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Néhány szó a büntetésről. 

lrta: Prcsuy Lól'ami c!!end6rbadnagy. 

I. 
:\Iint II búnröl irt közlemcnyeim első reszében " je

leztem, czelom volt alkalnmt nyujtani 1\ nyomozá
sokat teljesitö legényaógünknck arra, bogy a bünne} 
elméletile.!; is Coglalkozhassck es föként megismttrkcd
bessék, éppen úgy ezen ezél vczl:rel abban is, hogy a 
büntetél:isel az igazsH.gszoJgáltatás l! különleges esz· 
közével - közelebbről legyen alkalma foglalkozni mind
azoknak, kik azivesen követnek engem fejtegeléseim sortin. 

A bün után közvetlenül azért foglalkozom e. bünte· 
téssel. merl e kettő között szükségszerű okozati össze· 
függés van. A büntetés alapja a bún, vagyis ez krpezi 
az okot, ll. büntetés magn. mnr az okozat, az eredmény, 
vagy a bún folyomllDya. 

Hogy mi a bún, miért ke]) attól óvakodnunk (is miért 
kell azt üldözni, c kérdése'kkel már részleteseb· 
ben fogJaJkoztam. - Bogy mi a büntetés, mi fl ezdja, 
mien kell azt alkalmazni teljcs szigorral és következe
tességgel és miért van fi bűn és büntetés között okozati 
összefüggés, fejtegetéseim során e kérdéseket óhajtom 
megvilágitani. 

Vannak olyan cselekmények, melyeket ffossu·nak, 
illetve I bűn_-nek szoktunk ncyezni. Ezek nyomait min
den ember életében felfedezhetjük, de - természete
sen nem egyenlő mérvben, Erkölcsi o1dnláról vizs· 
gálga.tv8. az emberek életét, szemünkbe ötlik, hog) 8 

bűnök ellen küzdeni az embf:riség fejlődése érdekeben 
szükséges, mert azok elszaporodása minclencscthen 
visRzaesés.t idéz elő 8. fejlődés, a tökeletese<Us terén. 
Mar pedig ez veszélyezteti azt 1\ oz élt, mely után töre
kedni fl a melyet elérni minden egyes embernek ter
mt!lizel'lzerü földi rendeltetése. 

Vannak olyanok, kik n hünökre csábitó iogerrel szem
ben, azok lekiizdéaóben elég erósek. Yannnk azonban 
olyanok is. kiket cAnk különhözö módon és eszközökkel 
lehet VissY8.tarlani n. búnök e)követt�Rétól. Sőt vau mód 
arra is, hogy bo mllr olkövettók fi bűnt. megtorlásbnn 
részesüljenek Ez a mód, ez I� meglorláH oem más, 
mint mnga o. hüntetes. 

, 

A büntetés fogalmának teljes tiRztazasa 6rdekében 
szükségesnek tartom még egy lényeges körülmeny tisz
táz8.sát. Elóbb emlitve lelt, hogy mint mindt'nnek a 
földön, ugy az embernek - mint a leglökélete8�bb 
lénynek van rendeltetése, van czéljll, mel)' után 
törekszik. Ha kiinduló pontul fi vlllltist vesszük, tudva
levő teny, bogy az Alkotó e ezélt már a viJag meglerem· 
tésekor kitüzte az emher elé és felruházta öt mindazon 
tuhljdonokkal, melyek e ezél felismerésrre (�I:I elüésere 
képesse teszik. 

A tapasztalat rövid idő alatt beigazolta azonban azt, 
hogy egyedül, önerejére utalva az ember eJetrelndatli.t 
meg nem oldhlltta és ez�rt tártlult !ól lasIillDként ngyIln. 
de ez II tlÍrsu1l18 mar inkább képessé tette őt nrra, 
hogy támogatn .. mellett 3. tarsulás altal rendelkezé-
sére nyujtott erőkkel könuyebben boldog:ulha�50n es 
a boldogulás8., - mondjuk �rvénye8ü){'se ut jában 
fek"ó akadályokat leküzdbesse. Ez a társu!!, .. , tömörülés 
előbb néptörz!:ieket képezett, utóhb telje� (ormát nycne 
alkotja. az ti.llamoknt, melyek hivat/isll Dt'm mti!!, mint 
8. kötell:'kébco levö c&"éneL: életeDek 1:'8 l:n�nyl �ülesc
nek megóvlÍsa és biztositásn. Az államok tehát ezt a 
czélt szolgli.ljti.k es e cZt�lbóI ü lkottnttak. 

)[i sem h'rmészetl'sebb, mint IlZ, bogy az líllawoknRk 
hatalmat es jo:;!:ot kellett tH1I11 ahhoz. hogy rendaltetti
suknek rnegfelelhtls"enok éti {'sak ezek nltlll jutotta.k 
abba a helyzetbe, hog,r hinltásnkollk meg i" felel bet· 
tek. Ezt a jogot, vng,'!" ne\"ezzük e nel'eD - li'zt a. 
hatalmat maguk fi nepek adHk meg az tillllIDOkDltk. 
de 8zük'lI�g is volt reti. mert letárdekfik tettt· azt flzö.k· 
segtl88P, hog.," n jog gynkorhieá.ra biztositékot i" adja
nak. Ez a biztositJk nem más. mi ot maga a törveny, 
melynek megsértése IJlincselekmenyt hpez és megtorhist 
yri.l'. A töncny tebtit cR.'V alap. melyen llZ ál1nmok 
biintptö hatalma nyugszik. 

Csendőratigi t�stületiink sem más, mint az nJlam
rendolkezcsére álló olyull iuMzméoy, mely éppen a tör
venysértések üldözésére, az lilla.-mpolgárok 8zemély- "'s 
vog)'onl>iztonságánllk IDt,Jtó'\'"á!o\:iro eJt renntnrt Jbtl ra van 
biYl\tva. Szolgaljn az úHnmot, de tippen Ilzok érdektibeu, 
kik azt nlkottúk 

A büntetes eredetet n legrégibb időkig Yi�llznvezet
hetjiik, flZ idük 80niu nt can I. tökélt'tesbült . . \ mint egy 
csnltidbfln is eiMordui, hogy n cSllltidhlgok IHtnl �Ikö' 
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Htett bün - IDE:ly csak kjzárólag a csalli.dot érinti -

a t"81ádfot büja fel arra, bogy kérdóre\""onast alkal

mazzon, @ppen ugy u"szi ezt az állam is sajlit gyerme

kei, állampolgári.al szemben. Ezzel mindenesbtben a 

törv"'DY uralmat akarja megvédeni és fenntartani. 

Me .nami rked\"C általánossa.gban a büntetéssel. önkény

teleniil e1őtérbe Jön, bogy a.nnak valamely ezeIt kell 

szolgalnÍa 'fagy legalabb is eszköznek kell lennie ,"ala

maly ezd elerese erd eké h en. Ezt ugyan fentebb már 

6f-jtetni engedtem, de Bzándékozom részletesebben is 

foglalkozni e kérdés bonczolgntásával. 

A büntetés czéJja körüli vizsgálódások olyan széles 

mederbt'D mozognak. hogy teljes meghatározást alkotni 

D{'m lehet. Egész elméle-tek fejlődtek ki annak somn. 

Egy bizonyos, bogy a büntetés czelját belső okokban 

kell keresnünk, jóllehet ft. büntetés gyakorlása külső okot, 

a tört'ények megóvá!ölát czélozza. Nem érdektelen bang· 

swyozni. hogy igen sokan a büntetés czélja.t és gyakor

lá"át ka.pcsolatba hozzák az állam czéljaival. 

Két elmé1et domborodott ki a viták folyamán. Az 

egyik 'Izerint a büntetes okát a büncselekményben kell 

keresni. Ezt úgy kell értelmeznünk, hogy büntetik a 

bÜDöst. mert azt megérdemli, mert arra okot szolgaI

talolt. Elköveti Z. a Blkv. 251. §·ba űlközó büntettet, 
búnt-etik ezért barom evíg tarló Bzabadságvesztés bűn
t�te;.,el, de pusztán és kizárólag azért, mert azt eIkö
vette. E szerint az el.málet szerint az állam kizárólagos 
jogát gyakorolja, midőn a büntetest kisza.bja és végre· 
hajtatja. Ez egy állam ténykedés, melylyel az állam a maga 
czéljait szolgálja. 

:\ másik elmélet szerint a bűntetés csupan czélszerü 
eszköz ahhoz, hogy az állam polgárai

' 
jólétét biztositva, 

azok �zemplyét, jogait. -vagyonát sf). megvédje. Mert az 
álla.m üdvösnek velte poJgárai vagyonát megvédeni, 
eztHsze:rűnek tartotta pl. a Btkv. 336. §·ba üLköző lopas 
t�ttesft öt évig tartó BzabadBágv6sztés büntetessel BUj
taDi. Ezzel az állam nem kizárólago.:. jogot gyakorol, 
htllH,:m ennek lá.tszólagos, de tényleges gyakorlása által 
tnlnjdfJnkE!ppen lL • közt. 8zolgáJja.. 

f: két elmélet - elsó pillana.tra - (adi egymást, 
to.laJdonkeppen pedif,l; óriágj ür tátong közöttük. Bár 
nem tart()Zík szorosan ide, miogía megjegyzem, hogy az 
eb<J .,zerint a po1gá.rok vannak az allamórt. ft másik 
uu�nt p�dig IlZ allam van a polgárok ert. 

ran fogy harmftdik li talán ti legegészségesebb elmé. 
Il':t, mely 8. büntete tulnJdollll:éppeni alapját erkölcsi 
Iga7.�IÍ�(JkbaD kue�i. Ez modern. mélyen gondolkodó 
t-ImHe vaJJ.ó é"8 ert�·hB p.lmn�t, csak egy hibájA. vnn, 
h6gy m�g ullíe!ötti, vagy talán lsohasem fog időszeTÜ 
I f·nni. PHliV. n�on H:á.nk füne felismerni éli kerc:sni 
emtJert4n:airJk qryes tl!nykedéaúíben ft beillő rugókat és 
I�AldWJkllt. dfl li krízr;mhöHRl"g, fl nagyfoku rOfi8zaka
rfi� - lj "'aJljuk lJ(: a. tömeg korlátoltsága ős felü
J,.tv ge mindi,", IltJ'tll1n 6.Jlt 8 lal im fog ia még _ 
b( lU lI1�í� IÍlIani �·nn�k. 

A fr'fJjolJb ór(í !;, 
'''g-/f,IIt1J",hh (· k"7"krfOk. enUforl1tGI • lB�dr'gáb. bllf. UH ... k(· ... p(·fJ'. mir.t r(·�z;li' l lb:(·t{oftro 1 0  évi 

J(,14111&.", mellett hphat6k 

Nem fogok e három elm�Het magyarázatába bocsát

kozni, teljesen elégségesnek tartom, bogy ezekröl emli

tést tettem, mert ezek nélkül a büntetésről teljes képet 

nem nyujtbattam volna.. 
A büntetés tehát a jogvédelem és az igazságszolgál

tatás eszköze. A bÜDtetést a megsértett jog követeli és 

éppen ezért mindig jogos és szükséges is. :\linden 

allampolgá.rnak úgy kell élnie, hogy mások jogait ne  

sértse s ha mégis megsérti, ba önba.taJmulsg s jog

talanul mások kárára cselekszik. büntetést érdemel. 

Szerintem a bűnös önmaga felett mond tör-vényt, az 

állam csak megá.llapitja és alkalmazza a büntetést. 

A bűnös már előre tudhatja - mert hiszen a búntető 

törvénykönyvben meg van irva hogy egyik vagy 

másik bÜDcselekményt elkövetve. milyen büntetés var 

reá, tebát minden esetben úgyszólván magan viseJi tette 

következményeinek a sulyát. 
Fentiekből azt is láthatjuk, hogy a törvényeknek 

nemes rendeltetésük van. Mindannyian oltalmuk alatt 
élünk, védelmünkre őrt állanak, az ellenséges i ndula.tu 
cselekedetek ri.ldözése és büntetése altal a jóra. irányuló 
cselekvéseinkben segitségiinkre vannak, a közjólétet elő· 
mozditják és álla.ndósitják. 

A személyismeret megszerzése és 
gyarapitása. 

uta: Argu ... (Foly tatA s.) 

- Adjon Isten jó napot, urambátJlÍm ! - köszönti 
a próbacsendőr a deresedö gazdát -- bát hogy, mint 
áll ft világ, mi ujság? 

- Isten bozta az urakat ! - köszönti vissza a gazda. 
s mintán I). körülötte csaholó kutyát elriasztja, keznyuj
tás •• 1 közeledik . járőr felé és folytatj., hogy ujságot 
nem igen tud. az idő jó, a termés szépen mutatkozik. 

- No ! az már igaz, - füzi fi, próbacsendőr to-vabb 
a szót, az ilyen csinos kis birtok ból meglehet élni 
különöseD. ha olyan jól van munkó.)va. mint ez is j 
úgy veszem észre, hogy jó mélyen van szántva ; aztán 
meg a mennyire ismerem a veteményt. úgy tutam, ��gy az

. 
Il- répa és az az árpa, a melyek mellett eljöt

tunk, mlDd a kettő a. legjobbik fajta.. 
Közben l{ovácsné asszonyom is kikerül a. pitvnrajtó 

elébe 8 a. csen<1örök szivélyes köszöntését viszonozvo., 
csendes léptekkel közeledik a bc.zel�etők felé. Sőt a 
Juliska. leá.nyns8zony is előkerül. Csak nr. imént vitt 
ugyan b� egy korsó vizet. de a kiváncsiság neID hagyja 
nyugod�I ,  tehát kiüríti n korsót ús 8. beszólgetök közelé. 
ben levő kulhoz sátá.! mlÍSikllt meriteni. 

Mikor n�tá.n fl. próba.cs8naör hol n terményekre, hol 
egy·egy 8Z�p tyukra. VI�gy mnB bá.ziállntrn tesz egy.cgy 
találó megjegyzeBt és lelemJiti. bogy a Bok idegen fajtn 
mellett n mely"k"t II . I . . . 

. ' v '" mID( JSmArt. a magynr InJt. tart-j1L 
a legpJbhoflk. már tessekf,lni. kezdik öket befele. mer 

BRAUSWETTER 
mtlórA.enftJ 8zoKeden. -- Jo.vltA.'liOk li 6vl jólAlll\'\i mollett. 
A. rjf·l!yv.(:h illl.ryon I 
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mint Kovács gazda. megjegyzi, az urak Dagyon ritka 
vendégek itt, pedig oem ártana., ha gyakrabban erre 
nézuenek. 

Ezt már nem lebet hallatlan ná tenni �8 a próba
csendőr, hogy jobban belehazza az öreget 8 belizél
getésbe, hát mentegetőzni kezd. bogy ekkor meg akkor 
is errefelé jártak, de nincs idejük mindig Kovác-s uram. 
btityámékhoz is bejönni ; meg aztán olyan csendes ez 
a tájék, bogy egesz évben sem történik itt semmi. 

Csak csendes volt, - igazit ja a. gazda helyre a 
probacsp.odőrt - mig ezt a Sós Gyurká.t ide nem hozta 
fi szél, bogy veszett volna a hazájában a jöttment je. 
Ám azóta mindig félünk. bogy ennek vagy a.nnak lába kél ! 

Nin i !  hat itt lakik ez a Sós Gyurka? Hiszen nem 
itt lakott az, hanem ott a .  . .  jobbramutatva . .  
ejnye, ugyan kinek a tanyájao is 00 ' . . . . hirtelen 
nem jut az eszembe ' - kérdez es töpreng egyfolytában 
a próbacsendőr, pedig azt se tudja. hogy ki fia-lánya 
az a Sós Gyurka. nem hogy azt tudná, hogy kinek a 
tanyáján lakott. De nem tudja a járör\'ezetö se, mert 
nem siet társat a z&varból kjmenteni. 

Végre is a gazda segítette ki a próbacsendört a zll.ar
ból, mond ván : 

A Nagy János komaéo lakott az, kérem. oU 
a pr'>bacs6ndór RItnl előbb jelzett irányba mutatva _ 
a z-i határszelf'n, a Szalkai tan)8. kőzelóhen. De mnr 
nem birta. türni a koma a (élkézh.lmárBágát, hát kiadta 
nz utjat a tav8szon, nehogy még neki iB bajt okozzon. 
Onnan aztá.n idejött s ott lakik abban a düledező. 
meszeletlen tanyábnn ni. Azt hiszem, nem tévedek, ba 
o.zt állítom, hog)' fL KóslÍék malacuit is bizonyára ö 
hajtotta el. 

Ugyan ne z!lörtöl6dj már, még bajt csinálsz ma
gadnak - (eddi Kovácsné asszonyom az unU, a ki 
má.r annyira belemelegedett a mondókájába, hogy csak 
�ppen ez a • ha.j . -jal való gyöngéd figyelmeztetés hoda 
észrl', hogy talnn többet is mondott 1\ kolletenttl. Hogy 
tehá.t elterelje a beszédet mÁs dologra. szorgnlmazni 
kezdte a csendörőket, hogy kerüJjenek helól. üljenek le, 
bizOD)'OSan eHAradtak üt az alldogálti.sban. 

elöl, rögtön megállott és kérdezgetni kezdt-e járőrveze
tőjét, hogy a multkori nyomozáskor voltak-e Sós Gyur
kan81 ? Miután utóbbi nemlegesen vála8zoU, azt indit
ványozt&, hogy menjenek el arra a megjelölt tanyllra. 
nézzenek szét, hogy nincsenek-e ott a keresett malaczok_ 
És ha ott nem volnának, akkor pedig jó lenne elmenni 
8. Szalkai tanya (elé is, mert ő a multkor úgy hallotia, 
hogy az ottani bérlő is olyan gyanus(éle ember. Miután 
II járőrvezetónek is volt hasonló ertesölése a Szalkai 
tanyán lakó Fekete Marton ellen, hát nagyou jónak 
taJá.lta a tervet s meg is indultak annak végreha.jtasara. 

A SÓB Gynrka által lakott tanyán csak par pillanatra 
állotta.k meg, mert az a szegénység, a mi ot.t uralkodott, 
annyi idő alatt is áUekinthető volt. Sós Gyurka nem 
volt otthon, (elesege állitasa szerint, a tanya tulaj
donosneja szőlőjében dolgozott 6S csak estére volt baza
várható. A tanyában egy pár cRirken kivül semmi(ele 
más háziállat nem volt. Miután oz asszonyt a jlÍJ"őr 
megjelenése nogy zavarba bozta és ezt a szobában levő 
kis gyerek er65 si,alkodss& cSBok fokozta, az üg.He 
nézve nem is mondott neki a járőr semmit, hanem 
köszöntek és tovább mentek. Még pedig o Nagy János 
tauya. (elé. A járörvezetó mor tucUo, hogy merre kell 
azt keresni, tehat könnyen oda találtak. S ott talAIták 
a Sós Gyurka. utódat is, egy jók épü idöses parasztot, 
a (észer alt\". 

- Jó napot, öregem ! - köszönti a próbacsendőr, _ 
ki tanyája ez a nyárfás ? 

E bizony a Nagy János gazdáé ! felelte tlZ öreg 
a köszöntés viszonzása otán, - én pedig a tanyns 

kertésze ugyok : Kiss Bálint a becsületes nevem. 
- De hát honnan került kigyelmed ide és mikor? 

his7.en ft multkor még ugy mondta Nagy .Tanos gazda. 
hogy Sós Gyuri II tanyás kertesze. 

Jó multkor lehetett oolir RZ, csendőr u r !  �rert 
már harmadik hónapja lakom itt, világositotta (('I 
KisB Balint a sohasem kapott értesülessel dicaekvö 
próhacsendört. Elkt'rgette öt a gazdIl, mert nagyon 
sokszor rossz fQt teH a. tűzre és kezdte hirbehozni a 
tanyat, bát kiadta az utjá.t szépen. Azóta oU lakik 
valahol a 8zÉilók alatt, a Gyöngyösiné-féle tanyan. 

Abban a rozzant viskóban ? 
Abbau nm, mert hirtelenében nem ka.pott wás 

holyet. 
\0 hiszen sa.jnálbatta is ezt 1\ IOzep portat. mert 

amott még egy c8irkét se igen tartha.t. 

l)e nem lebetett már ekkor a próbncsendört becsalni, 
ott járt már annak az !:lsze a mC'szeletlen tanyán és ft. 

Nagy Jn.no!ól tanyáján a Rznlknieké közelében. Nt>m ma
radt volna to\'libb egy perezre Rem l\:ovAcs gftzdBéknál 
nyugodtan. Azért, bát szepen megköszőntek t\ meg
biVIVlt 8 annak elfogadllslit egy legköZt'llebbi alkalom
mal kilátásba helyezve, sürgő dolgukra \"aló hivatkozás 
melItltt, mindenkitől szivélyesen elköazőnvo, tOHlbb iD
duHak. Indulás elöU Azonban oem mulnsztotta el n 
I>róbac8endör Kovlics gazdát ogy pipil dobánynynJ meg
kinálni, dt, nehogy lekenyerczettnok liroue maglll a 
gazda, kijelentette, bogy ezzel szemben pedig egy
llöhilo)' szál mURinAt kér, mert ö oUbonrelejtette t\ 
magáét. 

De Illég mtlnnyire sajnáljn ! A mult hetekben iS'. 
hogy tllfe Járt. lo.ttum rajta, bogy só, arog\'Q tekintget 
fl. tanya (de, miR velem hcszelgt>.tl·tt ott fl bejl1.róm\1. 
PannBzkodott is nagyOll, hogy nem tnrthl\t ott sewwi. 
(el... joszngot, nincs egy talpalatnyi leg",löjt' 6�Dl s 
emiatt II bl\rom darab sühlójét ia l'l kellett hnjhmi 
ide II 821l\lkni tanyllrtl f\ kowájaboz, II F'ektlte Mllrtonbo: 

A próbacsendőr alig várla, hogy n. ll'gközelel>hi koko· 
riozali\b1a melltltt eJtünbessonok a tunynbeliek flzemei 

fIút irlt, bajtotta l\ rualaezokat·) 
Igen, iele ; ad monlltll, ho!otv itt hll.gJjtl öktlt. lDig 

egy nlknlma9abb tanyll.ra tl\lI\!. Szell Rüldök , vltllk, UNU 



CSENDŐRSÉGI LAPOK 1 :1118. május 1 0. 

IS tudom, boI vette öket. - vélekedik az öreg mert 
mikor innen elment, még csak egy tyukjn sem voU. 
Sőt _ &. mint a szomszédok mondják - igen Dagy 
szegénységben élt mindig ; mig ittlakott, boI egyikhez, 
hol másikhoz fordult egyért-másért. 

És kisegitették ? 
_ Ki ám, mert - tetszik tudni - olyan szóban· 

forgó ember volt az és tartotta.k tőle, hogy ha meg· 
haragit ják, hát kárt okoz. Pedig bizony oem igen érde
melte meg, mert úgy vettem eszre, hogy háládatlan 
ember. Akkor ia, hogy itt járt, míg ö velem beszélge
tett, rt eüldők bementek a szomszéd krumpliföldjére 8 

még ő haragudott, káromkodott, mikor a szomszéd 
kutyával zavartatta ki a malaczl1it. Szidta. és mindennek 
elmondta ezt ar becsületes embert, pedig annak idején 
ez segitette őket legtöbbször. 

_ Hjo. !  iJyen a világ J - szakitja félbe a próba· 
csendőr a böbeszédű öreget, - jótettéd mindig rosszal 
fizet. Hanem mi má.r megyünk tovább, bát Isten vele, 
öregem. - És mentek is egyenesen a szomszédboz át, 
hogy megkérdezzék o.z emlitett multkori eset felöl és 
bogy • süldő k felöl is tudakozódjanak tőle. Mert már 
ekkor bizonyosra vették, bogy ezek csak a keresett 
süldók lehettek. A szomszéd csakugyan megerösitette a 
Kiss Bálint á.ltal mondottakat ée hozz ntette, hogy a 
süldók még Feketenél vannak. Könnyü megismerni őket, 
mert II Feketéé [eketék, ezek pedig Bzőkék. 

A járőr ezekután a Szalkai tanya felé indult s n. 

járörvezetö elővéve jegyzékkönyvecskójét, bejegyezte a 
két tanu nevét a. keresett süldókrő} szóló jegyzetei alá. 

A Szalkai tanya közelében csakugyan ott találták n. 

három szőke süJdőt a többi közt, egy suhancz által 
őrizve, a ki a. járőr kérdésére megmondta, hogy azokat 
egy idegen ember, a ga.zdá.ja komája hajtotta hoz7.ájok. 
A járőrvezetö jegyzetei szerint basitott (űlü volt mind 
a három s egynek el volt szakadva a farka. Ennek a 
leirá.anak megfelelt II három szőke sűldő. Tehát jó 
nyomon jártak. 

Fekete Márton a tanya előtt fogadta a járört. Olyan 
sunyi kinézésű ember volt ez a Fekete és nagyon nebe· 
zen lehetett belőle kivájni B szót. Látszott rajta, bogy 
nem igen örül a ta,lálkozáanak. Sós Gyurkát, mi nt 
állította, csak úgy látásból ismeri, de nem igen közle· 
kedeU vele. A aertésekre nézve megjegyezte, hogy úgy 
Bzedte-veUe őket össze, egyik·másik vásáron. 

- Mutassa meg hát annak a három szőke aűldőnek 
!ól. járlatát I - szólította fel a járörvezetö. Azonnal I 
felelte Fekete és a. lakásba sietett. De csakhamar károm . 
kodva jött ki és szidta feleséget, azt a rendetlen asz. 
azonyt, hogy elhányta a já.rlatokat egymástól éB most 
nt:m t�Jálja. Most már meg nem mutathatja a. já.rJato
kat, mig az asszony haza nem jön a városból, a mi 
pedig csak úgy eBtefel� lesz. Hát várják meg az urak 
La akarj ák �fI ídr�jük van. 

' 

Bohse caürje,csBvarja a dolgot li'ekete, hiszen 
tudjuk mí már, bogy 8ós Gynrka bajtotta íde a szőke 

süldőket ; látták többen, mikor ide bajtotta, de megmondt. 
már ez ft, suhancz is, a ki őrzi őket. 

No hát ö haj totta - felelte }-'ekete daczosan, -
bát mit kérdezik az urak, ba tudják. Nekem azt mondta, 
bogy vette öket és csak azért hajtotta ide, mert a boI 
most lakik, ott nincs legelője. Ba tudtam volna, hogy 
rossz uton jutott hozzá, nem engedtem volna, hogy itt 
hagyj •. 

Sőt, bogy II gyanut mindenképpen elosí'ilassa, még a 
kaná"át is átengedte a süldők elhajtás"'ra. 

Termeszetes, hogy ezeJmtán Sós Gynrkd csalt beismerő 
vallomlÍst tebetett és tett is. És így fL j árőr egy ered· 
ménynyel gazdagabban vonult be. S bár az őrsparancs
nok ezt R a  vak is talál patkót)) elve alapján csak il 
véletlennek tulajdonitotta, mégis Mlrau állítbatjuk, 
hogy eme véletlen elóidézésben a próbacsendőr ügyes 
aégének és társalgási modorának nagy resze volt. Szi· 
vélyes, rokoDszenves társalgá.ssal szinte önkénytelen 
nyilatkozatokra késztette az egyéneket s úgyszólván 
röptében fogta el azoknak egyes hasznavehető megjegy
zéseit. S anélkül, bogy a szóbanforgó tárgy iránt kiván· 
csÍnak látszott volna, úgy tudta folytatni és frányitani 
a társalgást, bogy amazok észre se vették, hogy mily 
előnyös adatokat szolgáltattak egy büne,elekmény kide· 
ritésébez. Pedig, a mennyire ismerjük fi, népet, bizonyos, 
hogy ba egyenes kérdéssel fordultak volna e tárgyban 
az emlitett egyénel{hez, nemleges vagy Idtérő választ 
kaptak volna, de így - mint teljesen érdektelen nek 
látszó egyének előtt - egészen bizalmns3Jo beszéltek. 
S emellett ft, járőrnek még az a nem I várt eredménye 
is meg volt, hogy megismert két, a közbiztoDságra ártal
mas egyént és megnyerte a. bizalmt'l.t a károsnak és 
néhány más egyénnek, a mió.l1nJ személyismt3rete elő
Dyösen gyarapodott. (Vége köv.) 

Pick. 
(Iúimina.liBztikai tanulmá.ny egy vadé.ezebről.) 

irt!! : Dl'. ZJfili?1JfZky l.ajoll. 
A kutya. rendkivüli tanulékonysn.glÍDIU kipróbált hiisége-

nél és nagy
. 

alkalma.zkodó kópeBségénél f�gva méltán képezi 
til�o.lánoa közfigyelem tá.rgyát mÍndenütt a.., egés1. világon. 
Nmc9 tehát mit csodálkoznunk azon, hogy használhatósága 

S �end{)r8ég é8 a rendőrség figyolmét i:i magilnl vont!1. 
I 

ogy méltáo érdemcl figyehnot [L kutyo. mint fl.. bun' C8� okmányok után nyomoz6k mogbizható s'ogitőtá.rsl\, azt ml�éDt alább Iá.tní fogjuk, több póhllL igl�zoljfL. 
tárt 

em lóvé!)
. 

R.zol
.
lban szn,ndékl1nk CSLlplLn egy flzó.raz póld�' 

k . .t. feJ
k

hozDl ft.lhtásunk bizonYllIístira 1�lttblónos8ó.gblln 18 I V I.loDun o t á t . ' 61 
f 

. .  6 
gye ·m 'l elmoodllni a IflItynról (ltnnnl, uev4r , 

l:ba.��{)f és �Q8�0!1.lLHl.t�.ságlÍr61 8 ebhen 'lZ Aitll}(i,oossngbfLu is 

E 
eg ujat Igyekszunk nyujtani. 

n 
b . vagy kutya mindegy, így 8zoktil.k mondan i. Podig ez om Igaz. Eb alatt - szerintem _ vA.huni finomo.bb, kép' 

zett
/obh, 0

k
omesobb állatot kali órtenünk ' mig o, kutya olne' 

vez 8 cso. a. kö '· é 
' I 

kihaló félb 
zone geaebbekre hn97.nlilandó. Eh példáu fl 

aglirfo.j ál��h 
levő . oro9z· ngár, tov(�bbil. fL nálunk ie hOJlOR 

a Lem4the 
� an m�nden ngn.rfa.j. E nevezetre tl�rtbnt i�áDlyt 

a ko )6 
fl. gyl, az uJfundh.tndi, fl. tacsk6, lI,'l. uszkár, IL VIZ� �' 

kuty 
l , . :o�t n foxtemer, !!'z öleL atb. szóva.! fi tiszta ra�u 
fi mID . \ lenben II kutya Ő8 pedig mondjuk ki er . 
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A dánosi l'nblóg'yUko�mk a t6nény előtt. 

8phb megklilonbóztetés okáért, hogy l'sak kutya 1\ ház 
69 ny,lj6nők ÖIiSZ/;!!'I faja (km's8z, komondor stb. I, valAmint 
II pincsi, hodri, puli {-fl más lutaMoo!! clncv�zósek nló. buj
tH.totl klltyilfélo . 

. \z oh és kuty/l tehát 0186 sorban is (aj, illetve vér IIzarint 
ktilűnbözl). ne különhöznek IIZ ebek él> kut)'Ak t"rm�lIlot, 
hasznnlho.tósng. illetve nlkalmaző,s szeriDt i8. 

Az ngó:r természete példánl olyntl, hogy nom szereti a 
vizot 8em bovonni, scm mogu8zni, som sommlfólo alllkhnD. 
Azt sc szereti, ba mosdatják. Inkább tejj 01-éti hUH!lal ól, do 
nom igeD iszik vizct. 

S tényleg erőteljos Ul.plAlókknl ncv('lhctö o�nk fol hn . .'oIv.
ntilhal6vA , II \'izito.lm vnlú szoktatás Colrujia II {gy IIpecüUis 
foln.lln.tI� teljellltéséro nlknlmlltlnnnll te�zi. Es nem i!l nsr..ik 
BZ ngM. Ellenbon II vizllln, nz nszk.h', n foÜorrior Atb. 1\ villon 
iA hMzmUhfl.tó. Az öleb Irevé!! levegővel, illeh'n roll'ur. A7.obRi 
leveg6vel ill beóri, ellenben II többi obok mind örülnek, 1111 
minól töbhet lehelnek IIZn.hlld lovo,q8n, A knvlUlz I\� komoll 
dor, vnlnminl n ház6tz6k leglöbbjo, bármily k08zttnl jH he
nri i cic nelll (gy n. finomnbb 611 ll(\tDollobb ebek. 

A kuhn ha."Izllnról IIzÓlva, miuclenokl'lött ud óhnJloUl 
kOIlAtntáloi, hogy 1\ merro C'Io.k ember Inkik n fóldön, 1\ 
kutyát mnr rl'g házi l\lIn.hhll tnvű minflcnlilt, hogy hU"izmlt 
vegye, illotüleg' kihfHlzDIUjn. Do nem ll'vőn IIznht\I)' kivótol 
uólklll, ki kell j�IOtlteDom, hogy póh1ó.ul Orook hollnudilU 
vllrollkl\blin lIem {J.O' 1\11 n dolog. Olt 1l1S}'llUitl /lohn nom tnr 
lolt !I mAllnp !H\ll'I IRrt kutyát senki. N{llU p(l(lig Ilzort, hOKY 
tiszt n. IlInrntl joll II vlÍros. (lgynnei':cn ok hól u{lm �znbnd obh(lU 
II vnrolibho lIemlll.irólo IlIlzi nllatot tnrlnlli : 86t kncsizva, 
!l1.n.nknzvl� vaRY lo,'agolvll tiem .�1.Hblld útutni':ni VRgy I\thnhulni 
r!lilll fJ{)' irjnk ezt leS{AI!\bh n, hlll0IDRIlyOll konyvf:\k. 

Eg}i],tomhun, Chilll�bl\ll, l1j·GIlÍlHJáblln �!:I Afriku Ibhl! 

tartomdnyábau apecil!-Iiter azórt tnrtják fl kntyákat, hogy 
mf:'�('g)'ék busuknt_ Ugy hizlalják dket nómol)' vidékeken 
mint nálunk II liortéat. .es hogy RZ ottanink jobban kedvelik 
1\ knlynpörköltct. meg a rántott obbordút mint mi pl fl 
hurkát ős kolbÁ.l'zt. ez kitűnik nhból, hog)' egy-egy jól ki
hizlfllt kutyáért rendesen agy-egy mbszolgla ndnak cserébe, 
(Néha. még kett8t is.) 

Knmfsatkában, Gtönlnndbnn II 1\ Hudson-tartományokban 
leginkább nrrn. hnsználjdk a 9zelindek {nj hoz tartozó '('bekot. 
hogy !lznukltba fogják. 

IIollandiában. továhM Németorazág, Cllehortizág. DA.jor
onuulg �!! AUIJztrin igon sok vIlro91lhnn mn,t.:áhA.D Bécsben 
ia h�ligrlbu. fogják a kutyákat P8 teherhordáflrll (ll.'g
iukább tej/lzáJlitdsra) hnszoálják, I{ót·)ulrom er6sobb kutya 
uóhn !) 6 métermlÍZaányi terhet ia !:Izállit. 

llonoztnni Id'l6rletcknÓI ia leginkó.bb kntyákat bns7.mU 
nak nyulnkon kivül tanulmányi áldozIItul, illetv(' II 
tIHlolUl\ny nómoly tétele igazBt\.gAllak demou�trlllt\si\rll, 

Kniróbllll, l\onstaotintipolylJflu éti álbllliblUl a1. nra.Lok éa 
törökök áltnl Inkott vidókekpu leginkább 117.Órt ",rtjllk n 
kUtyl\kn.t, hogy A. közhelyek ti87.L\tnIIl1l8t\f.{nil WCh'1'lluulessók 
velük, t. i. It Inko�!lllg áltAl IIZ llt(l�d.krR éfl terokrc' kido
h;\!ni azokott miudeort,le clóKöt. eMontot. IIIWIllI.tot to; p:"''"'I'éh 
pillzkot lDí'ijel-esIJák, illollJlcg mCKlillztitlllsqÁ.k 1\ltaluk ( ) lnc';l\.m 
IIzonblID e nllmea inlenoióonk mnig fiam !Iik{lrlilt nl'kLk lDé� 
cKnk turhetán(lk mondhntó köztillzbl�ági ,UJapulokllt Mm 
I(\remtooiök.) 

Némoly "iclékeo emberi betcgsógClk gyógyiw'''lírn ill Im.�z
nl\Ijl1k a kutynkat. A köuvén�'1 Jl�lc1Rul lutEnl gyó�yiIJ!lk, 
hogy megnyahllják II kut)'1I IUb11 lJ. rlljó tllgokl\t. A mint 
luonlJf\ll a kntyll mAgIi,ba BzÍ\·ta 1\ köp-z,'ényt, Ilzonn"l UlPg" 
c1üghk, miként n ki", méh, hll rllhlnkjtH ohonlt'., 
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C"uzt, náthát és influenzát is gy6gyitanak kutyák által, 
még pedig ugy, bogy ezt a beteg, illetve e. beteg testrész 
mellé fektetik. Bőrének valami csodálatos kihuzó, llletóleg 
maga,baszivó ereje van. A braziliai kulyiliól lega.lább ezt 
áJlitják a tudósok. 

A bav&s Alpeseken az eltévedt utasok fejkeresésének és 
uthaigazitá.sának egyetlen biztos eszköze 8. bernáthegyi kutya. 
Szinpa.di állatelőadások leggyakoribb szereplöje szintén a 
kntya. 

'Yindez - úgy vélem - eléggé fényes bizonyitéka a 
kutya tann1ékonyságának, idomitbatóságának és ha.sználha
tóságának. 

De használható a kutya még akkor is. a mikor már nin
csen, vagyis még kTmulása után is, a meonyil.Jen bőre ki
tUnő pergament, szelre labdát, matrácz és VáD�ost-ö1té8eket 
8zolgiltat, mig inai jó hurt adnak. Zsirja pedIg valóságos 
küJönlegességszámba megy. 

Nem bagyhatom említés nélkül a kutyának még azt a 
kölönlegességét sem, hogy csontja, ha megsérül, vagy el· 
törik ía, bámulatos gyorsan behegged és ósszeáll ismét Innen 
a közmondás, hogy .:ebcsont beforr . •  

.Az előadottAkból láthatjuk, hogy mily sokféleképp lehet 
hasznát venni a. kutváDak. Nem csoda t-ehát ha arra i'3 rá· 
jottek az emberek, � hogy a kutya a bnncseJekmény után 
nyomoz6 egyének szolgálatában is kitfinő eredménynyel 
ha.!;ználható. lfeIt néha valóban egy�egy detektivet helyette
eit. Kö:lőn0een gyilko'3ságok és oly lopások felderitésénél 
bizonynJt a kutya alkalmazása eredményesnek, a melyben 
szennyes állapotban való fehérnemü, használatban Jenni 
szokott felsőruha. avagy husnelllu képezte a. cselekmény 
búnjeiét. �Iert ilyen esetekben érvényesülhet leginkább finom 
szaglóképessége, mint a. nyomozásnak egyik csalhatatlan 
eszköze oly egyén kezében, a ki a kutyául bánni tud. 

Elmondok erre vonatkozólag másfél évtizedet megh.8ladott 
szolgabirói és rendőrkap itányi pályám ideje alatt prallsom� 
Lan előfordult két érdekes esetet. Mind a két eset Boszniá
ban történt, a hol 8 évig szolgabiráskodtam s vezettem a 
bönii:gyí nyomozásokat. 

Valami tiz éve annak, hogy egy jómódu földmives csalá+ 
dot, a melynek csinnal berendezett több szobás lakása ft 
fulon kiviil egy dombtetőn eJteriilő B védelmi szempontból 
m�gas paJánkkal be.�e�tett kertben állott, bajnaIban meg
�'YJlkolva. talált az éJJeh �zo1gálatból hazatérő lovas csendőr. 
járór, a mely rendesBn, minden ana. felé vezető szolgálati 
utjá,ban be szokott térni fl. kis majorba. (igy bivták általában 
a kiS gazdaságot) u sZIvjóságáról éS vendél"{szeretetéröl Alta.. 
WJan. elqnyösen ism.ert gazdához egy-két jó szóra. Igy tett 
r,gy .láror ezuttal IS. Most azonban nem fogadta a járőrt 
r;6nkl, noha m.áskor ilyen idő tá.jban - hajnsli négy óra. 
volt aogU8z�nsban, - már rég fenn volt és foglalkozott úgy � cse!M. ml?t a szorgalma!'! család minden egyes tagja, ki 
lFitálloban, ki udvaron, kí kertben, kí konyhán. 

A �okatlan csend gyanakodókká. t-ette ft csendőröket s �tatDJ kezdtek a�onr:ta l a c!leléd, a családtagok, meg a J6Hág után . . Á. lakrut SJtÓlt zártan, ablakait lefűggönyözel.teu wáltálL Az Istállóban a tehén megl:ejetlenúl állott ; a fiatal m�rhaál1omány all akolban volt 8 bőgött a 8zomjllsá.g miatt. 
az ólban �éhány majacOl sivított keservesen ; a házi sz6.r� nyallok pedig ft kamara előtt voltak összegyrnve s kodá. 
cHolva és bápoJ;,rva vártak a megBzokott regc.:-eli magJldagra. )fllliJez &.zt a. reltevóst látszott bizonyitani, hogy gazd. 
tJraroék nlDCBf:nek otthon. 

A c���őr azonban nem azért csendőr, hogy a. látszatDAk, feluljon . J�auem az4rt, hogy nyomozza és megtudja a valfJt. Hozzá l� fogott ehhez a két lov8s vitéz legott, még pedig, hogy mlDdenuvó b(ojutba8son, gyalog. Lovát ki ki 
kutág&shoz köM. 

a 
A lig viZllgálódtak néhány rövid perczig múr tisztáb voJtjJ,1r azzal, ho�'Y ilt bfinMny, még pedig I rnLlógyiJko8s:n 

kovette:f;e;tt (JI. Félrelebhentvén ugyanis a félig nyitott ko l .g  
<lhl:k fóggönyét FI benézvén a konyhába., amul.k tégIA���a

� tatan 'V3.azonTttbával betomot.t lIzá.jja/, hanyatt tekve holt:n 
b/9.lták a gazrla egyetlen cseJédjél, egy 1 3- 1 4- évesn k 
Játhz6 l(�ánykát. e 

A konyhába bemásztak az ablakon; aztán a nyitott ajtón 
á.t a hálószobába ment-ek be. Ebben még borzalmasabb lá.t
dny tárult elibök. lIeggnllwHan hevert az ágyon s a pado
zaton az egesz család : apa, any� és két k i� gyermek. Ugy 
ebben, mint a másik szobába.n li!! felduIác:tol származha.t-oU 
szokatlan rendetlenséget talá.ltak. 

Tisztában lévén a helysz:ull vizsgalódas folytán a bfin. 
ténynyel, az egyik cs:�d6r azonnal jelen�st tett fl. falu 
előljáróságánál s két elolJárt1ságI tagot tanukent azonnal ki. 
vezetett a. helyszinre ; a másik csendőr ez alatt kfinn vigyá. 
zott a helyszini állapotra. . . 

Mire tár::;ft az emberekkel megjött, ezekre bIzták a ház. 
örzést meg a jószág megetetését és megitatását; maguk n 

csendőrök pedig, a kik több mint 36 órát voltak egyhuzam 
ban szolgálatban s étel és abrak hijjn.n is voltak, lóra öltek 
s gyorsan távoztak a helyszint61 8 kilométernyire fehö 
állomásukra. Utközben találtak engem, a ki a járás szolga
bírája voltam s székbelyemrőJ, a mely azonos volt ft csendöl' 
örs áUomásAval, éppen mdászni indnltam volt vizslám (Pick 
kiséretében s már egy órányi táyolságban voltam várol'lom
ML Sebtében elmondták jelenté5uket s aztá.n � rendele. 
temre - visszatértek velem a bö:ntett szín he lyére. Vizslám 
mindenö:tt nyomomban tipegett. 

Yizsgalódtunk, gondolkoztunk, tanácskoztunk, jármok, 
keltünk jó Cél órán át a ház körül, meg a kertben. Nyomot 
akartam találni, de az sehogy sem s ikerült. Pick azonban, 
a mely csakhamar megérteni hHszott a dolgot, egyszer csak 
kivül kerül valahogy a keritésen s neki megy a kert egyik 
hosszu sági oldalán elteriilő nádas pocsolyának. Figyelmes 
leHem rá s megá.1ltam a keritésnél A csendőrököt csendre 
int.ettem, vizBlamnak pedig némán intettem, hogy csak 
menjen be, szaladgálja össze azt a kátyut. 

Nem telt bele öt percz s olyan képpen kezdett ugatnÍ, mint 
mikor vadat pillant meg. Erre azonnal tisztában voltam 
azzal, bogy a vizsla talált valamit. Aztán szükölni éa csa. 
bolni kezdett. Megvan � gondolám - a tettes és fel
mászva. a palánkm egy ffizfa mellett, annak ágaiba kapasz. 
k ?dtam és Igyekeztem r;nagamat megmutatni Piaknek, hog:, 
kI tartást öntsek bele. Sikerült. 

.. Az eb most már támadni kezdte - valószinöleg meg
IJedtnek látszó áldozatát - gondolám - B neki-neki ugrott 
a viznek. 

A csendőröket átmásztattam a palánkon, beküldtem a 
lucskos kátynba, d� nem bírtak eljutni Pickig, annyira. süp' 
pedt alattuk a talaj. 

Bek�Jdtem hát az .egyiket néhá.ny id6közben megjelent 
Calubehvel a gazdaságI udvarba. s fatörzseket, gerendáka.t, 
deszkáka.t hozllttam velük. 

A másik csendőr . készen, tartott fegyverrel állott ez alatt 
a�on füzfánál, a melyről én - mert már a palá.nkoll llem 
batam t�dbb állani - egyrészt ha.ngosan oBztogattam ren. 
delkez�selmet az embereknek, másrészt kitartásra ösztönöz' 
tem PIcket. 

S. ez cs�kllgyan kitartott egész a dönt6 pillanatig, t. i. 
addig. a mIg a csendőrök bebatolhattak a nád közé és ki . 
huzták onnan a rablógyilkost. 

Mert hogy az volt az iUető, azt tagadni meg sem kisé· 
ralte, séít Igen töredelmesen beval lott m indent. Csaknem két óra hosszáig tartott Pickem strlizsá.ja, de 
nem volt o�edménytelen. Folaéíbhségi olisweróssn kivül jó 
hírnévhez JuUatta gazdáját. A rablógyilkost pedig fólé"ig 
tartó �lzsgálati fogság után relakllBztották. Másik �setem a következő volt: 

é 
� kl8 yáros (Drina· parti határállomás) kültoniletén 

n
�r�t katon�1 lakta.nya mellett I!�kó ka.ntinos panoszoltR 

00, li klt néhány hét elött helyezett oda a kormánvzó
i�b hogy zlÍrt padlásá.ról két 80nkát féloldal 8za.lonnn.·t és 
Gy
0 �ás h�a�fllníit ismeretlen tettee' o. mult ójjel ollopott. 
t�?llJá.t klfoJezn i senki ellen sem merte GyÁ.va volt ás 

1:1. 
T 

:él�
t
�o

J
gy elveszti a kanti nt, ha valakit meggyantlsít. 

ritk: ID
k 

fi� arra, hogy tudtum, TnIszerint _ plá.ne este 
hogy

n :i .a :antinba polgáretJIber, valósziniinek tartottam, 

K
· a vaJo többen lahettek s hogy katolll\k voltak. Imontem Mt lL h I . é . d ' . . .. ,. e yazID re mID JArt. I>íek IS velom jO� ... 
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A (I{mosí gyilkossá?:" Juhom fő\'ácllottja : Lakl\to .. H.nua, Balog Tuta, Stojkll Ulljlw. 

(Az 016ó hortJan {ogbrizörők kDd ellu'lycz\'e.1 

MegvizsgáItaID ft padlÁst, II reljár6t, fi. lahlot, II haz fli.ját 
és még fl. kantin báta mögott vigan fol)'dogli.ló patakot ifi. 

A vizsla mindenüvé követett. Aztl\u l;órő! köre h-lnve 
haladtam fl. vidlen osondcl:ien viz!'Igftlódvtl. II. kntoul\i lak
tnnya lelé. Pick ekkor is nyomombRD haladt. 

ErJyszer csak clmkkuntjü roadt az én Pickew. Hátra 
nézek, hát. látom, hogy {'gy máz!!ányi nngy kő mellett jár
kál és szaglálódik idegcsen, majd meg-megállt, 18m�t \"Ilkkaut 
egyet-egyet, csóválja. u. (arkát � rám nez néha·néha 

Itt v8Jaminek lennie koll gondolám. Bekililték fl, kan-
tinosárt 8 aztán az ö és he1eso segibégé\-el, mely utóbbit 
én vettew volt gy!lDuba ős kihallgatAa allt 1\ lopÁ!! miatt, 
elhengeritethik a. ungy követ és iwe csodák-csodája két Bzép 
Bonka virított ki alóla. 

Vizslám szimatja tehát ujólag nem csalt s fl nyomozR.t 
eredménye ismét f6nyes " olt. 

A sonkát átadtn.m fl. kantinosn8.k, de előbb jól össze
vissza szagoltattam Pick kel, miközben szépen megsimogattam 
őt. Aztán a. laktanYI\ba siettem. Ott éppen ebMet t<ilaltak n 
Konyhában, déli rél tir:enkót óra ,"oll Egy föhadnagyot 
t&lAltnm n 8zázl\d iroda. helyiségében. Csak cgy ogJctlen 
századból álló kúlönitmény, mintegy I �O bakA képezte Ilma 
vnroska. összes katon8!4!Lgál Azonoal tudattam \'010 jövetclcm 
ozélját, valamint vizslám jelenlótánok szükségességót is, és 
felkért-om öt, bogy hi"jo egybo azonu"1 IlZ egúsz 8zázBdot fl 
rolyosérn. 

A mint két sorjálHlll fellilIt fl. legénység s nz 6rmoster azt 
j(llentetto, hogy egy omhor hiányzik, rögtöu gYfl.uakodui 
kezdtem, bogy legalább is bünr�!!zes 8. hiányzó. 

Társait úgy vóltem leggyorsabban és legbiato!laubau ki
nyomozhatni, hogy ur. első 80rban I\I1Ó legónységet két 
lépésnyire cl61éptettem s Mtnu _bátm arcz_-ot cslDfÍltl\lIam 
velök, úgy, hogy II kót sor katona !lzemkbzt IUU cgyml\'lsI\J. 

fllnpasztalilsból tudvnn, mint volt katouati"zt, hog)' IlZ a 
katona ll. k-inok valnmi rejtegetni valója, p6ldl\ul hsztli.talo.n 
gombj�, szótrepedt Ufl.dró.gjR vllgy lJislIlkos �ravfÍUiJa van, 
mindig a músodik !lorua, B" {tgynevezett tZWeltC\8 Gholh -be 
flzokoU BUni minden \'izllgálás f\lkaJmávn.l mög 11I� cg)'óbk4nt 
az 0ls8 80runn vnn ie 1\ rendc!'! belye : úgy gondoltIlUl, hogy 
a tolvn.j is inUbb 9II.Iegődik, 1\ .zweitos GJicd.·u�" mint az 
0186 sorua, kiváltkópp oly lmtelE'n é8 vnrntlQn \ lIl1lhUi\!'!nál. 
mint (lZ volt. 

Ez okból bát a zwctte!! Glicd , ·en kezdtem el .'t nyomo 
znsf. KIjelentettem el6bb, hogy 1\ ki II kRntinost li mult 
éjjel lUeglopta, azonnal jelentkezzék 8 e7. esetben nem kap 
büntetést. 

Erre azonban senki fleru jelent kezdi ))0 é�zrevf'tt{\m. ho�" 
abbIln II bizonyos 'zweites Glied ,·lwn II bal szárnyon UH'Ji. 
Iehet6sen fészkclödik eg)' ba.ka. 

A nyomozást a Jobb szlirnyon ker.dtem s c,nnakodblm 
minden g)'I�\'liub arczkif(.'jezést mutató ku.tonti.\"ll.j �zemuen. 
Nagyobb hatás kedvéért "agy hármat ki is állitotfl\w II 
�orból. nyenkor a 'r]zslámta néztem ogyszer-egyszer li Ó i� 
rám bámult, mintha azt akll.rl,a volna mondani. hogy órti II 
csiziót. 

Mikor az áltularu legerősebuen gyanuba yett bll1szlÍrn)' 1 
bakRhoz értem s rárivaltam, hogy miért zsiros 8Z Ujj8�ft . 
elpirult nagy hirtelen mint ll. paprika s alig tudta kimon
dani fl két sr:ót, hogy nem tudom 

El6léptcttom azt is es a.lapos vizsgálatot tartottam rlljta 
Karjait ti. fcjo felé emcIteUem vele. hogy jobban körülnéz
he!!sem I' ficzkót. Alig hogy ez megtörtént, B kutyám parau. 
�om nélkül felugrott il hll.b mellóre. �rajd eldult II. "zcRén)' 
gyerek meglepetésében. dZ ornit uehliitvén fl. bukI+. bal húnt+. 
alá, nynrogui kezdeti a yizslfl. é!! mm nézett, Derék dolgot 
v�gzetl ismét, megfogta a 80ukatolv8jt. 

lüyalIotta ugyanis ft nngy vitéz azonnal, hogy ö lopta II 
80nkll.t s fl. bal hÓD" aló tlug\la hurczolt.a cgy darnbig, mil-':"
nom I�na IlItIIhozta magát, hegy cg�' UI\gy kö Ilh� a pntnk· 
ban rejti ol. Bünltirsát is kivallotta. A 8u�r:ad suszterú "olt 
(lZ. Az az {1mber t. L, a ki távol volt f\2 á.ltahlm tartotl vi2". 
gála \tól. Rögtön 6rjárat ment érto és elhoztA ezt is._ 

A 8Ell.lonnát f\Zonban nem tudtalU elökeritcni. Azt mond 
tlik fL bakák, hogy elad ták s II kapott pónzt olithik. No lle 
ez uem volt döntö körülmt;'.ny. 

E nélkül is ('b "'y-egy évi" fogslÍgot 6s egy·egy "'vi utiin. 
szolglUatot klt.poU n kót hllkl\ n kantinos mcglolll\sllórt 

VizslH.munk köszonbelték f\z öt-öt óvi ka.tolU\skodH.st. 
Jó tehát ebet tllrtani flZ örsön, mint II föntebbiekb61 hit 

juk s UNn kell sajnlUni ft. (Á,rE\{hll4;ot, II melybe ll! korul, 
mort nAgyon !IllÓ)) eredményekhez V('8et Ol s mé� 8oha!l:om 
bánta. mog scnki, hogy kutyát tauitott miamire. Mert 81 (Ib 
még akkor is hasznos, hB egyebot 110m h�!JI, csllk IIgnt. 
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KÉP.I!;L"KHEZ. 
\. dánosi eiowt f6tárg�aJfl�a. 

Az. or�zág, -ot az egc � � �v. lt ::ilá� (e-LuJt c:rd.eklödt' (

mellett folyik 8 d Ino I beAtudl!i T8bl6gyllkoll!!ág ug)'éhfD lU 

elkndtbir6 'gt fótárgyalá.<. 
Ez alkalombúl mntlltjnk be mBi képeinket. melyek ('gyl' 

Ho rltt látJuk k(Júpt'1l HÓDay Kami ll torvénpzékl �1.DOk(Jt. 

t6le jobbra Kin é� balrtl K. NIlI,'Y Hé.n�,or flzavazób�róklll 
KiUJ blr6t<i1 JohlJrll pedig' IIr. Gaal .lf'Do ka', Ilf?J��zt. Az 
F-J.,'Y1k kl P nzt ft Jelenetf·t uhtluolja, mJdőn II m" ototlloukkf ut 
r,.UiJ'ő J:It(l\cl'Jk uryDcp J ,katOlI Roza koroDatun1l\'tll kzembe 
Ihe )('!lZ. 

HIRE K. 

Oyászhir. Ko vác B Ftrenez: \"1: számu ('�enrlör keT� 
letheJi cimzctf'9 örmegter, iJlcskeJ oIRparan{'sook , II.pn· 

lis ho .. Hj-80 Budapesten . a Su"nt Hokusr6J nc\"ezett 
kúrbazl,sll, hol su)yos l)ajávol onoai m�tet nlá vd.elte 
magÁt, migbalI. 'femrtf:SC a c:':i. �8 kl.r 1 7. �Rzamu 
Lel}0l8egi kórbázhó] a fnrt-asrritJ katoDDI

. 
�tm(·t�be, az 

IhuDyt Bzárnyparancsnoka. Sigmond Lazar _ szazado.R, 
zámofl CövlÍroRi (:sendórti!ii':t es fi budapesh (·s�Ddor 

alliszh kar részvételi'nJ, megfeJplő katonai Jlompaval 
,lprilill 28·aD meD� v�gbc. Az el�un�'l ,�f'��k .�1tiRz� �a· 
'·atalára 8. megboldogult özvegyen E:8 ., an·á.Jan kn ul, 
� 8z?hsfehérvó'ri kerül"t tiFlzti �8 altiszti kara, ugyszintén 
t budapesti cRenrlőr altiRzti kar is diszes kOBzomt he. 
lytZf·tt. 

Ellenszegülés. A mOfionmpgyei Kisbodog kÖz!l?!.'t'c>n 
apriliR l7 PD meglartott bucl"un szolgIdatol teljpsi!f.tt 
JIornith l"hltD n l  ör6vezt:tő Sárdi ,József csendőr CR 
Borvált, JózKeC próbacqendőrhöl állott já-rörnek (;gy 
tancl.mnJatBIlgOn re8ztvAtt nllt{yobb csoport elJcn8ze
gu lt. A járőr az ellt'n8zegüJökkel 8zemben ]ö- és azu
rony feJ2:yv�rt ki-nyszerült használni, a minek következ. 
ti!b('n I f:mh�r li belYBzinen meghalt, 10 I I  egyen 
pedij:J: tijbb?-kevf·shbe BulyoJ:lan megBebe8ült . .-\ viz8gá.ld 
megindlttatotl. 

KÜLÖNFÉ LÉK 
A kecsketartás hasznáróL A legtöbh gazda 8RJno� 

neDl tf'kinli a kecHkft bllRzonállalnak. pedig ba tokin
tt:tLe ve8zszük, hogy a takarmányozásban való ig�ny. 
telen8tgi�vel Rzemben teje mily ért�ke8, akár mint gyor 
mektejet, vaR'Y gylJgytejet tpkintjük , rdlétlenül el kell 
iU!lnunk kisgazdti.inknlÍ.l li kecfJke tcnyéijztéefotől való 
idegf:okf!fUet. A kecskék tartása igcn kevésbe keriil . ),{�g('lf�gRz�nf'k a legf!R)'Rzerübb óJlnl il ti. legsilányabb 
!"gdljVf>1 iK. 'J'ejök pc(lig nemclilik nagyobb tl'lplálftértj)k. hl bir, mint u. tl�bl··ntoj , hanem annál Bokklll f�g�HZHé
W�HfcbtJ íR. GyőzödJck mf'g mindenk i arról, hogy a. htBhtl:J Unyi eg táplá.16lJb r:H egészRéWRChb , mint fl 
t�hi:nhj. Hogy tfiplálóbb, flzt nemcJlak a v�gyi ulemú'H, 
rie � w:met tB fmne;zia orv08ok FIok évi gyakorlata iH 
bizcmyitja, kik az� �i8 j:lyt-rmekeknek, tu(MbajoHoknllk, ),etewknek mint kltun6 j.'ij erösit.ő gyógytejet renrle:lik. 
Ur,gy "gl Z6�.KeRehb, Itzl flZ a tény igazolja legjobban, lH)JO' li kecllkr:knd ft tl1br·rkulól.iH 1turlÖV�RZ) a. ]I'gritkul.b 1'8(:t�kIJl'n (rmlul elo. míg klllönö�en li n.\" Il�oti Fl7.ftrV(t'4-
marhafajti&k cltltknl-m t,·IJ'-'tlen in(j(:ziálvll vanna.k tubar
kUU,ZUIHSI. .\rnr pNJig okoRabh doing Pgy (>j:{I'!RZRégí'R 
állK' teJf!vtd ti11.Ja.IDI gytrmlJkeinket, ha llZ (osak egy 

. Z'C'gC8 kecske IS mint egy beteg allat tejével, ha ·S'8 ' . . .  I I l '  t h ' 
. 

az miotlpirt cgy hét mélf-'rmazsRs HITDmen .18 I e e� 18. 
\ (:8 üedJlo, k ti tUllosok azo.? hogy lL tuberkul�tlka.8 
tf·h�n teje vagy hU8a (ertőzo lehet-e vagy nem. . MI, 
J2:yerm�keink. a. jovö nemzedék érdekében forduljunk a 

kcc!'Ike tej Cdé azzal ll. fi,gyelemmel, ll. melyet az meg
érdemel. �leg <agyunk gyöződve arról. hogy figy8l. 

münk meghozza a maga juta.lmat. KI8 gyerm ek elDkn�k 
a kec,;ketejnél jobb tejet nem adhatunk 8 b� .. a�t meg 
znbliRzHel is crösitjük, akkor a. gyermekek CeJlode�e U� 
a c8ontokban, mint a testben [okozottabl� lesz, sot ku
lönosl'n leti.n)'gyermekeknél szép alak�.t IS ad. Eze.k a 
tények n kecsketej élvezCsének ol)' kovetkezményel, n 

mr-iyeket megczáfolni nem lehct. 
Régi törvények. Angliában több .ó G 8záz év előll 

alkotott tarvény mai napIg IS enónyes S néha alkal. 
mazzak if!. Így· például ezelőtt néhány béttel. Bun�or
IIlID egy kemen)'sepröt hörtönbe

. 
vetettek. m�vel p18Z. 

toJJ! hordott  magával. Már pedlt:: egy lll. �vár� �I: 
rálv uralkodása alatt alkotott tÖT\'ény az ongedely nel kuli 
C� ,.Ú-'nrh orc1 ást megti ltja, mert ez

, . 
igy mondja a tör-

V�D'y a közönseget nyuglalamlJR 

A newyorki üvegkereskedök öröme. A . newyork i 
üvegkereskedök egycsülete legutóhb tartott ulesén me�· 
állapito tta annak 1\ kárnak nagyságát: il m�lyet n káve
bázak es vendégl ök szenvednek a v-eletlenul vagy szán
dékosan összetört ü'fegnemüek elveRztése réven. 8,inte 
hihetetlen számok j�lzik azt 8 kárt, fl melyet jókedvn 
vendégek vagy Q. sZl;'mélyzet ügyetlensége . okoz. A Ne

.
w

yorkban levá mintegy 24..000 kávéház e8 étterem . Ily 
mórlon dő_llú kárál évenk int körülbelül 1 8  20 millió 
koronnl'lI. tpljzik és ebben az összeghen csupán a közön
seg�B ivópoharak, paJaczkok es tányérrelek vannak (:1-
véve, míg az értékesebb üvegnemüek, mint példaul 
lámpák, tükrök stb. mar külön csoportban szerepelnek. 
Az egyes elsőrangú éttermek és kávéházak káro8�dása 
ezen a réven majdnem kivétel nélkül meghaladja az 
évi 20 �;:, ezer koronat. Az éttermek és ká.vébbak 
tulajdooosai a szándékosság nélkül ÖS8zetört övegCélék
ért éR tá.nyéroemGekért koránt"em követelnek ká.rtérí· 
té8t, mert az igy keletkezhető káro80dHst már . e��v,e 
bC6zámitják fl nyereség- PlS ve8ztcségszá-mla tételei koze. 
Az öSijzetörés folytán kárhanszett üvegnemück l�g· 
Dagyobb részét 8 wbisky- és a söröspoh arak képezIk, 
Hzorgalmas statisztikusok sZÁ.mitÁ.sai pedig Jlzt is meg' 
hllapitották, hogy Newyorkban évonkint összetört üveg: 
tsarepek elíty halomba rakvR, n newyorki vArosbáz hB' 
talmag mórotrit is megb lllndnák. Az űvegkcroskedók 
ó,llitáRa szerint a töréHen kivül jolr'ntpkeny m enny!Rég� 
üvegncmú moJ2:Y vcs2cmlőhe a kü1önhözö nomzctlij�gu 
lomlókgyüjtők , gyüjtlS szeovpdél.vo révén iH, fl klk?t 
vagy o. pohár csinos vag-y k ülönös alakja, "ngy pedIg 
ft. hafH'.Oálat különös f�lkalma t'jt ml'g ÓH ezórt poharn
kat emlék gyanánt titokban magukkal viszik. 

Szerkesztői üzenetek. 
NI'vtclclI Ifwoh'kre, tovflhhA II �zoIJC(\h\lt.ul kllll('�(lIII� 

hUl k(·rdl· .. ,)kn� n H"..,rk(,Mztől'l�" nOIll vAIIl�zol. 
IC . •  1- I Honflki\'uli 1J�(!tkénl f,JMor/lnl hogy II kuton'" JUli" 

10111 hntbllf.lr6t 87. orllzflgball ' /Igy
, 
('If.YIl4' r(.fI�f,il"NI n IO�nu",yol,� 

lII(.rtókl,on klterjeszh k :  ('zi llovolIk o"trowllIlBJlotIlBk, IIJIlDko 
IJlJiillhal DZ is, Jlogy EI poJgfi.ri l,irósfLuok JUllkufMtu'.l rolftl':U(8I1zhk 
s A lAkosokat il, n katonai IJiróM/i.goknAk '.1 tik ,,16., 01l1rol11l111/1· 
II/Jtot hiTlllltnek ki v,�rollllkh"u, rnogyi.kboll, h�rtOllllíllyokltall, 
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lázadás vagy (elkoMs ceclén, "árakban I más orlh'légckben, V8-
Iamin' nagyobb leruletokeD, háboru cseléD. Az. oltromállapot 
jellege tohát ahblln áll, bogy II polgári hatalom és törvények 
heJyl-be II katonai hatalom és a uigoruhb katonai. iIIcho hadi 
lórvények lépnek. l A IItatáriilia eljárá!!, a. moly cg-YeI!I, a tör
vényes renddel ellentl:tbe belyukedett teniletekfIlI a polg!Í:ri biró. 
"'gok jogköréb, utaH rOr;:'tóni itéletbozatalokban ,'" €öként a 
hozott itéletekook azonnali \éKrchaj'6.saban llyilVÚ.DlJlt, az 1'97. 
évi XXXIV. tez. '1.7. 'Ii"ül hatályon kivul helyeztc:teU. 3. Un 
"1I611n (.'il (elhivá. folytún. Kii1ómben fi/''Yelmébo ajúoljuk a If. 
fl7.olgá1ati Uh9itá!l Iln. (.8 kÖV8tko1.ő -sil. 4. lla a íegyvnrhor
dáli például önvédelmi c7.Mhól indokolt, Akkl)r jogostIlt alot ma· 
g(lyal hordani. 

J{ • •  1. pr. C�. C7.. ör�yc1.('t6. Katonához nem illeS Ht�"l{beellett 
hangon i rt f!� new �gh;leu norD'uilil'l gondolkol.,'lsra ,·"lIú IOH: 
Mre a választ lapunk I li. 1I1;/imr'lDak ezerkl!8ztöi lúcneteib"1l 
V. R. alatt önnek WIll' mCCldtnk '·olt. Az ott elmondoltaknal 
többet ma M!'m mondhatunk. Vil'lelje eorsál turelelJlUlel, hiszon 
�JagyarorRzágon tiT.ozornlSl jo'nl többen c91ik B nem éppen 
me�'Vetendö cIIQnd6rkrlDyuf't. 

I ... 1 .... örsvezotö. A körjeg�"1.8nok a felek től IIzedeDdo munka· 
dlja B behlgyminill7.ter ilUal kiadott reneleh-tLcn VBU meglÍlln· 

piLvll, ha a Jegyző a feleld61 " megállapitoUllIil mllJ:'Bllabb lUunka 
dljat szed, az fcgyelmi kihtlgáflt Hpoz. 

Bollócz. 1 .  A kir birú�á�i ,,�grehajt,',i Alltílt, a n\�rehajtúi 
viz!!gán kivü), Dinc< h alifiktic,;ióhoz koh l: A ktr. bir,;sági 
\pgrehajt6nak fizetéll6 ninca, hanem CIIBk kikul.I(,tf!�i �� (,1 
ji'rrá!li <Ifj ai \'annak, (11. ,iliA .. lIew lIyngllijk�rclI. Alkalm az\"tl 
vannak II kiralyi biróllügoknlil 1\11 a bir6süg vez6Iőj ,�nok nloUnak 
a](irendclvc, :!. AT. útmeltori I�a utbizto!li :illil� k07.0tI BT. a kű· 
l3wb9�A', hogy BT. útrnefltori Ú)U,,, !ü1ami, lUig B? titl,iztOlli állíl" 
törv(.n�·hot';lItÍgi {dló,'I, ogyti bkénL o két állá" lényogileg meg
egyr·t.6. Fi1.etf.se mindkottőnek a flzolgáJati i d  "hoz mérten tlmel
kedik " mindkettő uyul(dijk .... pell. Az ótmestJ,r ü kir. álllomtlpit.�· 
finti hhatülnük, az útbi/tOIl pe.Jig a m(·gyei· \·01:) ".'rohi mér 
Doki hi\'ütnlnak. o1.oDl.i\·t1/ mindegyik 1\ saj:í t  flzak."IS� wprnÖk?· 
Df<k '·an (·lároDdelve. �Iüllkor \·flla51.I17.0D c8cDl16rbór: ill6bb jeliJ.:ú, 
mert R&m ft .Bohúcz., Rom a .'r<ik6Ik,;. nem I'send6rhu1. illó. 

Va.ooIflroall. L 171 ; -1. :!�,rj ; 3. :t;t8·ik. 
L. A. Ön a :�:!.<.(. rauJ.:lZuwot kaptn. A másik nincH fel\'éye. 
Bélté!oilUcg,lci. 1 .  lIn a költR�gvct(,Rt nddiJ::: loth.L:;'oalják 

akkor igen. '2, A torzll "dkbel�'én levó �g�·ellruha!!r.ílllit{lJIIi v6.1Ja· 
latoknál. 

H. �cm villelhető. 
J{. J. Ün az o/rodet, a IUclyllél IIzolglllni ,',hajt, IIlalJadoll 

váhun:thatja, hOl:)' nzonblm 141. (>/r('/I önt rel\'e!l7.i·o (I,;t mi nom 
tndhaljuk. 

X, A megnyert jühzma I l!gyMég, n rowis vol \ PJ(t.6d6 pedi/.:' 

{'gy MI Ob'1'séU. 
I)rfl.\'BI CSClltl.)l'. Er.t II nárnyparll.ncsnok,,8J.: dönt. al. 
HOllloh:hntl. Azt, hogy ön milyen vnlhlllt kon,t, vag)' ulm· 

dókov.ik a jö\liben ko\ etni, tillztán a� ön waglilulolMll, villtont II 

lelekezeteJ!; is csak hivüt illUlernek éli noUl kiilónbör.tetnok wC'g 

katonát vaUY polgűrt, n� cljttrb tehlÍ.l uJinlhmkire ,·"�· .. nlli. lüh� 
r�lIi Rl:úlldékút f'uníolfog\"ll 110m, han om CHllk unllok 1II1'J{lórl,"11 

tit tRrtozik all)'akunp·i IlIpjlínak bel;Hllbitloetl l:'1.í'ijtilll\l :lA ur" 

utjáu II kertildi i'lirRllclIllok,úgnRk hojoll'utelli. 
lU. IC. l{ö�lellll.�nyét. Ii melynek tárgYI' IItIUl II n.\'i"· ... no"�Íig 

tJirlt.lntárll lett sr:&D\n, nem IIIlIlEDr'lIhlitjnk, 

'L'. J. lirJD.,lItcr, Ön az tUO"!, i!\Í rIlD((ROrOIlIl II :{�. i'lI6ltt, nm 

még :!i.1 cr.im"etoll éa I:tH val611nKoII őrmtlRler. 
gWlj hróllÁ.g, lIozsok. l{ij"lő"óI nem IUl!wn&lhllljnk. 
ill . U. Ali títllloderi ,·ilugát próballBolg.\lat luljulIi!{, ,.tt \UIO 

tunrolyam hallgatált4 l1Ólk.1I Ilf'lI1 tolwti 1(1, 111(11"1 RI! aP; olllu;lo 

liok811 kiúil Mleg II J(yakorlati ismerotokhe� "In kutya, 

\ titel) ezctt csc.uliJr, h.í'rjo II ,.druyparunuookali.: iutér:

ked hét . 

]!'EJT Ö R Ö K. 

t 

Bl'tiH .. a l : ·I Il) • 

V dor � M� o o '1 
! ! á o 

I 
S:r.{uutll h\nl 

Fgy apa :l'�. fia pe,lig 2 I�H! Hán)· I�\· muh'a lesz lll: .pa 

Juhom",:or ol)· idós, lIliut a lia 
lJogfejlélli határidő . I 'K)� lDöjua 18. 

llÍlHI a bárow tahínyt megfejt6k kózótt eg.v- darab Ernébet. 
kirúlyné .nnatorinwi lIor!l.je�r leu killorAoll'a. 

LalJllnk f. Ó, i I;;. !o\z.�ban h:özöll fejtih'ők helleR 
megfejté .... e :  

/ú'ptlllá/l!l I Ti' !''''''';:'; !tWI'f"j1'II!!. - B,·tll/aMIIN 1 .\á1-
IULp' _ ",,;:.ól,t!ú ".'l .j ri ft;Srfj·ml· ... fpr • .  

Hl·l ... · • •  e n  Dlegfojtellek : ..l�ztl\l,) urlU .... _ter Sol l Pi{'hlor .L ó r  .. · 
H7do r.�ka, l'á<l:tor �1. c�ell.lór 1'1lIlC�O"B. ipol�·!l:i.gi or�, �lar 
�ineán J. jÖrm, é� IIl'jC, l-\ibián l.. c�l·uddr FI\C'llt, Deák)· I. 6rw . 
G�·erR')'Ak G.\". ór�\·oullő Iiun!lr:cuhuikloll, Simon J. pl'. {'1It>ndőr 
népclI!ekl�fol�·, \\·r ... 9 L. Orm. KinYú'd, Mester.l. ón,·. ll' WOill1 
.1. cSl'ullór Sl:nltil1tn, \�idóc7.Í 6rs\". é", j'(llri cllflmlőr .Jánoshalmlo, 
Grl1rácz r .. t\'1l1I <ir8\". O:it'l, PI'CII F. c"end6r Muzsla. Eekmanu 
G�·örJ.D· "'�f'nl,őr I3ÓklíSllh·;.!")'or. Yirn.li J. cllollllór l\nuIH";!y,,�, 
ATltlrok'l\·it� .\dáw CI. OrAL l\i.kuuftlI81{�·hhR, Hl\lo�h J. drlU. 
{Ol 3ir,', bln\1I (lrA\. Ahíul"zlIl,)k. Kllfllolt L. cSl'nJőr 2iInh. Hóth 
.1. i)nl\·. l:)1.,·inicr.n, SCI'Ollt)"I"1l .1. c .. tll1llór IÜill11ó, Bllrthll J. ór!<\ 
IJl\�, iJl\ll\�IInr.:Y!lrll1ati 01'11, �fakllró I'{,I '}f1u. Czecle, HernllUl .T. 
cz. Ó1'/t\ol.·lő lIor'·!I'J.:fnh·lI, Pr"idt I·�. jls Illé, r,' clic.l1dóruk \'". 
dit'1l1, Pecllo\"it� �. l'7.. or�,·. T,il'louele, l"t'ronuy .\rpnd orH. 
1'ordu, Ftlfk". I. J. lórl:sőruu Rtor POZllOn\·, Hnn·,íth .1. II. UrM\ 
Stiroogt'ird, btili <ir., T.íth lmru ou\", lÚ�kullhala�, köh>I!>\ ,iri 
Ó1'II, Lúr:lÍr u. orll\". Z",lRM:enl...:-rót, O"r�(lI�· :-lündor jőrUl. l.l�!I, 
HoJrert éli �f8R'�'Rr cMondőrük HlI.�:d, Sdntlla .T. ura\". li.arcl8g, 
PAl I. csendőr StikölI,I, Derecr.ki �1. ('Ilenelőr rá�'�. Oroe,,1i 0y, 
cz. Őrll\·, Budl\l'OMt, 11�lIi őrli, SchiiO"or Ka7.Í J. csondőr HerOllCll. 
n)lgy, lIr.cronc�i orll, �:b:ob,\ J. járlÍa6rml'!lkr lIII �ribály J::lek ur 
wellt!'r Brl'lllllt\. 

.l kj'.orsoll E,·: .... ébl'l �kj ní ly JI,· .'·úl)/f1 fOI·iIlIJI � SIJI'�il'.f/l/.·1 

. h:I(llos ");f!lJllórórll/t,,,tel'llt' " Soll/'(( eJhtldolllil. 
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HIVATAL O S  R É S Z. 

SZEMÉLYI ÜGYEK. 

Legfelsőbb elhatározás. 

() cMís:ári. éR apost.oli királyi Fel!>é!Je folyó én 
aprilis 6·án Bécsben kelt legfelaőbh elbat8.rozásával : 

Takd ..... Ernő ID. kir. Y1. számu csendórkerületbeli 
csendőr éZ. örsvezetónek, egy fegyveres ellenszegülő 
"rl:"5zélyes gonosztevő ártalmatlanná tétejénél tanusitott 
ritér. �s bator magatartásáért a 2. os:fályu l,ü.p;ségi 
! :r1. .. 1 '-"/IIet legkegyelmesebb en adolJltÍnyu:,uj méUóz.· 
tatott. 

Yárakozá.si illetékkel szabadságoltatott : 

O/ Ifj:) József, m. kir. II. szamu c.sendórkerületbeli 
főhadnagy a megejtett Celülvizsgálat eredménye alapján, 
mint .jelenleg szolgálatképtelen 190 . évi május bó 
t -lől s.zamitandó egy éHe. 

Yálasztott lakhelye : Temesvár. 

Xyngállományba helyeztetett : 

190K éri májna hó l -ével : 
Rai/h ErDő. m. kir. L szá.mu csendőrkeriiletbeli II. 

05ZWyu százados. a megejtett felülvizsgá.lat alapján, 
mint .rokkant. mindennemü népfelkelési szolgála.tra is 
alkalmatlan_o 

VaJaeztott lakhelye : UngvlÍr. 

Á.tbelyeztet"tt : 

1908. éri május hó I -ével : 
B(jlln- mkM járásőrmeater, a IV. számo csendőr

kerölettiil az Y. számu csendőrkerölethez. 

Okiratilag megdicsért"ttek : 

A m.. kir. ll. sz. c;endörkerü1eti parancEmokság által : 
PuJ: Gottfried törzsórmester és Fe/1ft· .:Sándor. cz. ón:ne.ster, mint gegédti8�ti segéd

mu�kas eveke� a* tan�itol1 odaadó, buzgó, köteleaség
tudo, pontos es eledmenye8 szolgálataikérl. 

S),ere-r Ede �s 
IÚ·Ii"YII·en Ferencz járásönnestel'ek 
rarqa G1l6z;tá'f" t:s 

' 

r;!I(rn i István ónnesterek. 
!úw,i JÓZ5�f. 7,iJt/�1 I�tván, TúI'lIán Antal, Ku/eJJár 

)'1B..rto�. .\f6/�/= Ferencz . .  Sa!}!, 111és, JIf1!(N Lukács, IIvJ'1'I1!/1 h1'ia.n L, nab Z'ilgmond, Bo, o' lst�án, jlés:á
IfJ. K&roJy, {ryubh Ferencz, LukáC$. FéTencz és Fil. 
tIllJ"" L&j09 cz. örme .... -terek. HV(1.' ili, Ist:-án .� . I�J:.aJ.os István es Krall'z I�ajo'" (.or�vtzető_k, I!llDt Ja�- es ör6-, illE:tve mint örsparancs. 
Dr:J.kok ore�lkDF-k kifogástalan rendben tartá!'!á�rt. 
al.á.l'",n�foltJtlkDek belyes btfolyásolásái:ri és vezetéseért va:sml?t a. közbixton&i.gi szolgálat teren huzamosabb Id(JD at klfeJtKtt ünbnzgó. hasznos f:S eredményes te-vebDYli,gukért. 

CsaJlddi György örsvezető, 
S::.abados Ignáez csendőr ez. örs vezető, 
Olóh Gábar CZ. őrmester, 
Foszlós György, Ková� István lll, Gu.<seilla Miklós 

és Thierjuilg Ferencz csendőr ez. örsvezetők, 
Kurucz Sándor és Dimilru György csendórök a köz

biztonsági szolgálat terén huzamosabb időn át tanusi
toU ögybuzgalmokérl és eredményes müködésö.kérl. 

.\Iafw,zkll Antal ez. őrmester. szárnyirodai segéd· 
munkási minóségb6n huzamosabb időn át tanusitott 
szorgalma, ögyhuzgósága és minden irányu megbiza.tá· 
sa.ban kifejtett fáradhatlan tevékenyaégeérl. 

L�llJánffy Peter cz. ormest-er a Nagylak közsél;?ben huza· mosabb időn át garázdálkodott betóro banda tagja.i
nak, és 

Galambo . .; Marton ez. őrmester, a Kurnnczi Julia 
�s Gyapjns lIihály sérelmere elkövetett szándékos ember
ölés ki!!érlew tetteseinek nagy leleményességgel és köriiJ· 
tekintő eljárással pároanJt nyomozás során eszközölt 
kideriteseért es a tetteseknek az igazságszolgáltatás 
kezébe történt át:.dásáérl. 

VaT!Jo Antal csendőr ez. örsvezető, a közbizt.onsági 
szolgálat terén huzamosabb időn át kifejtett ügybuzgó, 
körültekintő, odaadó és igen eredményes múködéseért: 

A m. kir. Y. sZ. csendőrkertileti parancsnokság által. 
BO!lntÍ j" Izidor örsvezető, az 1908. évi február 2·án 

Nyiiramegye Jablonicz községben kiütött tüzvész alka.l
mával, az élet és vagyonmentés körül tanusított bátor 
és buzgó szolgála.ti müködéseért. 

Csepi Kálmán ez. őrsvezető, mert egy a mult év 
deczember tS-án az örsparancsnoka rutal a Duna.-ágból 
dermedt állapotban kimentett egyént, ügyes és szak
értelemmel párosult élesztési kísérletekkel ismét életre 
keltett. 

Nyilvánosan megdicBértettek : 

A m. kir. n. sz. csendőrkerö.leti para.ncsnokság által : 
A·orek Simon, Szakács József, Göröq János, Argye· 

I,i" György, Sémeth Sándor es BU J'!/lta1'dl Jaka.b csend. 
ez. örsvezetók, Sltn"tli László csendőr, Lullmarlll 
György cz. őrme,ter, Rétyi György é. Bubes Pelkó 
örsvezetök, BUt'-ic Péter. Gei[le,. József és �"\I6ra Mátyás 
ez. öllIvezetók, Pataki Gá.bor csend. ez. örsv. és Ha/os 
András csendőr, KoU/íes József ez. őrmester, F6ri Fe 
lencz. T6lh Ferencz és Púl Antal örsvezetők Pó$U 
.János, f';;fff!!irh Pál és S::,�kel" Dénes csend. ez. örsV., 
/jalá:.,; A..brabám. l\�lliri Imre és Si mon Péter csend· 
örök, .Iogzi Já.nos ez. örav., Talluis József és Gártnel' 
Mihály csend. ez. öravezetök, Török Imre, Virág Sofrau, 
ffeY"'lfWII János és Bükkös Pál örsvezetók Bikil János, 
J{� Ü'll, if:..'i �ózBef és A1LJmer Zsigmond �z. örsvezetók, 
Pi/bát Gyorgy csenel cz. ör'L Oláh latvé.n Kóka 
Gyárfás és Fodor Gyula esendörők a közbi�toDsági 
szolgálat terén haz.mosabb időn át kifejtett ügybuzgó 
és eredményes müködésűkért. �.)(íI SIÍ!ldor örsvez.etö �gy a. közbizt.ooslÍgi szolgálat: 
teren, mmt . szár�Ylrodru aegédmunkáBi minöaégben 
b��a.��8a�b Idón at kifejtett ügybuzgó és eredményes 
mukodeseert. 

Fund,.- Yaz�l és Bako;.; Andras jarásc5rmesterek, G!lIl.�"lk IAlJos CZ. őrmester és Bar."II� Istvá�: ?f87ezetó, a létszám kiegészitése körül 
J
k
elent�e�o� gyu)tese által tanusit.oU eredményes tev-é· f'nysegukert. . 

Jl: é n y e l m e s  

havi részleffizetésre 
I Ké:pl!1 hat\1jlnr - árjeQYlélt: ingyen é, b�rmentYe. 

heued ü l" fJl'a m m o f o n o li,  = , 
f l l VOJák,  e z i m b a l m o k  :':t\"=!�i" IJnmlllí.9dll� rl'lrptbató hanl'iZprek. D ú .  ,, ' 1 R • •  t .  k !  

� tlhl�k"llf k:j�l{ilgálas;. méltlin)'O!l Ilzltti "Inb.. 
E L E K  é s  TA H S A -:,�,�J' .• ;';; . .. I ---------------------
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Előléptettek ; 

II letett altiszti vizsga utan 
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1 908 majus 15-iki ranggal : 
a kövelkezö altiszti tanonczok : 

IL m. kir. V. sz. csendörkerü!et állományában : 
HOI'Nit" Ist\'án Ill., fllin!! Béla, Cseke Istvan, PiSOllic.� 

József, IIrebic."t Vilmos, Kelemcfl János, rüéz 211iklós 
Ujjnil József. Gábor István, Csuka Miklós, JJeUab7'rid 

István, !(aniCSOil!l Károly, Zríhorszk!l István, Bicscinszky 
'.ramlÍ.'1, :)zabó Géza. [::slik Mór. Tóth József IL, A·oC$"is 
János, R"pá.') József, Jallcsó A ndrás, Szkurka János, 
:)(:h lllie(l Púl, Matitlka Barnabás, Szabó Istvan, Papp 
hhhály, CIHwdcrllk József, Holllbám;:,ky Mihál", G6rc'1 
László es JeBzeilszky József; tová.bbá. . 

n. m. kir. VIII. sz. csendórkerület á.lIományában : 
Góz István, . ...,·oó.') Mátyás, Jakab Pál, l'rimdi József 

Daczó János, lfész(Í)'os Gyuln, Pleskó Pál, Lupán Já: 
nos, S:;rwall Pá.l, Kái'tÍndi Gyula, Defsán János, Zaj
don Vilmos, Béndek Andras, H01With Istvan II., Gulllái) 
József, fúsa.')szoodi Lajos, Balk Gábor. lú:reke.'S lst�án, 
Mal'osi .hlihli.ly, Noszoly József, Papp Illés, Tamás 
József. GRetnek József, A�ocsis Imre. S::útlQ Sandor, 
Aémelli János, Sfibli Márton, Petrot'ics János, ��(lI'gQ 
István, Bm'lha Mózes, Normák .1ános, T6th Bertalan 
Gic:: Elek, f(o.'izti", József, J(udor András, Vig" iká,; 
Ambru., JIri/rui Ahbály, Pálfalvi Pét�r, Sziu .. llihllly, 
JÚs.'i Pál UI., Ffltillcz6 János, Il:. JYayy Sándor, l.erch 
Jlinos, Gönczi Lajos, Mátyás Albert, GOII/bos István, 
Fpkctl' István, Sullor Kálmán. fIagymási Imre. l\·opác.'i 
Lajos, Pis:;le Tivadar és Keres::tcS"i József c:. ól'.'ivezr
lőkké. 

Az öt évi tényleges osendörségi szolgálat bttöltése után : 
A m. kir. I. számu csendörkertilet állománvában : 
Va1'ga Sándor, Losonc:.i Samuel, ll/urál/yi Sándor, 

Felei Mihály, f(erc.'ió Sándor, Sütő Károly. Baláz."t Mar. 
ton és !"ajda Józse f ;  \'égül 

ft, m. kir. VlIL számu esendőrkerűlet áUományában : 
Takács Pál. f,·erekes IstvlÍn és Ke!l'1"lf'U Lajos csend. 

órök, c.�eudö,· cz. 6,·�wezetókké. 

TÖI'Zq;Ól'Ulesteri vizsgát tettek : 

A m .  kir. I. sz. csendörkerület állományában : 
S/'-mclh Flibián. Tabár Antal oz. örmesterek. Soós 

János, Karácson József örsvezetök, Radio; Sándor ez. 
örsvezetö �jeles. éR J Judas Ferencz örsvezetö -jó, 
eredmenynyol. 

A m. kir. VJII. 8Z. csendórkerület óJJomanyában : 
Galamhosi Péter, f(ól/esdi Mihály, Döm6t61' Gyula 

cz. örsvezetők "jeioR.; Gen;e. Imre Örsvezető és Málldic." 
Imre cz. őrsvezatö ; továbbá Uekr Sándor, Durllc: 

A m. kir. IL �z. csendörkerület állományábfUl : 
Scht'jp Károly járásőrmester, 1908 ápr. 6-ávfl.1. 
A m. kir_ Ill. sz. esendőrkerwet állományába n ; 
Rácz István járásőrmester, 1908 jan. :!5-evel, \ émet" 

IstvlÍll őrmester, 1 908 jan. lS·ával es Pásztor MihIily 
őrmester 1908 jan. 14·ével. 

A m. kir. \'rIT. számu csendőrkerület áJlományá.ban ; 
Szillicz Ferencz járásórmester 1 908 február 6.nval ; 

és Dom.ahitli Andrs6 járasörmester 1907 november hó 
1 9·éool. 

A legénységi II. osztálya katonai szolgálati jellel el. 
lattattak ; 

A m. kir. I. számu csendőrkerwet áJlomállyaban ; 
Kotlács Sámuel örsvezető, Zeid'ler Keresztély es Pw'. 

lin Mihály ez. örsvezetók 1908 ápr. J 6-ával ; -'/oldol,án 
Imre ez. őrmester 1907 ápr. 13-aval ; Farkas Jnoos 
cz. őrmester 1907 aug. 6-ával ; nl/I'u István ez. őr
mester 1907 okt. 9-ével ; Varga József cz. őrmester 
1908 marcz. 3·ával ; /{j." Ferencz öravezetó 1907 okt 
9-ével ; Incze István őrsvezető 1908 jan. I l-evel ; (:sikó 
József örsvezetö, . ...,úmó János ll. csendör oz. ÖrBYezek> 
1 90ö ápr. 15·ével ; • ...,';:abó Antal ez. örmester 1 908 
márcz. 25-evel. 

A m. kir. II. számu csendörkerület allomanrliball ; 
Tal' István csendőr ez. önv. 1 !108 jan. 8·ti,;al ; Biró 

Ferencz ez. őrmester J 90& márez. 1 eYeI : lJ. Sagy 
József ez. őrmester 1 908 febr. l óvel ; Gyukit.-s Ftmmcz 
cz. őrmester 1 908 febr. t o-evel ; Hon'álli György ez. 
örmester 1 908 febr. 1 8·aval ; j{elt'nlell Mihály ez. őr. 
mester 1908 márez. 3·ával; Majel' Pá.l cz. örmest. 1 908 
mliroz. 1 1 ·o\'el ; Réti Jano:> cz. őrmester 190� ápr, 
g�-ével és Sá)'j János arsv. 1908 márez. 26.aval. 

A ID. kir. III. sz. oscndörkerület állomli-nyában : 
ritúl Gyula törzsórmester 1908 jan. aO�á\'al ; Jfrolyó 

.János őrmester 1 908 jan. IS-ával ; Farkas István cz. 
őrmester 1908 apr. 15· ével ; Sullaj József csendőr cz. 
örsv. 1908 jan. � l-ével ; SOm()g!li Sándor c�endőr ez. 
örsv. 1 908 febr. �6·aval; SomoHyi Geza ez. örmester 
1 908 márez. g6·ával ; Var!la György ez. örmest-er l �08 
mnrcz. 26· avai ; J\.iss Kruman cz. örsvezetó 1 9/1.'" febr. 
1 �·6vel ; Kot·ács Boldizsá.r csendőr ez_ örsv. 190� marez_ 
1 1 ·evel : lYagy Ambrus oz. őrmester 1 90� jan 1 S.aval ;  
Halles:: Gergely csendőr -ez. örsvezetö 1908 jan. :;!.,l.val; 
Fal'kas G.rula csendőr ez. örav. 1 !1Ot' jan. l .ével: 
Bal'kóc:.i János csendör cz. örsv. 1 905 febr. I.evel : 
Oláh Péter örsvezetó 1908 márez. 30-IivnJ : Lllc:ká 
József örsv. 1 908 wnrcz. 23·l\v81 ; Buúa Bálint csend. 
cz. ör8\'_ 1 908 má.roz. 8·á.val ; J. rind Alb�rt csendőr 
cz. örsvezetö 1 908 márcz. 25· ével. 

A m. kir_ lY. sz. csendörkerület állomRllrában: 
FeI'I'HCÚ Gyula. csendőr oz. örsvezetö' 1 90K április 

l R·ával. 
Janos, eli. . .... ·:abó Ferencz es J(i,� Sándor örs veze lők 
_jó o ; Uoza György ós Fiibián József ez. örs\'ezetők 
pedig .kielógitö. oredménynyel. 

A ID. kir. V. sz. csendórkerülat 1\.110wnnYll.ban : 
R!tjdki János c�endör ez. örs\'czetö Hios januar hó 

2H·éve1. 

Katonai szo)g�Uati je). 

A tiezti lll. oBZtályll katonai szolgálati jellel el. 
láttattak 

verebélyi Mar.lió G.vörgy őrnagy es Bá,.,; Gyula If. 
törzatiazti ttlendökkel megbizott sdzndos. 

A legunyB�gi 1. oszhilyu kntonni szolgálati Jellel el 
hittattnk ; 

A m. kir. I. szamu csondörkeriilet állowánYllbau : 
l{(fr; Károly jlirásőrmester, I !lOH jan. ::?�.é\'el. 

Jú l'órvezct6i jelycnyuyel elh\UuHak : 

:\ m. kir. II. sz. csendörkerület nllomnnYllbnn :  
A'i.'i.� Gt\hor, Bimbó .JÓzsef, Súronrl Mihály. Rib" ,.ikll 

Istvli n ,  Gyurka J/lnos, Papp Gyula: _If!lán.":kt �IilllUy, 
rn/'!I(f Rundor, J/die/' LtíszlÓ. Rar/"'!lai Lll!'olzló, Ilau.'irr 

Reztiö. .\h:"'zri/'IJ.Ii János, J[agua,. .hmos, '\='1) LaJOS, 
lIellJ;ö .TllnOti, Ril/.Ii:k; Ishau, /Ú.'I.'i Milully. fú,'i.'; L,ísv.ló, 
Tompa; !erelll'z, h·öt'",'i Rándor. 1'1 111':1' LnJos. [\irály 
Gnhor, f\lU'rf,IJ József. l1iel: Jliuos. ' ·i""is .\lbtlrt, Mike 
}I\IT(\IlCZ, S:úllfll Júnos. ,MI'dt,t' JÓZNl'f. Somogyi Antal, 



CSENDŐRSÉGI LAPOK 1 908. má.jus tO. 

AIItIff József. Papp Péter, SdIlJIJJ' Is
_
tv

_
án. Papp András, 

r dgrí'�'i Denes . .Tál/kiJ Mi�81y _es
eD�orok... . . 

A m. kir. TY. sz. csendorkerulet állomanya�an . 
nlíc..; .János. j{ob Janos és Bón/lJs Istvan csend· 

órök, ' ll  . · b á.. ID. kir. ,l sz. csendórkerö..let a o�an�'a an : . 
L1lkár$ Fereot"z, lIOIl'Úlh Jozsef. �It!Ö:m'os .�dras, 

Btrt'lllfi György L jlajor János. f!.�
.
lJ'd?s ht,an L, 

rirág' Fercncz, f'f11IJ:er Gyula, Hu'] Jozs�f. G�.de?,l 
Emil. Erdélys:ky Ish"án, S:ab,j Béla. JJ{'�'l'lIfh �.h�?s. 
Garábi János, J·arI.-tL'i. \eDdel, Berin Janos. Tak�cs 
Emő. Sze?,'s! ltiklós. f{ardl)>; San�or. I1cilfP'i' . Istvan. 
Fitos :llihály, ....... ·zulilyák János. lJ�.

rrmHal J,
aDDs � , 

"Véweth József, Hettlillger József, !w rlfO( Istvan 1. es 
S.:mod ic.':; György csendórök. .. _ ' . .a m.. kir. vm számu cs"'ndorkernlet állomanvaban. 

nOl" ícs Sándor. Pályi Imre, Gril Fe:en�z, i{otona 
llihály. b.-r;:,.s,;/I Sándor, I\.ocsor �a.szló. [\OI'OC:; l1ihály 
es ."'.:abrj Istvan csendórök. 

X évva.ltoztatás, 
A. lU. kir. YI. sz. csendórkerület illományában : . 
r,."UI,llaon István c'dendór családi nevét, a m. kIr. 

belü.-rrminister urnak HJOS. évi márczius :!O·án kelt 
9:!66 ·\I.a számu engedélye alapján • Tihmlyi -,)·ra 
\"'altoztatta . 

.1 m. kir. YIIL számu csendórkerület állomanyaban : 
/Ja,l( i ....... Mibály csendőr, családi nevét. a m. kir. bel· 

ügyminister úrnak 1 908. ét"i márcz!�s hó �.�-én k�lt 
1 137a VI-a. számu engedélye alapJa.n "Petofi.·re vál
toztatta. 

Dalesiát< János osendör, oso.ládi nevét, a m, kir, 
belügyminister urnak 1908.

. 
évi m�:czius hó 2�-án 

kelt 1 :!6:l� VI-a. !>zamu engedelye ala.pJan . Debrpc:,,'m,-re 
\"'áhoztatta. 

(r('Ilber DAnd őrsvezet-ö, családi nevét a m. kir. 
belüITvminist6r urnak 1908. évi marczius bó 26-an kelt 
:lI05"'j VI-a. Szamu engedélye alapján . G1tlyás.-ra vaJ.
t-oztatta. 

J\.ramer Móricz pr6bacsendór, családi nevét a. m. 
kir. belügyminlster urnak 1908. évi marCZi1.18 bó 26· án 

13490/Vl-8. sz. alatt kelt engedélye alapja.n " '(átlár. ·ra 
va.ltoztatta. 

!:lázas.ágra léptek : 
A m. kir. I. számn csendőrkerület á.llományában : 
GUZl1agáil Lá.szló örsvezetö, Eovúe-s Erzsébettel, 1907 

nov. 5·�n, Magyarla.posoD_ 
Barabds Karoly önvezetö, D,�nf's Annával, 1908 apr. 

zO·án, Gyalun. 
A. m. kir. Ill. számu csendórkerület állomá.nyában : Nagy Ernő törzsőrmester, Palá.'3ti honával, 1 908 

marcz. 31-6n, Budapesten. 
A m. kir. lY. sz. csendőrkerület álloma,nyaban: HR!/pdilJi .JÓzsef ez. őrmester, Szlkely 'l'eréziával, 1908 

mArcz. :t"-én, Fábiánbázán. 
Ki.Jí.� Áron cz. örsvezetö, Iklód!! Katalinnal, 1908 

apr. l·én, Nagybocskón. 
/\'rajlly,iI- Ferencz czimz. őrmester, G{wc.';ös "Mária ;J nHanná.val, l �J08. évi mlÍ.rcz. 3-án. rrornán. 
A m. kir. V. számn csendőrkerület állományábllD : G:::tIJ",·'k .Mihály ez. őrmester, Jtl8litori�z Máriával, 

1 �J08 ápr. �·én, Z61yomlipcsén. 
A rn. kir. VIll_ sz. esendőrkerwet állom:ínyá.ban : GJtPh .J6zwe! ez. ör8vr�zt:tó. Grn Máriával, 1 908 má.rcz. 

2�'-t:n, NagykárolyLan. 

PÁLYÁZATOK. 
Több miniszteri irodasegédtiszti állás a lli. kk pénr.ii.gy. 
, , " 'l ilI,tőleg áthelvezés esetén több pénzügYI iroda-mIDlSZ enumna ,- . 

ti· ," l'· ro knr' pénzü ........ miniszternek allÍ..IendeIt ha.t6sá.ook SZ l a .ls a . .  ". .. 

l l ·ké 'l Fizetés pótMkkal 1400 korona. Lakpénz Buda_ "\"Ba.lDeyl · oe . . _ . . 
pesten 600 koroDa, mtÍshol ó-llomushely szennt 

. 
megaUa.Plh·a. 

:Ua�-ar nyel"\" szóban és iúsban. Négy középiskolai osztály. 1908 

máj�s :�I-ig ti felettes hatós;tgnlÍl benynjtoU kér"t"ények 1�. éri 
junins bó l/l-ig 8 ID. kir. pénzügymini

.
sz

.
terium�oz. A ké�·é�y_ 

beo 8 púlyázóknak nyilatkozní kell BZlra�t,
. 

"t"3.JJo� c�a� mlnlSZ· 
teri irodasegédtiszti. \"agy pedig pénzügYI Irodanszti allásra is 
pályázoak-e. • . _ _ .  . 

Egy fogház6rmesteri állás II szekszn..rdl kir. torvcnyezéki fog
hnznnl, Fizetés pótlékkal 900 korona. Lakpénz póth:kkal 180 
korona. :\apidij :} korona. Természetbeni ruházat. l1agyar nyel"\" 
szóban é� írásban. liénények il szekszárdi kir. ugyészség:he� 
HmS. majus hó 28-ig. 

Egy irnoki állás il nagyróczei k iT. járásbhóságDál. Töneny_ 
szeru iUetpk. :\Iagyar nyel," szóban és irn.sbaII. Négy középiskolai 
osztáh-_ Telekköm'ri vizsga. Kénények a Dagyröczei kir. tör
vénys�ék elnökéh;z HIOS miijus 2::l-ig. 

Egy hivatalszolgai. állás fl mezőkövesdi kir. jnr6.sbirúságnál. 
F"izetés pótlékknl 601) korona. Lakpénz pótlékkal HiO koroDa. 
Természetbeni rnházat. :Magyar nyel"\"" s7.óban:":és irás ban. Kér. 
\'ények a. miskolczi kir. törvén)·szék elnökéhez 1908. évi junius 
:l·ij:!. 

Egy segédnegyedmesteri állás Pécs drosJÍnáL FizeMs 800 k. 
Lnkpénz :::WO korona. Xégy középiskolai osztály. Magyar nyelv 
SZóban és iráeban. Jién'ények il föispúnboz czimeHe, Pécs város 
polgármester':hez 1908, én május :!O-ig. 

Egy hivatalszolgai állás a Ol. kir. földmi"\"elésügyi minisz· 
terinmnJÍ..I. Fizetés. p,,'.tlékkal 700 korona. Lnkptinz pótlékkal 300 
koronD. Hn hllilletmény 100 koronn. Magyar nyelv Szúba.D és irtis· 
ban. Hat havi próbBfizolgálaL Kénén)·ek a ID. kir. foldmh·elés. 
iig)·i ttllniszferinmhoz 190�. hí mÁ.juj; hó 31 -ig. 

Egy szolgai állás a budapesti kir. magyar tudomány·egyetem 
l. számu belgyógyászati klinikáj im. Fizetés ll6tlétl al ioO korona, 
Öté\·ellkénn 100 li kcfrpótlék. Természetbeni lakó.s. lluhnilletmóny 
lOU korona. Mng;yar nyelv szóban és irásban. RéTYénylIk a Reefor 
)[agnificut-:)lOZ czimezve, az egyetem redori hiTatalához 1908. 

,évi lllii.jUS hú 29-ig. 
Egy azolgai állás a buda.pe�ti kir. magyar tudományegyetem· 

nél. Fiu..lt�!I pót1ékkal 700 korona. Lakpénz pótlékkal 300 ko
ronn. nuhaillermény 100 korona.. 'l'ermészetbeni ruházat. Mog:yar 
nyt'lv sz"·ban és irásban. Számol6.9 elemei. A RE/ctor )Iag-DificlJs' 
hoz czimznlt kérvények az cJD'ctem rectori hhata.líilioz )!lOS 
Ola.jIlS In·ig. 

Egy egészségügyi szolgai állás POl!sonv sz_ kir. nhos tőn ény' 
ha.tbsú.gímúl. Fi:r.etéa 800 karOM és 1)0 kdronn olöclé, es pótlék. 
La.k)ujnz �1O korona. Terll1ú!lzctbení ruházat. Magyar ny61v 5;6· 
ban ,is írásban. ·Xémet ás tót nychismorot. Egy évi prlfbaflzol
gálat . I\hv(.nyek Po:r.sony sz. kir. vnros polgármostori hivatalá· 
h"z 1 !lns. ,1\·i máju!! hó '10-ig. A n:\"Ilg:dijazás e�etúben követendő 
f:ljárnsrn fl bom-éIISF!gi RI·udeleti Közlöny (Szabitlyrendol(lt6k) 
1�10i. ':n l i-. 6lálUlÍ.ban :p.;3:-I.oln. sZÍl.m nJutt közzétett kőrrendII· 
lel irónyn.dó. 

Egy irnoki állás n SO·gllli kir. tfirnjny8zéb.-nl�1. Fizeté'! pótl��
kal I·ViO korona. Lakpénz pótlt.kknl .1:10 kOTona. 6 koroJIll napl
dij. Mngyar nych- szuban 1"1\ irlu'Iban. HÍtrom havi próbfl�zolg�· 
lat. ':\ógy kozf;piekoln,i ollztft.I .... 'l'olukkönyvi vizsga. J{érv6nyek 
ti gyu l!d . kir. tön6nysz6k f<lnokóhpz l fJ{J8. ód m!�julI h,', :l:!-ig. , 

Egy h1Vatalszolgai állás o IlHlg'·lIr ki.r. fóldmjvol�!lügyi lill" 
niilt.toriumnó,l. Fizeh�s pl�t1?kknl IÚI kuronn. La.kpénr: póll�kkl\1 �OO korona. Huhail1etmény 100 korona. Ma�)'nr nyol\" szbbau 
1:8 Irnllbnn. lIat hnn pr6huzolgólut. I\órvúnyok u m. kir. fold· 
nrivl"llIsUr::yi loinilzte riumhoz 1�108 május :J 1.ig. 


