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A háború és a csendőrség. 
, 

L 

l,-ta: Pajtás. 
A világháború minden borzalmakkal teljes idejét él

jük. A hazáért, a haza javáért igyekszik mind III jó 
hazafi megtenni mindazt, a mi erejéből kitelilf. Min
denki, a kiben él, lállgol a hazaszeretet igyekszik vé
rével, i\agyonávai, tudásával minél többet temlÍ a haza 
érdekében. «Mindent a hazáért" .- ez jelszavunk. 

A hárború ismeretlen valami volt előttünk, még ddig 
nem volt benne részünk, s a mi mOflt a háború nyo
mán fak!lid : vélemény, gondolat, elhatározás, az is annyi _ 

féle majdnem, mint mttga az ember. Többfelé meg
fordulva az országban tapasztaltam, hogy a csendőrség 
egy része nem képes megtalálni helyes s zerepét a há
borús időben és sokan vannak, a kik azt hiszik, hogy 
csak a harcz téren róha�ják' le MIt, a mivel a hazának 
tartozni véJ�ek. Olyasmit 'is haJlottam e�tlegetni, hogy 
most a csendőrséget fel kellene oszlatni s csapatokat 
alak;tva belőlük, a h�rczvonalba kellene küldeni min
denkit. Ilyenfm:ma nyilatkozat és vélemény egyes laLpok-
ban is látott napviJágot. 

, 

A háború varázsereje magához hóditja a harczosnak 
született ép, eyős ms.gyar csendőr t úgy, mint a leg
békésebb foglalkozást Ül'lŐ minden más magyart, Imás. 
szóval kiváltja belőle az qsi virtust s magához csálbitja 
a hir, dicsőség és kitüntetés után Bzomjuhozqt, s ép eb
ben talál om magyaráza.tát az általam előbb mo �dott 
azon állitásom�ak, hogy testületünk tagjának egy része 

- nem képes beilleszkedni a háborús helyzetbe. 
Gondolkozva a dolgon, veszem a bátorságot vél�mé· 

nyemet nyil vánosságra3 hozni oly czélból, hogy Jhonn 
maradt harczias szellem ü ,csencl,őteink talál)j ák meg sze
repüket a háborús légkörben is s józan megfontol:�!l8al 
lássák be hivatásuk horderejének, jelentőségének fon
tosságát s ne érezzék a nem ellenség Ellőtt végzett 
szolgárlatnbt jelentőségtelennek, haszonné1külinek a 

haza szolgálatában. 
A csendőr főhivatása az ország közbiztonsá!;át fenn

tarta,ni. Ez a hivatásszerü kötelem egyforma bé ében 
és háborúban. A katona!liz ország védelm éért, uralKodó

j áért, a haza becsületéél't harczol; azért a hazáért, a 
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melyben született, a melynek minden rögéhez ragasz. 
kodik, a

. 
mely ápo:,ta s a mely majdan hantjával fogj� 

,eltakarm. A csendor a hazának belső békéj én mun
kálkodik, megvédve a személyt és a vagyont minden 
bántódástól békében úgy, mint háborúban. Hogy milyen 
jelentősége van ennek a szolgálatnak, példázat képpe� 
egy képet állitok csendőr olvasóim elé. 

- Két harczos beszélget odakint a messzi északon 
a· lövészárokban, úgy tűz,szünet közben, pipaszó mellett. 
Tartalékos mind a kettő, szomszédos faluból valók , 
onnan az aranykalászb termő szép alföldről. Minde-
niImek vagyon a, családja maradt otthon s természetes, 
hogy a beszéd csak a körül forog mÜ!ldig, hogy vajj on 
otthon mit csinálnak" az asszony hogy tud utána járni 
a gazdaságnak, bilja-e a gyermekek gondját intézni, 
vajjon a jószáp" kap·e rendesen enni, nem éri e valami 
baj, betegség őket? Mikor a sok kérdés, elmélkedés 
folytán egymást bátoritva megállapodnak. abban, hogy 
bizonyára! nincs veszedelem otthon, mert hiszen most 
minden nap .csendőr fordul meg a faluban, megnyug
szanak és bizalommal néznek [1 jövő elébe, mert tud
ják, hogy a hadjárat után ha visszajutnak tüzhelyeik
hez, mindent rendben, békességben fognak találni. Az 

otthon biztonságának érzflte, a képzeletükben megjelenő, 
portyázó csendőrjárőr képe megerősiti őket harczi el
határozásukban, érzik, hogy van miért harczolni s ez il 

tudat bátorságot, kitartást önt sziveikbe. 
Ime a csendőr szolgálata itthonn, közvetve. kihatással 

van a harczvonalban levők harczkészségére. Az a sl'lol
gálat: a mit itthonn végez a csendőr, épen olyan hasznos 
és jelentőségteljes a hazának, mint az a szolg:ilat, a 
mit kint a harcztéren v�geznek rettenhetlen bát0rsággal 
küzdő· vitéz fiaink. 

Hogy azonban ennek a szo'lgálatnak igazi értékéről 
beszélni tudjunk, ismerJ1ünk kell a jelenlegi különleges 
állapotoknak megfelelő csendőrségi szolgálatot a leg

nagyobb alapo�sággal és minden ténykedésünknek jelen-

tőségével, horderejével. " . 
Beláthatja mindenki, hogy most nem elegendo a 

lengő kakastolJas kalappal [csak végigsét:ilni a közsé

geken s unott(l1il megkérdezgetve - mi uj ság ? - tovább 

ballagni ; hanem valami más egyebet is kell végezni, 

- · " t ' t, �s a többi hangszereket ált"lánosan Heged ü t, harmomká t, ta oga o elismert legjobb gyártm. szállit. 
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hogy nyugodt lelktismerettel érezzük hasznos voltát g:tIatunknak. Vannak, a kik azt mondják, hogy most a segekben, tanyákon stb. alig van einber, nem fordult elő semmi s így a csendőrnek dolga sincsen. Ez vajmi felületes birálata az állapotoknak, s a ki így go dolkozik, az valóban nem tudja felfogni hivatásának ontosságát. A csendőrnek most a férfiak {1élkül nUlradt községekben is van bőven teendője s előrelátható, litogy majdan a háború utáni időkben még több teendője kad. Lássuk sorban ezeket a teendőket. A községel.ben férfi lakosság tényleg aIig van, de van öreg ember, asszony és gyermek; azok hozzátartozói, a kik kint a harczmezőn küzdenek. Ezek gyámolitása, segitése most a legfőbb feladata a cs_endőrségnek. 

1 � 17 augusztus 10. 

alapfeItétele minden munkának az egészséges munkabírás, zavartalan munkakedv. A cS��dőr vigyázzon egészségére, ápolja, edzze magát, �o�y bUJa
, 

szolgálatát s igyekezzen az egészség megovasa teren szerzett tudását és tapasztalatait az arrl' rászoruló közönséggel is megértetni. Szolgálat közben arra fektessen nagy súlyt, hogy körletében a köze<>ész,ség kivánalmainak minden tekintetben eleget tegy:n a lakosság. Nem al'ra czélzok ezzel, hogy a cStlndőr mind�n
, 

b
,
őv�bb megfontolás nélkíil most a közegészségügy krhagasar felfedezésében és feljelentésében fejtsen ki lázas teVékenységet, m,ert hiszen most, a mikor gyámoltalan asszonyok és tehetetlen emberekből áll a község a kiknék a sok munka mellett, még a lelki fájdalmak� 

Ezek segitésével, támogatásával, buzditásával tudáa a csendőr megsz�rezni azt a tiszteletet, ragaszkodást és tekintélyt, a melyre a legnagyobb szüksége va,n, �ogy szolgálatát akadálytalanul végezhesse. A határvédelemre, tábori, vagy csapatszolgálatra beosztott csendőreinkről örőmteli szivvel hallhatjuk az általános elismerés, dicséret megnyilváJnulását s büszkeséggel gondolunk bajtársainkra, a kik a testület hirnevét, becsületét a har-o , czok tüzében előbbre viszik. Nem kicsinyelhető le azonban az az elismerés sem, melyet itthon maradt csendőreink a polgári lakosságtól, katonai p�raIicsnok8ágoktól és hatáságoktól érdemelnek majd ki. Gondoljunk csak :11"ra, hogy ha majd a hadjárat után a most elhagyott falvakba, tanyákba, városokba visszatérnek a férfiak s mikor kedveseiktől a viszontlátás öl'ömkönnyei között ltrról értesülnek, hogy minden ,meg van rendben, nem veBzett el, nem pusztult el semmi, mert a derék csendőrök gondossága, elővigyázata kiterjedt mindenre; akkor az elismerés, becsülés és tisztelet, a mi' a csendőrnElk a lákosságtól ezután kijár, azt hiszem mindennél tObbet fog érni. 
De hogy ezt elérhessük és kiérdemeljük, tudnunk kell a m0dját annak, hogy szolgálatunkat miként teljesitsük. Igyekezni f<Í'gok részletesen leirni mindent, a mi erre a szolgálatra vonatkozik. 
A csendőrnek j elenlegi szolgálatát úgy o9ztályollhatjuk, hogy a ,katonai pal'ancsnokságok, a polgári ható

ságok támogatása az egyik; a nagyközönség közbiz
tonsági védelme a másik feladata. Ugy a katonai 'pa
mncsnokságok mint a pólgári hatóságok támogatásával 
is azonban a tulajdonképeni közbiztollságot szolgáljon. 
A nyugodt közbiztonságú ország az az alap, a melyre 
helyezkedik az egész hadviselés. 

Az ország adja a harcztérre keríilő ember-
anyagot, onnan kerül ki a csapatoknak szükl,éges 
pénz, termény, iparczikk stb. A háború utáni időben 
ismét az ország az, a mely pótolni fogja a nagy vesz
teségeket emberben és anyagban. Minél rendezette�b 
viszonyok között van az ország, a,nnál biztosab�an ke� pes minden megpróbáltatást sikeresen kiállam. Elso 

kal is küzdeniök kell, igen könnyen lehetne kihágásokat találni. Ezzel viszont nem azt mondom, hogy a csendőr huny jon sze:net minden kihágásra, sőt lássa meg azokat, de egyuttal értesse meg a jóindulatu lakossággal, hogy minő veszélyeket rejt magában a közegészség szempontjából a rendőri tilalrqak áthágása. Természetesen a csendőrnek magának is tudni kell, hogy másokat tanithasson. Rendeleteket, parancsokat, uj ságközleményeket szorgalmasan kell átolvasgatni s mindenből ki kell szemeIni azt, a mit szolgálat közben akár mint felvilágositást, j ó tanácsot felhasználni tudhat. Itt van például a háb@rúk állandó réme é rettenetes kisérőj e a kolera. N em elkeríilhetlen és legyőzhetlen veszély, de tudni kell a módját és meg kell ismertetni egyszerü, érthető szavakban a lakossággal is. Elébük kell tárni, hogy a kolera csak a piszkot szereti ,s a mint a tapasztalat mutatja ha, láüt, rendesen a czigányok között kezdi az M·atást. Az intelligens ember nem kapja meg olyan hamar, mert tud vigyázni magára s a tisztas ágat környezetében is biztosani tudja. Meg kell értetni, hogy a piszkot, rothadó anyago t nem azért tilos az udvaron, kertben tartani, hogy a csendőr feljelentésére. azért is birságat fizessen a szegény ember, - a mint sokan tartják - hanem, mert a piszok a meltlgágya minden ragálynak és nyavalyának s az ilyen 
baczillus tenyésztő hely nem csak a közvetlen környe
zetet, hanem az egész vidéket veszélyezteti. Meg kell 
értetni az emberekkel, hogy kolerát csak megenni, vagy 
megin�i lehet, tehát az enni és inni valók tisztaságára 
kell gondot forditani. �finden étkezés előtt meg kell mosni 
a kezeket, mert kezeivel sok minden fertőzött dolgot foghat 
meg az ember napközben, a mit ha nem mos le, étke
zésnél bevisz a szervezetébe. A nyers gyümölcs, hideg 
ételek, mint hús, szalámi sajt stb. azért lehetnek ve
szedelmesek, mért azokra, ha fedve nincsenek a légy 
átviheti a ragály t ; de másrészt a kereskedő, a ki eláru
sitja, maga is átviheti, mikor kezeivel érint� s k�zeit 
előzőleg ragályos betegtől kikerüIt pénzzel mar fertozte. 
Ha ennyit tud a csendőr a koleráról 8 e�t körletében 
a lakosságnak is megtudja mar sokat tett 

Szántó L�jo,s, g����!�i���z��val�m��g .. :�+�� ............ Zs6tér-bérhaz, Varosl:aza m , .' 
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az oFszág érdekében a személy biztonság védelme l. " .. " l 
mert a szegény tudilltlilln népnek nem akad most 
tanáJcsadójill csak a csend<iír. 

Megtéve ezzel a közegészség érdekében szolg"'J;�L�'�, 
most a munkakedv zavartalanságára gondol. Ez 
azt kell érteni, hogy az egészség daczára is a 

és hány esetben történik' meg, hogy a halottnak hU'esztelt, egyszer csak életjelt ad magáról valahonnan. .nyen esetekben világositsa fel a csendőr a megré. mult embereket, bogy ne üljenek fel a hireszteléseknek 
mert sokszor érheti őket csalódás. Meg kell magyarázni: 
h?gy ha valáki tényleg elesett, ari01 'az az anyakönyvi 
hIvatal, hol eltemették, hivatalosan értesiti az illetőségi 
h,lye előljáróságát. Addig tehát a mig ilyen érlesitést 

kedvet, az aggodalom, rémitgetés, félelem, sz()mOl'l�sa,g 
is megtudja bénitani. A hol a \ lakosság riasztó, 
talanitó hirek hatása alatt áll, ott normális 
számitani nem' leb et. Ezek a nyugtalanitó hirek 
formában j elel).hetnek meg. A tapa,sztalat szerint 

nem kftpnak, bizzanak, reméljenek és ne csüggedjenek. 
A rémhirek terjesz�ői sek ,esetben egygyet jelentenek a 
közbiztonság ellenségeivel, a mennyiben a megrémült, 
gyám oli tás nélküli lakosságot ÖNZŐ érdekeik czéljából 
vagyonukból aka1ják kiforgatni. Nagyon szükséges te,báJt 
a ,csendiírnek örskörlete viszonyait úgy,: ismerni, bogy a 
legelső idegen ember megfordulása esetén a�' örs azon
nal tudomást szerezzen. Most'á mikor kereskedelem 

vetkezö esetek a leggyakoribbak : 
Előfordult, hogy elhü'esztelték a tudatlanabb 

között, hogy a marbákat, meg a terrnést jó lesz 
mert majd a katonaság ingyep' fog e)szedni .LUJ,U'dI"ll'. 
Voltak, kik a hiresztelésnek felülve, eladták 
tehenüket is, természetesen potom áron s a 1e�Ji(j�len 
hirterjesztő és czinkosai busás nyereséghez 

Bé�e idején azétt, hogy valaki eladta marháj 
bonájÓJt, nem volt oka a cseÍldőrnek a közbélépésre, EU(J�'L 
azonban miko. ill gyámolitó nélkül maraat lakosság nilin
denétől megfosztatik, nem lehet figyelmen kivül bagyni. 
A népből kikeriilt csendőr' tudja azt, hogy mit je�ent 

, szegény embemél az egyetlen tebén; az tartja el az 
. egész házat a tej term ék ekkel, az szánt, fuvaroz, s flva} 
keres a családnak ,Ha most nincs meg, a tebén, a csa
lád nyomorba jut, pláne ha -ll gazda sincs otthon. 

A nyomor, a szegénység 'pedig nagy bünszerző'; Il).in. 
deme képessé teszi az embert, vagy asszon.yt, j�ogy 
családjának. enni tudjon adni. Az így n1egkáros�ott, 
nyomorba taszit ott családnál munkakedvről bes21élni 
n'em lehet. A qsendőrnek, ilyen pióczáktól meg kell 
védeni tudni a lakosságot s általa a közbiztonságot;. 

Előfordult még, hogy lelketlen emberek a papirp'énz 
értéktelenségéről terjesztett hirekkel igyekeztek vaglfoni 
haszouboz jutni s a 10 K-ás és 2 K-ás papirpénzt vá
s!ÍJl'olták össze, félárban érczpénzél't., Mások az ellelUség 
betörésének közelségével ijeszgetve a lakosságot,:pró
háltak vagyont összeharácsolni. Hogy mindezen törvény
ellenességet megakadályozbassa idejében a csendőr, úgy 
kell szolgálaiát irányitani s úgy kell a lakosság bizat
mát megnyernie, hogy adandó alkalommal mindeniIri a 
csendőrböz és ne ip-egenbez forduljon félvilágositálsért 
és jó tanácsért. Ki kell jelenteni a lakosság előtt, hogy 

• végezze dolgát rel)-desen, nyugodtan, a csendőrSég meg· 
védi őket mindenkor. 

A rémhirek terjesztésének egy másik alakja az eleset
tek hirhozój�. Sok családot boritottak ok nélküli 
gyászba a harcztén-ől visszakerült �ebesültek, beteaek, 
a kik látták ezt, va;gy amazt elesni. Lélekölő izgálmak 
között v8a'gődik a család, a mIg megtudja a biztos hirt 

, 
ipar pang, .szinte kizárt dolog, bogy idegenek Cz;él nél. 
kül valamely községben megfordulbassanak. 

A csendőr teblj,t hel:yesen tes zi, b a minden .ide
gent, kit kÖTletében talM igazolásra von, s a mennyiben 
ott tartózkodás;í,nak. okát, kétséget kizárólag igazolni 
nem tudja, vez�sse elő a közigazgatási batósághoz. Bé. 
kében azt tart?ttuk, bogy inkább 100 bünös menekül
jön, mint egy ártatlant oknélkül kellemetlenség érjen; 
most megforditva áH a dolog, inkább 100 embert iga
zoltassunk, mint egy gyanust elszalasszunk, mert most 
egy ember többet tudhat ártani, mint békében 100 go
nosztevő. 

-' A kérdés most az, hogy mi módon rendezkedjék 
be a csendőr ahhoz, bogy a körletében megforduló 
minden" akár gyanus, akár gyanutlan idegenről azonoal 
tudomást szerezzen._ 'l'ermészetesen ügyes, megbizható 
emberek segitsége révén lehetséges ez csak. Ennélfogva 
a csendőrnek igyekezni kell olyarI erobereket megnyernie 
magának, kik megfigyeléseket feltünés nélkül tudnak 
végezni. Ilyenek lehetnek községekben elsősorban korcs
mák, malmok, kovács!llühelyek tulaj donosai, a boi sok 
ember fordul meg s a hol mindenről szó esik, a mi a 

községben történik. Ezenfelül jó megfigyelők lehetnek 
az utkaparók, kőtörők, e�'dő-, mező- stb. őrők; városok
ban a posta és távirat-hordók, kéményseprők, tüzoltók 
stb" a kik foglalkozásukBál fog,'a gyanutlanul tudnak 
megfordulbi bárboI és sok mind-enről képesek a csendőrt 
értesi teni. 

- Ezen bizalmi emberek megszerzés ére most külö· 
nösen nagy szükség van, mert a kémkedő, gyanus czé
lokat szolgaló embereket, továbbá a katona és ujoncz
szökevényeket ezek segitsége n.élkül nebezen tudná a 

csendől' felfedezni és ártalmatlanná tenni. Azzal tisz

tában lehet mindenki, bogy kémJtedést, titkos megfigye

léseket eszközlő emberek, ismerve It veszélyt, mely őket 

re]!kEf�.��I�SOl I flnlOoHm-aAblb22R.lo�ro.�������r. !��t�?�����:�� 10-12-15-20 kOA'ODa 
a legjobb minőségben az eg�sz országban elismert elsöranga magyar hang .. erte'epen 

Reményi Mihály'nál szerezhető be Bodapeslea, Király·alcza 58. 8Z. 

Minden küllla árjegyzék I .. \renda. 
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környezi, a legnagyobb furfanggal, ravasz és ügyességgel végzik dolgukat. Ha a csendőr Iilincs Uíg:ya,n ezep. tulaj donságo k birtokábaN, bizony ll''lIn fogj a J�u,Clm leleplezni őket. A kém ügyes ember, a még ügyesebbnek kell lenni, hogy fölébe Ne 
higyje senki, hogy a kém dak katonailag fqntos terepek, 
helyek, stb.-iek megfigyelésével, térképe2iésével foglal
kozik. A kémszolgálat ártatlamnak látszó részletek issíle
gyüjtésével 1assan, óvatosan készül. A Mmszövetli:ezet
nek emberei, ezeknek kiküldött 'megfigyelői, helyi meg
bizottai stb. vannak. Egyik ember megfigyeli a termény-o 
-!részletet, másik az állatállomány t, lakosság hangulatáJt, 
vagyoni viszonyait, a harmadik a közlekedési vonalakat 
stb. s a sok embe1'-részlet megfigyeléseiből állitila össze 
a kém a' vidék tejj es leirását. Ezeket azért ironn le, 
hogy anagy kémkeresésben nehogy szem elől téVl8ssze 
a csendőr az apró házi-kémeket. 

A csendőr ügyesség ére, előrelátására különösen nagy, szükség lesz a háború utáni szolgálatokban, erre�" 
most kell gondoln�, s az előkészületeket már mos� .elL 
megtenni. GondoljuNk csak· arra, hogy ml rJ 'z a 
háború után, s közbiztonsági szolgálatunkat, ho�'!fogja 
érinteni az új helyzet. A visszakerülő vi té�ek, ősök 
nemcsak .a korcsm�kban fognak ártatlan szócsa�ákat 
�ivni egymással abból a szempontból,. hogy ki volt 
báttrabb, vitézebb odakint, hanem lesz a hazaiérőknek 
egy tekintélyes tömege, mely a háború előtt is ké iesen 
viselkedett, vagy pláne a közbiztonságot veszélyeztette, 
ezek majd fokozott buzgalommal fognak neki!látni 
előbbi rendbontó mesterségüknek. A' háborúban nem
csak azt ta�ulták meg és szokták meg az ilyen embe
rek, hogy milyen olcsó az emberélet, hanem hozzá
szoktak az erőszakoskodáshoz, rablásh.oz; megtanultak 
egy sereg furfangot, cselt, fogást, a mi

.
t maj d . a köz

biztonság katonáival szemben fognak 19yekezm alkal
mazni, a mivel annyival inkább kell majd számolIl]lllk, 
hoay ez az elem, a mely éveken át elszokott a DlUn
ká:ól, sokszor hónapokon át tétlenül töltöt�e idej ét ,s 
a mellett jól élt a lövészárokban: most al�gha fog�a 
meg szivesen az ehe szarvát, vagy a kalapacs ,n

yelet, 
hanem lj:önnyebb végén fogja meg a dolgot s aZ,enyem-

,
tJed 

fogalm át összezavarva, igyekszik a n::ás vag!.on�n megEll�]. 
- Ezzel számolni kell a csendornek JoelOl·e s ho",y 

meglepetések ne érj ék, már most kell megtenn� �in�en 
lehetőt örskörlete biztonsága érdekében. Portyazas lwz
ben minden lakott helyen összeirhatja � csen�

,
őr, �o�y 

k'k mentek hadba s személyi ismeretet alapjan klllon J 
• , megjegyzi magának azokat, a kik a közblztons�gra :e-

szélyesek voltak; továbbá, az olyanokat, � �l� llllnt 
teljesen vagyontalanok, vagy, fog�alk�zás ne�k

,�
hek

a 
vo� 

nultak be. Ezekre majd a haboru utan kettozo�t �",�el 
met fordit, természetesen úgy, hogy megfigyelesel esz
revétlen maradjanak. 

- A jó csendőr most hészül fel a béke védelmére, 
mert az ő háborúja azután fog következni, mikor a 
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népek csatája véget ért. Meg lesz min4en csendőrnek még a háborúja, csak el kell várni az idejét. A kinek most jut szerepe, az verekszik a háborúban mi'nt a többi _ hivatásos katona. Belátom, hogy ez izgalmasabb, csábitóbb, mint a rideg számitással vez\3tett közbiztonsági szolgáJ.at, de viszont be ,kell látnia mjpdenkinek azt is, hogy most nem az erő, a vakmerőség dönti el a harcílot, hanem a fegyelmezett ész, mely a tömegeken is uralkodni tud, Erre van nekünk csendőröknek szükségünk mindig, ma százszor jobban, mint eddig bármikor. Gondol4ozzunk, tervezzünk, előrelátással, .megfontollÍJssal cselekedjünk; szoktassuk magunkat önmérsékletre, önállóságra, hogy akkor, mikor a mi időnk .elkövetkezik, készen legyünk minden eshetőségre s ne érje váratlan 
meglepetés egyikünket sem. ' 

, , , 

ALTALA (\J O .s 
I SME:AC'f8 K. 

Tréfák a halál torkából. 

, 

A há,borúk történetében számtalan esetet jegyeztek 
fel, 'a mikor a I;tadvezérek egy-egy tréfával, el��s öt� lettel:válságos pillanatokban ujr.a lel,ket tudtak ontelll 

csüggedő katonáikba. Hasonlókep szamt,alan esete , van 
a tisztek, sőt gyakran a közleg?nyek ba:nulato� lele�
jelenlétének, melylyel úgyszó!.van a halaI torkaban ,:s 
tréfálkozással fordítják el a figyelmet a ,ve�zedele�tol. 
Különösen a fra:t;lcziák tudnak erre. sok pe�dat, a mm�k 
oka egyrészt a franczia nemzet haJlandósag� az elmes 
ötletre másrészt az a szeretetteljes, büszkesse�, melylyel 
hadi dicsőségét ápolja s följegYZI ennek mm�en cse
kély jeIét. Szeri·száma sincs azoknak a franczJa k�t?-

. k k a kik a haayom4ny szerint nevetve, trefas na na , '" 
k h l 'lb mondással vagy elmés szójátékkal mente a. a a, a. 

Nem egy közülök val?ban érdekes s megerdemh
. a 

magyar olvasó figyelmet IS. 
A Fröschviller melletti csatában 1793-ban e�! el��n

sé es ágyúüteg iszonyú pusztítást végzett a, f ilnczla�-
b 

g 
k'k ezért minden áron el akartak foglalm. an, a I 

l k t "t d ezek Hoche tábornok rohamra vezénye te .a on al , e . , 
csak habozva fogadtak szót. Ek��r a ta?ornok ka.'?Java� 

á 'k ' mutatva végrehajto módjára felkl8!ltott. az
_

g��á�a 
arany az

' 
ágyúkél,t, ki add többet értük? 

M d· k I - feleltek a katonák nevetve s - ega JU . , 
szuronyrohammal elfoglalták az ágyukat. . A ra' nai hadj áratban Desaix serege :negmgott az 
ellensé �s ágyútiiz előtt, már-már zav�r tamadt . a k�to
nák kö�t, a helyzet tarthatatlannak latszott Egy tIszt 
odaszaladt lnesailJr tábornokhoz:. '

. 
'�l - Tábol'llok úr, fuvassunk-e VIsszavonulast ? 
lZ-L. 
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- Ig p, - felelt Desaix, - de az ellenség visszavonulój�t. 
A táborban egy tiszt borotválkozott sátrában s pa. naszkodott !lJ társának, hogy milyen kényelmetlen így borotválkpzni, habverő tányér nélkül. Alig hogy ezt kiejti, a sátor előtt szétrobban egy bomba s egJik darabja egyenesen a sátorba röpül. A bajtárs fölveszi a bombadarabot és odanyujtja a bOi'otválkozónak: ---; N esze, az osztrák küld egy habverő tányért. Hasonló esete volt Junotnak, ki altiszt korábi�n Napoleonnak, akkor még tábornoknak irnoka volt Egyszer valami hivatalos iratot másolt, mikor a sátorba egyenest elébe csap egy ágyúgoly6 s telehányjlt porral Junot-t és iratait. 
- Ezt már szeretem - morogta Junot - legalább nem kell port hinteni az irás ra. 
Napoleon hallotta ezt s anJlyira tetszett neki Junot 

hidegvérüsége, hogy másnap hadnagygyá léptette elő. 
Junot később Francziaország marsallja lett. 

Napoleonról tömérdek ilyeD anekdota maradt fel, 
Plelyek azt bizonyítják, hogy nem egyszer veszedel
mes helyzetekből tudta magát egy jó ötlettel J ivágni 
s ugyanezt a tulajdonságot katonáiban is sok! a be' 
c&ülte. 

A jénwi csata előtt való este sűrű: sötétségbe�l vizs
gálta az előörsöket. Egy örs ráczélzott, mert eUenség
nek nézt!). Napoleon' levetette magát a földre, a golyó 
nem t!1.lált. Napoleon felállt, az örs ujra töl1;ött és 
lőtt· a "oly ó füle mellett süvöltött el a hadvezérnek. ' 5 

'Iá EZ8ilatt odavágtatta'k a badsegédek és rémüldözve VI _ 

gosították fel az őrt tévedéséről. N apole@n is oda, ment 
és éktelenül leszid ta a katonát: . 

- Micsoda? Te gránátos vagy? Hát így Iéínek a 
gránátos ok ? Két lövésre se találtál el ! 

- Ne lett volna olyan sötét, - felelt a katona _ 
Hgy lelőttem volna felségedet, hogy meg se muk an! 

Megható j elenet fol� le , 1809-ben, mikor , a francziák 
öt napi makacs harcz utan végre elf?glaltak Rle�ens-

I 
. burgot. Az egyik tábor�ok, hadsegé�Je, egy kaJpltány 
odavágtat, jelenteni a csaszarnak a dla�alt, 

- Sire, győztünk. A gránátosok a varfalon van�ak, 
- J ól van - felelt a császár, de ekkor meglatta, 

hogy a kapitány vérzik. - De ?n, . . 
" - Nézze, felség, - folytatja a hadseged (hadalmas 

örömmel - ott fönn vannak, zászlónk a vá,rfokon leng. 
- Igen, igen, - mond .. a császár, latva� hogy a 

tiszt meginog lován, - de on megvan sebesulve, 
- Ime, felség, győzeLem, az osztrák tüze elhaJUgat! 
- De hisz ön súlyosan sebesülJt, -. szól a CElász�r 

'türelmetlenül, lMva, hogy a ka]'litány mát-már leeSIk 
a lóróL 

I t' t ' - Nem, Felség, meg vagyok ölve - fele t a lBZ es 
holtan hanyatlott le. 

A francziák későbbi háborúiból is jegyzett fel a ha-
gyomány egy sereg efféle adomát. " ' 

Bugeaud, marsall is hires volt trefál.róL Lyonban 
egyszer egy népzendülést, ke�e tt elnyomma. A zBndu-
lők vezére egy egyenruhas tuzoltó volt. .. 

- Hohó tüzoltó - kiáltott neki a marsall a tomegre 
mutatva -' 

telj esítsd a kötelességedet, oltsd el Bzt a 
tüzet, különben én kezdem! lé A kabil hadjáratban Bugeaud egy csata végei f� 
meglátott egy vadász katonát, a kinek nem volt SIP
káj a. Rászólt: 

- Hol a sipkád, atyafi? 
A csatában maradt. 

.. - A jó vaditsz nem adjá oda sipkáját az araboknak. l .tf'_ Nem is a sipkámat akarták, hanem a fejemet _ felelt a vadász. - Hát mégis inkább a sipkát adtam oda. - Jól van fiam, de napszurást kapsz hajadonfőtt. Nesze a- csákóm. 
- De hisz akkor ön kap napszurást, tábornok, felelt húzódozva a katona. 
Akkor egy csapat kabil jött rohamban feléjük. - Láted azokat? - mondta a tábornok. - Fogd a csákómat, eredj oda és hozd el nekem az egyiknek burnu8zát, (köpeny). 
A katona szót fogadott s nemcsak a burnuszt hozta el, hanem a kabilok zászlóját is. 
Pelissier tábornok, ki bires volt a hirtelen természetéről, szintén az afrikai hadjáratban összeveszett had

segédével, Cassaigne őrnagygyal. Éktelen dühében kezet 
emelt az őrnagyra. Ez erre, szintén magánkivül a düh
től ráfogja a tábornokra a pisz,tolyát és elsüti. A. pisz
toly c�ütörtököt mondott. 

- Őrnagy - szólt erre teljes nyugalommal a tábor
nok - nyolcz napi áristom ot kap, mert rosszul gon
dozta a fegyverét. 

.KÉPEINKHEZ. 
Agalicziai újabb diadalok szinheljéről. 

Nagy hü-hóval indult, de csakhamar semmivé zsugo
rodott össze az oroszoknak, az á;ntánt által erőszakosan 
kikényszeritett - ugynevezett - tebermentesitő offen
zivája, a melyet folyó évi julius bó l-én inditott�k 
meg két irányb ól is Lemberg felé, el. nem �ulasztvan 
előzetesen a legszélesebb körben bejelentem, hog! az 
orosz hadsereg legujabb és legkiválóbb alkotásal : � 
halálzászlóaljak és az amazondandár fogják lllegmutatm, 
hogy a háborúiszonyban szeI!-vedőnek, ál l itott Orosz 
birodalom még mindig megállja a helyet a h�rczvon�
Ion megfelel az ántánt részéről támasztott kovetelme-
ny;knek s neI? hagyj � cse;be� szövetségeseit. 

. A milyen ' Idegen es banto volt ez a h�ng I�ánk 
nézve a politikai vajudás alatt álló,. meg0za:rtru.amtott 
Oroszország részéről, azok ntáI!- a ,mIket .. a kul.foldl" �e 
maga az orosz sajtó százféle huadasa, tobb millt" fel?v 
óta hangoztatott a béke után sovárgó oroszok felol, ep 
oly kin osan meglepő lett az oroBzokra, hogy a nagy
hangon hirdetétt offenziváj?k ham�rosa,n ,belefult a kez
det nehézségeibe amennyiben alIg nehany nap mulva 
szomoruan konstatálhatták, hogy � nép és, a hads�.r,e� 
csakugyan a békéért eseng .. megelegelte mar a� ón�sl 
pénz- és véráldozatot, nincs máJl: be�n� lelkes�des � � 
erőszakkal előre tudták is haJta�1l p�r napl�, 80 a 
jobban tudott visszafelé menekülm, ml,helyt e��e

l
vett� 

fegyvereink erejét, amelyet klüönben mar volt . a m.u 
t három év alatt jó n�hánys�or ugy a mostam, mm 

más területeken is meglsmerm. . 
k Nem várták azt, a mi bekövetkezett �em bItte 
a
:g� 

ujabb Gorlice lehetős�gébe�l. , Nem 
b
b,Ittek, 

k
h°Na 

tartó terület, a mel!nek bIrto
l
k��saban, �����aattuk őket belpolitikai vIlJudásu,k .. a a , n:: a változ�s, a melyen �:ak

e 
a:s

é:t, 
O���� r������:o�r félig-.meddig. áte�et�, ,a 

velük 
g 

való békének lesz kiinduló alapJa, a � f�����k es diadalaink szinbelye lesz hamarosa�., 
s� � "k De csalódott az Orosz hadvezetőseg IS akkor, enr:

k
o .  

t hl·tte hogy az ántánt vérdijával is lehet a ml or az ' b  . h'tt'k ost lelkesedést kelteni. S ha kezdetben nem IS I e , m 
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már be k�n, lát.niok, hogy Ga,Iicziának és Bukoviná,nak azok � ".�,raztatt,a .. terü�etei, amelynek egyes részleteit az egyldeJuleg kozolt kepeken olvasóinknak bemutatQok s a �elye�ről. az oly csodá,s lendülettel meginditott ellentamadasamkkal már eddig is sikerült kiszorítani az el�llitá,rozásaikban: oly sok oldalról és oly károsan b?!olyasolt OirOS2; hadseregeket, már' elv,eszett tertiletek raJok nézve. 

HIREK. - , 
Adomány. Az őrszMlá,si fiatalsiÍlg 3; kÖllelmultban jól sikerült nyári mulatságot ,rendezett, melynek tiszta 5ö

yedelmét, 69 K 70 fillért, az ottani örs utján, hozzánk 
J uttatták, a háborúban megrokkant ka,tonáJk c zélj aira. 
Az adományt rendeltetési helyére juttattuk. 

Dicséret. Ivácson Mihály, I. számu csen dőr kerület
beli 1 .  oszt. őrmester!, a háború idején teljesitett köte
lességhü és igen eredményes szolgálatáért. a kolozsvári 
honvédkerület parancsnoka nyilvánosan megdicsérte. 

Gyászhir. A m.  kir., csendőrségnek egy régi érderpes 
tagj a, ujjászületésének egyik tanuja szállt a sirba julius 
hó 2 1 -én, Mis.nay Jen@ nyugállományu s21ázados szárm
vivő elhunytávaL Hült tetemei julius hó 23-án délután 
négy órakor helyeztettek a budapesti Zita királyné ' 
honvéd helyőrségi kórház halottas Mzából, a Kőbárnya 
meUetti uj temetőben, bajtársainak és barátainak élénk 
részvéte mellett, örök nyugalomra. Nyugodjék- bé
kében ! 

- Czigány ok garázdálkodása. A kaboldi örsl'ől kivezé
nyelt Kovács Pál II. alőrmester és Pákozdi IstviÍln tar
talékos örvezetőből áUott járőr julius hó 27-én délelőtt 
három órakor találkozott a kaboldi határban öt fölfegy
verzett és betöréses lopásokkal terhelt kóborczigány 
kahonaszökévénnyel. A czigányok a járőrt megpillantva, 
futásnall; eredtel" mire a j arör üldözőbe vette-őket, és 
mivel az ismételt felszólitás daczára továbbfutottak, 
Ko vács II, alől'mester lőfegyverét használta, minek M
vatkeztében Horváth József nevü, kóborczigány katona-o 
szökevény, egy lövedék által hasán talál va, összeesett 
és rövid idő mulva -meghalt. Társai . elmenekültek. 
Ny:omo�ásuk erélyesen folyik. 

Egy orosz hadifogoly - szökevény halála. Tófeji 
György népfölJkelő őrmester, a siklósi örsről, julius hó 
,29-én este fél 1 0  óra táj ban a gyüdi czigánytelep.en 
találta Drafajvo Lj,uka orosz hadifogoly-szökevényt. Az 
őrmester ezt el akarta fogni, minek a hadifogoly ellen
szegült, majd menekülni igyekezett. Tófej i népf?lkl'llő 
őrmest�l' a \ menekülő eUen lőfegyverét használta es azt 
agyon,lőtte. . , . . . 

Kérelem. lilerki József OJ;SélVaI szarnybeh tlSZÓCZUl 
alől.'!nester kéri Menche�z Bá:lint aíő!rmestert, akivel It 

román betörés idején Csernahévizen, a hatá!szakasz
parancsnokságnál 'együtt �eljes,�tet�

. 
szo:lgálat�t, .. . hogy 

czimét vele egy fontosa�Jj ugyboi kIfolyólag kozolJe. 

• •  • •  , I KULONFELEK. 
Aluminiumb6l czipőtalp. Egyik ujságban érdekes 

báborús ujításról , olvasunk. Eszerint. sikerült az M .. -q. 
Seho op által föltalált fémfeeskendezésl rendszerr�l CZlpO
talpakat aluminium vagy vasj1ártyáva,l bevo�lll, llletv� 
befuttatni. Az így kezelt czipőtllilp vizhatlan, n�m vesztI 
el hajlékonysá.gát és használat folytán termeszetes�� 
alig kopik. ÁllítólllJg az egész . e�j árá:s . o.lyan ?gyszeru, 
hogy hamarosan bármely CZlpesz tudja �aJd am al
mazni. Ha igaz, egyike lesz a legérdekesebb es legmara-

• I 
. dandóbb hllJsznu . háborús ujításoknak; s :)tségkiVÜl alaposa.n meg f,?gJ a. szaporítani a törött lábak � sZiÍlmát, m,ert ?lZ0I'lY' esos, Jegos havas ideben semmiféle ilyen habor�s

. 
pót-talpakon nem lehet baj nélkül járni. 

Bonvo lovak. Portugáliában általános az a szokás hogy a lovaknak és Qszvéreknek borlevest adnak h� hosszabb időn belül nem kerülhet amalom a ];�ndes abralkoláJsra. A leves tengeri és rozskenyérdal'abokról áll a melyet egy félliter borban oldanak föl. Természetese� a .legolcsób):> bort használják e11re a czélra, rA falusi kor�smák előtt délben gyakorta látni, a mint a kétkerekü t�lYlgába fogott öszvéreknek a .kivájt fatálban, a gamelIaban, borlevest adnllJk. Hátas lovakat hosszrubb utak alkalmával szintén borlevessel abrakolnak. 
A világ minden részéből. A tojások között legnagyobb a strucz tojáBa. Egy-egy tojás Súlya körülbelül 3 font és 24 tyúktojáshak Mel meg. 
Angliában a Windsor-parkban vannak olyan fák, a mslyek 1 200 é,vnél is öregebbek. 
A világ tavai közül hat tónak területe nagyobb 20 ezer négyszög mértföldnél. Legnagyobb ezek között a 

�llJspi, tó, s legkisebb a HurON tó. 
/' �z egész világon 'élő s eddig ismert állatok 366 ezer 

váUajba sorozhatók. . ·  . 
New-York város kÖzuti vasutainak hossza 1 8M· ben 

1 32, 1 90 1 -ben 1 142 mértföld volt. A közuti vasutak 
1901 -ben 1 , 1 24.432.650 utast szállítottak. 

Angliaban egy gyár hetenkint átlag 4,320.000 ping
. pong lapdát állít /elő. 

India tea-termése egy évben körülbelül kétszáz millió. 
Mexikóban és Közép-Amerikában 1 85-féle lepkefaj 

ismeretes. 
A világ összes bányái ,körülbelül 4,475.000 embert 

foglalkoztatnak. 
New-Zeeland néhány városában a szavazó nők száma 

nagyobb, mint a férfiaké. . 

Szerkesztői , üzenetek. 
, 

Öreg harczos. 1 .  Örskihallgatáso� kérheti ; .egy'ébké",:t ol
vassa el .Táb,ori csendőrség Tp. 240" Jelige alatt! uzsnetunket. 
2. Nem. 3. Nézetünk sW.int igen. 

, Sz. J. Tp. 638. Az igén�t a .cs�patparancsno� .. itéli meg s 
minthogy nézetünk

. 
szerint �z 19�ny mmdkettoJuknél fennáll, 

kérelmüket szolgálatl uton adj ák elő. 

1\1. P. Ha az egyébként megki�ánt feltételek fennállanak, 
esetLeg kivételesen megengedhető. 

1883. 1 .  Kivételesen. 2. Semmiféle 'levon�snak se� lehet helye. 
3. A l'észükre megál�apitott dij szab�s szermt. 4. Nmcs meghatá

rozva ; l'endszeTint a kapott mennyIség és a oS/lllálita?o� 
.. 

számá: 
nak arányában. 5. Mindenesetre, 6. Fuvar és kezeléSI koltség

,
ek 

'jogosan ielszámithatók, illetől�g /IIz 
. .. 

eladási ,á ;ba betudhatok. 

Rendelt�tését közelebbről nem Ismerjük 

G. K. Felsőbb rendelkezések bil'álgatásába nem bocsátJwz-

hatunk. , . 
Temes. Az igény elbil'álására a csapat pao'ancs,;,oka htvatott: 

tehát kéreimét illetékes helyre elő kellett volna · tel'Jesztem. Kello 

ad",tok hiányában az igény itt meg nem állaplthl\t6. 

B. Pankota, Bár ezil'áuyban még intézkedés nem történt 

nézetünk szel'int annfbkidején be fog számIttatlll. 

N 'u . csendőr altiszt. 1. Lgen. 2. Szülötlen árv.ák részér� 

m
) 

n � dij hanem a nevelé.si járulék másfélszel'es osszege Jál. 

�.
e 

FoJy��atb�n van, 4. Mint népfölke15 öl'mestel't a s"l'ga selyem 

gallérpaszomány illeti meg, :, 

Tábori' csendőrség Tp . .  2;iO. 1 .  A Ml'oztéren levőknek az 

altiszti vizsga letételél'e bevonulásuk után
, 

fog mód és al�aloll1 

't ·t i. 2. Kedvezményről nem lehet szo ; a� engedélyezés a f�J
e�y�khez képest sorrendben történik. 3. Mllnkl>ban

. 
van. 

T. L. J .  A háború tartama alatt osnpán dIszben kotelező. 

j 



1 9 1  7 augusztus 10. CSENDŐRSÉGI LAPOK 273 

HIVATALOS REJSZ. 
.. SZEMÉLYI UGYEK. 

Legfelscíibb elhatározáso k : 
Ö császári és apostoli k;\'a' lyl' F l " l k 

. 
, e sege eg eg:yelme-sebbelil � 

elrendelni ljOéltóztatotf1 ilogy 
a legfelsQbb dicsérő elismerés uj ólag tudtul adassék : 

, 
a�. 

ellenség előtt teljesített kitünő �zolgálatai elisme-reseui : . ' 

�uday Andor, IV. számu csendőrkerületbeli csend@r
szazadosnak, egy csendőr azárny parancsnokának ; 

adományozni méltóztatott : 

a korfmás arany érdemke1'eszlet a vilézségi érem 
szalo,(;ján : 

a háború idején te,ljesitett kit ünŐ szolglil�tai elisme
réseiH :  

Szabó Zsigmond, a Pannonia-utczai hadikórházná,l 
beosztott csend,őrszázados-számvivőnllk ; , 

a k01"onás ezüst értlemkeresztet a vitézségi érem 

szalagján : 

az ellenség (,llött telj esi tett külőnösen kötelességhü 
szolgálataik eliameréseül : 

D. Balogh Sándor, Popa János -II.,  Czudár István, 
Buciumean András,- Szücs Mihály II., Horváth József 
III. alőrmestereknek, a II. , Bott Mihály, Halasi J ózs.ef 
alőrmestereknek, a IV., Szabó János, Zalecker Józse'f 
ailőrmes,tereknek, az V. , Imre l�erencz, Nikolin Márkus 

. alőrmestereknek, a Vl'., Honát!!l József alőrine sternek, 
a VII., Szakony Ferencz alőrmesternek, a VIII. számu 
csendőrkerületben ; 

különleges alkalmazásban teljesitett különösen köte
lességhü szolgálataik elismeréslllH : 

, 

Kilyén Ferencz járásőrmesternek, Dzsinity Antal 
2. oszt. őrmesternek, az I.,  Fenyvesi Mih ály 2. oszt. 
őrmesterek, a VI., Kerezsi Sándor alőrmesternek, a 
VIII. számu csendörkerületben ; 

a z  ezüst éj'demkereszlet a vitrizségi éreln sza,lagján : 

az ellenség előtt teljesített kiilönösen kötelességhü 
szolgálatai elismeréseül : 

László János csendőrnek, a VI. sz. csendőrkerületben, 

Adományoztatott : 

a hadrakelt seregnél : 

Ö császári és apostoli királyi Felsége által err-e fel
hatalmazott para�csnokBág által : 

az ellenség előtt tanusitott vitéz magatartása elis
meréseül : 

az t. osztályu ezüst v-i'tézségi é'rem : 

Mádi Gábor alől'mesternek, a ,Ill., Pál J OOos, Mdke 

Béla és Gábor Simon 2. oszt. őrmesternek, a VII. sz. 

csendőrkerületben ; 

a 2. osztályu ezüst vitézségi éj'em : 

B 
Fa�ekas József, Ürge András alőrmestereknek III ordak János György alőrmesternek a IV ' :zámu

" 
csendőrkerületben . 

, . 
, 

a bronz vitézségi éTem : 
Konkoly Béla alőrmesiernek a III és 1"r • Felen 'l " t k 

, . . Herszenyi . cz a ol'mes erne , !lJ V. sz. csendőrker�Uetben ' , 
a 3. osztály ti tiszti katonai szolgá�C/bi je� : 

a követkee,ő őrnagyok'l1ak : 
Sebesta 0ttokárnak ( 1 9 1 7. e� augusztus hó l · '  l) az I ' N  B ' l '  k 

eve , , . es
, 

agy e ana (19 1 7. évi augusztus hó 29-ével) az V. szamu csendőr kerületben. ' ' 

Részesittetnek :  

a magasabbfoku havidijilletékben : 
1 9 1 7. évi julius h ó  l -ével : 

a V r. �'al'lgosztáJyban : 
to)"dai Sándol' Lás�ló ezredes '. , 

, 

1 9 1 7. évi 1l!lájus hó l ·ével : 
a VIII. számu rangos'ztályban : 
Jencs Árpád őrnagy, 

Kineveztetie k :  

a m. ki r. belügyminiszter urral egyetértőleg : 

Kiss Ernő, IV. számu csendőrkerületbeli főhadnagy, 
ugyanezen kerület huszti és 

Nádaskay István, II. sz. csendőrkerületbeli főhadnagy, 
ugyanezen kerület lllakói szakaszápak pa,rancsnokává ; 

csendő?' jeí?-áső1'meslerl'é: 
'1 9 1 7. evi junius hó 1 "ével : 

Márovics Mátyás 1 .  oszt. őrmester, a ll, Nagy Ist
ván II., Szabó Imre és Erdei György 1., 1 .  oszt. Őr
mesterek, a IV., Gálfi Ferencz és Pál Mó�es 1.  oszt. 
őrmesterek, a VII., Molnár Sándor L, Csorba József I, 
és György István 1 . oszt. őrmesterek, az V. számu 
csendőrkerületben ; 

1 9 1 7. évi julius hó l ·ével : 

Süteő Antal 1 .  oszt. őrmester, a VIII. számu csendőr
kerületben ; 

csenclőj' tÖ?'zsó'rmes[e1'ré: 

1 9 1 7. évi julius hó 1 -.ével : 
Lázár János V. számu c�endőr-kerületbeli 

őrmester. 

Áthelyeztetett : 

l .  oszt. 

a m, kir. belügyminiszter urral egyetértőleg : 

1 9 1 7. évi augusztus hó l · ével : 

Mészáros János ornagy, a bonvéceimi mini,.szterium 

1 6. osztálYlíból, szárnypaJ'anc�noki minőségben, a II. 

számu csendőrke1'ületbez : Kantnsebesre ; , • 

nemessz'éghi Nemesszeghy Lá�zló II. szamu osendol.:

kerületbeli század0s, ka;ránsebeSl szárnyparuncsnok, ha- . 

sonló minőségben, a IV. számu csendőrkerülethez : 

Szombathelyre ; 
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Huszár Ágoston, III. számu csencaőrkeFületbeli főha<il.n�gy, kiskunfélegyházai szakaszparancsnok, hasonló minőségben, az V. számu csendőrkerülethez : Esztergomba ; 
Gayer József, VII. számu csendőrkerületbeli főhadnagy, szászsebesi szak!lJszparancsnok, hasonló minőségben, a VI. számu csendőrkeriHethez : Veszprémbe ; 
Andrits Racloszláv VI. számu csenclőI'kerftletbeli főhadnagy, szakaszparancsl!loki minőségben, a VII. számu csendőrkerülethez : Hátszegre ; 
Egry László VI. számu cSGnclőrkerületbeli főhadnagy, 

szakaszparancsnoki minőségben, a II. számu csendőr
kerülethez : Buziásfürdőre ; 

1 91 7. évi julius hó 1 5-ével : 
Matuszka Antal, III számu csendőrkerületbeli törzs

őrmester, kecskeméti szárnyszámvivő, hasonló . minőség
ben, a II. számu csendőrkerülethez : TemesválTa. 

Nyugállományba helyeztetett : 

1 9 1 7. évi augusztus hó l · ével : 
hindi SZalhó László, VII. számu csendőrkerületbeli 

százados, a megejtett felülvizsgálat alapján, mint <I1'@k
kant, mindennem ü népfölkelési szolgálatra is alkal
matlan )) . 

Választott lakhely : Budapest ; 
Szekeres Dezső, II. számu csendőrkerületbeli hadnagy, 

a mégejtett felülvizsgálat alapján, mint « rokkant, min
dennemü népfölkelési szolgálatra is alkalmatlan ll. 

Választott lalrhely : Szamosuj vár. ' 

Ideiglenes nyugállományba he11eztetik : 

1 9 1 7. évi augusztus hó l -ével : 
Ambrus Béla, II. számu csendőrkerületbeli j áráső.r

mester, a megejtett felülvizsgálat alapján, mint «rok
kant, mindennemü népfölkelési szolgálatra alkalmatlan )). 

Választott lak):tely : rremesvár. . . 
Hegedűs J 6zsef 1.'

. 
IV. s�áI�1U ,csendőrk.e,rületb.eli 

jlÍlrásőrmester, a megejtett felulVl�sgálat alapJan, mmt 
« rokkant, mindennemi.i. népfölkelésl szolgálatra is aJ.kal
matlan. l) 

Választott lakhely : Nagykároly. 

6 kil'atilag megdicsértettek : 

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

Szentgyör�yi Albert !lJlermester, egy felfegyverzett s ellene egy lová st tett katonaszökevénynek férfias bátorsággal párosult ügyes eljárásával való kézrekeritéseért ; 
a m. kir. VII. számu cseIldóírkerületi parancsnokság áUal : 
Algya Andl'ás 2, oszt. őrmester és Mold01án János alőrmester, a háborúban telj esitett kiválóan eredményes szolgálatukért ; . 
Tőkés ,Mihály 1 .  oszt. őrmester, Koranek István és Handra Arpád alőrmesterek, az 1 9 1 7. évi márcziuB hó 3 1 -én megáradt Olt folyón elszabadult vizi jármün veszélyes helyzetbe jutott nagyobb értékű vagyon meg� mentésén�l teljesitett kiváló szolgáJa,taikért ; Szijártó Mihály alőrmester, katonaszökevények kinyomozása, elfogása és az illetékes csapattestn�k való átadása körül telj esitett kitünő szolgálataiért ; 
Gál J IÍInos csendő1', többrendbeli betöréses lopási eset k ideritése és a tettesnek az igazságszolgáltatás kezébe j uttat4s áért. 

Nyilvánosan megdicsértettek : 

a m. kir. VII. számu csendőrkerületbeli parancsnokság 
Mtal : 

Kaszt János népfölkelő őrvezető, mert éveken át 
üzött lopások elkövetőinek nyomozása és kideritésénél 
örspamncsnokát hathatósan támogatt!lJ ; 

Almási József, VI. számu csendőrkerületbeli alörmes
ter, egy pénzlopási esetnek szakértelemmel történt 
gyors kideritéseért ; . Krisán Ferencz népfelkelő, mert egy több rendbeli 
betöréses lopási eset kideritésénél járőrvezetőjét sikerrel 
támogatta. 

Elóléptetett . 

1. oszt. őrmester1'i : 

1 9 1 7. évi julius hó l -ével : 
Boldizsár Mihály II. számu csendőrkerületbeli 

őrmester ; 
2. oszt. őrmesterré : 

1 9 1 7. évi május hó l - ével : 

2. oszt.. 
.. 

M!lJger János és Tanka Bálint, II, számu c�endőr
keri.i.letbeli alőrmesterek ; 

1 9 1 7. évi julius hó l -ével ; 
Néb Mihály és Csaj bók János, III. számu csendőr

kerületbeli alőrmesierek ; 

Magyar Köztisz!viselők és Állami Alkalmazottak Takarékpénzfára 
Köztisztviselői kölosönök 
törles�tésre. 
Előlegek értékpapirokra. 
Osalá"di házak és telepek 
létesi tése. 

r é s z v é n y t á r s a s á g �J���i�� lakbérletiltás 

Budapest, VII., Rákóczi-ut 16. sz. Külföldi pénznemek vé-
tele és eladása. 

- Telefon 153-44. szám. = 
S '  lm k ' l treés - orl\Je�e e resJ e 

Alaptőke 2.000,000 korona. készpenzért való eladása. 

EUogadunl, betéteket takarél{pénztárl
hÓ

kön�f�f!-;:-�(iá!i ?J� 
tak.rél,hetélek után, melye�e.t 

t�
a\ün�':f.;'1 60'0 (hat) betéti lekötése mell.ett hel�e

k
zn

k
ek e t Idó

e
l��onásáv.il.) 2.01y t8karék

kamatotfizetunk(Ato e ama a 
tb jelzett felmondásl betét '!olAD, mk

e�Yt!,é
61 ,al �et

(
e
O_vtÓ é "SZ fli)Pb�té�iD kamatot lizetüDk. 

Időt kl nem o l, • '" 
(A tőkekamatadó levoDásával.) 
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alőnneste1'1'é : 

1 9 1 6. évi deczember hó 20-ával : 
Dojcsák József; IV. sz. cStlndőrkerületLeli csendőr ; 

1 9 1 7.  évi május hó 3-ával : 
Hegyi Pál, VII. Számu csendőrkerületbeli csendőr ; 

1 9 1 7. évi junius hó l -ével : 
Szakáli Albel·t, Hódos Árpád, II. számu t(�vábbá Nagy László, IV. számu csendőrkerületbeli c�en [őrök ' , 

1 9 1 7. évi ju.nius hó 1 7-ével : 
Tuska János, II. számu csendőrkerületbeli cS€lndőr . 

, 

1 9 1 7. évi junius hó 20-ával : 
Matus György, III. számu, a képviselőház i őrséghez 

-vezényelt vezető ; 
1 9 1 7 .  évi junius hó 23-ával : 

. Vida F�bián, Palásti Imre, Kovács Boldizsár és 
' Sándor János Il. , Il. számu csendőrkerületbeli (lsend. 
őrö k , 

1 9 1 7. évi junius hó 25-ével : 
Borbély Albert, VII. számu csendőrke1'ületbeli cs dőr ; 

1 9 1 7. évi julius hó l - ével : 
Pribác Lázár, Kovács Dénes III., Győl'n János és 

MártQn György vezetők, továbbá Solymos Zsigmond 
-<lsendőr, mindannyian az I. számu, azután Szekeres 
-Ferencz csendőr, a VII. számu csendőr kerületben ; 

1 9 1 7. évi julius hó l l · én :  
Batuza György, IV. számu csendőrkerület beli csendőr ; 

1 9 1 7. evi julius hó 1 6-ával : 
az I. kerület állományából : Pitó Jenő csendőr I 
a IV. kerület állományából : Gombócz Miklós cAe.udör • , 
a VIt számu csendőrkerület állományából : , 
Dobri József, .zsidó Miklós, Nagy Sándor III., 'Ilamás 

-:István, Csergő Péter, Köő István, Giesel Róbert, Tlomsa 
»György, Biró István Il., Albel·t Tóth József, KI1tona 
Zsigmond, Horváth Márto n, Dobai Mihály, Biró Sán
dor, Biszak Gy'örgy, Bodó Mihály, Káli Sándor, Kőrös 
..János, Fodor Adám, Szabó Sándor III., Mihály Albert 
Béla, Mihály József, Kelemen József, Fábián Imre, Fü
löp Ferencz, Baróti József, Ambrus Károly, Kovács 
Ferencz, Imre M. Laj os, Antal János I. , Gadó Sámuel, 
Kiss Sándor II., Farkas Lajos, Fej ér Sándor, Kovács 
István II., Márkos Imre, Kató Vilmos, Debreczeni. Do
mokos, Lipsai Miklós, Bereczki Lajos, Szász István, 
Bakó István, Bálint Péterr Nagy Bálint, Toldi Péter, 
László József, Benedek Ferencz, Tatrangi Károly, Csá
kány János, Szőcs János, Kádár Antal vezetők, ��áska 
János, Vaszi András, K iil·tös Tivadar, Csikós Zsigmond, 
Balog Dávid, Balla István II. , Petres Sándor, Gegő 
Károly, Koyács Mihály, Albert Ignácz, Benedek András, 
Marcián Istyán, Pap P-éter Il., Duka Dénes, Balő Ist
ván Kóka Dénes, Fülöp Dénes, Szőllősi Ferencz, :Man
ber�z János, Kiss Imre 1. , Gergely Károly, Sófalvi Ferencz, 
György János II.,  Varga �ó�sef V., �a.logh Mihály II., 
Szász József és Jancsó DaYId csendorok ; 
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a VI�I. számu csendőrkerület állományából : 
Molnar ImI:�, Tyár 'László, Vojsza János és Győrfi xe�g�ly v�zetok, ,Szmola �éter, Kiss György, Csavanyák n r.�s,. Nag! Ja�os, ��mka György, Puskás János, K�mJatI Istvan, Toth Balint, Papp S imon István Kál-" manczhey József és Papp Lajos csendőrök ; 

, 

1 91 7. évi julius hó 1 7-ével : 
Borbély Máté, II. számu csendőI'kerületbeli csendőr ' 

1 9 1 7. évi julius hó 19-vel : 
' 

Olá;. �éter és Páb'ik Antal, I. sz. csendőrkerületbeli csendorok ; 
1 9 1 7. évi julius hó 23-ával : 

K�?a �ároly , és S�alai Imre II. vezetők, továbbá Zseb ok Karoly es Kaffka János csendőrök, mindnégyen az V. SZ. cSbndőrkerületben. 

Lovaglási jutalomdijbau részesittetett : 
a II. számu csendőrkerület állományában : 
He��zeg Imre 2.  ?Bztá,lyú ől'mester 8 db, Takács IDé; csendor 5 db, Molnar Ferenc\?, l és Pálinkás Károly 2. ,oszt. őrm'esterek, Mészáros Mihály III" Molnár Lajos, 

DavId József III., KoYács György alőrmesterek és Borka 
János csendőr 3-3 db, Kasza János 1 .  oszt. Őrmester 
L�zár S�ndor 2. oszt. őrmesteT, Bognár János II., Pap 
Karoly es Salamon János alőrmesterek 2-2 db 10 ko
Tonás aranyból álló jutalomdijban részesittettek. 
� ........................................... . 

j SZÁNTÓ J .ÓZSEF Í  
. 

: 19 éve szállit kerékpárt, beszélö- i 
: gépet, varrógépet, gummikat és 
• felszereléseket az egész ország 

: . csendörségének. Elismerő, leve- • 

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

�2����!��2.u�K���! I 
oro. han� s igaz váltóvaJ 1 5  K. Egész .enoka.ri l 
loanB" 4, igaz vált6vaJ 20 K. Eras aozél hangnak 
ta, 20, 25, 40 K. Finom kétsoros harmonikBk, há· 
IOmsoroeak, gramatilrns hangnak is készü.b>ek. i 

I Gramofon i 
: Csodáasn sra., tis.ts hangn besBélögép 40 K, : 
: nagy .Union. s.orkezeliel 50 K. - Legszebb : 
• IHIng lemezek az öss.es dalol<, zellél<, operák, • 
• tréfB.a előadások stb. 80 fit1..t61 4 K-Ig. : : Javitásl mQterem. • : Árj&&yzéket az ÖSSZe! hangszerekröl Ingyen : 
• • • : MOGYOROSSY GYULA t 
: királyi szabadalmazott hangszergyár : : Budapest, VIII., Rákóczi-út 71. szám. : 
................................................ 

VA R N AV l. E;Z EG E D  

• 

csendőrségi nyomtatványok és felszereléJsi czikkek teljes raktára. 
Fel!Ir;te-relési s?tükségletét igyelce?tzék mindenki S'ÍÍ1'
gőstln besze1'ezni, mert az á1'Mk folyto1l drágulnak • 

............ Nagy készleteink folytán nálunk előnyösen vásárolhat • ...... ...... . 


