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Néhány szó a büntetésről. 

Irta: P"í!IIdy L6I"Ciml c8ondőrhadnagy. 
II. 

A büntetós czéljáról elmélkedve elsősorban is azt 
rtllapithatjuk meg, bogy a bün elkövetésevel kapcsolat. 
ban minden esetben nz II jogos követelmény lép elő
térbe, hogy az megtoroltassék. l"agyis bogy a büntetés
nek elégtételadá9i jellege meglegyen. Ha Z. hamis vádat 
emel A. ellen és igy azt meghurczolja a. nyilvánosság 
előtt, megérdemli, bogy mint törvény eJltln vétö és az 
egyéni tisztességet lábbal tipró tettes megbüntettessék ; 
ezzel erkölcsi elrgtétel sroJgá1tatik A.·nak es €rvény 
szerczt.etik a Btk'\"_ ':127_ §·nak. A közönségre is meg· 
nyugtatólag hat, b a  látja az igazság győzelmét II jog
talansággal szemben. 

A megtorlás elsósorbao az elégtételt, másodsorban II 
j Il.\"itál5t, harmadsorban az elrettentést túzte ki felada

tául, alapelvóül. E két utóbbi meUékczél gyanánt sze
repel és Cöként az utóbbi mlÍr inkább mintegy megelő
zése akar lenni a. büncselekményeknek. 

A javihi.s czelja az, hogy II büntetés kiElzabásávnl 
masokat viB3zatartsoll a bűnök elkövetésétől, de egy· 
idejüleg cmbers�ges uton akuc batni a bünösre és meg 
akarja ovni n. bűnök megismétlésétől. Vallja lovábbá 
azt az elvet, hogy a bünöa emberrel - annnk emberi 
méltóságó.hoz iIlö módon kell bánni es bogy csak 
nz ilyen eljbnssRI cs bánásmóddal lehet elerni azt, 
hogy a. bünös - II ki nlég nem gonoszte\"ö meg
javuljon. 

Az eJrettentóai elmélet riclegebb e8 igen régi. lfulaj
donképpen ma mtir igen kis mértekben képezi a bün· 
tetós czélját, Mert ha feltesszük, hogy a biínözésro baj
la.mma.1 biró cmberiseg nagyobb része egy Itizongó tömeg, 
melyet fékezni kell és orős eszközökk�l visszatartani fi 

bűnök elkövetéBetől, akkor - tlLlán elhihető, bog)" 
II bűnleté8Dck teljes mértékbeD czéljn. lohet az, bogy 
kiirtsll II tömegböl II bűnre vaJó hajlandóság csinijat. 
Ez az elijesztési és f('nyegető eljáró.R emlókez�h1mbe 
idózi a1.okat R hnjmereszt6, embertelen kinzásoknt, me' 
lyek leginkább az ó-kort jellemzik, II keresdre(eszitest, 
R mnglyó.Iu-a burczo!t\st, az élő ember nég)" darahra 
llBeitását, II kerékbetöréHt stb. És ngyebl1r tudjuk, 

bogy a ezél ml'" ezekkel Rem volt elérve? Minél em-;:"'I]' ' • ji 
. . ,-; 't 

: ,. . .. 
• • 

bertelenebbül kinoztak pl. a római cF.ászárság kortibaD, 
a keresztsoj'seg "agy ft zsidók üldözésekor, a töml'g 
�lIenállá8a hatalmasabb merveket öltött es a zsarnoki 
önkény nrákói szigora mtgtört. mert az t'llenállá� bize 
felperzselte a kényurak trónját. Az ilyen büntetések 
czélja. meg\'oU, de olyan embertelenség is volt. hogy 
azok eltörlésével ft későbbi kor roeHaD dicliekedhet. 

A büntetés egyik czcHja gyanánt azonban ennek da
czára is elfogadbntjuk az elrettentest annál is inkább, 
mert erkölcsi szempontból. de meg az álla.m es igy a 
polgarok jólétének biztositása érdekében szükseges. hog"v 
a büntetés cZEHja az elrettentea jelleget magan l"iselje. 

A gyakorlat idővel beigazolta, hogy a. bünteteR oew
csak elriaszt, hanem jal"itólog iH képes batni. És ettől 
az időtől lett inkább a ja'\"itá" elfogadm a büntetés 
lényegesebb czólja gyanánt, mell' nem a. félelemkeltés
tól, hanem n biiuös megjavulástitól várja czéljn meg
valósulását. 

Szerintem !:lZ az életreva.ló, igazságos es bel&ő érték
kel biTó elmelet. Elvégre az ellettente!'l ideig-órnig sikert 
eredményezhet, azonban ott, a hol tulszigoru a buntc
tés, ott czélt ten>szt, mert bosszut és gyül öletet terem t, 
ezek pedig igen alkalmasok n büuös hajlamok döidé
zasere. Az erkölcsi tudat (elébresztése, a jobb meggyo
ződeB és az akarnt urn.1mának kiérlelt!se a legbatásosabb 
eredmény, melyet ft. hüntctée:től varni lehet. J{erülje el 
az n bűnös ember az elkövetett bönt másodizben mlÍr 
Rzert, mel't megundorodott töle, mert belátta. hogy 
tJmberi méltófIágával ÖSSZl1 nem egyeztetbető a bönök 
elkövetése és mert van el�g akumterejc azok leküzdt'
sére. Ez olyan tlredmóny, meI) re bármely kulturalIam 
büszke lehet. 

Hogy II büntetc8 js\"itólag iti hat, <,z egy gyakorlati 
igazság, melynek melyenfekvö, lélektani okai is vaDuak. 
Minden büntetés ugyaúis 8zonvcd,;sek elviaelésewl jar. 
A 81.t.'nvedés gondolnta pedig megfélemliti RZ embert. 
];�v8zI1zadok meggyőződése nz, bogy R szem-edés jó 
OIVOBSo.ga a bünnek. \"annnk ,-allnsok, melyek eg;'I'en('. 
sen azt hirdetik, hogJ R szouvedés együtt született meg 
n bünnel es cBal;: fl. flzeuvedéssol s:r6zhetni Ic n hón 
uralmut. A B:GtJnvedés tudata visszaszoritja az ösztönök 
Ul/dmnt, wcgfélemliti. de meg is nemesi ti &z nknntot_ 

Egy lt'lpé!5sel tovlibb menve ln.thatjuk, hogy :I bün és 
II büntL1tl's között okoY_tLti ös!-.ze(üggé� van. Ero-ik a má-
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sik nélkül el nem képzelhető. A boI megjelenik II bÖD, 

ott meg kell jelennie a. büntetésnek is. Kétségtelen az 
ie. bogy a büntetés mindig jogos, ba bűnöst sujt. 

A hüntetés tehát az igazságosság ténye ée kirolyásA. 
az igazságszolgáltatás ama. feladatának, bogy minden 
jogtaJanság megaemmisittessék, viszont az igazság és a 
jog uralma CeDDtartassék. Emberi voltunk gyarlósága, 
bünözésre va.ló hajlamaink, a rendellenesség és jog

talansn.gok tényei, a bünesetek, melyek nap mint nap 
olyan nagy számban fordulnak elö, élénken bizonyitjli.k, 
hogy ft büntetések alkalmazására szüksége van az állam
nak, bogy czéljait elérhesse. Mivel pedig az állam az 
egj'&Di boldogullÍ8ok czélját is szolgálja, a büntetésre 
az lilla.mpo]glÍrok erdekében is szükség van. 

Az államok két jellegzete� irányban küzdenek a bű
nok ellen. Rödden ezekről ia megemlékezem. Az egyik 
a megelőzö eljáras. Ez óvintézkedéseket foglal magá.ban, 
azokat csoportosítja és ezekkel arra törekszik, hogy az 
emher ne jusBon \-agy juthaB�on olyan könnyen a bűn 
lejtőj�re. Nevezhetem ezt tíltótáblának is. mely minden 
bün ut janak torkolattit jelzi B mintegy figyelmezteti az 
embereket arra, bogy az egyenes, a törvényes utr61 le 
Df' terjenek. A szOJ'IÍSOB, bivaüi.sszerü bűntettesekre 
különös gondot ford it es ezekkel szemben már igen 
széleskörü óvintézkedéseket tesz. Igy például nyilvli.n
tartásba veszi, lefényképezteti, osztályozza es minősíti 
öket, ujjlenyomatokat készit és koponyaméreteket \fesz 
fel róluk. 'fp.Bzi ezt éppen úgy, mint egy köteless égtudó 
csendőr teszi azt hiva.tása körében szükebb határol, 
között. Ezzel az eJjár8.saaJ azt akarják elérni, hogy ll. 

búntetteBek egyrészről, adott esetekben könnyehben és 
gyorsabba.n legyenek kézrekel'ithetök, másrészt pedig 
lebetöleg megközelíteni igyekszik az állam azt az idealis 
állapotot, hogy felismerve es megértve a bűnök utála
tosságá.t, azokat az ember pl is kerülje. 

A má.eik irán)' melyet mar h�nyegileg fejtegetéBeim 
sorún is érintettem - az itélkezósi elján\s, ll.- mely 
olyan tónykedéB, mely hivatva van ll.- hűn, tl::htí.-t az 
l'jtett s�rel(:m eB a. tettes Bzemélye révén megzavart 
egyensulyt helyreállítani. Ezt az eljárást nálunk a királyi 
hiróalÍgok teljesitik. A biróság nem más, mint az állam 
hüntető hatalmának végrehaJtája-, a mely fiiggfJtJen, mert 
nem h�folyá801ha-tó és igazságos, mort ti:irvénykönyvvel 
a. ke1.ehen nyilt itéletekkel sujtja a bűuösökot. 

• 

p.,jtegr-teaeim vegere érve nincs kétségem f\Z ir�nt, 
bogy ol�asóim megértettek engem és igy azt ft I{óp�t, 
melyet eles voná.aokkll.l 6hajtottam megrajzolni, silwri.ilt tisztán eJöá-llita.nom is. Azon remény nyel f('jezem be 
tanulmHnyomHt, bogy sikerült a bűn és biinteték feletti (dm

.
álkedésTf! n figy�ltot:t felbívni és így alkalmat nyuj. �aDJ $trm, hogy olvaq-6ím annak gyakorlati értákt'.t meg. 

Jsm�rv(" flzt fi HzolgiLlat javára kawa.toztassák . .ill gondl)-Jst kJtII) fár3lh�ágor.n bőséges jutalmát elnyelte. 

A legjobb 6ráJ" 
J�J;C"zl)lldllhb ékJfzerek, 6J{YllZGTt1tlSl a legdrágáb. big, ugy kéH7.p(mz, mint ,.6Hzletlb;l,t6Hre 10 {)VI Jótáll'" mellett kapbD.tók 

A személyismeret megszerzése és 

gyarapítása. 

Irto.; A,·ylll!. (\��ge.) 

A fIzemélyismeret megszerzésé?en és �!arapitásában 
nagy Regitsegére vannak a cseDdor�ek az orsparancsnok 
alta l való oktatás és helyes veze.tes, valammt az idő· 
sebb vagy az örskörletben régebben szolgálatban Jevö 
és igy tapasztaltabb bajtárs8.k kötelességezerü közlesei 
is. S bátran áHitható, hogy egy a szolgálat érdekével 
ebben a. tekintetben is törődő örspl1rancsnoknak aló.. 

rendeltjei mindig több és 8ze�b ere?ményel<et érnek el, 
mint a zoké, a. kik abban a hitben eInek, hogy az ered· 
mény elt�1'6Se csak véletlennek köszönhető. 

És, ba meggondoljuk a dolgot, bát nagyon könnyü 
am egy fiatal vagy az örskörletben másként még isme
retlen csendört, úgy az öl'sparancsnolmak, mint a ta
po.sztaltabb altiezteknek és csenclőrölmek, a személy
ismeret megszerzésében és gyarapitásában támogatni, 
oktatni, vezetni, ha ebbeli kötelességüknek megfelelni 
akarnak. Nem kell hozz-á semmi megerőltetés, csak 
éppen hogy szolgálatköz-ben, vagy az-onkivül is, mas 
talán éppen haRzont.Inn targyr61 val6 beszélgetés helyett 
errő] tárgyaljanak. És kü1önösen szolgálatban, miféle 
erdekesebb dologról tudbatnánok beszé-lni. m int II lakos· 
ság személyi és anyagi viszonyairól, a megbizható vala· 
mint a megbizhatatlan - t. i. Il közártnlmu és gya
nus - égyenek megnevezóseről és ismertetéseről. 

Azt hiszem, nincs egyetlen bajtársunk, a ki az efféle 
közléseket szívesen ne veDD�. lIiszen, ha csak egy 
szemernyit is érdeklődik önként vállalt szolgálatának 
eme fontos kiegészítő részei iránt, maga kérdezi ezeket, 
ba örsparancsooka vagy járőrvezetöje nem is hoznú, feL 
f�8 ha az örsparancsDok vagy az örs tapafJztaltnbb 
legénysége arra törekszik. hogy ujonnan odahelye
zett társuk, illetve a heosztott próbacaenclőrből egy 
jó és minden tekintetben megbizható oson dél rt nevelje
nek, nem csa.k hogy megfelelnek ennek minden kérdé
sére, de fontos szolgálatuk és a testület tekintélyének 
jól felfogott érdekében minden alkalmat meg ,.agadnak 
és felhnsználnak, bogy a helyi és Bzeméh-j ismeretek 
terén még ismeretlen és tapasztalatlan tirsukat. ezek 
meg8zerzése iránti igyekezetében keJlőlc� támogassAk és 
szakavatott magyarázatok és ismertetések mellett, váll· 
vetve oktassúk. 

Azt hiszem, hogy nagyon ltevé$ csend6rtársunk része· 
sül. a !Jb�n a kiváló szerencsében, hogy hosszabb szolgá
Jatt )tleJet egy es ugyanazon örsön töltötte volna. 
A személ.yi változások �B szolgálati viszonyok _ sajn?B, 
dc elkcrulh.tellen athelyezéRcket idéznek elő. S mily 
Jól Baik bá.rkinek is, ha uj örfJón a,kár nálánál fiatalabb cflondőrtü! nye�í is a helyi és személyi Ísmeretre vona..t· 
koz6 fclvllá�OR1IáRokal, o.ILk leg"lábh láRsa, bogy tIIrno' 
gatJf1k ebbeli Igye.k, eze�ében. Mert bizony ilyen közlések 
és IS-';nert�té8el{ hlanyaban nagyon Bokszol' és hosszabb 
Rzolgulattetel után is, tehetetlensége és eredménytelen 
tevékeDYHég�. folytán szégyenpirral az arczán vODul 
h� � azt hlHzem - minden csen dör, rt k i fontos híva.· 
tnsat komolyn.u fogja fel. 

8 hr ... mindezek daczára akár egyik alulr mlÍsik örsön 
8kadD� olyn� idősebb és tnpaBztaÚabb altiazt- vagy 
(:sendol',

.a kl akó,r a mÁ,stól, akár önbuzgn.lma folytán 
Hzerze�t lemereteit - mondjuk abbeli téveH felfogásból: 
noh ogy VerRenytá.rsat neveljen magának nem közölno 
f'l.rra mf.g níHzoru16 blLjLárflaivnl, hát az örspamnosllok 

BRAUSWETTER 
SZI�J{f"I)en. jótfLlJft"4 mellett . .... Ingyen t 



1908. májos 17. CSENCÖRSÉGI LAPOK 231 

e.ak nkkor t.lje.ili legjobban kötel •••• gét, ba erélye. 
�ozb.elép�BBel és czéltuda.t08 okta.tással felvilágosítja az 
Jl1et�.t eljárása károB volt/iról és minden megengedett 
eszkoz alkalmazásával arra. birjn, hogy ismereteit eB 
tudósál bajt.ár.�iv.1 közölje . nzl ekkénl a .zolgálal 
érdekébon kItclJcdtebb mérvbon és előnyösen ér vén ve
sitse. Csak igy nevelhoLünk jó anyago t n testületnek 8 
csak igy muta.thutunk (el ererlménycs tevekenységct 
S bátran állítható, bogy nincs talán egyetlen bajtáreunk 
acm, a. ki nem erre törekednék. 

• 

A 8zemélyismeret megszerzésénél nagy előny 81., hB 
il csendőr a polgárokkal va.ló órintkezésnól, minden 
alkalommal és minden körülmények között, megnyerd 
modort tanu sit és a legtisztességesebben viselkedik. Nem 
azt akarom itt mondani, hogy hizelcgjen. Szó sincs 
róla. A hizelgés csunya szokás. És a. hizelkedő cgyén 
sohse lebet á.llandóa.n rokonszenves, sőt émelygősse 
válik. Ellenbcn, II ki minden emberrel szemben meg
találja az érintkezés belyes módját, minden emberrel 
u. kellő tiRztelet hangján beBzél, az uri közönséggel 
szemben nem a szoJgniasságig a.lázatos, azok kegyei 
clnyeréséért nem válik tolakodóváj viszont a szegényebb 
néposztálybeliekkel szemben nem durva, nem nyers és 
általában nem gőgös és nem fenbéjázó: az a csendőr 
mindAniitt rokoDszeont gerjeszt maga iránt. 

Cs&k tisztelet flzülbet tiszteletet! tanit ja. utasit(\.-
sunk. És ez igaz is. 

Ha az a szegényebbsorsu egyén azt látja, bogy vala
mely cseodör egészen fe1tünő módon EÍs minden áron 
arro. törekszik, bogy csak az uri közönség kegyet ki
érdemelje, ellenben a szegényekkel szemben durva., 
tapintatlan, semmi bizalmat nem órez a caenc1őr iránt. 
Pedig - flZt hiszem nem mondunk ujat, ba azt 
tiUitjukJ bogy a legtöbb eredményt a 8zegénysorBu, de 
beosületes emberek bemondása után lebet elérni. 

Áltnlónosfin iAm ert tény, hogy fi legtöbb bűntettes a 
szegenyebbsorsu egyének közül kerül ki. Már pedig AZ 
uri ember kevescbbet érintkezik a szegenyebb sorsuak· 
ka.l, mint anna.k osztályosai, következésképp nem is is
merheti annyira. azok személyes tulajdont:lágait éa össze
köttetéaeit, mint ez utóbbi. És a csendőr is ez utób· 
hiakkal érintkczik gyakrabban s ha bizalmtit akarja 
m�gDyeroi, azt csak szivélyes, nyá.jas beszédmodor és 
tapintatos érintkezés mellett fogja elnyerni. 

Téves foIroglls nz, hogy a csenclőrnek szolgálati dol
gniról senkivel sem szabad beszélni. Sza.had az, csak
hogy meg kell tudni választani, bogy miről sza.bad és 
miről nem. Meg kell válogatni ad is, bogy kivcl -
miről beszéljtinl(. 

Néma gyermeknek anyja ae érti szavát! Hát hogy 
tudbatnlÍ, o. lakoas�g, hogy mit akor tudni II csendőr, 
ba. nem kórdoz. .ma hizonyos, hogy szolgálatban vagy 
szolgn.loton kivül is, mon nél több cgyónhc-z fordulunk 
egy vagy más felvilágosítás iránt, nnnál több ot tudunk 
meg. . . 

A Mózsi Iwrcflmárostól, csnk meg kell nyorm a blzo.l
mM 80k mindent meg lobot tudni. Legtöbb fa.luban ő 
oz �gyedüli, a. kihoz �ind�nki bej,t��to.s. Ö tudná. csak 
megmondani, hogy mIből el I\z a. zul1ot�, korhely, ralu
rOHSZtL II kit talá.n óppen Ö. rorgatott kt n vagyonából 
ft azótn caRvnrgn.sbon Ól, boi itt, hol ott huz.ódik �eg. 
M(>góllll�t6SI\ kl\tes mindonki ol6tt. S ha van l\fózslDak bune, 
több mint biv.onyofl, hogy ezt ,-iszont attól fi oSfwurgótól 
lohot megtuilni l{'gjobhnn. Ifnrnguav,nnk agymnHrll, tcbM 

mindenik olt árt fi másiknak, 8 hol tud. S b. óllitásuk 
nem mind igaz ia, bizonyára. van közte olyan, a minek 
a csendőr hasznát veheti. 

Aztán azok a. patak partján mOtJó asszonyok. Hejh! 
aokat tudnak azok olyat, a mire a cS6ndőrnek sZűk
.ége van. C.ak .1 kell találni a módj at. ki kell ugratni 
II nyulat a. bokorból. Szivélyes köszöntés, egy púr édes
kés 8z6 már bizlllm8BBó, teszi őktit. Akkor aztán pár 
percz alatt beszélnek azok annyit, hogy csa.k gydzze 
hallgatni IlZ ember. S ba mindannak csak a fele igaz. 
már megéri azt II kevés időt, a mit a csendőr lápa
zarolt. 

És az a szegény munkás ember, ott kűnn II pusztá.
ban. Milyen jól esik aDnak, ha a. csendőr egy 8zivi!lyes 
adjoniatenoel, vagy barátságos kézBzorito.ssal köszönti, 
vagy köszöntését ugyanígy rogadja. S ha pár percznyi 
be.zélgeté. közben talan még egy pipa dobányny"1 i. 
megkinálja, már bizalm ilS le8z, megered a. nyelve 8 
önkéntelenül is oly közléseket tcsz, II minek vagy akkor 
mindjárt, vagy alkalmilag hasznát veszi Il osendőr. 
Arany szive van annak II daróczruba alatt B a barát
ságot és jó indulatot ragnszkodássol, bizalommal viszo
nozza. 

És ez a barát�ó.gos viselkedés még más tapnsztalatra 
is vezet Mert ha valamely egyen IlZ ilyen megnyerő, 
barátságos viselkedés mellett is idegenkedik, huz6dozik 
a cscndőrtől, arról bizonyosra vehető, hogy 100 közül 
!JO-nek nem tieztll. fl. lelkiismerete, van valami titkolni 
valója . aitól fél, bogy • e.endőr már az arczé.ból, 
szeméből kiolvassa azt. 

S ha volna bajtársaim között olyan valaki, Q. ki 
mindezekre kételkedve lÓ.zná. 8 (ejét, könnyen meggyö
zödbetik az elmondottak igaz voltáról. Ne tegyen mást, 
csak figyelje meg azt a bajtáraát, II melyik eredményes 
működéséről ismeretes. Meg fogja látni, bogy az éppen 
az elmondottak szerint érintkezik az emberekkel, egy
forma barátságos mindenkivel szemben, nem osztályozza 
az embereket születésük és rangjuk szerint. Egyformán 
tud alkalmazkodni urhoz, gazdagboz és szegényhez. 
Ezért szereti, tiszteli, becsüli ót mindenki, ezért van
nak hozzá. bizalommal egyaránt. Sót annyira mennek 
egyes emberok II bizalom megnyilvBnitásti.ban, hogy ha 
panaszuk vllay valami jelenteni valójuk van, s 6 czél
ból az örsre mennek, el6ször nem !lz orsparancijnokot, 
hanem X. vagy r. osendőrt keresik. És éppen ebben 
rejlik az d eredményes múködéBéoek titka. 

Ezért kell óvakodni a csendőrnek az udvariatlan, 
goromba és fenhéjázó viBelkedéstől,' mert: csak tisztelet 
szül tiBzt6letet. 

• 

Az js téves CeHogáH, ba ugyan még mo fit is volna 
köztünk vnln.ki, a ki eDnek o. téves feHogásDak bódol, 
hogy csak korcsmubnn, borozás mellett, lehet személy
ismeretet szt!rBzni legerodményesebben. 

Nom is szólva orról, hogy az ilyen korcsmai iswElret
s�g mily erkölcsi es anyagi kárám vau a c8onddruek, 
bátran álJithntjuk, bogy (lZ ekként szerzctt ismeret, II 
szolgAlat előnyére sem értékcsithetó. 

A cscndör tehM nc hagyjo. mogÁ.t Cólrevezettotni a 
regi vilÁgból renmaradt ama lnrtbn.tatlan é8 mesóbe 
illő úllihuJOktól, hogy fl IIorozl18 közben ittasodni kud6 
egyén - ezen állapotáhan (ontos és fl szolgálatr" 
előnyös dolgokat közőlhot vele. 

Multttó ozimboru.kkl\l ilyob dolgokról értekolmi nE\m 
iB lebot. mert az nem a nngy nyih,tlnosság 8znmOra 
vIIló. Mrg tU',Ii\n ezek oz omherek nem ia megbizható 
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egyének; nem áll meg bennök a szó, alkalmilag tovább 
adják 8 igy a csendőr a helyett, bogy a szolgálatra 
előnyös adatoka.t szerezne, ílletve biztosítana magának, 
még kellemetlcDséget szerez. Mert bizalmas közlései, 
kérdezősködéseÍ a. nyílvlÍnoBBág elé kerülnek és az is 
megtndbatja, a ki felől éppen (ontos Bzolgál.ti érdekből 
tudakozódott. S a következmény az, hogy az illető 
óvdosabb lesz és ba. még tudni akar valamit, a biza.l
mas czimborák utján - mert ezek lehetnek az ő barátai 
iB kivCBZl a csendörből mindazt, a. minek éje ellene 
irányul. 

ÉS ha tekintethe vesszük, bogy a gyakori korcsmázás, 
mint magában véve is tiltott cselekmény, nemcsak er
kölcsi hátrányára van a cscndőmek, hanem ez által 
egéBzségét, munkakedvét és szolgálati megbízha,tóságát 
is veszélyezteti, csak fontos kötelességet teljesitünk, ha 
a személyismeret ilyen módon való szerzésére törekvő 
bajtársnukat ettől óva intjük éB (elfogáBának téveB vol· 
táról öt meggyö:6ni iparkodunk. 

Korcsmázó, dorbézoló egyénekről B lakosság sem nyi· 
latkozik előnyösen. Kivetelt tehát a csendőrrel Bem 
tesz, sőt éppen azzal nem tesz. Mert ugyan ki fordulna 
bizalommal egy közszolgálalb.n álló olyan egyénbez, 
a kiről tudja, hogy ma ezzel, holnap a.zzal korcsmázik, 
mulatozik. 

Köztudomásn, hogy minden korcsmázó egyén elha· 
nyagolja bivatását. 8 ba a csendőr eleinte - mond· 
juk - • fentebb emlitetl czélzaltal teszi is, később 
akaratlanul is rabjávA lesz - mÍnt sok más - e szo · 
kásnak éB a belyelt, bogy - mint szándékozott - a 
szolgálat érdekét mozditaná elő, inkább annak bátrá· 
nyára cselekszik. 

Hiaz?u nem tiltja a caendőrnek sem o. szabály, sem 
az előljárója, bogy Bzórakozás czéljából korcBmába men· 
jen; azt azonban tiltja, hogy akár ott, akár máshelyen 
roszhiril egyénekkel kössön ismeretséget és biza.lmaaan 
barátkozzék. Ennélfogva mar csak azután kössön a 
csendőr bárki vel is bizalmas ismeretséget, ha előzetesen 
meggyőződött alaposan, hogy az a valaki a barátságára 
érdemes ie. De még akkor ie csak abban az esetben 
ba előre. látbatja, bogy . abból a barátBágból, ránézve: 
sem erkölcBI, sem anyag.! károElodás nem szánnazhatik 
éB a szolgálat sem s.enved bátrányt általa. 
. HAsznoe személyismeret különben Bem szerezhető 
ilyen korcsmaÍ összejövetelek mellett HOBBZU, folytonos 
éB alapos megfigyeléB és megbizható informáoiók kelle
nek a.bhoz, hogy a csendőr a-zt mondhassa, hogy mő. 
kődés. körleUben megfelelő személyi8merettel rendel. 
kezlk. 

8zemélyismeretszerzéB czéljából közártalmuakkal vagy 
gyanus. ef.Q'énekkel Bem szabad a csendőrnek iemeret. 
Béget kötm, már t. í. bizalmas ismeretséget mert ez által a •• endőri állá, tekinlélyét veBzélyezteti.' Az ilyen

' 
habár csak látBzólagoaan ia bizalmas iamcretség előbb� utóhb megboazalja magát. 

. Ez .zért. nem zárja ki, hogy az ilyenféle egyének bI�alr?aEl �ozléaelt meghal1gaaEluk, de nem szabad azt mJDd)árt kéeZTJénznek, venni és csak alapos és érett 
meg((iDtoláa ut4n és kúlönőaen a köztéa kotségtelen igaz voltáról �.16. meggyőződé. után Bzabad c,ak annak ala�Ján eIJóm •. 8 a.zt sc bagyjuk figyelmen kivül, ho az llyen egyé:n nem·e azért teaz előttünk hízalmas kör5f. Jéseket, hog:y. a. gyanut éppen abban az ügyben, va talán ké,őbb, v, •• lkedé,ében i., magáról elbárits •. C.�l: úgy vaktában oem Bzabad hlDni aenkinek ae, 

A szükséges személyís�eret megszerzésébe!1 és gya
rapitásá.ban előnyére vIilik a. csen�őrnek az IS, ha ön-
képzéaóvel azorga.lma.s�n f�glalkozlk. , , 

Szabályaink éB utasltásQ.lDk alapos Ismerete bő támo, 
gatást nyujt ugyan ezen a tércn, de elegendönek még ez 
Bem mondbató. Hasznos könyvek, 8zakmüvek, hirlapok ol· 
vasáaa. szintén jó eredménynyel támogatbatnak bennünket 
ezen a téren. Nemcsak azért, mert s?k olyan dolgot, 
pl. a büntetteBek különlegeB szoká.Olt, raCfináltságát 
tanulbatjuk meg belőle, a mil máBkülönben nem tud· 
hatnánk, hanem azért is, mert emberismeretűnk, helyes 
itélő éB következtelő képe"égünk ezáltal élesedik. A bir· 
lapok törvénykezési rovata, egyes szakemberek által 
irott bűnügyi elbeszélések, sőt a bűnügyi regények ol· 
vaaáa8. is, sok olyan dologgal ismertetnek meg bennün· 
ket, a miről addig halvány sejtelmünk sem volt éB a 
melyek iBmereiére adandó alkalommal sziil<sógünk lebcl. 

A jó pap boltig tanul! - tartja a közmondás. ÉB 
ez a. csendőrre is alkalmazható, mert a. csendörségi 
szolgálatban is - mondhatni - nap'l!ap után ujabb 
és  ujabb eBetekkel állbatunk szemben. Es nagyon sok
szor van a csendőr abban a. helyzetben, hogy csak ol· 
vasaltság. és ennek alapján ,zerzett éles itélő éB kővet· 
keztető képeBsége segiti ki valamely bonyolult ügy 
szövevényes hinárjábóL Ennélfogva csupán azon egy· 
szerü okbél, mert todjuk, bogy valamely bűnügyi regény 
vagy elbeBzélés csak .z író (antáziájából került ki, 
Illetve abból lett az olvasásra érdemessé kibővitve, ol· 
vasatlanul félredobni nem szabad. Nem szabad már 
azért sem, mert tulajdonképpen mindenféle bűnc8elek
mény, mielőtt véb'l'ehajtatott volna, a büntettes fantáziá
jában született meg. A végrebajtás előtt tehát azz.1 iB 
csa.k mint fantázíával, mint egy képzelelben öSBzeáUí· 
tott me.etárgygyal találkozb.ttunk volna. 

A büntette Bek legnagyobb rÓBzének igen élénk a kép· 
zelődll tehetsége. A csendőrnek tebát ha már a termé· 
szettől . nínc� megáldva. hnRonló élé�k képzelő erővel, 
az emlItett Ir.tok. könyvek és hirlapok olvasása által 
meBtersé�esen kell pótolni e hiányt, de (elfogás, lele· 
mónyeBseg, megfigyelé,i képeBség és (an tázia tekinteU· 
ben nem szabad a bűntettes mögött maradnia. Annál 
kevés�bé, mert cBak mindezek telje, birtokában tudbatj. 
azt kusmerDl és leloplezni. 

Utasítás szerint adagolva és használva a méreg is 
orvosság. 8 viszont az utasítástól eltérően használva az 
orvosMIg is megárt. EnnélCogva csupán azon körülmény, 
bof!Y. a fentebb emlitett i,mereteket és tulajdonBágokat 
a bun�tte� a társa-dalom kárára. használja fel, nem 
tartbatJa v,ssz� a eBendőrt azok elBajátitásától, mert ő 
?,llndazokat, �lvat?8ánál fogva. viszont a társadalom 
Javára értékes.tbelI. ÉB értéke.ili i, akkor midőn \,.1.· 
maly .bű�cBelekmény elkövetőjét, sZéleBkörft ismeretsége, 
éles .telő ó, következtető kópeBoégének felhasználás. 
mellett, leleplezi. 

Az. olvasottság, ólénk felfogás, leleményesség, ügye • 
�eg?gyeléa, képesség és a szóbőség, különben is igen 
JÓ alanlólevől . a társadalomban, Még akkor iB, ba az 
ember n�m mlDt c,endőr működik a közéletbcn. [(ét· �z��es . � J Ő�ye tehát a. csendőrnek, ho. mindezokkel r6n· 
b

e �.�� '
ét 

'1;.ré
t

8z�, mert a UllfmdaJom rokonszcnvét és 
eCBlJ 's lZ OSltja. számára, máBrészt mert fontos 

BZolgólatának tell' e,ilé.ében .', d é '  't' N 'd 0.. orc m nyre BCgl l-
n 

6 I e�enk�dJunk tehát a könyvoktől, az olvaflmIÍ-�Ott6�· s m.után módunkban is áll, a ,aját ut.,itá· �� D
öra 

�
ö
8zab

t
�yalDk lanulmányozó.el1 mellett, ott, o. boi 

h k 
nyv ra. csak kevés könyvvel rcndelkezik vllgy a azo at már átal t k . '. 

VRa II , II r6ndoson majdnem minden 
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községben található köle önkön)'tárt vegyükigenybe.Yert 
csak a lolvlQno, olva-gaw, tanulás által pótolbatjnk 

azokat az ilimeretf'ket, a miket annak idején, egy tagy 

mlia ok matt meg nem szerezhettünk. Az igy szerzett 
ismeretek.1 pedig, • boi CEak lebet, használjuk lelolá· 
rendelt jeink és bajtárs&ink oktatására és képzésére, 
támogassok öket minden ílynemü törek"é5r::ikben, mert 
('"'!ak igy nev-elheLiink II testületnek hasznos tagokat es 
CEa k igy mozditbatjuk elő - mint a hogy kfjlelesstI-
gunkben is áll a legC,·lsóbb szolgalat érd.keit. 

ÉRDEKES N YOMOZÁSOIL 

AgyutaszúJ. 

Az 1891. éri juniWl hó 2í- 20-w kozotti 6jjelllD isme: 
l(:Uen tette"lck betörtek őzv, ezeller .Jánosoé dUDtl.foldvári 
lakos henteaiizJet tulajdonos lakására és onnan OSBzesen 
15,fM korona. érMlni pénzt, éhzert és érUkpapirt lop

tak eL 
Én akkor mint orwezetö a dunaföldvári on parancsDoka. 

voltam M mihely a bctörmől érlesUItem. haladékto.lannl II 
helyszinére "kttem. 

A helyszinén megállapitottam, hogy II tdtesek az ut-czai 
ablakon át hatoltak be a szobába, még pewg oly óvatosan 
éti zajtalannl, hogy a szomszéd uobában alvók a legcseké
lyehb neszt bem hallották. BÜDjeJet sem hagytak hátra, 
ciopán néhány gyufaszálat találtam a padlón szétszórva. 
m�lyeht gondosan összeszedve, papirba göngyölve. járör
tA!!lclmba. helyeztem el 

A káros éa hozzátartozói a. kérdésemre. hogy nem gya.nak
szanak·e valakire, cgybehanbTZóan és a. legna.gyobb határro
zottsá.ggal állitották, hogy a cselekményt csakiB a káros el. 
zöllött és iszákos fiv6re követte el. ki a károst áUandóan 
zsarolta hl mir e! utóbbi időben nem adott Deki annyi pénd, 
a mennyit követelt ooll�, Ísmételten megfenyegette azzal, hogy 
e�rl majd bosszut áU rajta. 

THmészE:tellen ellŐ sorban ebben az irányban kezdtem 
pnhatoI67,ni, de C8akhamar meggyözódtcm r6ln, hogy rOS8Z 
nyomon járok és a gyanu cfiak az íszákos rokon ellen fel. 
ingerelt cllalád elfogult8ágáoak tulo.jdonitbat6, tényleges 
alappal azonban oem bir. 

Volt azonban a. köz�éghen egy B. M. nevű rovott multu 
egyén, ki á.mbár llLtAz6lag az utóbbi id5ben ja.vlllá.snak indult 
e!�trem mégia �yanu8 volt, mert sokszor megfigyeltem, ho� 
áJJf'!leken át, mIkor azt h.it�, hogy senki lIeID látja, boi eire, 
hol arra kószál. 

Ez: E:1!et�D is ed az emberi vettem gyanuha é8 a. jár. 
(JneJ (ill kH kCJzaéfO rendőrrel felkercatem a lakásán. Midőn a B. M. Ia.kás!ába b(dép�m. ez IDegremegett lia arcza. haJot�. 
balványnyá. vált; f\zQnban Iá.tható erőlködófl8cl csakhamar �"ze.IJZedte magá.t és kérdésemre, bogy jlZ oJmlllt éjjol morre Járt, foll';s(,g�vel, kót gyermek6vel, ápósá.vnl, lJ. N, községbeli knrC8"roáro811li-J (,8 az Gppcn laká.aá.n ta.rtózkodó Szinkó ,J(,zso( feJt6�le" sta.b�d�ág()n levő fegyenczczcl igFlzoltn Itlíbijét, � • .M. feltu�ó QHIIZeroz,zenóse éli ch:l(tplldálla, vúlamint a 
S.7.1JJk6 J6zIlf:( Jelenléte folytán g)'a.num csak nóvekodett éli fl rovott mnltu gyannsitQttat megmotozt.a.m, Ez nlkalommal a r(:l�ő kabátja z�bében egy lDAJ'ék C8omagohLlhm gyufát �táltam, lflely(;k�t a lJely8zinén taJ4lt gynfákkal őH8zebnson. htv�. rm:$9illapl!fJUam, bogy azok teljesen nzonosak, móg W·dlg f;!�lw,z(;.n Ul gyárlmányu ,:tyofák, 14 minőket !Julll1(óld. várlm nem. 18 ártllltQttak. 

Minthogy aZfJlJbsn B gyfLl'lnlJÍrott ml!g ezek ut4u ilf kono. kuJ t�a.dCJtt, elha1.4ro7,buo 8. Icgrél:lzlt�reB(JbIJ házkutntáe fogo-. JJ8.toBJtálJát li8. vé�e három na.pi megfeszított 68 kitllrt6 m1lIJh után JUkMlllt HZlJJkó házáhaD lJ. 8crt�fl61 IllaH fol 6 It�gylllt; között l;ffY. kéve ezámz kukoriczWlzárlm, nlhndo.!n_ }fOkba 4. IJapJrlm. gOrlgybJve fi lopáab61 eredő arfHly ZHtlbórát, 

egy ezu.<;t em.lékker.·sztet es két d&.rab száz koronás bank 
jl"'gyet megtalálni. _ 

-MolIt már Súnkó bCLSmerte �10gy n �etorése8
. lopbt I) 

koveth· el B. �L táI'!iaságúban, mmek ulapJán BZtú.D II m�g 
bjltn:.-zó pénz és értékp�pirok is ,csakha.�r előkerültek Ott 
"oltak elrejtve B. !L házánsk nudIedelu te�zetébell . 

Kiderult az is. bogy II gyn{lit, mely áruJó]ukká "áit, B, )1. 
pár nappal elóz61eg egy kazdi "úros or�zágos vá-.árján sze-
-�. " 

A tettes �ebéből munkaközben klhuUott gynC&szulBk adtök 
mrg f'Z ""etben a fonalat a nyomozú.s aikeres lC'?onyolitásá. 
hoz. Ez is egyik fényes tanulsága anna�, �ogy mdye� ro�u's 
a belYBzinén mjnden legcsekélyebb kornlményre lS lriter· 
jC5zkedni. , . 

Ez e"otbcn a gyuCa.szAl, muskor egy kis szolet papir, egy 
leszakadt gomb és más ilyen ]cl<!ntéktelennek lá.tiZ6 tár:;y 
vezet a tettes nyomára. 

Az ilyeneket meglátni, gondosan megőrizni éli !likereseQ 
felhasználnj II nyomozó júrőr egyik legfontosabb teendőjc. 

KÉPEINKHEZ. 

Iskolai zús<lóaljak. 

KüIróldön. ktUönö.en pedig Némelországban • katonai ki· 
képz�s az elemi és kozépiskolák tanf.ervénck egyik fontos 
kiegészítő részét képezi. Nálunk is kezdik mindjobban 
belátni. fi aerdillö ifjUEág katonai kiképzésén ek kiváló 
hord<!rejét. Nemrég e kérdésben lanucskozást is tllrtottak a 
közoktatásilgyi ministeriumbun, a melyen a hOD"\'édelmi 
ministerium kikflJdötte sá.r6i Szabó Lajos honvédszázados 
nagy alapossággal és meggyőző erőv cl ismertette a katonai 
nevelés fontosságát 8 annnk a testedzés, a férfias bátorság 
és az ifju nemzedéknek n katonai B2IolgAlatrn való (,.]űkésu

tése szempontjából való megbecsülhetetlen kihatúsát. 
E tanácskozás alapjH.n folyamatban is vannak már a Bzer· 

vezési lIJunkálntok a katonui gyakorlatoknak az iskolúkba.n 
rendszcre� taotá.rgynl "aló besoroz1sn tá.lgytÍbao. Képeink .a 
már létező ilyen jskolai zá�zlóaljllk klilöohöző gyakorlatait 
mutatják be. 

HIRE K. 
Altiszti tanonczak bucsue.télye. A budapesti 

ceendörkerületi parancBDokstÍgná.l a mult óvi október 
haváhan Celállított alti,zti tanColyam 57 balJgatójn. az 
altiszti vizsgának sikeres lotétele utá.n, május hó 6·án 
eete az altÚlzti iskola tllntermében bucsu estély t rende
zett, moly bucBuestélyeD részt vett több Budapeflten 
állomásozó tiszt és a budapesti 1l1tiBztikar je. A vacsora 
lolyamán nerkély Gy ula Cőb.dnagy oktatótiszt '" 
.I,t iszti tauColX"":ot végzett hallgatÓkra mondott Cel· 
k?BZontót, majd Nedolász Gyulu. cz. ö.rSV6zetö kl n. 
va:aga. eredm6nyóhez képest az I. rangBzlÍmot nyerte 
kÖ.Bzönte meg Herkóly főhadnagy oktatótieztnek vnlo.

mmt Somogyi Lajos jár.sörmc.tcr és Cs. Tóth Sándor 
őrmester, aegédoktatókDfl.k a tanfolyam tartama alatti 
(�radozú.eukat, végül .Somogyi Lajos járúsőrmo8ter buzo 
�ltoUa voJt tanonezalt a szolgálatnak LL kírály és haza 
JIl.Vúm való taljeBítóBIJre. A vacsora befejezte utl1n.fl 
tanColyamot végzett baJlgalóli ozigányzena IDcUett, JÓ 
hangulathan Cdedték • hót hó nlntt átólt IM.d.lmakal, 
mJköz}'an Cn.tanzár6 Károly ez. öravezetö egy sikerült 
monológot adott elő. 

Rablás'j' D
,
ogoltiD, k18.S8Ó8zörónymegyeí község hatá.

r�bnn n F e!Js
,
tc nevu, Rom(tnüíval határos tereprÓ8�OIl 

l"bb hogoltlD' Inkosnak juh. és birllOny!.ja legelt. MrIJ"' 3·án dólul!.n G 7 óra között t 1. román nl.tlv.ló C.gy· 
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,errel és botokkal (e](eg\ verkezve, magyar területre 

b.lolt es tn darab jubot es 4-� d.rab birk.t elrabol va, 

a magyar batáron át Romaniába elhajtott. A nyomozás 

a batóság részéröl megindittatott. 

KÜLÖNFÉL ÉK. 

A világ legnagyobb üzleti épülete. A N.wyorkb.n 

nemrég befejezett Hudson Terminal BIIilding ugyan csak 

húsz emeletes s igy messze elmarad ft 35- 43 emeletes 

óriásoktól, de azert a világ legnagyobb üzleti épülete. 

A New-YerBeyb� vezető alagút szájánál epült s nem ke

vesebb, mint tízezer üzleti helyiség van benne, átlag hat 

alkalmazottal. Az aczéltröszt is ebbe az épületbe vonul 
be. E 60,000 ember föl· é. Ieszállitását áll.n· 
dóan 52 felvon6góp fogja végezni A rengeteg palotá
ban május elsején egyszerre hurczolkodtak be az üzle
tek. A burczolkodást külön társaság végezte Dagy körű}· 
tekintéssel s a mondott időre kétezer butorszá-lIitó 
kocsit bérelt, a hozzlÍvaló lovakkal es munkásokkal 
együtt. 

A madarak kitartása. Mint ismeretes, a. postagalamb 
néha hihetetlenül nagy uta.t tnd megtenni. De még 
nála is kíturlóbb .ok vándormadár, • melynek életmód. 
jával jár, hogy gyakran óriás ntat tegyen meg pihenés 
nélkül Egy angol folyóiratban azonban egy amerikai 
terméozettndó, mo.t olyan madárrepülé, megfigyelé.ót 
közli, a mely minden eddig ismertet messze fölülmúl a a. 
melynek óriás volta valóban a csodával határos. Az 
a�erikaí tudós megfigyelt madarakat, a melyek a Be
nng-tenger tájékán honos ak. s a melyek a telet a 
Sandwicb és a Penning-szigeteken töltik. A két vidék 
távolsága �özel negyed félezer kilométer. Mintbogy a 
ma�ar�k koz

,
ott va� olyan, fl. mely fl vizen nem pihen

heh ki magat. nz Ilyennek hIhetetlen kitartással. egyet
le� , 

megszakitás nélküli repülésben kell megtennie az 
ónaa utat. 

Fehér egerek és a hadítengerészek. Az .ngol badi
tenge:ész�tnek víz alatt járó minden hajóján három febér 
egér .1S wp-a az élő leltárnak és mint rendes felsze
reléBl kellek, fl hajókönyvekben is szerepel. Az egerek 
Bzolgálattétele azon tulajdonságn.kon alapul, bogy min
denféle gázok megórzé,e tekintetében rendkivül fogá. 
konyak. A viz alatt járó bajókon .Ikalmazott Gazol . 
• ntankan.k nevezetl tartályokból néba gázok nyomul. 
na

.
k ki. a melyek rendkívüli veszélynek lehetnek oko

Z�I. �agy
. 

érdekei képez tehat az, bogy e gázok legpa
ranytbb k)�yomu�ás� a szükséges intézkedések foganato
�itbaláe.a vegetl roglön megállapítható legyen. A viz alatt 
Járó hajók első szerkesztője. az amerikai Holland ismerve 
a fehé: egerek emlitett sajá.tságá.t, ezeket haszná.lta 
fel . kinyomuló gázok ellenőrizé.ére. Az angol bajókon 
a feb ér egereknek beti egy korona zsold já.r ki a _ 
lyet a matrózok közt osztanak szét, a kik � lec�:
gyobb figyelemmel és gyöngédséggel et.tik őket. A febér 
egereket k.s kahtkákban tartják, a mely a lartál ok 
közelében van elhelyezve. Ha a bajó útban van

Y 
Q. 

feb.r egereket útközben állandóan megfigyeli k 
'

rt 
az "gerek nyugtalankodása és czinczogMa figyel::z
t�té-8 

.tI
Brra nézve, hogy a tartályokat azonnal beható 

VIZ.g. at alá vegyf.k. T 
Kutyák az ókori háborúkban. Nemcsak ma baBZnál �u�yákat a hadsereg, hanem már az ó-kor hadvezérei 

IS IBme�ték ez okos állatok hasznavebetőségól Márius 
v.rcella. győzelme után (101. Krisztus ellllt) kemény bar. 

ezot folytatott a oimber nok ellen, a kik. szekérváraikba 
bnzód •• , a férfiak elesle ntán kutyáik segít.égével so
káíg ellonálloltak az o,tromló római.knak. A spanyo. 
lok Mexikó megbódítá.ánál a bennszülöttek enen nagy 
vérebeket baoználtak. A középkorban a nagy badikutyák 
bátára bosszú késeket, égő any.ggal telt fazekat erősi. 
tettek é. így uszitott"k az ellenségre. A földübö'i_ 
tett ebek begyes töreikkel, égetö fáklyáikkal, réme, 
ugatásukkal és marásukkal megriasztották az ellenség 
lovait, úgy bogy a csatarend megbomlott. B a. ku�yákat 
követ ő rendes támadásnak mnr nem tudott ellenallni. 

A macska és a gólya. Egy baDnoveri külvlÍro, 
egyik paraoztházán öt év óta v.n egy gólyarészek 
Nemrég egy macska felmászott egy farakáson � 
háztetóre s belereküdt a régi góly.fészekbe, a mely ro 
éppen rásütött a meleg áprilisi nap. Az ereszen, nem 
messzire a fészek tól, büszkén sétált fel és nlá egy jól 
megtermett. hatalmas kan

�
dur. Abban ft, p�laDatban meg

érkezett a góly.pár. A noatény gólya nehányszor kerin. 
gett a fészek felett, azután leereszkedett ennek szelére. 
A macska meg nem mozdult. A gólyabim nem mesz
szire a háztól meg'llapodott a levegőben és körbe repül .. 
figyelt. Azután villámgyorsa.n lecsa.pott a fészekre, azaz 
a benne levő macskára. A macska nyivákol ni kezdett 
• felngrott, de azután megbúzódott a fészekben és a 
karmai val védekezett B gólyahim támadásai ellen. Erre 
a nö,tény gólya keiepeini kezdett é. bele.vatkozott a 
báborúságba. Egy-két percz és a bos8Zúcsőrüek kiemel. 
ték a fészekből a m.cskát. Ez leesott az udvarra s pa. 
naszos nyivákolására. elősietett az eresz mellől a bim. 
Bőszüllen rávetette m.gát a góly.bimre B ny.kát éa 
fejét harapdált •. Ez a tám.dás cs.k egy perezig tar. 
tott, azután úgy • kandur, mint a góly.bim leesett a 
báztetőről az udvarra. A kandur itt t.lpra ugrott , 
v188zafutott a bá ztetőre. A nóstény góly. ott álli • 
fészekben, a mae,ka pedig nem volt sebol láth.tó. Mikor 
a kandur látt n, bogy a. macake. már nincs a fészekben 
visszasietett a gólyabimbez, a ld több sebből vérzett: 
de a kandur is .ok .ebet kapott. A gólyabim, köze. 
lednl látva. a. kandurt. el repül t. Másnap visszajött 8 
ezal.tt a nösténygólya nem hagyta el • fészket. A macsk. 
a. bábolÚskodásban elvesztette a. fél szemét. 

Szerkesztői üzenetek. 
Nóvtelcu levelekre. toválJbá fl. Hzolgt\lnltal kapcsolt\-

tos kórdósekre fi Mzerke8ztő8óg Ilom \'Álnszol. 

Apáti Ol'!;. A községi clöljárÓAfLg nem köteles Il laktanya ör. 

zÓ8Óro kóngot kirondelni, CIII pún fl neki Atadott laktaDynklll. 

csot köteles megőrizni. 
O. J{. {h·II'It'stl'r, I .  Hah'8n koron n értIIkig wozörolH16ri ki. 

hágást k(.poz. 2. 'fosti éps{.g elloni kihn�ás, 
M rttrn ... nlJI. A járll.lu5rmostorj('lóltek 1908. óvi rongsorozoh 

lajlltromábnn lJ;. rsngszám alatt van (olvévo. nogy n jÖ\öt iíJa· 
töleg tiszta k6pel alkothasson magának, ürtositjük, hogy oUltto 
mó� 218 ez. 6rmeslor II azok közoU 18Ui;. óvi órne7.etök ill 

várJák az eIOlf.plet(.st s obMl nyug'oilt lélekkel DJorithoti ad II 
moggyözOdést, hogy nem ön nz OJ(youűli, a ki vhr. 

'V. ,{_ önvor.etO. Ön mint nem jnr{ulörmestorjolölt örsparancs· 
nok csak a korfileti pRranoSllokllhgnúl vnll rnngsorozvB, or;t fl 

�Bngs�rt podtg mi nem iamorjlik. A vBftlllnkn6l nógy kö!611' 
lAkolni kÓIlzethóg nólkül is h'het oltilld ha leteszi az altill!ti 
Ju:ípelliM viZigót A I t . . ó

' . . Hl lavI pr hauolgó.lat a vaslltakná' DInOI 
bevozeh�, Egyébként OIVBSIIII, el a lapunk kót legntóbbi szArni· 
ball megJelont pály6.zati 'Wrdetu16nyokot (\s tiltztábon IcU a kér· 
delott dologgal. 
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Stázadgynkorlatok. Az ujpcstl polgári iskola tnllulóinak Isliolaf zMzllinljo. 

Veszélyben f01'gó csendőr. Az acdlhál6 _ ti. n. p&llczél
ingok használatának kOl'lIzaka már rég let Unt, de az 81'. embert 
ft mRi lMegyverok intenziv bstádtól különben flOID vétlné meg. 
A csond6rnek " leghathatósabb védelme fi szon'stoti utn..qiti\s II. 
§-ábnn gyökeredző fegyvorbasználati j�ga. A lovagi p{mczélingek 
mint régiségek, ma már c!I8k ft hadszertári-, egyoR CBBIt\di- és 
mÁs wllzeumo.kban láthatók és esetleg rrgi8égkoreskedt'lknél 
kaphaMk. 

M. B. I. Ádúm apánk uyug\'óbelyét az ó-sr.:övetlléqr61 azóló 
szentil'ás nem jegyezto ' (ol, teh't hogy az hol V8D, mi som mond
hatjuk meg. 2. lzland 8zigeMnok természeti csodáit jobban, mint 
II hogy az a _Föld és népeit czimt'5. tudományos múben meg irva 
van, mi sem ismerjük. 

Gy. F. I. 172·ik. 2. Nem fell étlen kellék, mert annak hiányá
ban, ft mint azt a mult szRlllainkban is megjelent pá.lyózati bir. 
detménybő! láthatja, fol vételi vizlIght is tebet. 3. Boszámittatik. 
4. A leszerelést követő 24 óra alaU, mert kül6mben beáll a 8zol
gft,lati idő megBzokitá.sn. 

3f. lU. 1. Saját iDRatlanai uh\n köteles kÖ7.Bégi IItod6t is 
flr:etni. 2. Kérheti. 

l'. lU. A sértettnek joga " nil kártéritési igonyait polgAri peres 
úton órvényesiteni II ha önt a biróság slmnro.sztalja, a kartóri
tosi összeget, ba "an miből, meg is kell fizetnie. Ugyaucsak 
jogosult séri oU a kártóritdsi összeg erejéig az öu mo.gfill\'agyo. 
n{lfo fl. jelen esotben h" ön másként nem intézkedik taka
rókpénztár{ betétjéro, o. biztositnsi'lIlar8!\ztnl6 itéle'hozal,,1 nl6.n 
lledig kielégitési végrebRjtást ill ráyezeUotni. 

M. J. csoudőr. l. :\ zsold, mint osztható lInpi illoMk, tekin· 
tet nólkül allDak llRgYllágára, le nem foglalható. A csendőrt 
windazonAltoJ n bir6Rdg Hyermektartál>Í dij fb:st�sénok kötela· 
zethógében elmnra!!zlo.lhntjn, do Esoldjára " footmondottnk milltt 
kiológitólli vegrobajtbt usm ,'eEettethet, illeh"e z801djAt birói 
JetilIA!! allt nem ho)ye�heti, ell on bon n rondt5r iIIetókót, mint 

lIem lllUld, hnnem évi fizeté" ólve7.etóbon álló egyénc.lt will/Ion

kor hir\li letiltás nlá holyozheti, termÓSy.ot08en cS/lok nkkor, ha 

nv. illet6 n bíró8ág AltaJ ren n jnvadnlmnzAsn ar/my{tbnn ittlloti· 

log kirőtt l-l'yt'rmektartAlli dijnt önkónt fizetui Dl1tu hajlandó. 

1. A (',mvflrgns nom Ióvón roglnlkorR!l, a .foglalko7.álo. · cl!l\'ll.rj.ló. 

kifejez�fI lIem helyeI!, hansm azl mondjuk, hog} foglulkoEAe· 

nélküli cfla"Argó • . 3. Mint nt55 emberi !lOW a korÜleti parancs
nokság, hanem R hon"édelmi mininter jogosult n testületbe 
\·isllzavonni . ... Az I .  pontban olmondottnknál fogva igen is kö. 
telezhet6. 

Sz. őrsvszetŐ. I .  43-ik. 2. IS·at ne\'edek ki ön oMtt, tehát 
még 2..i- Oll '-anuak oUStte. 3. Az üJ"ll�edell méf\'ét61 függ. t. EUi. 
Jél'tetesro, h" rákerlll ft sor, mindenesetre számíthat, egyébkpnt 
pedig hat é,"i nolgAlat ubn nem indokolt a nyngtlllankodt'i�a. 
men sokkal régobben nolgn.ló és idt5sebb örneze16k is vannak 
eMtte. 

Győr. I. A m. kir. honv�dségnek a budapesti honvédholy 
őrségi kórMEon ki\"iil, honvM csnpatk6rházai vannak : Debro. 
czenben, Szegoden, Munkácson, Nyitrán, P�c8en, MarosvlL"{lr
helyen és Sl!.iszeken ; más egé!li!sógügyi intézetei nincsenek. 
2. CsiitOrtökön. 3. Az mimlig az ügy term6szetétOl es o.ttÓI iB 
függ, bog)" ki óhajtja 6t feLkeresni, Illindenosotre leghelyesebb 
őt hivatalos hel:riatlgében folkeresni, lJlort magá.nlakásH.1l csak 
azok jelenhet nek mog el6Ue, o kik niamoly közelebbi "iszon)'
bun állanak '·ole. LakAsIl II SEent Oyörgy-t�hen lel'"ő miniszteri 
palot!\bnn \'EUl. 4. A 3. pontbaD mondottak itt is fenn6.lIannk. 
Laké!!" o DIsztér 2. sEBmu palotA ban '·aD. 6. Délt,16tt I I  óra. 

'l'udntlnll, I .  Ha a csökkenés oka kimutat-hatóan a vezol.ls 
sZRkavatatlansngAban rejlik, akkor fl vezetO bizalmi álhis{lból ol 
is JDozdittatik. �. 3. 4. Mindezt kérdezze meg ay, örsparanc!lllo. 
kátóI. G. 17:! eUl. mngassúg, or6s, egé!lZ8�ges testalkat ÓR mll/{' 
nyer6 kulső m�llett magyar ÓJlnlllpolr.:ú,rslÍg �a II honvéd.él{ kö. 
telékébe "aló tnrtol8ndóság, az irns, .)!vas!is és 8Zámolá�bl\u 
való jártasdg. fj. Azt a bajlárs irAnti kötelss figyelew paran
cllolja. 

Unvfi81 ö,'s,cu·tll. t .  Azt csak o. keruleti paraDcsnokdg 
tudjo.. �. 25:'!-ik 

N. J, nyllJ.:d iju8 csendőr, Nincs igénye. 
D. A. CZ. drsvuotó és �z. J. csandör. I .  Hn a tiz th'st bo

töltötte, igon. 2. Hihet610g ez Ól' julius I .• �re. 
S. ln. cz. ÖTR\'OZOt6. Nincs folvth-e. 
A. lU. Az 1873. IT. t.·oz . ... �. b) pontja a kö"etkezőkJpI1ell 

szól : .b) lIg:nlnSl!en áUomások o. löztöntÍllyhalóllllg-oknüt folo. 
rÓR'l�belll ;  t. i. Olflll §. c) pontjAbalI ,",um ak I\Z ir.:ányjog"ollultsl4:i 
igllZol\'l\n)"nyaJ biró altieztek /izQwt'irn fuutnrtott ÁllAsok fl ko\·ot 
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kezökben relrorolYa. n. m. : minden bivahlszolglli és al,;6bb· 
Teodu fehigya.z6i illomás közös- �9 a m. kir. minisztenumok· 
nál. a bOrTil.t-szlavon Ol'6ZÁg"O& kormlmynúl ér:. Il fiumei klrál)i 
l,;')rro8.nyzÓfli.gnáJ, valAmint B magyar államban létező ollszes 
turvÉ-fJpúkf:kn"l, bír6sáh>1 �B egyéb bintaloknúl, fegy· és más 
olyan jnt�z-eteknéJ. melyek e�éBzben va::,') r!Íszben ú.lIamköltflé· 
'en brtatnak feDD. Az ,!;rtelme teLát II bJ pontnak az., hogy a 
ej po.; tban felsorolt �s a kőrlörvényhatósligok kezeMse alatt 
le-vő ülásokna.k {ple 6T.intkn igawlt'ónyQI IlIliJ<zft-Tmek tarland,j 
{ron. 

S. lliDden Mnapna.k 1:2., 13., B., 26., '1.7. ts 28. napjain. 
T. U. 6i.-ik, hUBZ&D pzek köztit mlÍ.r megbizatt.o.k, tehát negy

enbánnan vannak még előtte, 
J{. J. Örsvezi;v}. A nyowozás e�f:dm�y6 szép, de lefoly!Í.flában 

nem iarlalm.az oly bonyolult \'agy tanuJlOó.gos részletet, mely 
kirzJk=ét indokolttá knné. A k�p f:t kivlÍnságú.hoz képr:st II bnda· 
puh tao'osztályhoz juttaitok. 

I A c .. endor •• Költeményeket nem közliink. 
Bogár csendőr. K.!:rdeu.8 meg II já;rásplluncsnokától 
J. G. őrmester. A I!zolgaj igazohánynyal bivatalnoki ál· 

lWrt nem folyamodhat, hanem az idöközLen megszerzett iskolai 
k;pedt� igazoló iskolai bizonyítvány alapján joga van a szol' 
gai igazo\-ánynak wvatalnokí álItÍ.5Ta jogosit6 igazolványnyal le· 
endő kiCMrelé�t eJÓJji..ró 8zárnyparancsnokBága ot ján kérni. 

H. X. 312. rangszámmsl vsn felvéve. 
IL járá!Sörmester. Ha járás6r:meBteri kine\'&ztetés6 elóU 

az igazolváDyra má'{ igényt sz&rzett lÍs azt meg is kapta, ak· 
kor lU első 5 1:v alatt ia jogosult aDnak alapján polgári államszol· 
gáJ.tra Vilyázni, felttve bogy az igazolány érvénye még nem járt 
le, amely esetben a pályázati igiiny megszüník. Ha azonbao előbb
ról nincs igazolványa, járáaőrmesteri minOségbon igényt már 
(jem tiZerezbet t-s ennélfogva polgári államszolgálatra sem az 5 
�nn t.eI61, sem pedil5 azon tnl, Dem pályázhat. 

X. A titkos randOri állások szorosan vl,ve nincsenek ugyan 
kvalifikáczióhoz kötve, de f�gy ojabbí belugyminislteri rendelet 
alaján a f6városi m. kir. {i,UumrendórslÍg őrsu,mélyzCltének ana 
alkalma" ';S kipr,.ibált egyéneivel töltetoek be, whát aki a titkos 
r/>nd6ri pálya iriint magában bü'stottllágot ért l éli arra törekIIzik, 
aDDlIk elószor 16városi rend6rnek kell ujabban leonic. 

n. Gy. I -3. Minden 'vben egy tanfolyam van, II következő 
.. �ro80kban ; .Balasaagyarmaton, KalIBán, KolozRVáron; Lugo8on, 
Me.roiV�árhelyen, N flJ,'Yváradon, P�(:Ben, Nyitrán, Bra,;góban éli 
S7.<1mLatbelyan, ezenkivül Horvátország szB.rná:ra : Zligrábhan. A 
felvétEli azonban, minthogy a tanfolyam k6t. részLe;1 áJI cllak 
mind""n páratlan o',vLen törtl,nik. A tanfolyam miudOll &v d�czem. 
t.er l -én kezdlidik 1:. mlÍ.rczlolI 31-110 végző,lik. <1-. lJJjnoki vagy 
.... lameJy azegGdml:nye'l állást mini nyugdíjaa is bet6ltbet, kine
ve�Ebtz; kötött állút azonba.n II. nyugdij é1vezete mellett nem. 
=:.. Az 1!KPs. /:-Vi l:fJDr{ ..... rban a Mj·iknak van fEllv6VQ. 

N Y I L T T É R.* 

HIVATALOS RÉSZ, 
Szakaszát h elyezéso 

A m. kir. VIII. sz. csendőrkeriilet oroshá.zai szakasza. 
1 908 május hó l ·ével Debreczenbe he.1yeztetett át, hol 
muködését IIDebreczeni 2, szaka.szl elnevezés alatt 
ugyanaznap megkezdte. 

' 

Orsáth elyezéso 

A m. kir, VII. sz. csendőrkerü]et dévai szárnyának 
területén levő ha.rói örs I90R május hó l·ével Maros
solymosra helyeztetett át és müködését ott ugyanaznap 
megkezdetteo 

SZEMÉLYI ÜGYEK. 

Legfelsőhb elba1oározások. 

Ő császá1-j és apostoli királyi Felsége folyó évi ápro 
hó 160án Bécsben kelt legfelsőbb elbatá�ozá,ával lego 
kegyelmesebben mrgenge<lni méltóztatolt, hogy 

Bár6 Gyula, IL szo csendőtkerületbeli százados, a 
bol!ldr /;atonai érdem-rend tiszti kerrRztjél , 

Pelle Imre lU. sz. csendőrkerületbeli cz. őrmester 
Molcsán János, IV. sz. ca6ndörkerületbeli őrmester

' 
és 

Szalay Sándor, ugya.nazon caendörkerületbeli cz. őr-
mester, � bolgár kalo/�ai érdem-rend ezúst keresztjét, 

lV/W'OSl illés, IV. sz. csendőrkerületbeli csendőr cz. 
örsvezető és 

Bratyinka János, ugyanazon caendőrkerületbeli csend· 
őr, a bolgár katonai ezűst érmet. 

7'óvif.i Domonkos, L sz. cssndőrkerületbeli csendőr 
Májlingl'1' Ferencz és 

I 

So Nagy Gyula, III. BZo csendórkerülelbeli csendőrök, 
Val'ga János, 
Kopik János, 
Demeter János, 
Szlird,a Pál, IVo BZo csendőrkerülelbeli csendórők és 
Zsigmond József, V. az. cssndőrkerületbeli csendőr, 

a bolgár kalotwi bronz·érmel fl, koronával végül 
Felu?te Gábor, IV. sz. cS8ndörkerületbeli

' 
eBendőr a 

balf/ár kalonai b-rof1Z·érmel elrogadhasBák és vi�elheBaák. 
6 csá"ári éR aposwli /cirállji Felo.é"e folyó évi 

áprili. (j°án Bécs ben ksll legfel,óbb. elhatározásával: 
Schm.d Máté, mo kiro VI. számu c.endőrkerülelbeli 

csendőr ez. örBvezetőnek, egy fogyveres orvvadó.sz el· 
[��áBa alk.lmával tanu.itoll bátor mag.tartá.áérl DZ 
ezuIJI frrlrm-kl'ff'iJzlel legkegyclmeBobben adQl/lrí" yoZ/ú 
méltózlalollo 

Okh °.,Wag megdlcHérLettek : 
A m� kir. hODvédelmí minister Út által : 

h fr
b

fJ." 
Istvá.n, m. kir. V. sz. caondőikerülethc] i  

l a Dagy' 8zámvivő, !1 m. kir. heJUgyminÍ8toríumhaD 
IUzamoaabb 

. 
d 'f '" kO o 

"L T,� .. tV.l-n k�I'Au,kt.t1 nem váll&.1 fel!l'löll éget IL Bze ke t' , k
' 

é é 
I on ""� IreJtctt buzgó és eredmónyea levő' 

r�:-:-----::---:--_..:...:::.::.:::.::.::=..: r sz uRug. 6nya ge rt. . 

( f 11:Jletl.:.. ... dnll: a, l.liI'.lIolldabbak. _--;:-; __ -::-::-:-_________ -::- , fJ'ammofOllok. fn volák, Vadá87.jOe"Y··"re o,. I i b )  II '.1 1':'- IlJ l I eged lj Ic forgatható b 8DlUiilró d& 
(·Z ln a mok, ezi1erák �r?l' ,."ly6, 16r�1!'Y1,".·k. ,,,,,11mk " ballg.uulr . 
..... 'ltl ... __ -:-_-:_-::-::-____ ..:.'

_..;" olJll, IlIUld", wtlpnti bírnHIlII ,.y�rlm� VIli/JI,h (r8twzia. nJnh6.d Já.woövok. GOI7.-léle tri. dllr B t 11 f) k I I  h . • 
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.SchWQl'c:krJp{ FHencz, a. m. kir. Ur. sz. csendór
kerületi parancsooksághoz beosztott. a budapesti I .ső 
honvédhuszár-ezrednél létszám felett vezetett állatorvos 
az állategeszségügyi szolgálatban több even á� kifejtett 
igen buzgó éR sikeres tevékenységeérl 

Szöcs Antal, m. kir. IL sz. csendőrkerüle' heli járás
órmest.er a közbiztoosligi szolgálat ttlrcn huzamosabb 
időn át kiff:jtett kirtilóan eredmenyes tevékeo)'ségeert. 

To,.,;/; htnin. a m. kir. belügymmitderium (;!endór. 
segi oszt:ilyliba tartósan vezéoyeU III sz. cFendór
kerületbeli törzsőrmester huzgó és eredményes műkö. 
dé,eért. 

Bezdán KálwltD, m. kir. IL sz. cseodörkerűletbeli 
törzsőrmester. irodai a.lkalmazásá.ban bos9zu időn á.t ki
fejtett kivá.ló eredménYf:s tevekenységeért. 

Xyilvánosau megdicsértettek : 

A m. kir. 'r. sz. cseodörkel'öleti parancenokslig által: 
F,(ká Pal járásörmeater, mert a folyó évi február hó 

:!-nn, N,ritramegye .Jablonicz községben kiütött tönesz 
alkalmával az élet és \"agyon mentésnél hathatósan 
közremüködött. 

A·dkJ.-f'I' Gyula csendör, mert a nógrád\'erÖCZl'l t1� a 
szomAzédos Ör,�ók körleteben, az utóbbi (oypldlltD elő
fordult nagyszomu loposok teHesejnek 8 Dapi {amdsa
gos kioyomozásB. es kezcpkeritp�e alkalmu\'al járörn�ze-
tőjét butbatós8n tamogutta. _ _ . 

lJomltn Imre csendőr ez. orlivezeto es 
S/J'édl János csendőr, mert mait év deczembcr 18-án 

az örsparanc8Dokuk ,Utal egy a Duol:l�ágb�1 derme�t 
állapotban kimentett egy('D életre kelte8�nel buthll.to
san közremüködtek. 

A m. kir. \'11_ sz. cSt'ndörker�leti paraocsnokRág óltal : 
IfOl"í,', Ferem'z és 
E"rlól; Lázár csendórök, II közbiztoDsági szolgálat 

terfÍD kifejtett �redméDyes müködésukert, továbbá a 
mult e\'i november 5 · éo Almásmezö községhen tórtént 
tüzeset o.lkalmá\"lll az oltás körül, valamint fl személy 
és v8gyonbizton�ág megvédésénel tnnusitott tevekeny
�égük és buzgalmukért. 

J<;16Iéplt'llek : 

a letelt altiszti \"iz8ga uhin 
19W5 május 1 5·iki ranggal ' 

n köve�kczo a1tiRz�1 tunonc1.ok 
8. m. kir, YI, ,",z, csendőrkerület állományábnD 
/Jarc::. I{órolr (,sclu/ór ,.:.. rWn1('S(I'1TI;. 
Lit/dll",. ,János, /todlnl.- Lllojos, /

,
�ríth �ntnl, lnr.'lfl 

1'él IJi"'dt/" JU.008, Any!! Lajoi> V., h'o,� JanoK, \�'IJIf'IJ� 
IHh:nn X . •  JJ" .<f:,irn!j György, (,'xi",uí,. 18h'tt� ('Y/lk�1 
li\'T{'ncz, ])"m/mi ,Jilooe, Z',[uJ'fÍn .T6zs(.(, 71:1', IlC�f'" 
Ferc!Dc1., l "j;"I,..'!!; ltshttll, ,\I"I','fH"� )'J!\.t}'U�1 T�l" l· e· 

== 

Az öt évi tényleges csendőrségi szolgétlat betöltése utan 
A m. kir. II. számu csendórkerület álJományábaD ; 
Jfátis Miklós, Béké'ii János, T(JktÍr.� A..ndrás, Pász{tJr 

Mihály. JJ.,,.,,álh Anlal, fií/öp Péter, Barbá. Márlon 
es !lrmát;., János. 

A m. kir. \'L 8Z. cS6ndórkerület állományában : 
Biró S,tortO! <=;; J\oma .J6zsef csendörök. nenrlör c:. 

örwezf'/ókk,;. 

Áthel) eztettek : 

1 908. évi májUH hó IS·éHI: 
BáUnt Ferenc járásörmester. Il IV. számu c",endor

keTÜlettiil az L számu csondörkerruetbf:z. Pal: Gottfried törzsőrmester, a I L  sz. csendörkerű
lEdtöl, a lU. �Z. cBendörkerillethez. 

Tiike Sándor törzsörmesu>r, a II. sz. esendórkerűlet. 
töl a YlIl �z. csendör!ierületbez. � 

.S/ockl't' Frig.re3 törzsörme"ter, a IL sz. cf;E:odörkerü
lettól 8 VI. sz. csendörkerületbez. 

L!lkri�·,.;; János törzRörmester, 9. lY. sz. csendórbrü
lettól, a YilI. számu cElendórkerülethez. 

filII/ai )[jbálv törzsörmoRter, az V. sz. csendőrkerű_ 
lettol 8 Ill. 8Z: csenddrkerülethez. 

,";Iáffer Antal törzsörmestfor, az Y. S1.. csendörkt'rU 
lettő], 

. 
a Ylll. RZ. csendörkerűletbez. 

Katonai szolg�Ua,ti jel. 

A tiszti Ill. ontályu katonai szolgálati jellel el-
láltatotl : .. somlyói S:.iláyy; Od ón őrnagy I no .... jan. 1O.�\'eL 

A legen)'ségi 1. osztályu katonai szol�lati jellel el_ 
láltaU.k · 

A m. kir. VIII. sz. csendórkerület áJlomanyáb8o : 
E,'d.;I!!; Bandor szamYivő-tiaztheJyettes 190s

. 
januar 

.t-t>\"el. ..... ·d,warr: Mátyás jar8sormester l H{/S majus bo 
ri-ri,val os LélltÍrl József jtirtlRÓrmester. 190s május hó 
W·ével. 

t:lázasságn\ Jéptek : 

A m. kir. n. !lZ. csendórkerület állomtinyahfl.n ; 
(;lIl'hrll Imre cz. örmester, JlrÍt'ú/ Katalinnal, I!I I ..... 

ápr. :!::!-en, N(;metszen'pet�ren.', , " 
A m. kir. \'I. sz, csendórkerulet 1l1l0man�'ábaD : 
p",./;(l« Ferencz I. ÖrH. /Jon'álh Lujzá\"al. I !lOs o}lr. 

:!;)-en. SajtoshIon. 

PÁLYAZATOK. 
Egy hi'i'atalar:olgn.i IJIA.. II tahi IUr, jj .�hir, J.:'uál. FI.le-t�. 

'illO koron R_ J.nk[uín, I;!O "0,.,1111 Ullhailll'tllJt�Dy 11., kor ... nl. 
'Iagyar 11)'1.01\- �r.óllRn .' '1 irl!/lI",n. )\"rI.\u)ek ft k,'Iop08'f'ri kir 
lonlln)u,'k elnökllhl'l l'lf"" W"J'''I .1 1 I�. 

LII G·" u�l'I'" GI·rg..!\', Uti/';- I'nl, AIlI'III',' ,Tano," II., r�ncz . • . 7. . ' /  J I '.11 ( .;:,� r ·z •• I· 
'if'l/J I'IIl1'r F,'rencz, [-{ort'fll , oz s!' ". ,ul�e ,O " , I. I /1·', 1/1 . ' - J01.SI:( ( ;"III/II' }" l'·(·rt'ncz. /lIlJ/O), \U.ro .l, ' ,flutlr. . ' . 

(I· ·) J. ( ,. ,./ 
ric Pll!, (:,'fqJ/'l'gi ,TIlDOH. I\"I,�," . •  sw·fl'" _ IJZ�e�, , f'fl 
r.y " rgy T,d/l/t'r inJT{· Stir/ .. állll DoneR, 1I0,· d'"l'l l' orencE. 
:. 

o
, . 'l,t, .•. ,n JII (;�"f'('" Sunrlor. TOOl/I,' lAhnn, /led .. /'" ,1Z fl IIJ .. / . . / . I' ( lMtvllo nnI/lilii \ DclrÁH. lJorm'ZrI Gábor, \II IIH',l ,IIZ8C 

El"}' irnoki AIlIla It M\".i klr_ Jllrhbir dJ:uAI. Fil "(e ItUI 
kor,'nn ,', rőtl,lk. Töntln)" ,urll lakl,ílll 'I!lg"nr nyeh' az" ban III 
iraflban" :\jI,,\, ko,él,iak"lai ., r:1,ily. 1\"n'\II�flk � ,thRi kir' I" 
t'lrY�llylll:t"k .. ln"k�h(O IflO'" máju. tb.lJ.\' 

l lIa:tfJH ' (;�' nlu, H,lfI": lhil1i(!I, """'�j'rI/I .lnnos 11;. 
l
": 

. I · . I'" fÓ'lfI (lyuln /.'s l\ fI/" "'.'� '"h'ltn , .  \ O/'(lI'Jt • nnOK .. ' . 
l'sr/IIMr I'; (11"8/ '1'11'10 I {-llfl "ltf," Irkl. 

Egy bivl�talllzol�f1i '1148 � 1111'.\ Jaid lur" jftTlbl,iT.�ali"Dil. FiJ.l'I, e 
p':'tl�kkllt ',un koron", Slftbáhul'ru lakp,lna ' U I k"r'l.lnRt "óU':khl. 
Ruhailletw,"ln illU 1I1lr"n,.. :+.I1!tj(\l1f UHII'f ... '.I'I\n iri! hall 
J.�én'�lIyok Rt �1('�t,Ji kiJ ,',h , ton·,':u \ utJ k  elnukfih(' ,.'1\ .... (i\ 
wú.jlu h.� tll"ilil'. 



CSENDÖRSÉGI LAPOK ,========1 "=,,8 maju. I� 
Egy írnoki mia a nag}klkmdlll Ir. :Qn':'o:uzt'km I Fi1.l'I( 

l tc .. , kor.lh"- l nl.,..! n il' koronD Ni'gy koz(:piskolat osztAly. 

!\Iagyar D.' el'" ! Ih n lra!lboll. Tf'lekkon) \"j VI ?��a Három 
han pr bauol lat. Hlzonuh-any l;e1_el�si járta.c.8:J�ról. Ki, ána· 

ném.t, surl, He,I('� mmrin oyel\lsmeret. K/.f\·f:uyek 1\ DUgy' 
kikiDrlSI kir. tor\"Pn\ Uj k elnok{bez I!IO .... é, i máju 'l�·ig. 

Két bivatallJzolga.i 6.11é.s ft s. ell klT. kozol! p:Dzugymini6�' 

lenumnrt.! Bécsben. FIZllll-!! p6t1�kkal l �I:'O korons. l'erméezot 

belll Tllh!Í.zat. (�m�t n'f' h u6ban "8 ir sban. J\{.rl ""yek a CI. 
�I kir. p�n uJ::' ymini�zt'Hiu mhoz (WJeDben) I�O"" r'\i máju8 bo 
:!8-1�_ 

TObb mioi.stteri irodasegédtiBzti állás ,1 lU. "ir. ptlnzugy

mioiszlNiumnál, illet6leg áthelyeúl ellet�n lobb IH"Dzul!\' iroda 

tiszti llllás a ,Dl. kir. p�nz1Jgymiol"lter/IÍ'k alárendelt hatósúgok 

valamelyik�nl.1. l'izeti!l l'ótl�kkal IV)O korona. Lakpénz Buda

{Iuten liOIl korona, ma .. hol lillom,"hely MeTlnt Ulegállapítva. 

Mal�yar nyeh- szóban t' iu<;bafl. !\�gy koz6pi6kolni osztiliy_ 1908 
mílju& :Il-ig a reldteb JJatósúgnlll btnyujtott k�nények t �I()..,- éVI 

junlOB hó IH-ig &. w. kir. p';n;t;uw..'miniszterl11mhoz. A ktl(\�nJ 

ben a pályluóknak nyilatkozni kell aziránt, vajjon csak mini"z· 

&erl irodast'f(édhszti. vagy pp.díg pénzugyi ltodati8Zti l\IIit.�ra iB 

p iyázoak-e. 
Egy fogbázönneateri állás II l!Zek8zÍlrdl kir_ törv(.Dy8z1�ki fog' 

háznál Fill·t(S pótlékka1 !lOI1 korona. Lakpénz pótl?kkal 18H 

korona �apidjj :� korona. Természdueni ruházat. )Iagyar Ilyeh 
n:óban (:11 irÍLt<ban, Ktn�n) ek (1 1H':ekllZJÍ.rdi kir_ ugyí-sZ!I?l{hoz 
I '-tiP". majtl!1 bó ':!J05.jg. 

Egy írnoki állÁB a naJ,!yr6('zsi kir. járáfibitóságoál. 'ronén: ... -
neril iUet?k, :'!fagyar nyah nóban és irásbaQ. Négy köz6piskolai 
osz;tlil� Telekkouy .. i vizt.:ga. Kén-énp,k 8 nagyr6czd kir. tór

nil) z�k p.lnokéhe:r: l (ff)� május :!3·j�. 
Egy hiva.talszolgai állás a mez6köv88di Itir. júrúsbir:.ságnál. 

l'lzett pút1{'kkal 1.0(11,) korona Lakptnz pót1ékkal IUU korona. 
Term� z�tbeDl ruházat. �Iagyar uyeh II/úban é6 irá.aban. Kér

'f(nyek II lUiflkoJc:li kir. torvtny8ltk elnokMlt't lflf)�_ f�\"l juniWl 

:!. �. 
EO' bivlI.talszolgai állás a m. kir. foldmúeUsiig:YI mini"" 

tuiuwnó.J. F17:�tf:e p"tlékkBl 700 korona. I.akp�nz pótltkkal aon 
korona. Knhallletrnf:n) 101"1 k"rooa. Ma�yll.r nyeh n,;ban é" irá,,
bau Hal havi pri.ba.�zolgúI8t. KfrvénY'�k 4 m. kir, foldmi\"elts
Uj!yl minillzteriumho"l 190�. évi JDlíjUII h6 :-31·ig. 

Egy egé8zségtlgyi szolgai fol1ás POZllony IIZ. kir. város tor\ tuy
hal .i.g-tlllál. }izEot?'a �OIJ kOrflD(l. '., �fI koroDa utodlhefi pót1Ú, 
Lakl,:n;t; :!\O korona. Tennélzotbeni ruhfl?"t. )I8�y.r nyelv flZÓ
ban ti irlial.oan. St�wet (.11 tut nyehi6111U(·t. Egy {,ti pr6hallzo), 
�álat, I\Jrvinyek POl 'tony fl· ),;Ir. város IJOlgánne,.tcri bi\ atal!i.
hoz 1 !Kp. . •  : ·i májuB hú :lO·íg. /It. oyugdíjad� '·Met(.loen kontend6 

Ijáril�ra II homédwgi HtndcJdi Kozlon)" (Szabúlyrendeklek, 
l1lO7. ':Vl ll. lIúlllúban :i."'3:� ,·In. szám alott kózzaett körrende
Jet iriinynt.1ó. 

Egy trnoki álláB ti �)ulru kir. tiinényuéknéJ. Fízdés pótlék

kai 1 wo korons. Lnkpén� pótlékksl 1-:!O kornnB. 6 korona napi, 

d ij. �1agyar nyelv �1.f bsn ls uÚfiban. HiirolD havi próbaszolgli 

lat. :-;"[!�. kOlépi&kolai o�1.tály, 'feh:kkónyn ViZ"�8 Kén-ények 
II gyulai )';ir. tonlÍnpzék "Inlikélwz HIIJ!i\ . • h i m it jus hó ':c�·jlt· 

Egy szolgai álláB ft bllflspcsti kir. magyar tUflom(illy e�yetem 
I .  "zAmu beIJ!y"�.váfiZati klinikáján. Flzet?� p6t1ékkal 700 korona, 
Oté,-enk6nti 1/10 h kcorpótlék. TermlÍf<Zctbeni lakás, Hnhail lelwl:ny 
WO korona. :\fag.rar nyeh' szóban (,s irnslJIID. Kénények a Hector 

:\IagD16cur;hoz czimez\'e, az eJ;yctem re('tori hi\"8talúhoz 1908. 

óvi má.julI hó 29·ig_ 

Grnb/i.cz kózflég eI61járósó.gá.tól. 

Pályázati hirdetmény. 
GI'ahá('z közsé�bell lemollda, fuly

tán IIJr�I\l'psedett l<özsé(Ji  rendő r
hizlosi állásra pii I �'ázalot I I  i l'd e
t ü n k. 

I 'ályázhalnak I ll y  2'1 - In éves korban 
levő e;,pndőr- ,;, rrnoőraltiszlek. a kik 
a magyar és német I l I'elvet s7o[,an é. 
Irá,ban birják, Saj a tkezulej:( Irt  kén'ények 
a kor, eddigt alkalmazás, l,kolai képzett
ség és erkölcsi magavi�elrt hiteles igazo
lásával r. é. nüi j u s  h ó  vé!Jéi!J  Cra
hácz köz,ég e1őljárásá�ához benyujtan
dák. Az évi fizetés ' 1000 l': A meg
,'álasz\olt a fogyaszlási adá kezelésé,'el iR 
Illegbizatik, mely után éVI 200-aOO I{ metil-k jövel lelemJ'c számilhat. 

l_ell GI'abáczon, l�K)R május :l-án , 

fl I"Ö 7.SéfJi elő/já l·óság. 

VÁ R N AY r 

e s  F I A  B U D A P E S T, = 
VI. ,  liszt Ferencz-tér 9. 

könyvnyomda, könyv-, papír
csendörsegí h ívata los 

es í r6szer-kereskedes, a 
nyo mtatva nyok legnagyobb 

magyar 

ra kta ra. 

kir. 
-

!\(il/?,IIPk, li'véll)(/IJirok, im(lJ-i'n J ' "  J d 1 , J  JJve , es lf'os::ere , LIS válosz/ékball. 
'f��jelf'Hl a1. UJ r('qy\f-·I·1.�li I (' Há l 'ho z '\ 1 1' /111' I I " 'II ' 1.. . I h' , I , I � .  /1  ( . � ' _ r') J3 I) O"iSl,l'(i HaSO I..llIIutilt.l� a hel) rei�azlt il�hoz rrlhaszn:llt ,'a lomini a ;.j"zna\f> ", " L tlJm , it  t le�Herzdl I'� "7.f'p'h{·II\1 tZikkp� 'ől II 1- " .  . . ' 
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l's('lIdórsrgl Ismétlő kiH'3hél) hoz lill'tozó alkal .. é!o\lck, tartolt>kok I� ... 7Nf'I�kf'k. IfnábM :1 ('''I'ndnr''ip''l k:lrdok {>s kaJ'cI:llkalf'észck szüksr�letl'r61. 


