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IV. .(Fol;ytatás .) 
A mint előbb mondottam, az erdőőr midőn hazulról 

távozott kijelentette, hogy ebéd�re hazatér; de haza nem 
jött. Nem jött meg másnap, sőt még harmadnap sem. 
Negyedik napon azután, tehát funius hó 8-án felesége 
be�nent az umdalmi eTdőmeste?'i hivatalhoz Csákvá?'1'a 
s jelentette, hogy. fé?:ie . mikor és mily kiielentéssel tá
vozott, s hogy még vissza nem té?"t. 

Minthogy az erdőőrnek az erdőmester semmi külö
nösebb meghagyást nem adott, átiratott a szomszéd
sá,gban levő örsparancsnoksághoz s a gyanus esetet 
bej elentette. 

Gyanus volt annak is az eset főként azért, mert ha 
igér�e, hogy ebédre hazamegy, hozzátartozói miért nem 
keresték a szerető és széretett család-apát már másnap. 
Miért kellett eltünését csalt a negyedik napon jelen
teni. Miért nem mentek akkol' is sem a községházához, 
sem a csendőrséghez ? Kézenfekvőnek látszott, hogy 
azért nem, mert a bizonyitékok, bünjelek, nyomok el
tüntetésére időt akartak nyerni B a védekezésre össze 
akartak beszélni. 

Az erdőmester közlése után az örsparancsnok, Hege-
clüs György 2. o. őrmester és egy népfelkelő az erdő
mesterrel együtt kocsira ült s - bár az eltünt erdőőr 
lakhelye és felügyeleti körlete nem az örskörletében 
feküdt _ a helyszinére sietett. Előbb azonban értesí
tette a területileg illetékes alcsuti örsparancsnokságot 
is honnan Pandur Fertmcz alőrmester, Csete Ferencz , 
és Pintér GyuJ.a népfelkelő őrmesterekkel szintén a 
helyszínére ment. Innen tettek nekem távírati jelentést, 
mire magam is kiszáltam. Mire kiértem, aklcorárl1 már 
a jáJrőrök emberi számitás szerint megtettek mindt;ln 
intézkedést, hogy az erdőőrt, esetleg hulláját előkerit
sék. Ennek érdemében mintegy 130 főnyi, a községből 

kirendelt egyénnel, továbbá az összpontosított erdősze

mélyzettel keresztül-kasul portyázták az erdőőr felügye

leti körletét. Megbolygatták a legkisebb hangyaboly t, 

m egvizsgálták a vaddisznók okozta legkisebb turást, de 

sehol � .. legk�se�b nyomát sem találták annak, hogy ott 
az . erdoor kerdeses napon megfordult. volna. A meny
ny�ben épen cserhéj szedés volt s a már összegyüjtött 
béJ őr�é�ével éjjel·nappal két ember volt m�gbizva, 
ezek klkerdeztetvén arra vonatkozólag, hogy kérdéses 
napon az erdőőr járt-e náluk, tagadó választ adtak. 
Megjegyezték azonban, bogy elmaradásán maguk is cso
dá�kozt�k, mert eladdig d. e. 7-8 óra között nap-nap 
utan nalnk pontosan megszokott jelenni. 

Ezeknek az embereknek ;l>Z előadásából következtl\tye 
megállapitották a járőrök, hogy kérdéses napon az er
dőőr az erdői g ki nem ért. Tehát lakásából vagy el sem 
indult, vagy a község és erdő között kellett .eltünnie. 
Ez utóbbi azonban nem látszott valószinünek, s így 
midőn Pandur Feretlcz a1őrmester azt az indítványt 
tettel bogy a lc6zség és erdő között elteTiilő vetéseket 
is lctbtassc�7c át; indítványát azzal az érveléssel, hogy 
a veté�ekben nagy kár keletkezhet nék, a mi a háborús 
időkben még fokozottabb veszteséget jelent, továb'9á, 
mert a terep eléggé áttekinthető volt, s végül, mert senki 

· sem gondolta, hogy a,z egyenes ntról ok nélkül a vetésbe 
ment volna s ott történt volna vele valami; elvetették. 

Jljz ntóbbi érvelés engem is meggyő.zött. Tényleg 
· ugyani s - s erről a helyszinén szereztem tapasztala-
· tot - a község és erdő között őszi és tavaszi vetések 

váltakoztak az ut jobb- és baloldalán. Az erdő felé me
net a terep j obbfelől kissé emelkedett, majd szelid haj
láBU dombot képezye ismét ereszkedett. Az út mellett 
közvetlen egy tábla zab, majd azon túl egy tábla l:gzs zöl
delt. A domb ellenkező oldalán a községtől éjszakra 

- minteo'y két kIm. távolságra fekszik Ujmajor. A csák-_ b 
vári uradalomhoz tartozik, de bérbe va,n adya. Ehbez 9 

majorhoz tartozott az előbb mondott két tábla yetés is. 
A terepszemle és -a járőröktől vett jelentések után 

a nyomozás érdemébe\'l tett intézkedéseket tudomásul 

vettem s mintboo-y a cS'Rládnál még házkutatás nem 
, b  . -

tartatott, azt foganatositOttalll. Eg�l.üt.al a csaJ.ádtagokat 

is kikérdezés alá vettem, de íJ> má'r fentebb előadottakon 

kivül eo-vebet meo'állapitanolll nem sikerült. Nem álla-
oJ b " l pithattam meg még azt sem, hogy él-e, vagy �egha t, 

mert hozzátartozói s Röztük gyermekkorban leyo fia -

, t ' t éB a többi hangszereket általánoB�n 

Hegedüt"harmonikát, taroga O ,eliBmert legjobb gyártm. Bzállit. 
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kinek szavahihetőségében kételkedni okom 
határozottan álJitották, hogy hazulról elment, nem 
volt kipuhatolható egyetlen személy, ki vele u�közben 
találkozott volna. 

Elképzelhetik, hogy az erdőőr eltünése sok ál
matlan éjszakát okozott. Képzeletemben egymást ker
gették a feltevések, hogy mi történhetett vele, de el
fogadható valószinüséget nem sikerült felfedeznem. Minthogy pedig a házkutatás sem vezetett eredinényre, 

hogy a szokásos kifejezéssel éljek: kénytelen voltam az 
erdőőrről megá.llapitani, -hogy eltünt. 

Közben telt, mult az idő. A zöld vetések aránysár
gává értek s a nehéz kalászok mint a sulyos gonddal 
küzdő ember feje hajoltak a föld felé, Mert, hogy leányának vőlegénye előtte antipatikus 

volt, hogy másik leányához állitólag orosz foglrok jár
tak s végül, h ogy leIkét felesége az ördögtől éltette, 
s a nyomozás folyamán elhangzott más szóbeBzéq al
kalmas lehetett ugyan arra, hogy a nyomozás ban részt
vevők figyeimét felkeltsék, a hallottak felett gOI:ldolkoz
zanak, s azokból gyanut meritsenek, de ezekből legfelebb 
feltevéseket merithetünk. A feltevéseknél pe g mint 
bűnjel többet ér akár egy nyul farka is. Ez a nem 
épen szaJonképes hasonlatot nem kicsinységénél fogva 
alkalmaztam, hanem azért, mert nagyon közel áU ahhoz 

Itt ott, noha nem oly vig nótaszóval, mint a bol
dog bék� időben megpendült a kasza, s rendekbe hul
lott a hadi özvegyek és zsen-gekoru mezőgazdasági mun
kások verejtékes munkájából kisarjadt gabona: az Isten· 
áldás. 

a tárgyhoz, mi jelen esetben bennünket nyomra veze
tett. Tovább füzve gondolatainkat, látunk az életben 
elég oly házasságot mely a szülők akarata ellenére köttetik, 
s a házasuiandók még sem lesznek szülő-gyflkosok. 
Miért kell feltételeznünk, hogy jelen esetben gyilkol· 
tak? Hogy az orosz hadifoglyok az erdőőr házához jár
tak előszeretettel, ez t,ermészetesnek tünik fel, ha tud
juk, hogy az erdőőr horvát anyanye.)vü volt s így az 
oroszok vele anyanyelvükön megtudták magukat értetni.' 
Tehát azoknak az idegenből ide szakadt szere�lcsétlen 
hadifoglyoknak nem kellett okvetlenül az erdőőr [eányá
hoz vagy épen feleségéhez járni. Járhattak csupan ab
ból a becsületes szándékból az erdőőrhöz, hogy vele 
beszélgessenek. Hogy egyesek előadása a fogly�)k láto
:gatása czéljft,ul a nőket álJitotta be a központb:�, lehe
-tett egyszerü pletyka. Hogy a nő férjétől távozásakor 
pénze iránt érdeklődött, bizonyitékot szintén IlLem ké
pez. Kérdezhette azt már előzőleg számtalanBzor, de 
arról tudomást hem Bzerezhettünk. E kérdés egyébként 
gyökerezhet egyes vidékek népszokásában, de lehet egyes 
családok babonás szokása is. 

Nyitva maradó kérdés, hogy- miért jelentette a �s
,
a

lád a családfő eltünését csak a negyedik napon s mlert 
nelll előbb? Bár ez tisztázva nem volt, de mElrt nem 
t:rtottam kizártnak, hogy az erdőőrnél, - bár ritkas�g 
..számba menő - oly lélektani változás állott 1: e egyIk 
'-Óráról a lllásikra, hogy a j�lent alkalmaztatásá�r�, s

" 
az 

azzal j áró kötelességeket feledve, feledve a csab l kote-

lékeket : elkóborolt. " 
E k alapián a további nyomozást felfüggesztettem ze " 

l l'" a nyo" " öknek _ meghagyva, hogy ha va ame J s a 
�

aro:rdemében fontosabb jelenséget észleInElk, �oz
mozas 

l . I t 'k bevonulásra utasItot
zám haladéktalanu Je en se 

tam s magam is bevonultam. 

Y. 
A székesfehérvári 17. honvéd gyalogezred üdülő 

osztagából15-öd magammal jöttem hi Ujmajorba arató 
munkára. Marokszedőket a bérgazdaságban alkalmazott 
árva-megyei sommás munkásnők közül kaptunk. Mel
lém valami Csurin Hanka nevü tagbaszakadt tót lány 
került. Az aratást Péter-Pál napján kezdettük meg. Nem 
történt egészen a mai napig semmi különös. Ma haj
nalba,n annak a rozstáblának a vágásához fogtunk, 
mely az erdőhöz vezető uttól jobbra esik s a mely lá
bával az erdőnek támaszkodik. 

Mint legöregebb, de legtörödöttebb is a kaszások közt 
hátul ballagtam. Bizony a fiataJja már a tábla végére 
ért mikor én még annak csak a közepe táján vágtam 
a ;endet. A tabla közepe táján - ele talán mégis kö
zelebb voltam az erdőhöz - mikor az egyik lábam 
kissé megsüppedt. Ügyet sem vetettem rá, :ová�b 

.. 
d�l

goztam. Nem tünt fel előttem eme süpped�s külo�os
nek, mert a gabonák között előfordulnak ny�t fekves�k, 
hangyabolyok meg más féreg-tnrások, de l�yenek I�t
tára egy komoly akkurátus magYM" munkas nem áll 

me" csodálkozni, piszmogni. A lábam nem marad �l " . . V' !!'t hat -tölem, gondoltam, tehát nagyobb baj nmcs. a" am .. 
-tovább a rendet. De mert nem hallottam magam mo-

"ött Hanka szöszmökölését, megállottam. Gondoltan;t. " 
. t rt mar hogy mire beér akkorra- megfenem a kaszama '

,
me 

. . '!!'ta mint inkáb b törte a gabonat. A mmt nem annyIra vag , . ., ' ,,'t ' 
leállitom a kaszát, hallom, hogy valaki elkialtJa ma"a

.; 
Jézus Marija! Szent Istenkém ! MeghaJok, meghalok. 

6 Bozsemoj Bozsemoj! Csizme, csizme!, , 
A jajgatá�ra hátra nézek, hát ��to�, ho� �z

. 
en 

Hankám eltorzult ábrázattal: a földon ul, �gYlk kezevel 

k t t han' y ma"ára másik kezével pedig -- azon a eresz e ,, '  
. l' b tájon hol előbb lábam megsüppedt - a meg a on 

álló gabonára mutat. 
. l d Megbolondultál mondom neki, vagy �l �an ve e . CI 

Nem bolondultál, felelte vissza. Lattal renbe� ",,,y meg , .- .. CI a adnak . l' tt 'l két csizma. Jolesz szegm ore" p CSIzma, a a 
k d f CIni kettő mondot. Megakarod fogni egy, mega '301'0 o", � . 

N f l .. - Benne van! Ember benne van. em e gyun. 

Csu' Z Rh"um" K sluény =:ö:�!: :���.:�� (;::��;;!:�:�::; 
, (, Ut . . Eredeti tégely ára háboru Idejere 3 30 k . 

. . hatásu hazIszer. -
2 � amely sok ezer hálaira! és orvosi vél�mé"; s;rl� 

gYÓgyszertára, Budapest, Damjanich· utcza . szam. 

Egyedüli készítő: Szenthe LaJOS a on 
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- Na ez tisztára megbolondult. Talán a nagy meleg 
ártott , meg 

,
ne�i. Oda megyek, mert hátha lehet rajta 

valamIt segltem gond@lom. Földre fektetem a kaszát s 
elindultam. 

"
A csizmafej ektől mintegy háromláb távolságra a föld�n egy

" 
hOl'padás látszott. Nyilvánvalóan ezt Boros nepfelkelo okozta akkor midőn aratlis közben odalépett, s lába besüppedt. A mint a lányhoz érek, azt mondja ott a csizma. 

Oda' nézek hát látom, ,hogy két csizmának az orra me
redezik az ég felé. U ri formáju, csonka orrú, vixiéder 
csizma. Megpróbáltam én is felemelni. Nem lehet. Erre 
huját kiáltottam az embereknek, kik Hanka jajgatására 
mát' úgy is felneszeztek. Mig összegyültek körülnéz
tem, hogy miért is nem láttam meg előbb' a csizmá
kat. Rájöttem, hogy azért, mert az általam vágott rend 
ráborulva letakarta. 

,
A, hul�át el?oritó földréteg eltakaritása után a községi előljárósag ulján megállapíttatott, hogy a hulla tényleg az eltünt erdőőre. 

A mint a népség összegyülekezett mondo� nekik, álla
podjunk meg emberek abban, hogy arató párom Hanka 
által itt egy pár csizma fej találtatott. Minek utárrna pedig 
felénk, de azt tartom kendtek felé sem szoktak' csizmát 
vetni, úgy vélekedek, hogy a csizma ide se azért vető
dött, hogy az uraságnsk csiZmát arassunk. Ámbátor 
hiszen j ó lenne, ha valami német en.nek a furfangj át 
is kitaláln á legalább ebben a kutya, kopogó, fatalpu vi
lágban a szegény embernek sem kellene mezitláb járni. 
Ezért hát a mondó vagy0k, hQgy a csizmák nem igaz 
uton j�rtottak a rendbe. Minthogy pedig a csizmafeje
ket a földről sem én, sem Hanka felemelni nem tud
tuk, úgy vélekszek, ,hogy a csizmáknak a föld alatt \ 
folytatása is van. Azaz, hogy - mert a csizmafeje 
kemény - aligha benne nincs a gazdája is. Minthogy 
pedig a Hinterlandban is rendnek kell lenni azt mon
dom a csizmákhoz ne nyuljon senki. Én bemegyek a 
községházára, s a találmányról jelentést teszek. 

Mig Vértesboglár községházát6l a határba értünk, az 
alatt az idő alatt beszélte el fentieket Boros János nép
felkelő - folytatja Nagy Vendel járásőrmester elbeszé
lését � teljes egy hónappal azután, hogy Czvizeknek 
nyoma veszett. Hanem majd el is felejtettem közö,l"i" 
hogy ekkor az alcsút,i örspal'ancsnokságnak ama távirati 
jelentésére szálltam ki, hogy nagy valószinüség szerint 
az erdőőr hulláj a megtaláltatott. Alig értünk ki a hely
szinére -- mi nem volt más, mint az a rozstábla, mdy
nek átkutatását az előző nyomozás alkalmával Pandur 
Ferencz alőrmester belső sugallat által üzetve inditvá
nyozta - midőn megérkezett a vizsgáló biró az orvo
sokkal, s hozzMoghattak a hulla kiemeléséhez. 

VI. 
A hulla 'felső kétharmadát alig egy láb magas kavi

csos földréteg takar�a. A mennyiben pedig a gödör 
egyik része nem volt oly' mély mint a másik, a lá
bakra még ily vastag réteg sem jutott, s így történt, 
hogy a csizmákról a fölel'bizonyára az eső behatása kö
vetkeztében lecsúszván csaknem az egész fejrész kilátszott. 

. 
Zöl� haj·tókás, '

,
itorlavászon ruha, piros csikos ing es CSlzma volt rajta. Mellé fektetve jobbról mindkét esőre 

"
töltött vadászfegyvere, balról pedig zerge-szakál-las, zola nemez kalapja és sárgabőrből készült- vadásztá�kája volt. A mellény baloldali zsebében egy oxidált sz��plafed�lü zsebóra volt a mellény gomblyukához e�:osl�ett mkkel lánczon, jobb zsebében pedig egy kő

zonseges, ócska bőrtárcza, egy darab tiz- és negy darab 
kétfilléres pénz tartalommal. A vadásztáskában egy 
nagyobb zsebkést., hál'om darab válogatott külföldi szi
var és öt darab töltény volt elhelyezve. 

A bonczolás során megállapittatott, hogy lövés követ
keztében mult 'ki. Mindkét lágyéka táj án, jobban mondva 
hasfalon fillér mekkoraságu folytonossági hiány mutat
kozott, mi golyós fegyverből történt lövésre engedett 
következtetni. Nem volt azonban megállapítható, hogy 
melyik oldalon hatolt be a golyó, s melyiken futott 
ki, mert a hulla a feloszlásnak már előhaladott stádiu
mában volt, s igy a sebhelyek már nem voltak oly 
élesen' ha,tároltak, hogy határoz0ttan meglehetett volna 
állapitani, bogy melyik a kisebb s melyik a nBoo"Yobb s 
így következtetni I lehetett volna arra, hogy melyik a 

' oe- és melyik a kijárati csatorna. 
Kisérletet tettem, hogy ezt a hullán levő ruháról 

állapitsam meg, de a ráragadt mocsok és sár miatt ez 
iránybani igyekezetemet sem koronázta siker. 

Nem határozottan bár, úgy tünt azonban fel, mintha 
a jobboldali sebcsatorna néhány milliméterrel kisebbb 
lenne s néhány czentiméterrel lentebb feküdnék mint 
a baloldali, s így valószinünek mutatkozott, hogy a 
lövés jobboldalról érte az erdőőrt. 

A bonczolás során megállapittatott még, hogy a lö
vedék a máj at és a gyomrot fUl·ta keresztül, s az erdőőr 
rövid de rendkivül kinos halállal, belső élvérzés követ
keztében mult ki, 

A különféle jegyzőkönyvek felvétele után a bizottság 
eltávozott. A vizsgálpbíl'Ó azonban előbb abbeli remé
nyének adott kifejezést, miszerint reméli, hogy a rej
télyes esetet a csendőrség részéről ismert és megszokott 
szorgalommal és ügyességgel keresztül vezétett nyomo
zással ki fogjuk deriteni. 

Jobban is szerettem, hogy elmentek, mert magamra 

maradván zavartalanul l'endezhettem gondolataimat. 

Erre pedig nagy szükségem volt, mert noha kézrekel'Ült 

a hulla, nem volt semmi kiinduló pont. (Vége köv,) 

HEGEDÖ HARMONIKA GRAJIIOPRON 
k � ls lé l 10-12-15-20 korona 40-50-60--70 korona 

reme ... 8 zere 8se ifi If II urkezottel 
10-12-15-20 korona flnomabb 2 10'0130-40-50 kO'. 'agfln. ao, ram, 

8 legjobb minőségben az egéez orezágban elismer! elsörangn magyar hang .. ertelepen 

. Deményi lIIihály·nál 8zerezhetll be. BadapesteB, Király·atcza 58. IZ. 

Minde. hanc •• err61 killlla "'J_U.ék káNnd'. 
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, 
P\L'7"ALt: 1\)0 ,9 

l S f"1 S R E: T s' re 

Robbanó anyagok. 

Félszázaddal ezelőtt a közönséges puskapor volt az 
egyedüli erő, a mely a lövedéket mozgásba bozta. Össze. 
tétele: 75 rész saléh'om vagy kábumnitrá.t, 15 rész 
gondosan készített faszénpor és 10 rész kén. Ezen 
összetétel nagy mennyiségü, az égésbez szükséges oxi
gént tartalmaz és azt találták, bogy hatása nagyobb 
ha nagyobb basábokba van sajtolva. 

' 

A gyutacsot tartalmazó, gyorsan elrobbanó anyagok 
feltalálását nemsokára követte azonban új lőporok föl
fedezése is, a melyek a közönséges «fekete lőport" 
kiszorították. 

Gyapotot salétrom és kénsavyal kezeIve, föltalálták 
a lőgyapotot és egy évre reá az ugyanoly módon 
kezelt gliczerint nitrogliczerin név alatt bozták forga
lomba. De mintbogy ennek folyékony halmazállapota 
használatát körülményessé teszi, valami közömbös lika
csos anyaggal, például infuzóriumos földekkel szivatták 
föl. Ez a dinamit. 

Hanem a lőgyapot elégési' ideje igen rövid és így 
nagyon könnyen szétvetheti az egész ágyút, a belyett, 
hogy csak a lövedéket lolná maga előtt. 

Ezért közönséges gyapotot kevertek bozzá, vagy pe
dig szálait valami nem robbanóanyag köré csaval'gatták. 

Amidőn az ismétlőpuskák és gépfegyverek általáno
san elterjedtek, a füstnélküli lőpor használalát nem 
lehetett kikerülni. Ezek a lőporfajták legtöbbnyire 
nitrocellnlozé-t (Iőgyapolot) vagy nitrogliczerint, vagy 
pedig mindakettőt együtt tartalmazzák. Ezt a két anya
got azután valami kocsonyás tésztában dolgozzák fel 
és különféle formákba nyomják, példáül h.osszú maka
róni-féle csövekbe és szálakba. Legtöbbnyire a nagyobb 
alakokat választják, bogy az égés még lassúbb legyen. 
Tannint, paraffin t, keményítőt stb. használnak a rob
banó anyagok hevességének lefokozására. 

A tökéletes elégés biztosítására a nagyobb lőpor
tömegeket közepükön egy vagy több csatornával látják 
el, hogy II tüznek a lőporszemak külső felületén és 
belsejében való egyenletes elharapódzása elejét vegye a 
szabálytalan és gyors r�bbanásoknak. 

A kordit (az angol füshlélküli lőpor) főképen nitro· 
gliczerinben feloldott dinitrocellulozéből (kétszer salé
tromozott lőgyapot) áll. A fölolL1ás valami illó sav és 
ásvány kocsonya vagy olaj jelenlété�en történik. Ez

. 
a 

keverék félig folyékony és egy femlemez lyukacsalll 
átsajtolva hosszú, különféle vast�gságú köt�lforma mad
zagokat képez. ,Alakjáról neveztek el kordltnak (corda
kötél). 

. 
Még hatalmasabb robbanószerek után kutatva a �émikusok a pik�

:
insavra �u�kantak. Ez a sav k�pezi a modern, legerosebb granatok stb. töltésére szolgáló robbanóany�g� �őalkotó]"észét. A savat magát salétromsavnak a kozonseges karbólsavra való hatása közben n!e�'ik és minden hadügyminisztérillmnak mecrvan a maga klllonleges előállítási módszere. 

b 

, 
L�gelőször a

. 
fr

.
ancziák használták lőgyapotta� keverve (1 �8? óta)

, melImt név alatt. A délafrikai háborúból nevrol mmdenkInek ismeret�s angol robbanószer a �tl!dd
.i
t» (gy�rtási belye Lyddben, Kent tartományban) sZlnt?n plkrmsavas

. 
keverék, de közelebbi öss'Ietételét t�rmeszetesen a bnt hatóságok tőlük telbetően titkos 

fatyolba 
.
szeretnék burkolni. A robbanószert legelőször 

Lo;d . � Jtcb�ner vezérlete alatt a szudáni hadjáratban 
probaltak kl Omdurman bombázása közben' a 12'5 
czen t

.
imé�er�s t.arac�kgránátok voltak vele �egtöltve. 

A delafrlkaJ baboruban használt 50 fontos lyddit
gránátok batását a "kopjéD-koLa szemtanuk csodálato
san �orz

.
asztóna� mondják. Ha a robbanás okozta sárga, 

nehez fust elszállott, a fák mezitelen gvökerei lettek 
látbatókká, sziklatömbök porrá voltak zúz�a, elváltozott 
II róld. ábrázat j a. 

Többször megkisérlették a hatalmas dinamitot alkal. 
mazni gránátok megtöltésére. Az ilyen lövedékek moz
gató ereje sűrített levegő volt, a kezdősebesség arány
lag csekély. 

Az Egyesült·Államok nehány évvel ezelőtt nagy ösz
szegeket fektettek be ilyen nehéz pneumatikus ágyúkba, 
de újabban azon indokolással, bogy igen nagy helyet 
foglalnak el, a lomtárba kerültek. 

A szintén amerikai Dudley u. n. "levegő torpedója», 34 
czentiméteres lövedék volt és mindenféle borzalmas rob
banóanyagot tartalmazott: robbanó zselatint (kocsonya), 
lőgyapotot, biganyfulminátot. A kilövés úgy történt, hogy 
az agyü.csőböz párhuzamosan elhelyezett második csőbe 
kis mennyiségü korditot sütöttek el: a gázok kis lyukon 
itözönlöttek a főágyúcsőbe, tetemesen lehülvén útközben 
és lassan ki vetették a veszedelmes gránátot. Mi vel az 
ágyút nem merték vonásokkal ellátni attól való féle
lemben, hogy a vezetőabroncB a vonásokba bevágódása 
közben támadó hő a lövedéket még a csőben szétrob-

. bantja, a lövedék hátsó részébez valami farokféle 
volt hozzaillesztve rézsutosan elhelyezett kiálló leme
zekkel. Ezeknek kellett volna a lövedéket útjában a levegő 
ellenállása következtében tengelye körül forgatni. Mond
ják, hogy basonló elveken felépült ágyúkat használtak 
az amerikai a k a spanyol háborúban is. Tény

. 
��, hogy 

egyetlen pneumatikus ágyúval felszerelt haJ?Juk, a 
kicsiny «Vesuvius», e háborúban nerp. vett re�zt: �z 
amerikai Hudson Maxim azt állítja, hogy «msxlmJllJt. 
nevezetü robbanószerével 500 kilós dinamitgránát9t 
1500 méter távolságra tud ki vetni és egy tonnásat 
félakkora távolságra. . 

De az amerikaiaskodásban mindezeken túltesz Blrke
land tanár, a ki két tonna sulyú lövegeJ;.et akar réz· 
tekercscsel bevont ágyújából kilőni, még � pedig egy
szerüen úgy, hogy villamos áramot ere��t II te

.
kercsbe! 

a mely a csőban lévő levegőt felmelegttI. �ekl semmI 
féle robbanóanyag nem kell. 

ÖW SÁNDOR A k" áll- mYa5tltak il m. kir" pos'a és távirdll, ugyszinttln a m. ki� ttst6r
s�;u.l� .. ":öd;s •• 6r�szAJlit6j •. Dús r�ktár a l.�diratosabb brilliáns és 

ran ékszerekben ezUstRJkaJml ajándékoKban,ogyszlOt,n mlnden
!.m/kiliinóen jár6 p�ntos.n szabáJyozoU zseb-, fall-, álló- /is utazó

ó ákban Saját nagyszabAsu m üh.ly,""n ékszerAtaJakttások és óraJOlltások 
. �á 'osa� estközöftetnak. A es,ndörségnek kivételesen részletfiutési bd
J
,�.;�ny is nvujtalik. Rendkivül jUtáDyOS Arak! DUl Tá}mté� J . PODIOS 
. ' J áJ' t 'r,."",ék iD"""n 63 bárm.nt ... ÓrAknáJ IrAsb.h JóUJJb. 

órás és ébzsré •• , Budape.t, VIII. ker., 
J óZ8ef-körut 81. ssám. - Saját ház�ban. 
Ö CB, és k1r. Fensége József föberczeg kam. száll. 

Alap. 1892. Telefon 62-68. A. l szo g liS. AJ "Cr "QJV :o :  
6 =: 
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KÉPEINKHEZ. 
Tarnopoli képek. 

Két hosszu év telt el az óriási méretü világhábom alatt, mig az orosz uralta Tarnopolt, Kelet·GaJicziának eme élénk kereskedelmi városát. De ez a hosszú idő és az ezalatti súlyos szenvedések sem ingatták meg a lakosság albbeli 'reményét, hogy végre is megérkezik a monarchia várvavá�·t felmentő serege és véget vet ar, gyülölt orosz uralomnak. Egyideig úgyszólván napról-o napra teljesülhető reménynek látszott ez a hiedelem, hiszen a gorliczei áttörést követő harczoktól kezdve, egészen a mult évi Ol'OSZ' off�nziváig, Tarnopol alatt állottak a szövetséges seregek; sőt volt rá eset ez idő alatt, hogy napokon át tartottak az e város birtoklásáért folyó csatározások, hol egyik, hol másik félnek juttatván az elfoglalhatás látszatának 'biztos .Jeh!jtősége 
iránti reménykedhetést; mig végre, a, mult évi orosz 
offenziva nyomása alatt fel kellett adni qttani pozi
cziónkat és vissza kellett vonulni a _ TllirJilop01 alatti 
sulyos harczok szinteréről. " Kimondhatatlanul sokat szenvE)dett a ket ellenseges 
front között álló város az imént emlitett harcz@k alatt. 
Rom és üszqk lett nagyrészben, a melyben az oroszok 
ütöttek tanyát, felhasználván a könnyen helyreállítható 
vagy telj esen épen maradt épüle�eket a l;>es�állásolásra. 
A folyó évi orosz nyomás foly tan megmdltott ellen· 
támadásunk azonban csakhamar felszabaditotta Tarno
polt, sőt még a rajta tulfekvő területeken is �nnyi�a 
tért nyertek a szövetséges sereg��, ho!q' egyelor� �bg 
lehet reménye az ellenségnek e területek vIsszafoglalasara. 

Legsulyosabb csapás volt Tarnopoha néz:,e az 0
,
1'0-

sz oknak ez utóbbi kivon1il.láskor követ.ett Vlselkedese. 
Eddigi szpkásaikhoz képest ugy�nis, m.ielőt� elhagyták 
volna a vár.ost, elpusztltottak mmdent, a. mIhez hozz�
juthattak. EléE.ken jellemzi ezt a ]l�sztltást az, a , ket 
kép, a melyet ezutta� közrea?�.nk. Imltt-amot� a főte��n 
maradtak még hasznaIható epuletek, de álta�.aban, fus· 
tölgő romhalmaz foga�ta a . bevonuló szovetseges.e� 
győzebnes hadseregeit. Es ha Ig�Z a� • . h�.gy .a p,?sztltO 
háborut az ujjáteremtés és al

.
kotas evel ko��t�.k, ugy ez 

a jobb jövő nagyon ráfér majd a tabbek kozott Tarno· 
poha is. 

HIREK. 
Adományok. Legujab�an a következő ad?má�yok 

fol tak be ho�zánk: a háboruban ele�ett csendo!le�en�
sé 

y 
ö'zve ei és árvái javára: a vaJda�,unyadl ?r�t?l 

1 o
g 

k@ro;!, a 19. hadtest tábori csendorlegénys,eget?l 
43 korona 90 fillér, mely összeget ugyanezen leg?ny��g 
mé 12 korona 90 fillérrel felemelte ; Orosz Pal, or· 
me:tertől Uzicéről (Szerbia) 2 korona:.Hutw�

d
�ne! ftn�� " t tOOl 44 korona és Kancsal Karoly re lCSI a ? ormes er o 

114 k a 80 filler ' tól két korona, összesen " oron � S ' tó MI'ha'ly keczeli postamestertol 50 korona, a cs�nd zan . .. " . .. legeny-őrségi internátus javára; veg�l � szepVlzI ��omán 0-ségétől 10  korona a vak k�tonak J aváIa. Az y 
kat rendeltetési helyeikre Juttattuk. , 

Megdicsérések. A es. és kir. 14. gy'alog had
d

�,sz
k
taly'� 

, K . F . ez V számu csen or eru paran<;snoksag, OCSIS el en " . . . dosztál _ letbeli 2 .  oszt. őrmesternek azert, meI�rl��\��a
éS kivá

l
ó pa,rancsnokságnál a hábom kezdete o, a 

álat nehasználhatóságot tanusított, a leg�elsőbb szolg 
hadvében, teljes elismerését feje�te kl. - Ugyanezen 

osztályparancsnokság Bodás Lajos, VI. számu csendőr,kerületbeli alőrmesternek, a háboru kezdete óta teljesített kiváló szolgálataiért és vitéz magatartásáért a legfelsőbb szolgálat nevében, dicsérő olismerését nyilvánította. �ászhi�. Mind jobban és jobban fogy azoknak szama, a kik testületünk születésének tanui, kiépitésének sZiorgalmas munkásai, jó hirneve megalapozásának fáEadhatlan bajnokai voltak. A közelmultban testületünk egy 'ily tagját vesztette el Kubass Mihály nyugállományu ezredssben, a ki a tényleges szolgálatba ugyan már régebben belefáradva, jól megérdemelt nyugdijban szemlélhette annak a testületnek na"cryrafejlődését, a melynek bölcsőjénél állott, mígnem a 'halál megnem váltotta az utóbbi.időben rajta elhatal.maskodott szenvedésektől. Kubass Mihály nyugállo. mányu ezredes, augusztus hó �6-án, Budapesten huny ta le örökre szeI)'leit. Temetése augusztus >IM 28-án, dél.után 3 órakor ment végbe a cs. és ·kir. 17. számu helyőrségi kórház halottas házábó.J, a farkasréti temetőbe. V égtisztességén a Budapesten állomásozó csendőr tisztikar, valamínt a többi kerületek tiszti kiküldött j ei, ,é'lükön Fery Oszkár cs. és kir. vezérőrnagy, csendőr:ségi felügyelő-helyettessel; testületileg vett részt. NyugdJdjék békében! 

KÜLÖNFÉLÉK. , . 
Gyorsaságok.:Egy franczia szaklap összeálijtja a külön

féle közlekedési' eszközök rekordjait, melyek szerint egy 
óra alatt haladtak: 

A legjobb vas uti mozdony 
Fournies-féle automobil 
13éconnais-féle automobil 
RigaI-féle automobil 
"Vipel'lt,) torpedóhajó _ _ 
Kerékpár a pályán, Robi-féle 
Kerékpár országuton, Bangó 
Verseny-kerékpár, Hamilton 
Mac·Gyovan' kapitány lovon 
Edington, korc801yán _ _  
Snowdon, müjégpályán _ 
Automobil· csónak, Mercédes 
Versenyfutó, Watkins ...J _ 
Meraghe, gyalogjáró (nem futó) 
Jarvis, uszó _ _ - - ,-

kilométert 
97'- I}l. 
86'- " 
78'- " 
74'763 " 
66'100 " 
65'720 'I 
50'- " 
40'170 " 
33.400 " 
30.806 " 
28'900 " 
28'800 ft 
18'878 " 
13'148 " 
4'100 " 

Szerkesztői üzenetek. 
00 Fel vidéki. A gyümölos mindenesetre a fa tulajdonosá� 

ill t' 
. 

Ha az Mhajló ágak a szomszédra ?-ézve alkalmatla 
no�� :��. eltávolitását (lenyesését) követelhetI. 

D J 1885. Intézkedés már megtortént. . 
. • Ké ' h t' de az eredmény nagyon bIzonytalan. ��'J�'A s�ol��iati szabályzat, illetőleg a paranosnok határozza 

. meg. 

�it:d�r. 2N:U�MIOmányban. nősült egyén a osendőrségnél új
ból nem ténylegesithető. 

X. I. Igen, 2. N
ő
em. 

Készlet hiánya miatt nem szállitható ; V. M. 2. oszt. rm. . 
b h t' esetleg bajtársaktóL1

vé
l
tel út�n 

A 
e

J·:�:::tZ o:i�kben megnyilván"ló 
BI'eznobáu)'a. . gen. . .. 

á l . d nb en eayetértunk. felfog ssa �lll e 
It 333 A közaazdálkodási ,agyonrész meg-

Ha,zavezeuye . . t dő"" a meghatározására nézve a állapitása, illetőleg a befize en �fs��
ké 'ök szárnypara,nosnokság döntését ke l� á�lllsz�lgálati uton a honNépfölkelö. 250. Az U� orvos .. s 

védelmi miniszter úrtól MrJe. 
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HIVATAT,OS RES�Z. 
SZEMÉTSI ÜGYEK. 

Legfelsóbb elhatározások: 

Ö császári és apostoli királyi Felsége legkegy! Imesebben 
adományozni méltóztatott: 

a Fel'encz József rend é?'demkeresztjét a 
hadidiszitménynyel : 

a háborúban teljesitett kitünő szolgálataik eli.sme
réseül : 

Gömöry László, I. sz, csendőr-kerületbeli alezredesnek, 
Szinte Gábor, a badseregparancsnokság tábori cSE'ndőr 

osztagánál beosztott VII. számu csendőrkerültltbeli 
csendőrszázadosnak 
a 3, oszt. katonai érdemkeresztet a hadicliszitmén�rnyel.-

ugy!linez alkalomból: ,I Varga Gusztáv csendőrőrnagynak, egy csendórpót
szárny parancsnokának; 

elrendelni méltóztatott, bogy 
a legfelsőbb dicsérő elismerés ujólag - a bIrdok 

egyidejü adományozása mellett - tudtul adassék: 
az ellenség előtt tanusitott vitéz 'magatartása elilsme

réseül: 
Orbán László, II. számu csendőrkerületbeli csendőr

főbadnagynak, egy portyázó badtest osztagpar:!Lncs-. 
nokának; 

legfelsőbb dicsérő elismerés ujólag tudtul adassék: 
különleges alkalmazásban teljesitett kitünő szolgála

tai elismeréseül : 
Erdélyi Rikárd, VII. számu csendőrkeríi.letbeli csendőr

századosnak, egy körlet tábori csendőrparancsnoká,nak; 
a báború idején teljesitett kitünő szolgálataik elis

meréseül: 
peremartoni Virágb László, VIII. sz. csendőrkerületbeli 

alezredesnek ; 
Katona Géza r. és Lázár Jenő, VI. számu csendőr

kerületbeli csendőrőrnagyoknak, 
l'reszly Loránd. VIII., ankerstocki. Stockinger János, 

VI., Vargha László és kézdiszentléluki Voloncs r�tván, 
III, kétegybázi Kirileszku Gyula, rt?" NemessánYl La
jos és Vlaszaty Béla, V., Nádpatak}, Agoston, VI., lem
hényi Sigmond Lázár, VII., Gid,ófalvy Elemér, VI., 
Baszler János, VIII. számu csend ő rkerületbeli csel�dőr
századosoknak, 

Seidler Endre V. és Fodor Gyö/lrgy, II. sz . cselldőr
kerületbeli csendőrfőbadnagyoknaJ!.; 

adományozni méltóztatott: 

a koronás arany érclemkeresztet a "Vitézségi érem 

szalagján : 

a háború idej én teljesitett kitl:in!c5i szolgálatai elisme
réseül ; 

Bajai Kálmán, VII. számu cseIJltl.&r!\kerü1etbeJi cseJlldőr-
föbadnagy·számvivönek; . 

;' . J'" í"11 ,; 'I J{ , '! , I ' 
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a k01'onás ezüst érdemke?'esztet a vitézségi érem 
szalagján : 

az ellenség előtt teljesitett különösen kötelességbű szolgálataik elismeréseül: 
Roósz Gusztáv 1. oszt. őrmesternek, Kozma György, e.savar Sal

,
am?n, Wolf �erencz, Fülöp Lajos, KekezoVlcb Mátyas es Bayer Janos alőrmestereknek a II sz csendőrkerületben . ' " 

, 

különleges alkalmazásban teljesitett különösen kötelességbü szolgálatail!. elismeréseül: 
Kalina János, Rameszdorfer Istv�n járásőrmestereknek, az V., Virág András járásőrmesternek a VII. Patrovics Péter, Fürst Mór l. oszt. őrmester�knek a� V., Andl'ia'!János 1. oszt. őrmesternek, a VIII., Piszk Emil 2 .  oszt. őrmesternek, az V., Loós Ferencz 2 .  oszt. őrmesternek, a VIII., Mihalecz Ferencz alőrmesternek a II., Bobek József, Berki Lajos, Váradi Mibály aiör: 

mestereknek, az v., Lavó Pál alőrmesternek, a VI., �rkas László, Kovács Antal, Weissner Á.brahám, Pánya Todor és Roósz Gyula alőrmestereknek, a VIII. számu csendőrkerületben ; 

az ezüst érclemkeresztet C� vitézségi érem szalagján : 

különleges a1kalm.azásban telj esitett különösen kö
telességbü szolgálatai elismel.'éseül: 

Cson György vezetőnek, a vm. számu csendőr
kerületben ; . 

megengedni méltóztatott, bogy 
elfogadhassa és viselbesse : 

C� porosz - kij'ályi hadi érdernérmet : 

Scbneider Gáspár, VI, számu csendörkerületbeli járás
őrmester. 

Megbizatik : 

a m. kir. helügyminiszter urral egyetértőleg: 

1917. évi szeptember hó l-vel: 
Gömöry László, I. számu csendőr kerületbeli. ale�re· 

das, ugyanazon csendőrkerületnél, a beosztott torzsbszt 
teendőivel. 

Áthelyeztetett : 

a m. kir. belügyminiszter urrál egyetértőleg: 

1917. évi szeptember hó l-ével: 

simonyi és varsányi Simonyi József, '�. sz.�mu 
csendőrkerületbeli alezredes, ugyanazon csendorke�üle�· 
nél, a beosztott törzstiszt teendöivel való megbIzatas 
mellett, Esztergomból Pozsonyba; 

petrovinai Pekri József, III .. számu osendő�'k�rül?t, 
beli őrnagy, a csendőrkerületi parancsnok segedtIszt�e
szárnyparancsnoki minőségben az V. számu csendor
kerülethez Pozsonyba; 

S b'll Ferencz V. számu csendörkerületbeli száz8Jdos, 
poz:o�yi szárny�arancsnok, segédtiszti minőségben, a 
III. számu csendőrkerület törzsébez, Budapestre; 
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etédi Simon Balázs, VII. számu csendőrkeriHetbeli százados, petrozsényi sZárnyparancsnok, hasonló minőségben ugyanazon csendőrkerületnél, Csikszeredára ; magyarpadéi Kenedy Nándor; onzágos csendőriskola állománybeli százados, szárnyparancsnoki minőségben N agyváradról, a VII. szám u csendőrke:rülethez, Brassó ba ; Márialaky Imre, VII. számu csendőrkerületbeli százados, szárnyparancsnokiminőségében Marosvásál'helyről ugyanazon csendőrkerületnél ,  Dévára ; 
Stagl Miklós, IV. Rzámu csendőrkeriiletbeli százados, 

bártfai szakaszparancsnok, hasonló minőségben, ugyan
azon csendőrkerületnél, Eperjesre ; 

Gernyeszegi Oszkár, VII. számu csendőrkerületbeli 
százIlJdos, nagyszebeni szakaszparancsnok, hasonló mmő
ségben ugyana.zon csendőrkeriiletnél, Bl'ádra ; 

Vincze Albert, VII. számu csendőrkerületbeli százados, 
a csendől'kei'ületi , parancsnok II. segédtisztje, szakasz
p arancsnoki minőségben, az I. számu csendőrkérülethez, 
Tordára ; 

Liptay László, VII. sz. csendőrke�'ü�etbeli f?ö�d�agy, 
brádi szakaszparancsnok, II. segedtIsztI mmose€;ben 
ugyanazon csendőrkerület t�rzséhe� Bra�sóba ;. " 

. ' 
GYÖ1'gy Márton, országos Iskola ruU omanybleh torrz�i6r

mestel', sz�rnyszámvivői minőségben, a Ill. szamu 
csendőrkerülethez Miskolczra. 

, 
Ideiglenes nyugállományba hel;v eztetik: 

1 9 1 7. évi szeptember hó  . l -ével : 

Tőke Sándor III. sZiÍ!mu csendőrkerületbeli tö rzs
őrmester,"a megejtett felülvizsgálat alapján, mint «jelen
leg szolgálatképtelen"  egy év tartamára. 

V álasztott lakhely : Ujvi dék. 
-Kerestély Domokos III. számu cse·ndőrk.e,

rületb.eli 
t örzsől'J'lilester, a megejtett felülvizsgárlat alapJa,n, mmt 
« rokkant, mindennemü népfölkelési szolgálatra lS alkal
matlan ,) . 

V álasztott lakhely : Budapest. 

a m. 
á,lta;l : 

OkiratiJag megdicsértették : 

kir . . V. számu cseD,dőrkerüieti parancsnokság 

Szatai László alőmester, mert egy gyilkosságnak két 
tettesét, több napon át tartott észszerü, ygyes

" 
nyomo

zással kid,eritette, :majd később, nem sZ�lllet�lo  �arado
zással a gyilkosságl:í oz használt fokost l S  elokentette s 
ezzel 

'
a biróságnak teljes ' bizonyiiJékot szolgáltatott ; 

. I 

a m. kir. VI. számu csendőrkerületi parancsnokság által : 
, 

Sebők Lajos és Simon István 2. oszt. őrmesterok, Deli Győző, Szekel'es István, Nagy Gábor, Vida János alőrmpsterek, Mezei Ágoston csendőr és Beke János nép fölkelő szakaszvezető, egy hosszabb időn át garázdálkodott bűnszövetkezet tagjainak, kik több község területén 88 egyen kárára rablást és betöréses lopásokat követtek el, hosszas és kitartó nyomozás után történt, kideritése, elfogása és a bünjelek egy részének az igazságszoLgáltatás kezébe juttatásáért ; 
Varga Vendel 2. oszt. őrmester, egy kóborczigámybanda által 1 9 1 7. évi május bó 5-én elkövetett 2500 kOl oua kárértékü ló , lószerszám és kocsilopásnak, valamint az ugyanazon teUesek által külömböző időkben elkövetett 1 5  rendbeli, mintegy 380.5 K. kárértékü különféle lopasoknak nagy buzgalommal és szakértelemmel folytatott, 70 óráig tartó, fáradságos nyomozással történt kiilel'i I é

séért j 
Kovács Szabó Mi bály alőrmester és B01;váth József 

népfölkelő őrm ester, több kőzség területén 27 egyén 
kárára elkövetet,t 2 1  ren dbeli betöréses lopás tetteseinek 
kideritése és azoknak az orgazdákkal együtt a biró�ág
nak történt átadása alkalmával kifejtett buzgó és kitartó 
szolgálataikéTt ; 

Dömötör József alőrmester, két munkakerülő s zül
lésnek indult suhancz által 1 9 1 7. évi május és junius 
havában több örskörletben nagyobb részt betörés utján 
elkövetett 2 1  rendbeli, mintegy 4598 korona kárétékü 
pénz, ruhanemü- és élelmiszerlopások tette�e�ek nag� 
buzgalommal és kital·tá ss�l

, f��ytat ?tt 1 74
" 

Oral fáraszto 
nyomozással történt, klderlteseert es a bunJelek nagy-
részének megszerzés éért ; " .  Molnár Péter népfölkelő cz. szakaszvezeto egy vesv,e
lyes hírhedt és töltött lőfegyvel'l'el felfegyv�:keze

,
tt 

orvvadászuak, ki járőrtárs:í.t egy lövéssel . c�ombJ a,D: m�' 
megsebesitette, abban a pillanat�an, m;dőn

, 
az lS�t 

reájuk akart lőni, gyors elhatározassa� öa�or es katonn � 
magatartásával alkalmazott és a merenylőnek a,z?nna,ll 
halálával végződött eredményes lőfegyver hasznalattal 
történt ártalmatlanná tételéél't ; . . 

T k József J'árásőrmester, mivel a Kecskes Janos ompe , . .  r h '  1 "  an szekszárdi lakos sérelmére 1 9 1 6. �Vl J:r I.US o ;)- ; 

d. e. '/4 2 órakor elkövett gyilkossagl kl�erlet t��tese�, 
kit ébersége folytán tetten érve cselekmenye elkove\?
sében megakadályozott, miközben tette� . � ,?,

Jllkoss� 
végrehajtásához használt forgópisztol'yt a Jarasormesten

.
e 

is  reá foata azt eredménytelenül el IS 'csettent�tte, gy�l s 
elbatároz1ssal alkalmazott kard fegyverha,szn

,
al�ttal �r

talmatlanná tette éSI' sél,tettet saját testi épsegenek Vé

szélyeztetésével a meggyilkolástól megmentette ; 

Köztisztviselői kölcsönök 
törlesztésre. 

r e s z v e n y a r , ellen éban. 

Előlegek értékpapirok:ra. 
Osaládi házak és telepek 
létesitése. 

16 Külfdldi pénznemek vé-Budapest, VII., Rákóczi-ut . sz. 
tele éS, eladása. 

- Telefon 153-44. szám. = 
SOfsjepeknekrészletreés ' A�Ptő�e 2.000,000 kbrona. készpenzért vaIó eladása. 

. , , ' I önyvecskére. 1. Oly Elfogaduni, b.etéteJ,�t tal<al:e1?fnr;�thó�aPi felmondási i�ó tak.rélthetete" utan, mel) e Je. ( ' etünknél 6% (ha t) betetI 
lekötése mellett hel:yezi:el< et '�óel�vooáSávdl.)2.0!yt"l<a,.ék: 
kamatot fizetunk,(A toke ."!oa a on tban jelzett felmondásl betét után, mkeIYt

!,é�,
a
/ �et

(Ö�
o

é�
z f�i5 !Jetéti kamatot Ilzetünk. 

idó t kj nem o l, u t 10 
(A tókekam.tadó levonAsával.) 

. j ekre vidékl Inté-
Előleget nyujtunk . értékpaplrokra, sors egy , 

zetek részvényeIre. . k k sség mellett vagy jel-Személyi kÖ!CSÖn��et lOI����UjutlÍ���s kam.uétel melle.;1 zálogos blztos,te
é 

e, 
�nés clieqllek Leszedését elvállalj 

Utalványok ln t6zv n�e . á ' l . . ' éKelt költségek feiszámIt sava . 
é k l ,��nk

m
é
e
srseladUO:k értékpapirokat, idegen p DZe e 'VeszulI 
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. Morvai �á�os alőrmester, egy fegyveres csavargónak ln a t,amásl'l sZ?lgabirói hivatalból a hivatalos czim: 
n.yomot el�opta es annak használatával egy katonának ket. h�,naP.I, s�abadságot eszközölt ki, ügyes és körül:?kinto elj arassal történt elfogása, az általa betörés utJ
,
an

, 
e�köve�ett 1 8  �'endbeli, mintegy 2536 korona káre:te�u l�pas?�k kItartó és fáradságos nyomozással eszk?zolt. klderltese és tettesnek a nála talált 2025 korona keszpenzzel együtt az illetékes hatóságnak való átadá

sáért. 

Nyilvánosan megdicsértettek : 

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

_ Jjlzeberényi Károly népfelkelő, egy kóborczigány banda 
által elkövetett ló,  kocsi és lószerszám lopásnak, vala
mint 1 5  rendbeli különféle lopásoknak, nagy buzgal om
mal lefol�atott és 70 óráig tartó fárasztó nyomozással 
történt kideritése körül kifejtett eredményes közremű-
ködéséért ; . 

Benecz János alőrmester és Bokodi János népfölkelő 
-őrmester, több község területén 27 egyén kárára elkö-
-vetett 2 1  rendbeli betöréses lopás tetteseinek és az or-
gazdáknak kideritése körül! kifejtett hasznos és ered
ményes közreműködéséért : ' 

. \ 

Sipos József alőrmester, két suhancz által elkövetett 
:2 1  rendbeli, mintegy 4598 korona kárértékü, nagyobb
.részt betöréses lopás utján elkövetett pénz, ruha és élel
miszer lopásoknak és tetteseinek 1 74 órai fánsztó nyo
mozással történt kideritésénél kifej tett eredményes köz
reműködéséért : 

Battyánek János. népfölkelö c. szakaszvezetö, egy hir� 
bedt veszélyes '  orvvadásznak, ki által czombján sulyosan 
meglövetett, járörtársa áltaf alkalmazott . eredményes 
löfegyverhasználattal történt ártalmatlanná tétele alkal
mával tanusitott kitartó, bátor és férfias magatartá
sáért. 

Elóléptetett : 

2. oszt. őrmestM'1'é : 
1 9 1 5. évi január hó 2-ával : 

Fábián István, IV. számu csendörkerületbeli al-
őrmester ; 

alőrmesterré : 
1 9 1 6. évi deczeIDber-hó 2-ával : 

Lesch Mátyás, IV, számu csendörkerületbeli csendőr ; 

1 9 1 7. évi junius hó l - ével : 
Cson György és Leszkó i\1ihály. VIII. számu csendőr 

Jrerűletbeli vezetők és Zeffer István ugyanezen csendőr 
Jrerületbeli csendőr ; 

1 9 17. év{ julius hó 16-ával : _ Szokolai Sándor, Beke István Vero s Lukács V '  , . István, Osüdör István, Vargyas ' Gábor BIr' ó B'oldi�
ga

á
sl 

' B  M ' t "  , zs r es �cze a e vezetők, Fazekas András Király Ist ' B�r�l Sándor, Szabó Pál I., Nagy Andrá� Egyed Gy .
. van, 

Mlhaly Ferencz, Győri István, Zombori 'Sándor GO�ffY' Ferencz, .. N�mes, Sándor, Szabó Sámuel, Lukác� T.
y��: nO,ll, . Gyor� J ano� I., llizó Ferencz, Koch Sándor, Da�lel Istv�n, Szaz Elek, Szőcs József, Rofaj Elek, Balazs Istvan, ,CzeptlS Péter, Németh József m., Rácz Gyorgy, Ba�abas

. István, Soós Márton, Tamás József, Domokos Janos es Bara Lázár csendőrök, mindailllyian a VIi számu csendőr kerűletnél . , 
1 9 1 7. évi augus�tus hó i -évei : 

Anka Simon Y. számu és Kéki Lajos VIII. számu csendörkerűletbeli csendörök . , 
1 9 1 7. évi augusztus hó 1 O-ével : 

Boldog János és Csetneki Lajos, m. számu csendőrkerületbeli csendőr ök ; 
1 91 7. évi augusztus hó 1 6-ával : 

�oldo�án Demeter,. Fehér Imre, Székely Gergely, 
MaJer TIvadar, Tompai Ferencz, Berkó FJórián Bozor 
Tivadar és Bántó János, I. számu csendőrke;űletbeli 
vezetők, azután Horváth József XV. és Roskó Péter 
VI. számu, végül Szakács Árpád László. vm. szám� 
csendőrkerületbeli csendőrök. 
� .......................................•.. 

I SZ-ÁNTÓ J ÓZS EF I 
· . - . 
:� 19 éve szállit kerékpárt, beszélő • •  
• gépet, varrógépet, gummikat és l 
: felszereléseket az egész ország 
: csendőrségének. Elismerő leve- . 
: lelm ezerszámra vannak. - Pontos czim ; f : SZEGED, VÁROSI BÉRPALOTA. 
• • 
................................................. 
_ft ft ft ft« ft ft ft 

re;:!t'L harm o n i kái  
OrÓI hangu, S igaz válióvsl 1 5  K. Egész zenokari 
"'anll" � igaz vált6vsl 20 K. Erős BO.él hangnak 
18, 20, 25, 40 K. Finom kétsoros harmonikák, há. 
.... mso!06ak, gramatikus hangnak is készü1Bek. 

: 
f Gramofon f 
: OsodásaB erős, t1szla hangn bes.élőgép 40 K, 

� : nagy .Union. Bzerkezetlel 50 K. - Legszebb 

• hanglemezek az ÖBszes daJok, zenék, operák, _ 
• tréfás előadások stb. 80 f!11.-t61 4 K-Ig. 
: Javitási mQterem. • 

: Árjegyzéket az összes bangszerekröl Ingyen káld f . 
! MOGYORÓSSY GYULA f 
: királyi •• abada ..... azott hangs.ergyár • 

: Budapest, VIII., Rákóczi-út '71. száJa. i 
:... ............ � .............................. . 

VA R N AV L. SZ EG E D  
csendőrségi nyomtatványok és felszerelési czikkek teljéS raktára, 

Fels:te1'elési s:tükségletét igyeke:t:ték mindenki sür

gősen bes:t(we�m/i, ·/nM-t a:t á'l"uk jolykrn d'l'águlnak. 

k , l t 'nk f 1-+.1. nálunk elo"nvo" sen vásárolhat • ............ 
............ Nagy esz e el o J--n " • ��::::::���-=::::�����----�--�----------�----�--��------��----�--�.---------
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