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1Ifegjel,nmTnd�bq.l SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADOHIVA'rAL 
_ ,,-én. W�értfts20..án. B n d&pest .. . lY., Egyetem-utcza. 4. sz. 

A másódcsendőr. 

.A két 'If'!:;y t.l�b fiih61 ,Uló jl\tlSrneli. . 'ez.t� .m�1I 
r�ndeJt. t1lfPa-i: � u,u'l. .. 9tl(':i;(�ndQrök 
. n�1)<1 •• kő,lillMnyd< kötötl cs.k Jí.ta\"bf, . •  � �Imé-

'J6t:\ éa gyakorlati kép_.Ma k •• dete.u álló r .. nrlótökct 
sn.almazu,>.k mll�o<l",endórrick. AzM! iJyoneket. meri 
f�Z-&1r a:'sm)diirj �7..(.}gálattal Ö�S9,fjWggÉ';sbQ1l áHá tudni

vaJókb"n " • <sendö"'.gi "Sye-b t\l&ndill<ben k.vhbM 

járt"".;; l.,·en� iin\\ll� szolg.Ho!í mliköd .... J ,·u$;)' j"r· 
őrv.�.to t.allIÖkl<cI mell' nem hizba!.ó.k. 

� a7. lf16! a �'mít a c$éodÖ't ll. p'r�bn-sz·olgá.Jfl:t ideje 
"" .llll. �f! egy uor.big - ki r"vid'bb . . ki hOfl8Zal,b id.ig -

n.- ��gl�gü�itólS utOO i8. ma:.,oilcsf::ndöri U.lkah,nBzásban 
tölt. átnw.pé:l ez ft.lkp.-lmq:znsból a jft,r61've�t'l3i megbiza
t{'Srtl. 

Szu.bályt\lin-k es uta-oot�ainl: aero .kőrron.a..J.o:z,zitk k.u� 
lön & más-Qdi'l'j�aör _ kötele&'tíegt:'H é:& fe-endői-t. De er-re
ntnl'f; iti s.ziik�g, JJlln magn. tól. Art(itÖllik, bogy ft gzol� 
gálut eilti,tás:a szermpont!inbol ugJODAzok ft t�endöi, mint 
a. vezetój.ée, szztl1 a kitlömbSéggcl ll'zonhauJ hogy mig 
ntóblul .. $zolgiJ.lat ogyll!imely ,eszl.teir. nOID'. önolll6 
i;nu;zk.d ••• k é. köielezett.ége" i. t eTll.lik. addig a 
masodosandör e81l.k .ti vezetQ.t támogató Sf;!gadkezéS'Is 
"imn hiv6tVa. 

Egyebeki1en fl (""Sénd6rs'égj t1t.asittis.ok és hatArozvá".. 
uyok, tílhdá.nu!! leu.l-elkezésej Il- máhortcscndötTO Dczve 

�it1 ólJPen a'!1oyira mé.rv#Ldók és. kötelGi\ök, milll minde-n 
más C'$ondórre \"fl.gy R1iiszbc. 

,,\ rnásodc&ol'.Hlőr a ,·ezet5nck, még ha lilwlgá'lutí idő
oen l'l:1gy NmgbHl'l €:Igyen-l llk is. IU&J"cndeJtje 9./'Y8 az 
időré. mig t\t előirt szolgálatot teljcsUik, Szolgálati 
teemUüb,�n te-hM -- te�m�tw;&t.e.$en �g:y a.z i1l:őirt l:i.7iolA 
g�lat. mint Qz &me1J."tt fdmerülh�fö mri,� SZOlgMRti 
ree-udőkre' néz"re -� OnD&k ll- r"ndfllJ�tl2"aseille7. vll.o utalva
millaCtddj� mig liZ a tör\'Cnyek 08 utflSitthtok korlfttnin 
bel,ijJ eStt16k�lJk.

' 

b. " oncrll " tilnepyek .. .... bO\'Jj'uk tíltjfik azt, hogy 
" v.z.tő ,,,up' hat .. lmi !ltollhú,\sbúl • önkénskeőésbőJ 

fl meUó:rendelt .má.r;D(lcsendörre..1 n, fBllsöbhségét érer.-

,....... iiPI'." tlg}. 1iilrjoík fi m:l"udt",endőJ� 011<)1, bogy 

vezet6jón& • .  $oJgo\l.tta] ,;sszofiiggésben álló ini<Ízko-
de.�ejt. téllykedése-h bitlllgns88 vagy il'l. !lItMl kapott szol
gaJnti 1'a.ra1}f'�ok.,. IO�gbn.g-yások t;eljesites�t iudokolstla-
Dul b&ht�m:g�6NO "n.gf épI»,n Illegtllg(ldja� _ 

A vezető r6!iz4réH a nla8o!lcsendöust szemben ttkál' 
bánt.a.lmftz..fÍ1isal, a.kti.r csuk szidRlmilzfl8s�J io elkö,retetl 
iru�nt doli.tt!tt '\i:s'ZaéltLt'k 9. ��olgnlllh fl:ltQlom !\tr 
biigá.rui. l'I mósodt·.'>endór k.i(vg&.,) alii. CB'O \"ilJtJ.Hlt'·d�St: ee 
m�ga�rtMm plidíg ffiggi,']erosórh2:s' mroé-.n khr.ü1 � ren
d:esetJ -hndlt.őnfElllysréki ....,..., elinWzét! dá. 

A szolgálati viazonyttl vOUttt.kÖ2Ó blllt' rövjd irité'rée 
ntRn, Iá.Sf;Uk, p)tdy�k nzok il köt.el�8�égek, ;t m1KlJ\i tl. 
másodc!tendörnek aZOrQ.SlUl szeOl elQtt kell tt"rUmia, 
hagy gyakorlatilag te.ljesen Qlsn.jiHitbassa n�inda.lH, II 
ulil, öt kesöbb az önállóan teljesitendo .s1.o1f!1tffi:tra ki-
pt$$é. -teSzik. -. 

Az álW4noe l'oEtylizJist. ,'ou1\-Ü<oz6 ,u«(nNtlók éhiltj'
tnasá.l m<f(könnjjtik n_ki oz Mi.lán01! .. "jgi>h,ti ú,bF 
rozv�Dsok VI L ft'jezetébtlll ral."OTOlt. Tf;!Jldtdkez,esek, a. 
rDE'llyt!k gyakori tanulmányozását.- kfíJöuősen a még 
l?róbasz61gá-lú.tot t.e.ljesiW csendör,o't!.k .aobitSeD;l lf,Jbet 
.'ággé figyelmébe .já:n.la"i. 

Ebben ft te.kinlctben ngytulu-z'ok ll: k-ii te. lezeaségek ter� 
b@lik öt is, mint Q T�r.ot6jet. 

::\Iindont. fi mi könllött� történik ldt\poi'!'Ufl meg
figyelni ::; hu Va..llHUf s!.okntllltt, rt.Inden�net> a"log tör

lennéit, il nút a jllróntt>zl;Hője �z.re. nem " '-' uo@ . 8,DDll& 
.figyelmut ar.ru fdhimi. r\ mit, .nem tua. "agy ft. mit 
fehilágosihlS nélkü-I meg n ... m ert, �zt mindannyiszor 

\'«zet"6j�tUl kell UJt'gke.,·dezoie, II ka:})ott ftl] viltig(lsltrl..'Jo

kat minoaunyiszo)" jól meg kell jegyezoie. mert isme 
reteit l"S8rk iJYtm IUóllo,O gyura..pltbll.tryn. 

HeJyi- 6.,; s:z�U1elyism('r�tttj gysl'"apitAss.t csak folytű

O� k{>.rdézösködessel rok�7.ho.tj-a" o. mtisodc-sE:o(]ór, 8. mire 
UÓZY6 a r�ndéJ, portyó,Zt\13ok n. lega.l.kllllmasl'lbbak. Dyeo
kor liffilerbet i ffit>g fL közártnJll1Ull kat, !iZ fl,lIoK és lakt't
áolt megfigy�I€>sé.l·�' követett djt\nil:l, luódo1'iatalt, il terá
!e.t.í -v.iazonyok8� iij I1gyele:robt.\vóve. 

Ilyenkor jegyc1. ht't i ll1.eg lUaga.nn.k á gyl\nus. t"setlpg 
Ye�3ély&s helyel\e-t, o. Uietly�knek ismeretC' m6dot ud 
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neki I1Z éjjoli Hzolgálatoknál A-züRRóge2 ÓVllrt08BÓ,g kell ö éR LLlinsiüll'lol{ bl�I\l1wly lIond ol jto9.Ófleil1 iíl nktlJfmí.1Mpon I ifi 

időhen való 1l1koJma.zá<uíI1O, fl a felmoriilbútö voszélyek mflgr(}h".dkc7.nqJc , fL mfl.l'lo(lmololldörnnk Hr,igoru kötotofo'-
ldkarülé,'3éro illotve olhÚoritásn.ra, Bóge, a fQgyűlu.m Óli W ggaLnl1 I k ö:vete-lmóllfoinal{ AZ..ym1-

Ilyenkor to,nI11ba�io. meg flzt ís, hogy lobei az őr- e lőtt tllrr:tó.811 1l1f\l1úLl, flz uLAt éH módot mogtoltilni ot'irtJ., 
já.rato lc nak minden részét foloBl�gofJ id5pazo.rl!Í8 éR ki· hof"::,ry VBr.otöj&i ft t,öJl\'ény- vngy Rzn.b{lJlyoJloJlWojAég.,c éli 

meritő fáradság n61 lrül fi mógi� 8zIlbfdyszol'Lien lepor- annnlr l{övf?,tliOv,mó.ny(�il"· figyolmp?it:(If1Hf', 

tyá.znj s hogy BiZ ÖJ1jlÍJ'a.tok mel y J'éflzó.nak megligyr.· A 'I. ft ml:Íaodc'snndőr, n. ld 110m (:fill pn}/] vlLJr OJií�l,öze 
légó,. kelJ foko7.oL\I;bb gondoL 6B Löbb i,lőt fordjtoni . bonem mÓ'Jtó l!","", " vor."W,wk mi "dig al "jét tudjo 

TI.yenkoT iHJDOrbeti meg �oknBok ar'!. RlpJ'óoselll'ö helyí-, vl'\nní 11'1. i 1yf' -n (,fU"ltt�ltböl HZIÍJnnar.-ha,tó Id)v�tikozmónyok-
Ó13 utl"endégq,cti·, mozől1�naölfi ... s. mús hllsonló ldhágá- nok fl ill.pm fig.rBlmOK ŐR gondoK (lLjl�)"ÚH mf'.l1eLt nom-
SOkDl1k o. jelentőségét, a molyok e18ő tekintetre semmi- (}Rak mllgAIi, hl1nom ft YCMtő,iél ífi roogmcntí ft kollo .. 

sógeknek totszenek ugyJltlJ.� pe el�aoJlragoJó.8u.k 6sotén a motlenségtöl. 

bó.tTl�nyo1i kÖl,bí ztonaiÍ.gj eseményel{ 'közötl iH 8'1.lÍJnoL- A f:I'l.olgálat kÖViben \.·Jöforc1ul.ó mogiLtlRHodálHlk, bn.ntUll-

Levökké v,Uba,lnak. 
. mn.7,IÍrRO'k R máR 8zn.bállyóllonAKf,lógCjlt Hohn.snm ili'irtónbot· 

Elz � egyedüli szolgálat, a melYi az összos csendijrl nén ok rong, hu. cAuJk it jál'ő'r �gyn� tft,!ljo. iR fH'iCmúllStt 
werrdől<et, megl!,tni é� mog1;n,nulrri 'OIJ6kat lelöleJi,ja torl,OI1:1 u 'törV9f1iY0Jc ÓR R"�biWy"l( liltó ,'o"aollwr.ó.oit <ÍR 
T8.vor.oLL' 'a hclY�li relfoQÁ�u.'.és ,fi. szoJgáll11t, írrunt él'dek- kötO�CRRégHZI}J'ücn (t1"rF.l lő)"okt'dnól<, hogy a mltaiku.t o,z 
lődij usondőrt ,fl, b íva., �al

. 
� JÍ.r6 sy�korlalJi tecmdöire, fiy(}AC I�től ViHRzp .. tnrrtfin, 

1117. a "lcij))(luló 1)Dntj.a míll(�,rnfé'lc csandőllj s?,ol gálI1L� Még fjllta.l, teljosc.n tnplUlí'J.Lall1tiFlin m{lHodcHondőrnól 
nak I1zéI1-ne"fezik ezt prezentiv (megeJőző) Bzolgl11at- �cm fHHLbud oJ iHo J'dlJ l 'ni annHlk, bogy voz,�Wjo Jllogávnl 
nll;k : f,)); oR",k akkor Jehot önálJó "zolgá,lwti tón yked6.sei ... j,ntha�.a II; tÖl'vény, v",gy .r.ab!dYoll('no. ."olekedeúbo, 

mqgl,í'l.uí, 'vezetönlJ'k IlrJka�m3/üni a roó,BodcRendőrt, hf! mert anJllJi.t mÓiI" fil!. olmól ... l,i ld l cépr.p.H F1.o1o.tt megt annl ... 
ennek " R7.olgálul,n�k minden Gsínji>t-bunjILt els",játiiohtn, bJlit, mi 11 tilos ,�" mi,. tőrvón,Y- éR Rr..Míysr.o"U, 

Uftlsitásnínk éR ho.tározvl�nyaínk aeholsom körvona- Már II ha.di"Viil,knlo't' való oktn.tna n.lImlmUtvlll mog·-" 
lomák kj(ejezetteo ia- m�od(;aendőJ"no.k n. a zplgltl (bttfj1j ú� tWJL ulhn.fljOJ m�,nd('J,1 Il.Hf.'fLd,dr, I�Qgv H IJtJ.l'nrJ(�tltl(h�.f.:jJ!(' jo� 
flitéséért való fl:l lelDRségét sein. 

J l gpHitoLt eIŐJJÁlJ"Ó11Q.lt ifi CHill! 1vtok�l 'u, 11I!Jl"n.rmfWj·t ilőif.l.les 
Tekintettel a'l.onbnru a'l. utasitás n.mfb rcodelker.Ófieire, uB.1j13sitcmi F1Z flJlnmclJlrt ... I1:, n, m1'dyC'l{ 11 tŐJlvdr�Wf5kkol, a 

hogy oz oJjá,'ó e •• ndőrt tCR7,j [el.lő'Ré II RwlgáJut ki· ki.rály éR II ha"" iránti hűséggeJ "om ollnnker.nok. 
foglÍstltllln telieBitéaéórt és hogy ésnle og-yes "andldvűli Ub'Yn.nn'l. RI LŐj'vrtUY ófV'ón\yeH p,'dig fl, yr ..r'ti) BH fl m/l.ijod ... 

, 
esetekben engedi m.� A I,." \'Il�y LIJ\i� főh5J �lIó jár· """"dő, kör.ötl. u]ör".dIIJll/>tÓ ú.ctnk (,JbÍl'állt.ó,r. i., 
őrnek egymástól vu.ló .lv�I�,át, ÖDként őrtetödil" bogy lmljforquló H7A>hM:vt,\1"'J1�,igok,,1\1 leMI ,o�Qo�m vMo-

• fi mlÍBodcsendöJ"t ia ugy3Jn3.iz a foleJŐ8F.1ég terheli, mint kcyAJ.otil{ fi ml'bf'lod(�H(WJélőr or.zal, bogy vor.�Wjóvel Hr.om� 
a. vezelőjM R a líülömbaóg éRllpfl.n n7., hogy ut�blJi gyn- bnn � !'('gY('!l fl.r. ílHC'lldőr vagy o.lM.H?ít - nem mort :, - I , I  
kOJ.lotta.bb R a másodaflcndőroek y(lzetöje, o kflaM!j a, il'lÍr? 0f1ql r.dHúlIl.í, mo.rl' (j� ft. véd(�IH'Z'óH"', mird. ami mó;r RZárm� 
nyit6ja lévc'.nJ a falelőAe�g CÜ4f�8(Jl'h(ln Ő rá nouezcdik. tnlou '

OH()MJOIJ JUogtol1ulbu.Lta, Plin.k igf'.ll kivéfules eHet-
.A mó,sqdcsendőr teh{LL MhlltWnJ vuh,(�ti JtöZ'önyÖBcn It. hon á.Hj.tL mos w, n(�Jlyét, rflla Ded�g I). H�abá.lJyto.,l1lingágbron , I , I ' ' 

fl1.iolgál.n.tát a.zon n..z I1J�IJOO'1 hD�Y o�t van mplletLc.9. ő magn. iH ré.A��vlJsZJ. t{.tIJlózv-e fl. mft�Odf'fU»\d/hí holy?ctc 
gya,kodotrbLhht taD11HalJl) {JA fokfJ·7,uLtabb felelősségű ve� iri (rHa.k fwn;vibnn űJ1ybitő l,öJ.'(ilmónYt fl. mOlln�íhon foll-' 

... . J Mtő li. ' ú.' "c. �i .. W'i\l�tja mngut .hban • - miljlqQn, tólclr,.hel'ö ,.(jln, boh'Y "!,,,.nno>k rOHa', póJcláját követle, ,r /' ,  ,l esetre W,VI'B • 1-\, lfPga�hll;n, IlPáY & cHnll- al'n",�, mind· Nngyqu t<>';méfr.ptn., hof,'Y " TOiIROIÜ,.cndőrnol<, a 
annyior.dr vl1M � ijjJ ö'n �I'., I , �,'�," kÖ'fre(CR ", Rr. O�jIi\ RZtlbáJ'y9Jl�i:I"�.Órr mi"lj,q"phpz �ÓPO.I'I I/I.gán�k koH ol· k ') .. I L� ). '" 'f., �t Q. '(�, t ' I , 9 . ' f P egyeo lféij"M!lin� �'vP.gr&t,o�t>li<��"1 f?��' I?'� Rbbq, ,.,111,1, i�. � vcr.nlő Ktgyo)Tp<zloióaónolo módjÓit 08 idojht, 
goncJolhlJol' "t'fOI. 'TI0l:t �j'"O)1 � j�rŐ" -!(ll!' 'NW' t�b �n'n� i� i�lt'tbh, .'mp�1 ,jrl!' tJ7,t ot nom találja, könny"" 
tagja, • ,."j."'U' �"l'k egy ütt"8vv4arcJj��, m9J let.t" méa 'lfólroértilH, V'cRy-p)wló8 ozó,rmlVhhrut.ik h.lŐJe kő.ottlik. � ' 7r; .:n>Sf ... ' �, if· , ., .J }  '-1) � ,., ,'. I .1 I I eg?JyJUÍ.i((Ípl ·"N lelc;!t;'J B, \ 'r I: ) I I ' f, lvUiútÚln o}tvetilcnűl f�l J(5Lat tétif3lor.ni mi.nc.l'(}JlJ mtíflod� 

A máso4""?JI'�ői, kő "l'I/Ir?e"j�&1 �� �PI�'8hg,,*:�1 !!'lpl;l! Cllo,,�őrföi,' bo$- fl "v?O!öjc, 8r.oJi:\"�it rö.id idő al •. !t 
vá.n, 'Gnk, ' �",nl t�IM íl,t;tJp, h": Ill't<ll onnek. QByq!cmr.o 'fl kililm,orJ é. � fennfo,gó körülml,"yeJlf,51 a�t iR mJr,d-. );.. If!'i.. j ti'" r / . .. I'J:" il )) J, :W . 
tw.ra alkamJ''''l alí '\Il�}" li'\.l I,,��i�tlnnH!>qr. buz(I , LójlI,k, Járt é.z,'cv({h(lli, 'lb" 'II: jóirllrvor.otőjel R�nbályt�I"""ágon 
ha .. t illít',,'t bqilt, f mn":II4"*fn·rIő;m.�k( 

m j�4�ddjig, vagy ' lö r.v.jF!l'!lJ la,"" ��é�i)l töri fl, f�f'ó�, fl, OY,UkHilgAHnok 
mig a v,yj.\����1lii)f�,��(��� \COOég� ' ,id�: °hRg� /J�' �ut':bllC�;Ó , Ú�e)Jncr,t,ntlíHrq t�Mt; ,mÍTld",nnyiHzor meg
bagyja �maz, törvét>., vAiJiY Hr.olgálate11ciie8 cRoJék,a,;" I,alálhal�a ad álhlmnt iH, még Ó1�olőtt Mi .�t indokoló 
nyek v"g:r 111..:l���). 'tl1!&.�lllíléhc j,,,le,,,etmi, - ., •• "JIí\1ly· vagy �ÖrvtlJly.d'l'",..H"ég mrigl",zdödnOlt. 

Ha tehát JM���tga J1!.l kilr,bon • 'Vezető a törvényeit H.Il" .... r. való .. �ndtkn"l: m.iollllt móg 1lIt. italtn4ro 

,. . ' ' CSÚZ, Rhellma, ttlszuén, esetén p,,<Sbálja meg a v i l ághi"5 
er6sitelt CAPCINE (Paprika) ken6csö 

amely $ok ezer há:laírat é. OND.I \I�le.mény IZe,.l"t biztol. hatá.o (táziner, - Eredeti téU�Jy (uta 2 korona. 
EgyedfIU késlltó: SzeDthe Lalol Palrona B1IIIgarllll iyógyszBrlára. BadalJ681. DamlJlll1clJ ,nteza 2. 8�lbu ;o l 
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}]plyi.ógll/i 1", térnh ".I! vagy " .r.·,l\'h.e"ít.JI1�k magi,)" 
I'M.I",", /Jii.,óghl,.áh!1 v�gy !1 pilienőh"ly'" való l,nv.!Jr 
i/>I. ir",,1 jll(.h.k�dk, tóI.tn.él;; hAntalmu",."'!,I1, t;!\olglt

lali Illllia'''!',oJ,," iri111j')111r ."Awlli(JPfll' mil,ely! II v'>· 
7i1'W j'I'I'I' \tJIH�l�tl)�6 Jíé:-y,�b,{�Ht milI' �.jtelj ,: IHl J).edig 
V,,(.u/l.1 y I )'�, hyl ,"n yu lb, ilL iíri.,{ Id�(t J" \ il f"gJyok 
��l;lJ/)ÍI;y�r,l.!r.ü f}JJ.IIJl y(l'li"�e I ff)gQJyőrr,ú�, J.el;{, )J/HII/I, J J elyé
jlf 1< M ::óJ}"zer,ü nl.cgV:)JIl�tr:l�fl ;-it)}/ jn�j1ji j'ltézJíedl!lillAd 

,,,all/,lybJiI'III>I'W'J,, fdii/f,I"',,4g,·t t>r,ldll". m«)' al!I'"r l<i1-

1.I�ij IJJJr,brwf,lrl<1ni, midől t � Il"ly;,-)'" i 1I1·<lv,lwdA". lj 
Y"[j")'e)i .. jrl"A,,# ke)'ijllW 0). 'O),. 

JyJ.j"tl'>1I ily"" JjIíY#('IRu�fcló#llhl Wlinllll#11 whiwl)'po,,, 

f.f,e)7loIJjM �ulj LJi)'t�f)·j." IJi'!f;f iM • lI.yiLYP!/lUH.Ag �iq,!>· 
rO P. IJlfoll .. " I ö)'tónjblt, ,I/üg, igy a TIjf·g"r,ég.rf'lIitf;$n"�, 
• liili\)j;y""IJedó�rp f�l" liil'fr4v<iJjrl"� !nlir> fi W;Jjv."I·a i" 
eJ�"l'ÍilL •• �élt 8 I'og!! hiv'))�71fJ1' �JlMmlÍsM" "7, fl" jP"
'qll. H "",'nlf'lIi1 .a r.g:f..lm"w,"�é" mjpdig � l,ji,loleJl Li"",· 
Ldet Jli"lIl!Í;án, <le olly haM.ro7.oJ;L.Agga) il, Iwm',I�"Aggf11 
aJ'",néjJ, A mh �.,.n",l' /J(� ér�4)'fY'Wü�é8éL mib,· dől''' is 
hi",toóiAil"'j)l, Lj&rMI"t,.,IJ.eH"""ég vf>dj!>,� jlq,OIJJ,i")/ ifi ai/PL 
Jw uulljM,,,-,,,,oll. I 

�Ii.g lepet 1o,IiMd:e7,/ú, hogf �l<.dn.� oJY"I< 'e'r,ql'il, a 
4; a" ilye); liIWu1meMeM!<I!cl .""1'lli.on i. mU,IlmILrOfl')a 
ellll,I,; ör,AnMI<,."áL lJ", I,� CJi. mAgi." ,,1íJf;mhJlno, II 
'II á.soil"fpn4,1J'l'i'l11 �I:l l<dl mllil'fJii"ia iAl'ilrr<l0"/oiíjp ry1el· 
lct�, IIIJfí}' j"l)3nMltiOrlyel>h bür">flrt.ál'l�h UM!!,)' I/mrl.ogi#l 
)tö7t"�)kVé��oI, e�0tIB,Il í4"W'p "qlji�'gllul n:�t megmJliU'M,· 
lWQ�I�L�Sf,l VIJJ{!i)y" IJfL ft0frl�W�)'JlHP.rJt MMw.Hl/ ;íl'fI,pIJ.I'fW/�fJl�J(/�

)lj{ k 1,01.döM7- r)bjp,p j/1.(�"u,flt I. J ii'.�"", 
Arr� lRbg gqUiji)IR� '"'IP s".j);.vt, - »llJi 1!�t1jlí qgy. 

né"'JjI!y ",elhM m!>r "lilforllU!(�, - "qgy " J])1t�Q,j,. 
"aendJjr m"f!/'m h<\gYJ�' a ve7"'lqj�t é. "S!lll�)) I)#fÍl't, 
hogy � ."al,/JIjy!",lai1spg',an "7> """aJ vl114 egy"lArl;jÍ�))I3� 
m�g " lá1.rmaL;í/ ih �I,-",jiJl!p�s�, f'lrelJOJq,I"lj/,J! "ilf!i! 
"lIJIen jeJ"IlI;,.iklel ltI'éljllMl jlq, ijl'"r� JI�v,"'1JJ'lj'm, 

J{jseh!> j ,elmáll.ógű ily.n eselel,""1 ulAg j,llj YMJ " 

j"I,,»4kstélelr'> " llcynpij)il$ki,r v"-I!J ,� '1'1& kjivebö )'�Jlon 
reggel? Idllr.II(!'�I�"!1M, mig fÜJllO#"hh, j"l.eotélv'll:yel,h 

""elel'.nél "(wt l,pútéJiIiIli)) Mir/Öl'"" ut jAn l>el<iH,Jö# Wh'll· 
g!d"M j"Il;Y IJMlN1M.wU,. 

. 

Iv;, ·jj�eIJ j"lept.ba 'll'OnlWl 801,,""0 t"r1énjI)J, "fia/igás 
j)jJ).'MI1, )ltJW')}l m)J;1d)g ny#.tum) TIll'J'P ,'jJJ.enkc·�í) .�jojdhcn 
li.r"JIl<ld4-s, 6<i1<i,I.ó�4, .�}p.,yf" . ( .. );ewh lJ .jo�""nwl, � e� 
1(1))1nYI'I·J jQw,t �"I'lI!i ""'I"a • f"Jri,e •• �I·" i�, I Jq(jy /lM iJ')"lií 
JtJó�Q{lJtBI nAHr l:.)f�,�:dJ�v.,e /jn �f!IJ} })f1Í jg(JI-1�Af§ru»J< m.eg.-' 
1,.j,·J/ú", "ul>l" Ilc W" •• "t rill'�l'tólli;jI;. 

A.'t, )J, ��enijJ.�rl lJ Jd M'ff 4Nitj»" JJIJJ§Y lj mkí?l}nJ�.R(')pl" 
Ő)'li"!< n1, Im'm! V(l9\ilIL eljfiwAoi' rqn�" a l'i'jtjil'.ij1� "�fI,"11-
hthat, ItgYÖJll'i}cl}j!úgr'_, gyü li�'k6,dés}'f� y.ar-e.l, 1'-f,H Ji. �J (� 
1,·leo'·)1 I"gj" rej " hívaMöJlt é. Mk)""'''g''!, a� if!"lhi 
III)jl4r.;,,�"á;(Qt IJedip, IL")), !snaq';. AIIJ'.n lI�djg,. /1 ld % 

cmliMt "lj.á�AslÍl't hneHr,IlO'/1 a,liIl'IGI, Ilyijliíl�ill!íjlfé v�!rl" 
fl.Y'un;' .inCfl i' liIl1P:irsjr"Hpgn "lj, 

An, ,gaq,j b�j!íÍl"ili3�F-Ag, il, )ldnt!ll"i �r.O)1 il, hJllrn)). már 
w4!tm'"IJJ.lIsr,o)' s�pvátoiiük, ó�,�.n �/lh3n nyj)yÓ!nu), hogy 
II/1jtMRAinkJ1t ))oll)cH�k " m�. 'i , k J'",�"dll, IlihJJJ;n ,t ma�nl, 
gy"rlllfi:\g�IJól ere�llelll �e l�.e))J.il"'Jf.hglijJ i. m"góm; 

j /1I",.I<OIlj "Ill" , ; 
).lPl)lln ... " volna il 1'f>jl;")I·.jAAll�ll.ilfl, Ili> vp.iJI,l;; fl!�t 

I,jyó.nn:i, hngy)l H�e)lYI<fIk"h""'4 , IJijpel"Hfi"gloljf,nHóijll.eJl éH 
f"I.el.i;n"il�llIm eg,YMP,nt l'Ó$7,P"! )))ll"IIfI"�,,)lIIí)r, il y

.
"�.l;iínolt 

ik II;>jli;)'8hu;�fI,lfI'/l1 v�l!' léy�n f.IfJJgi)sf>\ IP>tfóáévl., �I;,V�I 4" 
;11 "vmJ m"g � i&)'yhn.Ytejlm'f�I)/l)) "Il Hr",il(,lyIJjJ)",n.AgllfoJ� 
ill, ,,41>)' '141 .",y,q�/Jan V!t){, 1'&Il�e�.hg lil/;;,I, /liM" !ll" il:!',,)) 
PBnlo/t eJm/í,olás.a !J.)�.a) )li))J)M< lliinMr�Av4 'f<!l�l< # eJ,tMnt 
;"II�.t.1 �Il jíJv!íjfot IrQWIiJilvh!!i��Q.. ; 

Yi.H?ia�l;rv. 4ii�I"m"nyem I ,,1,.jd.<!JlkópJll1Í lf'�,Il:t,4r", I�
Silk, )lflgy JJ, mAg ,,,I Mm ."'.Jt.tt Hy.olg4;llltoJrIl�1 mifél� 
te.ewjijl< ilA;r�!n"k a máHorMHelldi!lII'o " /lliiléll·t !reJl neld 
"i.olkellpi)3, /J"gy Ye".Uíj41).fl� mlm)"'J/).en 8�gil"ógél'e 
Lehe""",,. 

Nyo)jJo�6<iQ)rI)á) pl. ''''llnyi t.. 1r17 "ql">i<I�tu te,on!l:1l 
il/Will " y""./ŐI'., PI/gy iJ;YOJl/'VJ ,t fO/ij;á",tMI1).;I, ellPIlMr 
y�gy M�i.7.t i. tévedhet, lii i/iIJI .ö�� �.on'yi)lplj;�I,ll )Jű'l)" 
Ugfel< 1J.;Yllna.qr-á.I�Jl)I<k to)j��jMpén� I\ 1 

I!.lg,y�J·Jf'�IiI, ))41'60 f�l"d'ltot l'Ó! � v"J<�t�P/3 � I<iM)'� 
.".<!s )j .. /y .... wrolyt!ÍtállJJ, í�1 �,mj{ 'rpf!, SlJ!o/,QM>I)M tehaj! 
� l,;i!II?'"N7IoB.JI 4� »"I<',lt IlQWJIIII )I�%ÓIjlp, l,i'ff'l�j)IÍJI.)l �)'<Ji.oJ', 
�p JlftliilJlíP.li /iij�il�\ )'é""I'�)),.jJ4 V "�,t ApV!')) 11"'ITli. I;.,,,rk 
i� "JI/,,)l'M�, i' j,lk IWllij�JP.)·\ 1n/)vunlPI"I.dj� �I'l'" Liíl'"J<�d
lJeJ" Ju'� " JI;yornllq,1r jfhP/íl'Úk 'l ljl! � ,,,é' Q �y"l)"8i.o�k· 
pili ej teyelilli<'· l ,;'I.iom"��Q�llál '" máBmj"811) Mil is LWI)Il, Iwi!,y ml' 
félE j)í1;oPyité)toJrra lOfll\ "7.ijl,�óg, J oll)' II liülli'�.lelt))lé)ly 
l .. liwrjlM#.sék :i;.s a gY#llus)tot\ t.IJi"BöIJge kó�BégteJenJl/' 
téte.Be)<, " 

fÍJliY"lmkt t.l1,;.t, Jnr.)' " Ilely'r,jJlj J!0emlél<nél fokozott 
méJ'lékheJl aiT/! k.IJ. i"ilI1yila/l!'" "'Igi minden jel , JlYill)) 
vafSY jpJen/<kg, a mi " nY'l)"Ir,� in,,,yj·t�.M és "I'od· 
m/;JI�eB8égét rn.egl!iiJln'yi'�)lfIli, ),iw�y Il/'IMI. m.egá.llrupit
taijijék. Ifa iiy,.'I) 1,é1)'y1\R,1.nIl4� )l//,I f'?Wé éwúa, I'wW 
Y"06töjn l�ll:y)3lmht rr.J"mi "lfer�ltc YPf'ly, y, .. II1)1)j�.Ji 
.. f.oljij)jJ:")'héll!>I1, m-ogitéM,óll,,/' ��rroj "iii/II (,é,f.QIlO, 
1'''14i'�j,,), t/liPl'ijn"'I/lIp/lJ� MhJl,l<j\p4)!'ffI.ó>yml I'i'rl!�ijn ."(lj'."' 
gAr. 1"BO"))' I 

'1s,j�"",rl<wi�M)<n4i, nIL j"J'i)l 1V'% IJ"'J II< qJ<lIlJ,".í�qh� 
'!lill! P. vJ'nwlr l,nmQJ;J.di\."j.� ólhplt flMqJemmel �iB""j" é. 
há i)I'II"p IJ",II r"gr IM> ru Pli� glrl.� j�r>Y<l0zelé� l!i)r,Il.en, 
"I<á.> mil� OJljJ!Ü ;> v<>7-o';; c 'If" Mm v".n/).e, U mí 
)lef1ig jlq, évp.,' n�qJ))qnA. aJ.,t a,} ló '>)jJ3t ki4erjb'�ónéJ 
1<fl<W41I/ait)'luA;ó volpp., vagy a ikth'·lt.� ""eJ>IJog, a tajlUl< 
iíHi;y.ebefll\<)/4Bére mlJtJlJj,na R igy I J nyo"w�á" m"gne!Je.i· 

I 
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tÓAIH \'onlntlnlÍ mugH utAn, D,,,omban közölje voze
lőjé,'ol, hogy ilY. ti. l{9l 1 ő  i ntózkecló8o)teL moglohoHBO Vltgy 
ti. Bzük st'gcR !{ól'dÁsok feltcvésóvol az ügyet tiszLlÍzhns8(1,. 

lIn pedig ilyen 1I11,alommal több gyl>nuH itotL Vl>ll II 

jilrőr kezóbóD éH II kiki'Il'doZCBOlt folyn .. t.nnln r\llu.tt uzoJ, 

őrizeto van fi músodcs�ndőrl'o bhwu" foly�ono8u.n B:.dgorll 
figyelommel őrködjék nzok folotl, bogy Ö80Z0 no be8zél

hesBoneIt vagy vnlumoly túrgyllt, II mi bizonyitókul vn.gy 
bünjolü l 9zo lgál lmtnll, el ne I'ojtboesonol<. 

l�ppen n dli.n osi ntblógyil lwHlu't.g n.'fomozl'lBl�nál tÖI'tónL, 
m iltor II czigAnykl1ro;"ún Peatmegyébö l ro egHzököt,t. tug
ja.iL fL. hll.j t1uhBc1b"�zi örsparn.nmmo]< (vh őJ'sltörlatóboD ul
fogtII. hogy " kövoll",zmónyolílöl félö czigILnYft88zfmyok. 
hogy II nnlok volt b iinjelokot olroj bessél(, 8zü l{Hogill( 
VégZÓAÓJ'B rögtön fól l'okél'ed l'ottok fl báT a m{lI:1Odl�Bendl:S1" 
mogfigyolé,ül"e lot.! rondelvo. oly"n Jigyolm otlonli l tol
jesitetie ezt II mL\gbiznt nan.t, hogy II rnHiDlUt ozigliny
uSRzonyo]{ módot tallÍ, l lak arrn, hogy o&l1pú'n iil'ügyül  
1t1l8znn.lt S�i.ik8ógük vógzóse 1{özbun fl, ro.bMHból származott 
A DI�l ol( volt cflkBzeJ'o lwt II homokoR talll.j bn.n bil'wlon 01-
rojtsók H rHII.I, II. l< iirü!ötLü!t bámóHzlwtló lakó'Hág figyol-
0l9uell: -volt I{ŐHZÖnbolő, a. Idlt azt IL jál'örnok m i ndjMt 
hou10lJ dtáJ(, bogy fL l'oDrlldvüli font o8ijÁ.gu bÜlljo�e 1<0.1600-
MI 1,,:;zrokol'tUtok, ,ől u.L is moglohololt "Ih'pilani. hogy 
nz egyes dnrabokat melyil, ol'dgánynő fojtetta el. 

JJá7.tkutlltó.80ItDIU, Bzomélym otozásolmárl Rziutén fontoH 
i'lZiel'epo van ft mlLBodcsendőrnek. NemllHtlik fl. tÜiIIilt. tlhl'
gyak megör:-léHo It. kötelességo itt, hnnom Il,Dnak szoru
me1tartl'uillr is, vajjon mimlenL jól  Úrtnéztel<-e, nom ke
rülte-o ki vlllnmi fL vezető figyaJmót, nem rejtHllo!{-O 
el valami t  fi bázbeliek B n e m  távozik-o el vn.lu,Jd 1116 
ulóbbiak közül. 

A yozelő, ft ld it. ImtnláHt veze I i, Ub'Y iF:! nugyon 
le van l,ötvo B bu. II IDJÍ-sodeaondől' kr;zöD;YÖHOD VOF:!zi fl. 
h ivatáeM, bámészkodik, nem ügyel fi. körliJöUo töJ'Lón
tehe, nem figyel i  meg a gynnusitotL h{n:rbeU6k yjaolka

dé"ét. fi raffináll kÖzúTI.lmu könnyon kij M8ZR " jMő)' 
ligy.lmét 8 fonlo. tárgyalmt elrojtb el vagy éppolI mog
sem misitbet 8 ezzel az eredm6Dyt megbillsithnrLjtl. 

Ellenszogülésok mcgWrésénál, lámadáHol{ oJb(lorihíHIÍ-nú.1 
• két vugy több főböl áll6 járőr Lagjoi I'özött mogo,"l i l, 
II rnogtigydési, H:-IommoUarláHi kötelf':-Ictl sóg, fl mu.Hoc1-
caendőrn(,l( azonban ruégiH fok<Jwlt;thb figyoJom mol kol l 
vigyá:-lu i ,  mr'rt neki llc,mc�lll-k I1V, u l1onfolúk mozduJltlnít 
1'f>JI jjgy�l(jm mo l I<iM6rni, hllrtlom vozotöj f' pOranp.MO i l'l1 
é!i rcndolkczéHPiro i8 ügyo ln i 1(011, nn l JOgy Ő, mhlt fiu,Ln
lu,bb i l l r:tv(-' türpfl.HztaJfltlanu.bb, ol b llom ar!(odáHHn l vugy 
ké8edolmcskodóHHoI elront.fH!. u. dolgot fi regyveré t lIDHZ
nú,IJo, u. m i lwr móg TI(lm tl:-lül!�('W·� vugy altkoJ', II m i kCJr 
mÚrr nincH rá H7.tü l(f�ég. 

Fog(Jly(jri�(Jtí- éH fogolykíijc n1ti !izoJgú.lllto�nlíl hnHonló 

IL .i/1l·Ő" J l l1Iyz(\Ln, mint, IL:-I I, löhb CI IIlEtoLt oHo toldJCll\. A jt'trrőJ' II 

milldkót tllgjl\t!lL ijgyfol'ml�1l hl�rlll II. ItötoloHHóg OH f,dolőH" , 

HÓg " .. nJ ol, bizolt foglyol, (olotl,i fo!iigy"lol".I. lJ" Ifi. 
IL járőr ogyi l! tngjl1 n it/tI' kÓllyoJmoHségonól IlIlu'tr JtÖZÖJlyÖH
HógóJló l fogvllr foliHotoHobb, " m/ti'l i h : n �l l t lJh�n épPf\l1 /I 

JTlu!.'IOdoi'landöl'l'O I IMul  I� rolw�ot!tl!,rbb r(\lndnt, IloS,V It 

foglyok mi ll(lon mO:-ld 'uln,M .. t Hv,ommoltlwtHIt ÓH nJlSCowlul
ható sr.ő){óHi-, tfl,m(Ldá.f:li�, öngyil koHHf�gi HZIt-ndúl, rltwLt\n 
annu,l{ Il1I�r I� ldHórl oféL megl 1 i l /Hi tlulatilL . 

Nál u\.ny óvvol ozelőtt igen ezóV p!Hdájl\.L IIdttt i lyo l l 

OHOtlWll ogy ml�!fodmwl1clör n.z óboMágnol( cíH II Vt'!,JH"lgO� 
pillanaLban ""iikAógOH lélol,jolonl6LIlolt éH l < i ggudLHII.qllnlt. 

A lLiav,Li v(molö,ióvel llgyardH ugy " ufiv,or!tllm08 Itbb ol' 
(w.igÓrnyt, fOKttlrl, ol) n, ld Tlt.hJ{\.H�IIL, (\HI�Iií.HÓllt ÚH l'JI()'� 
Jlllsórt köl'öZVO volt. mzeJcbon n.z iis-yeltben' mitI' l lIlSyobb
rószt mog iH ejtettél( volo fl nyomOv,l't.st, (lHo.k Ópp(11l IIIZ 
volt IlI ítrll, hogy 11 I'/I,bltís íiS'yóbfln Hziil(RÓgOH HMrnóly
u,zonoHs(tg mogu,l lllrpitú811 ozóljfl..ból lL H('rtettolcltol flzom brJ
Hi tHÓl<, mert nzt, mint legf:lulyoHflbh hOnlotlat k0110l( l l l  
tn gn.dtl1 II u:-I,iglíny. 

Vonll,tml Iwllott lItllzni ol( IlZ i l lelö I(ÖZHégbo. lílH ndvol 
�Iő:-lő lcg orŐBen mogbil i lwHeJtdl( It N" iglÍnyt, IIIJllulrlc cH I!lt-
16iba bo l.v"gód l al, " hilincslilnoz "z�moi.  ugy. hogy l> 
pOllflHz1wc16 czigu..ny rfl,j ilu lm(t"n oJlyh i londő , IL vonn/ton 
mog ItelleLt tágitn.n i  u· bl l i ncHnt. 

Milw]' IlrzonblLII /I vOIJflrtr61 lCHzIUlottll.1(, ngyilt nrdc Hn 
julott eHzébo, hogy n bilíOCRot R:-IrLb(llyHzel'iion ITIugi gn
l.ilH/�k, l ill/lOm II n611dll indlJJiu,lt mAg I\Z l't.lI om,18Lól mini 
egy III'II'om km.�nyÍl·e lovő kŐV,RÓg folé. ))c fllJ.,íg Iml lld
hllttn.k u, ICIIJwl'ÍcZI1·fllhJál( ]cőzt vO:-let8 mUl1tun :J-l(Jf) 
JÓpé"nyiro. ft czjB�ny az olőb]' könnyi tú.érL való IfI,lI,
ból Jdrt.elou lodobtlL Iwzoiriíl (l. biJinoHot H olL II flH.yvl�n 
II meglopiíllötl JIL,·őrt. bOlfgroLt a kul<orif·zn- �!lbh\bn. 

A vor.otö ILlt.ri8zt tnmloRtu l/lHul állolt moglopctóHú
bon. ,Imd. Il ntáHodcoendör hirieion fclt"I,Uln m ugál " 
mil(öv.hon U.rmuz OHU})("r1 Itflorom]co{JI'IHOI(lw l igyol{Uzo�t Itöny· 
nyitoni n lulJdismeretól I, lj JöV6Hl'O Impl", n. (ogyvor{lt 
df! TO ivol a czigány fl- mugáUit(lHo !<rUr czé l z6 Id(�Jt(lHohrn 
mog nem állott, ft mngn-AUrblJllrn fokvő m ü nt/'61 czólbll
vutte {I:-It H tolj es h i clegvérrol, gyors ogym(uUltú,nbnn 

b(lorom lövó",t tett I).. ]wlwl"Íuzll Itözi:ítt íclcHH11L bujluilll, 
ugráló czig(Lnym OIYfHl I1gyoli (}ZÓIV.Ú-HHllo l ,  hogy I� bnl· 
v(lr llán It jobboldnU\lll ŐH II jobh l{(�zón o!LU.r11ll111 (L,)'<t H 
bM u. sérli léf:lok ogyiko Hom vnlL nagyon 8ulyOH mágiA It 
bO(lrJlott Jlflgy VórVOHV,tOHÓg kövoblcul',bóhun voJt. IlJn nyi 
h U.t(1 HU, hogy 110Z olmenoldilóHl'u még ]H1pOH " :-l ig(lrll,Y f�hboli 
f6lelrnóben, h ogy Hériiléaei Imh'"loH,,!k, n /'I I f�J ly ó"'�vlIJl 
kÓHőllh önl(énl ju lontkozutt, hogy ' ogyólt o l'voHi kOl,l l
I(>s "lit. 

fh �Iiíhh f)f oliLeM IIITn/! ](őrli lrnóny ig/l:-l() ]{t �fl!rn, IW1.tMIl 
roJ O:-lt az OHlltot, J1 og,v Ilr IIl IÍJoforJ('80ndőr cHaJcugyu.1I jut� 

Vizes l áb,  k eHeD clln.k ugy vódokozbotUnk, b .. bakonolIot, ollllm4t a dg heda 
11016.16 baU.iu ,OA ft1 POLlN, torvdnyJJos vU.U vi.batlan Wr· 
kMl6c8C1sel kenj6k. - JLSrjen proBpoktall� aJ egyedüli gykt6Ja ! 
Krayer E és Társa •• _� B ..... » •••. V. brO_ 

• let,-Váo.l_ut 34. '."Ul. 
F16k: V. ker., Vhozl-n� 6. Óli IV. ko)'., KlrfJ.lyl P&I- qtoza iD. (KUvin.tó, 
roollo:t-I.). LU. kor., 11Iórlli.n·tór 18. sz. Ujpollton: ÁI"J>U·ol 40. "dm. 
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bf1L nbb'll n hlllyr.otlJo, 1 10'-0' ,� v/Jwd iijn VJI/oi\'.Y 6P /l011 
mjnd n. IcobtlijUI< lisyolmut!uflHi',góböl NYI,'WIIlUII,6 h i h,U 
Vf�gy mll lnHVtLáHL, lill Ugymw l .j, OH jubbnn f(\JtI1.1i'lrJjn nlngM, 
Hoki lcull holyrohmwi. 

Ili li ne/owJol'u'öl lóvull !4;-'Ó, l'I�L{\I'oh vi', gii l I� !Ji li nllHI.MJHi 
hötulOfJH6g lcórdc'IHÓ" t l  iH. 

]l lrl'lH UgYIl,1I volL Inál' HY,{J U. UHtl1lIW I't�úJ.(i IJII "olt htlfoli'dJ" 
jnin egy hbon pI'O Óf.C jCOlltll'l1. I'lgyilt fól 11.í'.L vi l,ILLtn, I IOHY 
I� hil inmwlóRb I� VU�OW vógo�w,u, II. 1'n(�Hil, fől Jlurli� 
n moll oU 61'\'01 t, hogy U;I, n Il1(UWdHHOlifl űl' J, iHflloHH{, gO. 

liln nom U,I(!\lfO){ i l,L H(!gH�ouór(\ ' I olmi II. itóL rut�dltum 
ú,lIó v i lu,tltor.Ó fól ogy i lcól l f l lc Hom, clo 11011 1  l�IUlrr{)l( II, I{(�I 
,Ír', 1 mog indo lwl l. \"l lornóny m o l l I', mng n�y \lIll'llI/Hlil< 
ldí löll vc',lol11óllyL Hom orilllWitnlli, h u,nom, m i vul II In t'lHorl � 
I'Honrllll'ölt lcöln laa6goi l'ől l'H mllgfl.rtIM'tóHI'I I't' \ VIIII Hrt.Ó tI l I I III l l  
n Itört.lomóI lYllm lwl1, "v,t ntrmdoltl, hog}' I I I �  / I  bi l i l l llHn l óHI, 
Ö vóg�i, vóg,Irt.rt.o ll.zl gyOI'Hllll, Hgyf lHHUI I e'IH Hznlll\lyHrt.O· 
,'űeD : lm poclj", II vov.olőjr, vlIJ luljn 0v.1, rrmg{J.,J'fl., fl 
mi ndon figyoJ mót, II rnrJgI , i l i noHulon(!ő Q(.(j'ÓUI'U V1tS'y qgyo" 
noho fordítl:lu, hogy IlIhhnn nz (J/jotbUTI, lill rdI I l IlHrt.U(.(jj .. 
'Jó1i)'U Vfl,gy L{W:lurlnHrn vu l t l ll It i l ,'tMt..H II hlllllClt l'jltl'1l IIJI(UH1.· 
tol,I, fQHy vol'lJvol SyOl'Hll l 1  nO/i l  l'I' / ld ul lcov,.IIÖW vuzul livnl 
tJrt\omboo, lj II rnflflO(lol:lo JH!6I' m i udilll p i l lllilJtlILll\IJ lJ 
ol'odmúnYUHon l0hOHIU\1I urt. ull, hh i nltJlt /I Iwgil Móg"I'(J, 

{JI'!fl:v,o,:.:Ov,vo II foIHo l'(Jl tl�!flLL, It. II1RHod" /oIOnr!Öj'IIOJc Ho lUtHl1rn 
Hy'II,hlld r�hhltJJt IMI, i l J nv,ióhnt ll J'i llgll,tn i  n l l�gó..t ,  "UKV II (elln ... 
IljMH6g OHIII, It.. vov,utlH IOr'hoU, Hom H�mllllr! IoIzéJ\ól vfl.rll iu  
IllintlulIL, I I ILllm ri Hv,pl1!flfmul" iígymnlOJ" IlRYfdllloHnol!, 
tl�Ii\.lel{tIlTlynllil{ kr' l I  l u n n iu, ITItlglíg,YoJni , IjH�J'O Iwll VOll I I  i 
(I. H�o Jgál n,l l\vlI,l Iw .. poHolu,loR Icl-;riiltnón,yulwl H m i nduJI 
igyolcov,olÓvo) llorrll, leoJ t  tő"tdwdnin, l , oBY nomeHII,I{ Hv,(lom
!Jol i póL ltdr kól J L  H1.ol'opoljol1 vm"ntBjo mulllJM.. JUbI IOI J I  
ImH'l.n6.m, HogilHógtJrt) lol J flHlwn lloJJ OII,!' m i nrllmlllln, II m i  
Ilo l{ottojilh J'o bí í'lO�L Hy'(Jlgn.lu,L ( l I I{L!JI!:I/'"nl�J HV./lItHI;goHnnlt 
ro ULUitlWV,j 1(, 

KÉPJ� [N K HEZ. 
A rOJn(tllJ hUtJ·c�té,. .. ől. 

Jl1nlylntjul( lovMJh otl" n hol I�  rnn l'L óvhon 1t\Jlm I I IIJ.l:Y� 
'"It. A I t�bol'ú, Itopoldcol.  Mog pedig " I'omll" I lU,",,· 
tt\ri Itópoli lwl . A I'om(toll I J I"nw/LóI' vnn mOHt ollHórblJn 
hón/l;pok 6t,I�, A'I. 01'.1, tollOrroonLOBiW (\,n tl\nL·olT'Hl� ivlkl{ 
hUJnIWOHltorl bofojozl.ldtok IL ti:i lJbi IIILoI' CW.tÚri VOLlII I'lolcoll, 
fi örömmo l mondh",tj uk , hogy vnSY nnsyon OHfJlc6 1y 
orurh:a611yL vngy nppurl HUIIl rrl it 1.1010 buc]l.l l l r  alól'Hj II. 
loltormontesitúHi nngyhuogu u lwi óvul . A'l.ótu, fm/nt" rnoj;(" 
IJZOJcottli. v{lolt ov,uhl'()1 I� Im,rozvonu,lnlo'ól uml� ,'ógohhl'iSl 
iH iemurt JHtrli HajLól:I'l.ó.lJi t(�Hj jol ll1JfótJ : .Jo l o:nlőHohil UHflM 
m/my 110m törtl,tlt I I;t  ""UY ol,t 61ónhlilil (,gy"W" I 

I�gyen rum 

Nom IJ{Y II )'ornán I t n r'Hf,-h6I'IHI , (HL 1Io'Y, (Jn'flrlí � ivn,n lmlill( 

(hl II, dnn'Uflzi vlt n lul Idc iH nl�p{HlII I  Vllflnll!' jnlvnUiHuhlJ 

OHUJn fJ1l.Y0i. Hy,/ivuLHUgtlHll i fl Idwl !uwll l lIYtl �1'lH l otl l{(Jd II filc 

I'Ú"�, hUHY 1111 I IUlyl l l l l,joll {.I l  1\1. (JI'vtMnfldólc rllllu!J() Jt LII

LÓHÓI'O indituLt 1,,'tohOY!'IH Invdlrollyjol(\r.;Ul I lc .  I{ it,· ,',H N'I�MY' 
Olt'�h(n'Hz(�g(m tn,"I,I' tul VI�l.(yu n J{, II 1'()/lII\ n  WVI'lirOH I TU'p' 

1'1'110( IL m ion J, H /I j )urll� dlJltn.jn Itl-i llii l iH rlugyt l l l HV,(lI'IJrl 

1oI:f1olJult It Hftgi tl6 orOHy,o/tknl  VllUyUH /'Um MI I J ltdHOI'UI.(Ot, 

H/H II It l� I'ljd.t i dnITlt l l:tf h,,'IrI I< íH "�HHI�II-"tHHIUI om'n�j v{�JHt 
,,,ogy H, A Iwl flti J({II'pl'I,loldlllll ,,"di,:.: I d!\.lm fll'lI lhlidj!c 

'�I'. o l'OH\'O. (Igy i Ll ,  ! n i n l, IIr1- i nnon dfH lt n l o ll fu flHl) Hlold

vni Lurillolnn nnJlon l ll, LIlI,t I lynl'illll< . Hv,\l:IlO l'o(\lml( IL (of.(" 

IYH i l 1 lt (iij II l.HI�I{llIIi, I I'y. JI.. rOTnlíll0lc Pll1liU I I I J y.órlTllllk 
viHHI',fJ il mOJlLUHiW O J'oHv,olc d l u l tl Iml'j n i  Id}�l,fí, J\r1c1 iv, 
l{llI\zfjrl(Odt,f�k vn liil( , milf, n,lml'n tll� n l l l  i H  1',I Vl irt.u io Jr Jtr, 1 I 1t 
Idm'yIf,1,'II'f1H IJI1UHZ"Vflllrlllf,(iI'Illi'IH IroHo 1'I1 iirőrnnit, rvfi 1 1 1/'1.11(,.-
Htlgi lJ ií l< öleuL, H Iri;y,h(J1I Imlnrluult l,ov{ II , \ )  ulőru I 

A budt\pOHLi holyOI'�6g tiHzl,ik",'tLJmk bOJU."I,,,t. 

)coZnHll. u. ki,oó.lynúl A Iddc.. lyi flli,I'IIIlI( /I IWJ'1J 1 I I 1 �1'IHhov, 
I hl l lnpoHt,l'u dUU�HlI1bDI' ld, 27·ón W l' lán l, ITIW� lí rJ((,Ú!fH� 
ul lmhn{,vul,  Ö OHlhlV,!'''I'! ÓH 'lopoHto l i Id l'li ly i 11'I I IHI"M'f I  n 
b u  cllI/paNt,i I l Id  y'j I'H{'IJ.{ Lilw.ti Iclu,o.n 1�lr M H}'4!nlgoH(,t !TIld I c't�t u ' 

t,oLt Iqp;ltIf�yolnt IIHOhhtlll rnf.(tl du i . Ö IiHi'tHV" i " j  IIH U pClHt l l 1 i  
l{ i rMyi 1110 IHÓ/o(O 0'1. 1I,IIcII, Iurnrnlll fol llf.(yolönlr" t, t fJ lcHvl�i 

Nllgy Oilbol' II., cí. ldl', fl l t"dJUr"c(�y I'' '' (í NIlMy"diltl'I»!'
U(\,I, iH l(Jurrt l�g/lHI�I )b IrI (lgHv,ól i llLHI�VI�1 l{ i MiII Lu�rl í InóILúv, .. 

t"lott. 
Adomdony. A Hii. lo l /TI lld i arM IOU/JnyfHJlo(tl IIJ�L IWJ'OJlIJ.. 

no ,'d lóri. kUlcIüL! bo I tov,rltonl( II I lfi!Jodlbu .. / 1  IrliJf,(vnll l l l l  

ImLonu.J( j IIVi'tm, Av, IHlul/ lflollyt, l'OlH I,d tntÓHi ludyól'{J j IL· 
1";;111,, 

Erd61yi monokUlt k6rolrno, H"i l l'lJ.[yi J m)'I'IfiI'" I,,',II(,H I 
II"I(óH, (1 1I, lu\HfI : JJÓI({IM. V I ,  Jcod í lot �Hfi, I:II'J�In), " cHond· 
I) I'H('lgl uw, lJoClHv,luLt nópfiillwl/í €r'I�j6WI, u Ili II 1iY,IÍHY, V (l � 
l'oHi 61'HI'O vol t. H'l.olg(�It�LI,nt(JlJ'II hOOHV,Lvu , Tn ILI' Itót "ŐrIILo lI 
61 1 1  rWlf l  1�ItII J(Jllt tJ loLjulL,  Illy, I I Lo n  Idll� i Loldl,l, ""pU H lt f l l � 
vUHé,j  1« í:tA i l  u.1.olmt, f�ldl, nov/JzuH nÍlpfii lJ(O J /.jrlll vnl r"m i l 
LtHl nMm J( , I,özöljól( O}'4t volu It (on Lj O}'4iJ;r:lon, 

Az Gogol ban l(. A . Ilonl, of J'lnuh, "rI " " hogy "" 
Imgo! hnnlwt IdvulnloHlln n(lVllv,i!r, rJtJTnOHl.t.olt An!(Ii{�nld{ 
vngy Illur6pt\J"1II1t. du uRYÓ It.,tl n.n n'l. {'J.(fJHr. v I lój.fn ll J< log
nflRyubb ŐR JUj:(julon tdlwnyobh bunllÍ nLó�utu, II rrloJyot 
W, PI�lurf:lon olliLorjuHv.t" tt I lIrvozobo U I Il,pjfl1 l  HHJIj" lwn 
"I "paotbcd, 1 � m l l l i6 fo"t ol"rlin" ,,1" pWlcóvol, 1 720·hun 
" " ,,1 "pLliku o"ul, \I Irl i l l ió,  1 782,h"" rnlll' 1 1 '0 m i l lió, 
I ! J l G·bMI purli" rnl�l' I ",·r, m i l l ió font H�{!I' J i rluuL toH ld 

I I  

'Ii� IUlhlUIUIII IHurd,. A�fjnL/tII UICMÓ Óli k l lnniS rulont l Imlllc IIIlw 
d'IIl)rI, I.kl klv4M'�1I fllltIJrl l'IIH14'I1MI' IIfWMuuh(11 h(� d ll'l{ [(Óllt,ltl. 
I II v l, q I '�!O Itor, h"IIi1H(�lnLl IÜII�IL(uJIff\·I, MrH11y l,(U I IlIhr IfiK 
Idvúl61, h 1'1110 (4illklf l,lb IIMld (dhd uto, I.I'H'I"JVl l lft lJh II OVI'''' 
kfllrllltlll IHlMt4l1 1.6" 111,,111'" 11II1"1I/j"(I\) " ilO kor,·GrI, I '.l ti v 11)( 1''' ''' 
dulólln(,1 I ItVlIl! fll(�IIIIMt, l'otllOl1 10v(,1,,1;I)II : u"tl\()!l %4, OMuhl 
�y6�y)j"'(lrlll'''', HZII l/lIl 1tn/A ,. KZ0U'(lI!1 Im,/u. HYoL. Antr�1 HyltuyLhr 
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(megf'Oldó ltörülhGlül 150 mill ió ItoroUlÍrllak) es ezen fl 
magosBngon maradt eB all m anapság la. Az angol bank 
lll' ös�z€'s töhbi baultokiw..l s�Bmben mindig fontos olő· 
j ogokn.t és kir;a!!ólagosslLgot, Eil�ezett. Az angol ba,uk az 
ti.D.gűl itllltm bauk8.l'j o. eS a bank laort�ia kezeben az ó.lln.m· 
nnóssagok k6i!oelésel" n mi ért t�.JlUl6szetesen megfolelő 
booüikacziól'an réss('süL 1�öle.mlílé8re málLó nevezetes
seg az is. hogy nz óllnU1odóB8ógo1 illető iigy"itelébe.n a 
hank tQlj�sen Higget, len az angol I\ ormn.oytó l l ugy hogy 
a bauk ezt II faotos illIami űzem."t is mint üzletszerü 
ülf.�mág8t vl'3eti, Az a.ngol bnnk üzleti politiltájM és 
,ezetéBét II :!J tagból áUó dil't'ktorlwll égillm végzi. a 
melynl'k eién "'gy kOl'mányzó és egy viczekormányzó 
áll. A bank dirt-'kturait többnyire a ke.l'f>skedő világból 
es nem fi bank-kö rökből ,ü,lasztjak. Az igaozgatósag 
egy részl' évröl-e.yre kilép. fi. kilepöls: a,zonban újra. 
ruegnilaszthtltók. Ookenl érlh'(>Löen 1\ vMo.sztásokoo nagy 
gondda1 es e]örehttlÍssal jarnak el, ugy hogy vnlóbRru 
kivalQ, kőz\isz tel etnek ör'\'lE'udö GS mt'gbizbaté sUuk- és 
üzlet embernek kell Runak a ferflt1nalí lennie, a kit D. 
bank direktorillmába b eYlilaszhun ak . A dir e'ltto rium 
e..zulán a maga. keb!}léből .ú,laez.hja meg fL kormállyzót 
es ft viczekormn.nyzót, ft kik minden két év letel'te után 
ki lepnek es helyökbe rendszerint a legrangidősebb d,hak
tOliumi LBgoka.t válaszljá.k meg, olynn(ornuin, bo�y (I 
,j�t:'kormáDyzóból leBz rand'B'loer int a lmrmáonyzó és a 
legiaősehh direktoriumi tag, a ki még ez á.1hí.s b a.n nem 
volt I íluekormio.fzó. Arra természetesen szigorún.n 
i'gyelneli", hogy ez a két legfőbb t.isztviselö, a. ki a bank 
linye.gi és ""zellemi vezetését viszi. férfiel'ejének. tudása
na.k 05 ü.y,leti talentumánah: telj eben �egyen, miért is a 
I"lirt'ktorium új ta.gjait rendszerint. fia.tal embere.kbő l 
'7,alA"ztj6:k. Az a.ngol banknak a D utsche Reicbbank-knl 
es 8 11ank de France-.al ellentetben nincsenek iiókjA] 
�S mellékbelyiségei :  a bank b árom föosztá.lyr a : fö};:öny
.elöségre, pénz!ári osztaJyra eR titká1"ságra tagozódik, 
a mely föosirtályok mindt'gyilie 3zntán számos a.l osztá· 
lyokra oS"llik es így végzik a IDltOk4t. 

A házasság és háború. Egy p"riBi ujság írja : 
.A vallisok az utóbbi idöbsn olyan nagy mértékben nö
.e-kedtek Francúaországb9.u, bogy 1\ Sza.jna-biróság ej· 
nöke indíttatva erezte IDagát a.rra, bogy a valni akaró 
ha&8.s(elek reszére kitö.zött 8 békítési napo ka t. hetenkint 
a·ról -\o-re emelje (el. Ezek mindenesetre egészen külö
nös hékitési napok, mert jóformán sohasem eredmé
nyeznek kibékülést, de a tön>ény beiüinek azért mégis 
eleget kell tenni. A háboru rendkivüli befolyással volt 
a d.1ások 8zamára. Eleinte, 1 9 J 4  augosztusától 1!) 1 5  
ja.nuárjáig egyállal'ában t.em voll. vá.lIis, A báború úgy

zól,án fegy>Erazünetet hozotl létre a hárzastársa-k köz;ött. 
li házastirsak között elöfordnló perpa.tvarok teljesen 
letűntek a ospirendróL Az év folya.mt\.n azonban mintha. 
ísooel előbújt volna kuczkójából a házi \'"iszá1ykodás sze l 
lrome, Eddl/!ele teljesen eleg ,olt hetenkint 2 békítés i 
nap. 1 9 1 G  elején már egy harmadik napot is segitséghl 
k€lI�tt híllli, miDi a togy a háború eJőtt volt. Most 
aionhan, mint azt egy tieztvi"clö erősítette, nem tud
".k m.n.küln.i a valóper"k elől. Hetenkint átle g  MO 
eeetb�n kell itr.lkezni, a mí k&Tekszámban. 1000 felbon
tQU házasságot jelent havon'kinL flFrancziaorsr.ágban 
mondolttl. Q tisztviselő - éppen most lebet ta.pasztalni, 

bogy nem jó  dolog eo, ba az emberiség egy része " 
fl'onLon va,u, a masik pljdig so [ron,t mögött. l) 

A bosnyák mecsetek. Al'o,b aSI építészet� szokás 
szerint fi. boszniai és herc,,-egovinai nagyobb mecsetek. 
OloBék és melléképület"ik jobbára mind badogletövel 
vtlull8lk fedve. ElTe a báclogra a b advezetősegnek szük
sege leven, a narpoldJflru a. legfőbb kn.tonn.i bartósó,g meg
bizásÁ..ból és képviseletében Auet v6r.érörnagy vezetésé
vel és Hafiz Kurbegovics effendi kn.lona,i mufti kü:ere
tóbt:'D biz·o�tBág kereste föl IL Mehmed Dsema.l'Ud.c\i� 
Caus6vics effendi-reis-el -ulemát, so bosznia- berczegovlDal 
mubamedanok SIl11'AjevóbRlD székelő fŐIJSpjn.U, bogy fi. 
szób� levő fémletőzeteknek katonai czélra VBJló Meng e
déBe tárgyá,hall velo ba.rgYllolásokat kezdjeD. A reis�el
ulama. pedig a nMa tisztelgő bizottsugnak a.zonnfltl kesz
ségtlsen Il.zt fi liijelentést tetle, bogy a kért fémt(,tök 
lmtona.i czéloHru. való �ÍJteDgedéaének vallási szempon!ból 
mi sem áll utjo.ban és bogy csak önként értbelö, bogy 
ba a Harl,bolikuBok és a többi keresztény felekezetek 
sziv6een a -lhÍJk at barangju.-ikBt, Bosznia és Eerczt'go
vina mozlim vallásu polgárai is szives6n hozna.k á,ldo
za.tot es II ba-za és Et, győzelem érdekében ltészségesen 
engedik át temploma.ilt badogLetözetét. Erről a. moba
moc1áu főpa,p nyomban ki is állította fl, hiva.lldos irást 
S egyida,; 'Üleg a�mlrk II hő kiv!i;nság!Í'Dll<lt ado'Lt k i fejezés�, 
vnrjha ez áldozattal hozzájárulhat,nának az elle.nség nn
elŐbbi es teljes l�gyözéséhez és a dicsőséges béke meg
teremMséhez. A katonai hatóság most mielőbb intézitedik 
ft mecsetek és mosék tetö in0k llitvétele és egyidejiileg 
más a.lkBlmas teMarnyaggnl vl1iló póthi.stlr iráJnif,. 

Szerkesztői iizeuetek. 
, 

Ti)blwlilWk. A. Ul. kir. és 11 lll. kir, bonr, szl'lw. l',,(lLH1ŐI'SÚ� 
Jogúnységi eg)'énoi áHu.l D báború fol'ya.wa a.laM IdénlcUlolt. ús 
az Hllf.. 6v "ógéig Rondeleti J\özl'Öuyboll ldhi�dotott kiLiintetésolt 
száDlfl u következ{) : 

amny vitá7.ségi ómm G ; 
Bol'nDy á:r;demkcreszt 9 ;  
l .  (,8ztá.lytl ezüst dtézségi érem u.iPlug 2 ;  
L osztn.lyu ezüs!: vHézségi érem lOS; 
2. osztályú ezüst vil"ézségi érem uj61ug l : 
2. osztál)'ú ezüst \�itó\,;!iégi árem �49 ; 
koronús ozüst érdemkereszt !'lGl ; 
ezüst 6l'damkareszt 198 ; 

. 

brO'nz vitézeégi érem 179 ; 
kO'rO'nás vas érdomkercl'zt r)D ; 
VDS órdemkercMt 2 : 
kiilföJai ltihünietéR�k 1 7 ;  ro.indöss�o 1781] ki tiiutotéfl. EliSIt 

szerint lL m. kir. é:; fl. to, kir. hO'1"\'. 81.1nv. csondőrség 1 143!1 
főnyi maglevó legénységi ful lom{myú.oCLk el'iidoig több miul' IFH}oO_f� 
nyert kjtiiutetósl. 

F. l. 1871. Nem t.udjuk. 
n. I. Nézetünk 8z6ritlt nincs igéuye. 
illeszes IW{1y. 1. Jól ruiniís.itlM és h()ss�ftSn.bbo.u R/wlgó,l'Ok· 

nak. !iZ \.Ilö:i1"� �Ö ')o·on foHi!  i� engIHlél)'ozlolik. '1. Hüvid időll 
belü 1 életbe lép. 

LÖc:;lf'. I ,  NoD1. 2. l�ordulinn fl. lúgll.Ö7.olO'bbi bizlo8i liH�i IIg)" 
nökslighoz. 3. A r&gi nyu�d qtoJ"\'óU)' szerinLi nyugdi,iiTll \'oIL 
igónyo. ,}. NrjÖl il lebo ÖZ\TPgyó1 nz 1 9 1 ::. LXV, l. oz. nlapjt..u 
illeti meg 11 n.rn.g-dij, 

I I .  Gy. Ig( ll, 
777. Vi":Agn n4l'kid (1(\1)1 AOl'nlhtll ,', \)6. 
Vitalti 0zöli. ,\ mn:,c lDO�ÓoIlILpit{;,1'I{ml lIá:we 11 hil10\11''''Ót> no.l'jn. 

W(,rVD,J,), 
Nán dol'vii lO ,\ ,  NM" hu.llöL t nn k rólo., 
�l orva\ öJrryi 1884. NÓ7.ot.iink 6%orilIt Dem. 

(}zimbalmOI,begedül, tárogatót,harmó�iumot és az összes rovó- és ütő-hangszereket 

SCHUNDA V. JÓZSEF ugy!>zinl�n 3zok alkatrC$z(;il és húrokat  
ájJ;,I:'l"o�:an cJhmerve le!Jjohban száll)1  
.» ,Jn) ar'" r ... "dl�1 lt!fJelsö, le«,nagyobJ, ca ,� klr, uJv. !,!lIlg..,.zc�dtlt1!ó, M. nr:a. m, Idr. r.ene· , 1'. oJltuJén.fn, vpln",lnl fliP: i'.�1'·" olldllp""U 1i11nh1t1.nk l!S 1(·�I t'f·�l ihiJ  h a llu"' 7.( · r��y (JT"á.. • • •  h(,nlPl�.t"" ónllóJfI. fl ptdil-csl0bal0l0 61 r&korlltrollt M� IIII.Dd". hI ..... a �t" "LIIMJIr. t.6ropló tqtdtill tellalJllbja. AlnplUololl 'Ktl?-b(llI, 

Buda peat, IV. ke ... , Mau,a .. -utcza 16. 
_____ ...1-
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HIVATA.LOS RESZ. 
Legfelső bb elhatározá.s : 

Ö császá.ri és aposLoJi kil'n.lyj n'elsege a hadseueg 
(öpal'anC8Dokána!{ helyefr.eséhez a következő legfelsőbb 
paraucair8ltot méltóztt tott legkflgyeJmesebben intézni : 

A háborúb3lD tartott szemlélm aUmlmávnJ a kivonult 
cs�p�lol< " bodi kitüntetéseket (a nagykeresztel, osill.g
jfIJi és szala.gjai kivételével , mivel ezelw0K kis diszit· 
menyei viseLtetnek) a köpenYfm viseljék 

Harchis módj fl. mint fi krubá.tOD. 

Erről Hadügyminiszteremet) tengerészeti Parancs

llokom3lt és mindl{C�t hon;véclelmi Miniszteremet is erl,e
sitem. 

Kelt Bécs ben, I � 16. éyj deczem ber hó 2:l·n,n. 
{,'rín-oly, Ro, k. 

SZEMÉLYI ÜGYEK. 

Adományoztatott : 

a b ,drakelt seregn él : 

Ö császruri és apostoli kirá.lyi Felsége Mtal erre fel
b .. t�bn.zolt parancsnokság által : 

Urz elleussg előtt tllJunsltott vi-taz magah.l1'tásuli: eliis
meréseüL : 

az 1. osztályu eZllst l,Iüézségi Ó-1'mn : 

TflJkáC8 Istvá.n L, 2. oszt •. őrillostel'Uelt, n. III. sZI\.rmu 
csendőrkorülevbl3u ; 

ri 1)1'onz lJi/.hs(fgi ((Tem ujól(lg : 
\ Barna Im:re a. lörmestt\rnek, a VIlL számu csenaőr-

J karin. tb an : 
fl 1wo'l'/'; 1"it6z."égi érem : 

Sopa IOHo es KOl'oBelics János alÖl'mestereknek, fl, TiV., 
V .. trga. Zsigmond flJlőrmestel'uek, lb III. es Dudás András 
llWrmesliernek, az VIII. Bzt't.n.m csendőrkeri.iletben ; 

I I 
rt klrwoncís lJa.� r}rclc;mko.'l'eszlel a tt'i.lrzsJ,qi r,?'CIJI 

S'li(/,lllrdri,n : 
Engel I\l ill"ly 1 .  oszt. őrmaslarnak , Kw·nw7. Györg)' 

111őn-!le�ternelt, AbYfl,llBZld Mihidy 1 .  oszt. öTweaternell:. 

n LI" ;P.lgM ,Tó,uos .lőrme,ternal" uz V., Mu<l\nl1 

G:'lOl'gy 2. OBY,t. ől�meshel1UQk, fl [ÚU. , l{leitsul� Al'zé-n n..!
Ö'">tJostpr'-ullt, II n., Mn:ycH Mi hály, MJezej Gyula, Ma-

" 

torácz Menyhért .Wrmesle ·eknek, a ill., Well.rnak 
Rezső és GaYrftD AJ'�éll nJö ,'m esteroknelt. U N.., Szoke" 
res Vendel alönnestrrnek, a VI. sZ. csendörkel�iilebhen. 

Ellőléptettek , 

1 916. évi november hó l -ével : 

Csikai Zsigmond. l,'. SZ>lnlU cSl'Ddőrkel'ii l.et,be.Jj 

2. oszt. ŐNnester : 

1 9 16. évi deczem he,. bó l·ével : 

Blllzsnnits András ILI. szá.mu és VarglHl. ;J,ÍJ.� OR IV . 
számu oSE'udörkerii.Jetlbeli alőrmes·teJ't�lí : 

191 r.. évi deczamb.r bó 15 · évo1 :  
Boóez (+usz.La\" n. sz . csen/lőrlterüietbe:1i 2. oszt. őr

mester, Német II ls:tvn,n, VI. sz. csendőrk��l'ii letbeJi 
nlőnneR"tcr és SeveUa Já.nos VIII. sz. cselldörkerült'the1� 
� oszt. őrmester ; 

�. oszt.. ő" /IleSlfJlTé .' 

1 915. évi mfÍsrcúus hó 6-ával :  

Tar SáncIor I'lI. sz. csendörkerületbeli csendőr j 

1 9 1 5 .  évi deczember bó 1 5-éveJ : 

POlllmer Istvá.n, III. és ]lert",l.n Ant
cS�llllőrlH�rületbeli H,lö rmestel'sk : 

1 9 1 6. , évi deczembe-l" bó )'·-f· 
Bercsényi }�I'pád és Soós M�1dós Il 

Pöböl'beg.Yi József, IV. sz,. c.send0r]lsri1J 

terek : 

a lÖ?'111estel'l'é : 
191H.

' 
évi mÚrjus bó l-é,�el l 

V fl.l'gA Nagy Mózes, II. sz. Gsendörkeri:r 

J 9 l 6. évi jnnius hó J ·ével 

Kiril1ft 1I1ihr\ly és Pomothy Józst�f, V. s 
karülebbeli csend6rölt ; 

1 9 1 6 . évi november hó 5-evt:'1 

U7.I\,udt, László. V. az. csendörli:eriiletbeli 

1916. évi november bó 20.,ávllJI 
'huga [lllT6! ·VI. SZÜJlU ll oselldörkal'iilletib eli l':-

1 9 l  fl. évi deozamber hó l -éYel : 

Csira Rrlrndol', Or·ssa.u Miklós: . Vi.snyai Mi hó.ly f.S 
Schmidt J'ó�sef csondőrök fl, Il., SmigyrLnazki IstVtitll, 
BiszImp And l'lts. Nyikorn L\{illlí. l'y cSOlldörö]i: és BI'iud

I ' 

Szá ntó Laj os gépföraktára Szeg e d e n  
............ zsó"tlJt, .. bórhRII, Vl .. r08há.n. :mollott. (Ró.kóo:l'li lova" nobl'nvnl 8zomboll.) •••••••••••• 

C8on d6 11 8 \�(J 1 fogyvorgyárl ltoróM;llárok . Gsendtlrsógl dlsl.yarró\Jóllok. VIl ó..ghll·U tUnélkll1l pathófonolt. VII\\nhirl1 tUs 
gramof Onf)k. Lomez uJdonsáC'Ik, koról(,p é.r fBIszorol'ósl czlkkok, UlIlllIllIk, villamos zsohlómpl\:k Ól.! 010111&1< f61\Ilkb\I'OStL 

Cs.kély haVI, Ulrl.sztés I • .  Képes f6.rjegyzékem�jtal.n ! • ese"dőrségl U,'ak legkedveltebb bevásá" I"sl helye.] 
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ze] Mibály 'Vezetö, ft TV. ef! G,-'to Im re oson dőr, Lulu'tcs 
pet.el' V67,etö, a.z V. számu csendől' her�] etben ; 

1916 évi derzember hél 5-ével : 

R�di ('TjÖFgy. V. szúmu csendőrherületbeli csendől' j 

HUG évi d�>czelllber hó 7-ével : 

Gl'cski Lázw: csend'Gr, a IL, Ra.clbán János, Zltho

nÍDsE1.-y Gyula. POPOvlCS Miklós és Deb1'6CZeni Istváll 
ver,elők. Schwarcz Sli..muel, Petrás Mihály, U�svni Lászl6, 
1'lartylÍll János, Kára.i Kúroly, HizSllyik Ferencz, Vizi 

E.lÍ.rol�- ef.; HrOllSz.lti Iml'e cS6ndől'ök, a IV., Chl'snh:ó 

.Tózsef, Jo.kaboTics Mihály, Tllllegn Mihály vezetők ős 
Kn.pri Rezső és Eeljalls�ki Ágoston cseudő l'ök, [tz V_ 

SZllll1 Ú o�eDdörkerül('t a11 oDlanyábl111 : 

191G evi deczemher hó 8-ával : 
Pelicz Junos csendőr, az r. korü1et rulomá.uyábnlll ; 

19.11> é,i deoz_mber hó 15- �vel ; 
Se;abado8 Lőrincz es Osongl:ádj Vaz ul V8Zietők, a. IV 

es Karpati Muián csendőr, n VIII, számu csen dőr
kerület allományábnll i 

1 9 1 6  évi Qeczemher bó lG-avaI : 
";'lsef, Sikó El'ek, Sófa.l'vi Dan,iet Demeter 

:- Mihály, Subru·t Lajos, Hátszegi Fe-I'SDCZ, 
"\ � Istvá.n, Dimén Sá.uclor. Győrfi Gábor, 

, 
l'ei:lfz Gergely ('sendőrök az l., Kusne�' 

j- l J óZBef vezetők, Torna Lázár, Horváth 

Ist:vá.n, Bálin:t Lajos csendörök. a IV., 
" Szakad i Sá.ndor, Csemitzky József , 

:\'ádJ József, B�I"gb György, Zsal'gó 
Nemes István, KarM II István, Németh 
dZS József csendőrök a, l, VI.  számu cBend-

• \nyában ; 

n csendőr, a III. számu cS8udőrl;:erii-

1 9 J 6  évi deczembel' bó 21-ével ; 

Bucsi Zsigmond csendőr, a. IT. számn csendöJ'kel'ü
letl)sn j 

1 9 1 6  óvi deCZel) lher hó 24 .... ével : 

Balog Lfldos csendőr, Q, DV. szémll csenclőtkerü'" 
latban i 

Lovaglási jntllllomdijba.ll részesittiettek : 

a III. számu csendől'keriiletben : 

Kólm Sándor 2. oszt őrmester 8, Horvartb György 
IL flrlőrmester G., J30dnár S{mdor 2. oszt. őrmester 3, 
Vn,tfiJi Lajos., Lá.badi And:rás járásörmesLerek, Min,l'kovics 
Honrn.t mHutl'y 1. oszt, őrmester, Eisler István, Molull11' 
Lá .. ló és Uj Si>ndor aWrmeslerek 2-2 drurab ; 

!1 IV. számu cséndőr kerületben : 

Bónis Dániel alőr1ll6steT 2 daTab ; 
a VI. számu csendőr kerületben: 
Nagy Lo<ios II . •  lőrmester 3 drurab 1 0  koronás ,,,,..,ny .. 

ból " lIó ju!alomdijbau részesitettek. 

Házasságra léptek : 

a II. számu csendőrkerület állOmó,llyában : 

!Bor PM arlöl'mester, Denes Etel[�ávrul, 1 9 1 6  év] llOYem
be;l' bó 21-én, Oroslul.záon j 

az V. szá.mH a,Sendőrkel'úlet Mlom,ányáb3!D : 

Karácson Lajos 2. oszt őrmester, LultácB Euzsébettel , 

1 g I CI évi nove1l!her bó 29-én, Örvénden ; 

a Vi. "z"mu csendőrkerM.t ilillomólll;yillbruu ; 

Fra)' Mihály arlőrmester, Binder Máriávn.l, 1916 évi 
november há I S-án, Pémonostor.on j I • VIII. sz�mu csendő.kerűlet áJllom41l�úJban ;' . 

Di ]'iczki .J <lOOB a1őrmester, Tóth Eleon orávaL 1 9 1 6  t 
éVl deczember hó 9'-én, Nyiübillkt�n ; I 

Gua.ndt Istvé..n alőnnest.er, R'ieger Mú,riávn.l, 1 9 1 6  évi r 
deczember bó 3-ilD, Na.gyváradan i 

ar Közfisztviselők és Állami Alka1lmazottak Takarékpénzt:ara 
_úztisztví.elői kölcsönök 
tOLle.msre. 

r é s z v é n y t á r s a s á g  Kölcsönök lakbérletiltáB 
ellenében. 

E16legek értékpapirokra. 
C ... 1ádi házak és telepek 
hítesitése. 

Budapest, VII., Rákóczi.ut 76. sz. 

-= Telefon 153�44. szám. =-
:KJülflildi pénznemek vé
tele és eladása. 

- -

Sorsj elQ' eknek részletre 6B 
kéBzpenzérl vaJIó eladása. Ala ptőke 2.000,000 korona. 

EJJOgatillDk heté-leket. hik3rékpenztárf könyvecskére. 1 .  Oly 
bl..jlr�kbttétek UUD, melyeket bot hónapi felmondási Id6 
leköUK mell.e'll litJrcznek cl lnté1.etíinknél, (J0,\) (hat) bet(:.tI 
bm.a.\trtfl.:tt:tunk (A t.6kekamat,'ldó l(!vonádval.)2 Oly \:.knrék
belét uU.n, me\.Y!1él a beLcv6 n l. po nlblln Je17,e U fel mond6JIi 
idol1 kl JJem k9t1, !Nt'" (Öl és fél) hetctí fuamalol IIzclunk. 
CA V>kd'amaudb 'n'Qohha.l.) 

EI61eoel ny u j l.unk értékpa.plrokra, aorsJcgyekre, vidékI ; Int!- J zelek rés7.vényelre. 
87.eméll'1 kÖlcSijnökot toJyóaltunk kezu5l§g mellett ftlfY je. 

zúlO!:l0s blzlosit6k ellenében, Jntltnyos K:ornnttétel Mellett l 
tJtnh·ftnYQk. Ill lézvóoYOk 6s choquak beHzedéaét elvillJaljnk 

1ge1l mér.t"elt kóltségek tclst:l,m i táslh-nl. 
VCBziink 61f r,lnduok érlékpa,pirokul , Idegen p6naeket 

-. ., 

/ 
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Nyisztor Gyözö a1őrmester, Erdei Mária Varlériáva\. 
1 9 1f) évi deczemher bó ?l-án, Khálydaróczon ; 

Veneze] IstvR.1l a1Ől'IDestcr, Maske Erzsébettel , I! "H6 
évi deczember hó �-fÍln AranyosgyéreBen : 

LBljOB Ist.ván fllöJ'mester, .Tuhász TOl'éziá,val. H l J  6 évi 

d ec7.ombc.r bó l 2-im. Szatmárnémetiben ; 

Bukva János alőrmester, ScblosBzer Mú.riávOIl, 1 916 
é"'l deczembet hó 3-án. Demecserben ; 

Hegedüs János a lörmester, Fr.d l:ter Annával. 1 H 1 6. évi 
október hó 6-án, Mag,yaO'csél(én. 

a III. számu cssndőrkerü]ebi állomanyÁIban : 

Németh József II. alőrmester, Jász Annával, 1 9 1 6  

ovi október h ó  28-OD, Jászapátin ;  
Német Gábor naörmester, Kollár Annavari, 1 9 1 6  évi 

október bó ?22-én, Nagytétényben ; 

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

AC ETYLEN K EZ I LÁM PA !  
A leguugyobb �6!�ltsóglo"11 is. 250-300 Ic· 
pdso)'1 terUIete! nnppnli renyben bevi!ngitó 

ACETYLÉN-LÁMPA 
csln(lS nlklwkzeU khíllltilsbnn. mel" kdzben hordozvn vng:; pedig fc luJlltvn és rel- '�'Ia!��:'; o.1H187.tVIl egynrullt ha.'7.n:i1ho.lÓ. Béllriilol!l-
hetetlen minden vidéki há.liba.n. -Gyóri ill'o hn�7.11i1 1f\tl II La�Hn!>Sal l00 mm-cs rcnek!orNlL _ _ _ _ _ __ __ 9':-.0 K 
11� nltll-CS reneklorrnl. !;.Hilllo kllillilósban _ .  _ _  . 1>2'- K 
Vi Hm l \'1 i"nl\11ák olc,::-iuh' kh'ilc1hc n . . _ :1 - /( 
l�l(}Jllu1i dnl'a hju t·20 Ji; b \'30 I( 
l\i .. �NÍI ('g"' � r�r"Hilr ' bAW(l JAlt..!-B "tl FIA �CC!�'kll!órnpn
OS7lidyn Bpest, JÖllset-lEQrut 4-1. FllSkDl\etek : Baro.s-tlSr 3. é. 'hrglt·koru! 6, - Ln.mpau.rJ egy28k ingyen 8e bérmentve. 

Nem Iclstökórl n péuzl \'ls�wndJuk. 

= 

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

:I·······················�··�: 
� �.!. �ö� �o,: I �g�.�zt�,,� i 

• • 
• , FEKETE ZSIR" • · \ " . • l�i s dobo? 3 koronu. uOog�' doboz 5 korona basznt'ttJa..ti utaai- • 
• t'tSAn.l. A péu� elflleger; beküldése esotén postaköltséget l1em • 
• fll!iÍ,mitok. Baach T. gyógyszerész nél, Csantavér, Bács ",egye. • · ' . . . .  � . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 

Ba,Jogb Istvan Jozsef IL a,.l ől'roestf'r, Dóczi Annnva.l, 
1 fl 1 6  évi október bó ��-éll, Czeglpden ; 

Szta.n kovlcs Sándor �. oszt. őrmA�tt'r. fl'ül", 1:orbáJrl,
val, 1 9 1 !:i  éYi októbt�)' hó � I -én. 7;8t�lDbokon j 

Török Istvá-n L alő rmcst,er. f::jpringen8zei�z MargjLtaol. 

1 9 1 6  é,i október bo 10- o .  8őn.vrétn,lap( l u ; 

Hevér Gf"rgely 2, oszt 6nuC'Hter. (;nlyns I\iliriávaJ . 

1 9 1 6  évi október hó 8·an Nllgykú,tó.n : 
Hegedüs Sandor �. oszt. őrmester, 1�\J !óp Erz�élJdtel, 

1 9 1 6  évi oklÓ'bel' bó ,S-';'D, J'"zLeJ.kl>l'J : 

MOgY01'O Imre a,lőrmesber, Nn.nlÍ.si MfÍrj�v[tI. J � ) H-j éVi 
október hó l l · é.n , Turkevc,D : 

Tél'meg Józsl::; f a.1ől'meRter. Ba l og E."Izterrel, 1 9 1 G  ev! 

október bó 1 7  ·éu, Tisza v!ÍlrkonybtH1 ; 
Jakab Györg", alőrmt>ster, Fl il:'hprl. (Friehert) Teréziá 

val, 1 � I (1 évi október hó 1 !Í·An, R�II.badl{�Il. 

i ... ···· .... ··f::�tt·h·;�;;;·�·�ik·éil 
OrgonMa.ngn, � vallóval 7 K finom 9 K. C 1I 0(1{18 !lU • 
e,ös hangu, 3 iga.z valtóva1 1 5 K. Egész zeneka.ri • 

:- hs.ngu 4 igaz vóUÓVo.] 20 K. Erős A.Cilél hanguak :: ' lB, 20, 25,40 K. Finom khtsorOB harmonikák, ha.· • 
romsorosak, grsmOotib.'1l8 hang-uflk IS kl!sziilllek, • 

: Gramof�m : 
Csodás8oD erős, tiszta. ba.ugu beszÚ'lö,;6p 40 K, I t naR.'V _Union. szerkozettel 50 K. - LeglJzebb 

• hanglemezek az ÖS8ii!1e8 do.lok, zenék, op<,r,'l.h, i Lrófás olt�n(lA.'tok stb. 80 fill..tól 4 K-ly. 
JBvltásl múterem. , :: f ÁrJegyzéket az összes naogszerekról Ingyen küld ! 

: MOGYOROSSY GYULA i .t kirilyi uabado.hnn'lóott hnngu:orgyár : f Budapest, VIll., Rákóczi-út 71. szám. i ................................................ 

................................................ . . . .. . f S ZA NTO J O Z S E F I  
i q-- 19 éve száttit kerékpárt, beszétő- : 
• , gépet, varrógépet. gummikat és i i - - telszereléseket az eg és, ország t 
i . csendörségének. Elismerő leve· 

leim ezerszámra vannak. - Pontos czjm ; ! i SZEGED, VÁROSI BÉRPALOTA. i ... ............................................ . 
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• 6 és 1;1 mim "étes 

csendőrségi nyomtatványok és felszerelési czikkek teljes raktára. ezüst gallér sujtás, 
kard és kardkötö, 

Tóll' jelfJz,wo!tJs, szü'/,'sé(flotét i(fyeloezzélc .Jt'ilndenlci. sil.·
"ősfYn be.��e1·e;tH:i" 'JnM'(; (1,� ón'IIIl.: folyton wl'á(J'lt:tJnadr.. 

Nagy készleteink folytán nálunk elónyösen vásárolhat. 

wllalllinl 

selyem csillagok 
Itul unk mnr iutányosl.lll bc�zerc?,hel(.ilt, 

-------------------------------------------------------------------a 


