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Széljegyzetek a magzatelhajtáshoz. 

VHnnnk ujablnLD, akilr a mngzatelhajt:\st ,,, bünh,tő
c�elekmúnyek köréből kikü&zőbölendőnek tartják Amily 
helytelennek tartom � tÖ1'ekv0 t tIltajában, oly rosszul 
megnilHsztottnaJ, . tartom a nn ak időpontját különösen 
most, ltli,lőn illar" a háhol'll istene, sZ<Ízezrt\'cl szedi 
áldozatait :1 nemzet, aranyiJ] usúga �S Jlleglett férfiai 
sorából egya ránt és g;lellgiti ezzel napról-napra a nem
�d. szá III heli erej ét. 

Ha, .-alaba. ügy most, a Hadur oltárán bemutatott 
,é1'eS áldozatok idejében és az ezt követő korszakban 
tÖl'\'én:rhoz,ísnak és kormányzatnak egyaránt oda. kell 
b";tnia, hogy szigol'u büntető szankczióval megtorolja 
mindazt, a mi It nemz�t faji regenerálásának, számbeli 
ujjászületésénelt ut jába bűnös kézzel akadályokat akar 
görditeni. 

A gazdasági ujjáéledés mellett a há lJoní után és már 
a hatol'tl "ta.tt is ez kell, hogy az állam és társadalom 
legfontosabb, elsőrendü czélja legyen. A szaporodásnak 
egyik tőakadálya volt már eddig - békés boldogabb 
időkben - is az u. n. egyke az egy és két gyermek
rendszel', mely egyes (részben dunáut.uli és alföldi szin
mag�-ar vidékeken, pl. Somogymegye, Bánát részben, az 
erdélyi szászok közt) országrészekben a vagyonelaprózlÍJs 
megelőzése végett a gyermekáldást természetellenes kor
lát,ok közé szoritotta egyrész ben a fogantatásnak óysze
re kkel való megbiusitás.ival, részben pedig a már meg
fogant magzat elűzése áltaL Az óvszerek használatát 

természetesen nehéz, sőt lehetetlen megakadályozni ; s 

talán nem is volna a,jánlatos a mai nemi fertőzöttség

ben leledző korban, amikor az ó,szer nem annyira a 

fogamzás, mint inkább a nemi fertőzés meggátlását 

czélozza i 

Ellenben feltétlenül s a legnagyobb szigorral üldözen

előnek tartom a magzatelhajtást épen napjainkban, a 

nemzet faji érdekei szempontjából. S ezért a nyomozás
nak e bün üldözésében különös nyomatékossággal és 

körültekintéssel kell fellépnie, a mi sok esetben nagy 

nehézségekkel és körülményességekkel jár, és gyakran 

igen piszko' anyagi üzérkedés és kapzsiságról rántja le 
a leJ.!let! . 

A magzatelbajtás büntetenclősége hármas szempontból 
nyert igazúln�t. Veszélyeztetése az anya testi egé. z
ségének és ép.ségének, amelynek megsért�séhez az anya 
sem ltdbat jogoRim felbatalmazást senkinek sem. J\lásod
szor egy m,ír sarjadó, embryonális élet létét teszi tönkre, 
mert megakadályozza annak emberi lénynyé való ki
fejlődését és harmadszor az állam és társadalom alapjait 
támadja meg gyökerében és alapjaiban, sőt ha szúlesebb 
körökben, általánosságban t61jedne el, az emberi társa
dalom kipusztulását erec1ményezné. Életerős, ifju es 
erkölcsös népek fáj át nem is igen szokta rnegtámadni 
ez az alattomos, lassan ölő kórság, ellenLell igen sül'iin 
észlelhető dekadens, túlfejlett, túlczivili,álr, YÍsszafej
lődő, hanyatló népeknél (Pl a régi rómaiaknál, Franczía
országban stb.) 

Az ókori Rómában a magzatelhajtást azért tartották 
büntetendőnek, mert azt az anya testi épségébe való 
erőszakos benyulásnak tekintettéli, amennyiben a méh
magzatot az anyatest kiegészítő részének tartották. 
Ugyanezért nem láttak büntetendő cselekményt fenn
forogni az esctbl'n, ha az anya a. mütétbe, magzata 

elhajtásába maga is IJe leegyezett, mert, azon a nézeten 
voltak. hogy az anya testével - s így az ahhoz tartozó 
méhmagzattal is - tetszé e, belátása szerint rendelkez
hetik. Ettől nagyon elütő és emuerségesebb, kultivál
tabb felfogást árul el az egyházi iU. n. kánon) jog és a 

germán jogfejIéJdés. E szeúnt a magza.telbajtá nem mint 
az anya testének ,eszélyeztetése, hanem mint egy leendő 
emberi élet csirájának, egy léleknek megölése sujtandó 
büntetésseL Merőben önkényes és indokolatlan volt az 
egyházjog ezen feliogása, bogy mébmagzat (embryo ,agy 
�(Btus) csak a fogantatáJs után negyvened napra tekint
hető élőmagzatnak és így csak az ily legahLbb negyven
napos magzat elhajtása büntethető. A germán jogfelfogás 
szerÍllt ez a korlátolás nem létezik és bármely életképes 
méhmagzat elbaítása büntetendő cselekmény; a bün
tetése azonban azon idők jogrendszere ért,elmében csak 
pénz birság volt, melynek nagysága a méhmagzat nagy

ságával állott egyenes arányban; ami annyiban helyes' 
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álláspont. m�rt minél fejlettebb s nagyobb ,olt már az 
emberi csim, annál közelebb állott az egyéni élethez. 

Az "I-ü nemet iI'ott l'endszeres büntető törvény köny .. 

az u. n. Codex Carolina (mert IV. Kiíroly német római 
császár lolptette eletbe) az életképes magzat elhajt:ísát -
akkor is, IlU maga az anya hajtotta azt magan végre _ 
halálbüntetéss"l sujtotta. 

E sorol; keretében két szempontból kiYánok a magzat
elhajtús k�nléRé\l'1 foglalkozni u. m. az anyagi büntető
törvén.ykönyvünk él; a nyomozás szempontjából. 

A bth. 28·i. 's �Sli. §-aban t;lrgyalja e büncselek
mén)7t. A büncselekményt elkövetheti a teherben lévő 
nő önmagán, Yagy egy Illás harmadik, akár a terhes nő 
tnuhb'al s beleegyeztévd akar enélkül. Az clkti"elési 
c8elel'-/l/I'/lY,- a ('illéliillll!l:al,lilk s::.ál/délws r/lwjtása", 
vagyis It teherben lévő nő testén végzett oly miveletek, 
melyek a magzat elhajtá át, a nő elvetélését, korai szü
lését eredményezik. Ez a uiiwse!e!;,,,ény IriHít csa 1.
s:!Ínrlékosall kÖ"ethető el, gondatlanságból oliOzott mag
zatelhajtá nem létezik. A magzatelbajtást, alyetélést, 
korai szülést létrehozó mivelötek lehetnek erömüviek, 
pl. a peteburúk megnyitása a méhszájon át való beszu
rás által, vag,í meleg viznek, olajnak, eczetnek vagy 
kénsavnak befecskendezé e által, a terhes nö hasának 
croton-olajjal yaló bedörzsölé e alta I ; erős, meleg 
láb é ülő fürdök alkalmazása; a mébnek in-igator 
által napokon keresztül rend zeresen .-aló izgatása szin
tén elyetélést szokott eredményezni. A tel·hes nő ugrá
lá a, Linczolá a, hasának megütődése szintén előidézbeti 
az elvetelést: amennyiben ez szan dék nélkül merőben 
gonda:lanságból történik, természetesen ne]]] büntet
het.ő. 

De történhetik a magzatelhajtás belső kezelés, vagyis 
bizonyos hR,jtós�erek beadása is. Ezek azonban kivétel 
nélkül oly szer"k, melyek az' anya testére drasztikusan 
és károsan hatnak, amennyiben erős hányást, nagy
mérvIi hasmenést és erőltetett vizeJést s a mébben való 
nagy vérbőséget okoznak és ez által közyetn idézi k elő 
az elvetelést. Az erőmüvi mivel etek pedig sokszor az 
által yálbatnak végzetessé, hogy a használt tisztátlan 
eszközök (néba kötőtü, pálczikák stb.) fertőző-anyagokat 

vi znek az anya testébe s ez által vémérgezést okoznak. 
A törvény a büntetési tétel és aminősités szempont

jaból a következő különböztetéseket allítja fel. 
Ha a terhes nő önmagán végez magzatelhajtást vagy 

azt más altal vegezteti, kétféle mérték szerint bünbödik: 
1. két évig terjedbető börtönnd, ha há::.assó!;rn/ kivúl 
esett t t'ile1'Z,e, ellenben �. barom évig terjedhető bör
tönnel, ha bazasságban esett teherhe. Az előbbi eny
bébb bÜlltetésnél a törvényhozó zámot vetett a szégyen-

nel, mely bukott, báza ságon kivül teberbe jutott nM 
a társadalmi felfogás részérel éri. Ez az enybitő szem
pont természetesen elesik a báza ságban teberbe e ett 
nőnél, kit gyakran igazán csak kényelmi tekintetek 
.. ihettek ez undok bűnre! 

Annal az egyénnél, a ki a teherben lévő nőn végzi EI 
bűnös' műtétet, természetesen nem szerepel mint enJ
bitö körülmény, bogy a nő hazasságon kivül esett; 
teberbe s ezért egyaránt bárom évig terjedhető börtön
bÜlltetés éri, akár "tön'ényes" akár "törYénytelen' mag
zatot, bajt el. Ellenben minősitő körülményt képez, ha 
a bünös miyeletet nyereségi szándék ból anyagi érdek
ből követi el: ez esetben öt évigleni börtön büntetés éri. 

A hal'madik személy részéről elkövetett magzatelbaj
tás esetében két minősitő körülményt vett fel a törvény, 
és pedig, ha a magzatelhajtast a teherben lévő nő bele
egyezése nélkül eszközli, mely esetben öt évig terjeuő 
fegyházbüntetéssel bűnhödik, a másik minősitett eSft, 
ha a terbes nő be1eegyezése nélkül végzett műtét a nő 
balálát okozta: amikor a tettes 1 0-15 évigleni fegy
bazzal büntetendő. 

Arról az esetről, midőn .-alaki a terhes nő beleegye
zésével eszközli a magzatelhajtast s ez által a nő ha
lálát idézi elő: kül.ön nem intézkedik a törvény. 

H(·.lyénvalónak találom, bogy a birósági gyakorlatból 
néhány esetet tanuisaguI ide iktas ak :: 

A m. kir. Cmia a magzatelbajtas büntettére Yaló fel
bujtásában bünrészesnek találta azt a fédiut, aki egy 
nőt (bázassagon kivül) teherbe ejtvén. a terhe állapot
ban lévő nőnek - aki kétségbeesésében öngyilko ságot 
ten-ezett - a terhességi állapotától való szabaduiLaboz 
vezető utakat és módokat megjelölte s azt az ily mag
zatelbajtasi miveletekbell jáJ-tassággal biró nőszemélyhez 
utasitotta és az ezen ténykedés által felmerült költsé
geket fedezte. (L. Curia 8378 ElO!). sz. határozatát.) 

A lll. kir. Cnria 4066 1909. sz. batározatában kimon
dotta, hogy midőn egy barmadik zemély egy terbe nő 
beleegyezésével viszi véghez a magzatelhajtá büntettét -
ba e magzatelbajtá folyománya kép a teherben lé,·ö nő 
balala kö\'etkezett be - a magzatelhajtás büntettének 
és a btk. �90. §-ál>a ütkliző gondatlanságból okozott 
emberölés vétségének anyagi bűnhalmazata állapitandó 
meg. Ami gyakorlati alkalmazásában annyit tesz, bogy 
a bűnhalmazatról szóló 98. �. rendelkezéséhez képest 
("Büntett és más bünt tendő cselekmények balma�ásánál 
a büntettnek büntetése allialmazandó és a büntetll'e 
megállapitott, határozott idötartamu szabaclság"�sztes 
büntetés két énel felemelhetö,,) ily esetben ,it évig 
terjedhető bört,önnel, ha pedig n.vereményvágyból k<",\,ette 
el tettét, bét (7) évig telj edhető börtönnel büntet hetii. 

Csu' Z heumo Ko-SZUe'Dn esetén próbálja meg a világhirü 

, , J erősített CAPCIN� (Paprika) keQőcsöt 

amely sok ezer hálairat é. orvosi vélemény szerint biztos hatásu háziszer. - EredetJ tégely ára háboru idejére 3'30 kor, 
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Ezzel a határozatával a Onria pótolta a 285. § hiányos. 
ságát minthogy e törvényhely, mint előbb már meg
jegyeztem, a nő beleegyezesével eszközölt magzatelhaj
tásnál nem intézkedik arról az eshetőségről, ha a mag
zatelhajtás folytán a nő halála következett bt'. 

A Ouria 1606/1912. sz. határozatában kimondotta, hogy 
a vádlottnak az a ténykedése, me ly szerint a teherben lé,/ő 
nő hasát nyomkodta, kenegette és méhhüvelyébe a mag
zat eltávol'itása czélj ából kezével benyult: oly cselek
mény, mely a méhmagzat eltávolítására, az elvetélés 
(abortus) előidézéBére általában véve alkalmas szokott 
lenni. Ezért az ily cselekménynek arra irányzott száu
dékkal való elkövetése illetve a cselekménynek a terh,as 
nő által történt megengedése - még ha e cselekményt>k 
a tettes akaratán kivül álló körülménynél fogva te1jesEil 
eredménytelenek maradtak is - a btk. 285. §-ába 
ütköző magzatelhajtás véghezvitelének megkezdését 
kimeritik, tehát e büncselekmény kisérletének minősül
nek. A legfelső biróság a magzatelhajtás kisérietéL látta 
fennforogni a következő esetben. 

F. L-né elsőrendü vádlott törvényes háJzasságban lévő 
8. B.-né másodrendü vádlott be1eegyezésével és azzal 
a szándékkal, hogy nevezett S. B.·né méhmagzata el
hajtassék, 4-5-ször egy kathéterrel (orvosi müszer) 
méhébe szúrt s ezért, S. B.-né elsőrendü vádlott 10 .K 
jutalomba részesült. Tekintve, hogy a kath éter az elv'l
télés előidézésére alkalmas eszköz volt s az ezzel való 
többszöri .beszurás .a méhba...alkalmas ,roód a magz!li� 
elhajtás előidézésére s a tények megállapitják a btk. 
285. §'-ába ütköző magzatelhajtás büntettének k�sérletét, 
a Ouria megállapitotta, hogy a: büncselekmény elköve
tésére szükséges 'mivelet 'ezzel tényleg megkezdetett és 
nem a vádlottakon mult, hogy az teljesen be nem fEl
jeztetett s az eredmény be nem állott. Mert ha a kisér
lethez szükséges cselekmény már megtörtént : akkor 
a kisérlet is bevégzettnek tekintendő és következésképen 
a véghezviteltől való önkéntes elállásról szó sEjm lehet. 
(Ld. Ouria 1126'1907.) 

Egy tov�bbi határozatában. a Ouria kimondta, hogy 
oly esetben! mikor a tettes a magzatelhajtáshoz nem 
tiszta eszközt használt s ez által a terhes nő testi sérü
lést szenvedett, a btk. 285. §-ába ütköző magzatelhajtás 
büntettének és a btk. 310. §-ába ütköző gondatlanság
ból okozott testi sértés vétségének anyagi halmazata forog 
fenn: vagyis ily esetben a méhmagzat elhajtására kisz8.
bott büntetés két évvel felemelheM. (Ld. OUTia 2994/1914,. 

sz. határozatát.) Minket természetesen főleg s elsősorban a 
magzatelhajtás esetében való nyomozás feladata és teendCii 
érdekelnek. A nyomozás e bünesetnél igen sok körülte
kintést igényel, mert sZlÍ>mos kérdés tisztázás át és sok 
orvoszakértői dolog ismeretét tétele�i -fel. 

Elsősorban kétségkivül meg kell állapitva lennie, 
tényleg forgott e fenn a terhesség állapota. Másod
sorban történt-e tényleg elvetélés (abortálás), harmad
szor: mi idézte ezt elő, a nő betegsége, gyengesége, 
gondatlanság I!. (PL tánczolás, ugrándozás, véletlen meg
ütődése a hasnak, a mi minden czélzatos rossz szándék 
nélkül történhetett s így nem ,is képez büntetendő cse
lekményt), vagy pedig valóban bűnös sZlÍ>ndékosság és ne
gyedszer: milyen eszközök által idéztetett elő: erőművi 
(chirurgikus) behatás vagy pedig abortiv (hajtó) szerek be· 
adás 't által. A nyomozásnak természetesen mind e körül
ményekre ki kell terjeszkednie és e részben a fősúlyt az 
elhajtásnál alkalmazásba vett szerek (mérgek) és eszkö
zök felkutatására 'kell helyeznie. Magától értetődik, hogy 
a felhasznált méreg' már nem lesz természe'tben fellel
hető, épen mert már elhasználtatott és a tartálya 
(üvegcse, vagy doboz) stb. eltávolíttatott, hisz a bün
jelektől a tettes lehetőleg szabadulni igyekszik, hogy 
eJletleges házkutatásnál bizonyitékot maga ellen ne szol
gál�asson, A természetben már fel nem található bűn
jeleket pótolhat ják azonban oly tanuvallomások, melyek 
kétségkivül igazolják, hogy a tettes (akár a terhes nő
akár az, aki rajta a tilos műtétet végezte) a kritikus 
időben ily szerek birtokában ,olt. 

Igen nagy súlyt kell fektetnie a nyomozásnak arra 
is, honnan, kiktől s mi uton jutott az illeM bünös az 
elhájtáshoz használt szerek vagy eszközök tulajdonához. 

Ugyll>n.iIi úgy városokban, mint vidéken, feJvakon ta
lálkoznak mindig oly bünös emberek, kik pengő érczért, 
nyereségvágyból ily tilos operácziókra vagy ez eszközök 
beszerzésére vállalkoznak, akár férfi vagy női kuruzslók, 
akár javasasszonyok, különösen czigánynők, akár ma
gukról megfeledkezett bábák vagy gyógyszerészek (néha 
még orvosok is). legyenek azok! Mert szép számmal 
vannak mindkét nem beli oly egyének, kik e tilos fog
lalkozást ipar- és üzletszerüleg, nyereségvágyból üzik. 
De ezenkivül figyelemmel kellene kisérni azokat agya· 
nus hirdetéseket, melyekben szülőnőknek titoktartás 
mellett segélyt és lakást, ellátást ajánlanak. Ezeken a 

tanyákon már nem egy sikeres műtétet végeztek. Ezek· 
kel a Jáger Mari-féle alakokkal tez volt a hódmező
vásárhelyi méregkeverőnő, aki mellékesen magzatelhaj
tÚJssal is foglalkozott) szemben alaposan és könyörtelenül 
kellene eljárnia a rendőrha,tóságoknak. Hisz egyes fal
vaknak. sőt vIdékeknek szükös gyermekáldása, elnép
telenedése ezekre a bünös manipulacziókra vezeth tő 
vissza. E háborús viszonyok közepette - mikor sok 
férjes nő igyekszik szabadulni hadi özvegysége alatt 
folytnttott bűnös viBzonyá.nak gyümölosétől: még gya
koribbak a magzatelhajtás esetei. 

A . leghathatósabb ol'Vossd.g e oaunya bün kiküszőbö-
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lésére mindenesetre oly népesedési politikában volna 
biztositha tó, maly II magzatelüzés alapokát igyekezne 
megszüntetni. 

Minthogy az elhajtás főoka a háza ságon kiyüli te
berbe esett nők szégyenérzete yagy a gyermek eltar
tásának nnyagi nehéz égei: gondoskodni kellene kellő 
szülé i kl ini ká k és lelenczblÍ.zak felállibisár l, hol IlZ 

ilyen névtelen, apátlan gyermekek ingyenes eili l�'ezést 
nyernének, anélkül, hogy az anya nev't bemondani 
kötel zt�tnék. 

Mindenesetre oda is kellene hatni, bogy az lavult 
tár adaimi felfogás, mely az ilyen megbotlott nőket 
lenézi és megvetéssel ujtja, kedvezőbbre változzék. Soli 

zázra, sőt ezerre menő c ecsemő élote volna az által 
fi társadalom és z állam számára megmenthető. 

, , 

AL'T'ALANO 8 
I SME:RE TeK. 

A saccharin a világháborúban. 

Erről a mostanában czukorpótló anyagr ól Kopp 
Elemér dr. a következőket írja a ,Természettudományi 
Közlöny') most megjelent számában: A saccbarin 
(orthosulfobenzoesavamid,) a melynek fölfedezése Fahl
berg világhü'ü vegyész nevéhez füződik (1879), tiszta 
fehér, kristályos por; 224 C fokon ol vad és a nád
czukornál 500-szor édesebb. Minthogy azonban nzben 
nehezen oldódik, rendesen könnyen oldható nátrium 
sóját használják. A saccharin nátriumsója szintén fehér 
por_ Tisztasága szerint .300-550-szer édesebb a nád
czukornáL A saccharint 1 86 óta az Elba melletti Wester
hüsenben gyárilag állít ják elő. 

Előállításánál a toluolból indulnak ki. A saccharin 
és nátriumsója�különböző tisztaságban, poralakban, vagy 
pedig keményítővel táblácskákba sajtolva saccharin, 
könnyen oldható saccharin, szikorin, szikóz, krisztállóz, 
cukerin, Monnet édesítője és más hasonló néven jön 
kereskedelembe. 

A Fablberg-féle saccharin nem tévesztendő össze 
azzal a saccharinnal, a mely a valódi czukorral is 
rokonságban van, és a mely éppen a n!idczukor bomlás 
termékei között is előfordul. 

A saccharin értékének megitélésénél a legelső fel
adat annak az eldöntése, vajjon a saccharin olcsóbb 
!iránál fogva méltó vetélytársa lehet-e a nádczukornak? 
Erre a kérdésre, hs meggondoljuk, hogy a szénhidrátok 
közé tartozó nádczukor egyike legbecseseb b élelmisze-
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r einknek, csakis nem-mel felelhetünk. A czukor ugyanis 
a maga teljes egészében megemészthető s így testünk 
elhasznált energiáinak pótlására felhasználható, a sac
charinból ellenben, miként azt Stift A. megállapította, 
98-6 százalék emésztetlenül eltávozik a vizeletben. 

Szóval, saccharinnal a czukrot csak mint édesítő
szert pótolhat juk es nem mint táplálóanyagot, haszná
lata tehát csak specziális esetekben engedhető meg. 
Bizonyíték erre az is, hogy a méhek, a melyek a mé
zet és a nádczukrot is nagyon kedvelik és mohón 
fogyaszt ják, a mesterséges édesítő· anyaghoz nem nyul
nak hozzá. Megállapították továbbá azt is, hogy a saccha
rin nem mértékletes élvezete következtében a többi, 
egyidejüleg bevett táplálóanyagok emészthetősége is 
csökken, még pedig aranylag legerősebben a zsíré, 
azután a nitrogéntartalmu anyagok é és a táplálóanya
gok értékesítése is szenved. 

A táplálóanyagok csekélyebb mértékü kihasználása 
következtében pedig emészt�si zavarok is keletkezhet
nek. Riegler E. és mások megállapították, hogy a sac
charin tartós él vezete következtében különösen a has
nyálmirigy működése csökken. A vizsgálatok eredményei 
alapján többen a czukorbajosoknak figyelmébo ajánlják, 
hogy a saccharinnal mértékletesen éljenek. Mindezek 
alapján a saecharinnak és a többi mesterséges édesítö
szemek a szabad forgalomba való bocsátása meg nem en
gedhető és a tiltott csempészet ellen az államnak min
den eszközzel küzdenie kell. 

Némileg másként áll azonban a helyzet ma, a midőn 
az ország rendkivüli módon megnövekedett czukor
fogyasztását az ipar a megromlott termelési tényezők 
következtében minden igyekezete mellett sem tudja 
kielégíteni. A saccharinbehozatalt azonban okvetlenül 
szabályozni kell, hogy csak annyi jöhessen be, mint 
a mennyi a hiányzó czukor pótlására szükséges_ 
A háború után pedig a eaccharinnak ismét el kell 
tünnie! 

KÉPF.JNKHEZ. 
Katonai szemle Damaszkuszban. 

Az ó-testamentomi leirá okból is ismert Darna zkusz 
több mint 6000 éves ,áros. X agyságánál, népes égénél 
és történelmi emlékeinél fog,a Konstantinápoly után 
egyik legjblentékenyebb városa a török birodalom nak_ 
Elő-Ázsiában, a gazdagnzü Barada folyó két partj án, 

termékeny sik ,idéken fekszik, ziria yilajet zékhelye, 
több mint 150.000 lakoBsal. Mint kereskedelmi és nagy
forgalmi góczpont., természetesen nagy katonai hely
őrséggel is rendelkezik. különösen most, hogy a háború 
alkalmából II török hadsereg is hadilétszámra van 
emel,e. 

A képek, a melyeket egyid.ejüleg küzreadunk, a 
damaszkuszi helyörségnek éppen zemlére yal ki onu
lását illusztrlilják. Elébünk állit ja ez a három kép a 
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gyalogságot, az ott is elmaradhatatlan zenekarral s 
úgyszintén ll, török lovasságot is. Jóleső érzés tölt el 
bennünket e képek láttára, különösen azért, mert 

daczára, hogy par nap mulva a vilagbaboru negyedik 
évébe lépünk, török bajtársaink fegyelmezett. kemény, 

ka.tonás felvonulása még most is alTa a félelmet nem 
ismerő b:1torsagl'a, változatlan kitllrtásra es fanatikus 
lelkesedésre mutat, a milyennek köztük barczoló hő
seink őket . állitják s a milyennek a galicziai frontun
kon való sikeres harczi tevéken)Tstlgüknél fogva őket 
megismerni tanultuk. 

HIREK. 
Dicsérő elismerés. A milanovaci cs. és kir. kör- és 

katonai állomásparancsnokság 1917. évi junius hó 20·án 

kelt 171. szamu napi paraIlcsával, a banjani örSl'e vezé
nyelt Vastag György, L számu csendőrkerületbeli al
őrmesternek, kötelességének teljesitésében tanusitott ki
váló buzgalmáért, valamint saját kezdeményezése foly
tán örskörletébsn elesett hőseink sirj ának megjelölése 
körül kifej Lett nag.)7 szorgalma és buzgó tevekenységeért, 
a legfelsőbb szolgálat nevében, dicsérő elismerését fe
jezte ki. 

Egy csendőrőrmester agyonlövetése. Mészáros Mi
hály 2_ oszt. őrmester és Fuchs Ferencz népfölkelőből 
állott járőr, a dalbosfalvi őrsről kivezényelve, julius 

.hó 6-án délelőtt 6 óra tájban Ujsopot község határában 
katonaszökevények után lesállást tartott, mely alkalom
mal Heták Zakariás ujsoposti lakos, katonaszökevény 
Mészáros Mihály 2. oszt. őrmestert orvul agyonlőtte. 
Fuch Ferencz népföl�elő, a véres tette után i:nenekülő 
gyilkos után szolgálati fegyveréből egy eredménytelen 
lövést tett. A szökevény elfogás ára 40 főnyi legénység 
összpontosi btatott. 

J egyzések a hadikölcsönre. Juhász Ferencz felső
vidrai örsbeli alőrmester junius hó 5-én a VI. msgyar 
hadikölcsönre ;3000 koronát, Miklós János bégal!tnkási 
örsbeli alőrmester a IlL hadikölcsönre 450, az V -ikre 
1050, a VI-ikra pedig 600, összesen 2100 koronát 
jegyzett. 

Adományok. Kozák János járás őrmester Nagymihály
ról a vak katonák részére 15 koronát és a vörösegy
házai ifjusái5 az ottani örs utján a Vöröskereszt javára 
20 koronát küldött be. Az összegeket rendeltetési 
helyükre juttattuk. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Egy angolfronti csata. Az angol frontról irják a 

franczia lapok: A csata reggel hallatlan hevességgel 
újra kezdődött. Az angol támadás a Scarpe-fronttól, 
Aleauxtől északra, Queantól keletre eső vidékig terjedt. 
Vonalban több mint 25 kilométer. Mindkét fél nagy 
effektivákkal lépett küzdelembe és a küzdelem oly heves 
és véres volt, a milyen még soha az egész háborúban. 
Oppytől Fontaines les-Croisillesig, egy tizenöt kilométe-

res fronton a küzdelem nyilt terepen dühöngött. Irtó
zatos részt vettek ebben a küzdelemben a mindenfelé 
elrejtett német gépfegyverek. Gépfegyverek voltak külö
nösen a gránátok által vert mély lyukakba is elrejtve. 
A repülőgépek tevékeny ré�zt vettek a küzdelemben, 
keresvén az ellenséges csomókat és meg is támadták 
helyenként azokat, bombákat vetvén harmincz-negyven 
méter magasságból. A nagy csatatereket vastag, átlát
hatatlan gázfelhők és lőporfüst borítják. Rengeteg em
ber esett áldosatul a mérges gázoknak. Az ellenség is 
igen sok embert vesztett. 

Ángol-Indiáb61. Lord Crew, az egykori indiai angol 
államtitkár, a mikor állásátóL megvált és az ujonan ki
nevezett, Indiába induló polgári hivatalnokoktól bucsut 
vett, egy pompás és megható indiai történetet mondott 
el, a mi nemrégiben látott napvilágot az egyik londoni 
lapban. A volt államtitkár rámutatott a hivatalnokok 
előtt a rendkivül nehéz feladatokra egy olyan nép kö
rében, a mely egészen más vérből származott és mind
mái,15 hűségesen megóvta az európai emberre idegen
szerüen ható nézeteit, erkölcsét és szokásait. - Em
lékezem, - mondotta lord Crewe - hogy évek előtt 
Indiában tudomásomra jutott egy fiatal hivatalnok tör

ténete, a ki egyedül ment a Malabar-part vad vidékére, 
hogy ott vadászszenvedélyének kedve szerint hódolhas
son. A dzsungelben azonb an meglepte a láz, a mibe 
belehalt; - eltemették ugyan, de az együgyü ben8zü
löttek végtelen nagy zavarba j öttek a felől, hogy milyen 
módon engeszteJjék ki az elhalt szellemét, hogy meg ne 
jelenjen és ne üldözze őket. CzélszerÜDek vélték tehát 
abalott sirj át valami angol tlj,rgygyal disziteni, hogy 
a szellem állandóan jókedvü legyen és békességben 
maradjon. A község körülbelül száz mértföldnyi távol
ságban feküdt a legközelebbi európai teleptől, ám azért 
egy csapat benszülött mégis utnak indult és elgyalo
goltak az európai telepes községig, a hol egy palaczk 
whiskyt, két palaczk szódavizet és egy doboz czigaret
tát vásároltak és azután ájtatosan a megboldogult sir
jára helyezték, miközben még imákat is mondtak. És 
egy csapat benszülött még ezután is évről évre hordta 
a whiskyt, szódavizet és ozigarettát a halott sirjára. Igaz, 

hogy a jó whiskyt, a szódaviz és a czigaretta - kellő 
időben nem megvetendő, de én mégis azt óhajtanám 
hogy nemz�ti szellemességünk konkrét kifejezése ne a 
whiskyben, a szódavizben és a czigarettában nyilvánul
jon meg és hogy szellemünk ne elégedjék meg II- halotti 
áldozatok élvezetével .. , 

Nők faluja Francziaországban . . A . Petit Parisien. 
czímü párisi ujság tudósítója meglátogatott egy falut 
Royetól néhány kilométerre, melyet a németek ez év 
márcziusában ürítettek ki . A falut Carrepuisnek hivják 
es az a nevezetessége, hogy tisztára asszonyok lakj Ilk. 

A falu polgármestere, a fl mairesse . egy Diliy nevü 
asszony, a kit a montdidieri alprefektus nevezett ki 
ebbe az állásba. A polgármesternő elmondta II franczia 
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ujságirónak, hogy maradt még vagy harmincz férfi a 
faluban, de ezek többnyire már olyan öregek, hogy 
nem értenek többé semmihez. Dilly asszony maga 
végzi a faluja ügyeit és j elentéseket küld napról-napra 
az alprefektusnak. Daczára, hogy a falut a németek 
a legsiralmasabb állapotban hagyták vissza, ma már 
nem igen lehet ok panaszra, mert a polgármesternő 
hamarosan rendbehozta a dolgokat és most az asszo
nyok az ő felügyelete alatt művelik a földeket. Dailly 
asszony nem több harminczkét évesnél. Az ujságiró 
szerint igen energikus asszonynak látszik. 

Az új görög királyról. Polipopoulos, ez időszerint 
Kopenhágában élő görög czigarettagyáros, kinek atyja 
negyven évet töltött a görög királyi udvar szolgálatá
ban, érdekes adatokat mondott el a fiatal Sándor király
ról. - Sándor királyt - mondotta - már öt éves 
kora óta ismerem. Derék, tehetséges ifju. Már zsenge ko: 
rában nagy érdeklődést tanusított a gépek és a mérnöki 
tudomány iránt. Dolgozószobája mindig tele volt me
chanikai �készülékekkel. Atyjának gondj a volt reá, hogy 
a legkitünőbb és sokoldalu nevelésben részesüljön. Kiváló 
érzéke van a gyakorlati élet iránt. Öt tartják Görög
ország legkitünőbb tüzértiszt j ének. A mi az uralkodást 
illeti, alighanem nagyatyja nyomdokait fogj a követni. 

Sándor király épen nem engedékeny és tényke'.lésében 
akadályt nem ismer. Mikor a balkáni háború kitört, 
tizenkilencz éves volt s épen a potsdami katonai 
nevelőintézetnek volt a tanulója .. Akkor a külföldön élő . - -
görögök valamennyien J:1azautaztak, hogy részt vegye-
nek hazáj ok védelmében. Sándor is velük akart tar
tani. Ámde megtagadták tőle a távozási engedélyt. 
Konstantin király ugyanis parancsot ad ott ki, hogy 
Sándor maradjon ott, a hol van s Theodokis, a berlini 
követ, nem engedte meg neki az elutazást. Sándor nem 
sokat törődött a tilalommal, hanem titokban csom"golt 
és megszökött. Trieszten át Athénbe utazott, a hol 
katonai szolgálatra j elentkezett. Ezt sohasem felejtik 
el a görögök ! Elhiheti - mondotta végezetül a görög 
- hogy ilyen király könnyűszerrel megnyeri a nép 
szeretetét. 

Az éhség. Sokáig azt hitték, hogy az éhség és a 
szomjuság érzete a gyomorban támad, csak a legujabb 
kutatások révén sikerült kimutatni, hogy ez a hiede
lem téves. Ezek szerint, az éhség és a szomjuság érze
tének székhelye a bárzsing felső részében van. Ennek 
bebizonyítására, egy ébes ember garatüregét és bár
zsingját kokalnoldat injekcziója révén elzsongították ; 
az éhség és a szomjuság érzete szinte abban a pillanat
ban megszünt s öt nap és hat éjjelen át vissza se tért. 
Az éhes ember ez idő alatt sem ételt, sem italt nem 
vett magához. Most már azután megvan a nyitja an
nak a régi tapasztalati ténynek is, a mit hires utazók 
figyeltek meg némely vadtörzsnél, hogy tudniillik a 

kokanövény levelének rágása után napokig nem:kivánták 

sem az ételt sem az italt. A kokainéhoz hasonló a niko

tin hatása. 

A tengeri viharok fészke. Az angol szigetcsoportot 
illeti meg ez az elnevezés, mert a földgömb )evés part
részén dühöng oly sok vihar, mint Anglia partjain. 
Brodie J. tengerésztiszt, a ki a viharok tanulmányo
zásának szentelte életét, részletes kimutatást közölt az 
1 8 7 1 - 1 900. évek közt a tengeren pusztított viharok
róL E kimutatás szerint a legtöbb vihar a brit szigete
ket látogatta. Évenkint 40-50 vihar pusztít e parto
kpn és ezek között legalább is 1 0 - 1 5  esetben orkán. 
A legviharosabb esztendő volt az 1883 ·iki, a mikor egy 
hónapban huszonnégy haj ó pusztult el a brit partok 
mentén. A viharok legnagyobb része délnyugati irány
ból jön. 

Egy .tankll pusztulása. A párisi .Journalbanll ér
dekes leirás jelent meg a franczia frontróL Egy katona
tiszt elmondja: hogyan pusztítottak el a németek egy 
tank-ot, a melynek sikerült már a második n�met 
vonalakba behatolnill.. A németek kisebb csoportok
ban igyekeztek megközelíteni a Bzörnyeteget és vala
hányszor kis időre megállapodott, valóságos golyó
záporokat bocsátottak rá gépfegyverekbőL Egy látha
tatlan kis ágyú szakadatlanul sZÓrta a romboló golyó
kat a tankra. V égúl is egy lövés olyan érzékeny 
helyen találta a tank-ot, hogy nyomban meg kellett 
állania. A felső fedélzete felszakadt és a gépezet 
féloldalra dőlt. Ekkor revolveres katonák bukkantak 
ki belőle, a kik még védelmezni akarták a roncsoka!, a 
németek azonban néhányat megöltek közülök, a többit 
foiiy�1 eitették. 

-
- - - . 

Szerkesztői üzenetek. 
A szerkesztőség a szolgálattal kapcsolatos kérdé

sekre és névtelen levelekre nem válaszol, kéziratot 
vissza nem ad, levélben pedig csak igen kivételes oly 
esetekben válaszol, ha a válasz, kényességénél fogva, 
nyilvánosan meg nem adható. KérjIlk ennélfogva 
olvaSÓinkat, hogy leveleikkel bélyeget ne küldjenek. 

22222. l - 2.. A kérdés most van rendezés alatt. 3. Igen. 
4. Szolgálaton kivüL 5. A szolgálati szabályzat értelmében igen. 
6. Nincs rendszeresitve. 7. Már megtörtént. 

K. J. VL A tábori szürke ruházat (sapka, zubbony, nadrág, 
köpeny vállgaliér, szőrmés kabát) viselése, az 1916  február N-én 
kelt 2478feln. lő. számu körrendelettel engedtetett meg. 

XX. L Nézetünk szerint az örsnek a közgazdMkodások veze
tésére vonatkozó batározványok III. fejezet, 9. pontja ártelme
ben eszközölt leirt eljár"sa helyes volt. 2. Kérheti. 

B. Y . . A muaká.latok folyamatban vannak. Részleteket még 
nines módunkban közölbetni. 

)\f. F. F. S. a. 1 .  Ri,- ételes esetekben. 2. A közeli meg.aló-
sulás utján van. 3. Igen. 4-6. Nem. 

A. T. Olvassa el ,B. V. , jelige alatt adott üzenetünket. 
Gaiger. I. Szolgálati ügy. 2. A közgazdá.lkodást illeti meg. 
1888, DunántuU. A jelzett okmány - nézetünk szerint -

teljesen megfelel. 
Néranudácsi vitatkozók. A há.ló elkobzá. a - nézetünk 

szerint - csupán tettenérés esetén indokolt. 
Duna 3. Ha az ideiglenes .nyugállományba belyezése az új

bóli felülvizsgálat kötelezettségének kimondása nélkül történt, 
úgy engedélyre nines szüksége. Ellenkező e.etben a szabMy
szerüen okmányolt kérvény a esendörkerületi parancsnoksághoz 
terjesztendő elő. 
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HIVATAT,OS R:EJSZ. 

SZEMÉL TI ÜGYEK. 

Legfelsőbb elhatározások : 

Ö csá zári é� apostoli királyi Felsége I gkegyelme
sebben elrendelni méltóztatott, hogy 

a legfelsőbb dicsérő elismerés ujólag tudtul adassék : 

az ellonség előtt teljesitett kitünő szolgálatai elismeré
seül : 

Sebesta Ottokár, egy hadte tparancsnokságnál beosz
tott VI. sz. csendőrkerületbeli csendőrőrnagynak es 

Fonyó László, egy hadtestparancsnokságnál beosztott 
1'1. számu csendőrkerületbeli csendőrszázadosnak . , 

megengedni méltóztatott, hogy 

elfogadhassák es viselhessék : 

a némel lio ,'c �OS é,'d em t'1'I II et : 

Szabó Tamás, Beblea Pantilimon, Vankó Mihály al
örmesterek, a VII. és Szigeti Bálint alőrmester, az V. 

zámu csendőrkerületben. 

Nyugállományba helyezt.etett : 

1 9 1 7 . évi julius hó l -ével : 

Bacsinszky Zsigmond, országos csendőr iskola állo
mán:v!)eli hadnagy-szám-vivő, II megejtett felülvizsgálat 
alapján, mint « rokkant, népfölkelési fegyveres szolgá
latra is alkalmatlan ».  

Yálasztott lakhely : Nagyszalonta. 

Okiratilag megdicsértettek : 

II magyar szent korona országaihoz tartozó csendőr
ség felügyelője által : 

Va zary József, VI. sz. csendörkerületbeli 2. osztályu 
őrmester, egy huszár tiszthelyettesi álruhába öltözött 
polgári egyén által, katonaszöke,ényekből alaItitott és 
külömböző helyeken 1 8  rendbeli betöréses lopást el
követett tol,aj szövetkezet tagjainak leleplezése és a 
bünjelek biztositásáért ; 

Kovács Sán:l.or L,  V. sz. csendőrkerületbeli 2. oszt. 
őrmester, 1 9 1 5. évi junius hó 1 9-én Mátraszőllősön 
felhőszakadás okozta árvizveszély alkalmával három 
ember életének megmentéseért ; 

Galambosi Gábor és Szláni Domokos, ll. sz. csendőr
kerületbeli 2. oszt. őrmesterek, II Moravicza-patak által 
elöntött Temesmórán pusztitott árvizveazély alkalmával, 
J �17. é

.
vi

. 
márczius hó 8-án, az élet- és vagyonmentés 

kor,:l klfeJ�ett önfeláldozó és emberbaráti ténykedésükért ; 

. 
Savai Pal, II. sz. csendőrkerületbeli alőrmester, a jég

től megduzzadt kövéresi csatorna j egének elinditása és 
ezzel a gátak áttörésének megakadályozása körül ki fej
tett eredményes működéseért. 

A ID. kir. VI. számu csendőrkerületi parancsnokság 
által : 

Horváth László járásőrmester és Béndek Mibály 
2. oszt. őrmester, az 1 9  J 6. évi deczember hó 24-től 
1 9 1 7. évi márczius hó 1 0-ig terjedő időben Moson
megye területén, nagyrészben betörés utján elkövetett, 
mID tegy 10929 korona kárértékű éleimi és élvezeti 
czikk, több különféle tárgy és baromfi. valamint villany
és kábelhuzal lopásnak, nagy buzgalommal, kiváló szak
�rtelemmel s nagy körülteltintéssel folytatott nyomo
zá sal történt kideritéseért ; 

Hipp Antal 1 .  oszt. és Zsoldos Bálint 2.  oszt, őrmes
terek, a somogysárdi és na.gybajomi örskörletekben 
régebb idő óta garázdálkodott kóborczigánybanda által 
elkövetett. 1 5  rendbeli, 944 korona kárértékü különféle 
és kétrendbeli 4370 korona kárértékü lólopásnak nagj 
ügybuzgal ommal és kitartással folytatott, hosszas és 
fárasztó nyomozással eszközölt kideritéseért, valamint 
az orgazdák Itinyomozása és feljelentéseért ; 

Markotán Imre, Baráth Imre, Császár János és Ho
mola Ferencz alőrmesterek, egy nyolcz tagból állott 
fegyveres kóborczigánybanda által a kaposvári, toponári, 
mosdósi, igali és nagyatádi örskörletekben, 34 egyén 
kárára elkövetett 3 8 1 7  korona kárértékű, több rendbeli 
lopás es betöréses lopáscknak és tetteseinek nagy szak
értelemmel és fáradságot nem ismerő hosszas nyomo
zással történt ltideritése által elért szép eredményükért. 

Nyilvánosan megdicsértetttlk : 

a m. kir. VI. számu csendőrkerületi paranosnokság 
által : 

Pilinger János alőrmester és Rumi Lajos csendőr
ségi szolgálatra beosztott tartalékos czimzetes szakasz
vezető, az 1 9 1 6. évi deczember hó 24-től 1 9 1 7. évi 
márczius hó 10-ig terjedő időben, egy szabadságolt és 
több felme!ltett katona-gyárimunkás által elkövetett, 
mintegy 1 0929 korona kárértékü lopás és betöréses 
lopásnak nagy buzgalo=al és körűlteltintéssel folyta
tott nyomozással történt ltideritése és a tettesek eUo
gása körűl kifejtett eredményes közreműködéseert ; 

Magyar Köztiszfviselők és Állami Alkalmazottak Takarékpénztára 
Köztisztviselői kölcsönök 
törlesztésre. 

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

Előlegek értékpapirokra. 

Családi házak és telepek 
létesitése. 

Budapest, VII., Rákóczi-ut 16. sz. 

- Telefon 153-44. szám. -
Kiilfdldi pénznemek vé
tele és eladása. 

- - SOnUe�eknekréBrle� éB 
készpenzért való eladása. Alaptőke 2.000,000 korona. 

Ellogadunk betéteket takarékpénztár! könyvecskére, l ,  Oly 

takarékbetétek után. melyeket hat hónapi felmondási idő 

lekötése mellett helyeznek el iDtézetünkné� 6% (hat) betéti 

kamatot fizetünk (A tökekamatadó levonásával.) 2,OI, ta karék

betét után, melynél a betevő az 1 .  pontban jelzett felmondási 

idót ki nem köti, 5'/.�b (öt és fél) betéti kamatot uzetünk. 

(A tökekamatadó levonásával.) 

Elöleget nyujtunk értékpapirokra, sorsjegyekre, vidéki iDt�
zetek resz\'ényeire. 

Személyi kölcsönöket folyósitunk ke .... ég mellett nay Jel
zálogos bizlositék elienében, Jutányos kamaUétel meUett. 

Utah'ányok. tn tézvények és chequek iJeBzedését elrillaIJak 
igen mérséKeJt költségek felszámitássvaJ. 

Veszünk é. eladunk értékpapirokat, idegen p6uekel 
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Kalmár Ftlrencz és Landler Aladár, csendőrségi szol
"álatra beosztott népfölkelők, a somogysárdi és nagy

boj omi örsk(irletel ben régelJb ielő óta garázdálkodott 
kób orczigányuanda által elkövetett több ren dbeli külön
f"i'l' l o pásoknak nagy buzgalommal éB kitartással foly
trtt,ott fárasztó nyomozüssal történt kideritése körül 
tnnusitott e redménye,. kiizremiiki\désükért ; 

Ileves Laj 08 és Pataki Lllj OS, csendőrségi szolgálatra 
beosztott nép fölkeWk, egy ny olcz tagból álló fegyver0R 
ltóbol'czi/l:ánybanda által klbb örskörletLen, 34, egyén 
Mrit nl, elkö\'tltett több rendbeli lopás és betöréses lopá· 

oknak éR tetteseinek hosszas és fárads,i gos nyomozás
sal  történt kidE1ritt\sénél kifejt,ett eredményes közre
Illűködésükért ; 

Pap .János I. l .  oszt. őrmester, Székely Ferencz 
l .  oszt. ő rmester és Baksa Péter népfülkelő tizedes, az 
1 ! 1 I G, évi zeptember é. október havában, :oL Tolna

megyóhen fekvő Nagys7.okoly és Fdsőnyék községekben 
egy kóbor czigánybanda által elkövetett öt darab ló, 
lószerszám és kocRi lopásnak nagy buzgalommal , ügyes 
és szakavatott elja l'ás al eszközölt k id�ritéseért. 

El6léptetett : 

. a IÚ'l"/Ilfste/'?''' '-

1 9 1 7. évi julius hó l - ével : 

Jugovics György, III. sz. csendőrkerületbeli csendőr. 

Lovaglási jutalomdij bal\ részesittetett : 

II III. számu csendőrkerület állományában : 
i\Iaronyi II1árt on alörmester, 3 db, Polgár György 

járásőrmester, Vakulya Károly, Pallagi János, Kolozsi 

Károly, Szabó Ambrus 2 .  oszt. őrlllesterek, Szabó Ist

ván ll., Madarasi Sándor alőrlllesterek, 2-2 db ; 
, 

a VI. számu csendörkerület állolllányában : 

Gnand Iskán, Ungvári Jáno alőrmester 5-5 db. ; 
Homoki József l .  oszt. őrmester, Bónis Dániel, Takács 
János 9), oszt. örmesterek, Lázár József, Lemák Vazul, 
Horváth László és Bal ogb József III. alőrlllesterek 
2-9) db ; 

a VIII. számu csenclőrkerület á l lományából : 
Keserü János 2. oszt. őrmester 6 clb, Vránszki Ist

,án, Vr ábel Henrik és Busai Sándor alőrmesterek 5 - 5  

-db, Lázár Kálmán ,iárásörmestel', Nyeste Ferencz, Ma

l'inká János, Kárpáti J\larián, Drótos Antal, Sikea 

András, Kovács Bálint alőrmesterek 3-3 darab, Bleier 

Bez ő és Holló Sándor járásőrmesterek, Szücs András 

1 .  oszt. őrmester, üravec;, Imre 2. oszt. őrmester, 

Fétermann SándOl', Kertész Antal, Fábián Mihály és 

Bnzi Imre alőrmesterek , 2-2 db 1 0  koronás aranyból 

�Iló jutalomdijban részesittettek. 

Névváltoztatás. 

Szvoren József, IL sz. csenclőrkerületbeli alől'mester, 
családi nevét, belügyminiszteri engedély alapján " Szől
lősi (' ·re , 

Mihalik Ferencz, IL sz. csendőrkerületbeli alőrmester, 
családi nevét, belügyminiszteri engedély alapján, "Mé
rei ll -re változtatta. 

Házasságra léptek : 

a m. kir. L számu csendőrkerület állományában : 
Xantu8z Gergely 2. oszt. őrmester, Jakab Rózikával, 

1 9 1 7. évi j unius hó 9-én, Borosbenedeken ; 

Csép Sándor alőrmester, Csép Gizával, 1 9 1 7. évi 
máj us bó 28-án, Bágyonban . 

a VI. számu csendőrkerület állományában : 

Csóka János alőrmester, Suln Máriával, 1 9 1 7 . évi 
márczius bó 20-án, Lengyeltótiban ; 

a VIII. számu csendőrkerület állományában : 

Wolfort J\iuhály alőrmester, Nagy Máriával, 1 9 1 7 .  évi 
márczius h ó  3 1 ·én, Gyulán ; 

Hmbi. FbYencz 2. 03zt, őrmester, Szillinger Rozáliá
val,  1 9 1 7. évi márczius bó  2 1 -én, Talpason . 

................................................ i SZÁNTÓ J ÓZSEF i  
: 19 éve szállit kerékpárt, beszélő- • 
• gépet, varrógép et, gummikat és i 
: felszereléseket az egész ország 
: csendőrségének. Elismerő leve- . 
: leim ezerszámra vannak. - Pontos czim : : 
: SZEGED, VÁROSI BÉRPALOTA. : 
• • ................................................ 

i 
f 

...................... � re;:�':.t harmoni kái 
Orgonahangn, � volti>val 7 K

, 
finom 9 K. Osod""" 

ero. hangn, 3 igaz vól16val 1 5  K, Egész •• nekari 
hanga 4 igaz volt6val 20 K. Erő. aczél hangnak 
18, 20, 25, 40 K. Finom kétsoros h8rLOOnikAk, há
romsorosu. gramatikuB hangnak is kéeziilaek.. 

Gramofon 
: Osod .... n er65, tiszla h""8'l b ••• élőgép 40 K, 

: nagy c Union. szerkezettel 50 K. - Legszebb 
• hanglemezek &Z Ö88ze8 dalok., zenék. operá.k, 

: tréfo. elöadások .tb. 80 lin.·től 4 K-ig. 
• Jayitásl múterem. 

: Arjegyzéket az összes bangszerekról Ingyen liild 
• · � . 

: MOGYOROSSY GYULA f : királyi 8Eabadalma.Bott hangBzergyár : i Budapest, VIII., Rákóczi-út '71. szám. : 
. ............................................. .. 

A R N AY L. S Z EG E D  
csendőrségi nyomtatványok és felszerelési czikkek teljes raktára. 

Fels1tereZési s1tükségletét igyeke1t1ték mi1utenki SÜ1'
gősen bes1te1'e1tni, mert a1t áruk folyton d1'águlnalc. 

I 
............ Nagy készleteink folytán nálunk előnyösen vásárolhat, ........... . 

k. ____ ------���--------�--'----------------------�--�� 


