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Ráteritettük a szemfedőt az 1916-ra. Bl'Utusként tőrt ránk és gyilkot emelt ellenünk az a 
Döbbenetes gyász, szivek mélyéig ható lelkesitő nemzet is, a mely nagyrészben nekünk köszönhette ön

öröm és fényes hadi sikerek rohamos összletorlódása álló nemzeti létét. 
jelzi utolsó perczeit. I Vérünkkel akarta lehüteni �omját, területünkkel 

A külső behatásoknak eme rohamos össfetorlódása képzelte nagyobbitani hazáját, de a kapzsiság a torkára 
megrenditi egész valónkat. Igazán szomo rkodni és forrt. 
valóban örülni egyszerre: kevésbbé edzett e bereknek Szánalmasan megalázva és megtörve érzi lenézett 
nagy feladat. fölényünket és fegyvereink hatását máris. Az eddigi-

Nekünk már ez is könnyi:i. Megszoktuk. H nél ujabb és nagyobb veszélyt-ől már alig tarlhatunk. 
siratgat jük véreinkből való veszteségeinkei,. e ugyan· Az ili.jév hajnalhasadása azonban még sem egészen 
ezen idő óta örüli:ink győzelmeinknek is. A kéi; beha· tiszta. Imitt-amott még sötét felhőket rejthet mélyé
tás kiegyenliti egymást. I ben a jövő láthatára. Még nem tehetjük le fegy-

Nem panaszkodunk az 191G-ra qAm. Ire nem is vereinket. 
dicsérjük. Általábar Uo.)""''''' b;;\,lJ jót hozot." m..nt- rosz- 'De jöjjön bármi is, készen talál be=ünket minden 
11.0 at és - ID "",dhat juk - hogy ránknézre a hadi- eshetőségre. 
szerencse j'p.gjében is telt el, hozzáfüzött rrményeinket Eddig se csi:iggedtünk. Biztunk, hittünk ügyünk igaz-
még sem válthatta be. ságában. S most az újév hajnalán megujultnak érezzük 

Ellenségek millióival szemben kifejtett véres harczok- reniényeinket. 
ban talált bennünket s úgy hagyott most is. Sőt testü- Az imént megkoronázott legfelsőbb hadUl'unk ifjú 
letünkre vonatkoztatva álli th at juk, hogy háborússá tette ereje és tettvágya magasan ragyog előttünk. Ez lelke-
majdnem" egész tevékenységünket. 

. 
sit i sziveinket s növeli erőnket és bizodalmunkat. 

Bármely részén is kezdenénk mult évi testületi ese- Velünk harczolt eddig. Megismert bennünket. Meg-
ményeink felsorolásába, 31 háborúba ütköznénk min- győződött hűségünkről, vitézségünkről es önfelál
denütt s minden téren. Hagyjuk ezt jobb időkre. A kö- dozó kitartásunkról. 
telesség most a háború érdekeit szolgáltatja velünk itt Királyunk, Vezérünk lett most. Az Ő nevében és 
is, ott is. A haza mindenek előtt. Érte hal'czolunk tovább. Lankadatlan erővel és ernye-

Még nem sikerült ellenségeinket legyőzni. De meg- detlen kitartással. Ép úgy mint eddig. 
győzni sem arról, hogy áldatlan és eredménytelen a Bizzunk benne, hogy hagyományos királyhi.'iségiink 
harcz, melyet ellenünk folytatnak. - és hazaszeretetünk megaczélozza karj ainkat, fokozza 

A temérdek vér- és anyagpazarlás még' most sem kitartásunkat s végre is döntő győzelemre vezeti fegy
téritette el őket ellenséges szándékuktól. Kisérleteznek vereinket. 
tovább. És akkor, a mit az 1916-tól hiába vártunk, meg-

Az aprajából egynehány letörve, már a földön hevert. hozza az 1917. 
De, mint a levágott hydrafő, újabbat növesztett maga Ebben a reményben és a jövőbe vetett bizodalom-
helyett. ban kivánunk olvasóinknak boldog újévet ! 

H d·· t h · k ' t t' t ' t és II többi hangszereket általánosan ege U, armOnl a. , aroga. o ,elismert legjobb gyártm. Bzállit. EJ MAGYARORSZÁO LEGNAGYOBB HANGSZERGYÁRA dl) ,a STOWASSER J os. é. kir. udvari és hadsereg száUit6, a Rák6czi-Tárogat6 feltoJál6ja, Buda�ed, 

" 
or II., Lá.nozhid.ntoza 5. - GyáJ;B : ÖntlSház,ntoza S. - Régi hangszerek ]av!-

• tás ... vétele és beoBerélés. - Arjegyzék minden h.ngBzerclll killön killdetik. 
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A modern bünügyi nyomozás. 
(Első ismertetóst l(losd e. Osondörsógi La.pok 1915. évfolyn.mGD(�k 

37. Bz6.mában.) 

III. 
A bünügyi nyomozlÍsoknál a terhelt bünössége vagy 

I\rt&tl&nsága szempontjából rendkivüli fontossággal bir 
a vádat megerősitő vagy esetleg azl megsemmisithető 
pontos idömegbatározás. 

Gy&kran valamely tanunak az iddmeghatározll. tekin· 
tetében .való néhány percznyi tévedése vészthozó lehet 
egy ó,rtatlanlll vádolt emberre nézve és annak eUtál· 
tetését okozhalja. 

Azért a nyom�.",;,y.zetÖ közeg nem lehet elég óva· 
tos n·z 8iDnyira fontos időpontok szabatos -megbnrtá.l'ozá. 
sáná.l és sohasem szabad egyszeruen megelégednie, vala
mely tanunak idevona.tkozó bemondásÓlval, hanem 
feltétlenül meg kell győződnie arról is, hogy - elte
kintve a szándékossllgtól- nem·e foroghat fenn valamely 
tévedés? 

Vegyünk például egy gyilkossági eset .. t, a hol a bün
cselekmény elkövetésének ideje pontosan meg V80D hatá
rozv ... Akad egy tanu, a Iti a terheltet bizonyos időben 
látta. a cselekmény Bzinhelyél'B menni, egy másik tanu 
pedig onnan eltávozni. Mekkora fontossággal bir úgy • 
terheltre, mint a. cselekmóny kideritésB szempont jÁ ból 
is, hogy a terheltnek a helyszinén való t .. rtózkodási ideje 
kétségtelenül megálJapittassék, mert ba a cselekmény 
elkövetése és a terheltnek or-halyezinén vo..ló tartózkodási 
ideje egybevág, �kkor a terbelt ellen döntő erejü bizo
nyitékot nyerbetünk ; mig viszont, ba ebben a két idő· 
szakban eltérés, vagy ingü.dozás mutatkozik; nincs ki
zárvB; a terhelt ártatlansága. 

Hogy bizonyos körülmények ){őzött mennyire függ 
ogy embernek szabadsága és becsülete az idő pontos 
meghatározásáMl, azt klasszikusan bizonyit ja a gyakor
lali életből vett alllbbi eset. 

Néhány évvel ozelőtt történt, bogy egy gyujtogatásból 
keletkezett tüzeset alkalmávaol, fL csendőrség IDegejtvón 
a nyomozást, ennek folyamán egyik: tanu S. községi 
lakosról azt állitotta hogy r. a tűz kiütése után legalább 
öt perczig nézett ki az abla.kán és tiirelmesBn várta a 
,üzoltók megérkezését, a helyett, hogy a tüz észrevétele 
után azonnoJ az oltáshoz fogott cs a szomszédokat fel
lfl,rmázta volna. A tanu ezen bemondása a.lapján a nyo
mozó járőr �rra következtetett, hogy S. foltétlenül bűnös 
vagy legalább bűnrészes . gyujtogatllsban, különben nem 
vesztegelt voln. öt perczig tétlenül az ablaknál, banem 
a helyett kötelosBégszerüleg sietett volna ft helyszináre, 
bogy a tüzoltásnál segédkezzék. 

Erre az á.lláspontra helyezkedeit az ügyészség és biró· 

ság i s  és S. vád al� helyeztetett. A főtátgyalá�on azután 
megl��ő dolog történt. A védő ugy .. nis azt a kérdést 
intézt,!; a tanuhoz, hogy meg tudná-e pontosan h�tá
rozni'\ hogy mennyi időt ért öt percz alatt? 

A �érdés feltevése fölött vita keletkezett, a mennyiben 
az ÜGYész ezen - kijelentése szerint nyilvánvalólag 
értelmjetlen - kérdés feltevését határozottan ellenezte. 
A b�r�ság azonban hosszabb vita után a kérdés felte
vését 'P'egengedto s erre általános meglepetésre aUg tiz 
másod"eroznyi idöt jelölt meg öt percz gy .. nánt. 

Ez � körülmény a vádat teljesen megerőtlenitette és 
valónak kellett elfogadni tOI'helt azon vallomását, hogy 
csak pb pillanatig tekintett ki az ablakon, megnézendő, 
hogy lelTe van a füst. A mikor pedig Jált. a \űzoltó
ságot ( rrafelé elrobogni, maga is lesietett és 11 tiizoltásnál 
tényleg segédkezett is. 

A vá ott ezek után természetesen rel lelt mentve. 
De ha életlenül a védőnek nem jut eszébe ilyen kér
dést fe tenni, nincs kizárva, hogy nz ártatlan ember 
elitéltet tt volna. 

Ha a nyomozó járőr gondosabban és nagyobb körül
tekintés el járt volna el Il. tanu első kikérdezésénél mind
járt me győződhetett volna a bemondás megpizhatatlan
ságáról, mely esetben elmaradt volna a terhelt feljelen
tése és z ügyészség és birólJág is megkiméltetett volna 
a fölösl ges munkától és a. mi a fő egy ártatlan embert 
nem kel ett volna meghurczolni és csetleges elitéltetés
nek kite i. 

Régi t p8.sztalat, hIJg-y ot).u:t.Wi I:em serkenti annyira a 
bünözési hajlamot, fi. gonosz indUlIlo�()kn.t, !J1-')nt UJ 7.o1'cl 
időszak Iyoállta. I A téli időszak beálltával, fi. természet nyugvá-8ra téré-
sével egyidej üleg Bok ezer és ezer munkásltéz marad 
tétlenül és tér pihenőre. A szegény falusi zsellér, a sok 
százezer, napszámból tengődő paraszt fázósan huzódik 
meg szegényes viskójÓJban s aggódva t .. ki�t a közelgő 
tél eIé, maly reá és családj ara a nélkülőzés és nyomo
ruslIgos vergödés napjait jelen Ii. A zord időszak beilll
táv""l megszünik nagyobbára fL sok szegény embellre 
nézve minden kereset és ha a nyáron nem volt elég 
előrel.tó és nem tudott eleget féhetenni akkor télen 
éhezik, "agy lop. 

Pedig külőnőaen a jelenlegi SZOmOJ'll drágasá.gi viszo
nyok között nagyon ritka az ft napszámos embor, a ki 
nyáron a tlilirevalót is meg tudia keresni. Sőt nagy 
részénél még a nyárra való sem fut j a ki • keresethől, 
a melyekel a Telteneles drágaság teljesen felemészt, sőt 
a napszámosok legtöbbje rendszerint már a tél agy 
részén előre elkölti a reménybeli ny"ri Icereset egy 
tekintélyes hányadát. A falusi szatóes és korcsmároshoz 
vó,ndorol bizony rt kereset nagy része és csak jelenték-

Czimbalmol, hegedül, lárogalól,harmóninmol és az összes Inó· és öI6·hangsz�rekel , 
ugyszintén azok aJkatrész�it és búrobt SCHUNDA V. JÓZSEF általánosan elismerve lejJ]obban szál1It • I J.:s;����:a. Magyarország legelso legnagyobb CI. és klr. udv. hongsterszólllló, ozorsz. m. kJr. zene' 

és Jenrégi bb haonszer
'
gyára • • •  nkodémlo, "oiomhit o..z: összes budapesti sT.inluiznk u u • hnngszersztUlllóJu, II lIedil·tJlmbalom éli tekoD!lruAlt 

!rIepúk m1ndm haolumo5l bmueom kl1UleUk. I!rOlat6 egyedlili feltalál61', Alapittntoll 1841·bcn. 
Budapest, IV. ker., Magyar-utcza 16.-18.-�6. szám. 
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lelenebb jul a csallldn",k. A léli idő beálltával aztán, 
mikor már minden élelem elfogyott a háznál, ft, szegény 
ember a. mig ft hitele futja lL 87.atócson és kOl'csmáro
Bon élösködi l<, fi minél pers.ze megi nt csak ő hnzza II 

l'övidebbet, mert kereset ideján nemcsu]< nr. árat hanem 
u tekintélyes lmma.toRat is csak ő neJd kell fizetni. ne 
ha. egyszer elfogy ft, hitele, akkor még egy darabig 
egyik-másik szomszéd könyöreletességéhez folyamodik, 
később pedig, ba már innél is kikopott, mit tegyen fi 
szegény ördög egyebet? Kilesi a jó alkalmal s onnét 
szed n,h ová nem ö rakott féhe B szerencsésebb sorSu 
embertársai tulajdonából veszi el azt, II mh'e neki es 
családjának szüksége van ft megélhetéshez, de fi mit 
tőle a mostoha sora - szerinte - önhibáján kh'i:jJ, 
megt.gadolt. 

Ilyen módon válnak gy�kran, eredetileg a leglisztább 
szá.ndéku, becsületes gondolkodásu és lüfogá.stalan jell em II 
és 61'kőlcsü emberek közönséges tolvajokl<á, sőt. a viszo. 

nyok kedvezőllen behatása és alakulása esetében rab
lókká, sőt gyilkasokká is. 

Mert a ki egyszer a biinözés u�iárn lépett, az erről 
az utr61 ritklÍln tér vissza fL becsület ösvényére. Osak 
I1.Z első lépés megy: nehezen, csak az első elhatározás 
keJ'öl küzdelembe, a többi ll1lÍ.,r magától megy. Eleint!;' 
csak könnyüszerrol el emelbetö kenyel'et, esi I'két., libat s 
mns élelmisz6Tsket, vagyis csak azt lopjn, a mire n. 
Búikseg kényszere rávetbe, de ba az als6 kisérleteken 
hn.j nélkül átesett, akkor mlLr llem riad vissza, a bemá
sztl.stól , betöréstö! sem, sőt csakhamar oda vetemedil{, 
hogy szükség eeeten utonállóvá lesz és kifosztja az eléje 
kerülő embel'társat. Pedig ezeknek a bÜllősöknek leg. 
Dagyobbrésze megmandt volna a becsület utján, ba egy
Tészt a nyomor nem kényszel'itette volna az első lopfisl'a, 
vagy ha az első kisérieten rajta vesztettek volna. 

A nyomor enyhitése tekinteLében persze a csendőr 
mit sem tehet. Ez fl. kormány , II tú,Tsadalom s fl. jobb. 
módu lakosság f.lada,lál képezi ... De an'ól már igeDis 
tebet fi csendőr is, _. sőt cS�1kis fi csendőr - bogy fi 
bün utjára té\7eclt szegényember mfÍrr az első kIsérlet. 
nél érezze II I(özbátorság fölött örködő csondőrség babn'!. 
má.t, erejét úgyszólván minden tudatát fl. bűnös cselek. 
mények líidel'itésében s így megrettenve szerencsétlen 
eltévedelyésatől még idején visszaszorittllssék fi becsület 
eH tisztesség utjá.ra. Szebb, uOIDAsebb feladn.t alig kép. 
zelhető, miut a csendőrségi szolgálatnak ilyen szellem. 
ben való teljesitése, és legszebb jutalom fi csendőr 
részére fiZ a, tudat, hogy hacsak ogy embw'l is, meg
mentett IL bÜIl fel'tőjótöl és visszaadta Il Iászbessegos 
tnrsadalomnal., 

A zorda.bb idő beálltával elkövetkezett az nY." idő, midőn 

Ingyen rum 

a csendőr Bzolgillat,í müködes(mek eU'1] szé.p és nemes 
ágaza tát foJ<O�HJttan ér\'ényrej llHatni h j Vn.tVfl v[tn éR a 
mi előn erre napról-nallru elég alkalom is JiinálkozilL 

A zordabb iclö b eál ltávn l fl csendőr remles portyáz�l

soknál ke ltöztesse meg ébers0gét s t'gy pillanIltra Re 

tévessze {�l szom elől, hogy· most kővet!tcr.ik az az idő

szak, midőn nemcsalt fi hivatásos gonosztevő ,'etemedik 

büntetendő cselemények elkövetésé/e, hanem a szegény 

kereset nélkül maradt emberről is nlaposan feltehető, 

bogy a nyomor és nélkiUözés lopnsra készteti. 

A zordabb idő beállt!i.val Decs.k az ismert köz';"'
talmu, vagy egyébként gyanus embereket, hanem miu· 
elen keresetnélküli szegény embert is Il:isérjen figyelem

mel a csendőr, Ne sajnálja fl fáradságot (természetesen 
feltünés nélkül és minden zaklatás kikerLilésével) utána 

kutatni, hogy az ilyen szegény ember miből és hogyan 
él? El van·o IMvR Ő maga és családja a legszü ltsage� 

sebb élelmiszerekkel, vagy pedig I}éll,ülözésnek vannn), 
kitéve? Ha a néll{ülözés ütött tanyú,t ennek a szegény 
embernek a házaban, mi uton és módon igyekszi k an
nark el ejét venni, illetve mily módon, minő körüJmények 
lcözött elS milyen eszközök igénybevétel ével kereste meg 
fi maga es csaltÍ.dja fenutartására szükségeseket ? 

Ha fi, csendőr ezt minden portyázó és egyéb sr.olgli.
lntu al kahnával lelkiismere.tesen és telj es odaadtlSSrd 
teljesit i, aklwr gytvkran fog meglepő do l gokat t,apasztalni 

ós azt is elfogja érni, bogy az ilyen időszakban bal0!D.:..... 
szánu'a felszapol� �'l..t etle�_ l:Gz!; ; t l o ilS I\grZ;\tar t) l\ 
az öl"sön ismeretlen fogalommá vál nak. 

Nngyo n természetes, hogy a sz olgálatnak JJyeten módon 
való ellátó.sáh9z az első feltétel hogy mmden csendőr 
fi, kötelességérzet legmagfiHlbb fokától legyen álhatva. 

Szükségl3e, hogy mind(1)l csendőr szeresse hivatását és 
ambicziója az J egyen, hogy jó nevet szeruzzen a testü

lelnek. 
A csendőr, ha sz olgálatba indul. ne ann gondoljoD, 

liogy neki most bizonyos óraszlÍmot kell ledarál ni, ha

lleDl alTa, bogy szolgtiJatanak lelkiismeretes es pontos 

teljesitésétől ogész örsl,örletének nyugalma es h:özbiz
tonsága függ. 

Ha ez fl, szellem fog áthatni minden csundőd,. ukkor 

('.sak elvétve fognak előfordulni fl tél bL�állLával "'{U'luttó 

időszakos közhiztoDl'uígi zavarok. 

• 

. ,. V 11011 a téli ülőszal\ beá..lltának egy különlegessége 

is. Mikor fi gólya és II fec81{(� uhl'a l{éJ es ruelegcbb tri
jalu'fi költözik. a boi ft. zord időszakot átlelelj, n,kkor 
Ilr. oT8ztígutnk ismert jómaelara, ft noLorius csavargó is 
meleg hajlék után néz, 8 mind rilkábbnn látható az orsZIÍ,g· 

·ot sohasem iUuuk. A7.olJb.�u 0)('86 6s kitUnő rumot ihatik min
denki, al!i kivll.16nm finom l"I1lUCSScucz,Íl'LmbM h6.zitng kásziti. 
1 Uve� 1'20 kor. bnszu6.lnti l1ttl�ilÍL68nl, f\<D1elyből l liter leg 
kivltl6bb ruru állithn.t,� bMki hltRl 0)6. Logkevl:'sebb G üvug 
kiilc1etik postó.u bór1ll611tos kiildéssel 7'20 kor.·ért., 12 llV6,! rOll' 
deUsnél 1 üvog ajándék. Pontos lovóloziru: CzalCh Z�. Com " 
gyógyszerósz, Sr.nbadkn/A., sZ'dl:(l:di kalHl. Szt. Antn.1 gy6gytln. 
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utján. Mert a mig a bokor, fi szénaboglya jó menedék
helyet nyujt éjszalníra s fi, gyümö!csösők, a kukol'iczft 
és krumpliföldek 'bőven ell!itják ennivalóval, addig vigan 
éli világát fi, telivér csavargó; de mikor a dér megcsipi 
a falevelet s beáll az esős időszak, ő is téli szallásl'a 
VODUl. Egészen különleges módját eszeli ki a téli Inkás
keresésnek. �ay-két helyről elemel egyetmast s megvan 
a kellő indok, hogy büvösre - szerinte melegl'6 -
kerüljön. Kap a bűncselekményért nébó,ny h6n:llpot, azt 
kitölti, az állam gondoskodik ellárosn.ról s mire kitavn
szoclik s a gólya és fecske visszatért, ő is kiszabadul 
önként vallalt fogságából B ujra VigfllD rójja az ország
utakat. 

J ól teszi fi csendőr, ha a zordabb időszak beálltával 
ezeket a jómaclal'al<st is fokozott figyelemmel kiséri. 

KÉPEINKHEZ. 
A pl'edeáli harczok szinteréről. 

Nem ismeretlen előttünk, bogy a mai modern báború 
hadvezérei nem közvetlen RtZ ellenséggel szemben levő 
lövészárkok partjairól irányit ják a háborút, hanem 
bizonyos távolságra a bal'c:atéri vonal mögött elhelyez
kedett badseregfőbadiszállásról, az előre megáUapitolt 
s a beérkezett bareztéri jelentések adatai alapjáu ujból 

______ és ujból belyesbitett haditerv szerint intézkednek, a 
�.aokszor ezer kiIóméternél il! hosszabbn •• Ily-uM hal'cz-vo· 

ualon véghezviendő harczi tevékenység mikénti, mikori 
mily irányban és mily el'őkkel való megiuclitásá.ra nézve, 
Ha azután egy-egy ilyen intez.kedé::lnek az ellenség 
megtörese, visszaszoritása, esetleg az ellenseges ú'ont 
áttörése a következménye és saját csapataink annyira 
előre haladhattak, hogy a hadseregparancsnok vagy 
főparancsnok az elfoglalt területet zavartalanul megte
kintheti, ez rendesen kivonul a tábol·ka·ráva·l és a 
vezérkari tisztek kalauzolása és az ütközet lefolyásának 
szakszerü előadásánaK meghallgatása mellett, megszem
léli a szóbanforgó területet. 

Képeink egyike az itt elmondottaknak megfelelően a 
pl'edeá.li harczok Bz,jnterének megtekintését állit ja elénk, 
a hol egy vezérkari százados tart ismertető előadást, 
eme nehéz harczok után ugyan, de ránknézve igen 
szép eredménnyel végződött ütközet lefolyásáról. Az 
meg toJá.n ironiája fi. sorsnak, hogy ezen a hn.rcztéri 
szemlén Vilmos Hobenzollern - Sigmaringen fejedelem, 
a román király testvérbátyja is jelen volt és - tekin
tettel arra. hogy már előzetesen elitélte és meggondo
latlan elhatározásnnk minösitette a román királynak ft 
középponti hatalmak elleni hadüzenetét és az egész 

csaltidjukra nézve sértőnek azt a nyilatltozatát, hogy 
ő - a román kiráy nem érez Hobenzollern vért erei
ben - bizonyára jol6Sö megnyugvással szemlélte öccse 
badseregének már a saját tel'ületén való slÍlyos vere
ségét. 

HIREK. 
Adományok. Legujabban a következő adományok 

folytak be hozzo,nk: Schranz Pál 2. oszt. őrmester a 
féltoronyi őrsről, méhészetének folyó évi tiszta jövedel
méből 10 koronát küldött a háborúban elesettek özve
gyei és árvái javára; ft. mezösomlyói őrs 12 koronát 
adományozott a vak katonák javára, végül Király József 
alőrmester 11 kOl'ona 70 fillért juttatott a rokkant 
katon"knak. Az adományokat rendeltetési helyükre jut
tattuk. 

Erdélyi menekültek kérelmei. Gyarmati István Őr
mester neje, ki jelenleg 'llm'keven Földesi utcza 131 t 
szám alatt tartózkodik, kéri mindazokat, akik félj éről, 
a legutóbb Zágon I;özségben állomásozott Gynrmati 
István őrmesterről valamit tudnall:, hogy ezt lL fenti 
czimen vele közölni szíveskedjenek. 

Szép Ká.rolyné, nemesócsai lakos fillTol panaszkodik, 
hogy fia, Szép Ká.roly csendőrőrmester, a ki legutóbb 
fl, fogarllsmegyei felaöferenczvári őrsön BzolgMt, folyó 
évi augusztus bó 24-ike óta nem adott életjelt magáról. 
Kél,j tehárt mindazokat, akik nevezettről tudnak valamit, 
irnák meg a fenti éziml'e. 

Balázs Józsefné szakaszvezető neje kéri rillndazoka.t, 
a.kik fétjéröl, BEl/lázs József szakaszvezetöről va·lamit 
tudnak, közöljék ezt özv. Simon Ferencznébez Tisza
c,egére (Hajdu megye) cúmEett levélben. Balázs József 
legutóbb, mint sza.kaszvezető, ft. gyergyós8Ilamási őrSön 
teljesitett szolgálatot. 

György Albert népfölkelő tizedes a kászon.ltizi őrs
ről kéri mindazokat, akik Osikszentltirályi Krisló Áron, 
osendörségi szolgálatra a gyergyótölgyesi őrsre beosztva 
volt néprölkelőröl valamit tudnak, ezt vagy vele, vagy 
pedig Kristó Áronnéval Osikszentkirályon közölj él,. 

Barta S,;,ndor volt csendőr, jelenleg népfön,elő őr
mester, 62 l\Zámú táborr posta czimmel kérj mindazon 
csendőr és nepfölkelö egyéneket, akik fl, Háromszék 
megyei esztenasol'i és leárnymezei örsökön, az augusz
tus 28·iki éjjeli román orvtámadás alkalmával megme
nekültek, bogy czirnüket vele közölni sziveskedjenek. 

Kérelem. A bogoltényi őrsparancsnokság (u. p. 
Somosréve) kél'i mindazon altiszteket, cBendöl'öket, 
tartalékosokat vagy népfölkelőket., akik Hevesi Ferencz, 
cs. és kir. tOl. gyalogezredbeli tartalékos tizede, jelen
legi czimét ismerik, hogy nevezett tizedes illetékeinek 

HEGEOii HARMONIKA GRADlOPHON 
rOlUok felsr:erolénel 10 -12- lá-20 koronD. 40 - 50-60-70 korona 

10-12-15 20 korODa. flnnmallll 2 .ornl 30-40-50 kor, "glln. aoull dramllllerkezeUel 

A logjobb minőségben az egész orezágban olismert olB3rll.Dgu ma8}ar hangszortelepen 

Deményi mihály· nál 8zerezbető be BndapesleD, KiráJy·nlc;aa 58. 8Z. 
Minden hanp.err61 kti.löa árjegydk k'rend6. 
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Egy yczérknl'i századosunk Frigyes főherczeg táborszernagynn,k előadjn a predenli harczok lefolyását. 
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el küldhetése vég�tt, azt az omlitett ől's,paT\tncsnokslÍggal 
mielőllb Mzöljék. 

Juhász Lajos Mendől', ld j elenleg l{illlaszombatban 
(Gömönnegyo) :\,llomásozik, ' Mri Sréb Mihály és Bá.lint 
La,jos alőnnElstemket" kiltkel együ tt a,z 11ll1. évbon' a 

(;;L "fl. ÓS k ir. gYRlogc7.)'ednél HzqlgÁ,H, bogy ClIilllliket 
vcle mielőbl> közöl.lék. ' 

• • •• I , 

KULON.FELltK. 
HaJ.'minczkét hadüzenet. Homáúiu ba.dbnáolJásával tizen

negy . állam \Tesz rósz t a 'világhábonlbtLU. A romá.n 
hfldül!isnet "olt a hU6zonkilenllzedik, Bulgária Románia 
ellt>ni ba.dii,zenete a hunninollkelted'ik hadüzenet. A. had
uzenet"k fl ltöyetkező időrendben tÖl'LlÍllte!,: 

1914-oe!b: 

1. j ul. :'11:\. A Ilsztri a és Magyarország --Szel'
bio, ellen. 

,2. atlg. J. Németország - Ol'08Z01'szág ellen. 
3. Németország - Fl'iln ez iaol'sz ág 

ellen. 
3. (, 

<1\.. « 3. Németorszá.g�Belgium ellen. 
4,. AogÍia- NQmetol'szág ellen. . 5. « 

G. « H. AusztriA. IÍs Ma,gy!n'ország-OroBz
Ol'sJ!lÍg eqen. 

7. ti 7, Montenegró - AnsztI'ÍIl. és l\fagya r-

8. 
!l. 

10. 

(t 7. 
(( ll. 
(t t l. 

Ol'sz�g ellen. 

Montenegl'ó -Ném,e tol'szág ellen. 
Szerbia-Ném",tország eHen. 
FJ'ancziaoJ'szág-Allsztria; éll· Ma· 
gyarország ellen, 

t J. " 13. Anglia-Allszkia és MagY H l'ol 'szág 
eUen, . . 

12. " '23. Japán-Németol'szág ellen. _ 

j �. (t 24. A usztria,_IÍ!l, � MIl!D'91'BYOllÍl,g - Japán 
�--""."""rl ......... _ 

.. ...... "----.,-;.--.-"""eii611':'"" ". 
14. " 25. Ausztria és Magyal'ország�Bel. 

gium ellon. . 

'[5. okt. ::ll. OroBzorszá.g-Törökorszá.g ellen. 
l ti. « 31. Frllnczin,Qfszág-Töl·ökorszil,g ellen.· 
17. « 31. Anglia-Töl1Ökol'szág ellen. 
18. nov. 7,. Belgium-Törökország ellen. 
J9. « 7. SZ6rbil\�_rrörökol'szág elleo. 

1915 ben,; 
20. máj. SS. Olaszország-Ausztria és MagYIl]'-

ol'szag 'ellen. 
2'1. aug. 20. Olllszol' �zág -TörökoX8zág ellen, 
2�. okt. 1,1" 13ulgária--Szerbia ellen, 
23. « 15, Angli a -Bnlglj,ría ellen. 
2.j,. " J 6. Francziaorszag·-Bulgal'ja, ellen. 
25. « 18. Olaszország-Bulgária ellen. 
2G, " 2�, Oroszol'szág �Bnlgária ellen. 

1.916 ban: 
27. márc. \J. Németország-�Poxtugália ellen, 
28. aug. '17, O]aszoJ'sl!iág -� Némotországe ellen. 

2D. « ·27, Románia,-Au8ztl'il\ és Magya.ror-

30. " 28. 
3J. (t 30. 
32. szept. 1. 

szú,g ellen. . 

Németország � Bománia ellen. 
Törökország-Románia ellen. 
Bulgária-Románia ellen. 

.A tengeri fü. A � Természettudományi Közlöny» új 
füzeMben olvasBu� : A valódi (, Seegras l' (tengeri fű) az 
Adl'iai, Keleti-, E8zakiten�er partjain , iszapos vagy ho
mokos talajon, viz alatt élő Zostel'l1 marina nevü nö
vény, mely keskeny leveleivel a füvek hez basrnlit éR 
a l'otltmogetonaceue nevü családba tartozik. VelenCllében 
" alga vitrariorltm,. p,é'Ven régt,ől fogva hilBzoáljál< üve
gek csomogO]ásúra, a kárpitosok pedig pál-ná zásl'lt. 
I<á.rpitosnink ugyanígj haszná]j{�k és éppen ezért szin
tón Itseegras»'D!tk nevezik IL megszál'Ított Olll'ex bl'izoi
(les-t is, a mely a sásfélék (Gyperacene) családjába tar
·tűzó fü. A tengerbez aZ'onban semmi köze, mert hAzánk 
délkél dH rész6nek , Felsőausztriónak erdős hegyvidékein, 
tova bbá Badenben és fl Rajna vöJgyében igen nagy 

'mennyisrgbeu terem, és évenkint igen nagy mennyí
ség�t használnak fel párnázásl'fI a valódi Seegms 
helyett. ... 

Hfjgy bánnak a franczia anyákkal. Egy franczia 
anya levelet irt katonáéknak, bivata.los jelentést kérve 
második fiának ILZ elestél'ől. A következő választ kapta: 

- Bec:ses levelére válaszolva, közöljük, hogy fiá
n'ak, J). káp já rnak a haláláról szóló jelentést az Ön 
gYR,kori lakásváltoztf\tá�fl, miaU négy különböző czímre 
kellett elküldenlink. RSl;ldlüvül kellemetlen ránk nézve, 
hogy mlig egyszer ken irnunk. Ha m inden anya, ilyen 
a,lklüma,tJanságoL okozna s minden elesett miatt ennyirt) 
,11 volnánk fogla l,a" el sem l!észiilbetnénk a mnn
kán!. 

J�gyjk' frauczia lap közli ezt IL levelet. Annyi bi<6onyos, 
h 0 17y van SziVd a szoban levő katonai hatóságnak. " . 

Tengeralatti alagut Francziaorszá.g és Anglia közt, 
A háború egy régi tervet vetett fel ujra: A. Fra�cziaor
szóg �8 Anglia közti te ugeralatti alagút tervet. Most 
egyik angol IlLp érdekes dolgokat ii' :rólil. Különösen 
ILzokab az eszközöket irJa le, a melyekkel a csatorna 
bej�l'atá.t fl'anczia terület n es az angol teriileten �pi
tendő kijáratot vec1enék. Az aJagut bejárah\ franozia 

t.ürületen öt és fól kilomé!ernyüe épülne és 'a hadl
blJ;jók {,O'yúinnk kÖl'zetéb:m lenn e. Elsánczolt táborok 
is vóde;ék az alagl1t bejáratát. A kijárutát Angliában 
úgy építenék meg, hogy zsiJípeHel 

,
az alagut egy részét 

a zonoal viz alá lebetne helyeznI. Az alagut olyan 
mélyen épülne. hogy sem akn�k, Bell lövedékek nem 
érhetik el. A villamos erejü vonatok az alB guta.t egy 
félóra /blatt f\1tnák meg. Az építés idejét hat. óvre, költ
ségeit pedi� 200 millió frttnknt tervezik 

Szerkesztői iizenetek. 
A �"c .. l{esztőség a SzoJgáh�ttáI lmpcsolatos kérdé· 

scIne 68 névtelen leveIekl'c neru válaszol, kézil"ittot 
vissza, nem ,'ld, /evéIllen pedig csak igen kivételes oly 
e�etel{ben ,'álaszol. ha 1\ válas"" lI:ényes"égé�H'il fogva, 
nyiJváuosau meg tHllll �\(lJ""tó. Kél:;Uk enDé�f(\gva 
olvasóinkft,t, bogy leve lejkke� , bélyeget lie klUdJenek. 

6000 B. Ujabb szubailságrlb csak to,,!Í.bbi Ú l,ó "Helté".l nyer 

igéuyl.. Minthogy ""ODban ölső sz"bt�ds4g. csupá» 8 D"P(It tett 
l<i s azt is het,�g s1.ülcjnek IHogat:\s!\ czéljából vette ig/,nyba, " 
ralldotúh 4. pontj" ártolmobl'll �mhadslÍg-Qt nyerhet. 

Szórád jú ,'n"öl'U), 1. IReu. 2. t:\orsjogyei new nylll'tak. 

E. U. Előir�� sM)'int .. IÍ1't ].<ardbojt viselendő, 

�--�------------�-----�-�------------------------I 'SzántÓ Lajos gépföra.ktára Szegeden 
Z 't · b ' h' V " rosház· m.ellott (Rnko".; lnvns $�obl'ávlll sz.cmb"",) •••••••••••• \;........... so er" 6.1' az, a .,. . 

Cse n dőrs ég! fegyvergyál'; kel'''/(párok. Csendőrségi diszva,·,·ógépek,
. 

Világh;t'il tt/nélkUti �lat�� fl"oIC k �1��g�;�iI His 
Q,·amofonok . Lemez ujdons��' ,'I, kerékpár felsze,·e.I�s; ozlkkek. gumnHk, vllla,llQs zseblampa ( s e eme Ol a 

. 
rosa, . I IL�=�...!�C�se:k�é2IY�b�a:::V:.i �tl>:'rl:.:e:sz:.:te:' S:';!�', _K ... éP .. 8_S_f'_Őát_' �je_g_YZ ... é_k_e n�jtalan ! • Csendörségi Urak legkedveltebb bevásárlaSf h e lye , 

,l 
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Ánami 1-nnil6. A f. évi 7�. sz. R. K.-ben közölt 22-892/cln. 
B. sz. körreu(le!ot szerint, az egyévi önkóntcsi klll'pas7.omáuy 

viselhehás6nek engedélyezését annál n. csa.pattostnél, n. melyhez 

beosztva vaD, abban nz esetbon kérheti, ha igazolja, hogy az 

egyévi önkéntesi kedvezmény elnyeréséhez megkivánt teljes tu
c1omÁ.nyos képzettséget roogszoredo. A kérelomro uézve elór.oto· 

son és ideiglenosen a CHifLpattest (sz6..rny, kerület) tör�tisy,ti 

rendfokoza.bbnu !In'tí pal'ancsllolw .. hatíuoz fl. bemutatott tallul· 
mányi bizonyit"nnyok nlapjfi.u. A kedvezméu)' ,'óglcges elisme

rése tckintotábt'D az: illet6ke� kiegésútési karüleli-, iUetölog hon

"ód kiogészitö pll.rancsnoksn-g bnb�roz, nlUolyhl'z tabM a csapnI

test a. folyamodó tanulmányi bizouyitván)'uj�, anyn kón)'\,j lapja ' 

u111solatn.nnk csntolnsn md1ebt m�gkühli '1'uniI61\T11 néy.vG kiilöll 

is kimQucln.tott, hogy iik tc'kiutut uélkiil :wm, hog)' milyen kato

nai szolgli.l<tti \'iszonyba tartoznak. u fUlluti rendolkezések értel
mében kezelendők és II kedvezmenyt résúikre akkor is el k,, 1 1 

ismerni, ha a lauulmá.nyi bizfluyit\·LÍ.uyt annak nl. emek októbor 

i-je utnn, a melyre nézve soroztnttnk, szorezték ml'g es akkor is, 

ha tartll.I�kos t,is\'-ti kiképzésre uom törokecluek. A ked'tozmélly 

cluyeré:m eset�n renrlfoko\'-aLi eluo"e?é�e : Megyávi önkélllesi k/�r' 

paszományos llépfiHkelő . (tizedes, vugy szakasz\'ozotö).· 

Szekszál'd. A\'- 1912. évi LXV. t. ez. 1 1., 20. és 'll. §.-ai
bau foglnIl ha.t6.roz\·(lIlyok IIIkalmnzó.sa mollotl nyugdijra mn 
ig6uye. 

Tábm'i pOSla 95. A bronz vitézségi él'6!ll viselési sorrend
bon u\'- ezüst érc1elllkereszl IItd1/ aorol. 

K. F. '14 . .TngosllIt. 

ÖI'eo hlll'CZOS. 1 .  Igen. ":1. Hends2erint new. �. A körÜlm�· 

nyektól fiígg. ,s.. Nom. ; csupán u tényleg eltöltött szolgli.ll\�i idő 

számit. 5. Igeu. li. d�ÖgtÖDI. 7 . •  Belo fér ... 8 . •  'l'aló.ltn •. n. Akit 

korúuál és társac1ahni álhisfl.mi.l fogva megillet. 10. l\illCS tOl'\'be 

vóve. 1 t. Igon, hallluro.sun. 12. Irui, olvasni és szám(llni tudús. 
1::\:. Az egyes pályázati hirdetméu:'l ek felvilágositást nyu:ib�llnk. 

I---� G . .\. alŐl'mester. A logküzelebbi })olgnri fiu iskola igazga

tója a lOzüksége!:i tudnivnlókkal ellátja. 

Kiváncsi. Nem. 
3333. A hli.ború befejezé se utáu rendeletilog fng szabályoz· 

tutni. 
N. N. z. ll. A büovádi perreudtal'tlÍ5 Sllerint terhelt : az, fl 

ki ellen Ll büny6.di eljánis folyik ; gyallnsitott : az a terhelt, n 
ki ellen a vizsgálat elrendelése iuditvnoyozva., vngy a "ádiNlt 
benyujt\'!1, móg nincsen. 

K. J Az 1912. é,'i LXV. L e. 16. §.·a értelmében., igen. 
J{omlósy. L Igénye vall. 2. A rendelet intózkedésGi értel· 

mében. 
222. 1. Nem. 2. Gondolkodás tlLrgyát képozi. 3 . •  Nagyl!ngo5 

Alispán ur! • •  :\Iéltoságos FőisplÍn ur.' 

K. G. népI. Öl'ffi. Alig hisszük, hogy felvegyék. Egyébklint 
érdekJöcljöu fl legközelobbi honvéd p6tzászl6aljná.1. 

200. Nézetünk szorint nom. EgyélJbkéllt oh-n·ssa ,G. A. o,lÖr· 
mestor) jelige Il.Ia.tti üzenetünket. 

1888. AnyakönY\'Í liivQ1iaUJk és minclenneUlú bit.onyit.ványol,. 
molyek Dem sy.ogényjogon (lllibtnttak ki, bélycgköLvleseJL A szü· 
letésekről kiúllitot.t anyaköy.\'ezetói i/'lc(!ILc:1 llzonb/lu bélyeg
mentes. 

P. S. B.ajec.r.. A hOJlvédelmi Illillia�.tol' urnak fl C50n(1ö1·1;:e· 
riiletekkel i� közölt 23334jeln. I. 1916. sz{unu rendelete szerint 
Torda-Aranyos vlÍrmegye egész területe, fl kiil5Ö bnrlmüveleti 
területhez tal'lozik. 

HIVATALOS RBSZ, 
Legfelsőbb elhatározás : 

Ö császári és apostoli kiJ'úlyi Felsege legkegyehne-
sebben elrendelni meltózIMott., hogy 

a. ]egrelsőhb dicsérő elismerés tudtul adassék : 

fi btiborúban teljesitett kitünö szoJgálab.l.i elismeréseü l : 
SzmazsenkfL Ervin, I. csendőrke riiletbeli Qj:jendőr

RZ!lzadosnal{ ; 

�ldolU!í,Dyozni méltózhaúoLt : 

(f koroná.o.; c::,ü."t éJ'demkeJ'c8z�et (f I,itl'zségi érem 

s:.ala,rJján : 

az ellenség előtt teljesitett különösen kötelességhü 
szolgálataik elismeréseü l : 

Sza..bó ll'c1'encz L iárásől'm estcrnek ós ffóth IstYMl II. ,J1 . ---
I .  oszt. öl'mesternel\, a IV., Nagy János V., Matú tii}o-s 
és Hamar György alöl'mesterekuel\, az V., hln,rlms János 
nlöl'mesternC'k, a VIIL, Cselli:ó József nrlőrmeshe.l'nek. fi. 

Ill., Deméndi László a,]őrmes{(·'rnek, az V., I{ajdi József, 
ll'erenczi istvan es Kovncs Sándor III. <l,lől'mesterekne1, 
a V1.

" J.h·ech l!' erencz alőrlUesternek, Rz V., Osiki Do
mokos nlörm6sternek, az L, 'l'örök István ÍL nlörmes
ternek, a Ul., Viznyiozky Mihály, Szl.tkúnyi Imre II. 
Kiss József., Papp József, Larkatos Péter és Ka.rdo� 
József alőrmcsterekllek, a VIH., Nemebh Antal alőrmes
ternek, fi VL, J�UlCSO J. és Petrics Gy. alől'mestereknek, 
a IL, Boros Ferencz n.lörmosternek, a VI., Szeidl József 
1. oszt. őrmesternek, Kovács Lajos II. es Darabos 
JJ.jos alőrmestereImek, li III. Schmidt Pál J .  oszt. őr
mesternek, a7. V., Banl<ó János 1. oszt. örmesternek, o. 
VII., Jakabfi L.jos és Spi sák József alőrmestereknek, a 
llL, László András és Szabó Gergoly alörmestel'eknck, 
a IV., Moj�es Imre alőrmesternek, az V., Imre Gá.bor 
alől'mesterne!\, a VL, Csiz.i Henril, és Vitos Béla. al
őrmestcrelmel\, !tZ L, "Veisz József a.lörmestornek, az V., 
Papa János alőrmesternek, fi, VII., Biacsi Sándor Bálint 
1 .  oszt. örmestel'nek, n IL, Péter József 1. 1 .  oszt. 
örmestel'nek, a VII., Illa,luícs Károly I. oszt. őrmestel'� 
nek, a VilI., Vargn József 2 oszt. öl'mesternek. a IV., 
Mar]tó Sandal' 2. oszt. öl'mesternek, rt VL, Balogh 
József II., Linkó József, Németh György és Vincze 
Jn,nos nlől'mestereknek, a II., Jassa József, Decker 
Rez3ő, Benedekfi. László, Bande Károly es Hornyál{ 
Mihály nlöl'mesterekne]<, a Ill., Gnál Károly, Kneisz 
Rn,fael, Kardos J?t'J'encz, Gyarmathy Elek, SMá.r József, 
Szabados József, Almási Sándor, Berld Jn.nos, Kol
lel' József, Lits Ferencz, Pilinger János, Törekes 
László fllőrmesterclmel., a VI., Olloán Illés es Schap-

Vizes lábak 
�l1en csak ugy védek ezhetünk, hll bakancsot, csizmát a rég bevált 
lzolá16 hatá.su ICADIPOLIN. törvényileg védett vil!!batlan bör· 
ken6cscael kenjük. - Kérjen prospoktust az egyedüli gyArt6jll: 

Krayer E és Társa o.6ct61, Btulap .. " V. k ...... 
• let, Váo.t_ut 34 . .. ám.. 

Fiók : V_ ker., Vá.ozi·ut 6. tSs IV, kor., KirUyi Pit-utozl 10. {KMvin-t4r 
mellett}. m. ker., Ii'lórián·ttSr 18. sz. Ujpesten: Arp'd-ut 40, 8�'m. 
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pert Oszkár �lörmoBtereknok, IL VJl. "z{,mll "HendőT
keTülethen ; 

(IZ rzüHL (Irdemlcl'I'rBzlf't ff IJiféz1u!gi ,i/'{'/I/ uala.yjrin ; 
[fn.rknH O{�Flpál' cfumc1őrne!{, IJ.Z V. "donu cH(\nd/h

klil'ülethan. 

Adományo«tatott : 
u hadml,olt B.Tognél : 

Ö e,nozári éB "pOBtoli királyi Fol,ósa ""llal "I'ro fol· 
h.tohu"zoll paranc,nokBág állal : 

az ellen Bég elöli tonusitolb kivMólliD vilóz mUU<L
tartó,f:llt. elismerBaeiil : 

az W'illlljJ vit6z8éili 6,.e//l : 
'POpOT LáBZló ,dörme,!ernek, a VII ozámu c.eDdlh·· 

kerületl,eD ; 
az ollenBég előtt laDuHilol1 vitóz mnBnla,·táBIL eliH· 

meré,eül : 
(LZ 1. oBztdty" ezüst vit6z.égi é"cm : 

Öri József 2. OBzt. örme,lemek, • IV. ""ámu cBandIJ,·· 
kerületben j 

a 2. 08ztdt1l" ezii.8! VitáZ8érti 6rem : 
FcwkllH Kó,lmlÍn 1. oRZi. őrmeaternek, fL JII. Hr.ámll 

.,eDdIJr korülolbaD. 

Okh'atllag megdlcaórtottok : 
a m. ldr. V. o.ámu cBonrl/íl'keI1iloti pnroncHool<Hág 

Mtal : 
Bokó J!tnoH, Vr. H"ámll cHendIJrkerülelbeU al8rmoBI.r, 

o h{,ború ideje olatt a kö"bizlonBági ozolgólalban tnnu· 
Hitolt l,jvl,16 hu"galma H nz ezáltal olérl eredmónyekórl ; 

fl, m. kir. VIII. Bzámu eHendőrkerüloti paroDe,nokH{,g 
Mlal : 

Vjgvl�ri ImI'" j t\.rlialSrmoAtor, h08HZI1 08ouc]öraógÍ Azol· 
gl,I.li ide.ie nl.tL " l,özbiztoD"ilSi Hzolg�I"llmll áll"ló,b.n, 
II  hll.rbor"1 Id Löt'�RO ótn PO(IiU fokov.otLrdJb mórvbon, fll.rJ'u(l
�I\gol nom i�mortí Idt �l"ln'HIII, l llnl",(l�tilln b\lzgll l()mmlll, 
Hz.kórl .lemmel toljeHi!olt o""lll1datoH QH igali ol"e, lm.nyo, 
Hv.olgálalai.rt ; 

Papp Hft.ndor l .  OHZ.t. örmoHtor, KOVÚCH rl'oronov. Óli 
I" iirodi TJÓJw.1ó 2. oar.t. Ől\mOHLerok, hOHI:Ht.U cBondöl'Hégi 
Hzolg(t1"li id.jöl, alall a közhizlanHl\gi �zolgál"lb"n mi n
den nl lmlommal ki fojtel,1 igan bllzgó éH erodmón.Ye, 
Hí'iolg/ltl rl.rtu.iJtórt, nemJ{Ulönbsn (jI'Hoil< l'oOílban La.rLáHó.dI'L 
6B jó magultviHel eloél'l ; 

rJumoj Sn.nc1or !.IIlőrmoHtor, hOHHZ'lij oHcmdől'Hógj 81'.0 1-
gál ali idejo alatl ", közbiy.tonHági "zolglIlatban ál laláb"n , 

u háború ól" padig foka"ott"h!> mórlókben kifoj tet,1 
igen buzgó Ba ol'edményoR HzoJgálahúért, naml<üJömbuu 
jó Jnl.l.snviElAlotcÓrt ; 

Dömölör Gyula l. 08Z!. ől·moHle,., közel l2 "vi cHend
öroégi Hzolgálati idej. 01 .. 11, előbb II l,özbiztonHági Hzol
g,\lalban, moja pedig irod"i olk�lmozlot�Hban, mindon 
alku..lommo.l, ft1rndaágot 110m iamBrtl kitnrtáI:lHu,l, huzgll,· 
lomm�l ŐH Hy..kérl.lemmel leljoHilett igoD eredmény •• 
tova]umYf:légeórt, nemkUlöllbon p,í ld tlL lulú .l6 mllj:{ll"íflO-
1.l oórl ; 

Woi.z Ignácz törz�örme.lor, Köv.,di Mi hr\,ly, Németh 
.fúzHef, Hzutol' I<álm!tn, L 08Z!. oHzI. örmeAtorok éH 
Szabolcsi Mihft,ly 2. OHZ.t. örmeHtor, hOHHr.o..bb cHondől'
oégi H"olgál ali i dojök .. h,l! i " odai "lIrnlmazlal("ul,han 
minden alkalommal, o háború lrilöróo. 61a pedig mÓB 
fokozollabb k itortlt,oal, erDyedollen buzgalomm<ll, lolje. 
odlladá'Bal, "".l,érl.lemmel ó. igon jú eredmónyny.1 
teljeaiteit .y.olgálataikórl, nomltiiJönban jó mogavi.ole
lükérl. 

Magyar Kőztisztviselők és Állami Alkalmazottak Takarékpénztára 
Közlieztvieellli köloeönök 
törleezttlere. 

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

E16legek értékpapirokra. 
OBllládi há.z&k tie telepek 
lóleeitóee, 

Budapest, VII., Rákóczi.ut 76. sz. 
= Telefun 153 -44. szá,... = 

Alaptőke 2.000,000 korona. 

K üll'öldi pénznemek vé· 
tele ée eladáea. 
SorlllegyeknekréBzletre éB 
kéBzpénzért való eladáea. 

Jmoondunk hf}l6lulwt tnkor6kpén7.1Arl k6nyvccskilrc, L Oly 
h,k;trf;kbelch:k u1611, melyeket hat h6napl (elmondli,! ldl; 
leköt he mellett helyeznek cl ln lézclúnknél, 0% (hol) bcl{:;t\ 
komotot flz(HOnk (A lőkeknmlllodó Icvonlidvnl.)2,Oly ItIkarék· 
belét utA,), mcJynél o belcvő DZ l. pontban j elzett (elmond�.,1 IdG I ld nem köll, 61/.% (lU és flll) hotétI korontol flzetOnk. 
(A t6kelfomalnd6 levoDAdval.) 

RllSlollot nyujlunk érU:kpoplrokro, flor8JcHYekro, vidéki Inté
zetek rllllzvéllyclre. 

8zcm6!yl kölCf�önökol foly6111tunk kCZCII!lég mellett vegy Jel
:dIng"., bJzlolllléh ellenében, JUUflyQII �nmnltllltll mellett 

VlulvlLDyok, In t6z,'Óu)'ok 68 Cbúfluck bú9�od68él li lv61l1llJuk 
Igen m6rllllllolt ltöJ13égc k fel1l1.6mlt611t'lvfll, 

V08z0nk 6s eludunk érlékpnplrokat, Idegen 1l6111:ckel 
---------------------------------------------

Csúz, Rheumo, Köszvény esetén próbálja meg a világhírű 
er6Bltett CAPOINE (Paprika) ken6cBö! 

:&nlely .ok ("zar h(tlair'at é. orvo.1 vólflmóny 'urlnl biztoo haM.u hAzluer. - ErcdfJtJ téucly (u'n 2 'wl'onu. 
Egyedüli kéBzll6 : Szentbe LaJos Patrona Bungarllll gyógyszertára, Budapest, D amJanloh · utcza 2. szám . . ----------------�--------�--��----�--��--�----------� 

• 
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Nyilvánosan megdlcgértettelt : 

� m. kir. VI. .z�mu oRou,]arlrerűloLi p�ranc.noks!lg 
MllliJ : 

KovácB lmro II. 2. OB.t. 8rmoslor, valamint J(" mpHB 
Foronc? o6p!ölko)6 cz. őrmo.tor 6s lIausoD.loinor Mi-
11I,Iy nópföJlco)6 oz. tizodo., Kabold közs6gben 1 g J 6. óvi 
julius bó 29-6n d. o. 4, ómkor koloL1cozett tűznol, (igyol
mük ŐR óborBégil1t Altaj törtónt óRzrovótoJo a mielőtt az 
nagyobb kMt oleozhatolt voJna, gyorR tov6koDYR6giil, 
�lt"1 törl ónl Bikoro. ololtitBMrl ; 

'" m. kir. VIII. Hz�mu c.eDdörkortiloLi pomDcBDokHúg 
Altal : 

.Polio György "WJ·mo.Lor, bOHBZUR oRoDdör.6gi BZOJ
g�IO;Ii idojo alnLI n kiJzbizlonAAgi Hzolgi>h,lban J,íCejLolt 
buzgó é. orodmónyos milköd6B.órL, nnm!tiilönbon jó 
mngovisololoól'l. 

E161éptettek : 

1 91 6. óvi novombo, hó 27-6vol : 
Sr.lLbó Mib�ly J. Bz4mll eeondőrkur illotboli 2. 09.lIllyu 

ih'mestel' i 
1 9  I fi. óvi doc. om bor hó I -óvol : 

[(oBzlin Józeof, Vfll. HY .. cHendöl'lcol'iilotboJi 2. OHzl. 
örmoatur ; 

2. oxzt. Ilrfl/('HüwJ'iJ : 
1 9  ifI. óvi okMbor bó I -óvol : 

Nngy LajoB, VU!. Bz{,mu cBondö,I'.Tii lo'boli ,,16r· 

mosto!: ; 
allJ1'rtWHlc)'rrf : 

191 G. évi Hzoptomhor hó 6-lÍwl : 
I<oJlúr Gyula, 111. "z. oHen,1ör!toriilotboli c80ndőr ; 

1 9 1 6. óvi �pl'iI'i, hó 1 0-óvol : 
Horváth LI>joA, VITT. "z. coondől'kol'o,Mboli coonMr ; 

1 9 1 6. óvi j uniuH Ló l -vol : 

GHol'oHnyoAtyl,n AJ'gil ,  VIII. HZ. oAonrllJrkol'ii lotboli 
oHenc1lSr ; 

1 9 1 6. évi I'lovumbol' bó 1 6�!'Lvl�J : 
JI'odor Jotv,in lll. , Jj'ónyoH JJ,lszló, I("lono I\lfiMly, 

Kovn •• MfJ,rlon, Borbóly Pótor OH KiHA J�noH 1., HI. HZ. 
c.ondlJrkol'űlolheli c,ondőrök ; 

1 9 1 0. óvi novompoT hó 20"lv"l : 

SípOM J" oron(9), ll. Hr.. otlOndtlrJwJ'ülobbolí oHundőr j 

1 9 1 1i. óvi deozomb.r h6 l -óvol : 

1'otő púl Ó8 Viimmor Foronov., JI. HZ., Jov�ltb,\ J(ozmn 

Lúszl6, VIII. 8z�mll ceend6rlcorűloLbeli o8end5ről" 

Lovaglási jutalomdl.fbaJl réazoslLteLtek : 
Eút.Jmi Jstván, VIII. BZ. cBondö,lcorliletboli oWrmeo!o " ,  

:J dh 1 0  lco" onilH �rt1nyhól "nó jut�lomdijbO;n TáHz"Hilr 
tolo\l.. 

H wilaaságra léptelc: 

" m. kir. r. Hl,�mU oaenrlöl'kerHlol ú,Jlomímyában : 
Siklódi H. JJOjoH 2.  08"t. örmoslor, Mikló. Ró1,6v.J, 

1 11 1 6. óvi H.eptombor hó 21-ón, KieblloHon ; 
11 m. ki,·. LIL BZl1mn o.ondöJ'korülot i1J1ományl,bt1u : 
BoJ dog Bálint "Lörmo.to" Ua'"Bzli M"rgi lt"J, t �J I G. 

óvi novombor b6 1 2-6n, M,m",on ; 
Sobo.tyón Dávid "lörmoaLor, SOboHtyón .Iulianní,vltt, 

1 9 J 6. évi novomlJoJ' hó 1 4-óh, KOIJeon ; 
'l'ólb Pólor �lörm,oHlor, HoJJor (j izolll .. "I, J 9 1 6. óvi 

novemhoJ' b6 I D-ón 1l1Hóazinovóron . 

................................... , ...... . 

r..;:�t,. harm o n i kái 
OrsODAlwlgn,lt vAltóval 7 K Onom 9 K. O"aiU,.OJl OrlJB hAngu, lj JgB� v{,ltóval i 6 K. EI:I'�8Z :et/DOkAri hnnlJll '" fgnz vAltóval 20 K. ErŐ/I ttuzól b.ll.oguak 
1 8, 20, 26,40 K • .P'!tICJlD kótsO.f08 lumDonikó.k, bA. 
romaoroB/lk, WllmuUku8 hangunk III klt81,ill:n()k. 

Gramofon 
OHodántm or88, !.:tuto. banK" bOIlZóUSI:I'ÓP 40 K, 
no.rp -Union_ Hurko zoLtol 60 K. - LOijll1.obb knntH omozok II\', ÖHfl1.0tl dnlok, tanOk, opodk. 
� rQffi9 o16rul6l1ok Htb. 80 fill.·t61 4 K-Ig. Javltó.ol mOtorom. 
ÁrJegyzékel 8Z 088ZeB hangBzerokr61 Ingyen 

• % 

Mog.���2��!n.�!�LA I i Budapest, VIII., Rákóczi-út 71. szám. f ............................................. . 
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19 évo BzálJlt korékpárl, beszélU. 
gépot, vaPrógőpel, gummlkol és 
folBzero lóBokel az OgŐBZ ország 
ceondUrBőgőnok. Elismern lovo-

101m ozerBzámra vannak. Ponlos ozlm : 
SZEGED, VÁROSI BÉRPALOTA. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

VÁ R N AV L. SZ EG E D  
CBendŐl'Bégi nyomtatványok és felszerelési czikkek teljes raktára. 

'I'él,l j (�/H�(yI'et(!Hl l4�aIi:H6(JIM,ét 'l fly(:.-kmt;:6/r. '1'J'I./,u (lM,'!"I. B'ill, ,
(fIJHIYn IJOH�(}J'eZ'lIIl, 'JII C'1't (� rí/rutil". j'otl/to'lI dll·áf/ u,(III (J'/" . 

Nagy készleteink folytán nálunk olőnyöson vásltrolha.t. 

Ulonnan reDdBzereBllell 
O és l�J mini szc.lcs 

ezüst gallér sujtás, 
kard és kard kö·tÖ, 

vlllnminl 
selyem c s i l l a g o k  

nálunl, Illál' JulónyuKllll 
I }CKZO I'CZ II cll) It. 

, , 


