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MegjeJ/oil SZERKESZTÖSEG ES KI ADÓHIVATAL 
mindtD ,'wllap. Budapest, IV. Egyetem-ntcz& 4 az 

Magasabb iskolai képesités szerzése 
legénységünk részéről. 
lrta i'uyiyh IA� -ltj I' endorI!. 'adOI, 

Az utóbbi pár é,- alait szinte elharapódzi k II csendör
legénYl;jég között az a. törekvés, hogy a. tcatületLtI lépe
sük alka lmá.at magukkat bozott hiányos iskolai kép. 
zettséget tanulás éa utólng letett vizsgák által annyira 
klegéazitsék, hogy legnJább az R,laóbbrendü ti8ztriaelöi 
kezelői állásokhoz megkivlÍnt minimális min6sitéBBel 
(négy polgári, négy gymn.) rendelkezzenek. 8 mikor, 
mint igényjogoBultak szolgálati idejük Ilzon stadiumába 
jutnak, bogy pályázhatnak,  minden igyekezetük abban 
meni l  ki, bogy ezen utólag megszerz8tt iskola.i képesi. 
tC88el egy bárboI létező állást eluyerhe8senek. 

Egyikn e k  sikerül, másiknak nem, Az is bizonyos, 
legalább lL tapa.aztnlat azt mutatja., miszHint az ilyen 
képesítés megazerzéee rengeteg anyagi áldozat liba kerül 
lagényaégünknek, s .,\ • legkedvezőbb eset.t véve, hogy 
HZ aUó.st megezereznie sikerült, még mindig legnagyobb
r�8zt küzdelem az élete az ilyen módon lett tiszt,'iseló

nek, mert rendszerint nem tud beleilleszkedni új tár
Ro.rlalmi helY1.etébí', igényei, melyek tetltül6tünkn�1 bizo

nvos mederbe ezoritvl� voltak, llBgyobboduak, javadal

�nzásftbóJ, mely a csendörBégból vnló ti tlé pésl.' utnu 

korúlboltil 8 n év mulva. tesz ki 1800 korODl'lt �s meg

felolö lakbért, megéln i nom tud, 8 ld VitU tó�e, nnnak 

is, hogy n rand es polgári uton az állást aIérnt J8)'�kvő, 

vngy már nbbnn lévő kartársai bizonyos félteke�)'rleggel 

Daznek rá 8 nem e;:ryszor lekic�inylik ; szófai tnrhett't-

lennó vúlik helyzete. 
, t Ez körülbelül az (illapot azoknál, ft kik ily ti on 

alaóbLrendü tisztviselői ,Ulást elórni tudnnk. . , 

l r· -'ttek kik rt' lIzben 
De igen sokan vnnnak Am (\ c oro , , 

- ' I l  t. llu'llcH sem ke-
nzért, meri n r{'DJjt:ch'g nn)'ngl II ( 01.(L , , 

H k nD il kÓp�PHttl8t H�t'rzO 
llUHf�k n vizsga! lolt�nni, HII� �n'l\ r I , . 

k k t klté\',' nbboz ,.;cm uJO nökök hCCMllpÓ.HIUDU mugu o " 
'k . 

't k IL mIHI! r('�z 
jntnak. hogy "iy.sgti rn bocMAJ aR<laOa . 

' t '  Ilott ' k I . k(lJlf'RI 1'11 mt· 
perlig R I'.  ily uton mpgucrz(·tt IB o RI 

' I ' 
, . ' ak \'t',j:tczt (>\'1' nOIll 

JJróllRHzolglillltrn hOt'R(lJtl�hlln, lino 
kk I .t · . . ,  ' ('silk ll ' or II J ' IwJl(�R n", 1116irt BZ!LltvIZHRi\t 

_
lot(,01ll 8 

_ ikül' 
r 'et mikor JJlllr II ri 

ho�ry nngy fII,ha vlIghl n tl)BZtlJ : 
Inlllfl11l1 rornl'nye HZtlrter()l:jzlntl ellltte, 

Nem egyszer kapnak az öraök bllogzatoH fölbi\'asokat, 
melyekben az igértetik, hogy 1\ legcRekf lyebb iskolai elo
kepzett�ég mellett iR nrnnyl llg rövid ptir hónap alatt 
c.�ekély kölls':.'I!Jel csendóröket, altisztl'ket úgy elökcsr.i
tenE'k a polgári iskola tantó.rgyo.ihÓI. hogy a negyedik 
osztály ról a ,'izsglit er€dm�nye86n letebetik és maguka t 
tisztviselői állásokra képesitetté te,<;zik. 

Mi tRgadns benne, legénysegünk az ilyen dolgokban 
még túlhiRzékeny, hangzatos jelBzavn.knn.k könnyen b o 
doI, s nagynehezen osszekuporgatott fillereit viszi egy
másután fl- magasabb képesiMs olll'�rú-ra, addig, mig é�7,re 
nem veszi bE'csapatását, vagy a mig el nem megy a 
kedrc a. sok anyagi áldozat hozáslÍ.tól. 

A czél réHzint /lZ, hogy legenységlink tigyelmét nz 
ilYl!tén 8zelhúmossagokra is felhhjuk,  .'i ezáltal meg
óvjuk öket oktalan anyagi iddozatoktól, másrészt meg, 
és ez a főezó], hogy arrn az esetre, ha. a viz8ga.t le
tenn i ktÓpeS(lk ,"oInAnak is éR mimlemífOIl egy ily minö
sit�sb6z kötött állást akarnak elérni, legalább némileg 
megjE'oJöJjűk azon eszközöket, melyek segélyénl az ily 
IiIhiRboz megkivánt altalónos ismereteket rs (l kellő 
társadalmi műveltséget meg8zerczni lehet. 

Az Illtalli noa ismereteknek éR á.ltulános társadalmi 
mlivcltscgnek legelső alapfeItételtJ nz, bogy az egyén 
IcgslEibb egy nyelven he],Ye"en irni, olvasni, loglllmazni, 
kö�öuség(ls szó.mokknl, tizedea és "nló törtekkel a négy 
ala.pmú\'l'letet eszközöini alapoRsD tudja, nz ország föl,l
rajzi éR politikai \'iszonyait alapjában ismerje, oz tit 

vildgreRz, dc különösen EDr6pB politikni Úl ullamjogi 
beosztását, az azokban urnlsó kormányrendszereket 
legnlább li.HaUtnosFlligban ismerj!!, 8nyanyE'hen uillttmi 

tiszt\'isclőknél n magJ'ar miut bi"atalos nyelven) ma�lll 

értclmeSfln kif(ljl'zni, az oh'n .. ott anJagot nz irodnl mi 
oyelwn mn�ynn\zni, értelm('zui tudju, ti wiudl'u dDT\'Il
s�gtó1. kiizönRég(,R�l>gtól mf'ut gondolkozltsmódra tcgYt' U 
Azort, mely ijzl�l1cmi finomRlígAt, keIJó i'limuh.koD)'sl\gnl. 

s .ItlIl!wl'lH'k t'g)'eOCSE!('gl't tükrózzl' YII!SZIl. 
f':r.t perli:.; nem n tlloköuyvek nnyugl'lDük betiiRzcrinti 

11l'mugoI1i!lu\'AI, hUll(\m n hlló l'rtt>lem sENinti tnnulu'!' 

sul. Il Rzomkor.uRbul \'a16 fijitYl'lmefj oh 8stiHHIlI, keUo irA-
Ilyukorlutokklll If·het csuk elerni, ,\ sr.limoll\R kdlő lh'� 
gynkornlfum t.1 m(l11ut! (>Rnk ülö l,érdi'At'. s .... z l\ltBlub'Hl 
könnY" J\ m l'j,{v 
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Ámde oem megy ám egyre, hogy mit olvllsunk azóra
kozá,Lól. 

lJindenekelött jól meg ltell válogatn unk ilyetén 

BzórakozlÍBunk anyagát, mert II mily nehéz e mellett 

is u szellemi mtivelődéa, épp oly könnyen eldurvul II 

lelek. II jó érzék nem az irodalmi nyelven és kellő finom
Bag nélkül megirt férczmunkák olvasása által. 

Az emberek egyénisége különböző léven. az egyik 
egyén az egyik, II másik egyén II másirlinyu irodalmi 
művek kedvelése felé hajlik, ez azonban, ba jól meg 
vaD vá.lasztva az olvaSOl való, teljesen egyremegy. 

Szá.raz, tudomá.nyos munkák olvasásá.ra II kevésbé 
iskolázott egyén hajlammal nem bir, mert aDna.k meg
értésére elegendő tudá.ssal nem rendelkezik. De vannak 
nagJneru magyar íróink, kiknek művei, legyen az költe
mény, regény, elbeszélés stb. oly egyszerű tiszta. magyar 
nyelvezett�l, cs oly könnyed modorban vannak megirva, 
hogy a legegyszeriíbb ember is könnyen megerti, él vezi, 
s a szép eszméket, melyek benne kidomborodnnk, 
k önnyen magába szívja, s valójá.ban meghódol neki. 
Az ilyen müvek nyomán nemcsak a szép eszmék, o. 
kello hangu1atok ébresztetnek fel az egyénbtlD, de a 
könnyed nyelvezet. a keresetlen modor, mintegy be .... 
feszkelódik az olvasó énjébe, s beszédjét, kifejezéseit, 
egyenességet egyenesen tulajdonává is teszi. 

Ezért van azután az, hogy azon kevésbbé iskolázott 
egyén, II ki {elnőtt korában kezd szórakozáab61 olvas
gatni, az első időben mintegy rabjávli válik az olvllBás
na.k, alig tud szabadulni azon benyomásoktól, me
J�'eket fl múben kifejezésre jutó gondolatok lelkére gya
korolnak. 

Ezen benyomások a. lélekben szánalmat, örömet, fé
lelmct, aggodalmat stb. az éppen olvasott képletckhez 
képest váltanak ki, II lelket minden oldalról próbára 
teszik s mikent a sportok a testet különféle irányban 
foglalkoztatják és több ir"nyu ellentáliásra teszik ké
pessé, ugy ezek a. lélekre szelJemi tornaként hatnak 
h eliiJdézik oly irányu érzékonységét, fogékonyságát, 
melyek azelött vagy éppen nem, vagy csak nagyobb meg
rázkódtatások, különösebb eset behatása alatt voltak 
hp esek m.:gnyilvánulni. 

Ki ne iRmerné csendőreink közü] legalább egy-két 
k(j1tem�nye révén a mi ha.lbatntLan kö1tőinket : PctlHi 
f;ándort, Vörösmarty Mihályt, Arany JáDost? Ki ne 
olvasott vagy hallott volna. Jókai Mór, MikszátiJ Kál
mán, IJerczeg Ferl1DCz. Báró Eötvös Józsof, stb. nagy
ne\'Q íróinkról ? 

Ezeknek a nagynevfi kőltőknek, iróknak művei az 
önmunlf.idr:sf(· epp oly Latékonyak lebeto(·k, mint a 
e"�c,*mó fejlődesé1'e az llnyo.tej, meJyJy(:l erőt, életet 
szivo&.k magokba. 

I'etőfi Sándor, VörÖHmarty Mihály, vagy Arany .Janos 
k(JJte.ményeíIJÖl egy-egy kötet egy kí8 világot vis? be 

il lpfJiolJb óráJ", 
J�J,'"f4zoJJdabh ("kKZfJr�k. cR1",zert1töl a logtlr4gá.b_ 
bIg, uRY kéfolZJI(·lJz. mmt r(!l;zleutz(�té"re 1 0  évi 

J6túllá .. mellett kaphtlt6k 

egy-egy cscndiJrlaktanyába, s a boI nem volna még meg, 
fösvénységre vall azt or néhán.v koronát kimélni, melybe 
ezek beszerzése kerűl. 

Több neves iróinknak művei ie ma mar annyira 
hozzáférhetők, bogy csekély anyagi áldo."t melletl meg
szerezhetők. 

Nevtelen szerzők műveihez különösen a7.ok, kik ily 
müvek irodalmi becsénak megitelésébez nem értenek, 
ne nyuljanak, mert fogékony lelkük kárát vaUhatja. 

De felemJithetjiik itt még II mi fővárosi elterjedt hir
lapjainl,at is, melyek sok-soH. ezer példányban meg
jelenvén, rutó tűzként terjesztik a felvilágosodást, művelt
ségeL, kevés Imyagi áldozat mellett lehetövé teRzik az 
általános tájékozódást, i smeretgyüjtést, s tiszta zamatos 
magyar nyelvezetű kkel irányt szabnak o. keresetlen, de 
irodalmi magyar nyelv terjedésének az ország mindon 
zugában való meghonosodásának, s minden vidékbeli 
tájszólástól menten min tegy {ölkinó,lják az alkalmat, 
hogy fi. ki akarja, magát tovább művelje. Egy jól meg
választot! lap minden laktany:\ban Itell bogy legyen. 

A ba,rmndik cszköz az önmüvelődés fej lesztésére II 
felol vllsásokon. ismeretterj esztö előadásokon való reszt
vevés. Ma már majdnem minden községben tartatnnk 
ilyenek, tehat ezel<et az alkalmakat is ki lehet használni , 
hogy a czélhoz egy lépéssel tovább érjenek csendőreink 
és altiszt jeink. 

Mindenesetre baj nz tesLületünkre, ha csendőreink 
bármi ok folytfun és a már érintet� módon eligyekez
nek testületünktől, itthagyva. a biztos és oly megélhetést, 
melybe magukat már kellőleg beleélték, s más oly 
állami szolgó,l.tba lépnek, boi a szerzett képesités alapján 
talán beválnak, de egyoldalu It.pzetlsegük mellett új 
helyzetük be magukat beleélni nem tudják, ök magltk 
is elégedetlenebbek lesznek, mint volta.k, s az állam ia 
kevesebbet nyer velük az uj alkalmazásban, mint o. 
mennyit ve8zitett 8zzal, hogy jól kipróbált régebbi áll<,
,ul;at elbagyták. 

A magasabb képesítés iránti törekvés dicsérendő 
erénye mindenkinek, annál inkfíbb l'gy csendőrnok. ki 
az ö terhes szolgálata mellett is tud időt forditani 
arra, bogy magát továbh képezze, s ezért nehogy azt 
higyje valaki, hogy az ilyon irányu törekvést, bárr Bok 
esctben fi. testületet elhagyni szú,ndéltol(,ás a rugója, bárki 
rossz szemmel nózné, de viszont höteJességet vélünk 
teljesíteni, hogy egyrószt az ily irányu törekvéssel já.ró 
kudarezt61, vagy lelkctlen közve1itök becsf\.páRaitól, B az 
azzal járó igen tetemes, sokszor bitíbavaló Rnyagi áldo. 
zatoktól legénységünket óva infsük, másrészt meg, hogy 
nemcsa.k fl polgári állás olnyeéétlú czéljából, do csupá.n 
az őnmüveláH czélzn.tnval magl1kn.t t ovább s nemcsuk f� 
szolgálati állás IÍltal megköV<:ltelt {"hM egyoldalu ini.ny
ban képezni akaró legénységiinknek emlékébe hoz�Hd(, 
hogy nem néhány tankönyv anyagánok szószerinti be. 

BRAUSWETTER J 
mll:6r{ulDál Szp.gerl co. 

..... Javltf&.sok li óvl JótfL.Il(LoFI mellett. � 
Á r.tfjR'yzél( I II IlYen 1 
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�agolá�aj h�nem irodalm i  é�ék ü  müvek, eltorjedt jóbirü rovArOBI napllapok vagy széPirodalmi [olyóicntok olvasásIl által kell napról·napra gyarapitsni ismereteiket, caiszolni lelkületüket, eIsajátitani szeretett hazá.nk tiszta, zengzetes nyelvét 8 ezáltal megazerezni _ bár hosszú időn fLt i,. az általános lelki művelt,óget i,. melylyel min. den tisztviselőnek rendelkezni kell. 
A tapasztalat igazolja, hogy a képesítés meg8zerz�86rc való törekvé, legnagyobbré,zt Cerde utakon törMnik. Igen Bok belyen van az öraállomáaoD polgári iskola, 8 igy akndna correpetitor is, fl. ki az iskolai Dnyag elsn.játitását elősegítené Dom ia tulsfig08 honorMás mellett, mégia ezen kedvezö alkalmat mell6zve caendőreink 

vagy padlás-zugra. lesznek figyelmessé ft lakók és elgyötört gyermeket találnak olyan bolyon. n. bová jóJeJkIi emben�k még kutylit Hem zárnána.k , hol pedjg rn�gunjfik baUgatni valamilyen kis gyermek ja.jl!ikoltáS8U, a kit apja, Ilnyja lassu kinzá'lsal ver halálra. Jön n Cőljelentés, az eset ft lapokba kerül, az emberek felbáboroc1nak és músnap-harmadnap ugyanez megismét-lodik. Megismétlórlik százszor, ezerszer. 

• altiszt jeink sokszor csak egy napi utazással elérhető helyeken levő i,kolákdl j elentke'nek vizsgám. ott meg' előzöleg 8 - 1 0  napot tartózkodnak elöké,zület .,imén á8 r.ngeteg költ8égeket okoznak maguknak. , magukat is, az iUeM tau intézet vizsgázó tagjait is gyanuD!lk te,zik ki. 

A bünök büne nz, bogy apák, sőt méf! .fJ.flakl'abbrJ,n anyák brutális 8zivtelenséggel gyötrik agyon gyermekei. ket. Legtöbbször a nyomor 8Z, EI. mi fi förtelmes bünre ösztökéli a. szülőket. A nyomor, n. mely kétségbeejtd gondokkal tölti meg az anya szivét és rej ét, bogy ft gyermekeknek szeretetére ott töhbé bely nem marad. A ki, ártaUan áldOZAtok pedig legtöbbször kedvetlenűl. UOS8ZUSBll fogadott jövevények ebben a nyomorult élethen, törvénytelen gyermekek, vagy pedig valami része ges napszámos-hdztartásnak fölösleges részei, A sorsuk mnr születósüktól fogva az ébC!zés, veres, ft mit Rnnál kiméleilenebbül és kegyetlenebbül osztogatnak nekik, mert !I. kia martirok jóformnn védtelenül vanDak ki. szolgálta.tva. kinzóiknak, a kik II kicsinyek szerencsétlensógére 8zül6iknek \'allbatjlÍk mllguka.t. A ki fl kivánt tananyagból elkészűlt, !lnnak nincs szüksége bujkáJásrn, Iiz megfelel az x-j vizsgázó bizott-8ág elött úgy. mint az y·i elött. A kátes uton szerzett képesitésnek pedig úgy is csnk kéte, értéke lehet. 

Többnyire mint említettük -- a. nyomor elkese-redcse az, a mi ezt a lelkellenséget kivá.ltjn az emherekböJ, majdnem mindig azonban hozzlijároJ ehbez a kinzáabao lelt brutális vissza.taszitó Öröm. Az er6s felnött ember gyönyörűségát taló.lja benne, ösztönet (lle. git; ld, hogy a gyenge, védtelen gyermeket verheti, Jiinozhatja. llisz a nevelök es tanítók bruta1itnslÍnak is, fl mely nem egyszer végzc5dik nzzn.l, hogy It tanítvány nyomon�kká lesz, vagy bele is ual fl nevelésbe, gyn.llmu ez fi kinzóösztön 8 magyarázatll. S ez a kinzó. oszt ön sok emberben hata.lmas perv<,>rzit/lRsli. fejlödik, lígy bogy az egész világon vonna.k klubok, 8 melyek azórt alo.knltuk, bogy bennük illlen 1II/'!llácl!ledf'tt ider/�ctf( emb,�,.e'" a ;;zcllvedélyükd k.ú'I':gilltt',lQJék. 

Bo. már valn.ki minden áron magasabb iskoJa,i k�. pesitést akar elérni és arról bizonyiLványt szerezni, tegye azt az egyenes csendőrhöz illő uton, B bo. o. vég. czólja ezzel RZ, hogy az ilyen képesitéshC!z kötött tiszt. vise16i álláshoz JUBSOD, számoljon saját énjével, hogy mint ilyen meg fog·e tudni felelni, nem teBzi·e ki magát becsapáanak oktalan o.nyagi kindásokn8k, s vesse latba, bogy fi biztos jelent érdemes· e feláldozni o. biilonytalan jövliért ; mert Rz állam érdeke úgyszóJvQn flzonos az övével. Az állam osak úgy nyerhet vele, ha kifogás. talan művelt tisztviseldt nyer benne, 8Z Ő érdeke pedig, bogy mint ugyanolyan tisztviseld érvényesülni tudjon, 
mert ha. nom igy Rikerűl, igazán nem tudható, hogy 
melyik, az állam vagy az ily uton lett üsztvi�elő vo· 
"itett·. többet dc hogy "'tIldk,Uő sokat. AZ blzony08. , 

k' t 'he fia pedig ennok dnozÁra is tudva megy vala I vesz c , 
• ,ak mngát okozlmtja majdan baisoraMr!. 

A bünök büne. 

CA gyormeknapok olkILlmáb61.) 

Egy bócsi lapban a. minnp ol\"lls'unk egy hirdetést, II boI rossz gyermekeket ft legújabb metbodus szorint lfI.tlllllc el megfeleM porczió veréssel. /ÚilOll bCl'elldl.'zelf he/!Ji'>\"f) fiatal [" án.'lok s:címúm. gg)' tnnitó, a ki Budnpest egyik munkáskülv/\rosáhnn hatmn gyermeket nevpl, megfigYtolte, bogy egy iakolllov nllltt s:IÍ:;!lllIl'allkél eBetben jöttek a tanitványok kék fvUokkaJ, rlagndt képpel. veraJálutásos ütlegekkol az i!lkol.i.1 n, IL miket mind n szülőktől kaptak odahaza. I{(uom eAutben kellett u birósúgnak közbolópni, hogy f� gyermeket u szülők ellen megvérlje_ r oU egy kis leány nz osztliJytiblln. nirszegóny, eá.pndt, nyug��lon, de okos . kedves kis lellny, fi ki minden másod.barmadnap ilyeu otthoni cmIók('kkel jött uZ iskolába. Eg)' alknlommo.l dióuyim dagadt, kék meg VÖrös foltokka.l állitott bo ÓR ki tWOO tudta nyitni II szemét. Hosszu (aRga.tns uttlll végre bovnUottn : 
Jrt" : 

. , I ellen sok8zor mód, , Olyan hünr61 eJt�n k  8zót, 
(l 

m
� 

y 
k is dl) 11ItnMbilD Já.bnn van Cöllóplll n C8.0Drlórs�gne 

I n' siba HzdUoi nz ogéllz t!\rsadalomnnk kotoleHR�,g
t
e 

v,�IJ�ndó rorntukkll voJe szomben. A Japoknak SZID 
� k sorozata, Ilol II vált IL '1'jCl'UI/'kktllzá:wk"ól szóló ,hire 

tó piszkos kör-. ób' . h d' I ·  n ós bi\jmoresz 
I k 

pJooz en rot n � Rzn mit 
clbüJyiilfo tn1l\ Da nyozotbon C8ontvftzzn. 80vn.nyodvo., 

k Mil dilOiloóólm egy gyormt:'kol, boj valamilyen aOlr , 

Az ,:d"s uJ/yám ... :rHWII I llyolI A tanító (eljelenteUe n lelkeUen uMRzon)'t, Il minllk az yolt !lZ erodménye, bogy IlZ Iluyát szóbeli megro"1�Hhnn részesitették, nzttl.n pedig elboc!lIitottt\k kis dido. zatllrul rgyiitt. llinlbogy uzonbo.o Rz f)setm.k ml'gif! hirc lcorekcdeU. /IZ egósz csnhid elhurozoJkodoU a kör. nyókl'ől , 01 vitték fl, kis If'Áuyt is magukku), II tl�nitó tőhbll birt scm ba.llott róla.. Kópzl'Jbetö ; milytlD \'olt (lZ {IJtltu Il;,uh�n, bOB,r a szüloinek l'zt n keUlJme�ll'118ti-get nlr8Mzcrozt�. 

�·�:::::""::==:;::::=--:;;;:1;;ti""i::"�n�i�i��Y�i�Ó�. detolrtiv.- történe tok gyüJtomóuyo. I erodoti bU ';JI • kO .. Ik •. ' " ,. h.k J,I, .. " ,  m •• , J . .  , " .. k"I" 11. V, .. " .... " f k t k--nvv lrtll dr. fiut/,i So",·" 1.'
, H , V, A. 6Ju"kui nll,IAJH'�t 811jl6 RIIIU r. "'. IItll01l1l011 " lIAII'II e e e O 

I.IlInu"- lll, TUtir 11l1"01. f'
\,I ', Tudr klltruMI ,lJll1rt·1. "Ill, O\llnn. I'tI. t · uM/Ak n: Mik VI, IIIro_ u�I1.4rn,u"kX, Mwll'rn t"'IlAruk \IIII'h-" I.dll" !.!(II/ 0 11111 / 11'1" ,'11"' " ,,, ,,,1'/ , lörlilnlllk " Mt.! �J�/\t K A" lf'nd" h,'lii 2 kOf'Qn�J htJ.�1 '"II'//lJ" .J/, /11 i{ tJ NO,SY, 10 k 1I,lh1l1 ,lIó ."r<lIlIV' "s 1IIC1hvnl"9utnh 14, .\11111 ��I,e kdnp_ h hp ''1.,\ �\ 1"11'1"11 L \ It ',m. 

Á 'l k A loIJ&. I '  d o,t I " (llll ru IIt.h\lIlnkt\nl ""III. - nr. kl dóbl,alnla. Bu ILJI , 8ZILÁOYI 6. TÁR8A kou,' II 



Lf" .{-I fili ti Jtf.1ty'·, lrn�Ahj,b-f, \'I-gzdt {�V 1'.f" '(JF.Z ',yk 
• Hffú:k 

'
I JIJ IJIhhfly t- t (1IIV IJt 'fl addyl f�l " 

t Li A (I ri f/j' �hlilt {II fr íd, I lIfI f: Jfjr, (,.J,. tw-t 
tJ.3V (,·lt lllLtrb. hit �yl rrfjl:khJ LI. �nya ti l Hl (,UíJ( 
1 J !lh .:1 f. rlt fitÁ'" }6ml,tftJ flo, IIH, tí�hl j olt. /.JtI· 
IZ fl,·l t /..' fl ti,t tH.rv,tt r.:d WI.. ,fd/:t �n(jIJ.,l1n, :i 
lu' 1 fJI fil {jtlYY tífzt/' i v.' t },(,1.',U íi tizlJ.flJltrfi, f:lil1k 
har/dir fI.ll-gJHlta "Ii dhittA'fÚ·;ta hf,1!Y ({fJIJ(1. ml:" 

lJ,., • fzuH.iíJ rmari l"k'J arHzM.k. 
�t'm '" .zd: 11 f,yakkm'", hlJ If �'{(J"'(d. 

(fJÍJfJtfté,,-
r.. VII &ztlifj f(t{'WJ lJ'JiJl!l,,JIJlt (tY. át!�7-(ml. 1'.gyl! tJ'·1I 

WJndJf& 'fAt, brlV! á. tt.YUUJI .f itlíJ, ft. klkkd �JAdlv dlp, 
J6J bánt, h'>V:Ykfl fl.Khwlulhtl 'U,f! , C l"t/;i�, VI'rV� (hh: 
lJ HI 61" t \'*f1t fJf·Aiv. f:.hJ:tt/1f(1r.h, t.fJv.y IgJoZ w·Juk. 

A kH J':I1:kf -" t,i/llck,-J klJlJllyi�I' Iaf:fJt �rlrW l fídfllt IJI 
IJ",kík tqtJ (I. Aztán ho kl l J/:V.lIlJ.gyIJhJ, fíurb. k/-rfJlt a �()1 

Indtam t'íht K,Aif'.l.JV{Ull/,. lIi.:u:rmk, IJJ�ft.WJJtlt 
• 7.:./)Ut'Z/-rl,}lc:fJá� 

1'.r. a"':·."I,IJlln n�fJJ .,At í{!lIZ. AI. '-gYJkd t-gy dhlJ.í{yútt 
hIJlllf,k'Jtb,fMIb. J/liv: I �h/- /-'li-1f1lttt-, fi mÁ4 .k:l t 1,,01;1{ 
l, I,M·Zlt :i tfj� /.",�t1lhu, htlM! IIH lJ. dlhZYllik (t.lbJj:tk. 
f� mit JI:r,t plJl!ZtlJIJ -"lIhk , L 

A I,A",m, uJi:{/. Idl-tJ1f�I' lj v/j V,yl:HlId, mind I-zl vl.�jv: 
dll, '�V.!gfJI;/-t"l:·. �H/lt lJ. krflht"l:-Y,k, J f;"IIVh-nYtJtlVJt, I,� 'LI;� 
Vt,rvf: Jértilták #J. (1i.11J1/uu, fl�y, b/IYy " F.I.'JfllllilJ:d" hmk 
IfIt W I tt 8. /.Ívuk rujt«. A 1mb" Iw-gállíttlttitk I;,� Ur
,It l4/.' tMk lAo-t, (I-ttl V I (I·J"ftJ!! . 

_ 'm HatJaA /fIllI{fIlllJtJrtfj/ ' " I luJd:.dtuk 
I'M: Z4-1 ;,r; (p-�Ik �z/Jm /.tdH.. zl10y ktrrJl,rl VI,flt'1 lj 

w,r,'ri:Z "./-I .Ü , J/my! " (1.ylll:kt·i uú att. Ü Zt--�I zftk, 
hA,ba *-fJlalt: '''- :tr. (·lvf:v:fffJ:d/-U. f Hiú d ,,"() 1 '1 t,;tX1t
fi1.lilMl1t. AfJftyirH ,·JH .zt.:�tt,· If. (l �1 1 ljl-WY ;i I',i':r IIJI·kl.Jrt 
el!art ... III J!t>fJt1-fJll  í 1\ mibH k tiZltJVk-,Jl1t lldá t hJI','(J 
flX / V,'k It ; tly,"t. fJrf/!Y.httir.tl Úl 'lO'hfU. t. fl"rt, VI1.1.1 1 
iHmt" tt.. A TI-t1.1:IH.t,.,. �d(lJJtfi.ra h Z/Ill IJhl1 1-1JJ�"·'f.k il" 
tA: I,I I-. kt#!t.tLtJIf/JJtt/lt:Ao�. , f111"W!ínzIIH �'H 1,·f1fi i. 

f,,�t.a.lált..ák a dí.Xfl/,f.,lt,,, .lf..rt líut UI, b már ff llÍJ/áll 
ftl:ffJ tUI.'IV (J.JJ", hl 14 1I&.I/VII(lv.l,t II,",'" j,irtu d'lJ (101. 
Al. tm./f-rtdl rt IW, *t l" uic h. 1:,I! 1-lIrJlírrll! lIJI " f..1ttk UJI v. 
VIII<:, hlJVY li C"UJMII,,,,df,U fállJ fll:JII· IfJf.g n/�m lífJf;�{.Jb .. 

Jg�rt v.YkL:'Jrl ItX, � ,mk',r k. �Zíl liJk fJ/:II?:/:IJli'I:v,tJlíJ, 
(;yf:rf-�v.vá9.yb'" pw;ztdJHk ld htli!lJ.11 ldTJfJá.1 ft II,YM(fl':' 
k�Jkl-t ';/fifl1'- :íJH 11.7. IJjJ!Itv,/Jkh-,HJ fi hrJvdhx($ {fi l "
ri "ddlJ .1«;1 

1".((y (J:l"jdJ,y.1 kí)z�g.u�rt t/lz IJt4U kJ ('X'!. K. fI/: 
'fbVJ'dlfjfi pllr:i\ztH '/.fJfJY IhnáJHIJ. A mi)."r HZ l,m'#·rl K 
" z lAtb aV1f! VI/lthk l.jf/'vlJ,IVfJ:. 1-V.Yflt.':fO, ': Ilk }IUJJJkk, 
lll,,.., uo fJJIJ' ZI tAJ fil vJt(, , JIlJjltlfÚ #J;dhk, 1�.tJftt .. ,Jtllk r)�b I: ri t.tqld:-IJ k.lll tKtlJJt I·Mjí"!. JVltb&At, ('I.l.lstt1f 

xaJ/lJhzft/sIClIII, 1:{lI�y,J lj ml t.ítl JI m.J, hflfX11ltllHJ piHtf.lk 
hlfll tit I,Iy." I" nh"" , ;.. rfJ/t l;mtJl'" lilíp' vi., 't.,:,. d ('�tJ/lt '-v.y tiz-tízl.Il/Iljly {'II_" flyt,rril':k A 'jlY'mW-J!t�1ií j 
.'IV. h' fil/tt 1111 {lfl1fJ"'/.rl IJ�"i. 

' 

Y. ,d*r JIt, }j'*Y " r.  SlI. I Jfi.y(,tf,rf 1r./�N-Df�""1k{J vy' "fHJ 
JlfJ.rhl'tUs 1hIJ , " ldIJr lJ' VI, f. .... If fi", Az/ rt :dlrhl (,-iii, hllv. flZ ,,:ti JW tftl .za!'",J" "  l,rtrlálJJItJf ff �f/Jf llL 

kV 'Ita 'V1,a III f1HJf�Ztj,4 /1 A IfIIluJI 'I t1trt/..ztflttá:k:, It Vi, 
,,'ny I II,ll fid uJJ" tu.., },fljlY fl fHt. V.!' lw'+JmtJIl VI,fl l H 
lJ,k l,fIIJt, 1.' .rl ,,�I,ZfIU M )O, L'/.( d lIzlH.(j 1,, '/.1'uta 

A Itl(rl<Uujl tJ.. q,.. 11/" tltllH. II'lllktll I I  ku t.Jllyl.ht 
t/!, 1& J:-1�j(1 J 1J_�V"lllrtf.'/j� It rI fi li" tUllIIdv" tf(/�)' mInt 
IfH "':fHI1t11r;  VY' ,flll k l k  J/lIlw.k /1 VjJ{I�H [-/.tt k !lz l/w 

J (,hl, at II, nit HZ H llYJ lJk kl (Jllb (1IJh/:t.IIlI ,,1 l,. V/bt; 
ll,rvh." V I filii U" JA " J, tt, Viii', 'V..',H IlHirllrJlluu,t 

/. IHol ,fill 
J V. ,JI' ll r.IIJ flultti, "",(fJVY" ZII, flJltl:r'l lj Jll z/JI)tJl t  

II: nkJlkrly I V HlldJJr#�Jjt f·gyík rnfJO�" t,{ir...a!Jf1fJ . A umJ
I,r i,,,- JI.Jt fltI:iV!, lilJrfY .az öt 1�'1'- Z. J l;fl m./'gfl�1t 'If 
fJlJJtt4-Jstln 1.///Oyl1 ,.;(-rOlt�l:Y.d t"%MIt :,1. t,rvn*. } f'l"zlín
{�(.(Y bdy/;r. r:J volt t.iírvf; H h(IT(M.jo., � f��í�l v1ílárm 
t-l)mvd. t4rpygyél ,Ülli.rl· vl;.�k fi flyfJl�/' I"JwQJ:iÍluJnJtk 

flylHfm.í lAt .Y.lJU3�, li IMYd.l f1';dJ� r�gt {W/:. J fl'/�t1f�Hu·' 

VtJIVik tI·Ji. {JUU '-gyáhSllAh;;fJ W:/fJ vI/It, (iZ iJrVfjijl.,k 
:jj'fml,bfJ Ilun toduik fflf:-gáJJIJ(Jíb.rlÍ, hr/gy I:zt íj! a t/án
talm11zá. (JIi: 'JkfJ.d:ák I: VHgy n Vldl A7-ul/:trtt Ú d'Jánya. 

wdt tuht-rkllJlJl!f • . A íft'vyu.M .. �(JI) 117- ;..ny11. m/:gJ(�II /:tl�1! kŐlőnyny131 vfJI 
1/1i/1s., ll('flY 11. IqWM l�tJh filst fJtőttJ��V(�rt'1. d� tágadtu 
tlogy fj flJtt: vol Im. (fJl.g_ fA '-.zt nM/l íl. l1;h,�t·�tt rn,hi7.ll' 
rryíhtn-l , mul ',TVt,,.;t f: a-I!" j4Vfd li b: . .dkJ JJI�kőv(;t-k/:l/AfJI� 
Ht4n hivtak VuJl1C11'-nrlyí mem fi?t lJ m�gJI*ií vaJltJrnÁe:t 
ff-ttl:, hfJgy �r. <tlu�l(lrI1 mútilk k d  ftat::i.JalJh �yy.lfll(�hvd 
dl:v. jtJJ .J:hJt. liZfJk.öt IJf-m flt-i',ttJ-, 1!l:llk :i 1{�f{ídlj1SI·MJ/·1 
Jdntjl.'.a. VI: j-IJlJl:k 11r. IJI!:s 11 th.rgylt.Jli� tHlrftn c�lf.khf1mur 

bd, "m. 
A J,lr6 UrdtH;Jrr' },r,Vflllotta á ldkdJ'-fl unyrt, JjfJt:'Y 

(J Jt-�ídiír.(:" tJ IlU tt,rvf:nyv·lf:II, fi �'J'-fo;'t.�lIIu.t Ílwúhhi ((llyu· 
m.4n fJI::4'Jíg �JlktIJlt, h/Jt:('J IJZ IIH ,-"nyntt).; f!f1ját �/J, lj 
íl.tYJlfVftl ifll,itit'lu \'í ,z(myáh41 �1-IHd"'t. J',n"f�k ft bfm 
w:k áZ I.rttMk�t abrtít kít1lriHní, fl. fIukiff a fild lmJálrlt 
\'t-rt-:, lJ.on{d IH- íllkáM" m/�rt 'Jíl<:7.':Jj (trjlflH, törvl:nyt'H 
·tgyt"11 �r.ÜJrdf-tt V.yUWÜfOJ L VfJltI&, ri kik ,dM II Jdll 
1!Y.f:tf:'n/·�(UuI ft kt nyl:mt ddtf; fAl .l1J.ki },ufI(;Mt 1,! 
iVl-ft fMuklVfutl;,1J kl'/�l(rJv{·dl:i!f':t�J, vigIli pf·dig hal i! IIJJ I 
fW.I,il-tt ml:" It k!fI 4Id/,r.;ü. 

Ar. Or '-nw/IS �t:rm,;kvi!(Jh Lígúnak t'j:(yík l<:gfl)ntr}f:aIJt, 
(dlllJJtt h'JIIY ft JfJI·(.(kwzott �yl�,m{ kl&d oUálrnÁ'm 
Vt:yyl; LI. lj j4l61!(IIJY I*J�rd.Hl!t, rt TfHdy li ht:lligyrnirsJ'" 
lI-rlJJm kM;vl-tlt:n ft firJhl.t�II'�11 Itltltt mük-íJdík, ft kí" 
wárlírrlk _:Zflút fm'WfilsfjÍlJh- márJI! li f'I%/:n ;,ujkitf1J. 
A t'fl(fldIJr I.IJ. tJtJI}"í, bh. flJI.gkífJ7.fltt, ,-UtrYlIlt vú(/.y (IF" 
11Ir1l bu, ZIJ III .. tJ,· jUVJI t Kyt "fI/·k I k rtl 'tk adnak, tszí [ittn 
1�,;.tIlIJkl#r 11 Lí�MJf,r. ((1f{l ullJuhudL A kl)ZfllJOtí í",tlu 
rtvl;n , it rnt· J .  HudaW �. n li HuJyrJVH-zky-utl!zu 13, H-z!.m 
ulhtt Ván, UHfldln rfdl)JJrlllt v,yl-fffll;kt:t WJnrffJr.á.ffba Vt JrZ 
flt-k ls vúJ/ki 1I/ Iyt:"",r.l ÍI!. 

A MMl'. 

fl  
A t"tlftlllfwlt·tt"t drilll·ly, lJ  I:,dl vf.V.r(:hHjtauí fHtk", 

:i l ,  • I. Hp • . ,f,a, t.), 
• " 'tn I�y vI/H !tm ,.1. dw t,h('n , flúlolr ft hu lAlhűntJ:fi!.II ��JUjÍjfJdH hrillJ 'lZ d rdtNJI/JH d v,; Ilndk",J'/!t f 'v,y " )glák ld. 11 drllv,fJl tI rIgli k, hOIEY ha J ijflUyomhruu , 't"'hZ rwffJ 

"JJlv�,�(, . hl 1)1,11 .vtKI� UW� ki vr, ltd dt . I1zl � n&-(I,Y k(Jr.i..ítJ� 

,
(I, tll_ZI

_ 
l", rU�1f) UI. \ ligylf� ri tlltW11{ fmJJIf UKYft.II, llfJIJ.Y 'l lIalMTI! IMitt I -" J I /  Hz.k lltb 4-/61 . · dJ' b,/VY Idv/1U' .zU;k-I�, \'(IV� n/.fO, " Mm l! "Mil t,jZlllJYoJt \f/'v hll,.tl t":h(t� IJJlJ 

t
(
fdlll lj n,1 JlfIl h, JUIVY It bVl-V.t.i.� 1!t.'.I.�Ifv.Y'JIJ ml'vtiJrll nt. 
.11 tnl:g III flllltfiltfik 

t-W Kz./,lllf. 'I • vi rpwir41 , . :\hrt h í ",?,( n 111. mÚf rf.. WMII�f� klffP Ilf " l':y ukrJrlJtltUJJ. I I/Ih/ir (:lftik rt z 1 �7H ' v. 
' . �!., Z I .

. 
t It tljJ/íll,� � j ,

.bllJlmtlvfJ.{J, htJP'Y JI hft f1dl/IlJI ' !J LK .. klltlJ (jf�jtJ }'li-JI Ittd! vl'VfIH , ' h,tI<J fll.dív. liV, �kHffr.M" (·lizkt.Y,I' H IJ.� /lk/,.r,tlu.IJfj1. '"l!uHdltfit _ kJ.lJdl. 'UlflyH fiÚ, til. 11 d" tM, .. 111'1'111 ldlltmb � IH" I-lűbhj VI/It 
'to IJtp /I-ruM, III III-VI d •. N,) 11(,t  " d  HZ J,k"/u,t.V,fát 11 If-P.fJYIJ I'fiflll.fibt, J'IlJy/lfJ 
1tY. tll zlÍp'lJt (tIl lJ {!pill ti/k, VIIY.Y fd l il'Jt1(.l.k '�L HJZIJIIY 
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jfl?l7..t,ki1nyvv.l:7.I�t4, II hl!lyfrl!l. l!Ö7.jg47.�"'tM �.o.::-ík. Mbb tlt%b'lIJ:'lőJI3I, a foghAzCl::ltl:ry(:,ő. a Il:IlÍh:z 6e a. hidAI mJogálJllpíttíu Y':wtt athJmHI,rt kü (,rVfJ' az I(:I.í�Jtn�k mk�) rHII I�. Vl:IM-Jt J/;bfot Itl/;fI, nr, Tn.f::K n'bány t)Jyan MrtJ.., fi, k, kn fok fl/.l a kir. ús,t:yr;lI7. rn�gl!"gl;l1L. EI', ;�J3 f. hd":lZt�Ui .&.ztrt. h{J�y (mók l!/'7.ld I; ak rJlif!Y(.ID kr:-,I;�/:u nt);�k V�K'� az i�a7. ág -zIJJgá'tatá.fJa-k I:-7.t &. J�jj7.,(jmt). I"IJfJ" JI11to".�t. Ez 90Z ';h, III1«J 1l::lmr.u. � 
A haJáffJ. j�ld kihirtfl;M�t kI,,..E:� n�p ,p.gw:Mn/�k lIV.yftOIl7.(1D l,nt.Jám.rJ rl:��1 b�t óral-l)rl a kly.t:.I{J.'tl ,únh'J}l:n TIlI·í{ÍI:l/:nD .k rt ((;::Dv:-btj �mHktt f!"gy�nE:l-. A törvf.!,ytz/.k 

,
klkJJld6-lt bír6Ja �i! jt'!O'z6kííoyvnzl;t4jf., Ve.JhInln. ft. kir, fJ'!.vl:Hz, fi b,t4fáVl1J ii-zo-mbtn kit�tt M::.:taJ Ml!JJJ:tt (oJ{lálmdc bdY�1. A kir ü�'Y�.7. atudJa ft Ifjuh;Íd�liiqi"lól 87, f:liwlt f.:oliiáflítáfiúCii ; a l" t{bád�Jij�1€Jfl l,l:mt:vy fl ff.jt'l1lr,rnblizba • adá.n f:J'Jkial:rtdj (fJgbá7.fJrijkhl (nntJ I;I!�n nl:gy I:r; li:z I,uaf: _U_TI (í/, fJi�:JV:t, II kit tp,"yik olrfl1'rfÍJ 8.7, 4t ví�1t- ,-taM J�lk/.',7., utlWg f�tl:-o rliA",!! /JMdrl" u f"J{;!:b:í1z,Jcnv,�t#.r táOO(J�3t. vagy V(!zt:t. Od" al lt).1c a Iti ali:ztal €M, bált .. J II 1,1'M"" . I " vJr-'''�ny ZI:kí bírl, f/�Jnlv&Ji;:.a &7. itkl"tH I: ft. hgyi'lfDl űt(Jtll+n hrJz{Jtt, a lu::gy€lmf':.-t mr:�flgadlÍ határozatot, a mkly ({,ndff!I:CJ így hánl!_úk : ffJ f ':l�w: _zat,ad (f,Jyá_t eog/;d II tttrv�Dynl!b_ 

Lkhmt it blÍb/�( mlir az I:lítdt háta f.UfJgé lu-nJ! Ic,;t " rítJlkr'·v,:!. (. mídiin It I,írf, Dt�)II'!', �7.aV4 íll (;lbl!.n�ík, 6. kjr. lJ�y� z I!zIJlliJ ml!g : 
HtJbt r '  t.eljl:8Jt8f: k6k>J/;'iif!gl l l .  Lm lJ b6bú 6:tveljzi 9 '1.  díttlttl, a kl:t r,rjhélk.�1 vagy .l.lll,-Jtj,,1 11 hítMa alá yt;.uttl:ll ;  r, Ht (JrH,(:k ujjDyi va;.hlgJ!lÍgu k6télld az .eJít�Jt 1r.f:7.I·it 8 hzt'-j "luH rJeu/;klJWúk ft kött.iltt II t.aI (-zt}rnbr'fJ kívol körűlY/�zctv(: mf. �flm1 ítlk, ükl/r (dáUítjlÍk fi 11:1)'t:'I!ŐJ álJv.ányra M IM/sít If{Jk"fdJHn '�gy muík kiiMflt:.l őllli7.�kötik II (:1it II kÖtf1J/;t r.-itt: _úlc Ut 11Mb., ml?u.:f::rdHítdt (� igárH.. Ez fLlh,11 II b6hú II bít6(ft blttú]jÁhoz bima�7.tott Mpl!lll,n fdrnt:flY '--il qry ujjnyi V4fitagtágU ko-tP.tLllrkfJt oz flittlt nyaklirh. íJJ/�5zt, mely brnok fil (".h&kJJmf16í� v&gy hQrolN� nyulik Ifa fl h�b�r ad ott m(;W:,;;/jití. "-,kkor ll. hl.Jbl:, MI ll' ",J/JLt jdre at ('gyik. 'f'gúl flT. állván y t Idrupj" Oil (�litdL latm_ :lIól H coin/tht H(-g l�d fl J4IJakróJ a. (: juAn 'tVI1Zf:ldt Iro-tdd (/�lfeM lmzz/J '[on�o VfiD fiz átok : -o IJóh1,;1' hUlZOO klt,) A tl!fjt iUJAt IJuJy'náJ ('Jgl/a. í., Hjílt, de fl IJUrok ((:nnlarlja IS a. C'Jjjgán kH/:flztül ve, /.fd(�H kÖI�lJd való LnzáH IJed ig fi tl'f'td " -(cM vonva, 

II rtyokm iJJ'::Hztúh hurok -- a mt:ly(:n lJ glg�t "zol'itó rtlw:n IId ol,lIl1on ouy-ev:y l!J;omó VfiO az (:JiléJt 
r1f'JkúD 08/iZ" M?rmIJ. tJ q-l:goM pO'rf!zaít lJuu:-töri. Mig li k�1 If,!gl:d fJ ktH(·Jf:t Imz7.Il Ic" lnl!gbnzl'ft tfirtía : :t.z o..lf.itt rt h/,llI:, /i7. IJlit6Jt s?á.ju, 1).2 áJJkfl�át (,:nttlrf,jfJ., IJz€'mf.:'it 1J6(ugjfl., Jmgy lJ. mJ'rc;�f:df�"UfjJ ft "ZÁj zárVIl, lJ. H'1.6Wf:k 

f:.ukvIi fflllrtüJje.nl'ill. 
Al ull,ó 1:0'''' huzá/ui. I]gy-kút púrczíg lart, Bzufrín fl. 

hit6llihlJZ r:r4"ífik. 
It fJylikTli iUf�f!:t1.-tt burok fuJtttlá"j bfJlált Idtz d6. A7. öuluflflllJtmrkg múr 1\ káM) megbU1."Mll.kor tH'ÜlJt, 11 hnJá.1 

lif·tH" fl ziv mökőr1I!I!/; t -Jj(�fI m'-S8zünét>d v';vo klfin-
t"tI,,! öt liz (lI:rcy. IJI8ft JJl:tktjv�tkl:úk. 

It kiy,-oddt kl1!t Or-vOIl (f!ll-yik míndj-n�.f,trt: tij.v�ny-67/1 j IJrvOH) mel(� iZ'I'Ké.ljll az uka 'ztott (lm Lu fiÚ vmQ. 
kudlll61 ,', m, KBllrJr.ítj" II haiti.! b(:áUtilliit ti f·zi nz Illó
l",ntlJt It tt)rvl\lIy"/.I�ki hir(iDltk L(:tn/mflJ6.k It t l}rv�IJVlIZi-ki IJiró tlzonnul Jh�!JzőkónYH( VI·Ii/. (el 
a véjlrulJfljtti rój fl flMJ�n fi V��:rfhfiJtli '-U' li? It'lolyli Át. 
ji kiv,"gúa rnr-gkfzdllJ ,:nf'k. talltm int 8 hulu l lll.:.luivfll. 
ktlZt.lltUHk HZ QrvoJWk KItIiI wl:guli14piloU idlJf,vntjllt IJI'Vt'II1.i. hd lJ jfll(y1.f.ikónyve' ot\ O} OmIIflD ftt4lr/U - " túró 

• 
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6B jegyzökönyvvozetö. a kir. ügyész, It. közigazgatási 
tisztviselö es nz orvosok. (Dp. !iD3. §.) 

A hull • •  balál belilItlÍnak megállapitá,álól 8zámilott 
30 perczen át erintetlen bllgyatik a bitóf'ln 8 ezeD idő 
elteltével az orvosok ujra megviz!'gtilják s ak,kor adnak 
engedélyt 8. buUáoak a. bitófáról levetelere. Es fl hóbér 
eB segédjei a. hullát a bitófaró} leveszik CB ki,t óráig 
meg a bitóra nlntl hngyják egy k08árbn léve 8 c8ak 
ezen idő eltelte után vehetik át az orvosok rolbonczoJás 
vagy adható at o. rokonok nak eltemetés végett. (Az 
1880. évi 2106. L M. 8Z. rond. 1 3. I·n batilrozottan 
megtiltotta. dc az I !)OO. evi (;7.-,7. I. M. BZ. rend. és 
a Bp. 403. § - a  megengedte RZ a.kasztott ember hullá
j t\nak eltemetése végett fi rokonok részére killd!Í.81it.) 

Érdekes még ebben a fekete ügyhen, bogy a. ki v6g4 
zesnek nem pzo.bad sem vasárnap elött, sem ünnepnap 
elött, sem ezeken a na.pokon történni. ( ) 900. evi 67.;7. 
r. M. sz. rend.) . . .  

Azt kérdezik, hogy miért oem közlök egy ilyen ki
végzési képet ? 

Egyszeruen azért, mert nem szabad. Bogy vesznek-é 
rel a kivégzésnél, vagy nem rényképeket ? - nrról hall· 
gat.ok, - de azt mondbatom, hogy n. na.pi lapokban a. 
kivégzésről megjelent képek nem il helYRzínen, hanem 
a rajzoló képzeletében készülnek. Különben perbe le· 
hetne öket !ogni, hogy olyan birói cselekményt hozna.k 
nyilvánosságra, a. mely a nyilvánosság kjzó.rásllvo.l tör· 
ténik. Elég szomaru ez kép nélkül is ! . . .  
. Azon kezdtem volt, hogy a hóhért egy régI könyv 
Juttatta eszembe, melyben a hóhér dija volt leirva s 
most a hóhér munkájának ismertetése után illö dolog, 
hogy el6á1Jjak azzal a dijjegyzékkel. 

Még az 1 777. évi okt. 1 3  án 5UU. 8Z. és nz 1 8 1 9. 
évi julius 13-án I �:100. 8Z. nlatt kiadolI m. kir. hely
t�rt�tanác� � intézmény állapította meg az elitélt kivég
z8senek dlJát, ngyanazon összegben, mely a katonai 
végrehajtásoknál az előtt is divntban volt. E szerint 
pedig a hóhér dija következő volt : 

1 .  egyszerü lefejezésért és akasztásert 
a kivégzettekWI rejenkint 

2. az elítélt nevének bitófára rüg
gesztéseért 

3. öDgyilkosnak bizonyu1� buntette8 el
temeteseérL 

1 2  frt. 

6 • 

6 

fj • 

�. ha az elitélt a ve8ztőhelyen kegyel
met nyert, de a. hóhér a. végrebajtáshoz 
8zükséges eszközöket már megszerezte 

;,. ha a végrehajlil8 helye a hóhér lak
helyétől távol van, távolléte idejáre DB.-
ponként 3 • 

kr. 

- . 

6. mindenik eegédnek, kik B. VégrC:4 
hajtá nál baRznáItatnnk I Ilt 30 kr. 

Ez�n felul a. hóhér éR segédei viteldija n közkincBtár 
altal kü}on megtRritendő. 

.Az lJiz�n� már r(igen vo.it. ÉR az 1871. évi április 
4.lk�n 7V!f!. I. M. RZ. alath rendelet jA.vitotta a hóbér 
fiZ�Ü:8ét. IHmon�ván � 'H.aláhtólet végrebajtlH�a alkalmav� & hfikó tllJfI LJ fOrint (.g minden Bfgéd(.nek dija 
3 ronnl. lIa a balálitélet a bekó rende. lakboly"n ki, ül 
h�Jtat,k .ve�r(·, nDnn� sza.bályszerü m6rt{öldpónz éR fc. 
kl?t�.t nelkul segédel azám ára, naponkint 3 forint élel
wldlJ fizetendő • .  ( 1 6. . .) 

JJe bát lehet II b6ht.írnak egy kis mel1?kjövedclme iB 
&7. ak&8ztott emlJer kot .. �IéDek eJa.dáfu'lb6L mert móg 
mínflíg V&DDHk olyan oktalaD babonús ('mberek a ktk 
trJrik maguk�t 

. &7. ilyí:D pmlék után, azt vó.rvá�, bogy 
I;Z wegrrJl:ntJ JJht fJ. vesz(�delemtl.íl. Pedig jobb volna 

nz ilyen kötéldaraboknt nzok kezébo adni, a kik gyil
kosságra indulonk. Az . Ilyeneket talán vlss�atart.anák a 
gonoszsagtól, eszükbe Juttnt __ án, hogy mégIS csnk bor- • 
zasztó az az akasztófa es a hóbér ! 

ÁLTALÁNOS ISMERETEK. 

Hogy sző a selyemhernyó P 
A mai európai öltözködési divatnak mintegy díszszö

vote Q. selyem, ez a lágy. simulékony végtelen finom
ságú ronalakból álló kelme, moly éppen ezért . gnzdng
ság, a pompa jelképeként is 8zokott ezorepelni. Pedig 
nem az emberi elme valami fényes vivmányáno.k ter· 
móke ; nagyOD egyszerű, szerény, lebet mondani szonnyes 
származású természeti termék 8.selyem. Egy rovar átvá.l
tozását ledő múló burok, hüvely. melyet, - ha megtette 
köteles8égét, az állat elvet magától, hogy röpke pillangó 
mezbe öltözzék. Az ember azonban a rovarnak ezt a 
rnúlékony hivató,sú köntösét saját ünnepi mezóül válasz
tott. s tenyé8zti ezt a kis állatkát, hogy sz/ljjo számára 
a vnsárnapi mhát. ne tovább nem érdeklődik ennek 
a szorgalmas kisipnrosának működése iránt : hogyan, 
miréle nnyasokból 8 milyen készülékkel szövi a hernyó 
• selyemszálat. oz a legtöbb ember előtt épp oly isme
retlen, mint El mily Bokat emlegetett és ismert ttírgy 
mRga a selyem. 

Tndjuk, hogy a selyembernyó öshazája Khinn. Több 
mint 5300 évvel ezelött a közép birodalmában, a hogy 
• khinaiak haz�juk.t hIvják, már császári rondelettel 
terjc8ztették a selyemhernyó tonyé8ztést, 8öt régi króni· 
kák szerint éppen egy császárnak Hoang·tillak a relesége 
volt az, • ki a népet a 8elyemgubó relhBsználAs"ra meg
tnDította. Európába, novezeteRen KODstantiná.polyba. 
tudvnlovőleg két JU8tiniánus császár korában élő barát 
csempészte be a. Khinó,ban tilos kjviteli czikket képviselő 
8elyembogár petéket. 520-bnn történt ez ; nzóta a selyem
tenyé8ztés oly lendülotet vett Enrópában, hogy az ös
bazabe1it, ft kbinait tetemesen túlszárnyalta. 

Ez a nagy elterjedtség, molyböl, mellosleg meg
jegyezve, aránylag elég 8�ép rész Magya.rországra. esik, 
csak a. selyemhernyó életérE! ÓS feJnovelésére vonatkozó 
ténye'et totte közi8mertté. A selyemionaI Idtrcjöttdnek 
� felderítése. mőg a tu.domány terőn is az újabb meg
temerések közé tartOZik s igy bizonyára érdekos lesz 
ennek a folyamatnak a részletezése. 

A f�lülete8 szemléldnek is rögtön {eltünik, bogy szö
vé, 'ozb�n n solyemronal a hernyó 8zájából olőtünö
nek látSZIk .. Jó lesz t�hát a kiindulási pont környdkét, 
oz állatk. reJét megteku:toni. IIn a nogyltó üveggel nlul
ról megvlzsgólJuk a rCJe� elöRzör is a. batnlmns bar' 
nás fekete ráaányok tűnnek feJ. Ezek 8zurúnemü, ha
rapófogóhoz ha80nló képz/Sdményck, lelyek a rovarok· 
nill a táplá1Ak folaprózllaára 8zolgálnak. lIa n rágo· 
Dyokn� szétvÓ.l8FJz�Juk.1 megpJllantjuk az alsó ajkat, mely 
a . tnlaJdonképpom "övökds"ülék. Ez az olsó ujak bárom 
kup(tlakú, a sz.oro8 egymáshoz simulás folytt\J.'I (LZ érint· 
kozési

. 
r�lületilknél lalapltott réazből iI.lI. Emo kupo .. · 

kA
.k. közu] a k01.bulsőn van ogy nyilAs, az Ú. n. szövő

mmRY·�ynás. I<ópzeljük már m08t a" imigy lolrt al8ó 
aJnk 8z.lárd burkát lobántva úgy bolsejdben ogy vóg�eleD finomsá.gú 1/10 .'/9.fJ �illimótor hosRZúsó.gú és 

te t/100 millimóter vastagságú oRőszerü kószülőket Iá.
lunk, molyut fona/sajtónak novozhetünk. A ronol kelel-
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kezésónek lelró.s. mindjárt (eljesen mogórlhe(övé teBzi 
tzt az elnevezést. 

Elso Borban az fi kórc1éR : honnan kerűl 016 IL ronal 
anyaga, aztán az : bogy fejlődik ebből ki a fOMI. Il. 
egy (elj eBen kifejlett Bolyem-hernyó teBtét. ho.�Z(�b.n 
fölm.tszük, az .móBztö CBŐ két oldaUm kót fobbBzöröBon 
öS8zegomolyodó müigycsövct találunk. Ezekben v�n a 
fonalat fejlesztő váladék Rz fl. két mirigycRü a. rej hez 
közeledvén egyre Bzűkiil, az alsa ajak előtt egyesulnek 
li végül az előbh ltlirt fonalsajtóba torkol1an�k. Most 
már ismerjük a fonalanyag eredetét 8 fl. váladckoi tnr
ta.lmazó készülőket. fel�lhelüJJk tehát ft mnRik kérdósre : 
h ogy jön létre B. szi lárd Bolyem fonal "l A mírigY�BölTelt
beo ki fejlődő váladék " fejbe. közeledvén, egyr. Jobb.n 
öS8zosürnsődik és szihirda.bhá válik. Miel5tt még az 
előbb leirt fooalojtóbo jut. • lonaloak meg van tchát 
má.r a. RziJárdsága. és formájn. A fonalsajtó csnk össze
szorítja, vékoDyabbú s igy finomabbA teszí n aelyem
szájat. S ez teszi érthetővé azt is, mért nevezzük azt 
a kágzüléket lonoIB.jtónak. 

HB a hernyó t-eJjes (ojlettségót és nftgyafÍgftt ('hí l�e 
tudjok, hogy maga körül egy lonalburkot BZŐ. mclyből 
aztán mint pillangó kerül ujra. napvilágra. Ezt LL bur. 
kot a hernyó cBodálatoH ügyoBBégg61 szövi meg. A z  
alBó ajkát abboz a tárgyboz .zorltja, a melyhez .'tIhó
ját erősiteni akarja, Fl a fODalsajtón kiereszti az olBő 
fonalat, mely az illető tárgyhoz hozzáragad fl a aza
bad levegőn rögtön megBzilárdulván, az egész állatot 
függő beJyzE:tben tartja. A hernyó aztán addig ereszti fi 
(ona1at, mig magá.t toljes�n körölburkolta, azaz telje
Ben begubózott B megkozdheti átváltozá.át. 

A7. ilyen guhók szolgáltatjá.k az úgynevezott nyerR
selymet, melyet 8.ztáo az embemek kell lebonyolítani 
és szövetté (onni. Nézzük még meg figyelmesebben magát 
ft kész fonalat. Alakijag vé.ve ez tojtisdl.ld átmotazetű 
finom .. alag. Ha vegyileg mcgviz.gá.1jok, péld'ul kitli
hígba tesszük, minden aolyemfonal két (aDaIra oszük, 
1::1 m i  a kott-ős m irigyrsóbőJ való származá$lára emlékez. 
t�t, B hizony(tja, hogy a fonnlBa.jtÓ csa.k egymáshoz 
szorította, de nem tette teljeson �gyb'YÓ 9. két fonalat. 
Ez ft. kettősség meglá.tszik a keresztmetszeten ia, me
lyen két szembefekvő barázda jelzi II két eredeti fonal 
egyeBülé •• nek belyét. 

Ime rőviden a se1yom-fonal kr�letkezéBe. ghbőJ a 
fonalbóJ gyártja aztán az omberi ügyesság a sZlÍz meg 
BZ{tZ f/i.jta HeJymut. Az jga�d núgy I:B értékrJH munkát 
azonb1tn a természot lóg1.i d, megadva ri scly"m-[onal_ 
nak fl. maga (mJRségi:t, fjnOInHágát iJs hajll!konYRáglit. 

KÉP JDIN J< I r gy;. 

-"- n'mH�t í;HJii4?:M·t JlI1 T V" Jmll'z"lwJI. 
A D+,m�t cjif�z:írj pár Kllr(úh" utazváo, 1Tj(;rt�lIl1j 'iG-�u 

I1tk'Jzh�n l:ui"{Jm. nlipr/l UJI gfJlrt VeJnncz41"'n, hol az OJfll4Z 
királylyal találkozo(t. V,ktflr I ... rrJfllllJel kir41 y fl. , .. I I  !',rflkfJr htlf!Jtfi �I II kírklyi pk.lr,lAt I� udvnrí wmdol4.n mrmt 11 pti.lyn ndVltJlfl :i. IIl:rn�t f;'I!Ú;"fJrJ ),jír (ogflf1álllir�. Mid/ín az Ildv/ITi 
W'll •• t a n6m(;t f; fÚJzftri plÍTml It. pál.vaud\o"llrm Mk ('z{Jtf, fl. Ir:al<lmu zU"Jfdulrok 1\ JJ/':rw�t bimnulZnt rrmrJitoHf1k. IW;"Zijr 
lJ r: állz'r hap-yta d II �f)('"ijft.t. Krivdtlik íH " cká.HzárlH!, 4�f) t h"rcZf�y' 4, VJkt/1TI11 h�lC/'(JgTJÖ. A Illl4HzfJr II n6rnot 
t fmW'rnlll(yi I;VYI rmlfuH vifj'Jltl'. Az fJTIl.lkod6k ktlt:-Hzor I� I'�I{' /,Jvld � ,}.,,,,!! 'Arltlik {fH'K l yvmlÍflt. VikvlT If}rfJIíTltH" kír/í ly 
kl-J/'ft r�/}k(JH Ji (·"ft .1.Iiru{:mik tfl V,kf6nll hOTl:M'V-1l6I1r,k. 
A f,t,lyÁntll tf·r (J k4t (/JII/'[(I fl bf)Jl{ynek virá.gCllOkrokut ndf)U I:l A fpbl:W�k , zntftrf ÚHJHKyMk LL I,J'í./YllIJflvart. Viktür 

I n08. április 1 2. 

Emdnllel kirftJ� karját nyujtotta a. cSdf!zdrnall.Jl.k, A� uralko_ 

dók Hzcmlf.t ÍlLrtotblk a pályn.u�lvl1l' ol8U fellilhtott d'�Z8zázlld 

felett Pf! míntán febórbe öltuzot.L német loán�ká.k VIrágokat 
fl I dotiak M ft cHáBzárnénll.k, u, felHágek IL megJr.lI�nt nérnetok 
,lcd lIorffdltí kdzuH gondolá,jkhoz órtBk. A�  egyJk gondolá. 
bun íil� lL király Óf! a esfl.lizár, egy mli'lodil{hILD a cflnll..,d.rné 

Víktórin hOlczognővel és J\gOH� horclIcggoL . . . 
A ft>jedelrni vendégek délben érkoztek n .. velencMt k,rMyl 

palotILblL. A MMkWl-téroD egyhf'gyúH n{,p.tomeg .Ielkes ovft
czi6kbuD rÓHZ('HiteLtc /lZ urnlkodókllt� klic megjelentek I1Z 

l!Tkélvoll ós megkollzönték az ová.<:z'6kut . .Ezután II nngy 
fehérL tarEImben roggeli volt. A lr,komn. folyamán

. 
a. két n rl\t

kodá PQlllirkől:lzőntlH m.ondott, melyben cHfl.M.dJn Ikat éH It. 

flzüvobégclI állarnoht éltott61L Ezután corolo volt, rJJelynck 

1Jefcjezáa6vol IL n6met osászári pM hujórn- szállva, folytutta 
utjú.t. 

H I R E J\.  
Haj6ösBzeütközós. Márc.iu. hó 28·áo eBte 1 1  órakor 

Grockrt alatt a DunáL! fl. magyar folyam és tengerblLJÓ
zasi társaság Marj:{it nevü bajója Ö88ze�tlí:�z�tt a .. 

Mllcava 
pevü szerb vontató gözösseL .. \z öaBzeut�ozo8 kovetkc�
téhen JI. Margit nevü hajó ·léket kapott es nyo�ban su

Iyedoi kezrlfJLI. .I .iilyedő hajó 60-80 főből állott 
ut8.8nit II Czár Nikola 1. nGVÜ azerb bo,lÓ, az árurako
múnyt pedig a 'fisza Kálmán nevü mugynr hajó men
tet.ték meg. Az olsülyedt hn.jón kivül sem emberben, 
sem áruiHID kár nem esett. 

Rablás. Püstmegye BÓ.Ba kÖZB égben ápriliB bó 2-án 
éjjel öL fegyveres rall16 Mezei K{lroly ud varára , bato!t 
8 miután az isffi-Ilóhan alvó hózi gu.zdárn. az ajtót kl
vülről ,·.zárták, a lakóház ajtaját é. ablakait elálllák 
és azon forgópi87.tol.vból bélövöldözve, a kamarnaJt6t 
(eltörték ó, abból 2,,0 koron. értékü Be .. tó.buBt elr.
holtak. A k{uo,nal, a RZobában alvó oeja é. relnőtt 
gyermeke i o. lövöJdözéarc felébredve, II rahl6kra az abla
kon át, Ilgyn.nélm.k (orgópiBztolyhól szintén lövöldözni 
kezdtek éR igy n magtámadol( c.alád éB n .. ablók kö
zölt val6s{lgofl csatúrozás ke1etkezett , II mi azonbn.n 
senkibfln ReIn okozott kIÍrt. Magn n. károa a vakme�ö 
támadást tétlf1IlMógre kárhoztatva volt kény tol en végig 
hallgatn i , mert fl rn,b lók ált/.Lrl rnzárt íatÚrllóh61 nem 
tudntt kijönni. "A ralJlók nY'J lDllri a bug:wzi erd/lbz vc. 
zottók II nyomoZlÍst meginelitol t jn,l'őrt, 1.1, hol n. te�te8e
ke� az ott legeltető p/�nto rok küzütt valÓHzinílJeg meg 
iB rogják tolálni. 

Sztrájk. A nógní.dmcgyoi DióHjenőn fl dunaipolyvölgyi 
Vflflut épitéHi ml1l1kálu,tainlÍl (oglaJlcoztn.tott a.to -350 
vaAuti munkáR npriliH hó 2·ún, hlÍrom korona minimá: 
lu'! napibér követeléslheJ sztrájkba. lépott és fi dolgoZDI 
akaró tt;bhi munkúst fenyegetéssel fi munka nbbnnha
gyáaáru kéllYH�erito�te. A rend helyroállitáHára- HunYfvli 
,I�n{)R örmefltf", rfltslJ.gi őrspnrrtncRnok fl h cly�zinóTe 
�l et('lt, hODOILI1 fi Rzü ksrg(IA ín léz.kerl('sok mQgtét-o]e lIt1�n, 
mil'lthoK.Y a három főböl lil it) Já.rl:h· (� nngyflzlÍlUu mun 
kás {l lIul m(!KZr�vfJrt rend bf-'lvrolJ.JJitúHIl- éH fontürtflsilrll 
olégtf'lenrlf'k bizonyult. flegól}:t kór t 

A Dálmngyaror8zági KözmÜvel6d6.i Egye"ületado 
mánya. A [Mlrnngyarországi Mngyur Közmüvc]ödrHi 
J�.IlyeHíi let (!Z(JC korona 6rtukii l j. �1 . K. m. könyvlMut 
n.douu�nyo7.ott fl szegedi cHeD(liírlwrilloti pft.rltrncR1lokallCo{ 
tfLnoAzt(t1ya BZú.m(lrn }I:Z nlkl�JQlTJhóJ IL cHon cWrRog fel . 
űg-yo15j c mol(jgb!J.n�u kÖszönő átirl.l,tot intúzott az eUYC
RjjJot t'JniJJrR6gtíhl'z. 

A tfJsti büntfJtós Angl iáhan. A hllrrl,wiHIDuRórt ,'11-1 
kuHuráj4órt ll.lloyírn hAmoU egYfjHfilt kir/llYBágbfl..f1 IDa. 
napflág két eRothen alkal mazzúk !tr korbá.cAolfÍst. Az 
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egyik fi letartózt�tú,i JOté7.0tokLen levő roglyol, Idtul el. követett rakonczu.tlankodóa cHcte, a mikor azonban u/z államtitkárság előznt •• Lelegyez •• e kolJ az itólel vogre. bajlá,lIboz. A má,ik az lDr"'ébot királynő korából szár. mllzó cB8.vargókrll yonaLkozó törvény (Vagrancy Act) eRet�, II �f\J� RZerJ�t fl �özjgazgo.tá8i hatóság II har. mndlzben IS vlB8zaeaőnek bn�ODyult cSavargfjt (íncorrí. gíble rogue) korbá('solúsBaI büntetheti. UaRonló itJjJut�ket ll. leguto)só napokban ia végrebajtotlft.k. J�z nlkll.JambóJ n. sz.aksajtó kikel ez ellen fi barbár törvény eIJc.lD 6, eltörlé.é t  köveloli. Kiemelik. hogy mig a let�rtózt •. táRi intézetekben levőket csu.k lll'. álla..mtiLkár jóváhagyásával szabnd ezzel a gyönyörűséges \Jűntctósi nemmol sujtani, addig a csavargó tcdjoacn o. közigfl�gatáHí ha.tó� 
BlÍg önkényének vaD kiszolgáltatva, Pedig az n. /'jltvit. 
haü�tlfLn ga.z" igen ((Yf.\.kran egy szerencsétlen áhen
kónlBz, a kinek .syetLon bÜDe, hogy kényteJcn.égh61 
koldult é • •  cBi l lago. ég "Jatt töltött. "' éj ... kál, vagy 
esetleg e/.,'Y becsületes munkás, a ki egy idöre nem 
ludott keresetet találni. Utalnak ana iH, hogy ez II 
bűntetéAi nem éppen nem bizonyult elrettentő fJrcjűnek, 
Igy Dolaware amorikai álla.mhan, il hol eldH7,orotcttel 
nlkalmazzák GS az utol HÓ bu,t Bvben nem )wvOfwbb mint 
28fí embert lorbácBo1tak meg, azek között (jI) olyan 
volt, a ·  ki nem c1ős7.ör Iwriilt ft. derc/:u'e és 10 olyan, 
II ki nem kevesebb, mint batszor Rzerepelt, T%ből kö. 
vetkezik, bogy 11 koriHicRot JJJ meg lehet 8zokni. 

rrüLöNFÉ lJ ÉK 
A baloldalról való alvásról. A legtöbb cml",,., IlOgy 

ha Imlolda..Jtín fekszik, D'yugto..lo..nul ltl�",il( éH Idnos IUmai, 
gyötrill , fö16hrt:!rléstJkor pedig egész ba.lfoJón éR lt/ítlin 
gyönge fájdalmat ércz. l�nn�k o. jelenBógnt!l, oku. fl lI�i�. 
"ej hozható összefüggésbe. A szív logongyobb. I"(!sze 
ngyanis az emberi test hB.lCdón Vfln. Amdll II BZIV nem 
mozdithatlanul ó.11 Iwly6n, lJo:nem oldttlt mintljgy két 
CZIjDl imélornyíro eltoIódbatiJt. Ilo. mlÍr �o8L B. tost bal· 
oldu.lfm fekBzünlt, B. Aziv többé·kovésbbé lomov,dul I:Izll}

�
á. 

Iyo. fekvé,éből. T, bbllJ pedig .. [vdabas"' keletkeZik, 
fl8t o. nagy vél"edónyeklll'ln is zaVAr Ali (j16, � ffl/Jlyuk o 

8z[vből úga:mu.lt ki és izgn.t6duflk azok oz Id(JgS�IUI1I� 
fi, melyek u. ezívb(\ futnak. Ho van mog egy mÚRlk o, is, a mi ll. ba.Jolrlnlon való n.lvá.st Dyu8taIIlDn�ú. .tcBZL 
A legtöhb emb�r jobbkezes. Az idegrend.szer mul�öd.óso 
10lytnD o joulJl<ozcsoknóJ oz ogy boI relé Johbnf klr�J�'; 
flik, m int u. jobb. Mive} pedig II nappa.l fOQ:

k
ln, ��08 o 

agynak pihenéHl'o vftn szüksóge, ,a vérno lZOD�O
ó

'
l . . A vér nr. ogy" mértóldwn ol l(e11 00nl1.l1 IrWOZnllt. ID a .  

I
·

' I I  é . . , 'vbe mmél reVl,lij » )  l�nnn.1 1rönnyebbon Juthflt VISSZa. A. ZI . '  r 1 1 -zo.vnrjn. valami �nnol{ (t. m(lk6dósét, :hflvol p.O( 19  IL III 

old l l ó  I á ál nagy nyomBa éri II RZlyet, ur. agy' a on va. fi v Hll • .. 1 " 1  '6 Jgy II vér-b61 való v6rleömldB ulé ft.lrndó.1� �or( 
u � léket Du (lZ npndó.!i nom iR órlwli ul B

, 
R7.hksoges m r 

t lJ\�JJ I na ugy bo] (fl.lébŐJ su , rolyhllLI� 10 II v�r �Q.Vlb� 
1\ n. mL

;
lyuk 

ho.lurcznolwn (okszúnk. Ill, Itt lufutó
ó

;'Jr:ro 
Á vőr ŐR�Y,U' a vért li. szívho viszil,: ÖRS.zC�!�m 

Il
n6

bl�1 ngyrószhoD �yülumlik  bennOk fl vlsRZFlömoh C, 
mti ,i h l'n". 

vórt.6lulns fn.mnd VILgyís mA" RV,ÓVFlI /lZ ugy 
ís

g�r6aobb 
!lÓro flziilrRégefl VÓTf�r!�flúH líil IÖJlÖHO;

I
��:;U

J
�!rl ig gyötrd 

1J/IoI-lIgyIHlJ1 nom matJflt vógbo. '
ó HBzU JJót I� kij. 

álom ÓH a.z éiJrccléflltor hlÍgYlldtsng II ro , 
Vtltkuv.rnnnyu. . !lós .mü· Az tilósr"!. lllay Iwlföldi arvafll Rzn.l{lI�p 11.1. t 

I u "1"1 . konklnziórll. Jut, logy vhl�r1"'itilrl"'notórli}' Ir ŰR arrfl. Il 
l "vuloR módon, 

II IljlllJWRóg /JZUl'iut nu iiljílnl, [l 1111'1 ( I  

-- --

hanem inkliblJ feküdjünk. Az a sok ölés, D. moly II 
legtöbb mai embort jolJerozi, B középkor lalálmánya •• vnlóoz[nü leg . .. ü k  térben •• Ió ólós miatt fejlődött 
ki. A régi kulLurnópek i s  ismerték ugyfln 1\ szék et, de 
ezt II hutort ('IHl.k kivétoleAen haszná.ltAk ; rendeaen 
cBlLk ovésnél, vagy l1Z otthoni píbenéakor. A barbár 
ember iB feküdt, II mikor pihenni akart, vagy nem volt dolgIl. 'JlncittlB megirta, bogy a germánok rendeBon 
állatbdrön hevortek. Móg n középkor elején is cRak 
kivétel OR alkalommal ültek fJzóken. A család f�jén6k, 
vn.gy aZ előkelö vendégnek széket adtak, dc fi, többiek 
RZ/Jnyegen, 1Í11.tbőrön, gyékényen bovertek, vagy guS. 
golta.k. Az orvosok eddig nom figyoJtol( eléggé fl. RZO
Mso. ülé" vagy az álláBak 1<I'ro. h.tá,áro • különö. 
sen ann, bogy It sok csöndes ülő munktínllk nonrssz
ténill a. kÖvlJtkezménye. Pedig D különböző fokvó-kúdk 
eredménye is fölhivbf�tná figyelm ültet az ülés károB 
voltá.rn. J(űlönösen II szel lemi munkát végző, vagy ülő 
fogJalkozá.uú emberre káros, 111 még fi szabad estéjét 
ia ülve tölti el, fl helyett, hogy mozogna. vegy heverne 
egy kicsit. 8 két.óglelen. hogy a gyakorlati érzékű 
ameriluloinfltk VlLn iga.za, n mikor pihenőre kerevetet, 
vagy hinta.l!zéket bflsr.náol. Erdokcs az (l meg6gyeIés iB, 
bogy a. vad ember ma is Hzivcaobban fakllzik, semmint 
ül. É.II Jegsúvosohben pedig o. hllsó,ro. fukezik, a mint 
lakornÁntH o.z ókoTi ember Ís tette. Lohet, hogy innen 
Bzá.rmnzott II régieknek a miéokt6l C:llőuyöaen külön
böző szép toattnrtás& Ő8 ko.rúBuhiJ rdakjfl.. Mindenesetre 
jellemző, hogy rsnk n középkor végóről maradt fuatmé
nyekan lIi,tunl, elöszőr nagyhnf.iú férfit, meg nőt. Kra.
ná(·h Luk4ra feHtményein mlÍr fölliinő onnek o. kényes 
teKt,·úflz-nuk növukadő formájn.. Lehet tehát, IlOgy a ki rajta. 
fukvo pihen, mÁr dejt3t veszi fl. nom vo.lumi Rzép, tuhu\.
gosra nijvuk�détmck. A modern müv�s?i ípa.r mindon. 
t!8ctre flgyeJoUlbc vohetnó uz ilyen mélyebbeo fekvő, 
de nagyon is helyes szempontolmt, II mikor jgszán 
egészséges, csinos éR okos la.klÍsberendezést tervez. 

Szerkesztői üzenetek. 
Nóvtehm lovolduo, l,ovfLb b/\ a Hz.,l.:fL laltnl Ica.pClwlo_ 

tUH k{wt!('/omlcI"O It ",?crlc{'HzHhtóg nOm vnhv�z()J. 

B • .IH. CM. 01:. örflvozot6. A. protokcd6 nam kollók a nl'l".ÜM.i 
ún�cdóly olnyortlllóhm ... Mi nq.m jÓfloJhntjuk U111U, hogy /lZ oogo. 
dál)"l rnogknpju·o, RvnKY nom. MinuonoflCltro nttól f\igg, bOK.\· 
ol6lj6.r6i n k/lrohutit indlJkninfll (ngwl púrt ol ni fogjúk.o, ""/Igy 110m. 

U. Z:oI. jrarlíH6rUlofltor. LlIpnnk l l .  fll!lírultlmn mAr lr:öz3I1ük. 
J . •  ), hOJf:\'ddóki ('lIondllr. A kivlíul (urúllígOllitAllt kérjo dll!' 

I)(IHlllcsnokfLtÓJ. 

BJi'I:l'.o lllorod"lt I ·j. t.vot MIIOlgAló lIrlllOflLul'. Űnllllk mint idlls 
fJl tiflztlHlk 1I11v,!(dmn kuli lonnio /l.'Mu.l, hogy flZ nltj8��nok Uli a 
j0l(fl 611 mi fl köloJo/Jllógo, Az .��zj\k'JIlykt'déllok

,
kol ImjoktLt or.vo. 

Bűllli 11tUII, JWIIOUl CIInk fokozni lohot. lJ u. "urololll (IfIott rnJtn, 

nUlI/lk MVO.J{IIU'&t ol6Jjúróitó l kérni joga \'Im 
LevNIÜI. A kia·, orlldj.(ofl gyt1jtMoghúz BlldnJti'lltoD n X. koru. 

lothlm 8 'Ingl6d i utun, nl': uj köiltolllotő mollot t '·UD. Uivl�tnJn 

ugynnoH VilI!. Az ntt urotlOdl+Jtho jDJIO rl'IO'6ri AJJIÍIOkrll" Olint 
ruintlol1 "dili (dilImi "!I{ISrII, 11"IY/I1.nt hirllotluLJk. Il ll(d ... ·(u�:dl hlr
detmÓfJyoklwlJ, u 1IIl'lyl1k ototr61-oll,bo IÚpllUk llBlI j kÖK6lttiluok, 

II folb\tolok r�AJdot(1'tVl' VllIlJmk. 
/\gJ,(Óf!ó. NyuglullIIU. m{'� i.lIlUlngM ,i. jil'lunddl,oJij/\l 117.1'111.1, 

hogy /11. f 1\'n.lllllt lIr.olJ.fA.lnt.J kdtl'-Jm-antllllg lotoltu oI6�! n t,,"ldlo� 
hM 1l01D l,inúlkozó 1�llá ok olllynróllo, IIOIn nl}lull,11I l1l11óljAbóJ, !lom 
lob�t kilóIlIl i. A lH�llogel lflpunk jnv(HII ltovót'llulllll. 

G. Oy. {'". cr;. ör�HIlOtc5, I. }l;OIll IIKAmillll�jk 1'0. ?, Ktlrh,,11  

do /IDill hi •• dlk. hOjfY II II",otltol.\ f'lr.t\k. !i. I In  /I cllou.lll ..... éKUIII 
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eltöltötl id6re a nyugdijala.p hányadot utólag megfizeti, akkor 
szolglÍ.1.ati iclej�be azt ie belcszk.mitják, azaz összes szolg41Bti ideje 
[l, nyugdijlB fzámitani fog. 

lllaro�ruenti öreg zsandár. A napi rendben kell megálla
p ih-o lennie. 

K. O. órsn-zetó I. A jelzCltt lí.ialányok nem személyos termé· 
�zetöek. ennélrog.a azoknak egy részére sem a laktanyában, sem a 
Jaktaoy.ín kiriillak6 nős örspBTIlDcsnok, '"agy csendőr igéD}t Dem 
tarthat. t. Ennek a kérdésnek az eldöntését a szárny parancsnok
ságt/.l kérj(l. 3. Az a házasuland6k között lé�rejöv6 kölcsönös 
megállapodástól ftlgg. 4. Mi is csak mint felvetett eszmét 
ismerjuk, de arról, bogy megva16sitá!'lB terveztetnék, nincs 
tudolllá:c;uok. 

Kiváncsi ÉrseJmjvár. Az 1008. évi ranguak között az 
I. ranghl..IÍmot birja. 

T. S. Igen soks-zor Dlagirh:tk Dl {�r, hogy a hatácrendorségnél 
balt.lIb legénységi fogyaték a belii(,,'yminiszteriuDl által hirdetendő 
pályázat utján egésziUetik ki. A mig tehát pályáz at hirdetve 
nincs, addig nem is pályázhat. _ Egyébként li teetmagas&ág csak 
a fóvárosi úllamrendórségnél van rnegti.llapitva. 

K. S. Örsyezetó. Az li kortil mény, hogy a juhász 8 legeltetés 
("zéljli.b6J reá bizott bárányok köziil egyet, li bárányok tulajdono· 
liának területén, illetve Jegelőjén , egyet pedig li szomszéd bir
tokos teruletén adott el, a dolog lényegén mit Bem változtat. 
)J aga a cselekmény azonban a sikkasztás ismérveit foglalja 
magában. 

J. (·Scn <1Ör. Mindaddig, mig '·alaki adót fizet, tarlozik 
ntad6t ill fiz(otni ; tudtunkkal ez utóbbi adó fizetése nincRen kor
hrJí: 1,öh-e. 

D. T. őrsvezető. A viz�gn napja, valamint az nj tanfolyam 
ftlhillitá9ának ideje még nincs megállapiha. A tanfolyam hall
gatói a szfiksitges tankönyvekkel hivatalb61 láttatnak el. 

F. Gy. Forduljon hármely budapelIti antiquarÍuaboz, ba er,,'Y· 
álta.lában saju. alá kenilt, akkor megka-phatja. Egyébként lépjen 
e tekintetben frintkezésbe Gabriel Alajos jii.rásőrmester, dombo· 
vá.ri járivJparancsnokkal, ki (1 cziglÍonyny{·l, terén gazdag ismOTe
tekbl bir. 

B. J. Az osztrák büntet6 MrvénykönY" 306. :-(1 !'zennt fi 
holtt�4 bántalmazása közc!iend és rend elleni vétséget ki pe?. 
A ma�:V1lr btkv . .{8.) • .  II Jlálunk e tMvény R az annak alapján 
kifejllJd31t birói gyakorlatot megszuntette s mintán II magya.r 
kibá.�áJ>i btkv. idevonatkoz6/ag- külön intézkedést nem tartalmaz, 
a blJjtteBt ell en eJkö\ etett bántaJmaz/i.solt nálunk csakis mint 
holtak dJl'n el:köve-'ktt bf";Cl1iikt�értéspk (magyar btk\". 273. �.! 
iildözhetók. 

P. !'1. ÖrliVezetö. A lopá"! min u a három esetben a lopott 
d'Jlo� értl,ke !;zsrjnt fog min6RiHetni 6s IJediJ;" miután FeD} az 
öld" em az tf)(j bárán)·, Bf!m pedig- a tajtpipa nem ólelmi VI'lj:'Y 
éh·ezetl I'nH. t;rt�kük pBdi� - ón BU.riDt - a nt;l{y koronlÍt 
nem haJadja meg, lopás \éhé�g/.. 

H. fiz. fiatal csendőr. VarllÍllzfl.t.i kiháght k/'pez. 
H. j,r,.v�/..ető. 1-3. Az egykoronii.1I h?lyegg-al aJlli.trJtt éR fl. 

f- " kir. kÖ7...öS hi&dögyminilMterhez cl,imzend6, n?mct szövegii 
",rrofnyt I1J. í1IetkbB kieglill:dt.6 pa.ra-ncBDOkllúgnó.l hll benyujtnni, 

& honnan a.zt a &zühéj?ell mellé:kJctekkol felszerelten továl,bitjlik 
;\oJo1'l6. Ha \arJú.s7.atra nem ha�ználjl'!.. hanem elluk (m.klyak�nt 

tartJ.� al :,r,r adómentes. 
M .  rr. Nem 'eiZ besJ;árnih-a, hGnem csak a cllendÓrBt�n{j1 

eJtI,lt(itt l!.J �ri FzoJf!6.lata IJt{m kapjo. a nyugdijat. 
M. J ... Ha :.,z illető fányJl!1( (,ly 68jnállltramóJfó helyz61bcn 

an, (Ikkor inilokolt kér\'{.nyl:t, nyoJ"DtI.8zt6 helY7,{::tét igfl.zoJ6 hatO. 

s4J(i lJ/uJnyitványnyÍlI felu;lJr�ltrm, fl. hrmvódelml mjn:ilizwr url/oz 
1<6;>:· f,tlf,md is eI6te-rje�z\-bl:fi. 

J{fony{·rJJ}(:ző. Az ilJéltkfizahályzat lirtfllmében nern kuphfl.tjfl 
mfJ!{, Hr t.hát míndf:n lár&dozá�rt. 

V. A� (1r4hlV-�end(jT. l .  Az m6/f, CfH\k tflrvc.zet, fl. melynek rl!sz
Jetr I 6ppen '�THl{.f(OY\8 l·údötl7,S!TIIlt. m"fl IsmerrJtJ,!Dek. 2. Csak 

elvállalt 8zolgálat.i kötelezettségének lelelte után léphet vis8za 
előbbi csa.pattestéh ez. Azt az ezredparaDcsnokság hBtározza meg. 

K. J. csendőr. Egy róM·ról két bőrt Dem lehet lehnzni. 
O. cs. cz. őrsvezető. A kért rangBorozati lajstrom elá:roaitásra. 

nem készül. 
G. csendőr. Az államrendőrBég legénységi állományában 

ben,lló fogyaMk csak személyes jelentkezők álta.l egészittetik ki. 
J. csendőr. A Bodapesteo V. Dorottya· ut-eza 1. szám' alatt 

evő .Pesti Keroskedelmi Bank . igazgat6ja Zala Adolf. A bélyEI. 
get lapunk javára bevételeztük. 

P. J. cz. őrsvezető. A jelzett cselekmény a. btkv. 330. §.ti.ba 
ütköző mag'nlak megsértését képezi. 

K. nl. csendőr. A. tiszti cZÍm és névtárhan olya.n nevet Dem 
ta.lálunk, hanem van egy Mibók János nevü magya.r állam. 

"ssnH felűgyolő, ki Budnpesten a VI. ker. Andrássy·ut 73-75 
szám alatt lakik. 

P. Gy. csendőr. 1. Jogosltva vaD. 2. Attól függ, hogy a köte. 
lezőjo szerint mikor telik le a szolgálati kötelezettsége. 

y. J. pr6bacsondör. Az örökösök a javakkal a. terheket is 
kötelesek átvenni, ennélfogva az elhalt 8zul6k által kiál1itoU 
vúltókat IS kötelesek beváltani. 

P. E. őrmester. Bélyegtelen kérvényét, az iskolai bizonyit. 
ványnya-l felszerelten, intézzo szolgálati uton ahhoz II posta- és 
távirda igazgat6sághoz, a mel.ynok terulatén II pr6baszolgálatot 
teljesíteni óhajtja. Kérvénye a- szükséges többi molléklottél hiva
talból fog felszereltemi. A bélyeget lapunk javán beyételeztük. 

FEJT Ö R Ő rr.  

SzótaUmy. 

Ha fl. 8z611.lboD jlírsz, ottan is talú.lou, 
S a szőlő venyigét hOzzá is spárgáo:od. 
Nég)" betüs nevéből ha hármat elveszel : 
Egy olyau tostrl!Szt kapsz, mellyel mindent teszel. 
Ha három betü.jét híLtulról veszed el, 
Az időt mutatja úgy este, mint reggel I 

Számtalány. 

Melyik az II RZ(Lm, melynek harmadrésze éli h{�romszoroBa 
összes(ln {jOO'n� eredrnónyez ? 

TréfflS számtani feladat. 

8, 7, Ili. Il.'Y kiáltsz fel , hogyha sirsz. 
I ,  10, 1 1 , I:: ! ,  13.  Ez anyaggal �80k81,or frsz. 

3, 5, .1-, Ir}. Vele ját szik II kis Ilinyka, 
Mort hasonlit nagyon rtí.ja. 

fi, �, 8, 1 2. NDg.vplmteJlOn is ezt teszed, 
Hogyha I]. húst me� nem eszed. 

9, 5. 'regtl8-p és holÍla-p közatt "'n. 
H, 7, 8. TejfólbőJ köpüJik Roknn. 

r IG. };agyon Ísm&rt kvzmomMs, 
hm en minden kondns. 

�ljfl(len eún)) ogy-eUY bet.űjét képviseli B közmondiumak. 

�JeKrejtéRi batárid/1 : lJ/fiS á.prilis 2U. 

. 
Mind fl hlÍ.rc.oJ

. 
t<I,l�nyt �&g(ojtők között egy darab Erzsébet. 

kIrályn/. RanBtorlllUlJ RorBJer,,'J lesz kisorsolva. 

L"JlIlllJ< t: évi 13. Az.-ban kőzUJt feJtlj.-lík helyes 
megrej L6.e : 

J(r;p{alrí".1/ : I fú rt jölJ{inek él, nem i�m(,l' 1ujll{ülöz/.st�. 
lJelürejf" éll!J ' - Esik a h6 8zép c.gefl(IC!J811 1 .  _ Száru� 

,·pj/vény · .A 41 ri/Ié,', B 55 (lllér, C 35 (lllrn, 
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HIVATALO S  RÉ S Z, d?1t közre a lopCÍJi elk6velé.sébefl, hogy mig vádlot/
tar,lIa az al,." Rérlelllil flZ 6rát. lánl':ot .If l:észpén:.pl 
eh'cltl', ö úgy álli ott a sérli!U mr/lell, hogy rUth fl 
lopri.'il cs:.rc> ne " ehesse, mert il!lkép ö a lop,r..; ,'é!/rt!
IIajlásrího: {eltétlenlil szii.ks{:!JI'.s c-'SeÚ'kl'Q>;é.'let {ejlett /.-i. 

Büntett.1jogi döntvénlck. 
Csenrlórr(' kő\cl clobá lá..;. hatÓSá" cI/cII i erőSzai" J:rirl/O(fIU1;/;.ll; fl ��lIe. hogy (J hit1utalo.'í rljrirfÍ.'iban /1'110, � .... elUlol'�kel _ kOIJel .,megdobálffl. meyálf(lpitjo fl halmwy __ el�ell! , ero.'izak hUllteftéllc/; léll!Jáll(lfJrkáf ; telje .... eJl kozombos, h?!J!I. PZ fl ko'dobris (/'lIyle!! fnldlf"-e 

vU!JY nem a csellr/IJI"I;/'g ualafllelyik la,qiá', 
(CnTia 1 008 jaD. 30. 733 ·008. sz

·. a. I. Ill.) 

'rárSlctlc 
... c;;alf .... n:H. 

Tár.·dellel-i es Ilem :-;egécl fl r..rsalds bÜrllcllébell flZ. a ld kózremií.köclóU fl sá/pllJ/eJ.- hileqe//'iébell az lrtint, 
hog!! /Iricllofl-lrínw 1If1l6di p,://:éli hfÍromxzor nllIl!li 
hlt;k,'.sil/,etö Itnmis pénz' IO!J szalgdNa/lii. 

(enrin I !IOl jun. 1 3. 5732. 8Z. n.l 

GOlltlat l8u"iJ\gbbl okozott embernk ... 

UÜ/ltetcmlii qQmlatluus(Í.'I jele/l/ke::.;k l'nr/follIUl" ((ma 
leftébl'Jl, hogy já,'gáltyos I·.�f:pl-öf/epehe: a I�wftk hrljfd
sárn l'flY Ii:enl;éfúc,� liuf "ll.·fllmazotl n; el/uek a 

járflál1ykcd/; röl.' rll's:kriból c.,·ú/áll ii.liihrlyet, de rwm 
úgy, hog!! (I fiu aZOll 011 '1'_ a lá')�il �' jdj"rlcirl!lk�l'ék 
{ölé Ile lúgatJlCls"Ht, l/fl-,Iel�/ Ol csupa" IlflJlel!nr;le/�.o.;.�el 
óllla fI{[�íl, hogy fl Irlbmf w leg!le fl jargaa.'lkere/.'re. 
A'rlll.ek pedig a.:. lelt a hJvelke:mén,llc, hO!JY a mint ,<1 

jrirgáfl!ll'll fllll'tf'll "ál,.U "!1nfldl'cíl mfgl"rled/�rz.t'�, I'W/tk 
hibril a jril'gdnyke'l'lkhez ,'rlell�. r: azt a h<; Jal'g(lII!�
krreke{ lakaró /'flsboriték ain .'iotlorta, aIl1UlJ:. efl!Jlk 
uiiril 6sszemQrzf1olta, Illi/lek lolylrin l'érlllt>r.'jI'Z,:s állt,,;'i 
bt', II sérlelf fiu ellllc>k kÖI'elkerNbf!'1l meghalt 

(euria. 1 907 nov. 21. 8999. sz. a.) 

(Curia 1908 jaD. I G. 3r.I ·n08 . •  z. a.1 

Blin'Jf'géd !>Izúndékolo; �ruber·ijl(i� billltcttébclI. 

f-fiill.sr{Yd a szándéko, .. emlJer6f,:s III'inlf'lI':bell és /le.,,, 
ldrf>/eae.� az, lL ki az rildr;:at me.'lól,:·!�énél jelen lloll .�  
a c.�f'lekmény ('t!grl'hajlri ... (it IleIII ahlUltilyoz,la. 

(eurin I �JO fi márez. R. ':!:}6f.f!)06. 81.. n.) 

l( ül öni tm ényfelú.Jli tá�. 

A VI. szamu csendörkerület terilh:tcn a Fejér vár
megyében fekvő Kislá.ng telepen, márcziu8 bó ':!6-lival 
egy .� Cőből úUó kíilőDitméDY allittatotl Cel. 

SZEMÉLTI ÜGYEK. 

Okiratilag megdic�érlettek : 

A m. kir. YII. sz. csendörkerületi p!1rtlDcsnokstig alta,1 : 
Gúrlw'r György törzsörmester, csendőrbiróslÍgi 8eged

munkás teendőinek, 6zAkertelemmel, lelkiismeretes kö
telességtudással és szorgalommal való teljesiiéseért. 

Ral'/ó/.' Mibály törzsőrmester l·t évet, 
(;,.os;; ,József törzsőrmester 1 7  ével, �8 
Sc/mU,T �fibály törzsőrmester, ::'W évet meghaladó 

cseudörségi szolgálati idejük alaH egyrészt a kÖílbizton
súgi szolgálat terén kifejtett tevékenységük l's. buzgal
mukért, IUlisrészt I-:! éven át mint Bzarny, majd szám
vivöségi segédmunkúsÍ teennöiknek lelkiismeretes, bU7.gó 
és o.lap0!i teljcsitéseérl. , . _ Jfar(o" Antal törzsőrmester, segedti�zh segédmunkás, 
teendőinek Rzakértelemmd, lelkiismerete8 köteles8ég
tudé.'l!<ml é8 Cáradsógot nem ismerő szorgalommal \'alo 
teljeRitéseért. 

, Wi/d Róbert törzsőrmester 13, Cll 
.1Ii1dó.� Ferenc? törzsőrmester 1 \ el'et meghaladó 

l'5endörséj.:i szolgálati idejük alatt, egyrcszt ft. közbizton
sági Bzolgalat terén kiCejtett tevéhnJség�k es .buz�al
mukért mfiElreszt mint szárny-, illetőleg mmi g�amvlvö
sági, �Rjd segédtiszti segedmuDkások, �eeDd�iknek 
szakórtelommel. le.lkiismerete8 kötelt�sR�gtudns�nl

, 
6S .f8-

rad81\got nom ismerő
. 

s?org8Iom�al ,-aló tel)es
.
ltrSl'61"t. 

G�III'/;(/ JilDOS �z . . orme!lter,. !) evet .�e�blllndo .csend
órsegl 8zolgálati Ideje alatt, ugy ft kozb�ztonsá.gl ::l.zol: 

,)Jlnü ... lfeit iUl I)'o� IC!'Ili �Cl'tC ... 
• . , . , ,I. ')l6J;k/'IIé.�l' IIl'IIl 

Af/l/iJ; "'rtll lálo"'l'pl'�SI'!I' 11th I. . 
I 

l"� . ' .  - '-"/'j �. a �"I'r"' . . .. lilii fl lt'.'ih Hálfl.il a HiI.", ,)I , . .... - . � 
Ili/ó liJ1nHmm'!J'. . .)' � -i-,q BY.. a. (Cum!. I !l08 JnD, _.t ,') . 

",illu
. �ltI!l0-

BI�Jllt terón kifejtett. te\'(!ke��'Regeért ml.nt 8egellhRztl 
aegédmunkllRi teeDflÓlOek Jelkllsmel'etes kotEllességtud�s. 
sal ós fl\rndságot Dl\m ismeró szorgalommal \"11.10 tdJe-
8itcse(Írt. . _ _  

(;,.,,;;.z Frig,rl's jtlní.sörmcster" � p�ede,l l� �emzetkt)zl 
bülep6 IllIowrí.sOD huzamosabb HloD at teljesItett �zol
gálalú(irt, me.ly. Cokozotta�b tevCken.ysé�e.t 

,
s k�.lönlcg�R 

kupzctls(igot Igenyel ; .. t�.kl�_tett(>1 n.rra, ho�) teH'k�nys� . 
ge\'ol nem l'supi.n (>1�J)llrol.

_ 
és fel)�bbva.lo., »:n l'gel�g.edc . 

sot, hanem a vele árlllt.k�zo bel- �s �ul��Id
.

1 bn-t0s:,gok 
tdjC!s eli8me.rpset ia lilnvta, t�vnh�a orRonek �l1ntJl,-
8y.f:\rii \'eíletiofle, 111. nllÍ.rentlelt legen'y"e� oktntllsB l,q bo· 
fol.\ II"Iolüsllllnn kiCeltett buzgo.lwRl'rt. 

.. , (;;>I;/."' Lőrinoz orsvezető, Boreezk kO!R(I�b��n Ji. .  �\�It 
,' \' I1U�UIOZtus lUlvilbnu n eZIlrV8-8lliflrbi\k kOBO&! �lUtoU 
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ra.g::a.lfJB zé.j l'fI horomffiJIÍH tPJjprU'fiünek m"gKlítl{uulUltl 
k irl-jt tt IJlI1.g., eB I pl�i iMm(Jrd�ji. ll'vék''Oylu''gM'rt, tovl�hhlt 
OTl'itn(·k pt!hJiIH Tf'Drl lH'n I ltrfúllií,\rl, IIlllrODdcltjoinuk 
Ilf lvr " 1 '8 eu,JlllduloH IJI'(oJj'IÍlmI/IHlu'irL 

j. fl/ll' "I, El,·k ez. im-n'f!Zctő Új 
1I11'l1ri JJII"IZUI (�Hendl..ír (�Z. rlrHV(·J',ető. OJ!:y pljnz�lImi· 

IHtÓ hon.Jlíntd� renrlki\'wi IJU7.f.(ó le lemónycH és fímHI
BllgOtt nyomoz.IU4 ntan VI1Ir', Idrl'Jritlae, ,'J fogiu:lü ÓH fl. 
hÜDjl-kk biztoHil lu-n korúl kirf1jtutt tevékenYH/\gíikórt. 

S::II' I Rúmu<:) ÓlHVf'?olö, l H07. óv folyomún több 
hUnCHl'kkmj"D)' kidoritéHű, II tl!ttNlok etfoj:(IIFU1. r('JjoJ(jD� 
tr:Sl' (�8 hiztoaitliHa krjrül tanUl:lif(Jtt ki vúJó tovÓkfjnyffl�g[! 
és bn:l.J(lllmú-órt, tOVfílJbú ulúrendcltjoinok b(jlyofl, ezól. 
tudnfo.8 vozetóHo 6H b�folyfisoláH{lárt. 

/)"'tlf If']' Pút!'r I'z. örAvozu1Ö, H J  "vet mcgho.1fuJÓ 
cJII I:nr1ór,.;úgi Hzolgo..Jati idojo a.latl, 11. kŐ1..biztQnHflgi szol
gálni t(>r�n ti\nUHltott k í v{dc't t(\vt!k(mysége fjS buzg .. , I 
mliért, uliirend(.<lljein(·k Iwlyes. C1.�I LUdU.tOH vozotóRo ÚS 
bl:.-fol \' ó lJol,iHfú:rt. 

S-ÍJ,. György eH 
tÍ(].fÍm János cfll'ndörok, u. kö�bh:tODBlÍgi Hzolgálu.t 

ts . .,,!n tJJOUI�ított kiváló t�v,�kcnyHégük éH buzgulml1kórt, 
valamint p6ldá� ma.r.{avifleIHtíjkért. 

.'··jz;(/f!thi Józsa! IJnncRtor, egy J6Jop6a l ettoHojJl(�k 
LUIUmfJSllbh id/jn út rfiradho.latJao kitnrlu.HHIJ.1 pú,rO/mIt 
nyomo1.úli Horim eszközöl t  tiI rOgÚHll. továbbá. tőhb mlíH 
Imn('8pJ,·km" ny ti!tlesf'im,k kit],.ritóRc éH u bünjolck biz
t08iflí81.1. kőruJ .l(·rzr,tt k ivúl,) ude1D(!iért. 

IIOTl'(ílh Vincze őrmester 1 :1, 
/1If'.:p Ho.nrlor tg. 1 1 , 
!lQ/'f MiklófI 1 1 , 
.\ldlluS l'f/mÚM 16, 
{f:olu.mlJdJl .rózHM II J I ,  
I '''''eH LUjOR I I , 
" ('/"f'l/ez IJéter !', 
IIfJl's Júnop Ifi, 
.t(w,.w; IfJtvlÍn • H, 
Geryelll LuklÍH örflvezctr) 10,  
/J il  JJIJ.\'id !J, �fI 
T6llt F�f(�nr:� i.ínwf·u;tó 1 0  (vet meghüludó cHood

fÍTrJ'gi flzolgó.Jnti ídcj ü k  alnti fl küzbho;tonHúgi HzoJg6.lat 
tI�ri'n tan uIJitott k6tdf'flflf:g!JÜ, ü�y"uzgó ÓH erodrn6nyeH 
mt1kr."lf;�jj k'lTt, rdf.ÍTlmd(dtjHíknf!K IJfjJycH ŐH CZéJtllflllloR 
V�Zf·t(S(· I'H bdoJY(lI0/0Jlí.IHíé rl, vlt!umínl őrf.leiknrlk p(,ldú.1J 
nmdh" fl tun.Á.ff9/rt. 

C';'O,.,,,lfí,' .1 HnoH, 
/{O'fr/.fífl ,limo", 1-" 
Ifldr/fl Ananiáqz (!H' orllir (�íI. örHvozf,tők f.l. kdzhiz!Qo

ági flllJJglJlut t" r!:n to.DUfli tott kötr·h!HI:I{'�J.jj, űgybuzI(6 
I II  , rE:drfJfmy� fJlIJJújrl(�Kijk. vlJ.lflm int JJ6Jd� mugaviH(!. 
If tuhrt, 

N y i l  vá uoH n .. . 1 mogdf(!Hérl;ottek : 
A m. kj(. VJ f .  HZ:. (;f!'cmdlJtkf,rbJ,·ti rmru.ncHflokHIJg (ll tfl.J : 
!J"l'(JI .[llku.1J Járlí.ii.írr(l('Ht(�r Óli 
g';fll! i (;HVI:Jy Qrrw Htr�r, It. cHl"udőrJegl,nYK"gi (dIo. 

maJlJlIsk k H�g/.flz j1f'·Hf-! krjrfll, jd(:lItkt:z(')k gyUjtéH(' (Illul 
hwu�ít(Jtt , r(;drtF�nyf'H fI·v�hlly"r!Klik lírt. 

I�/,(I Kúmly (jrHV()�I·tI.í, (;III·IFllI.irhiróA"lígi lI('g";drnunk(If�, 
U·( ntltJJri /·k Idkjj.IJm/·r(·tH� küf(jl(�H J'UllJdIiHHaJ ŐH Hzorga-
1')(In nal v&.JI, tr,ljl: i ti! H(dirt. 

lláz;,u4.Hágnt J(" ,eLL : 
ftnrJf/I z f'{d (JJtuillnfi�y. Vad,ml Mr:r,rH�brd, udJi.iJfJ:y�y"J,  

I �,{}k m4,,:z, :liJ-�/j Kflrl'íllI�II,,,. 
K é n y e l m e s  

havi részletfizetésre _ ... .... - , _ ... --
y'lllel hal1gller . {rjl';:gylt.J< ingy0n 6a h"rrnl';:otve. 

PÁLY AZA 'l' ( )  K. 
A .nJ. kir. d.llumvllHutuk DuclupOfftl jobbpLLrLi Uzlotvól':oWIJGg6uól 

HOO koro/lll Ilwl.hlllJtl, IfJO .:WQ kor. lr�lffJ/llIz�IJJ JM'flllolnHl�QU 
I. "%oJ,,o.i r1IMHOk II,. pf1flir.c ' 

1. Egy hivIlluIHzol�u í, 
:t. Bnt AllorndHmálbdzl.iI, 
3. HftLvnnn,'KY vtlnutfókol':lil, 
4. Titonöt váltó lu·zoltSl, 
6. Ndgy Ulmpu.tillttitól "'11 I,on koron" fi�l,t('HI" l �I! 11,0 :ux, 

Iloronu IIlkp('fl/l.ul j,11 fldulllluzolt 
6. TizODOgy ptilyul:lr! álld,.. 
V"lflllumn.ri idl,'iMlwl tMHII;��fJU'OJI!. ' �.Yonrll b{lzut. Al, fdll)m(llfo 

m(d Jd,z"' f '\fI vlillokM:oJlh (dluIIIJIII �JJOJf .IIJIl1r.M. A vOJlUt(ÓkUl61 
(dltiljflul pudlI{ kHoI(Jfílllrp(.nz (.H ullwhli ""'�I'{.1I1\ jkr  .. 

Mitl/lol.oll 1í.11{(IHlk n vnl{luM"':1I k ln/Jl u:O!1 t1111yorli"/'Ij.{ ::l klJrwjfI 
unpi I,{'rrol jnvIIII/ll lllllz vn. 

1,'llltl,lnl .. k ;  .""grlU nY lJlv Mt.,íbrt.l! ,II i r(u.bUIl. Hul hnvl )lróllJt.--
Hl.ol.l(nlul. hZl!lIJdviil . 

Iul i. (I "u,mll l11.nlr"il.\· "'1 krJZbi)\IOlHlflvi 111nh/d.vt.o.t ftnnorolu, 
ltd a. fl f(f r�jjl/IJi U(III1/lIlfl von"tJlflt.ol '�lIrlJl ,,"l,',Jl1 hut(lrOf,vlÍ,lI.\'fU' 

nuk ,I,. fl Joll.'· '" ,',,, \·olHlh·IIy.(ltt:íí UhllUlfl1l IlIl.llnrlilo, 
ufi 1- I� v(dlMjri 1I11'J1J(tdn1ru vountJHJz6 UlllMll(lIwk IIlinorlJlo, 
"" fl. fl VIl/IIIH HZOUIf"'.\" hl kw�bLt,{(w lli,�i lI�ul,úlyzllt- II u I lUU/HI 

�:" Zol{.1I it<",,,rftl(l, 
"d G. It p{d.\"fI j/.klirh(l,fJ lurUlllfUlIll, II /I plllyullri utUHitt'HOI. i" 

1 [. ultÍl:fzlí úlJáuok .i/IF JlodlU , 
1 .  Kót prilyo.rolvJRyúz6J, 
2. Három Itzortdrnoki. 
a. HUIl1.onOL áJlomlÚttfJlvigyáwí. 
4. 'l'hwooé"y r/Jklárnoki, 
6. Huszonöt kuJ/ual (olfJbb \·oJllit{(.'uJzlJi). 
F,�llt/oH l:lrIO kfJrUnll. l .. uúp{.nt. �r,(1 ;1)11 JHlrnnfl 'rcrUl'�II7.I,UJI'nl 

oUVfJJlrll"/,ffIL A �Id IlU/I fUM..H!!I,1 "mlll\lv,J! Idlum/'lorp{.mo; (." llltl' 
z(,�i IÍrullluYo, ll'" {,II 'mdllirIJh'jLl"YlÍtói (;]I(IH,"\.1 I'jju!i dlj,udUI jilr. 
A vf:J{I" U" H "i"OHZ '�1I IJlllYOrlfJl/,íg li JI/II/llll.i (111(1H :.! IIOTI!O/J, 1\ 
lübbi fllllÍlI flrJdig � 1101'1111/1 .,0 Ilf '"'' lHljlÍb(,rrfll jllv"d "hnu'ilv'l. 

1'·fl ltll,.d'lM : MI1�yllr /lJ'ulv Hz6Il f�n li" i r/llllmll. NiÍU"y IWT.,'jphdtfJlui 
flP'.v (JuIII IIKYOld.,.tnL I, j"kohd v/..I(7.f,illlfíg. Ily vl·gzutb(.g )rilt 

".ytítJLHI mil/It; /iHi"I.1j k'�)/J"il6 Vj�HM"II. l l  .... ' Jmvi U'l. úl lowliM
(el ... ív,y(,z,íi f,lIú"Jmz pIJd1r.c jiT. h'IVi pro',hu 1.olj(líllit 1+:T.oMf,n 
kh.J! 

/.d I. 111"j{!'JlfJlr. ,/!Uri Jd'JlZ'llh{',f.( fk f.im4lvllH, fUlduh"., Fltil.) ,'H 
púly .... rlJl,·ig.\·f'zfii \'izflftll, 

ud :/. fl".va�Hzorl·. 1 mlfÍ!!1 VíZIl,;{fl, 
ad ;t t",virdlü , f"r,.pdl1li 1,11 klJrNlkodllhnl V'lllj{U " rlllhlL'u!tmV(I. 

fO: im/,1I6 forv,/lhlJi IIzolg(dfllTfl, 
fld 4-. IUlffJHkodu l", j ViZIIIfIl, 
url r,. VOlHlt\fj';t:/;tŐf ,j" h.,zllllH VJt.HV.f�. 
A �/i.I'''lIulr.j.(It,1 klJl\\"I;UfJlllil, f. lumlg(�I!lt fnJylfl1101I1I(,U"ft1J1.k m'lf.( 

HZukit{lHI, ,,{.Jkhl II v/I!il1ti Hzolg'ftlllLlJf.l (.tUflll JlUl"n"J lI!1 i"?tflknM 
w'lgl"k'o .. Jt/'"uk nllmhmívlIl, JI Lulml/li IIzfJlglíl'lUm.rI t/"lJtott icln IIZ 
U.IUI'Hl,uld"YI'1U "i ul'i"liz'III'" hllVI rfÍllzllJ1"klmn IOOJllI" 1",llzut('Jjo 
nw 1"It, IIplgdljJ"f.(tIIlJI,', HlltjuUlI1 bll/IFI.r.'III IIIIt.lk. I{{.rv{.nvo!< II IrI I< ir. r.llrulI� fllllltu" IJudUj!fJMI jlJbhJ,nrl. IIl\lIiLv" ll1lö,,,I�{.J;oz 1 !)IPot, 
/'VI m{.jllll I,,'. rJ ij(. 

.Egy g6pf'íJlz.lnlu�toJl.hl)rtöDl::irmoPltorl (,HIÚI IIZII,f.(lHh kir. /I korll . 
I/lh IIfH"lfmnlJl . Fh',IJI,�!t JOHO km'flr"" r .. "kldlll'" :ton knmrHl. 'I'/fr 
ml,lIzr,ll.fHU ruJdluf.t. 'llil'rmkint H4 d ll"r. k,my /.r. M14UYo.i' ny" 1v 
�z611(HJ {" .rf,HIJIi./! • .-j. "I, /fil Dllzt(dy, UÓpl,lIZI flklnvll l , I'lk"tol UI" IIIf.rll�", .,dk/,rl'" . hdrtr'"""yi N?;QJ�filltl, KIorvt:nyhk II IIZfJKUdi ld r 
k/JTld/ltl Ilfrrllln' "IMWII/JI(IUIH!"- l UOH. livj (� Jlri llfl III, \.l/oj.jU. 

E�y hlv"t..u.I"zf)l�uj l'íJJtilj fJ UfJIH�lJlli kir. Júrfl,. IJJr'�H(lunúL " 'izul!.,, J"iLU'kkf41 HOli I(" r/'JUI. !izllhftlyIlZ",.i IUkp(,"l. ,jll Iwronu I,Mllikk/IJ, wlj:(y bnw/Hlzlltl,flllJ I/�kfl". l(uJ,uill" t",liIlY Illo kUrll/lu, vur.cy lI'r Iw';�z/.Ihl" " rlllrf,�jl'. ·"'�U"Yl\.r ny olv IIZ<'II
.
'/l1I (,,, irfl>4""u. IClJTvll/lylik 

(I 1,II.LvIM"1I kJ,. t�.rv('/lV t.(:k " lflfJIdiJII' z I � Jfl1i, (lVi m(lj u" JH� ';!" u. 
IV . . olt�l. ulbfzf.IJ.1 filIa... 7./'1111" "" v(mIJlUY" tdrvlmyh/l.lfS"flJ((ll nM. h��t{.,. �Jnl/ kor,,,,,,. 1"d( Td\IJ� I flfl X'''f'''fI, IHiftluJfa"y /I tur. vthyljf,t"Hr.KI �'. kll�IIi1.h Hlhlllllll xíJ'lJIl�"frJ" "trl/l : Jdl\rlJtUU 1(/11, '!IIIIHdol fl Mur"rm 1)" fl 11(, r, Jd{.pHIJJf/HI k'IZIII'lknr.I :J IwrmHl af, 111 ](, r, \ ICZIII/tlJII Ij',zu I/Iú "M ;! kr/ffJml, Hl.orl(4rlulT �() l'rJrrtllll IrorJuMfllú.IJY I li H',rrlllll. MfI�.v"J fl.Vlllv �zlJll/in 1\11 IrAJ/h/lll. J':u:y l .... , Id.IIJf,

.
IIIw,o; IIIWhc(t1ul, '/Zf,1J II/ilul IH: ullíid ",illllf'l //JIMuJII. J\:t.r ylin'yfjll /'",,,,,ll,n vfmmJUYft I�HJlll/l lij{dl"z J !JfI1i. I,vl (Ijlfiji" '16 ,y) If(. 
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