyagos izüek lettek, 

úgy bogy Napoleon ezzel az alkalmazással egyelőre fel

bagyva, arra a gondolatra j ött, hogy pénzt veresse u 
az új fajta fémből. De midőn 1860 körül az első alumi
niumpénzek f01'galomba kerültek, éppen annyira nem 
váltak be, mint az alumiuiumból készített katouai föl

szerelési tárgyak_ Rövid idi). mulva ugyanis elvesztették 
szép, tetszetős szinüket, felszinük pedig annyira darabos 

lett., hogy a veretet sem lebetett többé rajtuk meglátni : 

Deville ezen a bajon úgy igyekezett segíteni, bogy 

az aluminiumot kevés rézzel ötvözte, s ilyen módou 
szép arany féuylé li, (lalumiuiumhrono6"-nak elkeresz

telt ötvözetet készített. De itt is csakbamar zal'al'ólag 

!Jatotl. a fémelegy selejtes tisztasági foka és :lZ alumi
nillmbl'once-pénzek rövid időu belülolvesztették féuyli
ket. és penészgomlJákra �s rotbadt lllLlak szagára tlmlé

h7.tető szagot keziItek terjeszteni, 

Csak egészen tiszta, főleg vastól és IwvaRavtúl mBU
tes aluDJiuiumfemuek vau meg az az áll'1n,lósági foka, 

bogy él'üzfémuek alkalmas, Ilyeu aluminium előállítá-

8,\,ra all,alm'l,8 módszerek kidolgozásábau Kiliani upm�1 

('181<t1'o\.ecbuikusnak van legtöbb é1'C1eml', Miután az Ö 
munk.i «s kisél'letei alapjá.n [1, le!Jet,ő legt.isztáhb ulllmi
lJíllm elö:íllíl.tí.sára 'l'ezető bouyolult utaht és múdol;nl 

ul l'gi SJJlLwtü k, csu.Jd\:l.m(1l' újrn fölmerlilt az alumillillln
péuz yeresén cl, eszméje, még pedig c:lőször Amorik;l· 

.----�--��------�---�------�----��------�------------�--------------

! ' Z U .. SZU' ny eseten próbálja meg a világhirü 

l amely sok ez! hálairat és orvosi Véleme! szerin' biztos hatásu háziszer, _e��:�::: t����Llr��::o7.��lif�=� ��;:�:�� ! Egyedüli készitii: Szentbe Lajos Patrona Hungarire gyógyszerlára, Budapest, Damjanich· utcza 2, szám, 
• 
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ban. Minthogy azonban Amerika pénzverés ügye az 
egész l' ni ó számára egysége en ,an szabályozva, az 
egyes államokban tett előterjesztések nem birtak álta
lános ér,ényre emelkedni, annyi,al is inkább nem, fil ,'rt 
Amerikának már akkoriuan is batalmasan fej lett 'ez
é nikkelkobászala volt s ezért természetesen ellenezték 
az aluminiumpénz bebozatalát. 

Az aluminiumpénz ,eretésének ügyét azóta sem bagy. 
t á k  pihenni. Romolyan 1 9( )� I ·bön kezdtek ,ele Pranc�: ia
országban fogl alkozni. EI is  b atározták otl az  alum i .  
uiumpénz bebozt\talát, előbb azonban meg akarták hall
gatni a Chatelior elnöklet" al att ál ló szakbizottságnllk 
a véleményét arról, hogy hszta aluminiumot vegyenek-é 
ilyen pénz elöállitásához, vagy pedig aluminiumötvöze
tektJt. Az aluminiumról tudjuk, bogy nem tartozik a 
könnyen megmunkálható fémek közé ; ilyenformáu e��ek 
a kisérletek em tudtak igen előre haladni. A bizott,ság 
hosszadalmas kisérletei végül is azt eredményezték, 
h ogy pénzverési szempontból a legtartósahb és igy 
l egalkal m asabb az az ötvözet, .  a mely �IO"lo rézből es 
csak 1 0 °/0 al umin iumL,ól áll. Látható ebből, hogy itt 
tulajd onképpen csak rézpénzről, nem pedig aluminium
pénzről van szó; olyan rézpénzről, a melyhez mind
össze egy tizedrész nyi aluminmmot kevertek. Ilyenfor
mán tehát mégis csak Németország lesz az első áll;�m 

a világon, a mely az első valódi alumínium pénzhez 
jut, és mint a technika összes többi ágaiban, úgy ebben 
i ,  úttörő lesz. Valószinű, h ogy valamint a vaspénz 
behozatalában, úgy most az aluminiumpénz veretésében 
is, nemsokára követni fogjuk Németország példáját. 

KÉPEIN KHEZ. 
Királyunk látogatása az Isonzó fronton. 

�agy volt az öröm a közelmlllt napokban az Ison.zó 
front bősei között. Ki rályunk, mint a hadsereg fő
parancsnoka látogatta meg az ő hős katonáit. 

Természeteses, mint máskor i s  minden alkalommal, 
üunepély számba megy ez a látogatás azoknál a csapa

toknal, a melyek a látogatási körletbe esnek, amen.nyi
ben Ö Felsége felhasználva a kinálkozó alkalmat, 
lr.itüntetésre javaslatba hozott hőseit saját kezüleg szokta 

i lyenkor az adományozott kitüntetésekkel feldisziteni ,  
egyidejüleg dicsérő elismeréseivel és bátoritó szavaival 

uja bb hőstettekre biztatván hős katonáit. 
Szinte vágyva tekint tehát minden katona egy-egy 

i lyen királyi találkozás elé. S bár a katonai fegyelem 

nem igen engedi meg a tisztelet- és h ódolatnyilváni

tásnak zajos ovácziókban való kitöréseit, a Legfelsőbh 

Hadurért való lelkesedés mégis annyira elragadja a 

szenvedésekben és örömökben egybeforrott, hősöket, 

hogy Ö Felségét l átva, pillanatra megfeledkeznek a 

di ciplina merev szaháJyairól s - a mint  az a képeink 

egyikéről is kivehető - haJ'sogó éljen kiáltásoklial és 
apka lengetésekkel üd vözlik az érkezőben vagy távozó-

ban levő uralkodót. És, a mint a másik képről kivehet
jük, Ö Felsége csakugyan kedvesen fogadja és foly
tonos tiszlelgéssel VIszonozza a tiszteletnek és a 
hódolatteljes ragaszkoclásnak eme spontán megnyilat
kozását. 

HIREK. 
Adományok. Legutóbb a következő auományok foly

tak be h ozzánk : a katonai özvegyek és ár\ák javára : 
Baláz i Lajos  2. oszt. őrme ter gyüjtésének eredménye
ként , J IWl'Onn, továbbá Csibi Ferencz �. o zt. őrDJes
teJiűl Czonról C koruna : a vak katonúk ja,ára : Gaál  
Józ3ef bl'sekújvári örsbeli őrl11estertől J & '  koron a 3.5 
fillér, Végh József őrmestertöl I I  korona O fillér, a 
hártfai csendőr örstől 22 kurona és a ('serbeli esendőI'
örstöl 1 0  korona. Az adom ányokat rendeltetési belyeikre 
juttattuk. 

Garázdálkodó czigányok. Péterfi Lajos őrmester és 
Saliga János alőrme, terből ál lott nyirbaktai örsueli 
j árőr ápri J is b ó  29-én, tölJbnyire katonaszöke,ény 
kóhorczigányokból álló karavánt ért tetten, a midőn 
azok egy betöréses lopást kiséreltek meg. A czigányok 
a járörnek ellenszegültek, majd pedig az ófehértói 
erdőn át, a maj látteleki vasuti állomás felé igyekeztek 
maguknak egérutat biztositani. A járőr a menekülő 
karavánt erélyes üldözés alá vette, majd midőn elfo
gásukra kilátás már nem volt, Péterfi őrmester négy, 
Saliga alőrmester pedig két lövést adott le a menekü
lést kitartáan folytató czigányok ellen. A fegy,erha z
nálat következtében, Balog hlakula István, fején egy 
lövedéktől találva, azonnal meghalt, Balog Jáno és 
Balog Julcsa pedig a járőr által elfogattak. A többi, 
elmenekült czigány után a nyomozás folyamatban van. 

Egy alőrmester balesete. • zékely .túárton fekete
halmi örsbeli alőrmester, Schiczer József nép fölkelő vel, 
rendes szolgálat teljesitése közben, márcziu8 hó 20-án 
délután 5 órakor, a homoród völgyi vas uti állomás kö
zelében, az állami ut padkáján egy kézigránátot talált . 

Székely alőrmester a gránátot fel,ette, hogy azt egy 
kevésbé járt és veszélyes belyre vigye, de alig b ogy 
hozzányult, a gránát felrobbant és SzéJiely alőrmester 
jobb k ezefejét, továbbá j obb altestét. a csipőtől lefel� 
sulyosan, de nem életveszélyesen megsérelmezte. A u

lyosan megs .. besült alőrmest .. r a ,életlenül telje elJ 

épen maradt népföUielő tíJ taJ, kocsin a lJl'ussúi faiparj 
szakiskolában levő cs. és kir. tartalékkórLúzbfl di l i t 
tatott. 

Kérelem. Baczoni Kálmánné aldobolyi lakó nő Batzoui  
Kálmán nevü C'semlö1' fiáról', a k i  az oláh betörés a l 

kalmával a csikmegyei csu tRkpataki hat.ársz�1i 01'80n 

telj esi tett szolgálatot, a románok betörése óta h i rt nelll 

hal l ott. Ez uton kéri lapunk olvasói közü ] 8zulial , " 

kik sorsáJ'ól, vagy jelenl egi bollétéről va l a m i t  tu<lmLk, 

bogy ,'z\' vele közölni sziveskedjenek. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
Háborús statisztika. A legutóbbi nagy hábol'ú, az 

orosz-japán iJábonl alkalmával a világbéke egyik akkori 
leglelkesebb előharczosa, Richet Charles, a jelenkor 
leghiresebb fiziológusainak egyike, ismét felüdítette lel
ket egy kis munka által a filantropia szolgálatában. 
A nagynevü tudós megirta előbb novellában a föld 
k övetkező száz esztendejének gyanítható képét, majd 
visszapillantva az elmult évszázad ra közzétette, hogy 
ezep időszak háborúi alatt hány ember halt meg a 
csatatéren. A béke szolgálatában óhajtotta ezen elré
mítő statisztikát közzétenni és maga is több eredményt 
vád ettől, mint holmi fantasztikus rajztóL Becslése sze
rint a tizenkilenczedik században tizennégy millió ember 
hullott el a harczmezőn. Napoleon hadjáratai nyolcz 
mi ll i ónyi áldozatot követeltek, a krimi háborúban 
:300,000, az olasz háborúkban éppen annyi, az ameri
kai polgárháborúban 500,000, a porosz, illetőleg a 
nagynémet háborúkban 800,000, az orosz-töl'ök bábOl'Ú
ban 400,000, a délamerikai polgárháborúban 500,000 
ember esett el és az indiai, tonkingi, délafrikai, 
mexikói, stb. expedicziók körülbelül bárom millió 
ombert emésztettek föl. Richet igy végezte írását ; Ha 
a csatamezőn elesettek számához hozzáadjuk még a be
tegség vagy anyagi romlás folytán elnyomorodott kato
nák számát és a hátrahagyott özvegyek és gyermekek 
vigasztalan belyzetét, ekkor az embermészárlás olyan 
számadását ny.erjük_, ft keresztény tevékenység oly re
kordját, a melytől minden kereszténynek és emberiesen 
gondolkozó léleknek el kell borzadnia. Pedig úgy lát
juk, hogy századunk sem akar az előző m ögött ma
radni. S igaza lett. 

Az ének és a tüdővész. Általában azt tartják, hogy 
énekesek és énekesnők véd ve vannak a tüdővész ellen 
és ezt vizsgálódásai alapján egy franczia orvos is meg
erősíti. Az ének tehát, különösen annak hi vatásszerü 
gyakorlása az orvos állítása szerint a legjobb védekezés 
a tüdő-tuberkulózis ellen. Nem tudnak rá példát, hogy 
tenOl'ista vagy b aritonista tüdővészben halt volna meg. 
Akadnak persze, a kik gúnyt űznek a franczia orvos 
felfedezéséből és egy orvosi lap felveti a kérdést, hogy 
vajjon egyforma-e a különböző z�neszerzők zenéjének 
gyógyító ereje, vagyis milyen műsort kellene a tiidő
vészesek gyógyítására összeáll ítani. Vajjon Wagner vagy 
(i ounod műveit, Beethoven vagy Mozart zenéj et éne
keljék-e a betegek ? Tisztázni kell a kérdést, h ogy aztán 
megfelelő kiképzésben részesülhessenek azok a gyógy
éuektanárok, kik az eddigi orvosi kezelést a tüdőszana
toriuIDokban majdan fölöslegessé teszik. 

A kiket az ántánt pártol. Hogy mennyi ti sztesség la
kik ellenségeinkben, fényes bizonyságot ad róla a páriBi 

(ILe Journal " -nak egyik, a napokban megjelent czikke. 
A nevezett ujság ugya.nis külön tudósítójának, Helseynek 
tol lából  hangulatképet közöl a görögországi belyzetről. 
(lA pil'iLusi kikötőben halotti csend uralkodik - írj a  
a czikk - Athénben csak élvezhetetlenül rossz fekete 
kenyeret kapni. Minden raktár üres. Az árukat már 
régen eladták. A kereskedővilág veszteségei sok száz
millióra ruguak. Egy kiló só ára öt frank. Benzin
nek és szénnek egyáltalán nyoma sincs. A villamos mű
vek olajbogyóval fűtenek. A gazdaságilag gyengébben el
látottak, így elsősorban a fixfizetéses alkalmazottak 
koldusokká lettek. Ma már csak fügével és dióval táp
lálkoznak. Az ujságok naponta közlik az ébezők listáját. " 
Helsey di adalmaskodva fej ezí be czikkét ezekkel a sza
vakkal ; " Ez a blokád igazán sikerült " .  

Szerkesztói üzenetek. 
A szerkesztőség a szolgálattal kapCSOlatos kérdé . 

sekre és névtelen levelekre nem válaszol, kéziratOl 

vissza nem ad, levélben pedig csak Igen kivételes oly 

esetekben válaszol, ba a válasz, kényeSSégénél fogva, 

nyilvánosan meg nem adható. I{érjnk ennélfogva 

olvasóinkat, hogy leveleikkel bélyeget ne küldjenek. 
• 

Bácskai őrs. Az illetékszabályzat 68. §-a értelmében az 
átalány t terheli. 

K. I. L. Bár • jelzett pótlék nem a közgazdMkodások vagyo· 
nának gyarapitására, hanem • legénység élelmezésének javitása 
czéljából rendszeresittetett, - a felhozott esetben kö,etendJ el

járás izabályozva nem lévén - ez-ir.mt- szolgátati nton a szárny
parancsnokság döntését kérj ük ki. 

Gyere vissza.. Nincs időhöz kötve. Jó minősültség, hasznU
hatóság és az anyagi helyzet javulásának biztositás. kivánta
tik meg. 

Sz. I. Tp. 638. A változott viszonyok e megszoritást már 
kiküszöbölték. 

Tő" ődőlll. 1 .  Örsparancsnokának a felfognsn helyes. �. 
Ugyanaz az el.j�rlÍa, miDt DlÓ.S fedett helyiségben. 

Vio lette. I. Bizonyos körülmények között, az ottani nyug· 
dijszabályzu.t szerint. �. Kiizépiskolai \T�g",ettBég 11em szük· 

séges. 

Nem szép. Igaza vo,u. Szabályt:;lan is, de főleg izléstelen. 

8. őrm. Tp. 43:1. ;'<incs módunkban kérésének eleget lenui.  

240. T. A rendes béketölllegátaláuy az illetékes csendürk prii· 

leti pn,l'ancsuoksfÍg által jrwn krcl fel lesz szlÍmHnl. 
O,'osz harc:zlél'. Az ilLeW jelen szolgáinti beosztásúbAn .,1 

ft, rendfol;;ozo,ti jelet \Tiselheti, a ll1C'ly őt el6Lb viselt /'enrl l�)ku 
zakL UtlLU megillet.te. 2. lllatokas. 

Voll csendőr. A végleges nyugalomba hel�'azé.l nz I Y 1 2 . 
évi LXV. t. ez. 33. §-n értehnében rövid kérvónnyel l,tlmi kel l . 

A kérvény a nyilvú,otnrtást 6szközlü pÚtBZÁ,l'D�vho:t. kiilcleud,l be. 

'fül'elmetlen. Hövid időn belül Illeg lesz. 

M. J. Bégahlukás. Szolgálati uton a szá" nyp nrancsuolts!lgh'12 
tegyenek jelentést. 

D. J . 1 .  és 2. Kérdéseivel forduljol1 sz"kas7.pa1'l1llosno.ltí,hov.. 

....,,,,,,,N DOR A m. k.ir. ál1.w.mnsulak, :l m.  kir. pos" és third., ugy�tiulilll a lU. ki r. ittS' � 

dgnek 8zInödbea órasdllitója. Dús r�ktá.r a legdirato50bb 
,
brl l l lá

,
lls éa 

arany ékszerekben,8zUst alkalmi aJándékokban,ugynllltén mwdln
uemil kitiinóen járó pontosan szabu.lyutoU zseb· , fall-, álló- t!i� u�az6-
órákban. S.ját n agy subás u mühelttibeo éksu

.
rAtalJlkLlások ÓlI �raJu.lt"ok 

jutaoY0lD.n Isr:közö/telnek. A cS611dorságnek klTét.lesen rtl52.1etflr.etélll bd. 
vez.meny ia nyujhtik. HendldYiil jutányos {nlk I DUl ,áll8dék l Pontos 
kinolgalas l ArJegyték ingyen !Ís bérrnenlve. Órtl..knál irbbeli jótillb. 

: 
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HIVATAI,OS RESZ. 
SZEMÉLYI 

.. 
UGYEK. 

Legfelsőbb elha.tározások : 
Ö császári és apostoli királyi Felsége legkegyelme

sebben megengedni méltóztatott, hogy : 

a legfelsőbb dicsérő elismerés tudtul adas sék : 
különleges alkalmazáslJ>tn teljesitett k i Lünő szolgá l a

tai 1 ismeróseül : 

Csa de rla Dezső, egy körletpHranusnok ágná l beo szl ott 
'i'. számu cs ndőrkeJ'lilet,beli csendőrfőhadnagynak ; 

a poro z harczos érdemérmet elfogadhassa és visel
hesse : 

Kosinszki Kristóf I .  oszt. őrmester a IV. sz. csendőr
kerületben. 

Adományoztatott : 

a hadrakelt seregnél : 

Ö császa.rl és apostoli királyi Felsége által erre fel· 

hatalmazott parancsnokság által : 

az ellenség előtt tanusitott vitéz magatartása elisme
réseül : 

a 2. osztályu e::aist vité;;ségi éTem : 

Oláh Sámuel alőrmesternek, a.z L, 

Bóth András alőrmesternek, a VII. számu csendőr
kerületben ; 

a bl'onz vitézségi érem : 

Mészáros István I. 1 .  oszt. őrmesternek és Horváth 

Sándor alőrmesternek, a lll., Nobik József 2. oszt,. őr

m esternek, a IV., Tótl;l L Gábor 2. oszt. őrmesternek, 
Csidey János és Grünauer Péter alörmestereknek, az V. 
és Márkus József alőrmesternek, a VL sz. ésendőrkerü
letben. 

Kineveztetnek : 

a m. kir. belügyminiszter urral egyetértőleg : 

esendől' jáTásől'meslerekké : 

1 9 1 7. évi február hó l-ével : 

Hornith István L,  Béklisi György és 'l'óth Balázs 

V. sz. csendőrktlrületbeli l .  oszt. őrme sterek ; 
1 9 1  7 .  évi áprili s b ó l-ével : 

Dodonka Ferencz 1 .  oszt. őrmester , az V., Sándor 
Gá.bor és Pálfy J ózsaf l .  oszt. őrmesterek, a V lll. szamu 

csendőrkerülel allományában ; 

CSel1dőr fö} "zs(írl ll c�t()l'ré : 

1 9 1 7 . évi á pri li hó l -ével : 

Soós János 1 .  oszt. őrm esLer, a VH. számu csendőr
k erületben. 

Okira.tilag megdicsértettek : 

a m. kir. 1. számu csendőrkerületi parancsnokság 
által : 

b o  szas cSl'ndő rségi szolgálatuk alal t tanusí tott, igen 
jó magaviselc1tük, továbbá igen eredrnény" s tevékeny
ségük ' d : 

Hamrnozner Mihály, Bagi József l .  ORzt. örme"terek. 
Jakab József II., Kósza József, Györű A ron, Benkő 
András, Jani Márton , G. Diró István, Madara .  Elek, 
Szendrei Antal, Fés üs János, Dinnyés Gábor, Gedelcán 
Gőző és Erdő Mihály 2. osz I.. őrmeslerek , Sil;}ódi B. 
Lajos , Lovas Albert, Horvátb Márton, Gergely Gj ula, 
Sza.bó Ignácz L, Szász Károly, Vargyas Antal, Bója 
Fúrencz, Berei Dénes és Gál . A nrn'ás alőrmesterek ; 

Csáthi Benjamin, lU. csendőrkerületbeli a1őrme ter, 
a tordai cs. és kir. anyaggyüjtő állomás kárára el köve
tett, összesen 8000 koronat megközelitő kitrertékü szá· 
mos lopás tetteseinek és az orgazdákn ak fáradhatlan 
buzgalommal é leleményességgel történt ké7.rekerité
seérl. 

Nyilvánosan megdicsértettek : 

a ro. kir. 1. számu csendőrkerületi parancsnol,ság 

által : 

hosszas csendőrségi szo lgálatuk alatt tanusított igen 
fO ma'gaviseletük, ' továbbá igen eredményes tevékeny
ségükért : 

Pál István III. és Bőjte Péter 1 .  oszt. őrmeslerek, 

Bereczki Márto.n, Keresztes Andor és Szántó Déne 
2. oszt. őrmesterek, lrkosi Gyula, Hodubecz János , 

Sipos István L, Pakó László, Kádár Ferencz . Demeter 

Ferencz L, Szász József, Füleki Sándo r, Bogyor Gábor, 

Kovács Ferencz L, Fel,ete Sándor, Baló Jenő, Zehan 
János, Rakolcza József, Kovács György, Kicsi Béla, 
Szatmári István, Sőcs János, Budai László, S7.Rb6 Sán

dor, Lung Simon, Hatházi Dénes , Kimpián László, 
Albert János, Técsi István, Haj du János és Bugyán 
Sándor alőrmesterek ; 
. Koncz Liptai Laj os, III. sz. csendőrkerü1€tbeli al· 

őrmester, 1 9 1  G. évi októbpr hó I l · én egy női ruhába 

öltözött katonaszökevény elfogása, majd ezen kalona
szökevény á lta l ell;övetbtt t ömeglopások l;ideritésénél 

örsparancsnokának hathatós tám ogatásáért. 

El6léptettek 

1 . oszt. őn1lcslm'ré : 

1 9 17. évi 'apri lis hó l -evel : 

Keller Péter I . ,  IL sz. , Sá.Yel György, Kohul. Lászlo , 
Peck Ferencz és Túlos Anlal, IV. sz. \.uvá,bbá Pakovica 
Péter, Fürst Már ős Mol nár Jánus 1 . ,  V. sz. éseD,lőr
ke rületbel i 2. oszt. őrmest erok ; 
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'.2. (J�:tályu ;;rll/e�te1'd : 
1 0 1; ). é,i november hó I ·ével : 

Szol,tik György, a képviselőházi örs éghez 
IV. sZlLmu csendőrkerületbeli alőrmcst 1" , 

1 n 1(j ,  évi május hó 2 1 -ével : 

v,'z�nyel l ,  

Foj t ,Józsof, V. számu csendőrkerületbuli csundőt ; 

1 !) 1  G, évi n ovember hó J 1 -<Ívul : 

Hl1godiis An(,al, V. számu c.sondőrkl'I'ü l"tbeli vOlwlő ; 

1 9 1 7. évi április hó l -ével : 
J)o zlop S,indor. II. számu, 
'J 'itz József, Boldog Bál int" l Jiószegi Iml'e, !,!,za bó 

Gábol' II., Munkác.si Gábor, J3aranyi Sándor. ElZŐkLl 
:r.fihály, Nagy János II., Kranjnyik József, Tóth Péli 
J ózsef és Demeter Ágoston, IlL számu, 

Czére István, Spicze János, Imre Míhály L, Balyi 
.JÓzsef, Dél József, Benkő Gyula, Kovács Antal, Lidák 
(Potoczki) Ferencz, Bányai János, Fekete Balázs Bálint, 
Décsei Laj os, Bábai Já,nos, Herczeg Károly, Bacskai 
András, Papp Dániel, lIIolnár István, Keszthelyi István, 
:-lütő András, Iványi József, Váradi Károly, Silefiea 
Marián, 'l'óth Albert, Szabó János, Török János, Pakucs 
Dénes, Kovács József VII" Orbán Balázs, Bodnár 
József II.,  Sztupár György, Mészáros Pál, Maticsák 
Sándor, Német Mihály II. ,  Bónis D:íniel és Garai Lajos, 
117_ számu, 

Józsa László, Lepjtls Pi1I, Gergely , János, Horváth 
Mátyás, Vida Laj os L .  Héring József, Kecskeméti JiLnos, 
Imre Ferencz, Szita Gyula, Horváth György L ,  Nagy 
József IV., Mészáros István, Vladál' Győző, Both lEItván 
Piczkó Gergely, Pommb Tivadar, Varga Mihály, Hunyadi 
Ferencz, Gombkötö Antal, Fodor Antal, Vörös ' József, 
Horváth Lajos, Baji Ferencz, Fülöp Sándor, 18'itos 
Mihály, Tóth György II., Piudes József, Horváth lmre, 
Simon József II., Kovács Laj os III., Hény László, 
Kovács János V., Varga József 1. , Kostyák Márk, Kor
csok István és GUl'acska István, V. számu, végül 

Oláh József, Fodor Ábrahám, M. Szilágyi Sándor, 
Agud lIIiklós, Csik János, Szöllösi József, Kocsis Sán
dor, Tótszegi János, Pivarnyik Laj os, Janka János, 
Fekete János V" Kovács László, Tóth Vendel, Kovács 

Gerő, Fehér Lajos, Gönczi Sándor, Gál István, Nagy 
Sándor, Pintye György, Kiss Ferencz, Kiss Sándor, 
Répa Benjamin, Hrubi Ferencz, Szabados Antal, Holló 
Lajos, Oravecz Imre, Pintér Lajos, S,ZÜl'ÖS László és 
Benics Sándor, VIII. számu csendőr kerületbeli alőr
mesterek ; 

l Q 1 7. évi ápril is  hó l 6-ával : 

OUó László, 'l'óth Lajos, Csóka János, Fri derics 
J ózsef, Tóth Sándor IV., Babodi János, HeHer István, 
Erdélyi József, Szabó Lajos, Sebesi Gyula, Simon IRt
,'án, Székely ,Tán os, Dulcz Pál, Fray Mihály. Kardos 
J ózsef II., Büki .T ános, Bi ttel' Ferencz, Foki István, 
Kövér Károly és Pári s Miklos, II. számu csendőrlíerü
letbeli alőrmesterek ; 

aZőnlleslel1'é : 

1 9 1. 3. évi május h ó  1 4 - ével : 

PetJ'ics Gyula, II. számu csendőrkerületbeli csendőr ; 

1 9 1 6. évi február h ó  1 5-ével : 
Sadony József, III. számn csendőrkerületbeli csendőr ; 

1 9 1 7. évi márczius , hó 3U-ával : 
Kelemen János, II. számu csendőrkel'ületbeli csendőr ;  

1 9 1 7. évi április hó l -ével : 
Bagala Béla, IV. számu csendőrkeriiletbeli csendőr, 

továboá Posa István, Rékási László, VIII. számu 
csendőrkel,ület.beli vezetők, végül Gabnai József, Czompó 
István, J uháBz J ózsef, ugyanezen csendőrkerület.beli 
csendőrök ; 

Hl! 7. évi április hó 6-á.vaJ. : 

Firezák János, IV. számu csendőrkel'iiletuel i csenclőr ; 

1 9 1 7 . évi április hó ! () ,ével : 

Pintér János, Lampl Ferencz, Balázs Lajos és Fekete 
Imre, III. számu csendőrkerületheli csendőrők : 

1 9 1 7. évi április hó 1 6-ával : 

Vass Mihály, Trif Partenie, Dohi Géza "ezetők. to
vábbá Kurncz Istvá.n, Losonczi Imre, Keninger János. 
Miskolczi Gyula, Kovács László, Nagy Ferencz, Asztalos 
István, Makkai Kálmán, Daróczi Sándor, Kereszt ur 

Magyar Közfisztviselők és Áll iami Alkalmazottak Takarékpénztára 
Köztisztviselöi kölcsönök 
tö ri esztésre. 

r é s z v é  n y  t á  r s a s á g  Kölcsönök lakbérletiltás 
ellenében. 

Előlegek értékpapirokra. 
Családi házak és telepek 
l é tesi tése. 

Budapest, VIII.,  Rákóczi-ut 76. sz. 

- Telefon 153-44. szám. =--
K ülfóldí pénznemek vé
tele és eladása. 

- -
Sor8je�eknek részletre és 
készpenzért való eladása, Alaptőke ��.OOO,OOO korona. 

P,IIOlladunk betétekel takarékpénztári könyvecskére, 1 .  Oly 
lak.arékbetétek után melyeket hat hónapi felmondási idő 

lekötése meJ/ett b elyezn ek el i n tézetünknél, 60f, (hat) betéti 

kamatot fizetünk.(A tökekamatadó levonósával,) 2,0 ly tol,are,k; 
betét után melynel a betevő az 1 .  pontban jelzett felmpndasl 

idét ki ne� köti, 5'1.% (öt és fél) betéli kamalot liz,elünk, 
(A tókekamaladó levonó"ávaL) 

ElőlelIel nyujtunk értékpapirokr., sorsjegyekre, vidékJ inté
zctel( ré.sz\'énycire. 

Személyi kÖlcsönök"'f folyósitunl, kezesség mellett vagy Jel
zálogos bizlo� j l ('k elJenében) jutill lyOS k�mattétel mellett 

Ut"l dmyok, I l I léz\ éll)'ek é. ohequek lJe8zedé.ét elvállaljuk 
igen, mérséllell köl tségek felslámi'llisával. 

Veszünk és eladunk értékpapírokat, icIegeD pélUekel 
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Józ�ef, Popodt .János II., Berta Imre, 8:\ndor József 
és Rucsoru Ti,adar csendörök, mindannyian II lY. számu 

c endörkerületben : 

1 9 1 7. é,i április hó I -éyel : 

Papp József, Molnár Mihály, Tyár Lá zlú es Yojsza 
• Hnos, VIII. ZálllU c endörkerület.beli csendőrök. 

Lovaglási jutulomdijban részesittetett : 

8. m. kir. IL sz. csendőrkörület állományáLan : 
Olác i I hán csendőr 5 darab ; 

8. m. kir. IT számu csendőrkerület állományában : 
Varga Papp János 2. oszt. őrme ter 3 drb . . Búli 

János járásőrmester, YasB Józ ef őrmester, Hegedüs 

János, }'Iegyeri Antal, Papp Sándor L és Papp Illés 2. 

oszt. őrmesterek 2- 2 darab ; 

a m. kir. VI. számu csendőrkerület állományában :' 

Bagics Zsigmond alőrmester, 2 darab, vegül 

a m. kir. YIII. számu csendőrkerület állományában : 

�zücs András 1 .  oszt.. őrmester 6 drb., hlónus Mihály 
alű rmest€r 3 darab, Pándi József j árás őrmester, Tur· 
csányi Bertalan 2. oszt.. őrmester, Ko,ács Lajo , Biró 

ámuel, ipzs IstYán, Nagy Sándor. Pajna Mil,lós, 

Benyó hlih!\ly alörmesterek és Tóth Iml e csendőr, 2-2 

drb. 10 koronás aranyból álló jutalomdijban. 

N:évvá.ltoztatás. 

Oltyán Andrá , VI. számu csendőrkerületbeli alőr
mester, családi nevet, belügymini szteri engedel:> alap

jan (,Erdélyi ll-re ,áltozt.atta. 

Házasság-ra lél)tek : 

az r. zámu csendőrkerület állományában : 

Fodor Gábor alőrmester, Bekő Erzsebettel, 1 9 1 6. evi 
augusztus h ó  6·án, Oklándon ; 

Bors Márton 1 .  oszt. őrmester, Borsos Rozáliával, 

1 9 1 7. e,i április h ó  9· en, Fekeievölgyön ;  
Gál Miklós 2. oszt. őrmester, Molnár Rozával, 1 9 1 7 . 

é,i márczius h ó  lO·én, Nagyenyeden ;  

a II. számu csen dőrkerület áll ományában : 
Po gai Rudolf alőrmester, Bata Erzsébet Borbáláyal, 

1 9  t 7. évi márczius hó 2ií·én, Alsósimándon ; 

Kengyela Gu ztá, 2.  oszt .• őrmester, \' etró Erzsebet

tel. 1 9 1 7 . évi április hó  9-en, Szegeden ; 

Bába Imre 2. oszt. őrmester, Nagy Máriáyal, 1 9 1 7. 

évi április hó 9·en, Makón ; 

Gec er Lajos alőrmester, Kerekgyártó Etellel, 1 9 1 7. 
éYi április h ó  9·én,  Makón ; 

Papp Laj os II. alőrmester, Kis Etei Emiliával, l fJ 1 7  . 

é,j április hó 7-én, l\fi ndszenten ; 
a III. számu csendőrkerűlet állományában : 

l'noka púl járásőrmester, Palatkás Ottiliával, 1 9 1 7. 

él"i április hó 3-án, Gödöllőn ; 

a IV. számu csendőrkerület állományában : 

Gyurkó János '2. oszt. őrmester, Lang Amáliáml, 
1 9 1G. é,i október hó 1 5-en, Nádasdszentmibályon ; 

Fülöp Dezső alőrmester, Tivadar Erzsebettel, 1 9 1 7. 

évi márczius hó 1 7  -én, Técsőn ; 
Benda János alőrmester, Sebő Borbálával, l a 1 7. é,j 

márczius hó 2 1 -en, Pelsőczön ; 

Bodnár József II. 2. oszt. őrmester, Szopkó Borbálá· 
,al, 1 9 1 7. évi márczius hó lO-en, Tarczalon. 

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

i S ZÁ NTÓ J Ó ZS EF i • • 

i 19  éve szállit kerékpárt, beszélő- i 
• gépet, varrógépet, gummikat és . 
: felszereléseket az egész ország : 
: csendörségének. Elismerő leve- : 
: leim ezerszámra vannak. - Pontos czim : : 
: SZEGED, VÁROSI BÉRPALOTA. : 
• • 
................................................ 

: 

I 
: 

• ••••••• 

re;;:::." harmonikái 
OrgoDabengu. ! váltóva.l 7 KJ finom 9 K. Csodásan 
erőe hangu, 3 igaz v/il\6val 1 5  K. Egész .enekari 
hanga 4 igaz VÁltóval 20 K. Erőe aczél hangnak 
18, 20, 25,40 K. Finom kétsoros h&nnonikák, hÁ· 
romsorosak, gramatikus hangnak is készii.lnek. 

Gramofon 
: Csodban 0<58, tIB.1a hangu besoéUlgép 40 K, : 
: nagy t Union. sserkezeUel 50 K. - Legszebb : 
• hanglemezek 8.z összes daJok, zenák, operák, : • tréfás előadÁsok stb. 80 fill.·től 4 K·ig. • : Javitási m!iterem. • : Árj egyzéket az összes bangszerekröl Ingyen küld : • • • i MOGYOROSSY GYULA i 
• királyi szabadalmazott hangssergyár : i Budapest, VIII., Rákóczi-út 71. szám. : 
................................................ 

. ------------�--------------------�------------. 

VA R N AY L. S�� EG E D  
csendőrségi nyomtatványok és felszerelési czikkek telj és raktára. 

Felszerelési szükségwtét igyekezzék mindenki SÜI'
(/őse11 be8zel'ez/l i., m e rt az á1: uk folyton drágu,lnak. 

u jonnan rendszeresilett 
6 és 13 mIm széles 

ezüst gallér sujtás, 
kard és kardkötö, 

valamint 
selyem c s i l lagok 

nálunk már jutányosan 
beszerezhetök. N agy készleteink folytán nálunk előn.yösen vásárolhat. 

. --________________________________________a 


