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j Néhány szó az .alibio-bizonyitékról. 

Nagyfontosságú. sőt döntö köriHmény 8 bűnvádi per 
során a,z Ilslibi» bizonyitásn, nom egy esetben fi vád

I tott elete vagy legaló..bb is sza.hadst\.ga muljl{ rajhu" Vf\jjOD 
�jkeres-e az alibi-bizonyitél{ vagy Bem? 

a vádlott tulajdonát képeúl< stb., vagy ';'Ital,cn b a  a 
körülmények, o. nyomozns adatai oly BulyOB gyanuokoka,L 
hoznak f.lszinre, melyek alapos nyomatékossággllil a 
t�rhelt bünössége mellett tanuskodnak ily esetben azut·án 
fl. terbelten o. sor, hogy alibijét igazolvRI az ellene szóló 
nyomós, terhelő bizouyitékokat megE)l'őtlonitse és eset· 
leges ártatln.uságát ez uton beiga,zolja, S itt azután két 
eshet.6ség Corogbnt fenOl ugyanis n. vádlott vagy tény\ög 
bűnös. vagy pedig minden IArtszólagos btll'beJő bizlónyiMk 
ellenere megia ártatlan I S vahbmiot némely adott }�setheD 
"tényleg !lrt.�t Inn vádlott (gyl>nusitott) .nem képes mes seur 
alibijét minden lHHségel ltizlÍ.l'Ó módon, hitelesen, 8znvn
bihetően beigazolni, úgy fordHott esetben fL vnlóba..n 
bünös terholt sol, esetben fikczió (képzeleti, vagyis hn4 
mis) ",tibi bizonyitékot fog a nyomozó hatóság vagy ao 
itélőbil'óslÍ.g előtt felhozni. Mert jegyezzük meg jól, ft 

mily nebéz néba az n.rtatla.Dul gyannsitottnak biintelen
séget perrendszel'ü módon bebi.zonyit.anl, ép oly könnyü
szarNI képes nébn a bűnös uírto.Mansliga.f' érr1.ekében 
hRmis (ln.JibHv-t. igazolni:) A tllipnsztala-t mutatja, hogy 
sokszor egy árto.tla.nul meghurczolt embar nem birja iga
zolnil hogy a terhére rótt büntéoy elkövetése idején 
nem is tll.liózlwclott fi tett színhelyén, mert pl. ninosen 
tanuja reá vagy ha. volna is, Ilrzt nem ismel'i névB�eJ'int 
és nem tudja II ha,tóstÍg elé tiUitani. Az sinos kiZM,"a, 
hogy az tl,rta.tl!\rllul gynDllsitot.tnak yolnn ngyfl,n alibi· 
tanuja, aldt azonban bizonyos teh:intetekbdl ll�m o.kal' 
kompl'omittR.lni, pl. egy ma.gnsraugn személy. hjnél tal'
tózkocllÍ.s!\.t nem n.l'ulhntjn el; vagy egy bölgynel volt, 
kinel\: jóbil'llevét ot,dété"el nem a.ka.rja 1wozlnÍlra. tenni stb, 

• Alibi, (lo/ill soó s annyit jelent, hogy .m,ísho/.) 
-alatt ért,jük a gyo.nusitott illetve tSl'heHnek - ki t.J.llen 
.;sí'JIiroos es nyomós terhelő adn.tol\ merültek r"l - azt 
::az ellenbizonyitását. hogy fl, hél'dés8S büncselekméoy el
kÖ\�tltese időpontjában ő nem időzött, sőt esetlog nem 
is időzheLdtt a bűuteuy elkövetése hel:yén, banL'lIn 
Ilmásvaolaholu (innen az e.lnevezése); Itövat}wzeske.pell ő 

.a terhére rótl büncselekményt el sem követhette, telH�t 
'ő abba.n nem hünös! Az eredwolUlJs, nlibi4bizollyitek 
1ehM megdönt,i il. v�idlott lebtessége vagy bünrészessoge, 
� á.ltalli,u bünössége mellett szóló bizouyitókol\ ereiét és 
yela szemben SI llyomod.s megsz.ülltetését. n "á'! elaj 4 
tasotl a'vo.gy ba o biz-ouyitokot mái .. a. föta.rgyalás sorÁ.n 
-éITényesiti ll. vádlott: felmentését eredményezi. 

Az alibi bi r.onyiUlSno.k olsősorbnn a. b únní.di perben 
-van jelentösége ; fi polgú,ri peres elj:í.rlisbn.n osak ogyes 
hivetelea esetekben, pl. g-yel'meldartfi.si per során, midőn 
.n-z nJpel'es be tudja ignzolni, hogy ő a törv énytelen 
,g-yenu.eli nelllzeselwr nem is lebetett egylitt fl. gyermek 
.an�·.iÁvarl. mert az időben egész m�shol jdőzött s ehbez 
li:épest nem is nelllzbette II gyermeket s nem lellet 8.nnfl.l{ 
t�nuesztltes n.pjft! 

A büntető perben is természetesen cSf\Jk oly esethen 
VfilD jelentősége es ert.elllle !tz alibi bizooyHéknak, b n  

.a btinössel szemben oem közvet.len bizonyit ék forog fenn, 
\vo.gyis bo. nem tettenérés Yagy szem- os Wltnlluk bizou�'· 
.ságIl. igazolja a tett e.lköw�tésót) !mnom ol'yflnlwr, midőn 
l{özvatett, összetett bizOl1yitékol{ meriilllel{ fel fl terhelt 
-t)llen, nmelyek e�ybe"otvtl, öss7.cfoglnlYu nz ő bűnöl:Isége 
mellett nyollllttéli:Osllll s�ólann.l(; teht'lrt pl. lli\ olynn bűn

jelelt tu.li!.lLlLnak II gynunsitoll lalnisl\u, malyal, tHI el4 
követett büntónyoyel kn.posolnlosnrk; pl. gyill\Osság esetóu 

véres 8ZerSv.ó'm, h;és, bnl tI\;. vOl'folt os l'ubadlllt'U bolt �tb" 
,'agy n. loplÍsból IJl*odő él'Lél,llÍrg,Y'ü, stb., vn.gy pL lm. fl, 
ttltt 8zi1'lhelyéu esajJe� oly tlirgyal, tnll'tltnlnnk, molY(tl, 

Viszont az igazán biinős gonosztévők rendelkeznek 
oly Itdltg fnrfungg .. l, ó"atossággl>l és előrelátássfhl, bog,'
rt.Htr jó eleye goucloskoc1naJ; megfelelő alibi-bizonyitél{ról. 

A tényleg megtörtént Mnes.t.I, köréből vett gyakor
lati l)(�ldn.1i szolgnlhabuak elméloti fejtegetéseim legal
lmlmasabb JJlagyartÍ;mtául s ezért II Pitn."a\-gyüjtem€lllY' 
bőJ mel'Hott ogynébá.ny bünesetet tanulsÁg akárhol üle4 
iktiloiok, IHuelyokben It? on·libiff j!\.bsz.il{ fdsz6l'epol,! 

Előljál'óbn rövid l;:i,'ollntbnu hemntntok oly bt1nesatel. 

úlaly'ben II bűnös vúdl�iL múr n tett Yegl'etllljt.AsI\.nll,1 
ol.y elörellttó volt, hogy II bünyú.di eljllrl'!1.8 son\.u es tleg 
S'.6Óbfl kel'ülbf..'tő hollétét (n,IÜlijón u.llulrhnas módou hllllU-

Hegedüt, harmoniká. t, tá rog a tót, :�i:����; �:����or;��:!�I:�ill�� 
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�itha.�8fL tLllSd «Der PiUn'nl der Gegenwa.rto, ll. Ba.nd. 

t l�ill Allbi." 
I � 83. mar.zin, 8-au egy Grácz mollett rekvő kis 

raluban le"gott a regi sörgyár épülete, m elyet évekkel 
alabh Pgy R. nevü biróstigi becsüs vett meg. A nyomozó 

('S"("udőrőrmsst.er egy csn:vlI.rgót gyllollusitott a tüzvesz oko
.... sáv.l, aki a r.lu egyik bázánalL p.dlásitn iöltötte az 
éjszllkát. Konkrét bizonyiték azonban nem merült senki 
ellen. Het-ek, hÓDapok multak már el az eset ótn, a a. 
nyomozlis a.zonban semmi credméllYl'6 Bem vezetett, a 
tEttest kikutatni nem sik rült s ft bizhoeitó hiraaság a 

t .. lajdonosnBk, R. bBcBüsnek a tüzk�r rej ében :J 62� frt. 

kifizetetl 

Mlir-már feledésbo ment az egész eset, midőn egy 
nJksJommoJ a korcsmúbllD a törzsnsztnlnlÍJ szóba kSl'ü1t 
• tü.zvé,z. Az egyik vendég r.lemlitette. bogy . faluban 
kósza hil'ként el van tSl'jedve, bogy a tÜZV6BZ estején 
egy ismerotlen, köpenybe bm'kolt embert l áttak . leégett 
sörgya"r.i epület közelében, aki ráklyat rejtegetett rubáJa 
al.tt ; ,,"ak az az egyén lebetett a tett.s ! A bir bej OTta 
It"L �é8Z falut s t�rme8zetesen, IL leéget,t báz tulajdo
nosa, R. becsüs fülébe ia eljutott, aki nagy érdeklődés
sei tudakozódott, hogy nem ismert ék-e fel a tettest? 
N.gy meglepetést keltetl mindenrelé, midBn pár nappal 
utóbb R becsüs önmaga jelentkezett a gráczi l örvény
szék \"izsgálóbirójánál s ott beismerte. hogy ő sl\ját 
maga gyujtotta fel biztositott bózát, bogy az igy kapott 
tiizkárösszegből már-már elviflt:llhetlen adósságarit ren· 
de.b •• se. Az elterjedt kós.a hirból azt gyanitotta, bogy 
nJomában vannak az ignzi tettesnek, s bogy elkerülje 

azt e szégyenl, hogy szülófnlujábau ta11óztalj ák le, be
me nt Gráczba s ott maga jelentette Cel m.gát. 

Beismerö vallomásából kiemelendőnek ta,rtom, hogy 
mar hónapok óta készült biztositott háza felgyujtására 
s a tett végrehajtásában úgy rendezte, bogy minden 
gyanusitással szemben alibi bizonyitek álljon rendel· 
kezé6ér� . .A tö'zeset napjó..n 1883 márczlus 8-á.n reggel 

kocsin bement Gráczba; onIlilln délután 1, órakor V1SSZIl

kocsizott észre,étlenül jól eltakart arczczal falujába 
E ennek bat árában az e st-szürkület beá.lIta utan l eszállva 

besompolygott 6 a már elöT� szalma közt a csűrben 
dTejlet! bárom szál gyertyát meggyujtva, anélkül, bogy 
l8laki�el talúlkozatt volna visszasietett a kocsi boz s 
azzal ,·isszatért Gniczba, melynek egyik elővá.rosában 
<z.Uodáb. meD! s ott !öltötte az éjszakát is. Csak más
Dap 9-én a tüzeset után tért vissza falujába: alibijét 
minden eshetőségre ekként biztositoita. Senki sem gya
Dakodo!t reája s ba a kósza birtöl meg Dem ijed: tel

tt:ss�ge soha napfényre nem került voJna. Ot évi böjttol 
·zi�oritott hörtönbünteló6l'e Mitek, de I H8S·ban kegyel · 

m.' kapott. 
\z al11)j-hizOD.\'it4':k ev:y �aJóblln érdekes esotét talá.l-

tam ugyanott ( II Der Pitavlll der Gegenwalit lJ , VI. kötet,. 
145 oldalá.n) . A legfigyelemreméltóbb ezen esetnél az •. 
köriilmény, bogy nem o. vádlott érvényesitette nz alibi
jének igazollÍBú,t, hanem megForditva ö magá.t alaptalan 

beiBmeréssel vádolt. gyill<os.ág é. balált okozott tHz· 

vész elkövetésével és a biró sá.g szerezte be a mente siti),. 
körülményeket, melyek szerint beigazoló dott, hogy 8. 
te .. heU el sem követhette az áUala beiamert büntényeket, 

mert azok végbezvitelekor egész más hel'yen volt. 
Az eset rövidesen a következő : 184!)·ben Németország

ban egy S. nevü egyént lopás Ofl osavargá.� miatt leia.r

tóztartt.ak. Az e ozimen ellene lefolytatott nyo mozás Borárn 
gyilkosság és gyuj logaltissal vádolt. önmagát ! A ki
nyomozott adatok igen 8ulyos bizonyitékokat szolgfiJ 

tattak ellene s ezért elfogadható ön bl'lismcrése alapján 

j ogerősen halálra itélték. A halálos itélet megerösitése

eiBtt azonban merő véletlen ből megállapítást nyert, hOg:)
fi b eismert bŰDtények elkövetése i dején egy túvoli hely
ség fogbázában volt letsrbózta.tvfi, ami mindenesetre
megdönthetetlen bitelességü alibi-bizouyitékol képezett 
az elitélt ja.vára! �Hnthogy az akkol'i német törvényeIt 
szerint perujitásnnk vngy ujl'(l,felvéteJlJ('k osak oly 6fiet

ben volt helye, ba az itélet hf\JmÍstOlnuztÍf-l vagy hamis 

okirat alapján bozatott : 8.Z ártatlanul - hamis beis 
merés ala.pján elitélten csak kit'ályi keg.rt"I\.'lllDlel lehetett 

segiteni. 
Érdekes az esetnél még az au. illdok is. melynél

fogva n vádlott hamiB beismel'éssel ily sul�yos blintenyek: 
elkövetését vaUnltn mngál·n. FogolytrirB�i ugyanis azzal 
rémitgették , bogy a loplÍ8ért és CSRYllrgri!'(>r t � melyek 

miBltt letartóztatták - h osszu ffjgybi�hi.lntotés vú,r rod.,. 
melynek során sok ütlegelésben és rOSev. bánásll1ódbD.tll� 
koplaJásban lesz része. Ebbeli [elelmóben a halálbün
tetést választotta inkább n fegyház hcI.f(\H, de II vélet
len megbiusitotta a. ba.ltilos büntetés vcgrt;ba.jbíslÍt. Leg· 

nagyobb valószinüseg s7.crint 1\ !'7.E't'cn('ijétlen Dell volt 

beszlÍim i thrliUó uUapo tb au. 
�em al{Qrom kihagyn i il tan ul8úgos példáIt sorn.ból 

az a lábbi esetet sem, molynél s7.inten n sikeTes RJibi 
bizonyitáa mentette mcg a vndloltRt nz (�lüre látbaló 
halálbüntetéstöl! Az eset rövid foglalolhnn II következő : 
I �91 október hó 6-tin "W. (Lilsd • no,. Piiavnl de,. 
Gegenwartll , V. kötet. ) nevczetü baj Ol· !,özsóg véres rab. 
lógyilkossng sl'.inhelye volt . ugyanifI éojjt'l I ( )  os 12 óro.. 
közt B. sütőmestert PS felnőtt lányat bnltn.ütésekkel 
agyomerve, ágyukban vérben llSZ"!\ t nhHln k ; feleségét 
pedjg h asonló eszközzel SUIYOSRll wq"Tfit'b,·aitettr'k. A Rzek
Tényből a tetteR 300 M. kés?:pel1l.t és ::! Ilél námetorszrigi 
bnnkkamats7.olvén.vt yitt \}) mngá,'n.l. :\ g)'nnn elsősOl'
blln \V. Gy. nevü péklogéllyre iniDyult, ki fl. Illoggyil
kolt csohidnál IR91 uugu8zhrs ��. óta ,íJlt 81.olgalnl1mll 
<'8 n �yilko\�ag regge!l\n min(lf'n olt n/\Jldil kilépett II 

�lIen caa1l: ngy védehdu.t.llok. b. bakancIJol, caillim't. .. r6g boviU 
n.olil6 hll�bu .. Ci\. M POLI N. törvényilog vÓdeU. vj�hatlao b6r. 
kenOClcflel kenjtik. - Kórjoo prOllpClktlult az egyedüli gy6.rlt;jn: 
Krayer E és Társa o ••• tIII. Badap •• t. V. kor"-• let.. V &oal .. o.t 34,. unm.. 
Fiók: V. ker .• Vsczl·llt 6. 6" IV. kúr .• Kir41yi P"I-�lcl,a :20. (R(L1vin.tór 
nll'llleUl. lIT. ker., 1;-]{,r]ll.n.tér JS. fll' .• TljpnJlLon: Arp4d-nL W. edm. 
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S1.o1gólalbóL A ttl-tt véghezvitele arra vallott, bogy csali 
II ü,.,kashelyieéggel jsmurős egyén kÖvt}tbett.e ol n. gyil
kosságot. A blintényt megelőzö délután egy szoOlszédos 
r�ll1ba.u láttal<. hol többek előtt oda nyilatkozott. hogy 
bánja a szolgálatából való Idlépesét s hogy viflsazoAér 
ft szolgálata.clójáboz s az nap este Muyleg fl, postakocsi
val oda utazoM, egy ottuui vcndéglöbe beted 8 10 óra 
tájt este volt gazdija há�n felé ballagott, hajna.li l óra
kor - tehát hözvetlell fl gyilkosság után megint az 

emlitett szomsz€clos faluban InHák, onnan pedig kocsival 
nr legközelebbi vn.sutá.llomásJ'a hajtatott. bonuan vasutoll 
I,t közeli vn.rosba utazott s oLI. az ipllrosottbonba terve 
egyik társá.t6L lJflJnis igaz,oló s�emélyi okmányokat akart 
szerezni és fel�ilágositá.st kért, miként lllazbnlna leg
rövidebb uton tenge1'en,tulrn! Minden ismerőse nagy 
izgatotts.í.got és nyugtalanságot észlelt rajt,a! Ez időtől 
fogva sem Bzülőhelyén, sem 1lmnkabeJ.yén senki sem 
láLta többé! Semmi kétség. bogy csak ez 11 sütő5t"géd 
lehetett a gyilkosság végreb�itója! 

Hat nappal fi, veres eset. uttln Brémában egy közkort
ben egy H) é'i'tls suba.ncz bflol mellebú il'ÁoyzoLt három 
revolverlö,·esse.l öng\1'lkossági Itiecrle-ttlot I\ övo lett el; kór
házba,. vitték, hol egyik golyó kivétolo után felgyógyult 
személyazonossóga megállapitása végett Jdc-'nyképeztók. 
fi min ő onnyira megijed�, hogy röviddel ntóbb nyom
talanul elt.ünt. Utólag m�'gatlllpilast nyert. hogy ez az 
egyén tlzonos volt fl gyi J l\Osl:inJ, mert roegtnlitlták n!Ha 
azt. a ket, szelvény t, IDely fi, rn.bló1:,ryillwsságból eredt, 
Fénykepéröl pedig konibbi szolgá,lo.to.dói fel ismerték két

sege� kiziLrónn fi, Itérdé8es péklegény t, A tot test siker
telenül nyomozt<�k s 1900·ig a további eljltrns szünetelt" 
Ez évben Boztmben (Tirolbllrn) elfogLak egy �()-2S éves 

legényt. k i  magát Sz. El-nek nevezte s azt állitottn., bog,r 
czigány szülök gyermeke, hamis személyi okmányok 

volttllt birto krl.buu. Minden bomondott személyadala hn
misnak bizonyult s személyéről, 111l1lt�áró] minden f�l
viln.gosit,nst mogtngHdott. 

Az ügyészség hilönöson Ilbból fi körü]m onyb ó l, hogy 
bal ms llen lőtt sebbel y nyornfiri voltnk észlel hetők, uzt 
u. gyo..llut meri tette, hogy ő lohet a rég k�rss6tt rabló
gyilli:OS j II tett Ólo 9 ev tolt m(w ej, s' AZ nldcor J 9 éves 
gyiLkos korn is tlgyezett a letllr!óztatott suhfl,nozévn.l, ki 
körülbelül 2S eves l�bet.tt. 

A uyo mozat minden igyekozete teLM odu iráuyult, 
bogy S7.egetnel! fi ll1egszöl(ölt m,blógyil1wssúg vR,ló sze· 
11l0lYllzonosságll, megfÍ lIa pi LlltSsók, ldbnllglltto II: timu kitt, 
ltil, " mblógyillws péltlegéllyt ."iilőföldJóJ,ől. nllmlm",,
bnMlsn helyóről, n gyilliossúg sziuhelyóu vnló szolglÍla
biLból, brémil .. i t.rt.rdóz!tocl,lsn.ból 68 II li:ól'l'uízbúl ismerték; 
továbbá. összehnsonlitottált fl Iterosetlt Syillws ós Szeget 
tO::lt,én tnlálbl\tó sódilési nyomoknt is. 

A mbl ógyillwl'\ pól,sogád ij7.ülei s több testvAroi meg
tngn.d'trí.k n. vnllomÁ.st i ogy" ik bost,'ere lebetsagosllQlt mondtu 
ILZ fl í'.onos}ifÍgot. A s:&olgt1,lnt idejlibon ,'olt tl�I'Sllri ltözül 
há,rom loljos bií'.onyo<!srigRRrl. négy pedig n leg-nngyouh 
"UIÓS7,inüeóggu] !li'lOllosllnk tn.lllltn .. l\ Hhagllttlt, II kl..\rÚ�H,'tt. 

rablógyilko, péklegónynyeL Ar.ok !<özül. hik lt rablógyil
kosság helyen vele érinU{Oz.tek 14 t9JDU banne babí.ro
zothlrU relismertek a líerel'1ett gyilkost, 4- pedig sziuMn 
legalább feltünő basonlatossfigot fedezet fel benne! 

Az orvos, az ápoló és egy l'endörtisztvisalő, k il, Bré
mfiból az öngyilkossági kiserlet idejéhől ismertél.í, szin
lén azonos na.k mondták öt n ktlresett tettessel. 

To,-ábbá " Szeget testén talt\lt ismer tető jelek u. m. 

egy h osszu \'ágott seb !l fején, a bnl I{(�z mutató- és 
hü,-elykujja közt lévő vágot.t sebhely. s a bal melleD 
és"I"lt Wsebel< II kiballgatott t .. nul,. l. i. egy borbély. 
egy fénykdpész és a brémai kórházorvos varllomásUii 
szerint teljesen egyeztek o7..ol;;:kllrl, a melyaket !lnnak 
idején a gyillw 8 péklegény en megálll1pjtoUalc Mindezol{ 
után nem marnclt fenn kétség, bogy R?'oget ft, kereReU 
gyilkos! 

A főtárgy"lás második napján tett védői nyíJ.'ko"al. 
nzonbon mindezt balomra elöntötle, E szerint ugyarnis 
Szeget igazi neve li, ... Antal, II ki ezt fl vaJódi nevét. 
CSflrk tlzórt ballgatta úl, bogy az ri..ItBlla ell<övetHtt több· 
rendbeli betöróses lopá.e n..ltn.l jóhirnevü csalánjára szé

gjTt'nt n� hozzon; azt ped ig, bogy nem ő követbette ol 
II fent leirl ru.blógyilli:ossrígot; hitelesen beigazolt alibijo 
kéts�gklenné tutto, Ö ugyanis 1891 tLllgllsztus K-ától 
I�n� julius �tl,ig {bolott a gyi lkosság 1891 október (i-ón 

töl'tent) eg,)' Bécs melletti sÖI'gya.rban tvllott nllm.lmazns
han, mit fi bérjl�gyzékell felül egy vele együtt dolgozott. 
iskola.táJ.'sa is határozoltst'tggal igazolt, 

F'elesleges tÚ,ll azok után még külön kiemelni, bogy Q 

vádlottat relmontelték fi gyilkosság vádja ulol. 
Az aliblröl fol,ytatott e rövid eszmecsere eléggé meg

vi lágitja, mily Dugj' ó'\"l1tosságrn, és Je.lldjsmerotosségro 
"nu szíikség úgy ll. nyomozó hllrtóságok, mint az itól
I,pző bil'f:>Stlg részéről olyan esetokben. midőn 8 vádlott 
ellt><n olső látszAtra igen sulyos u, n, kÖ;:'/lelo1l trayy 
(Jssz6teft gyannoh:ok, bi::.on!J'itákok l1Iel'liluek (cl, HIC/!lok 
azonban (I, 1,L'l'helt bÚ'nössfÍgét 1JlérJscI'n i,ga,zolják. lrlyes 
IJi zony.'\r;Y[fO/, hal/(JlIl csnptll1 1�!lo1nat,q"oswl Urt ló.':i�j,n ii
siUk. lJy ese.tekben mindig ket irÓdlyban forog Jenn 

\leszel)' t. i. vagy az, hogy esetleg biíntGlell egyén lesz 
megbm:czolásuali:, esetleg elitélésuek kitéve, mert netl�n 

nom siliel'ül }l{lki It snlyoe bel'beJő fI.doto knt szerencsés 
ulibi igazoláss!ll megel'őtlenitonj; vagy, hog,,, az igazi 
büuös - hamie alibi bizouyitelwkkal elkorüli a meg· 
torJü igazsng snjtó I;:ezét! t:lcylla és Charybrliseu II nyo
IUOZllS és az itélkezes csa.l, úgy fog szeroncsesl3u (�teytjzJli. 
ha 11.Z embel'ilog lehE:!tö lagnnga�obb slnupulozitasslll, 
minden terholö ós mallt6 kö"ülmeny egybevotosóvol, s fi 

líOIil;:I'ét eseL minden reszlc..téuel, nggodn..Jmfls ln.tognlásI1-
vnJ uyom07.�Hl ki és biL,.Uju meg II szerzaLt nyo111oznti ÓS 
vizflgtUati tén,vI\llfldékot! 

Mert, Ulint. Il fent l'észleteze�t vflrló példlik i� to,uus it
jt\k, fl Iflt:-lznt móg fl l eggyn,liOrloLlnbb hu,tósl�gi !,; ö :1l"gt\k 

RZOU1Ó� is fóh·ovo2ot.heti, es 11,,'ha mérI ri }/rI.']!l0H �:(t/t(/
hillalúnc/,' fd.ls:;u ,,/JeisJ//iJI'I}i)11 i:; rírtal,/oll �'lIIb('r dil/(/é

,'ilÍre ue:t.'tI/I'L J 
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KÉPEINKHEZ. 
Az északi harcztén<ll. 

A hóval fedett Kál'pó.tok egy-egy bis l'észe nz 
a melyet a jelen Bzámunl{ban közö l t képeken állítunk 
oh"osúink de. Talán egyetlen lalpolahuyi bely sincs 
mar B l\RrplHok batrrrgeriuűzen, a bol II hlLború l,özeL 
három éYE'S folYllmatn alaU kalonúÍnk meg ne ford uJ
ta.k "\Ilno. X meg hozd. mindig telviz idejen, a..mikor 
méteres bóbRll, napokig tartó bMuvásos zivlltarokban 
es fagyal'lz1ó hirlegekben kellett reHartózllLt.uiok ft. ruu8zka
amdatot. 

A két eJoő tél. bobór az égbnjlati vis,oDyokn�1 fogva 
azok is hidegebbek voltak a. Kárpli.tok LRján, mint az 
orszu.g alföldi reszen, de még Bem volt ol:y liegyeMenül 
zord. mint Q mostani, különöBsn II mult bó folyamán, 
amikor a kegyet,len hideg ugyszólYán teljesen megbéni 
totta II harczoló csapa.tok tevekenységót. Pihenni azért 
még Bew lehetett. mert abban a dermesztö hidegben 
még a t-ábortü,ek mellett sem lehetett sok'ig tétlenül 
kitartrull. 

Meg aztán a báborüban new is lebet tét1enkedni. 
Ho a barczi tevekenység csu{)án ógyuzásra és lövész
arok·barczrn szoritkozilt is. Il csapatok ellátása és a 
municzió-póthis sohAsem szünetelhet. A llap bárm'ely 
órajábllD forduJnánl, is meg a közvetlen (rontmögötti 
részen. mindenütt a teherbordó málbásáUatoltai vezető 
osoportokkal ,agy munioúót sz�l1itó löszeroszlopokkal 
találkoznánk. Hi.b. ozokad • hó, biába vaD csikorgó 
hideg. a napi teljeaitményt al kell végeEnie mindenkinek. 
S aminl o kö.ölt képekröl felénk tekintő derült. mosoly
gós arczokról lat ható, n zord idő daczára is jókedvvel 
-régzi a dolgát minden ki. 

HIREK 
Kö"kegyelem. 'föbb oldalról megnyilvMult óhaj kö· 

,-etkeztében indittatyB. érezzük magunkat Ö csá'szá,ri és 
opostoli királyi Felségének Magyarország apostoli kirá· 
Iyá,á történt megkoronázLalása alkalmából gyakorolt 
közkegyelem tárgyában, II ID. kjr. bon védelmi miniszter 
urnok az ol"bb� a folyó évi 1. számu Rendeleti Kö,· 
lönyben (Szabályrendeletek) megjelent rendele,ét szó· 
Ezerint az alábbiakban közölni: 

�618S--elD_/15a. 1916_ K"örreodelet. 
Ó császá.ri és apos toli királyi Felsége Béosben I g 16. 

évi decz"mber b6 22·én kelt legfelsőbb elbatározásával 
8. következőket méltódatott legkegyelmesebben eh-en
delni: 

A) )Iindazon katonai egyéneknek, a kik 1917. óvi 
január bó l-je előtt honvéd hiróságilag szabadságvesz
té6bünt�té8re itéltettek es a kiknek büntetése ezidő 
szerint félbe van szak lt v8, vagy el van halasztva, o. 
Fzabadeágve�ztéabünteté� -ragy aDunk még vrgre nem 
hajtQtt re8ze elenge<1tetik, b a  az elitélés után a.z ellen
fitg t:lőtt oly bátor magatartást tanuBitottak és külön-

ben iB oly jól viBelkedtek, hogy bibójuk ezáltal jóvá· 
lettnek lekintbető. 

A.t. hogy e.ek a feltételek [fennforogDnk .• azt az 
illetékes parancsnok nllapitjo. meg, a ki az itélkezesnél 
első rokon közreműködött. 

B) I. Mindazon egyéneknek, a !<ik 1 9J7. évi janUlir 
bó 1. előtt valamely bonvéd biróság által 3 hetet meg 
nom haladó Bza,baclságvesztes büntetés ro vagy 200 ko
ronát meg nem haladó pénzbüntetésre jogerősBn elitél
lettek, ezek a büntetések, a mennyiben még végre Dem 
ha.itattal,. elengedtetnek . 

. 

ll. Az J lJ 17_ évi janwi.r 1. e16tt. honvéd biróságilag 
kiozabotl oly szabadságvesztés·, illetőleg pénzbüDtetéBek, 
a melyek 3 bétnél többre. de 6 hétnél neID többre, 
illetőleg 200 koronán�1 többre, de 4.00 koronánaI nem 
többre lerjednek, eleng.dte�Dek: 

cr) fiatalkoruaknak, a kik • büntetendö cBelekményl 
IG. életévük belöltése előtt követték el és a kiknek 
cselekménye ne-m erkölcsi romlottságra. h anem fl, rel
ügyelet vagy nevelés kellő hiányára vezetendő viss7.a, 
melyet kiváltképpen a háború okozott, továbl"í 

hj ft badbavonultak feleségeinek és özvegyeinek, lL kik 
a cselekményt férjiiknek fl, háborúban való részvétele 
idejében követték el. 

Ha ." elilélés több büntetendő cselekmény miatt 
tÖl'tént, ft büntetés akkor is elengedtetik, ha az a) vagy 
b) pontban megjelölt feltételek a büntetendő cselekmé· 
nyeknek csup",n egyikénél is fennforognak. 

A. büntetés b .. tárának kisz"mitásMi\1 a büntet.ésbc 
netán betudott vizsgálati fogság vagy előzetes letartóz
tatás is szarnitásba veendő. 

E közkegyelem értelmében a hadb .. vonult .. l, alatl 
mindazok fl személyek él-tendők, ft kik a jelen brl.ború 
ta.rtaolD" alatt a fegyveres erőben vagy 8 csendőrségnél 
szolgálnak, vagy szolgWak. 

lll. A mennyiben a. szabadságvesztés mellett a fent
mlitatt batlÍorok között pénzbii.ntetés is kiszabatott, fl. 

büntetések elengedLetnek , ba fl. szabadságveszLésbüntetés 
és a pénzbüntetést helyettesitö büntetés együttes tar
tama az r. pont eseteiben 3 be1et, fi II. pOD t eseteiben 
pedig G betel meg nem balad. 

C) Az 1917. évi j�nuár hó I. előlt valnmely bonvéd 
biróság tIItal 3 bóna pot meg nem b�ladó szabadsll�
vesztésbüntetésre, vagy pénzbüntetésre jogerőseo elitél t 
egyénelmak e. törvényes rendtllkezések erejénél rogvA IlZ 
elitélés következményeként belilJó 8!l II képtelenség, 
mely szerint ők bizonyos jogokat, fi.lltisokat es jogosit
ványoknt el nem nyerhetnek, és fi nyil vá,nos testüle
tekbe vAol6 vá.lasztas és vn.tasztbatóslÍg joglÍot elveszlil{ -
elengedtetik. 

A jogkövethezmények elengedése oly egyénelmél, fl 
kilt büntetésüket ID6g nem, vltgy még nUDl egészen 
Illlotlák ki, abban "" időpontban válik hatályoso", a 
miko!' a 8zabadságvesztesbün1.otés I"lqtuli: mRI' vágrchflj-
iatotl, illetőles fi pénzbüntetést Icfi"eltók. 

. 

lJ) A szóban levő rendell<ezéaek akltor iFi er"ényosek, 
ha az itélet 1017. évi január bó I. előLt még nem 
volt ugyan jogerős, no kesőbb jogorőre emelkedil(, altar 
mert ellene perorvoslatot nom husznn1tali:. R luh, mivol 
e. hejelontett pcron'oalt�1 Visszflvon/ttott, nVllgy mert 

fl. -�.,.., ,. BEGEOfi BARMONIKA GRAIIIOPBON o • • :<;1 . ". '" 
., o o'j c.! '." 

, , I , . .• -, , " - ,- � '1 ' 
:: ". o� I _ c} " _. . I :I 
• <. ,';,r-_ • . ' l 

rj}mék fpluorolé •• ol 10-12 Ifi-20 korODa .. 0-50-fiO 70korODCt 
lO-12-lb 20 koronA IIn"'lIIbb 2 .or". 30-olD-60 tor. leelln. ao.dl dramGlllrkollUeJ 

" leJ7jolJb minz,,(·2'ben 8Z "Ubz oruá .... b,ul elfllmerl o)lIo'Jrangn magyar b(Ul8'uGr�(.olo"rlO 

- , t _ :"l iI', .... " .�"';'., C, I 0 . 0" 
; -i -�t:: •.•••• •• t';,._ w ;'-

Reményi IIIjhály·n�1 szere.boW bu Budapesten, Ilrály utcza 58. sz. 
Mluden hAnr;u:oM'lSl külö. Á:rJeuc4l( l;41rendG. 
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o�flk II vn.dló áltol hnszmllt por0Tvoslal eredménnye. ] 
ne111 jl",rt. 

Ugyanez ál l  a itboI' i\oi. hu a hndrn.kelt Btwegnél vnló 
l'I,lnráSbllU bozoLt i1Clot az illehHtl's pnrnuúsnok meg
crösBese liltnl ut6lag jogeröre ernelItedik. 

E) A kö"l<ogyelem DOm torjed Ili : 
n l  oly hün\f:>h'seltl'c'. Ilmelyek u,l'clrágitó visszaélése]t, 

vng,v uzsora milltt IDoucloHak lá. 
(I) oly egJeueltre. Il ltil{ illár előzö!eg szubaclsngvesz

té-sböutetésre i télteHek, ld,éve. ba ez rt smba dsngvesz
tésbülltetés csupau valamely pénzbüntetés helyett SZo.
bnto11 volDn ki. 

F) A bonvéddmi miniszter felhntalma.ztntilt, bogy 
nagyobb sz:l.lllban tehesse n kü lön liegyelmi iudih·únyo
Itat 0\,1 egyeuekJ'e \'oll nlkozólng, a k i k  a hözkegyelem
ben nem PBzesiHuek ugyan, azonban tekintettel kato
nni szolgfilataihn, élfjtrnódjuluft, egyéni vlszonyoilirn, 
valamint o bünteten dö cselekmény módjára. es inrli tó 
okaira. a ke�velf'mre lll€>ltuk Ut főleg oly el itéltel{ 
veendők figyelem he. II Idket fi hlÍ1bol'ú családi vagy va
gyoni '\"iszou.raikban sulyosa.n érintett. 

Felbatalmllztalik továhbá. fl. hOllvédelmi minister arro. 
is, bo{t.v a E) II. pontban eml itett, fl hndbavoDultak 
f�lesegd és öZTegyei ellen kiszabott bünlettlsek elel) 
gedése i ránt méltn..Dylást érdeml ő esetekben külö n !{s
gyelmeze!li illditvnnyokflt lehessen. ha fi büntetendö 
cselekményt féljüknek fl háborúban v!Lló részvétele utnn 
köntték el es a fcirj megbalt vagy mint rol,kant elbo
csáttatott. 'fagy eltünt, vagy pedig hadifogsligbn eselt. 

G) A hndra'kelt seregnél levő illetéke� pal'ancsnokok
nak kötelességévé téteLiIt, miszerint II reajuk ruh ázott 
kegyelmezési joggal az F. pont J .  hekezdéscben li:lrej
tett altal:'tno8 alapelve.k liel'etóbon Ititerjedten éljenel\. 

fl ) Az l �1 I 7 .  ,h'"i januú'L' hó I .  előtt ldRznhott es meg 
egyáltalán nem, 'Vagy meg neQJ egészl>1l végrehajtott 
fegyelmi fenyitések \"égrebajtásn eleugedtetik 

Ezen Legfelsőbb kegyolmi tény vegrehajtásaképe)l a 
kö'etkező.ket rendelem : 

,h A. pOllthoz. 

.d. parancsnokságok, csapatol" hatóságok és intézetek 
kötelesek a nekik alárendelt oly egyéuekröl, fl kiknek 
katonai birósagilag kiszabott szabadságvesztés büntetése 
el ,au hala8ztya., Yagy félbe \·ao szakitva es a Idk már 
ellenség előtt voltak, jegyzékeket Bze.rkesztcni és ezek�t 
ama paranesDokokboz j uttatni, a lüll: anuak idején az 
iUetó bűnűgyekben az illetékes paranosnok jogait gya
korolták, 

A hadseregráparancsnokság szti.l hlsmesteri oszbUyÓJh oz 
kűldeodők azonban ezek a jegj'zékek : 

1. ba a hadrake1t seregnél levő illetéke" parancsnol, 
oly parancso okság élén ál lott. a maly már nem áll fenn : 

�. ba az eredetileg illetékes parancsnok nz ilIetél,es 
parancsnoki jogokkal imm!ír nincsen felrubri.zva i 

3, ha kpt(.J.r rQrog fenn aIra uezve, hogy a jeg)'zék 
a badrakdt seregnél Je'rö melyik illetékes parancsnol,· 
boz volna mcgkűldendő, ' 

A j.:.gyzéknek a következő rovatokat kell tarta 1-
maz.ni : 

l. renMokozal, n.", állományoos\ : 
.. fi. hijntet�n(lö csel .. kméoj' megjelölése ; 
:1. a "zabad€ágyeszté .. bűntetef.l oeme és tarta ma ; 

4, az i télőbiróság megnevezése ; 
fl, az eUtóltetés iclöpontja ;  
6. mnga.tnrtlÍfi az elle.nsóg előtt : 
7. l�gyóbkénti magavise.let. 
A j egy"ék két utolsó rovatában a parancsnok (főnök) 

nyilrttko'wi hlirto!Zi1{ az el itél tn eli: ft közkegyelemben' ré
szositésre va.ló órdemessége tekintetében. 

Az illetékes pfLrnncsnolt (hl1dseregföpnrn.ncsnokság, 
Bzó.llásrnuBteri oBzlM.rl  • beérkezett jegyzékek ü. és 7. 
rovntát n szükséghez képest kiegés�dLteti. Ha azt találja. 
hogy a közkegyelem Ieltélelei fsnn forognak, az itélő
biJ'óságot és az elitélt atlománytestét értesiti, bogy az 
el itéltnak az 1 9 1  G, évi deczember hó 22-én kibocsátott 
legfolsőbb közkegyelem 3ilnrpján II szabaclságvesztésbün
telés vagy Qrn n!Lk még hátrA levő resze elengedtetett ; 
ollcnesetheD csak az tíllománylt:lstet érfesiti. 

Oly elitéltek büntetésének elengedéséről, II kik bün
tetési bclyénel, kijelölese iránt már felterjesztés tetetett, 
a·z i l letekes pal'RllCSnokoknal, b07,zám is jelentést kell 
tenniök. 

Mintbugy e lőforrlulbnt, bogy a közkegyelemllél te
k in tetbe jöbető egyének kőzi.iL egyesek elnézésből nem 
vétetnek ft:ll n. jeiyzékeli:be, az jlletél,es parancsnokok 
k ötolesek it beel'kazö jegyzéke"ket ft bünttltések elbalnsz
tás�'vról és fél öesza.kitó.sful'ól vezetett saJát előjogyzéseih:
kel egybe\'stni és e jegy;t;élitlkből netán lümaradt egyé
llek éJIClemességenek megn.lla.pitftSfi iránt fi. szükséges 
pulmtolásokat folyamntbn tenni, 

A B. Ilon/hoz. 

A közkegyelem nek ez fi része az itélőbirósngok által 
fl.zonnol vógl'ehn.jtandó ; oJy eli Mitek, nl,i lmeli: büntetése 
el vnn hllrl a.s�tva, VOgj' felbe nm sznkitva ertt>sitenclők. 

A B. J. poulhoz. 

E rendelkezés \légl'ebajM.s!Íná.l, a maly ugy kntonai, 
miut polgÚ!ri egyénekrtl, vala.mint n. fegyv61'es erő 
(csendőrség) batal!ll�ban levő bndifoglyokra is vonatko
zik, az oJ-itéJt,nek magn.ta.rtásQ - ellentétben az ri, 
pontban fogi al'I n,k kal - l1em jő  I.kintetbe . 

ri B. 11. pmtrllQ:,. 

Annak megálhlpit ása, bogy az o) és b) pont r.ltét.lei 
feoofol'ogo'lli:-e, flZ itelőbiJ'óslÍgnn.k képezi feladatát ; az. 
l� czélhól nelnn szükséges p llh atol ás ok a legr övideb b 
uton és nz el1{erülbetetlen szül,ség mérve re SZOl'itlwzVR 
ej tendők meg. Kétely ase1 án azt kell elfogart:ni, ft mi 
az elitéltl'e ltedvczöhb. 

Ha II bil'óRóg a reltételelt rt:lnnfol'gnsi\.t nem tudja 
hn.la.dékta.hlrnlll megá.llnpiluDi ,  fi? eliteIt bíintet ésénel( 
végrehajtását II meg,'llln.pitó..sok t·urtamnl'R elbnll1szLhn�ia, 
vagy félb�s7.allitbatdtl. 

A ft:'gyveres erőbőz tllJ'tozil{ II pénzügyőJ'sag, 81. t\.l 
lumi erdészet és fl m. Inf. bntrí.rreudörség azon sze
mélyzete is, mely ll. népfőll<elesl'ől szóló törvenyel{ \Tflgy 
külön szn.bályzfl.rtok r.rtelO1éhen klltonn. i Bzolgl't lntro. 1\1-
lin.lmnztatik. 

Itt eRnl, biróság ól la. l  jogerő8l'n Idszn.boLt büntet éR 
ki mérete mérvIIdó, 

Csúz, Rheumo, Koszuénv esetén próbálja meg a világhirü 
erc'lsitett CAPCINE (Paprika) kenc'lcsöt 

amely .ok ezer hálairat él orvo.1 ... élem�ny nerl"t bizto. hat'.u htzlazer. - Eredett tégely flra 2 korona. 
Egredfill készltó : Szenthe Lajos Palrona R1IIIgarlll gyógyszertára, Budapest, DamJanich · utcza 2. szám. 

L-� ________________ � ________ � ____ �� ____ � __ �� __ � ____________ ___ 
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,. F. ,', (J. )J0HloMo,. KÜLŐNFELEK. 
Kegye lmi inditY.l.uyokuaJt hi"atalból való megMklóre 

HZ illetékes pn.rnncsllokok va nnlll{ hivatva. 
Az ilyen luditvo,nyoldml PB kegyelmi kérvenyeld\t31 

"Illó eljáruB t'n oez"e n D - lO. jelze.tii. szo lgálati I!önyv 
46. �-. és fi K. B. l'. j,%. *-i\bo" kiadott vrigJ"ebajtási 
hllt.á J'ozványok inínTadók . 

.\. lE:'gfdsöhh felh�1I 1l1tUnzits értü1mébon, mely fn�eJ'illt 
kuli.in kegyelmi iudil"ó.nyok Ilagyobb Bznmbnu tehutök, 
oly .gyenek is ojánlbo.t ók legfelsőbb kegyelemre, a ldk 
ne.w esnek fi l1özlteg.relem keretéb", de mégis Dléltáuy� 
hist erdemelnek, dUrZ8..l'il auuak, hog,)' p. o. mttl' előze
tesen lA hünte.tve voltnk. vagy oly hüntetésre itél'tettek. 
wely II li:özkegyelemben megszabutt határokon tul 
terjed. 

Igy például figyelembe lesznek veh"tök azok az egyé
nek, a kik tl nélli.ül, bogy fi fegyveres erőhöz tartozná
uak, II műköclő hadsereg és hnjóbad körletében teljes-j� 
t.enek vaKv teljesitettek közvetlenül a hadi czéloha 
si.olglilatot �si.nlljHí.si Hmulntok és orazngoB 8zitlljtóesz� 
közök személyzele stb.). 

A EL 11otllllOz. 

A feK\""elmi fenyitések Yégrehnjtó.sának ele.1Jb<>deseről 
szóló rendelkezések a katonai regyelmi fen .. dtőha talom� 
nak alavt!tett ya lamennyi egy';nre, 1eunt a polgflxi 
eg.rénekre és az ellenséges hn\lifoglyokrn. is kiter� 
j ednek. 

EMjegyzés. 
d. j elen közkegyelem A. és B. pontján alapuló ke

gyelmi tények a birósitgok által oz itéleteken és a 
lajstromokban reltüntetendök. az állom.uytost állal " 
megkegyelmezettekkeJ közlendők és a bün1etósi jegJzö� 
könYTekben Uegyzőköuyvj kivonntokbaD) js keresztül
yezetendök. 

Kelt Bud.pest en, 1 9 1 6. évi deczember bó �6-án. 
Bá,'ó r1o.oi Sam", s. k. 

Adományok. Legutóbb a következő adományok foly
tak be hozzánk : s. háboruba.n elesett csendőr legény� 
ség öv..egyei és árvai javAm : a m. k ir. 40. bou,'éd 
gyalogdllndar törzslegeoysegétől 86 .lL, t'. szinnai örs 
g>üJt.e e 51 K. 7 J  L ,  Scbranz Pó..l őrmesterLől Félto
ronyból 10 K . . Balázsi Lajos �. OS7.t. Öl'm eslel'töl 28 
lL. a cs. cs kir. I. ba dsereg táborI csendőr törzstlf�zt· 
jétöL :1u K., n nagykárolyi caendörBz!Í.ro)'tól lO K., Er� 
dős Mibály j:irúsőrmerstertöl, lJezőturról I I  K. 70 r. ; 
a vak katonák javára : a nagyigmándi csendől'örs 
leganységétől 10 K. Az adományokat rendeltetési be
lyiikre juttattuk. 

Dicsérő elismerések. Kocsis Fercncz,  V. szállJ U 
csendörkerül�tbt:li �. o6ztál:'ru őrmest rouk, azután De
metrot'ic':i hh" án, \'1. szám� c!'cndörknbletbeli 1 .  oszt. 
örme6tern�k és. Hodllii Lajos ugyanezon csenclőrkerulel
beli alőrmebterut:k. 1 �J I Ú. pví Bzeptemlwr hó :l':l·én 
Krnhow lGallczia) községben kiütöll tiizvésznél fl hiz 
to<ábbterjedéBének m'·ggátIM. körül gyors elbal.rozús
t.a) S tett�Tőb kozbelepéAsel kifejtett hnsr..nos tevék�lly -
6P�iíké.rt a cs.. éi! kir. l4. �yt\logb a.dos�tó.J.v llllrancB
nok.öaig a legfelsőbb 8zolgálat nevéhen, dicsérő .. lisme
rérét nyiln\o itotta. 

A török zászló . .Az nZ Ill{m biror In im i  z,iszló t udvale
vőleg vörös es ezen !fo vörös alapon van n. fehér8Z�ü. 
félbold es a csillag. Am ez " "iszló sokkal többet Je
lent, mint az Izhiru R"zimbolumá.t, még ha. az ozmán
sn.gra nincs is az o. nagy hatása, mint, a minő van pél
dául I:I;z egész mobnmedáns:igra fi, pró féta. 7.ÖJd zászlój á
uok. Es emello\l. W az a tény, hogy mindkét jel l'any 
sokkn l régibb kelet ü, mint maga az Tzl.m. A belgrádi 
IDllzeumbnn van peldn..ul Ji.ét érme, fL m elyeknek egyIke 
fl. Kr. utáni H!()-ból való és Hadrian császúl' lU3pe és 
neve van rajta, mig fl, mtislk bronzérme Byzil rDCZ VftrI'O
sábál való a Kr. u. 200. evből es Septimius Severus 
ul'fdkodfisa a latt verté]\. MiJld fi hét érmén rajta YArn 
azonbA.!l a fé l hold és acsiJlag. Vnoual{ n zonban Sissek� 
bon (Siscin) talan olyau a római császárok korából 
vllló érmék is, a melyeken szinte ott ta..lálbató a fél
hold és a osillag - mint IlJyriouDl római provincia 
cúmere, a zt bizonyítva, bogy cl felbold valóban nem 
mobamedán eredetil. 

Mi lesz a romlott burgonyából. A báborús viszonyok 
között kétszeres erték6 van fi.nun.k az okos intelemnek, 
melyet cll'. C. "\Yehmer hangoztat. egy vilúg�zerte elber� 
jedt német napilap baslÍbjain. \Veb mer szerint ismeretes, 
bogy kiilönösen ott, a bol sok burgonyn van felbal
mozvA., tavasz felé rohamosan szaporodik a megromlott 
burgonyá.k száma, úgy bogy azértékveszteség néha igen 
nagy mértéket ölt. Németopszt'tgbOill különösen az el� 
mult évben romlott meg rengeteg menn)"iségü burgonya 
s ebből egesz vnggonrakományok kel'iUtek il trágya� 
dombra. Ez annIil BajJJál.los�bb. mori a beteg burgo
nyagumó sem értéktelen és msgérdemli, bogy gYÜjtsék. 
A burgonya leglényegesebb alkotórésze ugyanjs ft kemé� 
uyitö és óppen ezt h agyja te ljesen órintetlenül n gumó 
rotbaclásánal( bnrmely IflIja, vagyis úgy fi nedves, mint 
a száraz rothadás. A különféle mikroorgMllzmusok (bn.k� 
tél'iumok és gombá.k) ugyanis csak a sejtszövetburkot 
es a pl azmát b\.madják meg s igy a rothadt gumó lé
nyegileg vizenyős vagy öss�Mz;áradt keményítötörneg
ből óli. A hol tubát a roth.dl burgonyával - melyet 
e8� tleg megfő :mek .- Dem etetnek állatokat, fl. mi 
st.\mmi veszedelem mel nem jár, ott DZ öBs�együjtött 
rothadt hUl'gollyamennyisBgből port lehet elöáll'itani ör
lés utián. melynek igen nagy nz állati tápl�l óértéke • 
ipari ozélol,ra is feldolgozható. 

Szerkesztői iizenetek. 
1ü17. Szandz:sÍllt. I .  Á\lom{�Dyi1lotókcs oson dőr kerüloti po.. 

rODc�nokah.gábo� CZiU16Z\'O, Rgolg6..lnti uton. 2. Ot.ta.ni sv.olgálBti 
bl'mSi'.tús6 lltjA.n. :1. A kerület o.. Illinistorhez terjeszti olő ougo
clóryC7.tÍR végott. 4. Nem. �. A belteriil. ti örsököu 8�olg!\llltot 
to l.lesitok kn])ják. 

'1'. t. 1:'I.I}OI·hol1 1�H7. 1 .  HoodSI',orusitéso mORI WtO folyaOlat· 
ImI). 'l. Nem léplolhotó oM. 3. Igen . •  

P . •  J. I .  )Oldg ninc!! renr!olkezÓs, do \'o.I6s7.iDll. �. Igen. 
V I lu.Ucozól, Tp 61H. P:gy 8�.ál.'B fl.rony l)ll�v.om4ny. 

';:r dC)ld6dő. Nom lob. t. 
S. 1.... aIŐI'ffiPslcr, Nem lehelsógoR. Adjn 016 kórolmót (UI 

előiri mbdon .. hu nTra órdomeR, ongec1ólyozlli fogj!\k. 
li', A. Hunt!,,\ot i lyen i'rlulomiJon Dom ndatott ki. 
PnlánHi, Az irfuln.i ,lÜBlá.nyl; torhali. 

Szá ntó Laj os gépföraktára Szeg eden  
.. .......... z.6�l!'-béThá., VÁro.há ... meUett. (Rlt.k6od 10"" .. abr"".l ••• mben.) ........... . 

C.end6" !gl fegyvergyári kerÓkpár ok . C.endfl:ra6", dli1varróu6pe!c Vl lál1h lrU tllnélkllll pathéfonok, VI1é:ghlrO tUs 
gra.mofonok. Lemez ujdon.á"ok, � orékp'" follZer�lé.1 czlkkok, yummlk. villamos ueblilmpák Ó8 elemek '6raRt6,,018, 

Csekély havi törl'"lés ! • Kép .. főárjegyzékem dijtalan I • C.endőrségl Urak legkedveltebb bevtlsA,létl helye. 
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HIVATALOS RÉSZ. 
Legfelsőbb kéziratok. 

Ö csrís.:,art és apostoli kiníl?!" FelHége a követkl?ző 
legfelBőbb kézin"tol méltózlalolt legkegyel mesebben ki
bocsMani : 

Kedves báró Hazn,i vezerezrec1es ! 
Magyar min isztereluököm előterjesztcsere Önb Idi és 

buzgó, háborúb[L,D és bélH3ben egyArá.nt erf'tiU1é])y��s szo]� 
giLlataiual{ teljes méltó,nylú.aa meUtjtt, magyal' hODve
delmi míuisz.teri �,,)]ásától kegy�leroben felmentom :-; ez 
alkalommAl Onnak újhól különös dicsérő Elismerést'DJot 
fejezem ki .  

' Kelt Badenben, 1 9 J 7. évi febnu" h ó  1 9 ·én. 
A"ó'rofy, s. k. 

Gróf Ti szo Ist" ú,u, s. Ic 
Kedves 8zul'mn.y aJtábornag.,V ! 
Magyal' minisztorelnöltöm előterjl'szlósér0 Önt katonai 

szolgá.laton kivii.l i  viszonybn '7016 á tbelyezése ruel le-t,t. 
mngyar bonvedel Oli miniszleremroé ez,collel ltin ever.ern. 

Kelt Bodeilbl'n, 1 9 1 7. évi febrmi, hó 1 9·en. 
lúí/'ol,!!, s. k. 

Gróf �ei8za. JstV:lll, S. k. 

SZEMÉLYI ÜGYEK 

Legfelsőbb elbatározások : 

C cslÍs?ú,rj és apostoli ld1'áJyi }l'elsege legkegyt'lme· 
sebboo adomúnyo?<ni méltóztIlJt,ott : 

a km'ond" ('z/i .. "t tfnlemkel'cszt('t GI uiMzsp,qi el'(]I)/ 
szalauián .-

az ellenség előbt telj(.\sitett l"íUöuösen köte.lessegbíi 
szolglUn.taik elisll1ereseül : 

B ODesa Mih:l ós os DtU ' VllS Je.J'L1 mifis Illörmeetel'olmek, 
it IL, Kolhir Gyu l a  alörm l'lsterne.k fl Ill., Olnsio Lliszló 
nlőrmostorne!{, II IV., Mú]' József es Abl'ltbl1rn Domokos 
nJÖl'mesterekosk, .íLZ V., Biró Pál, Lenti József I.. Vargrt 
Agoston, Ha.I, oo Fl'r6UCZ és Rorvn.t,h Sándor IV. alőr
mostol'elmok n VI.. K ilsm ödi T'étL'r, Ladó Elok. TILmlÍs 
SIÍlndol' és KAruly György o,lőrmes l el'ekn el{, II VII. sz. 
csendörkol'iiletben : 

különlllges n.lkfulmnznsban teJjoaitett különősL'n l(öte
lességbü 8z01gúlall1,i k  eHsmel'esoiil : 

Kertész Igoácz jáJ'tÍsöl'mest,t'l'llek, nz l . . TUJ'("sl\i NiÍn· 
dor jnrfl.sőrmestel'oak, 1\ VI., Poschnor FCl'enolf. és Sirnlró 
Jnnos 1. oszt. őrmosttlrelmeh, II IV., De lU, 1stván 
I .  oszt. ől'mBst81'uelt, fl VI. ÓH PIUfi Miltlós ttlÖ 1'D1 Gsler
nek, n. JI. sz. osundől'lwrületben ; 

II hábol'úban h�lje8jtBt,t kü!őnösen kötolesBógh6. /:Izol· 
gé..lnlfLi  Qliamon:seül : 

.Tt.noRilí lSh'án �. oszt. ŐI'll1rst6l'Uolí oz V. SZllll1U 
csondő rlior\ilotben ; 

mL�ge.ng(ld'n i móhózlrtt ot t., IlOKY 

[l, nsldl t adomA nyúzott V ö rö/:! HU8'J'ond -érmv-t OHOgllrl
hllssák � v i sl;llbtlBsólc : 

TA'IU��ll J\lro. l'tou, VlIl.. RA ndo!' :J/i, nos, TI.. Knlúni 
( iyö q;{y, VI, Htjrkó M o rton,  U., Kocsis J,ÍlnolS, t)zubó 

I,lv';'n. Nyilsn,zki Islván és Simond,m Pál, VIII., B",rna 
Imre VII:, Kiizma György, IV., Sáfó.r József, VI. . Cser
nosku Jánofl il., Sztnskó Károly, 'lIL, Dávid András, 
Il., lu\)' IshR.o, YI, sz. C'soD(lőrkel'ületbeli alőrmesLerok , 
Koesó Imre és Fancsali Árpád Sándor, II" Nemes 
Ferencz. VIlL, Szekeres Perencz és Jngoyjcs György, 
V ll. szám II (jsendőrkerület beli osendőrök. 

Dicsérő el ismerés ben részesittetett : 

a ha(lsereg-föpumTIcsnokslÍg által : 

az ellenség el őlt teljeBitett kilűnő BzolgáilLtai eli,· 
mel'éseül : 

Vigh Józsof alörmester, 11 VI. az. csendőr!{erület,b D. 

Adomí'D.l'Oz,tatott : 

il badl'Blkelt seregnél : 

6 császári és apostoli kir:í.lyi Felsége iIJtBll erre feJ
h�h"lm"zott p�mn osDokság Mt",1 , 

<lZ ellen�ég előtt tauusitoLt vitéz mngatartú,sn. elis· 
meJ'éseül : 

(/:. P. oszlálY/I e:.iist lJitézsagi érem : 

Pető HU vezetőnek, ll. sz. osendörkeriHetben ; 

(I bronz vilézség-i érem. : 

Kr.�mer Miklós a,löl'mesternek, n. IL, Szto,ll P�t,\r ul
áflJlE'st{'rne.k, ll. IV. és ·KtÍrol.V" Jakab cS6odőruD!i, II VII. 
SZllmu cBt.:wlih·kerületben, 

Ideiglenes nyngállomá-uyba heJye",teti l, : 

1 9 1 7. évi mál'cúns hó I · ével : 

Mórn Józse r. VIII. sz"mu osendőrkel'ületbeli j�l·á,· 
őrmester, a IDtlgejtett felülvizsgálat ala.pján, miot «rok
kant, népföUi:elesi fegyveres szolgá ln.trn. is nlkolmatlfbDJI. 

VM"sztott lal,heJye , Bihorpüspöki. 

Oldratilag megdicsértettek : 

a magyai!' szent kOl'OUR orsliRgn.iboz ta.rtozó csendőr
ség felügyeJöje !iHai : 

Nagy Vendel jt1rá.s6rmoRtel', Hegedtis GYÖJ'gy 2, oszt. 
örmeetL\l' es I'allchll' li'an.\DC'z nJŐrn.H1ster, miudhál'lUfltO a 
VI. BZtlmU oseDdőrk�rület állomnnyn.ból, egy l' L"':itélyes 
g:yjJ}wB�u\gi esetllok hOSSZILS, It it,n,rtó 6s CZftl'tlld ntosRn 
vezetett IlYomozlÍ.s utáni lüdul'itéso és fl, tettesllt'l\ el
fognstÍól't ; � 

n, m .  kir. VII. szÁ.mü osen dörkel'iileti pa,rnncsllokstlg 
áll,o,1 : 

l(iss Gyula I oszt. örm oAtel', Bólmi Lojos �. osv.t. 
ö l'mest1'l', to, I\.bbn l�igel' I,fltjo s, VU. szl'i..mu caendlSl'
lioriUethl.'l]i �. ORzi .. öl'mssttll', II bl�bol'ühn.11 tel.iesHott 
i l'orllli s?'olgúlntulr kől'iil �ZOl'Zott kinlló cl'c1emeih:órt ; 

Kiss Domokos �. 081.1. ől·mofll.er II hl\.bol'úhnn t(.\lj o
sitott hntlir"él lol m i ,  b i l'szC'rzési ős ltözhiztonst\gi szolg,\. 
l u tott körül Rzel'zoM ólldomciél't. 
, Hngnl�' Rilmuel, Ii' n zel< !l S JÓ1\OS, BROS ll'lh'l\n, Nagy 

Adúm, l")födl l!\.ll'OUUv., Im1'e Dónos l., '1\'111' Nriht\.ly ol·  
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örllll.'�t(>.J'f'.Jt. Szósz IstvlÍD. Hzilagyi István, Dl1rnóc�i 
Gahar, FüHlp HnlJdor, 1\Iiü& l1örök JJiuos. Betyi An drás, 
Elekt�s Fl'l'ellcz. Teutsch György. Benedek Ferencz, 11ab 
LAti a,:;, J{údur Anlal, Palwcs András. �"' lLl'kns József, 
Tnln1ll�i l\nroly, Kató Vilmos, li'jlep Istvan, Meze; Jó 
7.sd. Stenczt:Jl János, Berec?I!;; Lajos. Nyir i Mózes, Bn)(ó 
Bn lnzB. KODS Ferencz, Hafftn)? Mihál,Y, Péter Gergely, 
Nv.ö('� J n n oB lV.o CSiU\l1ny Jauos, Ntlgy Bá lint, Malyns 
Mibnh-, Bnrthn PúJ ll. cBl�ndőröl{. t,Qyo bbá II VI. számu 
csenrlŐrkeriilet ó. llolllR.u yliból n VII. S1.lÍruu cseudőr\{el'ü
letb ez. v or, é.uye I 1 Odd 8ri,udor, Horvát/h János, Kovri.cs 
Mov.sÁ.r JÓZB�r. Stei ger Fl'renl'z, Ballut János, Molnár 
G,�nltl nlorroestel'ek es Csotár Snndor, Géwes Já.nos, 
F�l\ete Jótsef cspudőrök , fi hit.bol'úhan tuljesit eill. b UJ l á l'� 
orizeti. hi rszerzósi 6S közb lztonsogi szolgálntok körül 
BY.tnzett khá ló erdemeih:ert j 

Biró hldni.ly, Tleok lshán, l(obor?ús Gáhor, Kovacs 
Balnzs Il . . Péterfi Andrtis. Bukur Mihá,ly. Dáuiel .Jáu os. 
retha. Gusztáv nJörmesllert:'k, I�is Imre L Albert JózseC 
György lstván, Mátyus Al�ios, S�H�lt('ly Já.uos ll, 86-
Calyi Fcrencz, BánTni J/inos, Gál Sándor, Károlyi 
KOroly, Sebestyén György, Antal .Tó�Bef lJ" Z8ög6n 
József. G;röl'gy Já.nos lI . . Timru' István, Kisa Knroly, 
Csiki GYllla, Anta l Ist\'itn, Balogh Andras. Kilyén Imre, 
Raragits Antal. Oros7. István, Báolint  Domokos, Peter 
.János, Dec.stin György. Bara.btl.s Karoly, Kolo lllbó,n 
Lajos, rl'imar Péter, Szőllősi Lőnn('z. JJeák Albl:ut, 
Hnlmagyi Dávid csendöl'öli, továbhá a VJ. sZÚrmu csendőr
kerülettől fi VII. 8E(�IDll eS6ndörkeriiletbez Y6zényelt 
Simlok Sándor, 'Vn.jnacbt Mihál.v, r11euill Istvan, '\1ucS-
kics Ist,án. Jákli Károly, Hom\tb Józse[ III., Almasi 
JÓEsef. S�ijjártó MibtiJy, Szöcs L�iQs, Luprich .János, 
Koka J an'Js, Dömse József. EÖl'i Gábo\" Pesti György, 
Tan Sandar, Ibá@;z .rózsef, Kelemen Sándor, Szn.bó 
György, Dénes LR.jos alörmesterek , Mil,heller Lali os, 
·JÓz88 Istvan. Szigeti Józse[, Hegyi Mibály, Takács 
Ferencz. Király Bertalan, Káró Peter, Lóki Jlinos, 
Domán János csenddrök. a b aborúball ellensegea !jetö
rés alkalmá\'ol a hatán�édelell1, csa.pa.tok tamogahlso ,  
hirszerzes es felderites körül teljesi tett kötelességhű 
szol�álatnikél't : 

RZllbó Tamás, Szigeti Bálint, Ko\'.*cs Lajos, Toldi 
Já.nos. Biró Jónás, Honnek István, U l'mösi Domokos, 
Lujber Géza, Széles Ferencz. Szemes József csendől'ők, 
tOl'libbá Uhrin György és Kiss Sándor Dopfőlkelő sza
kac:zvezetők. a háborúban a csendől'ségnel alakult nép
fölkelő osztag legénységének kiképzése körül teljesitett 
kötelességb Ö szolga la lailíért ; 

fl m. liir, VIII. számu cSEmdőrkerületi parancsnokság 
altal : 

Fü.zy György 2. oszt. örmestel', a mult évben az 
egyeId határban eJkiivetett. egy emberö.les 8s rablás 
lettesenek fárradságot nem ismerő kitartássa.l, ernyedet
len buzgrr lommol és kivaló szakértelemmel lefolytatott 
nyomoz!Í.s sOJ'rl.n történt kidel'itéseért, a tettesek el fogása 
és az igazsógszolgáltartlis kezeibe t·örtént juttn.tásert ; 

rrak6 Sándo}' jó,nisöl'Dl6aler, Garabuczi József 2. oszt. 
örmostC'r, továbbá Zad ori JánoR, IL szám u csenclőr
)(tH'ületbeli 2. uszt. őrmester, a hó,bol'Ú folyamáln úgy a 
l\iizbizfonsági szolgálat, mlnt a háborúvnl kaposolatos 
ogyéb teendők ponlos es lelkiismeltetes teljesilése, nem
kiilömben eltulu�c1onitott kincstári targyak kézrekeritése 
és biztositósa, valamint fi, katona- és fogolyszöl\evények 
ill dözes6 éR elrogása érdekeken kifej tett igen hasznos 
tevélíenységeél't. 

Nyilvánosan megdiosértettek : 

a m. kir. VIlr. szá,mu cS6ndől"kel'ületi paranosnoksag 
" Ital : 

Molnar Gábor. Kormos István, Pálfalvi Peler 2. oszt. 
őrmesterok, Dóra BéJa, Sági Laszló, Nagy Fel'encz, 
Gyöngynsi József, Pásztor Istvú,D, Varró J�nos, HorvÓrtb 
Ist"n,n J. alörmesterek es TYlÍr Láezló csendőr, a há
ború folyamán úgy fL közbj�toDsági szolgálat, minb a. 
báborúvn.l lltl.pcBolatos egyeb teendők pontos és lelki'
i8merete� teljesitése, az eltulnrjclonitott kincstári t.á.l'gya.k 
kézral,el'itéstl és hjztositása, nemkülőmben a. katona es 
hadHogol:y-szökevények ii.adözese és elfogitsn. érdekeben 
kifejtett igen hasznos tevékenységeert. 

Előléptettek , 

aló'rmestmTé : 

l H 1 7. évi j(1Dml.l' hó 23-ával : 

Lovas Sand or rL, ILL SZáJDll csendörkt\l'ü10tbeli 
csendőr ; 

1 9 1 7. évi jalll",r bó 27-ével : 

Ká.lóczi AuclJ'áo, Ill. sz. csendőJ'ko'l'ületbeli asendőr j 

J a 17 .  eyi jaDuá,· hó 30-ával : 

Maj I !\.tlí Janos, nl. sz, oSOnclŐl"kel'ületbeli csendőr ; 

Magyar Közfisztviselők és Állami Alka lmazottak Takarékpénztára 
Köztisztviselői kölcsönök 
törlesztésre. 

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

Előlegek értékpapirokra. 
Osaládi hazak és telepek 
lélesitese. 

Bud apest, VII., Rákóczi-ut 76. S;lO. 

-= Telefon 153-44. szá m .  =-_ 
K ülfóldi pénznemek vé· 
tele ás eladása. 

- -
Sol'l\i�eknek részletre és 
készpenzért való eladása. Alaptőke 2.000,000 korona. 

r-:lJo!Ja�lInk helé[el..et takarékpénztári kőnyvccskérc 1 Oly 
t:tku"HhdlClck ul:Ó1I melyckd hal 1\l1napi felmondá:!'1 Idó 
It.:kőlésc mclldt hd� cznel< CI 1I11.t1.CIUnknél, 6/1,0 (hnt) heleti 
karn-, 'nt !llt"' u uli ,A l<ik('ka mah.d.; Ic"onll �á\'u J _ � 2 O' '" !" I fl rck
bt:td Ill:in. md�·nd a betevő :.z I ponthao Jél7ctl fcJmonclósi 
Id.;t ki nem k'JlI. ;,' , fol C:I fid) heleti kamatot hZ(�lunk 
(A tóke�3mahld(' Icvoná�val.) 

EI6Ien'" ",<lIjlnnk ertékpnl)irokro, !or!JJcgyekre, vidéld Inlé� 
7.clcll n' � z\' ''''I1'\'circ 

S:o'múlyl köl p� l:f n h lu .. 1 fnl)'olli tunh kezesség mellett "n�' jol-
7fol,lj.lO .. hi7.1o/l.itélt clleul'!>e.n. J " II ' I I .\ O S  knmnltctcl mellett 

Ulll h a o yok. IlI ll·;f."�II.'f·k ('1!t dU" III"I< t,,·!ol'l.CdÓ8Ól lJlvltllaIJull 
Illen mel'tI.,�·1l knltst'�dl fdM-IImlln,!lú\'ul, 

VeS)I'.Ö'lk őt? OllHlullk érll·kpfl.plrokat, Idegell pénzekot. 

�------------------------------------------
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1 9 1 7. évi február hó I-ével : 

Albisi Jenő, 1. sz., továbbá Nagy .JÓzsef IV., III. sz. 
és VODarov8zky Emil, V. sz. ceendörberi11 etbeli csend
őrök ; 

1917.  évi február hó 5-ével : 

Orda Gyula, Bata János, Pap Lajos Il. és Györl<y 
Frigye., UI. sz. 08endőrl<erűletbeu csendőrök ; 

j 9 1  7. évi február hó J6-ával : 

]1;ászló l!'erencz, Székely Bálint, Ferencz Sándor, Mol
nár Miklós, Gál Elek, Mezei János I. sz. caendőrkerü
lehbeli csendől'ök, Korpos Járnoa és Horváth Fel'l:mcz, 
VII. sz. csendőrkerűletbeli vezetőI<. 

Járőrvezetői jelvénynyel elláttattak : 

Domokos Mózes, HorvMh Márton, Szabó Sándor III., 
Bedő Ferencz, Mihály Albert Béla, Fejér Sándor, Am
brus Károly, Farkas L .. jos, Nógrádi FerencE, Zsók Já
nOB, Fábiárn Imre, Kelemen József, Ba.logh András, 
Szombath Márton, Nematiu Emil, Dobra György, Luka 
Mihály, Kádár Antal, Szltsz István, Benedek FerencE, 
Ollean J"nos, Toldi Péter, Tatrangi Károly. Szöcs Já
nos IV .. Bálint Péter, Lószló József, B_akó István, Nagy 
Bálint, Bereczki JJajos, Csál<ány János, Bárn,ny Mihály 
és Nyiri Károly, VII. sz. csendőrkerületbeli csendőrök. 

Névváltoztatás. 

Gavran Arzén, II. az. asendörkerületbeli nlőrmester, 
csaJadi nevét, belügyminiazteri engedeJy a.lapján, /IHol· 
lóai\l·rn változtatta. 

H ázasBlÍ gra léptek : 

ft m. kir. I. számu caendőrkerület állomán,yában : 

Jakó Lajos 2. oszt. örmester Jakab Klárával, 1 9 17. 
évei január bó 27-én Kajn.nlón ; 

Kozma MibáJy �. oszt. őrmester Háto8Z Máriával, 
1 9 1 7. évi jfltnuár hó 1 ·én, V lisál'osnaményen ; 

a m. kir. II, ad.mu caentlőrkerület állományn.bnn : 
Szabó Józser János nJörmester Schnitzer Annnval, 

1 91 7. óvi rebruár bó 3-án Nagybeaskereken ; 
Nagy Benjamin 2. oszt. őrmester Báczics Melániával, 

j 9 1  7. évi február bó S-an CEegléden ; 
Tályai S" ndor nlőrmester Ásztráb Ilonával, 1917 .  évi 

f.bruá.r hó l l -én Delényesen ; 

ft m. kir. III. .zamu aBendőrkeriilet állomtlny"ban : 
Kisklt PIU 2. oszt őrmester Süle Ga.briella Erzsébet

tel. l tJ 1 7. évi jnnn t1l' hó 27·én Zsámbokon : 

Körmendi Károly alőrmester ŐI,r';sz MtiriávllOI, l � 1 7. 
évi február bó 3-án Uj vidéken ; 

• m. I< ir. V. számu csendőrkerület áollomllnyáoban : 

Pap Domokos hadnagy számvivő N. Szabados Mári. 
Gabriena Leona urbölgygyel, 1 9 1 7. évi február hó 7-én 
Gyulán ; 

Hajzer János jMásőrmester Takács Máriá.val, l � j  7 .  
évi február hó j 4>-én V ágBeJlyén ; 

a m. I<i,.. VII. sz. coendörkerület áoUományllhan ; 

Szinte Gábor BzáEados Karon Erzséhet Mária Stefánia 
nrhölgygyel, 1 g 1 7. évi jllollulÍor hó 21·én Foga .... on ; 

a m. kir. VIII. számu c.endőrkerűlet Mlomó,nytlban : 

Husi LajoB �. oszt. őrmester Dankó Annával, 1 9 1 6_ 
évi decz.mber hó 2 1 -én NagykMlóban. 

Agu.d Miklós alőrmester MészároB I,..lnnel, 1 9 1 6. évi 
cleczember hó 26-án KisvlÍordán. 

Rozsnyai Já.nos 2. oszt. örmester Csáki .B.oztíl1ávn1. 
HH 6. évi d�czembel' bó 28-án KisknnmajB8.n. 

----,----- -� -------
................................................ 

I S ZÁNTÓ J Ó Z S E F I  
: 19 éve szállit kerékpárt, beszélő-

I
· 

• gépet, varró gé p et, gummlkat és 

i felszereléseket az egés, ország 
• csendőrségének. ElJsmer� leve-

: lelm ezerszámra vannak. - Pontos czlm ; j : SZEGED, VÁROSI BÉRPALOTA. 
• 
................................................. 

.., ............... , ........... " ..... , ....... . 
A Világ h " ká"  i le

:�!!� ' V�Ió�I�6?m�Klo.odá.! i 
er6. hangu, S Igaz váttóvaJ � 5 K. Egész �eneka.ri i 
hangu 40 igllZ vlilt6val 20 K. ErŐB aczél hangua.k 
18,20, 25,40 K. Finom kétsoros hannonikA.k. hA· 
romsoroaU:, gramQtjk\ls hllUlguak i� késziUnek, 

Gramofon i 
CaodlallUl. erat, tlaaia huga besaét6gép 40 K, : : Dagy .Union . 81!1erkezoUel 50 K. - Legszebb 

: 
• "anglemezek llZ Összes dalok. zenék, operák, 

:1 : hm, e1őadlaok 8�b. BO fill..t61 4 K·lg. 
• Ja.vltésl mIIterem. 

: ÁrJogy,étel az összes bang8lBr6kröl logyeo 
· , : : MOGYOROSSY GYULA : f kira.l7i .. abad�ma.ot"t hn.D.g .. eZ'C7ár : 
: Budl'pest, VIII.. Ra\.kóczi-út '7t. szá .... : 
............................................... : 

.--------------------------------------------------------------------. 

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

Téti lel·8�e'·elési s:t,lk8éflletét igye"e��ék m'Í",clenki Sű,'
r/őse/l bC8�e'l'ezni" 1118J't az (l/ruk folyton ib,'ágll>lJ,I,ak. 

Nagy készleteink folytán nálunk elónyösen vásárolhat. 
> 

U Jouuan reudszeresllelt 
G és 13 m/m szeles 

ezüst gallér sujtás
, kard és kardkötö, 

WIlllmint 
selyem csillagok 

nálunk már jntán)'oson 
heszerez.hc:tök. \ 

\ 


