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A nyomozás meginditásáról az • indit
ványi bűncselekmények .  esetében. 

Irta : K. 

A büntető tönénykönyvek miDdenül� kirejezctteD 

megjelöli k, ha valnmely cselekményt olynnnak nkarnak 

tekinteni, II mely hivatalból nem, hnnem csakis az arra. 
jogositott O'magúD eg)'ennekD nz indít�áD)'ára üldii1l'ndo 

és ü hlözbet6. EnnélfogvA. minden búncselekmen.vt. fl 
melyre fl törveny kirejezetten ki nem mondja, bogy 
csak mlnmely erre jORositott magán egyén indit\'linya 

folytán kepezbeti bűnvádi eljlirá. tárgyAt : biv,t.lból 
üldözenclönek keH tekintenünk . 

Azt fl magán - egyént, a kinek inditványától függ El 
biinvndi eljánis megindithatása. : a.. Btk. II séri eLi félnek , .  
sőt egyik helyen � magánfélneh a Búnvlidi Perrend· 

tartás pedig �mngAninditvÁ.uyra jogoBultnak, nevezi, 
A két törvcnynek ed a csupan kifejezésbeli különb· 

ségét megjegyezve tudnunk kell 8.7.t iB, boey magúll
imlilucillUJ'a jogo, .. ·ult egyén fogalma némely esetben 
többet foglal magában a séJtett fogalmánál ,  mert \'aD
nak esetek, a melyekben lehet valaki magállindifl 'lÍl1.'1l'a 
;o{JD.'mlt n. nélkül, hogy ö roRgR lenne a sf'r'dl Új. 

S?embeszökö példaként szolgálhat erre nézve ft halott 
ellen elkövetett rágalmazás vagy becsületsértés "étRégó
nek eRete. Itt maglÍ.ninditványra jog08ult az olhnltnak 
gyermeke , 8zülöje, házastársa 138 testvére, noha tellyleg 

nem ezel, fi Rerlettek , A Dtk. utóbbi ugyan ide vonat· 
kozó kifejezésére : a IImaganfélree nézve pedig még fiTm 
noz\'e kell li8Zló.ban lennünk, bogy ugyanezon Ilift'jezés· 
sel n. 13ünvúdi perrendtartás is él, de ez utóbbi szerint 
él tonc1ö . mngánfóh ki fejezéssel egy egészen más egytint 
jelölünk meg, t. i. azt az egyént. n. ki csn.k mngtmjogi 
igeo'ye (karlérités stb.) szempontjából csatlakozott fl, bún· 
vndi clJo rlhlhoz. 

Félrem ngynrÁ ... hataeok ollierülése végett megemlitcm, 

hogy o cziltk következő részében a Bűnvádi Perrendtar· 
lile kifejezésevel élve B _maganinditninyrn. jogosult. 
Mzemélyevel fogok foglalkozni. 

Azokat a bünceelokmenyekot, a melyeket csak II 

mngán indil\'{myrll. jogosultnal, inditvnnyll. alapján lt>het 

üldözni, n.ltnMbnD vé\'e . iDditvAn'yi � büncselokmónyek· 

nek nevezzül,. Ezek közt azonban kót egymástól ut:vc 

zcte8en lni lönbözo osztályt kell megkülönböztetoiiok. 

Az egyik osztályba azok az incUtványi büncselekmé. 
nyek tartoznak, a melyE'kPt {iill/fl.'lálll·ádm Il Idöz,'mlrj 
lJ/I 11(,.'iele!; métl yeknek Ile Pr. � If Ilk. 

E most emlitett osztályba, tehat II rómnglÍnvMló 
.vádlói" jogkörébe ut/Llt és igy Il {öma!lri'iI'd,! alá 1''<\,) 
búl/r.sl'lr!;nu}n!lrk : a rágalmazás es hecaület.,é-rtés vét· 
Idl'ge IBtk. 258., 259. es 2G I :  �§., ll. levél, \'agy tnv
t;ürgöuy titkok nak magaoszemély által való megtlertese· 
nek vétsége (Btk. 327.) a mngnnlak!iértés vélt:!ego (Btk. 
332.), az ingó- es ingatlan vagyon mcgroDgálú.�a. vét�é
gének a Btk. 418. es 4:1 1 .  *§.·blln körülirt esetei, a 
könnyü testisertés vétsége ,(Btk. :�O 1 .), a {(bUL 1 ::!6. és 
127. §-ába ütközó tulajdon elleni kibágás cs "égül az 
iparvédjegy-bamisitns kibáglisnoak az 1895. c\'i XLI. 
L-ez. 8. és n. § §-ban körülirt esetoi. 

A má\iik oszt lilyba az osszes töbhi iDdityónyi bűn
cselekmények tartoznak, melyeket tiltalában "magán· 
indilványra üldözendő büncselekmények � -nek ne vezünk. 

E fogalmak megismerése ntán könnyu lesz megje· 
gyezni és megérteni azt a sznbúJyt, a nie/y s::erint, 
indill/únyi l'selt'kmény,'k minU seflifl/;'It'1I11l Ij.'l(lIIlozá.'); 
lép,:.,,! nem ... :abatl ICi/iii mindaddig, mic ll. magt'm· 
inditványra. jogosult fél inditvanyli.t ll. keJJö ido ben meg 
nem tette. Tebát hn. valaki pl. eppen a jarór jelonleté. 
ben illeti társá.t becsületsértő �zó\"Rl, vagy I ÁgalmnzUs
sal, avagy bont fcl másnak szóló levelet, mgy hn a 

jairÓl arról ertesül vIIIakitöl, hogy X. cseléd wt'glopta a 
gazdájAt stb., stb. mindaddig nom nvatkozhntlk hide az 
ügybe, fi mig n. sértett egyen, illeh'e a le\"él czimzettje, 
illetőleg fi, gazda kifejezetten meg nem teszi elötte az 
indi tványt, az eljárás megindi tá'ia iránt. 

Ezek n. példák ul felhozott cselekmen)'ek ugyanis R 
csak mngnniditvnnyrn üldözhető l'selekményok sorába 
tnl'tol:n'án, a IDagánioditvl\ny megtétele elött semmi
Demü heavatkozásnnk sem lehet helye. Hogy pedig fl. 
járőr ily esetekben igazolni tudja azt, hogy n. jogosult 
fél előtte a kellö magftnindit�anyt megloLte : jrt/\ eM az 
utasitns RZt. bogy a jÁ:rörnek. hn. előtte ily cselekmény 
miatt tesznek inditvli.nyt, fl. (eljelentötöl írásbeli nyi. 
latkozl\.tot kell vennie, a melyben röviden (el legyen 
emhtve. hogy az illetó ki ellen es mlDó bünl'selekmény 
mia.tt tett Celjelentest a jArör előtt es ezt vele alti. is 
kell Íratni. 

SB8mtalau esetben mogtörtonik. bogy 1\ jó,l'ör, w{kor 



ft ml or nlnmely IJuncselekm�ny a. tur!omÚfl8rn jut, 

UH" n�m I" tudja, lJOgy HZ ,'ujjon bivatalból üldözendő-e, 

Tflgy c ak indityán.VI c�eJe�mt;oy :) 

F.z hlf'l} Of'm hdolyásolbatjll a járőr! a to,-áiJbi 

uyom(f7a�han még cflu.k azéi t "em, mert e t�továza..,1l. 

ah ,,"ohzor Hlf"keUY, 130t EoLa ki nem pótolható kart 

O�07.n8, l mi hJzonyara nem nagyon llizt'lgó '\"oln& 

1D1um'·nyunK �ddigj JÓ Llrn<:'-Hf:, A nyornozlÍ<.;t teluit 

okH·tlt.-nül folyamatha k(·n tfnnie, de ennek floran épp 

ItlHI Logy htelye·i tdontctt1iJen tisztába. jöjjön, el6ó 

8Orll1ln azokat az llrlRto�at bell kipubatolnia, II mf'lyek 

al TJJan a cfldekmf-ny tt'fméíi7.et(> htFéjlh·lf'nnl: válik. 

'I(Jet mHr ba 3Z I:rtdmény sz leF>z, bogy a cA�h:kml;ny 

lZ nditi,mYI c"elt'.·k(D�np-k sorába lnrtozik fS feljelen· 

(est senki ",em te�z unor a nyomozaBt tl)vlllJb foly

tatol nfm lizabad. Igy pl. . a járör n-gélykialtaFlokat hall 

• latja, ho�U {-�y e:-WbH a roldön fekt:llik. rajta cgy 

másik tE·nl€'1 8 ut!egf:h ot. Ez fl téoy!i.llo)t a korulmé
ny€'líhu hpest I;:ppeD ugy ueclményezbeti 8. hivatalból 
űldüz€'ndó raLlán búnt .. tlo kiflérlell:nek, val&IDilll a c!o!ak 
frjmagl1niadrll illdözhl?tö könny ü te�tiB�rtf'liI, va�y �'ppen 
t,ec�ultt�{ru:s n�tB':gén(ok II m(·gál1apitbatáflát. A oyo· 
mClza .. t t�bát mindf'nlu-pp('O mcg,hll inditani_ Ha azon
l,an .l:l.Z 1hZ az He:-dml·ny, bogy a m('�túmadolt €'g}'€'n
nd r-rJP{·o Hmmi pl:nz va��' (;rtHtár�y Hem vc.f!t, tar
ánl Cf;�k ŐSRZev€'�Z{'tt, m(:tvc vu(:kedeit r;R az orvoRi 

l"izsgaltJt flz(,,'rint nyolcz nap alatt meggyógyuló 8érül�8t, 
,agy eJ!jáltalán mi fil"rÜV-st Bem slenvedett, és uz ilh·tő 
m€'j{tllIDudotl eWo.én nem 1> sz eMtu. feljeJeDt�!4t társra 
€'lh:f1 akkor ü. nyomola.d to vaL h folytatni nem fzalJarl 
a Jarórot:k, mut a ('eeJekmfny c;-,ak könnyi.i teHtiBütfs, 
ngy Lf:csöh?t,:t:rtfs véhegl' lehet és ez az inditvúDyra 
jo�ol!ult megtJimadott 1'�'Y?nn�k indih'aDya nélkul Dtm 
Í1ldö,h<tő. 

FClDU)B kMtles (:zek ut�n az, hogy ki tekinthető ma
�tí.ninditváDyra. jogfJlmltnak '! 

Uyen első BorLan �s nndBzerint a H�rlett fél, vagyis 
az, ft Kmek l,armely jogl1t �Élrtettt!, vagy veazcJyf!ztdtA:! 
a IIIz(JL.I1D forgó buncRp.le�m?ny igy telJlít li gazdáját 
mf1tlopr) r;acltdd€'l flzeml,en a flzo]galü.tarló gazda, he
eeul(-t�rtt8 H�Mn 8 ki f!11('D hUIJznált&- a b�tt(>s a bec8ü' 
lt-t'�rlő kifejezi·sl, könnyü U:IJtiBÉlrtl:s vétHl�g(:l (Hieten 
maga a l�!tileg bántalmazott, stb. 

Vannak uUJnlJan esd�;k, li mely€'kben &- torvimy a �rt(:tt !.�I be]Yl·tt, má.llt, vagy mfifft ia feljogosít fl magán� 
IDljjtvány m(:gt�tekrf�. Jgy, ha- a tulajrlQnk6prHmi Jlf.rt(jtt 
élrikQrftnak Hj-ik lvl-t még ntm toltött.· be, vaJO' ba f-lrn�tMe,,�g, gyeDl(I"(�lmt!jfi�g. távoUi'!t, vBgy hörtonMilJtE-tAIJ' e eIiMIt volta miatt gontlnokRlig alá. vun 
IJt'Jyl:7.n, akkor ÍJ rnaglíniDditvá.nyt(;t('lrI� ninel! jogo. II ha II 1Jlt heJye:-1tfc t.4rv{�nyeB kGpvi",'lfJjE.' t(:lrj(�,�zti e16 ' 
h� J,�djg fl, Ilht-ttt fH már elmult Hi {-vu, rle mflg 
Dlnl' :t.J. /-Vf' I Bkk(Jr &l (,111>01' eH:övdl:ft mindnn hfin. 
f; ')I·kmf!0Y D"llatt JlfizarJA miaU gondnokBág R-lntt 

.ti lr'fJjolJlJ őrli/r, 
J"""l:flJl'lalJl, (.�. 7 ... ·r"k:, t:ky.urfltöl • Jf!l(drlirc'b_ 
!.IIg, nlf1 k/·"/f,I-II/., mir,t r(.Mzlf-flbA·tJ\tlre HJ 6vl 

Jf,ffdJ4.It mfolllJtt k.,lb ... tók 

levókre nezve pedig a vagyonuk eH en elkövetett bön

cself-kmen.v miatt, ugy ők maguk, mint törvényes kep

viselöjúk iB tehet feJjt!lentéat. 
Igen fontOR dolog tudni azt is, hogy a magá.niD(lit� 

ványt mc-nnyi idő alatt lehet f'löterjeszteni ;1 

Erre nezve a Fnbály az, hogy erre a czeira barom 

hónap áll rE'nflelkezesére II magánindihányra jOgOblllt 

8zemelynf·k, meg pedig attól a noptól IizamJtV&, a. me

lyen az elkövetett büocaelekm�n)' éH annak elkövetője 

az illeto mngáninditványrn jogo8ultnak tudomáaá.ra. ju

tott. I�y pl. : ba a cB.léd az I �fj�. evi január bó I Q-én 

lopta meg a gazdáját, ez még 1 !J07. évi jrmuli.r hó 
!f.(�n i� kell Ó idöben terjeszti elö magáninditványát, ha. 
c!:iak az l �JfJ(.i. e"i október hó HI-én tudta meg, bogy a. 
lopál5t a CB€,I,;d követttt el. 

l\em az eJkóHtés napja tebát a döntő. ban em az 
elkö\"eü·,s U� uz elkövetö személye megtudásá.nak napja 
az irlinyadó az inditvlÍnynak kellő idöbeD ,'aló meg

tétele tekinteteben. 
Ez a példa. e�,'yuttal annak a rnagyarálatául il! szol

gálbat, hogy az elkövet"8 ea az elkövető 6zemélyEÍnek 
megtudti�:it61 Bzámitotl bárom hónap inditvlÍDJi batár
idő melldt IlZt is figyelembe kell venni. hogy az t!1 · 
követt:s (:s inditvanytétel napja közt az illető büneselek

m6ny büntclLetősegere nézve Etlöirt eJévülér.;:j idő nem 
tell· • •  l ?  

Mert ha igen : akkor eljárásna.k ablJll-n az esetben sem 
lebet helye. ba mA�külölJbpn a feljelent�8 a tudomás
vételtöl 8lámitott 8zahálywZl-rü harom hónap alatt tör
tént iB meg; pl. a é.clédlopá8 (Btk. 3:n. 3:l6.) bün
teth�tijBéRe az eJküntés napjli.tól 8lllmitott öt év alatt 
v�gl(>g devüJ, eumMogvo. a. (el n:1t példa eBct�ben az 

eljurlÍ.s az J !J07. ,; \'i január hó lJ·ének elteltével vtgle-g 
eléruU, IJft mllr most a gazda oz 1�jU6. (lvi október hó 
1 :l-én szerzett tudoIDti.at róla., hogy II lopust X_ nevü 
cselédje követte el s feljelelltérwt It járőr előtt ettől 
szá.mított három bonapon !'elül ugyBn, ck c"ak az J g07. 
evi januúr hó I I  én tf�BZI m('S: a nyomo7.otot ennek 
dacúlra. H(-m indítbatja meg u járőr, mert e na.pig már 
beallott az (·MVŰ)éFl, B illY a. �llzda iuditvanyozási joga. 
énn�1f{Jgnl- (·!r-nyhlzett. 

A f('Dtic� ré"r.1(!t-f'S megfontolása utáo tohát, minden 
oly csetben, rnid6n inditványi},űncllolokroények nyomo
ZÚ-�IJ vü.lik HzukHég(�8Bé, kúliinőR figyelemmel kell leD
nünk az oh�viile8í hatnridörf', mert hu az dlo'riil ki, 
bogy a. mng{minditvány akó r nz indítvdnyi cdl�vülés 
lJatáridoji'n 'húrom hónapon) tul, akár ha az iJletc5 
},üncMf,,]('km6nyre nézve oltíirt hiint�tLÍ'töB(;gl elóvülóK 
Latári(ll'.lj('n tul Il'.ltt érVl:nyeKilve nkkor tl. nyomozáHt 
nem zulJl1d folyamatba t...,nJli. Az ügyet azonban, a. 
nyomo.zlÍH 

.
mel1őléBe dacz{ml az ill(ltókes kir. ligyészHi!g

bez, kir. Jú-rúBtJíróBúgboz, vagy rend{)r-hatósu.gi főnök 
hóz, JlY1mkor is minde'n r!Hetre b� kell jelenteni. 

BRAUSWETTER JANOS 
mtl6,litnál H�'I.WIII\Il. ... . JavJtá'Jok lj {wi Jt,tlLII(� mI)JJ'�ll. A rJ'·!l)'7.-/lk '"I!",lnn l 
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Az én első szolgálatom. 

(Eqy nl miii" flu{lMjrib6/) 
r rta "{pi/In /úi,.ulT, c��nd6r&ztu:adofl. 

Folyó hó :!-a áta a jánoshegyi gyalogör'i legfhttnllllllJ 
cHerulön \"lIh'YOk. Nég)'bavi elmeleti kikepzes ('S jó sihr
rel lettJtt \'jzsga utun ide nyertfm h(,ORztÍl�OmQt. Hics(,J;
VéR nélku) ehnolldbatom, hogy e négy bónap alatt It 
oRcndör·ttlDOszt!ilyiJan többet tanultam, mint egész "Ic. 
tomban, heleszámitva azt a négy évot is, minJnlt II 
gondatlan gyermekévekbon a terehélyesi (-]emi iekolá 
ho.n Hektram báta megett faragtam AZ iskola parljait 

Kezdetb('n Pgö fejemet könyöklő kllromm hujha, 
sokszor crsüggerlteu tettem le kezemből II IdmyH:t, Inert 
nem fogb4 fcol fúradt ugyam, a mit olva�H: k ;  dc bú.IB 
Jslen - mmdannyiszor uj eröt adott \'éhlf!ztott pályám 
irántJ szeretetem H oktató örmenterem. bir.tnM 8ZB\'1l 
-minc{('n kezdet Ilahez., 

Ma mlÍ.r belátlJm, bogy nem i8 mlltmi oly onlongi)/I 
Q(·héz turlornány az, a wi egy kezdő c"cndótfol kun', 
t,,!tetik, ITisz ezt miudcn \'alamtre "aló milv('lts�ggel 
hiró honpolgárnuk iAml'ruie kell, hD azt 111ulrjn, hogy 
DZ éld utam folyton máJlok nc "elcs8f,k ;  hogy uton
ut(elen hele ne botoljék u törvény \-'alo.melj'ik §-IÍ.Ln 

rrcguu.p mur ormester ör�paTllneAnokommal teljcRitlJtt 
il\. órás 8zo!galatbaD á.teBtcm a. gyakorlnti vizflgán iB ; 
de magam beismerem, hogy ez múr oem mt'nt oly 
simán ! .JÓI mondta derék szaZl\dOBOm II hUCfolUkiball
gatáBnál : 

Jó sikcrrol ViZRgázott ön, de Ul' hiZflkodjuk cl 
mort m inr!üz, It mit crIdig ta.nult, csak arra nlló, hog)' 
n. gyakorla.ti Rzolg�lntot megkezdbt!Bse, _\ cBendőri púlyn 
sok tudá!:lt, de meg töhh gYllkorlati tn.pa�ztnlutot ige. 
nyAl. f(ipróbált örcg nlti8ztem keze ahi adom mOl1t, 
lekinbJe öt lwzdeUöl fognl edel:i atyjának, ö jó cs('ndort 
fog nevelni önbol. 

Alig bogy hel�ptem ,Jánosbegyen a CRl1flddrHéJ(i laH 
tanyábn, három időRChb bajthHRm szerotdtd fogario!' 
valamennyien �wgódkeztek podgylÍ.ezom RzdszeM'sénl'l. 
Hamarosan rf-<Ddhu hoztÁk, lekefillgettuk rajtam II rulm· 
zutot 8 mirc észrevottem magum, helollak l'l{r ajtón az 
iJrjjjrodó..bn-, hol a Icövl!tkozö pillanatban mllr ÖrRpnro.ncHo 
nokom előtt Illlottnm, A 1:, 50 to\' közötti tagbn�zlIkndt 
i-jll's termetü, torzollbol'z, öszbe cSR"urodó bnjuBzn úrmNt
tor olőtt, ll.. mint ('ngcrn nthntó, de DlIm hántó lokin· 
tctóvcl v6gig mHl:ltrült. úgy ftllhtlttllow. mint eg)'kor 
lIin'elyk MAtyi a mll80beli óriús elíHI. 

IHten hozt/t I 8zólitoH 001.'1; joJcntkcz,'sl,m UtllU 
f'rCZPR, ele hizAhmtt gcrjoRzfö hnngoll, l;:rt'zze mn�:IH 
olthunoRn.n iJu.Jt llfanl között , tiHztoljc mint irl6sehh('ht. 
HZ('II'RHe ökot meg Hnjllt tf'Rt\'crcinl-l iH johhün 

dom, bogy ün jó c<;eo,Ior legyen ! Holnap berendez
kedik, LolnaputaD reggel \'elt:m Jón f;zolgálatba, halO' 
IIlHsum, mJt tanult. A járőrt:ískat jI) ll'sz éleImi szerre 
megrakni ' 

('BorIa·,'. ba ily fogadtatás utún csöndes, kenyelme;.l, 
tifi7.ta Jaktanyankban. szerI to bajtár�ak kr/luH már z 
dSl) nupoD otthon cs holdognak 6rczt"m magam ? 

.. \ Idh.izött idóbcn pontosan lf'ggel hat. órakor fegy
nCí.'ink mc.gtölt,:se uwn rendei! 8zol�(llatba )Dflultunk 
ör'lpurancsDokommul. 'fár II laktunya , lőtt megkliptam 
az el�ő dorgatóríumot, a mint Azépt'D klBuvikflzoJt csiz
m ilmmlll 8 járr1áról ,onakodtam az utcza feneketlen
nük Jáhzó sarába lépni ' 

Fiam ' eeak hrhon velem bútran lépeiOt az ut 
IWZepL'D - szólt rám ormeRtprl'm nf·m 8et41nl 

mCID'ünk \. pocBolyakerölgetcBRel B katonA csak nHetEl'
g't'B8C teszi magát, mit tili fi szolg. nt. R §-u 18 , mss, 
reszt az utcza közcppn haladYIl, jobban megligyeJbetunk 
mindent köröttünk és ontamadá8Dak ia kevc!'Ihbc vagyunk 
ekhnt kitéve. 

I(ó'it,tkezo pillanatban l"ig8n ta.postam órspar,lDcsno. 
kom mellett a sarat 8 tele tüdővel �zi,,'!\m ma�ambn 
az üde' reggeli le\'egőt .Jól eseH lelkemnek, hOg} 
A �zemb� tahilt lakos!'lag ti8zt'llettclje8('D megeüvegl'lt 
bennünket én lát eddig (lebogy ie \'ottek "'olaba 
ntjaimbnn {jezre éreztem. bogy már " lliaki lettem. 

A községböl kiérve mezei ösvényre tértünk Je, 
ml'1y ('gy tiotnl08 cser-erdőn nzd út II távolban 
hajtó ('bek cSl\bolásn e a hegyoromról lovések hallat
hzottnk. 

Mit gondol, próbacRendőr 9zúlitolt meg ürmes-
krem ki vsduszhat itt mafl t '! 

JJizon:n\ra orvmd88z lesz y Illl1s7.oliim aggodal-
mllfl hangon, 

Na magn ugyan('sak eltalália. szólt neveh'I' ör� 
uu·.e;torl'1D ol�'Jln balga"ágot nz orvmdilsz nem c p ,  
Il'kqzik, hogy hajlÓ r!Jtk':el es 'lappal menjen varla"izni , 
il sokféle ebcsnholai'l es lövöldóze8ekböl Ilzt ków·tk{·ztt!. 
tem, hog)' II dömösi �ró( nm ott \"'ntk'gei\'eJ j nz I.:nlo 
ik It gróf lll' tulajd6na. ; mindjl\rt meggJózödbetüok kii· 
lönben f·rröl. 

A mint ösv�nrünk az óIre vezetett, balro befordul
hmli 11"- t'l'dóbl' R fúfól· ftÚg 1i"a.to81�n eJón, lt�pkl'IIVl 
cRr.n'\'ctlt'uÜl, A hl\jtú� ublu éppen ÖHS1.t'gYtllt S 1 0  
\'urlu!!z lUlla mögö liOrüitünk. 

19uzum volt. uJ,(y-e HAlil szólt hnlknn onOI'II· 
lorl'lU " VfHIáBzokru InutlltVll, :'\lmtt megu{'zzük 1\ 
Vlldli�?jt'I{'I'l'ih,t. On velem "IU'ütt fog IJlőttuk lj ubul.\'-
8Jwriil'1I ti�ldt,It'J.:"nj ni.llnzolt feg)'vMrl'l '!l Illti\n IDig lU 
It Jf'g)'Ukl" úl \'izagt\low, uu úg)' mt'gull bl,lwn I(kin
lel(l\''''\ 1 PlIgC'm l,is�T\'P minthu ounlln nntt folul, ki. 

meggoudoh'u Jlzt, hogy rögöH pt\l)'llukun !'gyik l\!tl'orlur 
tillltt, II lIlI't"ikóhoz vun köh'" . '  A lohhi nz I�n gun-

1l�1 IIlUCl'Ul, hog\ II tnum!lttih hall zórul'szórn bda 

nullum II \ Hl!ís�·hlTf'l'llyt, tlll hu�.\' mih'pp is tOl téui� ft 
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vadsfl1.St cl]('uorz! (. I nt,1 Iwlvllny rojti.lml·1II HI III volt. 
"fost ho�n f.,t>ndfJrnw Ily l o\ i,I'8iD kl lltll'rn Ilk ,tv 
l mint (Jrm, �tt'rtm woJló r;nrköZ\1I II v'urlu tlLr 1If1l1g 
t-h- It pli.crttullk, U�} Ui !(:fU mll"IJn., mllltllu I'JlV f('JJeJ 
mf'gn(Jtt�J11 volnll ' (' Ilk IIVY c8uth.nt kez! III II Idlr tlH h 
tUBnn, R mlDt vigy IZlm mpgnllrlL orml; IH IIr11mtnul 
l'lO'Bz('rre IifH' Jl'!egtnrn. 

('raim I :..ólitotln fIH'" () " vudllflmkul I rczt'A 
}Jll.ngjnn IL hirvóny nuvf:lben felBú,litlJlll \'Ilrlllilzjugji.ik 
olőmulutós{trn l EgYlflrJlIleg knrulJl'lyut f� ,!y,jjnú! 
fogvu hlll hlrjnm Rknsztottn j'8 fl hozzá lt'gJ,rlzf'Jdlb 
illIő VJlflóliZ (.)(; lépett Az Illnylljtott VII(lúHl.jl'r.n'(·D II 

nf.v· ell f�rvóJJJf'''HlÍgi id/Jt ml'gnCZ\'l', II jtlllYI·t új.(j'. II 

mint voll, oSHzchujtotbl éH eZBn lIz!1vnHul kóazfÍnolU 
n'odb 'D van. tulnjrloDoaunnk visllznfHltll. lj.(\- yiZIIRuJtIl 
ilt l'gymá81lUln ot VillUI znflk II jegy,-·t, milwr fl lmtodik, 
kj addig is, II mint lútto.m HzorgOlmn kulnttu vlulri�z' 
!tiBkáját, mHjd zfleheit, [l jegyct hrrltvn lll. f'It;JC 
ltipctt ormeah .. rnek kijl'lonteU., hogy o. VU(]I1!1l.Jegy�t 
otthon (elf!dtt,. J(érem fl bt'CSC8 Dov6t 8zÓlt nr
mcs!{·rem. j('gyzHkönyvec!jk�jét tllövéve ft a bemontlott 
ntVet nLbD nyomban hCJegY('zte, azt!''" vígynzl.n (íllvn 
m01H1!i .A tórHoy nevébe II (elBzólitom urrHllígorlFlt, 

bogy rt VadiiIJZaUIi' haRyjon (al ' . ,\zzul tfJVllbh /ópvo 
8. tóbbi vndfi.I!ZnlJII ifj Ii,tvizHgnltl1 jegy.;t 1"1 mínrll'nlkct 
rendben tnllílvlLn, vtílluzott feg)'vfJrrcl mC'llém idlt K 
elO'űttesclD tiszteleg ve tovlLbh induUunk. ICiidm kórfo 
őrmeflh'remot JJiimöRBy grM, bogy (IZ egyik inuH áJtnl 
IJobórba töltve eUnk hozott itnlh61 igyunk, őrmeR
hm'm igen udvnriBMü,n m�gköRzim lf' nzt, ele ol Dl'ro 
(ogadla. 

ffli.vozóhan jól halloU6.m. Il mint ft vadáHztt'lranflóg e�ik 
tagja il tohLihf!1. ekkép RZÓl t :  

, 
Llltjt'ttfJkj "zek lll. IlTlinylng hv.'s t.:h,krJp"cIIR(.gW.1 

hJ�6 derék cBfol1florök II katonai ";ij c"(mdörilégi 8znhúlyok 
81.Ir,(oru b .. tnrti'LHlÍVal mf'nn-"ir(' rovidcu R mt;giR nnelkűl, 
bogy Lármfolyikllnk iR J(ogkew�at,hó Rl!l"t Vt f'rl!l.hr·tllt' mngnt, 
mily flzllhaWRlJn Rum'znr:k 'lrvén,Yt 8 magJflr torv,"nYf.k, 
nek I ,]fJhl) int�zrn';nyru filig ha IJÍzbnttak voJnn llll<illnk 
éJ vl1gyonunk őrzf:tlf·t ' 

�fJO�g-y :ifJO kpf'l!re tftvfJzbuttunk It lúrHfHJögtóJ, millótl 
őrrm'Htúrom mlJgéllotf, oly holYEm hfJnuan roltlinl'ij nól, 
kfi! l!uHIlJDI., l kiHérLottiJk (I vodál'lzokllt, 

(� Jn(IHt prl,hflcRllnr!őr Rz61ilrJtt mr�g tudju, 
ur/gy Init kjHrJIf�R"égünk telmi ? 

IgNlia. örmr.�t�r u�, ,jf·!f'n lc.m nltízatoKon, hr'várjuk, 
LClgy ft vl.v.l4HZ. lj. iCI állJtllHfl R1.orint honn felIHIb, jf'IJ:vf.t 
ffJlluigy-e i� vfidlÁlwtftul 'l 

' 

Hf·lye8tn vfln, !ikm mOD/Ut , rI" rniuh'ln II M7.olgil' 
Ir,tban áll6 ('M' nrlr,r n�m (, Dk I .""1,'1 ' I ,. " , - 1'1 lj � ,  II VHrll,..rJl,uHI 
Időt �gy1Jltnl !Inn iN fdllftRzofiljllk, hoKY mogrr'j:(W')i 
zunk 8 menlc'n fl Ky('pr" h'lVtfNIVf', hozz{1 i" IIdtunk 
II ,l!zalrwnQzáIlIHJz. (�If t,'mlum ily jól fll'm 11 J(�(·JlzfI'm J 
• \fJllJBtt f;l.lt.}lflrfm vfl�rlr'ltta.m hol II 8Zn.JODfI(1Iml, 1101 II 
kenyf.rt,ől II I1ZNlJeirnmf·J It vfldó>; zlúr,."',,,, t l' It 

, 
• "'''1')) Jgye I'm, f(:jt:mben mllJd eHük az molfJ zkltlt. lUJgy NI/ly I, f',m� 

:,6"111 " tII':'Ji� iIIe/lIiy/}'I' hrl!/,:.o;, H (I'jrzlr ki mOf/'iI 

,h'rd 01'111(',<;/. 1'1'111 I"I!I !I, óft t,í/,IHl'Jr;YYfll �ze'ftlIJl'Il. 
rJútJ'l fiam tórtí.' ml'g o 08(lnrloL őrmcatorem 

UI il mIlli "!' k "  UII/III )/ " III"hrÍrI!I' Ol r"lI,'p Rlwlgnlntílug 
II 1'8('ll/lor, IJOtur61· hdlJro raJ,(IIHzkorljók f'ljJ\rA81�n4.1 II 

katnnul tlznhulrol{ j�B f�flon"br�,;gi utuRitáRboz, I{atonlli 
ti8I.!I,I�éB8al köszöntse őkel éR 'IZ iIIoclelnwR mugRzólititR 
ntún It .'rörvóny novéhon � nlnkmorul.ttot bf�DgOztIlBRft, 
wort ulinden mÜvlll1,.!Jh bOD)lolglÍr igeD jól turljn azt, 
hog)' 1\ cHcnrlór katona, még pedig ft ju.vltból tia bo. 
lium II kntolllli Rzühályok szerint tiszteleg Ó8 Ióp rel, 
ImtolültlllnRlígllr61 állit ki lHW"ÓnyRógi bizonyitvlínyl. 
Azt It. jbl turljdK, hogy follpp'�Ho cHn.kiH nl,koT hjr tűr
\'l'DYOR mfivel ('II kóvethzfminYf·l{kHJ, Im tlZ • UtUBitJi,R. 
t!zl\rint � A  lurvény nCl'sholl" RZIt",ukat hungoztntjn, fl1óvpr!, 
kl 117.1 hjf\zl. hogy II \'IIIIRHzok zuklllh�(lDllk "'R rOH8znóvon 
nKzil, 111.1, ha ll ' cRcDdőrök löluk II \ lIdúHZjf'gyllt l�tViZ8' 
Rulll' \'4;Kctt m lDl!ej:.{j'rl' "'kérik ; BllflJlkuzöhlU önilneJc, 
mNt ehh61 IlItJI�k, hogy fl cl:londőrók orvvlulltRzntot UflJrI 
tűrn('li. 

IGzt mOKt már turljn, flum l Ile tudja-o azt, hogy 
mily CljUIIiH l{ö\'otNulö u. vllrlorzóklwl Hzom!J(' n 'l 

1·'o ltlz(,litom kflizon vdt (l'gyvl'rrli! il. vadorzót 
Unit, hogy legye h, rcgYVOf(,t CR álljon odább ; Il,zt{�n 
hozzá l(!pn kiíírit/'m fl fegyVl'rt, It. net(�D olejtett vad

,lal egyiitI hMára trRzem ŰR iJekisérflJtl It I(\gközelebbi 
kÜZH"Ui eJőljAró8úgboz, 

gz minrl igaz fiflm válaszolt örmestnrom 
do It mi !eg(ontoRnbb loilldelJkol' II H7.0lglilntbun álló 
cHtlDiliírn(',1 fl 1'llilliY.'IrÍzfllnd Oli eldudáRR. Hzorint 
hlloAn tH'm gondoRkorlnúk, l" ójdnlom I Hok cHl<nclőr 
dol/'vl·l lizdett már könnyelmuHógo "lJ l'l bizu.kodottRágort. 
A Ji)1 Idpu'LI cKenrlőr n fll!tC'nórt vflflorzót mflgkö7.eliti 
IlDnyim, u m(wnJlro ozt ';1iz/'/'lIltfl" 1I1l1 mpgtehHti H nztuD 
fl,ddt Ill'ly<!Lől ,'zfluisl'fl f'ml'/l fúl,":H: If.'r/Y" I'I'!'/'/ kill\pvo. 
HZÓlJtJll. fel oz ofvvo.rlllRzt rogyvari' Iotételóre, Igy n7. 
rnc'g ntm r')dzhl'ti Hehogy ll. I:Hond6rt fl. lövó8ben ; min 
Ihm mUM r,·gyvull\rtlillnlll  It J(yorA éR biztOR ezólzáHhoz 
R7.okoH vllrlorz(, van előnyben . . .  I lo mOld látom. 
bopy Vlllli'U!ZtlIlM c!gymltgúllflD lmzu. (" Ié indult, (oly tat
hl�tJUM utunknf. 

fJóleJíitt kilrmcz órakor már DömöK közRógho Br, 
IH'ztünk, 

j<' 'k I . 
• gyl Ul var nyitott ImfJlIJI'th61 ogy IIflU,Y [obór komon ' 

rlor rontott folónk, ÖrmoHterem hirt"lfln logllggolva 
RZ�lmhJzt munt vlllf, H kút kn,rjltt )ciI Ji.rvll, \Igy tolt, 
nl lnl�lo JOeg ukltrnú fogni /IZ flhot 1�1, mOH/�lIt, nz ug/l 
IHllt I H  olff1Ierh'j', oldnlogni, mn..jfl (ftrkát IAbai kÖ7.lí 
1,,'hllzvJt mind tI l i  t I ' ",yOfHf.I J ,  omp 6,ntl Rznlurlni k07.dfJtt, 
futHlhlUI l'ltty '"' u" "  l' , 't t . ... ,, 'u, � uH VOIIJ o t. Irl lnthl1. HIIY (llrICflS. 
I'Rorrl'l ulrlözn{!, 

Orrnf'Hlflrom flZ I J- I " I . . III Vllrru IJ(!f t kÚPI'HI olőkorult tlJ"'J� 
r10núHt I i t '  't . 

, 
lJ II Itn n/Jvo Olf házHzlmlllt WljflR'Yuztc' jaj:(y' 

ZI' kMfJllYVt'I'HJtl"J'óbo k '  ti k ' ' .  - II ovo (('1.6 lIpp Rz6lJtntll� mIII.(; 
, MOKt f1Z f'�yK�flf nom fnuorn ónl, ,Iánott R:uzdn, (1. 1. 

JI·knhml lj. tl7. I I ' "  I ./J �H 1I1OHIIg 101., d" kdLvo hHtHU máHkor II 
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JtTaJat, men masodL-'or el oem keruloé 'l Lirangot, 
a r et2)eztem me DP\'lot magamnak. 

F a ku .) (I nf>DI {O� tQube a csendórre rohlinni 
I r eUl ordu a elmenoben Ormel'oti rem II 'Ja-

lj "q rr: ebek eloI' wpol/áll l'oh·t ko. I 

KÉPEIXKHEZ. 

Lissaboni képek. 

Éltink emlékez tönkbl n tI meg az a rémes rut'renrh-t, 
melyet az emberie..:segúkbol kIntkozött 8ljo" mu 'nyIak 

)'\'ettek el II porlugtil királ.ri csal ad eJlt'n, melym-k 
m .... ' kllli1y és II trónörökö!' lildozatul s t?6dt. Ehbol 

J.alomboJ mutatunk he 8 merenrlettI , v()nl1tkoza�
n levo nehány lin"alJOni képet. tóbhek ozol az a 

t is, hol a merenylet n;grehaitatott. 

HIRE K. 
Ellenszegülés. A csikmegyei Gyime!'köz�plok-kápoJna

pbf kon (ebrna 1 1  én rlelutan oeg,\' unkor II hatór"ig 
altaJ .28: lIa hd.H-zet· (ának elhordusához karull.talmi 

g ,Uftül kírendelve -ral t uat (oból állo cBendor Jár
ort, '1 hatQ:;ági int�zkedésnek ellentáll ó mintegy (i1J 
(onyi tomeg (ejszekk�l, vurillákkal �!; karókkal fel
(egyverkezve megtamadta es a járőr negy tagját karó
loLalassal könnyen megsebeflitett-e. A járor a bimado 
ktmt'g ellen ktnytelen volt IMegyverd ba .. ználni, mI
nek kö.etkezt�:ben kettt"D a hely"zini'D Dltgblltak, 
ket egy�n halálosan, egy pedig könnyen megs{.bt�ult. 
!\ v Bg&lat bevezf'tt�'l� U. A tamadók a járor által el
ogatbk 

Tűz. .\ veszpn:mmeID'(:i Pölöske községheIl fl'bruár 
an H�g,!.'el fel 7 órakor Vörös I\lÍ.roly JHljhtJlI. gonc1at
n at:: köntkezt 'ben kigyu1Jadt, mitől -d) lnk(,haz e� 

10l mel (kepület, natt" mennyis�gll takarmuny, ell:lmi
r nIL )f�mo, hutorzat �8 J.(ozdafcágl efizkuz_ mlDh-gy 

)o( f,.� korona erfekL(-n ('légett -\ tuz 01.\' hlrt� kn 
t. r eB .:.Iy f,riá t uranyfJkat öltöU, 1I0g) h-It gft'U 

hL kban IJenof'l!;f'tl ml� kilenczen olJ tlúlyos ' gpsi 
II li " 81,envedif·k, b(J�y rfJI1'inarJra f:zek iH mel!Laltak 
"- � ke 'eszt tt I�hm t.,blit az óriási an.\-ar.o:i kúron k vul 
1 ,  --nLemek II, lulat II okozta, ll. mi embenil,lozntlJfIll, 

ri m �ml. j Htu párIz ' urubliz P.-s a !!:fon guz-
ru (Jm (: I , t  I me ZI' ff·lulmuJo oly ImID kata ztr'jrn, 

'll en t.áZ okLtHJ 117. utóll},i j'vhzedl'kh"o ml g To. 
rJ zk .'-a"IilHoIY l' HarUa It>égé""DtH �{'In (ordult elo. Fanang. A DII,laW sh:n ú,JJomtlf!OZfI (l('ndör.ultitlztf:k 
rtlJTUtlr I ,)-I:n A duJfnboz. czimzett hudlJ i \ f'nrlq�ljjL('D, titraaS'f8.C8úllu'''i1 ! gyL, kotott ilinczmula.ttui.got n:nrlt:zt(!k. 
r\ mu af g, mel 'i"n , HurlapNit környü i l'flRIIlrlOR or 

r (J nf .. (Jk J Zi fl flZamma) vI'ttf<li r"Hzt, (t'sztd!.'n 
�()K dVll! a. lJajnllh orakig tartott. 

KÜLÖNFÉL ÉK 

A hosszu élet. A legérdekesebb és bennünket leg
közelehLról érintő kérdés. a ml'lylyel az emberi tudás 
'gyáltalRD foglalkozbatik. kétsegtelenül az éle�ünk meg
bos3zahbitásanak kérdése. Foglalkozott 18 mar vele 80-
kat a tudományos "ilag s lcgójabban Mecsnikoff, a parisi 
Pasteur-intézet igazgatója. irt róla .Az élet meghosz-
8zabbítása. czímen igen komol.v. figyelemreméltó köny
vet. Mecsnikoff azt áHítja. bogy az emberi élet jelenlegi 
átlagos ideje nem természetes 8 hogy az embernek sokkal 
tovább hUene élnie. Abból indul ki, bog .• az állat és a 
növénv néba csodálatosan nagy kort ér el. Van fa, a 

meJv Ötezer éve!>, sőt ft Kap YeTc1p�s7.jg6tek eg.vikén van 
egy 

'
IJoa-hab, a melynek 

. 
elet�orát. 

ennél is !öbhre te�z.i�. 
A Kanári-::!zigeteken negyszaz evvel ezelott egy or185 
sárkány(a pusztult el. a melynek csodálatos vastag törzse 
helátltatatlan idók tanuja lehettJtt. 1 2:iQ-ban egy csukat 
fogtak AngIiáhan, fl mely kimutathatóan 267 évet élt. 
A londoni allatkertben van egy mnsfélszázeves teknös
hék •. Ugyanott élt két papagál.v, fi melyek közül az egyik 
kilenczvenhnrom, ll. másik százkétévCR korában mult ki. 
A Ind iR megér nyolczvan-száz esztendőt, a S8S és a ke
selyű idósebh lesz 6zázévesnél iR. Az emberek közt is 
taÜlnnk néha igen nagy életkort. A statisztika szerint II 
Balkán-U'lszigeten 1 906-ban otezer sZRzévesnél idösl;:hh 
ember élt 8 Francziaországhan enmkint százötven emhn 
bal meg fi századik életére n túl. Me{'snikoff szerint u 
halált a legtöbh eBetben belső blll'zillusok okozzák s nl. 
elmulás nem más, mint ,'égkimerülés. a mely basonlatos 
az álomb oz. A gazdag rendszerint tovább él, mint ft sze
gény. Nagy hefolyáasnl van az emberi életkorra ft józan 
életmód, Ámbár itt is akad kivétel. Egy Politiman ne"ű 
sebész, a ki 1685-töl 1 8�,;-ig eit. huszonöteves koráMI 
kezdve minden áldott este leitfa magát. Gascogne (ran
ezia m.észárosról pedig meg mn írva, hogy ugyanezt 
hetenkmt két�zt'r megcselekedte � mégis Rzázhuszé\'CB 
lett. Yan a ki erősen visszaél n. ká,'é és a dohány éhe
zetével !i mégiB jócskán megöregszik. Mindez azonban 
e�ak kivétel II szahály alól. MecsnikofI azt állítja, hogy 
a ki Boká.ig akar élni, ne táphHkol.zék nagyon bőven. 
Legjohb eledel a nyers tej, II m elynek m ikrohái �Jlell
ségei n.z emberi szervezet baeziliusainak. így tehát II 
nyers tl'J ncm('sak táplálék, han�m antiszeptikus szer is. 
Fontos. bogy kerüljük a gondokat s /lZ éltltet a vidámabh 
oldaláról tekintsük. Példakpnt emliti Goetbét II ki minél 
idóRehh It-H. annál inkábh optimistti\'á vált� Ila I' SZil' 
b.�lyokat figydcmlJt· vennénk, azáz H, vagy meg ennpl iol 
t-olJb lt<nne II tcrmészetf:>s élt.tkor. 

Különös emlék. A Berlin meJJt:ttl Hnn � SOU!'1 11('\ii ki
,
rályi ,nyaralÓ egyik I<zohájflllflk m" nn.nzetél'c I'gy nngy 

P?�hál(j vuu �l' �tve. E7.�11 h elyiHég vl1lnmikor �!lgy Fri�.vl's klraly. ,rt'g�l'h?'1) szobája volt. JIIl II kinl l)' fI'ggl'l luilóf'I7.0háJllt l'IIHl�,D ta. tl-ndt'�el1 It lni·lIdh' It'Hi Iwlyi"u,�ll1' ment. hol HllÍmárrt az Rflí',lnlra j'�\' ('H('�Zl' I.,,;,kll!:\,)/i \olt )1,té.vl'_ . Egy ulkalomm uJ, midiin 
'
n (,'1olwl!III,',t nw�' a�artll 1�Tl1, v�llumi ei-lzélU' jllhán. H húlúszoháhll m l'llt 

VHJ!!ZIl.. l tóhb Hum't f('gg{'lizni ukarniu, n l'séBz6hen"gy nagy pókot ntt pszr�, miro megpnrnneHo)ta, hogy szn. mára m{l� PRok.oládót (őzzenel[. �éhlÍny par('z múlni 1\ (olyoBó� egy pI8ztolylövés dördült 1.11. Vgyani8 a sza. klks, kl�lt.k fl " soKol4 rlél meg kellett volnn . (özni, n Pll' ran('8 nl,.le utJ. ......... .. f 'L l"' . itU ro,.,.oo OIJl- oUe magá.t. Ezt pedIg azért caeh'Kl'rltA, miHI az ,.huj f'flf;SZ., i'sokoló.dbhn mér. �et knert, fl mOBt !lzt hitte, hogy II ml'rónJlek--t (ll]f('{·zték. A kiral;v 8Zttren('R'-S m('gml'lwkülé8t-ndi ('mló. 
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A Necessidades királyi plllota, fl, hOYR indultában B királyt megölték. 

A porlnJ::'Al kirfíl)"ok tell1etk�,6 holy e ft l:Ian Yiul'ento do Fora telllplombau. 

1�1�8nhnlll 1(('llt�k. 
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kén reggeliEo szoba. meDnyezetere ugy nugy pókot 

s enneK hálóját f. sttE'tte. 
Négertlk mint tengeri rabl6k. A nyugat·afrikai par 

tOlLon dtonyrn 101011 hnjukut n ltenszülött néguek rcn

desen kirabolják. A tengerészek ezekkel az üz('lmekkcl 
6 -.n ,  JI tt h tt-tlenf,k 8 nyugodtan kénytelf'nek nézni, 

ba nOjITlhl, vCl!f�delemnt'k nem akarják kitenni ma
,;ukot. -\ mult bunnp lU-én oz �Ascan ·Woermann. 
ntDh;t gazos jutott zátonJrll a nyugat-aCrikni partokon. 
1-.f,;) 'IZ ala U le .. ,ó Hzirtrc dzaladt rá, mell' semmiféle teo

geri tükt-pt'n nines feltüntelve. A hajó oleje léket ku
patt s annyirll megtelt .. ·izzel, hogy onnval tllljcBf!D he
It'mHült II vizlw s ft leg�nyBég a hajó hátulsó részén 
, olt li.f'nytdt'll mef.:vonulni. Innen ktlk Cényt rt'ftoktll.l
tak II purtra, bogy a lokosflagot o. hajó ycszedelmér<' 
f1gyt:lmeEtcsBék, de ",·honnan Bem érkezett segítség. f.jj.  
fd uton kÉ-t órakor a helyzet oly vCBzedelmPB volt, 
bogy II hajót t'l kt,ll�tt bagj"Di. Alig hogy a mentő"Flol· 
nali:okkal t·ltnvozh.k a hajó közeléhól, egyszerre mimltm 
oldalról c1ótörtck a hRkeny neger canoék henszülöt
tekk(·1 megraku .. kik mac�ka·ügyespeggel másztak kl fi 
it j6r8 s megkezdődött a fosztogatás. A mi �1t:lmiHzl'rt. 
ruhhatot. hajoBzerckt:l sth. megkaparithattak. az mind 
ti tanoékbu vándorolt. A c8ónakokban eltávozott legény
�eg tanácsot tartott, hogy mitévő le�yen s végre is fi 
vi�s1.Btér�Elre hatürozta el magát. A tolnyomó 8zámú 
negcrt:k a.zonhun oly fenyegt::tö m8gatartá�t tanusítot
tak, hogy n It-gen)":;ég lemondott a hajóhoz való vi. 
s"'zat�rr;Kről )ol Grand BIl�sába evezett. Mivel itt sem 
6rE-zték magukHt hiztonslÍgban, illonro .. ·ióba indultak, 
ho.ü. 1 7  órai út utón megérke1.tek, Itt a �Lu('ic Woer· 
maon_ gŐ1:ÖS felvetttJ őket s Hamburgbo. vitte. 

Szerkesztöi üzenetek. 
Xlovtelcn levelf'kre, t()l"f�llbá a !ózol�ft.latU\J kfl l)Csola

t("H� k(·rdl· ... t·kre a ,·q:erkcllzto/>lég neDl U\l881:ol. 

B. G. Or 16nac ol Fenki ll l'� em a�11a.!l1nk h'genSI zemhb 
h ,ttanl onOI' kérdeZI meg. 

" P t;,endlir. I ,  HA a C8fiDd6rMgböl foghlí.zŐJTé kiue\81.l!tt 
tJfjin • rogházőr 'lIi",l,ól . cu·od6r..6j!bez konetlouul vlIua 
I p, • uc.lg1l It lrl"J'-t nem, d, " 8Zolglalah pútdijat C!I\OBZti, 2, 

A fogh r.6r ti '''I I OlgRlat utAn le�z uyugdijk�pel. A foghál 
6rmuttrn�k, wmt Allami ItIsztnek fU kli ktzd6 fi7.tti·�l' CU;O 
kor"nB, • mel} �, fl .nk«ot 100 koronáy.! El/,I) ko:.rou(ug úmel. 
h .. hk rUli!:diJa . .!fJ t\o\.j tzolglÍtat utim fizet!; {·nek /.ifj ·8. I·agylll 
u I �/i(J korona filtt, t dve alapul (.\'j "'C ,6 k, ., A I , Jruna . . , e em . 

r Kl/li' IlflljlliJlg{.nv B II1h:n 10 h·i zolKlt.lllt nHm keliUlII lk 
i A .,1, �MI elhtkr,lt regyHr tulajdonola II k(jlil!u�gul"II\ hutu. 
."goak f, 1)0}",,\(o'nI16. A lJJulin '"I,'11t jl<1IJ1 rnlll n {tolO 1 {lfoM8ul 
I UJI, ()erlt� 8 IIJrv6uHI fI'urldk z/ ek kivonolo" 10 uJtc'uj{, 

1 1 1511,1)1,181 II reltl1llilltut" I !:I" ;"'. ; \ 1  1:)7�),\" Ir, 111.:111111 
IlIInl I rI "rujJ.lt! :!. J.,l!kezrl��e ,'rtt!IIfIr'IJI:m kl.1! (.Ij/irtl l 

l' ut /11'1 n JI • •  v onrong&11l JOIll�t r kórúr� 
k ,.. I, • J .,r . 11.'«1. 1.t>i{r \"ul{, If'kmtl'! 1I{,1�1I1 111111 

lIkr/r k t .. .  

.I(Cllrh' .. foIzolg/dnlok 

Jlortyúúl"a.. • j\ladal'at 
ho It DCIIl .11; Ilm.o�l1k 

tel,jt· .. ftli!>ll.· é ... az flrjt'tl'atolc le

tollArúl. az embert bnrfttj(lrÓh. 

\ . •  1. tor órlllldef- Türelmet kt·nmk. A beku}dött közlem6. 

ll' t.k Ilrr ,krn uk J;orrcndjébcll kuninek elbir6.1áR all1. 

lihallC' .. j a2 •. A c�onfMflH�gJl!'Z ml6 útvtÍtelét II túnylegoR 

1"WÜD)tl lwdüpr"i1, t' Dl'm IiZ o.l)jll ellnk ('gy évi caA· 

pili olg6.lnl telj(!�ité�e után kérhr.ti. Ebbolí kórolmót 8Z illeMnok 

ul'llhlhallgot 811n kell oloadni8, B toblJi DZ e7.rot1pnrnnc8Dok�úg 

11011" Onnek tohül feleslego!! fcljonnio. 

Bt'(' .. n\'::Jó . . \ meg' csdegelf:e fl. hitszegésre vnl6 cRlibitá&S81 
110111 ll:WIlOB. E'::O"ól,kónl pedig fl, LI. f;zolgfLlnti utnMiUlB '1,7. §. I .  

I'0ntju ,:rtolmóben, ri cseudőrnok II lobbak köuilt kotolol'l,u�ge ri 
l'UD('M,ltkw6n:r olkovfltéRéllok mOg'/lkadályozúlIlJ. ifi. Ulmok tehát 

(·nni-) Óli II ll. I'ilollZAlnti lltasitú� IS. 6. I.  hek01.déllénél fo�p·n, 

IIf'Ul lett volna 511l1·nd II felnjimloH 08�ZIlR" olfogp.llús(n·1I1 Ol( il1et61 

, .  ;:tugl'lf. hfillf.hr ('jlrni, hanehl 6t figyehlloztollJi Ictt '·olno 

olflli'1I 11m, hog)· ajánlat/II, mili! ín nnllnk ki,..ilolo büntotendő 
t'lekmPD)t k{·pc?, ,·onja "ÜHIZl1 R okkor n1. ílI(otó csuplín Al1. 6.1· 

11\ ILIlku\{'lrt! on ,. ,dAn:.lt�rl 1111 \"oll1a II kQ)�igozgnHII'i hntóság 

It I rl!-leló I rl' \on\llt, nt-lll pÍ'dig lUe,"p ellll{'j.{el�lI�rl II biróllflJ.:" 
11t.ll III elilt,I\{· A csend őrnek a ((unchlJj �·okbRn left.+ktolott ol· 
ek,,"1 fog\' i" f'Kvík lcg�l(:bb hil ulásB .:l megtf.,·ol)'odl.ltt omber. 

nek II buot61 és att ko,·oM buntcl" t61 'ül,; llIegó,·lIRll iR. Ön 
11'111'1.1 III ctnhtclt c�elekm{on)' HItIlI 1I'l. iIlet"k RZollI\lyzllt 1 0,�, �
IbOIl 

.
" }lit�r.eg{osre való cflúbitrí" kil;érlel�nck feljelouMllo�rl meg

IlIülJltot! ·t.on knron!1 )lltalnwdijrn ueru 1I1.&rlett i/ol"6nyt. 
Ht·IlI(·n.rt("lje .. , Al 1 �lfJl . r",·i XX. t. {'z. :l3. §·a értelwóben 

ft k(J7.Ígftzglltáqj hatól'ingok tíltal kih{'gúllO"�rt kirótt (.11 !,es7,edett 
Il"nzbir�:''1;fOk fpJe r�lIze II k07.l!égel, felo )Iedig ü killC'8t1irt iIIoti 
IlIC�. Fhböl kifol)'ólllg n m. kir. belúgymini"ter nr I �70nO/fJ03. 
1I1.!íUI1I roudolelf.\"el kimondotta, hogy II c6on d6rl n kihhgíUlOk 
feljelentf.1I6l1rl - nyilván mt:<r! nz f� ronde8 lI'l.olglilati !('endtii 
k(Jzf. tuMo1.ó krltolosfu,'Jge - jutnIék tóbb6 Illeg nem illeti. l\1int
htll{) ul�nban

. 
II hi\"8tko7.CItt IÖrl'ényfl7.8KaIlZ 0'\" IlZ abb61 foly6 

IjflluJ.:'.\ IIlIDl�tpn ronrtelet, fl mindkottőn�l kl'!lObbon kiadolt c8end
nr�"'gi "1{'ll,k�zabályzBt 1 10. �·jhBI ollentéthon áll, &7. ollenl� 
ft·knok feIH(,bL hd:yen 1«('nd6 olo8Zlatit�l� kiollZkozléll(lt l11.Bkn81.. 
pnron{8nokilt,'.1 idreluIC1.11i szabadRligliban {Ill. 

Sz, � • .\ kf.rdozott clikk�ht h&rmely n}"omdul k"IMkekot !iru. 
fllt!. '·7.I'guél be�zorezheti. 

( j  <ol l'''end6r. Ad 1-3. Uh·asu ol a I,. ,uuk mult h,-i 37. 
III blln menden! pály!izuti hi nl l,tm én\"L t.. Az ot hon tul 

fll�lgfl,"
. 

c�I'IHMrnek ll. IOIDC!gru U7. iIIetékn
·
ah61put :m. �.n brle). 

md'fll IK(lnJo .. IUl. ;1, Hn. 1\1. ütlél,jl8 kanctlenul tIJrtf.nt nkkor 
',"0 ' 1"""1.,jj.(}őr�{'Knél, mint u ku t .. noMA�nál eItoJtolt l17.�lglilati 
1116 Il� II 'Ihji,,, L('�7.I\.mitto.tik. 

, 
,\1 , G) " �Dl16r, I .

.
A

,
�,ir,íll'íg 1'1"1t 11.11"1 1111111 II ttí.rgynlh'l fl). 

I llru/�n ti. , �,lIott \·{.rlrtJU Idtlll hozzll illt."zett k4:rllóllokro, bn Mok 
l"l,ltulnll Iül

,
lul liOfil l<rinteuuk . luindlultlig, mig 6t n tftrgyn. 

Ir, 1 l{'lf.·11í IlIr'� lll'. a],',] fel llollJ n)rljll, \ I'g� II \'f.!I1i1 I� kórdé;ek 
fl,III , .  (.U,) ol 1II'lIr liltja Vb.!lil'ilOllli tAl rlo�.ik, :,!, ?-ium, mort 
óru. II'I'H tnl n,:II,1I1 II KYüUII8itult II c"undOrl 110m tndo1.iJ;, kü. 
nll1l. .1 A I ik I � l é  I t 

I 
. - , r  ri �re nr o I \bIItHII(tI frtJ.(IR IIÚKYllllul1, 4. 

,11111 .. 11'011 r I .  wl�,llntj IIIU"itlb l I lIIlak l ,  ill'ko7.llé8l' 
II III r ll/ka'."/lk nha rt ,·1 Ijg, .. IJUI'�I'lI, 

\ I"IIII'U '" ,Ir (' �f'I H l ii ' 1 A ,. 
, 

' . I ,  , u ,r'J[I{(,1 (j1{� J1lt olloJlutl IHlr, 
I.,,,r, • 1 'j("IU').. t {irJ.(· (It k' :I A k 

1Il/,lu 1"mIl16 " I" "  
' 1'1'�"1, II or!! UlIÖklll,k II rríj uk Ilf. 

1I0� 1:'11 ZÚ 1·(."fOlld81"1 II . k 
A 

.. ',. r· elJ JIJj,(1I \ 1111 poronnlllllltlll �llli, 
l Ir"J.dlllR"\1l "Ihnlralt) " t i . 

II c' 'nrl. . . n 11 'HI IJlflJ(l lIlIrarlt 111gb 118 illJ(o.llRlI 
\ oIJl),tm hiVIrIIII" 11,!t11I� I: r.y� t k' . ' \ ' , "II(IZI , J r. rit rflllak jouu \'tili 
II II rll rIIM�")g'llt Kyenu"J.",il IJr"kól 61 k . á 

. 

'I' ).'10, !.tlrúttól / ,16k' 
J IZ 1 111. 

, I , t I 
fl ' p7.t'It�f."(.nM f(jJ(\'1l 8 kulollüi "lretU· 

I u II JO "DlIO ulhdYf'1.11 t. I '  I . , r' • \I ·rJI! IIg}'oh,.llmol II núndcloti 

�1. 
I
OII IIiK

I 
mnaj&loll

.
l legflrdlkr6ult6bb doltlktiVIIlbolwl"," nk, mnlvek Niok 

ar or 1t.�1·ltlt.ll K ,.1I1 ·k . J ---, --"'�IlI�· � 
I

'
k 

-I 
b 

- , Mllorl IH I �tektivlIok átélt. kn.IIItIlIJBU tarl nluuudk. 
_"_. _ _ tor ' ri e uo j L.lhl6Aotokot á, k k t -:- ---
ter "laj"a--';;;f\Z/,1I 1-;:;;' -r: 

&1.0 na r08dfJ1 UfI nyomodllalt NI"k Car· 
- . o ,  � �.) 1(1'1I;1�l\r. K�.!l.!..1J mln�An;ttt t111 lit kl.(16b�n 

STOKOVSZKY és MIKOLÁSY ,Jl;'f,��:�'l •. 
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\ 1I"'�a1.)Oni ItlrilIYl-:"yUlw"!oII'lJ( nlduzntai. 

I\ulllollybnn évonkénl Invnlj)'; rí\lJ IILrlIl'Jolonlli .. ,(OkOlt! 11!I.I)'úlati 
hirllutlll/myt, nbb61 megtud mindcmt. 

F. G. 1\(" . I il katholikus unllopuk "!kRlmi,, ld, legp'IH.'k 
Rl':nk bármily onok, II nom katholiku" (elol;"1011 illl\ol:',k, hll :m n 
Illilag Bególyozettek is, n8U! larto1.Uok is\;oJlli J'l1.lino!o! b,rltUIl 
lIa il)' illkol/ib61 egy kRlholikll_� \ólg.\" mb fl'lekl'll,tll hnuló az 
unnolw miatt 47. e16ndtísról ehllo,rali, ehlHlTllfM�a ill/Jukoll lou 
:1. A mondotl oRatlIon n "lof{H'hnjtlJUllk jogu V8n Ul 'V"IIIII k,,1.\ ol 
lenül ia flogéJ:\'kor{.sffl (ol/lh'lIi. lIlOrI li oloro /H'III IUllbntjn, huU) 
1\ szóljoli .IIérltl"ckol nl1l1l kon'li-e tettlegt'1i luínlallllRúu. 

R;t. L, nl'h id("ld l'OjI'IUII)!' . .-h �, �s h, ololUi ()��Utl)" n 1'01, 
Kúri illkoJn I .  t' 1. oll7.tlil)'ávo.l eg-y<,uI6nok takinioli!., tflh,',t ('lIl1k 
a a. lIII I. oRt.Ud)·u,ll kol l Olllly-o\'ont \"izlIJ{itt h·uui" . .  \ IllIhllglll 
utuai"a}(ilás�lt forduljon II� ott he�)'hell hwő Jlolgli .. i 11I1."ln igM.' 
gntóAflJfhhoE, RÚ"CHOU Ilthnil{nótjllk, 

Most., A tor\'('?;otl l1yllgtlijtilnóu.\' ltlot"olt�J1totJIII lIok ill"j,',t 
IlIogllllllpitlUJi !lom lohot ; roud,ljlik. JUlIO' IWIII k,.11 Ilkil \'I'trni, 

B. (JJ At. Ill1.tr,í.k IlllondllrllPj:fIlOk ninCII hi\'lItnltJ ILlpjo, huuDlu 
vmi k lilöu Bondoluti kor.lon)'o, ,VjOJ'ordllnKllhlult lur dw k. k, 
(}ond"rlllorio., 

S. 1'1 ,  A nOll III'RpBrflIlClIlln!. II lUi:lgR�dnlk(l111l IlIlnjl!ol1lt! kt"1lI1r:n 
t'lHY-knltlkot ImRI!IIi1ll1i 1111111 JOKoSltlt 

JíHI'lb",n h o l l\l't'lo:' "'4l1l1dar. I. ,\ l�ohl "," lol/oC*hlli p,íI 

,hjnuk II 1'01)'1, ,hl IlIliu l 'lhol l .. clH!fi felomcl,'RI II koJl tI"\oli'· I 

t"rvó'IIIJlll 101l� IlOfojcl.olI ,10101{ Nl'1o \il'I�ik fol. :1. ,\ I1\HIIl 

110Kh \'illnlllnll kulnmmnk R k"'7.c16Ii'f>1o'�0 IUI\ i 7� k"I'OI1Il, 'I 11101)' 

1)lInOU lIulnllllltiro o/Dlllklldik Ilftrolll ,,\'i unl..:"lnt utál! \ lM'Il.f.{" 

sitlnlnok, til Ihi lI,.nl,:AIIII utilII lIyll�,lijRI It knpullk. Ilu r tik ti 

HlfHnll:IK f01.olg(duUdum olMllol1 idt1 IItill1 . _\ I(lh(llol 11'1111\1)'" 

jolontkod' nIIlJlJ{11I turb"lIIk. \ Punu,', l'kimu 1,.,,1/111111 II • nnrll{" 

sr.orkuKrtt111/,,:ón{'1 I lu!JroczOllhon. rl·ndolhl·tl 1110/0(. 
"�o [ ... t'IIOlllllh FnIIM. 111l�on"í lu\roll\�i' rl' " \ AI/lllvl 1I\1'Iluk IIInIl 

ttúllnAbnll ulI"r oll'RIUltllk fluIlUk, IllmótMllokl1ll nllm 1,o(, Ii.lkmlllllk 

l'adoló pnrluJ.lul kir6.ly (Of; fia, I IIjoK Ftilop Ir6nor"kfl8 

Gfll .J" UlJlo! onn'lotl!. A cM'1I,Hlr l.ljlirh"ll mimlkót ('""tI'I"'1 
hlllyoll volt, rio II UlI'lsmlik c�l,l!Jon Ulti,: II tllKhtd) llllun folhi\'lí I 

tol kolletl \olull ti :.znkD!'I�paTlln<"H1f)kM!Í�hOl\ lorjo""tuni. 
'I'. \. L Oh l1880 ol 01. I��:i, ,"ú t. ('zi kknck II torn:n.\c.8 ren. 

flolkt'zl\!lek ki\'fllltltnf; J:')'üj ICII](�lly,lnek 1 1:1. 11I1'0ltlnlflll f ... II,\1 \Ihat" 
1:1. ·{tl. '1 . .  \ n. !!l.olg.l.lati nhl�itl!l :!7, -;Ínnk I. pontj .. kell ó 
h.l\'iló:,:o"itád nyujt óunek, no RBjnátjB II fltradM:ij;nl lJ nl\"a� ti ol 
lip'�'(IlemIlJ(lI. 

Sllr�ii". PÚ!'l/tú, KerMkollelmi t'u\ltiogyr:I!� ... k kiklltnth,ám 
lljnálatllnkra noUl \.llIalkolhlltnnk. !lll llZolg.ílali lIR'ybon l'nlnB 

"un,,!. Ili ilJl'tli t'lo"!:\'OlOto IIO\" "n' lIIílklH\gll ll!:} il IlIulapMjj ko 
INlkollohlli I" \ últtí!tin rln)',�"'kIH\1 ulOghlfllmtjl\. 

('''' A. IÜllkllnhnlB9. :\[(tr tóLb í/Ul'l! k01."lluk \ull, húj.(� II 
f(1ltih'i7.�j;!I'dt .\� llZ ... 11,,011,. 11�'lIg'tlloll1,íllyha hlllyl'Yomlollek nlil> 
I,ilyo,..," I'g)'I\n a 1I� Il,l(dij holyolt ft ,,:gkiolébolh!slIel ,·"Ió I.'IIAtá ti.! 
ill kórholÍ, II lDl'ly ,rlf.t'kiolrl�ih;lI nl iIIot'l A.ltal 10�lIlúbb ,lh '>lott 
"S(11tI .\� IIznlj.Cidllti pdttlijll/llk kM th'i u 1/t"!o::tIt t.'lIzi ki. Az il.\ 
{nluhi:lllglilt IÍII \'�R'ki{lllÍ�iH·8/l.ol oll{lIoll l'i:�'�llI1ok. hn \'Bn i!:t\lI� 
j"gflKullKftgi i/oC�7.{llvAIl)'1\ {'f, tOllld(\� ill ulkall1ullI, tipp ugy if.:;'D) l' 
\'!l11 Ilolj.l!í.ri {llJllm�7.0II'l:ó.lntrll, mint húnuBly ulli .. ii:t"luyjogn8Illt 
A ltiltttllOk . .  \ hÓlp'KOI 11\111111k jlHJtr'l l"wótol(\dul... 

SIlI'l\Jt'J:J (\krlii, P. Il or"\":lotö. ,\ :W:l7 U. Ulll11l1 Hnúltk" 
�nr�jl'�.\'I' l:! ktlrvuú\'lll l' 1\ 7��1 I I  !llIllUlU {lltl r. \orlh.klrt'sll 

nr"j(\��1 :rl IwronÁ\·"t ll1úr r,""nhll{lll kl h·u hm!\ lI. (; I Sár · 
k,\)n. A 1;:17:1 !IS, 81.'11111 \ "r,,"ker,· I or JI'It�l' I,j knl'''1I 1 
\111 InÁ .. nlgohlwll ki loti hUZHI. �I: li H, SI:I'nl �likll) ,J, ui\ 

Ir jt>' \01 !."ALlI , Ild.-, 4I!;,. ji OUU:\ /ISO '\UIIIIII;. t t k"r,,· 
nn\'11 "III" r" ,,·1110"11 ki 1('lh'k Ilii \ F. � �/ \ őllm I,'" 11 
I', jlirulI'!>11'1 H jÖfll1�lIlor Olngl'\' il' l \I ihllll I('r I r,lul<llt,k 

nr jl'I: " ,tk "Iidt>tl< Inl'� IIOIU 1{'lh·!. "ilm \ ,  
UI'I" J,:('" " IIn,lör . .  \ l..o'I:�lltilko,ln\, 11I1I'J,I"lllll k"'I,,'&6 {\II,11111 

(·.iki",k (' Ilk f"lbt>('"nllwllik. ,ID "lO(.1Il·uht1nt vtlK�"n l  ri" k i  .... l' 
t.:it. (Iul , "'1 111'111 Ny,lIm"'k. 



ll. .r. n :'II: ly (Ir." 
a "c� �tt III:linn l 

. n  

.... 7. T őra;. tf: " I ke: M f. Il .olg Jal' It ilo' iliI 

rt re f,l i:: 1 JI [l,U yno.-"n li: vili III 'I.'y"<u aelll jO ) ult 

JU t !lokn Ulcgenwdl, L IvlauII 

lU. 
r f nJlir T eklll: o v kJI t kra II /I l.6.II .. 1 o lJnk 

l\: J. ud6r. KfJon)u L ug em II orh; I, • a 

az mtn p Iig ne 11 fnllt u!lJe a Ir lj oa 

P. GJ ilrIV"· tó. I .  " _l zÖr" t,tŐn j".n �ny 'It aj :>ODtj/iba 

-ko kihAJ! I kt" li OUl"�1 elfJJJúró II,IUl lÁ �r· 

Will:. !. A \"&!U1I \"�Urtll:llfok ID' rlkú Atl'n WI r,;hoz.; .aa, IUl a 11.11 

nJ} I,b he wnit �Iá I o' r,1t" min) n"m iI,lethn·lt, 

vuuti r Dutartál I'J D az arra bí"alott u uli kifli" Ual Kl· 
.zabaU p�ll%binúlgl:al oJÍDnllo kihbJ,(Mt Hl'l r. liuM ' It Y 

e!e'e!tJ; fl :.Ip!!.n ti l. itI' 11ft lJi"'-I}'BZ(1DU fL..;'tJlik ilii �'"l.Iplt 

ntkothatiL:, a l .. hl,1 'n�'n k uln�k. Illnt lön'�n\n 
b dOiIWU fu .rOI.&;I ,áJI 1.luI a IlulgJ. l r'Jvld I.!ltl .. l 

e.,. ... katooa vagy lonv';.I. CG�k flkkor tar'c II z l.rlÖn ldl nt 
Irt- h. IULoad�'-t: I ar. o�ál ImilSMl h/lt 

. ... 1: . .ll I A l�ri'JB boi \ ÍJ;f·IKtr, LZ PC.2 ,. dl" lUJJbu 2' lJ 
keJt _1 J. u mu e !Ulzári fJ'It.06 alapj .o caak IIYl,k nnak JOKO 

I '  lál mt. a rf':"oJ'Jri Iwti,IágQ,klúl ieálll,eli (;I)g/.!d<-lylyeJ hintuk 
'r. A. A uoJjl"blali IUJD)"v ti f.Zoljl"álat hzp.Jt �Df"k I. ll. l{·J:'�Dy. 

-g iUQIlUI.OY"Dlk nUJlIÓl1.,..,11 D.vílvántartf&.il4ra u:nJj{.II. 1I1, I,an min' 
Jen nap UJ rovat lu'iho,16 ha cuk uirt ill. ht ilY az tlJ,!)'elt"ti 

vagy kénftlWgi ,;,;0110:' lat b-Vt7.f·:I('g(,k. 
..... omtlA tó. Nul.) 'J Indu nl:yn föIJ 

UCOl 11.01giIJ . dto 1 egy il) III v:1 �art. 
gyal. �rf:fl1n"l. 

.111 If)' 
"a.lolr.�'Y 

ItnD\t,I ..... gul:1 
ti JJ! hOD,,",.J 

l·· .1 1. 0\7. Illf k al, ly al I"� I ponlJs. alllJljllll ljtj fiU"'r 
1"H'nyllc1!ll p'. tdiJ illett f1t"g. 2. A k!.th. Illi . . ':!. L" �I /,l�LI 
utlu"J:j tlJlajdoll I)II"oi kihligút k"I":I,. 

R. I ... I Aooak " kál JlJi Dew ismerj uk. 1.. t., ::1, A (UI�ai {. 
\1J,"1I w f.hl'oyt hl"Z6 D' orllpannc lIok k,JteJ, 1. ör"irod 
(üt.t#r,,1 � vJlál$'ttUárl.1 g( od, kodlli. i. A 'oiloz':ltr ál Imny 8 
n Ddf.r va y Qr'I'U-nanf,k {. u"jt"1 III lJ )lj. ,(J fillér. 

��D t."IJal I koroo.t tE: J: JI. IlJnODk';nt T • .  1 aJ: '., �f17.dil'iZi 1_ 
lttell i l1Wlt .. Il. l!áwlI lIIeUtkIFtt.' �.. LDo .. k a lI/,rrlf."'nek a 
""'Roldiaa búYzshl" i.J.61 Ijl:f.nytl. 

lIat�r"7.k1f ijr/o!. J .. IO" tlJ.kg�lJ.,.ánk08nak a iJlLftwálüta 
1l:-Jj.I: JC"riny Vf� nlgy 1lI1·J.( Vfm l:-nj!edYl: 

Ti"z1I.lrwntt fI"�f'7.rt6. t Al ()bf:rhan7..tr frolf. (QrJ(ahlti foltlr,�jz 
1,"7� 7k. I forr; �t HII,lap' t, \'1. Luther'lIt, 7.4 . ,.tim alall 
lu po t ir6lilz'l I.IlIlo1yalll v�ut/"'U"MJ 1I1<1II:\IJ_ meg. 
lDen ff. a k',n} v oin� k'·rH.lh,JeJmi forgllll'iIIhan. '1. I..tj(LfJI ka 
poli �tu.lwiny 

H, .1. �n't7:,.tő. I .  KUtrJF 6�'} .. JfoulllJ�1 1�ltlla".,h Kozloll} 
nT/U'nl lIJ'1Cl' J .. n6 ,,4J> '1.(1.1 1 Lit,]' trm\n] t .... gy f'mlaljl/fl 

,,':rdi:&! veJ valam!;lytk f r·l� utt 17üki kolállo7. . .!. Il, 'l' I II jatt 
e a. A IZUVt:1.F!Í Ill:unt ... $3, I" l'fJTfljlÓ.":UJ IlIt ",rtak'JII kivfJl 
nM Iw,,,k!ud;ny nllJc. f<:l/dlitva. 1-. L7.1 II. k'JrlJlrul'o)1 nő u. � U v�fI}n""lJ f,l"toltlhr:tl 1"IH·j hog} fil{yell·trIh. Yetlúk. r •• 

A .. It :.lI)a kf.r1JtHtöl a �i lilfllllt ,!,YIlIft" h:lf,t IIllaj,lrJflOI IllIlu 
eu�· lr�Jk!11 h iti mtI( .. kkor fl/'Jn \'-gltlllja kl. h llelYl:tt ruluot b.aJlan 16 UlI:l[Jf 

. lga':IIt) \-lIU" J. A r.ljlJfon JIU I' fall':I'nokn.k 1-1'" fUVAi. 
It" II YIUg"UI it4)i,IJ' DUlt I tl'llil 1117t i " k. !tIJJ ..... Ibbll, ::1. .&. '1'1 :Uk. mlr Din' tr I I" .... fl. A or,_ ,r f'araul' IH,k az iltll , :lJ oD .. Jban ti Dflrlk til JIt.gy h 71 lilzl � 1111 j(11Í11'fl �. ki� "BIO' III lf:knJh.tI'''1l kif" I(. Blfl I öl/tk találja, 
to �. 1I,Jlnl ilrV-tkedlH tik . ... A fl" tlf�I"H UCUtuk lakflo>llÍ.t az ti rUm �rtr,z.k Ir"llclm. 

K • •  'T f I·JUJ'lr. , A It. ZK ;ditl I J ", uli fr., II1-HI kl 
a&:.U I' U • a . I f." Jar,1 Ar .H trI kelt 731:, It,. z. Itll" .61 • •  1H III 1'1 ren.J.lfoH I '�� t IJI l tőJ )lI'l h " fI k,\ul b. , t.k 't. h·l� � IglÍl wt ülI,,"k Il\·/'". 871.h" 

I �08. február 2:1. 

o( l I z'Jlunk. ,1. I'c.r,luljon valawelyik polgári ü,koIáhoi!: ott, 

.ne tr]. u,lnak onneli utL11�!ltltút .l. Ha IZ on bátyju. nem a 

lA . lJ I1em 00 (,&zláJyrt z/t lUlla el. perl)rvoHlattal ó1het. 

"lIIt u le ,tIbelj trt! íh;st r :lK igl'D kjv{telc8 e66tekben adunk, 

k JltloH 10 filUrf> "Hr�lli't Illpunk ja\ 'If/l bf'\'Heh,ztUk. 
l dH"I' i nrlar L Az el FalAa Íl;r.uérvr·it foglülja. lO�g.áLalJ. 

, A Kr'JI tsebeK � Je t Jkaut. "ok .Jkll1J a \"I'rRE'oytárgyo.1atil Iur. 

,Irtt ben klh,JI"tt leltHelf:k mell, It, �'Y vúlJ"lkozóoak fogDak '" 

LIlatm. 1 !�rl lk, 'Iogy t.Z (VL/.!D ra hrUl·e a 5Or, azt neDl tudjuk . 
H. (' Ar. IF D lennt z�tu ki!n/o)l!ket az illelő hozzAtarw7.6i 

UZVI tl"D uoo\'fdl:lmi lfimil'zh·rhez (f·lh·rju;zthetik. 

H .. JC f' n,Jőr. Hz.i1ei benYl1j lbalj/ik a ff'JmeoMse iránti kt!r. 

j:D\ I, .lnntél'i 6 ullnJ<z1(>rtöl fUg!:, 
ÚU"fl\ai jj)" ... , \úJlIo .. I'lt'skul ill'",. I(:iko\'ai HrH. kO\{�z. 

lIai (in., hOI'u"j" JIÍÍJ i)rH. Óhtljuklil la.punk folyó fvi ;j.ik 
m lU ,k ,kl< (öi UZl:ndeK rnvatlÍ.n lk (>ll'j�1I kőzölt okoknál 

KI I m te'jt itil"'j'1!': 

LJ:.' fl 1I1l:J IlIf'II ti iir"ilJl. \ I cH'lIflór. 'rlHJniaIHlró. A fe. 

ln e ru� 11nl} k r.il ,Ü.rl; nelIJ IM70hlfi� 
.1, r.. r llJ11 lI'r 1$l"gapal'U �, IJ<l6r. , fjrsH'zel6 ét �l. G. 

\t.\lla parf i üre·J.:" '�:Ulfl{tr. , ,··vt(·len levelekre ninC8 \'!Íla
R..r.unk 

H:. GJ. c (>wlór K. \., P • •  1 .• IC A CSendőr, Szolgálalot 
{'riutu k{.rM·'.!ilm.' nl'/D vú.lu1.olunk. 

l\-JfJJo!6. 1 Nyugdíjat hOE�zauu időre eokinek fem folYlíAíta. 
Ila� l,edl" Uland" tat1QzkodlH,ra Amerikába vándorol, 
allTlr "'on kÚI:l'muni kell. IlOgy a nyugdíját It megbízottja 

(lill' ( fel .!. ' bl,JlD a khd��t,en \·t'·ll'Jo�n}t nyih'lÍ.lllbmi DeUl 
81.. tlllk III ;aIQtlllk. 

J(uIJa�, l .  Honát'Jr�z&.j{ terüJetén nz oHztrák buntct6töMény 

an ('néD) 1'8n. ). , .t tIl '-. k(.rd�"ei 8 Hol�6.18tt81 kapclolatofoillk 
J� en, allJkm lI&llJ mla�zolunk. BO fllJjogycúrlil k'��libb. 

Zah1\{tri. I . .-\ \'ál6pöröhl ueg.'nylu'ogi hiznn:..-itványok alap. 
jón l&bolly"litam neDl lohet. 1.. J{[mUs(.t váhuzra new tn6). 
f tjo� 

\. ,I. I .  IIa jclf'nlegi ftlkIlIDlüztlJti.�a helyét new illmefl, Je
lent (> fel a c al/ai 'If.Jgári ukola Iilazgat6eJ\gánál, a7. mojd ren . 
.leJtqf.�i IH!lyúf' Juttll.tja a rt<ljel(:nt{et. • ':-'-yUgQdtSD 87.(:tll&li 
I.ovkt,b a im.I"'1ltá J dijakat, Int 111. int'�1:r,tr·t wegbizhat6nak 
IJmndjlí.k :1. Cz(.g,!kel éh'höl IIUn I1j/inluIIH. '- J,(,/.\"ez(.11I7.I'r(I"" 
vQlna 01.1 I:J[,\' IlfJ!gr'lri i"kQlfli tallRrt/,1 'Uf'u-kér ,l"zlli!. 

P. V. l)rH H· .... ·tÖ. Ön ttHd, lTJert /lZ idézett ponhulk 01, on 
,illal (·ml ttdl lIIó,lon \016 hdyollbit�8e az 1 !IO:i, �\1 11. IIzáwlI 
tHI·wh·l, t. Köll ... nyo.IJcllI l1Joj{Jelont "(Ita? XVl. Z41011 !JfJn \'ó
IIt·lmi uli hl deri Iftndeldtol •. ln'ndeltlJldt 

Ua!IIl""f'H� l (11'f'U z"aIHI(1I'. 1\J:rd{.8pr� lapunk el6z6 llzá. 
Imun l.(!rk. lMI Uzcnet.i k"zotl kilOl!ritő fuh'i16gfJItitliflt tal61. 

II. t:: I:ntlór. A ""ua,1 "yolnl kom .'1,61. mugánuton llIoglanulni 
Igf'n 1I!!luJ ,J"I" g". lia Inf.gi. rUljd"jn tnllKtlt, rfJnd(:ljf' JJJI'U- b6.r. 
IMI} kon}, k(f(,�ked{,,,h(m az "lOn "zAJra 1f'l{olkahllflHohb _Alm • • 
fil,· 1I(.'lIet n)'oh1oTlI. Az itr"t n"lIt i,unorjlik. , A pf>MIt,i flltí�t.fi (11Iú,lwk liI'm kin/.!vod8. hanellJ II zolglll 
dlá�nUII,1 (uk'.1oftl,," ,·16Iépld/. {llIal tÓJtt.tnek Ilf'. I'rMmJllolj{llJal 
I Ije tti lj itt rfillu gyukurlathün, 

J ... L. J ,  lia lJ. (·fHJndörllflgtt.i1 n Illik át, akkor "'1: ttt/óp,11I kOI 
fotlf'n .. ptnzúnör (.l-1n"l fJJlfJ!tóll j,l., flz iglJltyjf)gUlllllhá�i 

! I.�"I ',n ,,,lett(J� l·nM n"ul .,.dl lil< liJ(yoIClltl". Orl·J.: f'lof('II II 'II' "'dj�" l" \lllágitr1ltt'rl ti Ill;(l�lflbfln laknk "lnw flllillY""OZ �1 P' t UH·glí lll.lpilund/. fili ZI·J.(d !lIrtl/zik Ih:dni. U, .I \ JH, Ilu , ofIJlJl{IIk uli It , ,·rlnWI k(,dJ'�flit""i diJfll /I 
(' on,Mr I htrlnziK fil.dni. 

a. {'RI,ndf.ir I Li i,Mkl/d,611 
lntl ül.kflr Igert. 

I' ., \lár (' 1'/lfJljrHJ(It�1 , l h/ltl/tI ifi �vi .. z"luúlol iJittoKltja 
" n}fI"dtJ1J(f.II}I . Ol Ilt. Ig6nyo "lIl1"r "(>111 lizlln ik IlII'K, ha ilóz rtl"nft ! l'"lgAri flz .. lgAJall>11 1" )1 ill \ \ ,UJ)ltit C 1.,<IIir 'K"'I 
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HIVATALOS RÉSZ. 
SZEMÉLYI ÜGYEK. 

Okiratil ag meg<lic8érlettek : 

A m .  kir. VI. sz. csendórkerületi parancsnokslig által : 
Edi ... Antal ez. őrmester, a. mult évi junius bó 240-én 

Ditró közsegben kiütött tűzvész alkalmával a tűzolhls 
körül, valamint ll, személy· és vagyonbiztoDRúg meg
védés<Ínél kifejtett fáradságot nem ismerő példás é8 
kiváló tevékenysége és buzgalm áért. 

A m. kir. VIII. az. csendőrkerületi parancsnok8ág által : 
Nfl9Y Só.ndor járáBőrmester, mflrt az 1 !IO�. �vi május 

6-án éjjel Papp ZRigmond al8Mernezelyi lako8 kör
jegyző és pOHtameRter bivatallinak dinnmittal történt 
felrobbantáaa, tovúbbá a Na:;,'ybánya vidékén levő koJo
ranczi és veresvizi arnnybányákból J 891. é"töl kezdő
dóleg öt éven át 8zakadatlanul folyt arnnyérczlopáfwk 
tettcseit fáTlldflúgot nem ismerö észszerü és leleményes 
nyomoz{IB folytán kideriteUe 8 nz igazságszolgáltatús 
ke7.eibe juttatta s végül, mert mint sza.kaszparanc8Dok
holyettcs hORSZf\bb időn át kifogástalanul müködött. 

Nyi lvánoRan InegdicséJ'tette k : 

Lu/uic.'i Ferenoz ör8vezető és "'(ibifl/l 1?erencz csend· 
dr, mert a mult óvi juniu8 bó 24-én Ditró községben 
kiütött tÜZVé8Z alkalmával Q. tüzol tás körül, valAmint a 
személy- é8 vngyooLizton8ág megYédéBénél őrapaTflncs
nokukat hatha.tósaD, teljes buzgalommal és odaadóssal 
t_mog"lhlk. 

I!:löléptettek : 

1908 februór bó l-én} : 
A m. kir. lll. sz. osendőrkerület állományában : 
prile8zi jJrtl(!",�k!l Gyula örsvezetö czimz. örml.!ster. 

ormeiit/Tl'é. 
Ifrrbei Gyuln és L,,/;afo.'í János örsvezctök 6nil'czelrj 

('úmU'ff')o, iirfllf'str1'rkké. 
Rigó Istvón oz. ör8vezetö, II-od altiszt ö1'",reZelölIIi ; 

lovllobá 
nz öt óvi tényJpges osendőrségi szolgálat bt'(cjer,óae 

utiln : 
a m. kir. L sznmu cRcndőrkorület állománYll.bnn : 
\aml .16zHor, Clw9f':i Kulmán, CsopfJs Józ8ef, Jrlllká 

György, \lUf/flri Áron, I�akfll() ... Ró.udor, CHrkme 'raInttS, 
"';-61'.'( Henö, J{i,K,'( PAl, /fort/ól h G.vörgy, II1'os J�nö C8 
\lá/!J"" ,János CH ond örök, ('sem/őf l'7i1llutCJl urs/Iru-
10'/;/,/1 

Ferencz. Kasl,:dl'r Jáno8, Calicz" .Jáno8, fiár Ferencz, 
Ben·dá. Déin, J/orosi János. Varg" Ján08. Bundor 
Sá.ndor, OMh .János, A'e.fJ!II!JJ Gábor, /)r"!:,, Mihály, 
I 'iw'ze �Iárton, /úCJlfÍn Yazul é8 }O!I (lm.� János c8f.'nd. 

örők. 

Uáza!iságra léptek : 

A m. kir. lll. sz. csendórkerület állomanyában . 
Ola'oM József L, örsvezető. SifIWIl Matilddtt.l 1 !lOS 

januur 28·áD. VAczon. 
A m. kir. VII. 8Z. csendórkerülat állományábsn : 
F/f'iseh/!}' Ján08 jára8örmester, Philipp Emí.lia Her

minaval, 1 908 január t B-án. Fogarnson. 

PALYAZA'l'OK 
Több másodosztályu hadseregszolgai állás külön

féIe bntóEiágoknál és állomlÍ8oklJan. Flzet!:8 1080 kor., 
Törvényszerü Jakpénz é8 t :W korona eg)'í'nrubázaH 
pótlék egyszersmindenkorra. FeHt_·telek : nemet nvelv 
szóban és irá�Lan, valamint 11. 8zámohi.s íRmerete. Ker
vónyek a közös hadügyministeriumboz 1 908. évi már
czius 1 0-ig. 

Egy utkapar6i állás Baja vúrosDlil. Fizeté. Gno K. 
Huhailletméoy szabályszerű. Magyar nyelv szóban eB 
irúsban. K�rvenytik HajH. város polgúrmesteri hivatala
hoz 1908 mnrcz. �I-jg. 

Egy hivatalszolgai állás a eJatinai kir. jártlSLirri-
8ógnal. Fizetas 8W korona. Lakpénz 1:!O kor. nuha
I1letmcD)' 80 korona. Horvát nyelv szóban és lláRban. 
Kén t!nyck az eszéki kir. tÖT\'ényRzék dnókébez 1908 
mti.rcz. tO-ig. 

Egy írnoki állás a nAgy8zebeni kir. türvenyBzek
noJ. I·'izetés pótlékkal l too kor. Lnkpénz. LU> korona. 
�ItlllYar nyel\' szóban és iru.ahsD. Négy középiskolai 
osztály. Hat havi prÓLaszoJgálat. Kcrvtinyek o. nagy-
8v.ebeni kir. törvényszék eJnokéhcz l �IIIS. óvi mó'rcziu8 
hú I I  ·ig. 

Egy pénzOgyi kezelési gynkornoki állás " nag)". 
ktlrolyi IH�nzügyigazgn.tóságllul. 600 korona segelydij. 
Magyar nyelv szóban cs inlsbnn. Kl.irvények n. DOg),
kúrolyi pén7.ügyigazgl1l6aághoz l �IU}-i tipriliH l -i,,:;. 

Egy irnok! állás fi. bonyhadi kir. jilrtlsbirósó,gDlil. 
Fizoté8 IlOO korona. Lnkpenz 300 kor. Magyar nyelv 
szóban é8 irásban. Ntogy középiskolai 08ZÍlíly. ']'elek. 
könyvi vizsga. Kérvények a 8zck8zllrtli kir. tOT\'cnYl'zék 
ulnökóhl!z I !lOR marcz. i-ig. 

Több rend6ri állás 'l'l'ml'8Vú,r flZ!l.b. kir. nirolma!. Fi"t'
tés 7':!O rc Lakpánz 1 20 K Napidij :! K :!u fil TerméB?l!l
ben i ruhaznt. !\I8�ar nytllv sÚlban {'Ii irusbnn. Hat 

.Jt'lróJ''Vczet6i jelvónytlyel elláttnttak : bavi próbaRzolgálat. Kérvenyt.!k Temesvár tizah. kir . 
. \ m. kir. VU. R?{imu 68endórkerület állomlluylibnn város rendör fókapitllnyi hivat!\lúboz I !IIIH. JUD. 30-ig. 
-""lflU/on Imre. l..'SOIllÓH János. Rarlrik LI\?lír, /I"I'd A D)'ugdijai' ÚR ost'lábon köveh'nd6 eljllrllsra 1\ bOD\'éd-
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t Me",Ar,·nd" Pe'" 'kN·eW"' .. � 1�:gH�:���: g,';"kl,'61 ����·iy����a2::z��:�:g�':�� 

pes arJe gylékcmben. melyet Ingyen cs bérmentve 
kllldök bárkinok, kl ezen lapra hivatkozik. 

SCHÖNWAlO IMRE. PÉCS, órás",.s!. és ékszergy. 



('8 I�N DÖR8ÉOI J,Al'ü f{ l !J08. fobruár ::!:l. 

"/ti Rondeleti Ködön)' (Szabályrondcletok) 1907. ovi 
ll. sZÁmIlhan .!H3:l/�Jn. 8Z alatti kórrendelet irányadó. 

Egy irodatiszti állás a brassói m. kir. pönzügy
i�azg(ltóRógnnl. Fizetés pótlékl!:nl 1 400 korona. Lak
Ft-DZ L!() korona . Magyal nyelv ezóban ős in\stJan. 

Nl;g)' kÖ?:t'pisko]ni osztály Kezelési BznkvizFlga. (utólag is 
tehetől. Kcinl'Dyek o. hrussói m. kir. pcínzügyignzgat6-
f'ágboz j! lOd mlirc7.. ·i-ig. 

Négy pénzUgy6ri vigyáz6i állás az egri penzügy
iJ,::&zRat6sn.g teruletén. Napi zsold p6t1ekknl 2 koroDR. 
Laktanynezcrü clbolyezée. Hubnatahiny 100 kor. RZI�bú.ly
IIzeTű mellékilletmúnyek. Magyar nyelv szóban ÓR irás

ban. Kérvények az egri kir. péDzügyignzgatós{lgboz l nos 
murcz. :i l - ig. 

Egy hivatalszolgai állás Nngy-Küküllő vármogyéDéL 
Fiwt,', GOO kor. Lakpónz 180 kor. Htthaillelmóny Ro 
koronR. Magyar nyolv Bzólmn és irn8bfLD. J�gy óvi 

próhn"olgólat. 1{!r9únyek Nagy-Kükü1l6 vármegyo al
iapánjáboz l n08. évi februar b6 �G-iS. A D,'í'llgdijnzt\s 
c8ch',ben követendö oljúrllsra n bODvódsógi Rendelet j 
Közlön)' tS,abályrendeletek) 1 007. évi I �._ 8zámában 
3A3:l oln_ .v.ám nlatl köv.,,,t"11 l,örronc1olot i rányadó. 

Egy hivatalszolgai állás a nagy.zombati m .  kir. 

n,lóhivalaIDliI. Fizető, pótlékkal 600 kor_ Lakpán? pól
lékkal 1 80 1<010nn. Huhailletmóny tjO I<or_ 3 korona 
Dapidíj. Mngyar nyelv szóban ós irnl:iban. !{órvónyek 
a poz80nyi m. kir. pónzilgyigazgat6.ughoz I n08 milr

C?iUB I O-IR'. 

A magyar királyi államvasutak téli menetrendje_ 
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