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CSENDÖRSÉGILAPOK 
Szerkeszti és kiadja a M, kir. Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottSága. " 

'ELŐFIZETÉSI ÁRA: Félév.re - - 6 korona.. MegjeJen minden bó SZERKESZTÓSEG ÉS KIADÓHIVATAL 
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A másodaltiszt. 
Il'ta:' A,-yus. 

Hivatása - a mint alkalmaz:j,sa' elpevezéséből is 
következtethető, azoknak az önálló' 

altiszti (örs- és já. 
I'ásparancsnoki) kötelmeknek és egyéb tudnivalóknak 
gyakOl'latilag való elsajátitása, a melyeket az 5-ü 
hónapig tartott altiszti ta.nfolYi1m0n elmélE)tileg meg
tanult. 

Szül séges ez a gyako�rlati idő -' ugyszólván '_ miu
den fiatal altiszt részél'e azért, me�'t csak abban az 
esetben felelhet meg kifogástalalll,ll később az örs-' 
parancsnoki megbizatásnak, ha az ezzel járó fontos kö
telességeknek ugy elméletileg, mint gyakorlatilag is 
telj esen birtokában van, 
, A másodaUiszt kötelmei nincsenek külön megjelölve és 

Mn'onaloz'\7a utasitásainkban. Csupán az Általános szolgá
lati határozványok ·XII. fej. 11. pontjában történik róla 
Bmlités s ott is csak annyi, hogy az öTsü'oda vezetése 
időnként ő reá bizandó, .hogy 'magát eIJbe is begyako-
1'Qlja. 

' 

EnJ;lél részletesebb meghatározásra, illetőleg köteles
ségei külön9sebb részletezésére 'nin0s is szükség, mert 
megbizatásából és az imént megjelölt abból a kifejezés
ből: «magát ebbe is' begyako['olja«, önként értetődik, 
hogy kötelessége az örsparancsnoki teendők elsajátitása 
lévén, 7,;isegitő minőSt3!1ben ugyanazok a teemlők hárul
nak reá, a melyek a Csendőrségi utasitások II. rész 
164·-175. *-<1,i szerint az öl'sparancsnokra nézve külö
nösen, Ilgyéb határozványokban és szabályokb�u pedig 
általáRosan el.őirvák. 

_- Felületes átt�kintés. mellett egészen könnyünek látszó 
feladat az. Mélyrehatóbb vizsgálódás után azonban rá
jövünk, hogy sulyos felelősséggel járó és ugya csend
őrségi szolgálatra, mint a közre nézve nagyon is fontos 
tlolg;ok elsajátitására kell a másodaltisztnek elkészülve 
lennie, ha kifogástal an elméleti és gyakorlati ismeretek
kel akar átlépni 'az önáll ri öl'sparancsnokii megbizatásra. 

Lássuk tehát az'Ükat a teendőket, a melyeknek gya-

u pes, ., gyetem-utcza 4. sz. 

korlati elsaj átitása a másodaltisztre, mint gyakornokra 
hárul. 

Főbb vonalakban vázolva: az értelmes irásbeliségben, 
a czéltudatos oktatási képességben, a fegyelem helyes 
kezelésében és a hatáságokkal, valamint a .lakossággal 
való helyes érintkezésben találjuk meg ezeket. 

A társadalom részéről követelt és a csenclőraltiszti 
ál1ásnáJ egyébként sem mellőzhető fokozottabb inteHi
gen,czját azért nem sorolom az előbbiek liozé, mert 
határoZ'ottan feltehető, hogy az az altiszt, a ki előbbi 
követelményeknek megfelel, társadalmi tekintetben is 
megállj a a helyét. 

Akárhogy osztályozzuk, akármikép mérlegeljük, egy
fOi'mán fontos feladat ez nllnd. És csak az a másod
altiszt érezheti magát az önálló megbízatásra eléggé 
érettnek és képesnek, a ki mindezekben a dolgokban 
ugy egyii,ttvéve, mint külön-külön a teljes jártasság;ot 
megszerzi. Mihelyt ezek egyikét vagy másikát elhanya-

. golja 'vagy érwk -és-jelentőség teliintetében egyi'ketke
v.esebbre becsüli a másiknál, már téves nyomon indul 
és az örsparancsnoki megbizatásra való képessége is 
kétségessé válik. Nem lesz belőle kifogástalan önálló al

tiszt soha, dilettáns ma1'ad csak. És ba mégia elnyeri 
az önálló megbizatást, bizeny .- ,mint az máT nagyon 
sok örsparancsnokkal megtörtént - a saját ká1'&n fogja 
megtanulni azt, a mit, mint másoclaltiszt, téves fel

fogásból vagy könnyelmüségből elmulasztott. 
Lássuk hát először is az irásbeliséget. 
Réo-ebben io'en sulyos feladat volt ez. MaQ'a az állo. ö b • 'J 

más szoJgálati könyv helyes vezetése olyan nehézsé
gekkel járt,' hogy 0sakugyan altiszt volt. IL talpáin, a ki 
azt kellő pontossággal és tömörséggel és J;llégis kifogás

talan értelnlességgel tudta vezetni és beletárgyalni az 

örs szolgá,lati eredményeit. Sőt maga a sz olg':1-lat i ve· 

zénylés lJelyes beírása, is gondot okozott a �yengéb

beknek. 
Ismertem olyan örsparancsnokot is, �, ki miclőn pár 

évi másorlaltiszti :1lkalmazá,s után egy Öl'S önálló "eze

tésére megbízást kapott, bonyolultabb bünesetek kínyo-
\ 

· , t ' t és a többi hangszereket ált",lános8on 

Begedüt harmODlkát, taroga O ,eliBmert legjobb gyártm. Bzállit. 

n:t'AGY ARORSZÁG LEGNAGYOBB HANGSZER�Y ÁRA 
e : II kir d sri /is hadsereg BzáUiló, a Rá.k6czi·Tá!og.tó feltaláló)", Bnd8�s�, 

cs. , . n, v 
5 G ára' Öntöház.ntcz8 3. _ Régi hangszerek Jan. J ., STOWASSER J. ��I\, r.��:l�í,1�n�:e�e;llléB . !. ÁrjeSyzék minden h.n�szerrö\ külön küldetik. 
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OS,ENDÖRSÉGI LAPOK 1917 augusztus 20. mozásának eredményét nem volt képes önállóan beveze�ni az állomás szolgálati könyvbe, hanem a hóna aht vette azt a nagy könyvet s gyalog vagy lóháton a szomszédos idősebb örspal'ancsnokhoz vitte át és annak a segitségév;el tárgyalta be az eseményeket. Ez ma már nem okoz gondot senkinek. A többi, most szükséges irásbeliségek elsajátitása pedig részben a jál'őrvezetői szolgálatok alatt szerzett ismeretek, részben az altiszti tanfolyamon történt előkészités folytán, ae kül önösen az által, 'h ogy a szolgálati könyvek vezetésére nézve a Cs. -i utasitásball egyöritetü minták vannak fe1-állitva, - nagJon meg va,n könnyitve. 

Itt szem előtt kell tartani a következőket: " Az oktatási képesség elsajátitása fokozott önképzést kovetel. Hel:l'esen és eredményesen oktatni csak az az altiszt tud, a ki maga is folytonosan tanul és nemcsak elolvassa azt, a mit elő akar adni, hanem meg is érti, u�y, hogy a gyengébbeknek, a nehezebben megérthető reszletekTe, keiJ.lő magyaráz attaI szolgálhat . 

Al! it'ásbeliség tehát, a mostani viszonyoknak megfelelően, tulajdonképen a jelentések és tényvázlatok l.elyes megszerkesztésében merül ki; a szolgálati könyvek vezetése sablonos munka csupán, a melynél leginkább a pontosságra, i'endszeret'etre és a munka tisztas ágára ken fektetni a fősulyt és erre kell szoktatni a másodaltisztet is, nehogy törlésekkel, vakarás okkal és beszUT!ÍJsokkal tarkitva kerüljenek azok a könyvek a , , szemlélő előljáró elé. 
Az ilyen munka nemcsak megkönnyiti az átvizsgálást, de jó benyomást kelt a vezetője iránt is mindenkiben. 'Nem olyan nehéz feladat ez. Ha bizonyos ielő alatt I ' 

megtanulhatja az ember a rajzolást, éppen ugy megtanulhatja a szépirást is. A szépirási minták gyakori utánzása, a kacskaringós czifraságoktól ment rendes, szabályos betükkel való irásra irányuló komoly, erős akarat és a rendes, tiszta munkára való határozott törekvés széV és tetszetős irás beli munkára képesitik a rnásodaltisztet . 
Hogy pedig a szépírás mellett a helyesirást, mondat

szerkesztést és :q:J.ondatfüzést is elsajátithassák, még a tanultab b, iskolailag képesitettebb altisztnek is sokat 
kell tanulni és olvasgatni, de még többet a gyengéb
beknek, bogy alaposan megj egyezhessék a szavak he
lyes leirását, az irásjeleknek és a kötőszavaknak stb. 
szabályszerü helyen való alkalmazását. Ilyen módszer 
és k

'
omoly szándék mellett még a gyengébb képesitésü 

altiszt is csakhamar ura lesz a tollnak és szépirás mel
lett értelmes 'és tiszta munkát juttat az előljárók vagy 
a hatóságok elé. 

A szép- és helyesírás és a megirásra került anyagnak 
értelmes és szabályos monclatokban való feldólgozása 
nemcsak a csendőrségnél, hanem a t�rsadalmi életben 
is mindenütt igen jó ajánló levél, mert az iróját min
denki rendsz,aretö, tiszta, komoly, értelmes és pontos 
embernek fogja tartani. 

Másik főkövetelmeny ,t másodaLtisztnél a legénység 
oktatására való képesség élsajátitása, hogy mint leendő 
örsparancsnok a helyes oktatás fonto

.
ss

.
ágá.t 

.
fe�isl11

,
erve, 

annak szellemében tudj a vezetni és IranyItalll alaren -
deltjei oktatását. 

Minthogy pedig az őrsparancsnok sokoldalu elfoCflaltságllJ mellett, leginkább a másodaltisztre háml :z �ktatás feladata, ugy kell azt teljesitenie, 
-
hogy minden Iskolázás előtt átolvassa az oktatás tárgyává teendő részleteket, bogy felelevenitse az emlékezetét azokra , nézve; ezenfelül kerülnie kell a szöveghez való Szoros ragaszkodást s inkább e helyett szabad előadásban, de a lénye'g kellő kidomboritásával s lehetőleg alkalmas példák elmondása mellett kell ismertetni e mÍllden tananyagot. 

Hosszu lére eresztett magyarázatoknak gyenge az eredménye, mert mire az előadÓ a mondanivalójáalak a 'végére ér, a hallgató már az elejét elfelejtette. Az ilyen előadás nemcsak" a haUgatót hozza tévedésbe vagy za'varba" de maga az előadó is ugy belegabalyoc1ik a mondanivalójába, hogy a végén alig tud belőle kibOntakozni s igya helyett, hogy oktatott volna, inkáb)l értelmi zavart okozott. 
Az oktatásnál arra is ügyelni kell a másodaltisztnek, hogy az előadott tárgy lényegét az őrsparancsnok felfogásának megfelelő értelemben magyarázza, mert ellenkező esetben könnyen előfordulhat, hogy az a csendőr, a ki ugyanaliIt az anyagot az: örsparancsnoktól már másképen tanulfa, észreveszi az eltérést és felvilágositást kér, hogy a két ellentétes magyar�zatból melyik 

legyen hát az igazi értelme az előadott tál'gynak. 
A csendőrségi utasitások és szabályok, valamint a • törvények is olyan tömören éR mégis érthetően vannak 

ugyan szerkesztve, hogy egymástól eltérő jelentőséget 
nem is lehet belőlük kimagyarázni, ha ennek daczára 
ilyen mégis előfordulna, az egyik bizonyosan téves fel
fogáson alapul. 

Bár nincs kizárva annak a lehetősége, hogy a másod
altisztnek van igaza, mert örsparancsnokánál jóval ké
sőbb véCf€zvén az altiszti tanfolyamot, esetleg önképzé-o · 

' .  sével komolyabban és szorgalmasabban IS foglalkoZIk 
�lnnál s ugyanannak a ta,r;tárgynak esetleg liberálisahh 
vagy helyesebb felfogásból eredő magyarázat�t tanulta 
meg, arnt nézl'e azonban, hogy az oktatas melYIk 
felfogásra legyen alapitva. már e:ől!ete

,
scn �eg, k�ll 

egyezniök, nehogy a kétféle magyar�za.t ál.t�l felreertest 
okezzanak és z�tva,rba hozzák alárenclelt�elket esetleg 

k k n�JIl <'l1Q'cclhető birálQ'atásokra alkalmat azo na· meg C" � � 
al\j Iln aj;, 

. , Minthogy pedig az örsparancsnok, sok mas egye��'n 
kivül, az alárencle}tek helyes irányban valo okta,tásA.ert 

W SANDOR 
órÁ.S és ékszeré •• , Budapest, VIII. ker., 
Józ8of-körut 81. sz"m. - Saját házában. 
Ö CS. és kir, Fensége Józse! !öherczeg karn. száll. 

Alap. 1892. 'Telefon 62-68. 
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is felelős, magától értetődik, hogy mindaddig, mig ő másképen nem intézkedik, vagy a nézetét bizonyos c101-
�okra nézve meg nem váHoztatja, az ő felfogása az 
Irányadó mindenekben. 

A fegyelem ellen vét tehát az a másodaltiszt a ki . , 
az örspara,.ncsnoka beleegyezése nélkül, annwk felfogá-
sától eltérő oktatásban részesiti az wlárendelteket, mert 
ezzel akarva vagy nem akarva, de határo2iottan csök
kenti annak tekintélyét azok előtt és lfönnye:p. fegyelmi 
zavarnak vetheti meg az alwpját. Ettől pedig annál is 
inkább óvak@dnia kell a. mlÍJsoc1altisz1inek, mert mint 
már fentebb is emlitettem, a fegyelem helyes kezelésé
nek megtanulása is egyik főkötelességei közé tartozik. 

A fegyelem keze.léséről; még pedig annak helyes ke
zeléséről lévén sz&, határozottarn mondhatjuk, hogy en
nek elsajátitása, illetve tökéletesitése . éppen a má.sod
altiszti alkalmazás ülejére esik, még azoknál is, a kik 
katonai vagy honvédségi csapattestüknél altiszti rend
fokozatban voltak és igy némi fogalmuk lehet a fegye-I 
lem kezeléileről. 

Határozottan érvényesül itt az az elv, hogy fegyel
met kezelni -csak az tud, a ki engedelmeskedni meg-
tanult. : . . 

. . , 
Okoskodó, tulérzékeny, daczos természetü, más.oknál 

mindent jobban tudni akai'ó másodal'tiszt csak rontja a 
fegyelmet az őrsön, de soha sem lehet segitségére őrs
parancsnok!j,nak ar fegyelem helyes kezelésében. 

Az a másodaltiszt, a ki alárendelt csenc1őreivél tul
bizalmas' pajtáskodásba merül, a ki azok előtt őrs
parancsnóka tetteit, rendelkezéseit tudákosan birMgatja, , annak háta mögött áskálóc1ik, helyzetével vagy szolgá
lati megbizatás aival elégedetlenkedik, a rábizott dolgok 
értékének jelentőségét kevesli vagy tu,lsokra becsüli s 
ennek a csenc1őrők előtt gyakran és czélzartosan kifeje
zést is ·ad: csak rontja a fegyelmet, mert a rossz példa
adással azokat is a fegyelmetlenkedésre buzdit j a. 

Elitélendő az ilyen eljárás annál is inkább, mert a 
másodaltisztnek éppen. az a kötl?lessége, hogy összekötő 
kapocs' legyen az örsparalllcsnok és csendőrei között. 

Hivatását tehát· csak ugy tölti be helyesen, ha arra 
törekszik, hogy az örsparancsnok és a csendőrök között 
bármi okból felmerülhető ellentétnek, mielőtt az kifej
lődhetnék, ideje40rán való ügyes beavatkozással élét veszi. 

Annátl könnyebben teheti ezt, mert ha ügyesEln viszi 
a szerepét, ugy az' örspar;l.Ucsnoka, mint a cselldőrök 
bizaimát csakhamar megnyerheti. Ebben az esetben pe
dig, mind a két fél bizalommal fordul hozzá olyan dol
gokban, amelyekben az alárendeltnek felfelé s�ó��ólóJ�, 
az azok ellen' fe.lmerülhető kifogás oknak enyhltoJe, YI
szont az örsparancsnok, talán téves értesülésből szár
mazó rendelk�z�seinek -vagy kifogásainak szigoruságát, 

. - '-� ... - l.�J 7 a�gusz·tus M . 

a tévedés eloszlatásával vagy a helyzetnek tárgyilagosabb kimagyarázásával, már a lefelé való közvetités előtt, csökkentheti. 
�em azt akarom ezzel m!;lUdani, hogy a másodaltiszt egyik vagy másik, csendőr hibáját takargassa, hanem azt, hogy a hol kisebb hibák vannak, azt oszlas sa el a saját hatáskörében, ha lehel jÓindulattal, ha igy nem lehet, a kellő szigor alkalmazásával és ne' csin!Í.ljon nagy hühót jelentéktelen dolgokból. Ha pedig a hatás

körét tulhalac1ó olyan események fordulnak elő, a me
lyeknél a bünös komolyabb felelősségre 'Vonása nem 
mellőzhető, az enyhítő jelenségek kötelességszerü ki
domboritásával' jelentse azt örsparancsnoÍrának, hogy az 
mindj�t az első pillanatban tisztában lehessen a sza
bálytalansá-g, fegyelmetlenség vagy -mulasztás igazi je
lentőségével s hogy az rossz szándékból, bűnül, róható 
vagy vétlen mulasztásból eredt-e s annak megfelelően 
birálhassa el az esetet és tehesse meg a szükséges in
tézkedéseket. \ __ 

Ha pedig a csendőröknek olyan természetü általános 
vagy különleges óhajuk van, a mi a szolgálat vagy a 
fegyelem hátránya. nélkül teljesithető, a másodaltiszt 
alkalomszerü, ügyes közvetitése mellett mihdig köny
nyebben elérhetik azt az örsparancsnoknál, mintha 
egyszerre együtt kérn ék, a minek a követelésre való 
összebJeszélés látszata lenne, vagy külön-külön kérnék 
s ezzel olyan jelentőséget adnának a dolognak, mintha 
egymasnak rosszakaratu felbiztatása folytán cseleked
nének .. 

Ezer meg ezer külön féle megtörtént esettel lehetne 
az. itt felsoroltak helyességét igazolui és bizonyítani 
annak valódiságát, hogy egy . rátermett, ügyes, életre
való s- mindent idejében felismerő másodaltiszt, ideje
korán való beavatkozásával, mily előnyösen tudta egy
egy kitörni készülő. fegyelmi zavarnak, vagy valamely 
jeleLtősebb szolgálatellenes cselekménynek elejét venni, 
vagy mily 'sikeresen tudott a fegyelem és rend helyre
állitásában .közreműköc1ni ott, a hol csak kevés idővel 
elébb még fejetlenség. vagy ki n'em egyenlithetőnek 
látszó összeférhetetlenség uralkoc1ott az örsparancsnok 
és a legénység között. . - /,J-

Ellenben tagadhatatlan �z is, bogy sok Ö.9>Pl1TlIiÍcsnok 
és csendőrei összetartó, békés együttJHl1fl5aés.ét zavarták 
már mea éppen az olyan másodaltisztek, a kik a fentebb 

o , 
ismertetett jó tulajdonságokkal nem .rendelkezven, e 

helyett ingerlékeny, izgató, felbujtó, rosszra csábitó ter
mészetük által' ösztönöztetve, irigységet, összeférhetet
lenséaet gyülöletet szítottak az őrsökön vagy a csend
örök kö�ött vagy az örsparancsnok és alárendeltjei kö
zött. 

Emberi gyarlóság jellemzi ezt, kiváló férfias karakter 

GRAIOPBON-BEGEDÖ I BARMONIKA 
-

10-12-15-20 korona 40-50-60--70 korona 

lóoiil
k 1��·2trt!:�':.I,. flnom�bb 2 soros 30-40-50 kor. leufln. 80zél 6ramamrkezettol 

a legjobb min5ségben sz egész országbsn elismert elsőrangn magyar hang ... rtelepen 

Beményi Mihály· nál Bzerezhetö qe Bndapesten, Király"utcza 58. sz. 
Minden hang .. erröl ktlllIa árjegyzék kérond6. 
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amazt. E két ellentétes természetü másodaltiszt közé lan, mert egyetlen másodaltiszt sem tudhatja előre, esik aztán az a harmadik, a ki se nem árt, se nem hogy későbben melyik örs önálló vezetésére. kap majd használ. Félénk, tehetetlen, gyámolitani kell mindenben. megbizatást. Már pedig mennél szélesebb körben szeKérdez, tudakol, csak utas�ásra vagy kérésre cselekszik, rezhet magának a hatóságok előtt és a lakosság köréakkor is hosszas töprengés, felesleges fontolgatás után ben jóindulatu ismeretséget, annál nyugodtabban nézés sohasem bizonyos, hogy jól. het a jövő elé, mert nagyobb esélye van arra, hogy is-A csendőrség és a hatóságok illetve a lakosság kö- merősök közé kerülvén, kötelességszerü ismereteinek zötti jó viszony ápolására illetőleg megteremtésére a két gyarapitását máJr előbbi hasonló müködése ·is nagyban utóbb emlitett altiszt egyikEi sem alkalmas. Már pedig a elősegiti. . 
másodaltisztnek az is főtörekvése kell hogy legyen, hogy Természetesen csak akkor remélheti ezt és csak akezt a fontos kötelességet már ebben az alkalmazásban kor várhatja, hogy úgy a hatóságok, mint a lakosság elsajátítsa s mint ebben a tekintetben is képzett altiszt a kellő bizalommal fogadják, h� már előzetes ottléte 0.1-kerülhessen annak idején egy örs élére. kalmával iparkodott ezt a bizalmat kiérdemelni. Közismert tény minden csendőregyén előtt, hogy a Azoknak ellenben, a kik másodaltiszti idejüket folyton csendőri kötelességekkel járó teendőket csak az tudja.... egy és ugyanazon örsön töltik és önállósitás alkalmával 
közülünk eredményesen ellátni, a ki a hatóságok és a más, előttök ismerétlen helyre és . idegen népek közé 
lakosságok támogatására minden körülmények között kerülnek, sokkal nehezebb a helyzetük; mert, ha min
számíthat. Erre pedig csak az a csendőregyén számithat, den tekintetben kifogástalanul megállják is a helyüket, 
a ki úgy szolgálaton kivüli, mint szolgálatban való ma- mégis eleinte bizonyos ideig azt tapasztalják, hogy tllir
gatartásával biztositotta magának a társadalom rokon- tózkodó, várakozó álláspontra helyezkednek velök szem
szenvét. ben úgy a hatóságok, mint a magánszemélyek és csak 

Ez a feladat fokozott mél'tékben hárul az altisztekre. lassan-lassan kezdenek velökJ:negbarátkozni és őket a 
Ritka eset ugyan, de szórványosan mégis előfordul, kellő bizalomban részesíteni. 

hogy egyes altisztek, talán téves felfogásból kiindulva, A csendőrségi törvények, utasitások és szabályok .min
vagy tulérzékenységük által vezettetve, a hatóságok fe- denkire és minden területen egyformán kötelezők -agyan, 
jeivel illetőleg egyes hatósági személyekkel szemben mégis tagadhatatlan, hogy végrehajtásuk, bizonyos te
tanusitott magatartásuknál megfeledkeznek arról a tisz- kintetben az. lia hány ház, annyi szokás)) elvének be
teletről, a mire utasitásaink értelmében a minden alka- folyása alatt áll. Önként értetődik tehát, hogy felváltva 
10=0.1 való érintkezésnél kötelezve vannak. mennél több örsparancsnok alatt szolgál egy másodal-

Ugyancsak volt már eset arra is, hogy egyes altisz- tiszt, annál több tapasztalatot szerezhet magának a jö
teknek a lakossággal való érintkezése nem történt abban vőre nézve, nem csak abban a -tekintetben, hogy miként 
a megnyerő modorban, a melynél fogva biztosithatta kell egy örsöt helyesen vezetnl, hanem abban a tekin
volna magának a lakosság szimpátiáját általában. tetben is, hogy miként kell elejét venni azoknak a 

Azért utalok itt mínd a két esetre nézve az aHisz- kisebb-nagyobb kellemetlenségeknek, a melyek alól 
tekre, mert - bár az említett kötelesség egyaránt hárul egyetlen örsparancsnok sem érezheti magát teljesen 
minden csendőregyénre - nyilvánvaló, hogy az altisz- mentesnek. 
tek pél<;iaadása szolgál. e tekintetben is követendő ut- Nincsen tehát semmi jogos alapja annak az elkese-
mutatásul alárendelt jeiknek. _ redésnek, a melyet egyes másodaltisztnél a gyakori ve-

Minthogy pedig min·den másodaltiszt, ez alkalmazása zényelgetések miatt tapasztalunk és a melyet rendesen 

ideje alatt, a gyakorlati helyettesitések alkalmával, igen a felmerülő anyagi áldozatokkal igyekeznek igazolni, -

sokszor kerül abba a helyzetbe, hogy a hatóságok fejei- mert ha fel is merül ilyen anyagi áldozat az ide-oda 
-' 

nél meg kell jelennie, vagy egyes hatósági személyek- való v �ényelgetésböl, bőven megtérl�l a� a
.�

az 
.
�Si 

kel kell szolgálatot teljesítenie, :akár az anyaörse terü- nyereség ... ·· -l a mit a nagyobb klterJed,..li.J 1;1 eret-
, It t' 'd· 'b t·· szerzés és böv�b �lt"asztalat folytán.l'emtílhet. letén, akár más örsre való vezenye e ese l eJe en or- r ./ 

I "l ·t·· k E' s ku··lo··nben l· S, a mm· t tudJ·uk, csak azok a másod-ténik is ez, - sohase tévesszék szem e outasI asam -
. 

d lk ' ·t altl·sztek vannak a gyakor·l· vezényeli!etésnek kitéve, a 
nak az ilyenkori érintkezésre vonatkozó ren e ezesel , � � 

mert a későbbi időben sokkal könnyebben állhatja meg kik úgy a. csendőri alkalmaztatásuk alatt, mint az aI-

k h tiszt.i tanfolyamban kevésbbé jó képesitést tudtak fel-
a helyét az altiszt, mint önálló örsparancsno , a 
már másodaltiszt korában megalapozza a poziczióját. mutatni. Ezekl-e pedig határozottan rájok fér ez a gya-

k lód kori változatosság és ha alaposabban meggondolják a 
Gyak.ran halljuk, hogy egyes másodaltiszte zugo -

nak az örsükr@l való gyakori elvezényeltetések miatt. dolgot, önként rájönnek magok is, hogy ezen az uton 

l, k' való kipróbálásuk úbay a szolgálat, mint a testület ér-
Eltekintve attól, hogy minden ilyen vezény es, a ar 

, d dekeinek csak a javára válik. De előnyükre szolgál ne-
helyettesités, akár kisegités a czél, - - a szolgálat er e-

bb . k ' kik maba�knak is, mert ez alapon - mint fente .1S 
kében történik, a szolgálat érdeke pedig minden or es 

k ·· említettem - több helyen, szélesebb körben szerzett lS-
minden tekintetben felette áll a magánérdekekne l . I t Ípílretekkel és tapasztalatokkal r�udelkezvén, önálló fI-

-ez a panas:iíkodás allért sem helyénvaló, sőt Jogo,su a -
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kal .maztllitásukban könnyebben tudnak majd érvénye
sülni. 

Számtalan esetben bebizonyosodott már az, hogy egy 
ilyen, valóságos ör&kké bolygó-zsidóként vándorolgató 
másodaltiszt, - bár iskolai képesitésére nézve mögötte 
állott az altiszti tanfolyamból vele egyiitt kikerült an
nak a hasonló rangu bajtál'sának, a ki azonl:)al szakasz
vagy j árás-székhelyére került másodaltisztnek és onnllin 
jutott később önálló örspa:rancsnoki megbizatásra, _ 
gyalwrla�i szolgálatban mégis jobban és <;lredményeseb
ben érvényesül annál, mert a gyakorlati szolgálatban 
használható ismeretei és tapasztalatai gyarapitására sok
kal több módja és alkalma volt a tobb örsön ·teljesitett 
szolgálata alatt, mint annak az egy és ugyanazon az 
örsön. 

Azt különbe_n több olyan másodaltiszttől hallottam 
már, a ki szakasz- illetve járásszékhelyéről került ön
állóságra, - hogy bár az irodavezetésben minden jál'. 
�asságot megszereztek, visz01ilt a csendőri nyomozások
hoz szükséges gyakorlati ismeretük igen ·gyenge lábon 
állott, sőt ebbeli előző gyakorlatukat s a kitartást és 
az önbizalmat többé-kevésbbé azok ·is elvesztették, a 
kik azelőtt úgynevezet� jó pyomozók voltak, mert más
nemü elfoglaltságuk mellett kevesebb külszolgálatot tel
jesitettek, őnálló szolgálati működésre kevesebb íefük 
volt és igy kijöttek a gyakorlatból. 

Hasonlóan kevés jót igér az olyan városi örsön tel
jesitett másodaltiszteskedés is, a melynek�külszolgálatot 
is teljesítő rendőrsége van. Ezeken a helyeken minden 
bünesetet a l;endőrségnek jelentenek be, a' csendőrségi 
rendesen nem is saját kezaeményezésből, hanem ·csak 
felhivásra nyomoz, még pedig leginkább olyan esetek
ben, !I melyeket a rendőrség pIál' kideritepi nem tudott 
s legtöbbször el is rontotta az egész' nyomozást. 

Igaz, hogy az ilyen esetnek a kideritésével még jobban ki 
lehet érdemelni az elismerést, mert egy elhibázott nyomo
zást helyes utra terelni éa eredményesen lefolytatni sokkal 
jelentősebb siker, mint egy kezdettőliogva minden nyomra 
vezető jel-, adat- és egyéb anyaggal cse�dőri kézbe ju
tott bűneset kideritése. De hát ehhez I természet kell. 
Olyan természet, a mely nem válogatós, hanem mindent 
úgy vesz, a .hogy kap és csak kötelességet ismel:: 

,Ha már most az örsparancsnok ilyen, haso.nlóvá ne
velheti a másodaltlsztet is. De ha a leirt helyzettel 
maga az örsparancsnok is elégedetlen s az átvett bűn
esetek nyomozását abból a kishitü felfogásból kiindulva, 
hogy hiszen az úgy se vezet .már eredménYl'e, csak kö
zönyösen, reménytelenül, immel· ámmal teljesiti s ebbeli 
felfogásának, gyakori zugolódás mellett kifejezést is ad, 
ezekkel még a legjobb indulatu, a szolgálatot buzgón, jó
kedvvel teljesitő másodaltisztet is félrevezeti, elkedvte
leniti annyira, hogy hosszabb idej ü, mondjuk l �2 évi' 

ottlét után, egy közönyös, kishitü, saját tehetsJge iránt 

is már 'bizalmatlan másodaltisztet találunk a régi re

ménykedő, bizakodó, a nehézségektől' vissza nem ret-

tenő, volt jó nyomozó h(üyett. 
\ . . .. 

Hiszen tagadhatatlan, hogy nincs ember hlba nelk�l. 

De mégis enyhébb birálIlit alá vehetjük és vesszük is egy mozgalmas örsről önállóságra került s úgy irodailag, mint a gyakorlati szolgálatban kipróbált, ed�ett 
másodaltisztn�k, a közvetlen ellenőrzés megszünése kö
-vetkeztében esetleg felmerülő erkölcsi hibá,ját, esetleg
szellemileg való gyengébbségét, mint valamely nyugal
mas örsön elpuhult, bony.olultabb ügyekkel egyáltalában 
nem foglalk0zó, a gyak0rlatból már kijött haso:nló ál
lásba került bajtársunknwk a szolgálat i�ánt később is 
tanusitott közönyösségét. Mert hiába van a jó szellemi 
képesség, ha az emberben .runcs meg a kötelességér
zet, - vagy ha ez némileg megvolna is, hiányzik a 
gyakorlat . és gyenge a ' becsvágy s igy nincs erkölcsi erő, 
a nii nagyobb tettekre serken.tené. 

Mintl;iogy pedig az utóbbi időben - a háború előtti 
időt értem, mert a háború óta nem volt altiszti tan
folyam - igen sok volt a másodaltiszt és mivel az al
tiszti tanfolyamok mindig jóval nagyobbszámú altiszti 
növendék�t adtak, mint a mennyi az örsparancsnoki 
és az il'o dab eli nasonállásuak köréből felmerült sokkal 
kisebb fogyaték mellett, önállóságra elhelyezhető lett 
volna, - s továbbá, mivel ezek kőzül is leginkább az 
úgy elméletileg, minL gyakorlatilag képesitett�bbek ju; 
tottak hamarább önálló poziczióba vagy irodai alkal
mazásba : - bizony előfordUlt, hogy a gyengébb képe
si,tésü, esetleg erkölosileg gyengébb karakterü másodal
tisztek egynémelyike 5-6 évig is elvárhatott, mig ·ön· 
álló ö!'sparan0snok lehetett. 

Minthogy továbbá az is gyakol'Í ·eset volt, hogy a 
gyengébb képesitésű másodaltiszt, ha akár szükség ese
tén, akár hosszabb szolgá�ati idejére való méltányos
ságból, önálló örsparancsnok lehetett, de ennek a meg
bizatásnak vagy erkölcsi szempontból vagy kellő gya
korlati képesités hiányában megfelelni nem tudott, -
hamarosan elmozdittatott az önállóságtól: - nagyon 
ajánlatos, hogy a másodaltiszti (esetleg harmad- negyed
altiszti-) állásban levők önképzésükkel szorgalmasan fog
lalkozzanak, mert csak igy érhetik el hamarább vágyaik 
netovábbj át: az önálló örsparancsnoki meg�izatást és 
ennekfolytán az előléptetést is. 

Különösen most lesz erre nagy szükség. Mert igen 
valószInű, hogy a háború után nagyobb fogyaték vá�'

.haM az önálló altisztek sorából. Ezek helyére pedIg 

csakis a mostwni m�sodaltisztek fognak kerülni és pedig 

elsősorban azok, a kik erre való rátermettségüknek és 

- meo-bizhatósáauknak eddig is kiváló jeIét adták és re

mé�yt nyujta�ak arra, hogy elöljáró parancs�okságaik 

nem fognak bennük csalódni, nem ad�ak
. �

aJd okot az 

elmozdítfÍsra, hanem használható altIsztjel lesznek a 

testületnek. .. 
Ilyen követelmények mellett most �s k�

.
nnyen .. 

e�ofor

dulhat majd, hogy a bár fiatalabb llletoleg rovldebb 

szolaálati idej ü, de hivatásukkal komolyabban foglal-

k � tÖ�'ekvő másodaltisztek megelőzik a hosszabb szolozo, - . 'k t E t 
álattal biró illetőleg rllingban idősebb kartarsal a .  . z 

:zonban Boh
'
asem lehet rosszakaratu. mellőzésn:�k tekin

te�i, mert nyilvánvaló, hogy az örsparancsnQkl}llássaJ. 



1917 aúgusztus M. CSENDŐRSÉGI LAPOK 285 
Járó sokféle és fontos feladatok az elölj�ró parancsnokságoknak is kötelességévé teszik, hogy csak telj esen megbizható és minden tekintetben kipróbált altisztek kezébe tegyék le az örskörletek közbiztonsági viszonyai feletti felügyeletet és az örsök legénységének a 
Revelését.o 

Tisztába-n van azzal mindel'i! más0daltiszt, hogy elől
j"á,róiknak hozzájuk füzött bizalma és az enriekfolytán 
kiérdemelt elöljárói jóindulat és gondoskodás juttatta 
őket annak idején az altiszti tanfoly�mba. KötelesRé
gük tehát, hogy ezt a bizalmat, további szolgálatuk 
folyamán is fokozzák, folyton erősitsék és ne okozzanak 
csalódást azoknak az előljáróknak, a kik őket jóindula
tukra és bizalmukra érdemesitették. 

Ezt követeli' tőlük a közbiztonsági szolgálat és a tes
tület érdeke s ugyszintén a saját-, esetleg hozzátarto
zóink Jövőj e ii'ánti. kötelességszerű gondoskodás IS, 

·KÉPEINKHEZ. 
A keleti legujabb nagy harczok szinhelyéről. 

Mint egy ujságközlemény folytatása, úgy kapcsolódik 
hozzá, a jelen számunkban közölt képsorozat a lapunk 
legutóbbi számában közreadott képcsoporthoz. A keleti 
legujabb nagy harczok szinteréről valók ezejr is. Onna�, 
arról a területről való felvételek, a melyet ezuttal mar 
harmadszor mentenek fel dicső seregeink az orosz uralom 
alól. · Diadalmas lendülettel megkezdett és ugyanolyan 

- lelkesedéssel folytatott előrenyomulása ez a középponti 
szövetségesek együttes hadseregeinek s része, van b�nne 
!'lgyszerre mindeniknek. Egységes fronton, ml�t a lancz
szemek, egybekapcsolódva harczolnak az osz�ra

,
�-magyar: a német, a bolgár és a török birodalom dlCso csa�atal 

s üzik az ellenséget pihevés nélkül. Minden nap ujabb 
és ujabb harczi eseménnyel gaz,dagitván a�t a győzel,mi 
sorozatot, a melyet az ellenseg nem vart t�madasa 
folytán meginditott ellentámadásu!!k,kal me?nyl,to�tunk. 
A dicséret és az elismerés egyforma� meg�lletl ugy ,a 
S!1j�t katonáinkat, mint ' szövetsége�emk hOJl csapatait 
ezért a legujabb kiváló fegyvertényert, _ 

Szinte lehetetlennek látszott ez a mai ellenoffenzivánk 
s maga az ántánt is egyenesen megdöbbent annak me
rész lendületétől. N em hitték, szinte lehetetl?nnek, tar
tották, hogy akkó r, a ' mikor az angol-fa'anczla fron�on 
hénapoR óta irtóZ'!!,tos véres hal1czobt folytat , ?llenUl;tk 
Európa két leghatalm�sabb ne�z,ete, s, a , ml�?r del
nyugaton egyik offenzlvát a ma sik ut�n mdltJa meg 
ellenünk az olaszok egész hadserege : Ily fo,Iytatólagos 
,eredményekkel, többszörö.s front-áttqr�ssel Járó

, 
ell�n

támadást kezdbessünk a bár meggyengult, de . meg mm-
. dig milliókr!!, menő hadsereggel rendelkező o:osz

,�
,k 

'ellen, S ma már ott tartunk, hogy, n
emcsak a ml te�u- • 

letünket tisztitottuk meg az ellenseges ,csapatoktól, ha
lJlem saját birodalmuk területén is a:nnyua zavarba hoz
tuk őket, hogy Eróditól kezdve majdnem a. Fe.kete ten-
, erig huzódó frontrészen megkezdték teruletuk fenye:etett részeinek kiüritését. Ilyen eredmények ' után 

,��,m 
'thet kétségbe bennünket, ha képsorozatun,k �ozott 

�lnitt-amott a dicső elmulást jelző temetők kepe IS fe�
tünik az olvasó előtt, mert hiszen megtanulhatt�k m�r 
az elmult három év alatt, hogy ott, a hol a ény ,es 
dicsőség virul, elmaradhatatlan azoknak az árnyéka IS, 

HIREK . . 
Egy �rmester tragédiája. Kasza János I. o,szt. őrmester es Kotyesz János csendőrből állott járőr, julius hó 30-án az óbéli örsről azzal vezényeltetett szolgálatba, hogy a csapattestétől megszökött Vladiszavljev Szima h,onvédet fogj� , el. A járőr, az emlitett napon este félkilencz óra taj ban a StOl tanyára érkezett, a hol a bonvédszökevényt kereste. Kasza Őrmester keresés közben a terményosztagok között alvó cséplőmunkásoK közé tévedt, a hol Mi.sits Endre, 5. honvéd gyalogezredbeli szabadságolt cséplő-gepész honvédet kérdezte a szökevény holléte felől. Minthogy Misits a kérdésre kielégitő választ adni nem tudott, Kasza őrmester karp.bélyát a cső végénél megfogva, a tusával Misitsre ütött, mi�özben a karabély elsült és a lövedék az őrmeser hasüregébe :Qatolt. Kasza őrmester meglövetése után. még mintegy 1 5  perczig folytatta - a szökevény utáni keresést, majd járőrtársának a szökevény elEogatására vonatkozólag utasitásokat adott, ezután egy kisebb terményosztag mögé buj va, valószinü1eg a beállott fájdalmak és az eset fölött érzett szégyentől sarkalva, karabélyátt torka alá illesztette, ait elsütve, öRgyilkosságot követett el. 
Katonaszökevények garázdálkodása. Teszlák György, 

a kiskunmajsai örsre beosztott tartalékos őrmester, szol
gálat köz�en, augusztus_hó 3-án Kiskunmajsa község
ben, katonaszökevények által, vadászfegyverböl leadott 
lövéssel agyonlövetett. A tettesek elmenekültek, nyomo
zásuk iránt erélyes intézkedések tétettek, - Dombó 
községben (Máramaros megye) julius bó 29-én, a bad
sEll'egparancSllokság intézkedése folytán, katC?naszöke
vények után razzia;' tartatott, Ez alkalommal Vágó János, 
a dombói - örsre beosztott népfölkelő, este 10-1 1 óra 
között, a dombói határban, egy ismeretlen katonaszöke
vény által, szive tájékán meglövetett. Vágó népf@lkelő 
meglövetése után a dombói örsre szállittatott, a h.ol 
orvosi gyógykezelés alá vétetett, de augusztus hó 2-an 
délután féltiz órakor szenvedett sérülésébe belehalt. 
Az ismeretlen tettes után széleskörü nyomozás val! fo-
lyamatban, -

Egy erdőőr halálos végü elle�szegülés�. Cs�bo�a 
Szilárd, a m, kir, II. számu csendorkerulet allomanya
ból a gombosi örsre vezényelt csendőrt augusztus hó 
5·én délután I I  órakor a gombosi rév�tkelés ,közelé?�,n, 
szolgálati fellépésből kifolyólag, Ny�ral �,?

ras erdoor, 
ellenszegülési szándékkal, bottal fej be �to\te, C�ob,ota 
csendőr Nyárai ellen lőfegyverét hasznalta, Nyaral a 
lövtldéktől talMva, összeesett és nyomban megbalt, 

Szerkesztői üzenetek. 
U· ,: } • Né t " nk szerint megilleti. Odaitélését szolgálati 

zvo nYI, ze u 
uton kérje, 

. nt kémek és más államellenes oselek . P. 50, Az Idézett po , 
tk 'k Hailifoaolyszökevé. 

:;:;',�en 
. rc:a��:t ::;::;I

;:;�s :�:I:�é�y nem terheli - nem 
alkalmazható, 
10 1885, Nem

d
" 

Ű l' tézés alatt &11 
-
Eayébként türelem, w Nősülen o. gye e III '" ' o  . 

r� G dolkozó Mint n6sök nem vehetők VJssza, , o n  , 
, ' á 'Iá t;ó,n lehet beszereZlll, 1876 Jelenle'" o6o,k mag .. nv .. s I s u ,  

k á k -- -- I  
S. H: 21-63� Meghlsérelheti. A siker azonban 6 0  m s oru · 

ménuMI is füg�, , I ál t' t �'
dni óhaj LÓ. VoLt rá e�et, KérJe szo g a l ,tt on" 

T " . Himesháza, FOl'duljon ,Az Est, kIadóhIvataláuak 
kö�;"����iyó,hoz : Budapest VIII, Erzsébet·körut 20, sz, 

Utmester. ' 1. Nem. 2. Sorsjegyei nem nyertek, 
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HIVATALOS RESZ. 
SZEMÉLYI . .  

UGYEK. 

Legfelsőbb elhatározások : 

Ö császári é� apostoli királyi Felsége legkegyelme
sebben 

megengedni méltóztatott, hogy 
Győrfi Imre L, VI. számu csendőI'kerületbeli alőrmes

ter, a �e�i adományozott bajor királyi 2. oszt. kOTonás 
katona! el'demkeresztet elfogadhassa és viselhesse. 

Ideiglenes nyugállományba helyeztetik : 

1 9 1 7. évi augusztus hó l -ével : 
CzeIter Mihály, III. számu csendőrkerületbeli j iÍlrás

őrmester, a meg<ljtett felülvizsgálat alapján, mi.nt !,j'elen
leg szolgálatképtelem hat (6) hó tartamára. 

Választott lakhely : Kiskunfélegyháza. 
Csekme KároI,y, VII. számu cse-nd<'lrkerüIetbeIi tőrzs

őrmester, a megejtett felülvizsgálat alapján, mint «rok
kant, népfölkelési fegyveres szolgálatra is alkalmatlan. " 

Választott lakhely : Brassó. 

J deiglenes nyugállományban meghagyatik :  

19 17. évi augusztus hó l-ével : 
Kovács Gyula, VII. számu csendőrkerületbeli ideig

lenes nyugátllományu járás őrmester, a megejtett újbóli 
felülvizsgálat alapján, mint «I'okkant, népfölkelési fegy
veres szolgálatra is alkalmatlan )) .  

Választott lakhely : Csíkszentmárton. 

Okiratilag megdicsértettek : 

a m. kir. IL számu csendőrkerületi parancsnokság 
által : 

Gaál Imre 2. oszt. őrmester, a közbiztonsági szolgálat 
terén, valamint a szab. osztrák-magyar államvasut tár
saság � dognácskai és vaskői erdőbirtokán elharapózott 
falop�s és orvvadászat meggátlása körül kifejtett ered-

�ményes tevékimységeél't ; 
Kovács Ferencz, 2. oszt. őrmester, Kósa Gergely, 

Balogh János ' és l?aranyi Pál alőrmesterek, az 1 9 1 7. 

évi január hó 2?,én Szilha községben elkövetett három�.
zoros rablógyIlkosság tettesének 222 órán át tartott u?yes, leleményes és nagy körültekintésre valló nyomo�as során 

,eszk?zölt kideritéseért, elIogásáért és az Igazságszolgaltatas kézébe történt átadásáért . yillányi Imre 2. oszt. őrmester, Orbán 
'
Pál, Tóth LaJo� �II. és Kránicz Pál alőrmesterek úgy a közbiz�onsagl szol?á�at terén, mint a háborúval kapcsolatos es .a ��tona�. erde�e�et érintő más irányu szolgálatok telJesJtese korül kIfejtett ügybuzgó és igen eredményes tevékenységükért ; -

T?th Antal II. járásőrmester, örs- és járásparancsnokI, , valami�t .helyet�e� szakaszparancsnoki minőségben ugy a kozblztonsagl szolgálat terén, mint a hábo
�·u.val kapcsolatos és a katonai érdekeket érintő más uan:ya szolgálatok teljesitése körül kifejtett ügybuzgó és faradhatlan tevékenységeért ; 

p�v�d J ó�sef 1. 2. oszt. őrmester, örsparancsnoki Iru�,ose?ben Ige� e�ponál,t � kivál� körüJtekintést igénylő ors�n ugy a kozblztonsagl szolgalat terén, mint a báboruval kapcsolatos és a katonai érdekeket érintő más i,rán:yu szolgálatok , teljesitése körül kifejtett ügybuzgó 
es faradhatlan tevekenységeért ; 

Firsching János csendőr és Polyá.k István nép fölkelő 
őrvezető, 1 9 1 7. évi márczius hó 8-án Temesmóra 
községben pusztitott árvizveszély alkalmával az ember
élet és vagyonmentés körül tanusitott bátor és önfel
áldozó magatartásukért : 

Betea István és Kristály András alőrmesterek, Temes
paulis községben 1 9 1 7, évi márczius 8-án a Kövéres 
csatornán feltorlódott jég meginditása és levezetése, 
valamint a lakosságnak ezen munkálatokban -való rész
vételre buzditása körül kifejtett igen eredményes tevé
kenységükért, mely eljárásukkal az áradó viz kiöntését 
es a csatorna védgátjának iíttörését megakadályozták. 

Nyilvánosan megdicsértettek : 

a m. kir. II. számu csendőrkerületbeli parancsnokság 
által : 

Zrinyi István népfölkelő őrmester, Guzei János sza
kaszvezető és Szabó János honvédtizedes, az 19 17. évi 
j anuár hó .27-én Szilha községben elkövetett három
szoros rablógyilkosság tettesének 222 órán át tat'tott 
ügyes, leleményes és nagy körültekintésre valló nyomo
zás során eszközölt kidel'itése körüli hathatós közre
müködésükért ; 

Márovits Mátyás I. oszt., Barát Lajos, Vass Lajos L, 
Szilágyi Sándor L ,  Rus János, !lea Simon, Fekete �á
nOs II. oszt. őrmesterek, Sorbán Ottó, Kozma Istvan, 

Magyar Közfiszfviselők és Állami Alkalmazottak Takarékpénzfára 
Köztisztviselői kölcsönök 
törlesztésre. 

r é s z v é n yt á r s a s á g  Kölosönök lakbérletiltás 
ellenében. I 

Előlegek értékpapirokra. 
Osaládi házak és telepek 
létesítése. 

Budapest, VII., Rákóczi.ut 16. sz. 
,= Telefon 153-44. szám. = 

Alaptőke 2.000,000 korona. 

Külföldi pénznemek vé
tele és eladása. 
Sorsje�eknekrészletreés 
készpenzért való eladása. 

Elfogadunk betéteket takarékpénztárí könyvecskére. 1. Oly' 
takarél<betéteL< után, melyeket hat hónapi felmondásl I�,! 
lekötése mellett helyeznek el intézetünknél, 60fi> (hat) bet!,h 
kamatot fizetünk.(A tőkekamatadó levonásával.) 2.01y takarek: 
betét után melynél a betevő az 1. ponthan Jelzett felmon�lásl 
Időt ki nein köti, 6'/.% (öt és fél) betét! kamatot hzetunk. 
(A tőkekamatadó levonásával.) 

Előlegel nyujtunk értékpapirokra, sorsjegyekre, vidéki Inté-
zetek részvényeire, J I 

Személyi kölcsönöket folyósitunk kezesség mell�tt vagy e 
zálogos biztositék ellenében, Jutónyos kamaUetel melle� 

l,Jtalványok Intóz,'ónyek és chequek beszedését elvállalJ 
ig;n mé;sélteJt költségek felszámitásával. 

Veszünk és eladunk értékpapirokat, idegen pénzeket 
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Iván Ján?s, .Fe�ér József L, Kovács' Dénes, Katona Gyul�, Bolkel Janos, Komluski Dusán, Parcsetics Józ�e� es K�ndor F.lórián alőrmesterek, úgy a közbiztonsagi szol?'á!-at teren, mint a háborúval kapcsolatos és � �a�onal
" el:dek�ket érintő más irányu szolgálatok telJesltese k01"1!I1 kifejtett ügybuzgó es iaen eredményes 

tevékenységükért ; " 

� 3Mitter Trifon csendőr és Reiter Mihály népfölke1óí 
s�,ak�szvezető, 1 � 1 8. évi márczius hó 8-án Temesmóra 
lrozsegben pusztltOtt árvizveszély alkalmával az ember
élet és vagyonmentés körül tanusitott bátOl' és önfel
áldozó magatartásukért ; 

Bende József nép fölkelő szakaszvezető, a Temes
paulis községben 1 9 1 7. évi mátrczius hó 8-án a Kövéres 
csatornán feltor]ódott jég ' meginditása és levezetése 
valamint a lakosságnak el6en munkálatokban való rész� 
vételre buzditása körül kifejtett iaen eredményes tevé-
kenységeért ; 

'" 

Fillmann Lajos járásőrmester, a GÓl' Mihály vasuti 
fékező sérslmére elköv.etett szánclékos emberölés tettese 
utáni nyomozás czéltudatos ker\lsztülvitele és a tettes 
.személyének kipuhatolás a és l.etartóztatása köriH kifej-
-tott eredményes tevékenysége ért. 

. 

Elóléptetett : 

alő?"mesterré " 
1 9 1 7. évi junius hó l -ével : 

Vnuk István és Stancsík Imre, V. sz�mu csendőrkerü
letbeli csen dőrök ; 

1 9 1 7. évi augusztus hó l - ével : 
Bacsó Látszió és Trefeli György, vr. számu csendőr

lierületbeli csendőrők ; 
1 9 1 7. évi augusztus hó 6-ával : 

Kiss József II. vezető, továtbbá Csóka István és Uj · 
-vári József csendőrök az V. számu csendőrkerületben. 

Lovaglási jutalomdijball részesittetett : 

a III. számu csendőrkerület állományában : 
Erhárcl János alőrmester 6 db, 
a VI. számu csendőrkerület állományában : 
Pacsi József alőrmester 3 clb, Tótiván Ignácz 2. oszt. 

<őrmester és Major László alőrmester 2-,2 clb 10  ko
,J:onás aranyból álló jutalomdijban részesittettek. 

Házasságra léptek : 

a m. kir. IV. számu csendől'ke;rület állományában ; 
Ungvári János alőrmester, Kertész Margittal, 19 1 5. 

évi augusztus hó 24-én, Tiszakanyáron ; 
a m. kir. V. számu csendőrkerület állományában : 

, Gombkötő Antal alőrmester, Őszi Mári::\'val, 1 9 1 6. évi 
november hó B-én ; 

Párkányi J ános al?rme�ter, Kubinszky Kat!�linnal, 1 916. évi november ho 26-an, AIsószelezsényben ; 
a m. kir. VII. számu csenclőrkerület állományá' an : 

1 9
Gábo;: Simon 2. oszt. őrmester, János Kat!Llinnal 16. eVl decz. 31 -én, Fogal'ason ; J ' Izer János, 2. oszt. 'alőrmester Elekes E 'li ' l 1917 . . á '1' h ' l ava , . eVl pn IS ó 12-én, Alsópugyon ; 

· �l.ág� .Mihály 2. oszt. őrmester, lVIiku Flórával 19 17 .  eVI apnhs hó  15-én, Zabolán ; J Focl�r .L�szl� 2. oszt. őrmester, Mátyas Juli nával, 1 9 1 7. eVI apnhs hó 9-én, Zabolán ' · S.z?ke �ergo.ly alőr�eBter, Kiss Annával, 19  ,L 7. évi apl'llis ho 24-en, Slmenfalván ; 
a m. kir. VIII. számu csendőr-kerület állomán(Yában : 

· .S�abaclos Antal alőrmester, Szenczi Juliannával, 1 9 1 6. 
eVI J anuál' hó 14-én, Margittán ; 

· Ke.rtész Antal alőrmesterj Pleyer Lujzával, 1 7. évi 
Januar hó 9-én, Tamáshiclán ; 

J �ll'a�csik János ideig!. nyugállományu alőr ester, 
Haliczkl Annával, 1917 .  évi április hó tO-én, Timáron ; 

.Pap Sándor 1 .  oszt. őrmester, Nagy Erzsébettel 19 17. 
évi április hó 26 -án, Tenkegörbeden. 

' 

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

j SZÁNTÓ J ÓZS E:F Í 
: ra � 19 éve szállit kerékpárt, bel,zélő· i : " � ' '/J, gépet, v,arrógépet, gummikat és 
• \i- . \\ felszereleseket az egész ország : . ' csendőrségének. Elismerő leve- . 
: leim ezerszámra vannak. - Pontos czim : : 
: SZEGED, VÁROSI BÉRPALOTA. : 
• • 
.......................................... ...... 

_.� .. · .... ·:�:��ti·h·;�;;;�·�ik·áil Orgonahangu, � váltóval 7 K, finom 9 K. C.Odá ..... 1 
ero. hangu, S igaz váUóvlll 1 5  K. Egé.z .enekari 
hanga , igaz váltóvIII 20 K. Erő. ""zél hlhngnak 
1 8 , 20,25, 40 K. Finom kétsoroB he.rmonikir.k, 1Iá. 
romsoro ... k, gramatiku. hangnak iB készülaek. 

: 
f Gramofon 
: CBodás"" er68, tiszta hangn be.zélőgép 40 K, 

: nagy .Union • •  zerkez"ttel 50 K. - LegBzebb f hanglemezek a.z Ö.BzeB da.lok. zenék, operá!;, 
' tréfá. előadások .tb. 80 fill.-től 4 K·ig. 

Javitásl mSterem. 

• ÁrJegyzék:et az összes bangsz8fekröl Ingyen, küld : • • 

: MOGYOROSSY GYULA i 
: királyi .... badalm.a.ott Ilangszergyár i 
: Budapest, VIII., Rákóczi-út 71. szám. : 

:. ......................................... , .... . 

VÁ R N AY L. S Z EG E D  
csendőrségi nyomtatványok és felszerelési czikkek telje� raktára. 

Fels�eTelési s�ükségletét igyeke��ék mindenki S ii1'
(/ősen bes�eTe�ni, mert a� á1"uk folyton dráf/ut'l1fCJ,k. 

............ N agy készleteink folytán nálunk előnyösen vásárolhat. • ......... .. 
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