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II. évfolyam. Budapest, 1908. junius 21-én. 25. szám. 

CSENDŰRSÉGILAPOK 
Szel'keszti és kiadja aM. kir. Csendöl'Ségi Zsebkön)'\' ,zerkcsztő-biwllsBl!a. 

1IlLÓFIZETESI ARA: Feléne _ _  e korona.. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ES KI ADÓHIVATAL 
Egész évre 12 korona.. NegyedéVl'e 3 korona. minden vasárnap. Budapest, rv. Egyetem-utcza. 4 ez. 

Az emberi fülkagyló jelentősége 
a személyazonosság megállapitásánál. 

(Ts.Dulmány.) 

D.,.. l"lho/,',- /I. I1t6.lI, német eredetib61 a nem5 engedi'-lyhel 
közzétel?i: n((.,rlu!l La"'I.fm't cS8nd6rCóhndnagy. 

(Vég.). 
Valamely testreBznek tüzetesebb boneztani ismeretét, 
t .  alakjának (formájának) részletes Ieirása, 
2. annak méretei és 
3. fejlődési történetének tanulmányozása es az ösz-

8zehasonlitótlln (morphologia) áltnl, illetve utján sze
rezzük meg 

Tagadhata.tlan ugyan, bogy a fül mérése nnatomiai 
es antbropologiai szempontból igen fontos tényező, 
mindamellett o. büniigyi eljárás teren kevésbé fontos 
Hzerepet játszik már csak azért is, mert a pub a és 
ba.jlitbató fülkagyJónak tökélet-es és pontos megmérése, 
miként erról több izben volt alkalmam megyc5zéldbetni, 
rendkivül ne!!ezen foganatositbnt6; különösen úll ez, ha. 
fL mérést a boncztnnhnn kevésbé jártas egyén fogana

tosítja. 
Sch wal be szerint a fülnek 1 G mérete van, de hozzá

teszi, bogy a.zok sznmo. a gyakorlati alkalmazásban négy 
legfonto.abbm redukálható. 

Bertillon tisztán a fülkagyló bosszanftk és szélessé

gének megallapitaaarn szoritkozik. Annál több sulyt 
helyez ezen tu(lós II fülkagyló alakjának tüzetes leirá' 
snra es annn.k különös ismertetó jeleire. 

Itt viszont felmerül azon kérdés, hogy tulajdonképpen 
milyen is a normális fülkagyló formtí.jn? 

Rószemröl a mellékelt ábrán lá.tbllt6 CülkllgJlót talál· 
tam az összcs, áltahLm megvizsgnIt fülkagylók között 

olyannak, n. mely a normálisnnk jelezhetö fiilkagylók 
tulnyomó részüt kéviselbeti. 

A fülkn.gy16nllk a RzemélynzonossHg megó,lInpitáslintil 
oly fontos 8Zl\rOpet jlih'lZÓ 08 alább elöRorolt rendelle
nességei (abnormitÁsai) olyannyirn ritkfik és jellegzete
sek, hogy jelenlétük esetón mint tökfletcsen elfognd-
111\tó jelek RZl'repelhetnek a személyazonosság mego.Jla
pitálHl.nál. 

Ilyen rendellenességek: 
A fülc�im ptinn.k veleflziiletett többé·kevósbbri mély 

Vt\.jnta (mely mollcsleg megjegyezve, nngy ,itáhrll Azol-

gáltatott 8ny8go�); az alta.1am megvizf:gált nagy�zámu 
kürtilbelól i0no - fülkagyló között c�ak kettonel �sz
leHem - különbözö formában - ezt a sajátosságot 

Uyen továbbá. az ugynevezett Darwin·csomó, melyet 
Bertillon borsóformájunak jelez. Ezen Dar\\ín·csom6 a 
fülkagyló legfelsőbb pont jan a. leczen (belix) daganat
szeriileg képződik. Ezt II sajátossá.got csak egy ízben 
volt nlkalmam hithatni. 

Nem annyira ritka. mint inkábh feltünő n. Makakus
fülnek nevezett alakzat (szeglett:s végzödl:so :t lecz. 
(belix) vonalnak a Danvin-dndor) helyett. mig n lécz 
gÖDgyölete teljesen bianyzi);), mely alakzat Grndenigo 
szerint különösen gyengeelmejüeknel fordul eló gyak
rabba.n, mely állitása azonban II saját megfigyeléseim. 
mel ellenkezik. 

Jel1emző abnormitás meg az ollenlt�cz hármas villá
dsn. is, l'llentétben rt normális kettös viJIázÁ.ssn.l, mely 

esetben a harmadik ág erösen r:-n-enycstil. 

_\ két utóbbi formnelt�ré8 o. fülkagylók egy szn.zalé
kllnál közös ugyon, mindamellett igen jellemzó es 
nagyobb tá"\"olsngra i� könnyen ft!lismerhetö )eJleget 
kölcsönöz. 

A mini láthatjuk tehdt, oly fiilkagylóknak, n melyek 
ily rendellenl'ssegekkel hírnak, n. szemelynzonossfÍg meg
tlllapihi"ánó..l igen nagy az értekük_ Miután azonban ily 
füllmgylók - eppen nbnormittisukmiI fogva csak 
ritkán állanak rendelkezésünkre, oly ismertető jelek 
után kt.ll kutntnonk, melyek, igaz u:zyan, hogy kevésbe 
jellemzök es igy kevésbe feltünök. de annál gyakrab
ban fordulnak elő. 

Czólszeriinuk tRrtottam vizsglilntok utján meglilla.
pitani azt, hoSZ), bány, gyakran elöforduló ismertetőjel 
által hn.htrozbfLtó lUeg It lehtltösegig teljes biztos!lággal 
,'alnmely egyén fülkngylója. (Jeltm esetbtln rendellenes

ségröl természetesen semmi tJsetrc, legfeljebb n formtik 
változutnil-ól lt>het 8ZÓ.) E c1.�lból kikerestem a gonoöz· 
tevők albumúból egy fülkagylót, melyen a következő 
bárom ismt'rtetöjel volt· 

I. o. hasábolt fül, (flZ arczboz nött ozimpa, fertMn 
lefutó nlsó szególylyell. 

g. vil1a.!Jzerüen tagozott eZltp (tragus) es 
:t bevc\ses a lécz lhcli\.l llf'lsö 8zegélyén 1\ Dnrwin

dudor felott. 
Ezon példtiuyt öSBzebnRonlitottnm azután ,jllO gonosz 
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tt\"tJ fuI enek C{ n�'ld'p(:vd: IlZ eredOlen� t HZ aluhbi tábla, 

zatban ismfrtf'tem 
A me.c:6g'if'lt hpektn kOZO�dl t'''zlelb{,tó 
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Hli H Itt , JI ,-

� Bele.znmitu 1ri�i1a8Zt"tt modellt, 

Három ismerteto jtll "éve tehá.t alapul, ;,no fülkagyló 
li:ozül még c":l,l; egy "011 tahilbató, mely ezen barom 
jelnek ugyanazon kombiDatiójá� mutatta, 

Ezután oly fólka$:ylót azemeltem ki, melyen négy, 
még a fényképen ia jól kivehetö ismertetöjel volt és 
pedig . 

t .  egy igrD eró8en kifejlódött Darwin·dudor, (egyéb· 
ként a �onosztevőknd ritka jelenség); 

1. egy a leczrarktól (cauda htlicis) az ellenlécz 
laolebeliI) alsó �zt1ra felé buzódó, úgyoevezett porczlécz , 

:1. ft. lecz<:t C� elleol�czet ehtiltlsztó ftilsajka. (scapba) 
átlépése a íülczimpa kudetéig és 

l, az elózo példtiboD emlitett "il/ázott czáp. 
WOO feoykepet o6flzrbasoolítm uz en:dméoy 

I;gy JH4'gkr'7'('!fliíl(',-, 1101'111(,11", Illik".",,, kl' • 'J ! ILe I J .. . ' lU. 
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• A ki�zewelt modellen kn úl. 

H A kllZemt,lt ml'ldelL 

, l •• 

Igy tehAt nyugodt lélekkel úllilhatjuk. hogy Degy 

különös ismertetöjel által egy fülkagyló gyakorlati ezél

ból tókéletesen meghatározható. 
Bouilland nyolcz hasonló határozó pontot jelöl ki. 

melyek relhasználásával n. személyazonosság mcglilln.pi 
tásat Cóltétltmül elfogadhatónak jelenti ki 

Blau, a ki egyébiránt más szempontból birá.lja. el a 
doJ.c:ot, cflak a Darwin·dudorra, a Satyr,cBUCSr8., fl. léczre 
(belill l'," II még esetleg meglevo háromszorosan villá
zott uigazottl ellenJeczre (antehelil) Cekteti lL Cósulyl 

�gy ismerleLö jel. hacsak az előirt renddlenességek 
(abnormitások) közé nem Borol. szintt órtékteleu; ket 
ismertetőjel 500 személy között mar csak :!3-nál cn
ged meg összetévesztéseket, mig három i8mertetöjelnöl 
leRfeljebb, négy személyfülkagylója azonos, (Itt is a jel. 
h:gzttes Jelek változatossága (\'ariatiójn) veendő elsó 
sorban tl.:kintetbc), 

Ma?ú.lól
, 

értetődik, hogy elönyösebh lcnno, ba a fül
kagylo saJIHosságait lehetöleg még jobban kidomborit
ba�nók, nzonhllD tekintetbe kell vennünk, bogya. Bze' 

�elYltzono88ág megállapitásával mégbizott egyén II leg-
lobl. cRcthen sem a t ., 

, na. omlal Bem pedig nnthropologil\' 
elolflmerelekkel ne d lk . m rtn e eZlk R Igy rLZ uMrni ezclzott 
(l�e�lmén)

�
t 111. emJékezŐlebehégnek e téren való tulfcszi-

tescvcl, Illetőleg tuJterhelé�"·\'. 1 .. 
biusitan6k, 

" vllJml könny('" me�' 

AjltnlatoBnak tartom bog,' I, " .. ' I k r 
In.lkozó egyénok n C''' 

. n lJunugy l (olgo kalap:

kazó é k 
ulkagyló megazemit·lcHekor II kövl't 

r sze lJt vagyt·k első I b tárgyávA. é8 pellig: 
Bor Jan eható tnnulmányozflS 

l. a h�cz (helixJ, 
2- az elleolécz (nntehel" '1 lXI, 
" lL czlLp (tragus) és 
4. a czimpa 

BRAUSWETTER 
8Zf'(('cden. 

J(Itll.II� mellett. ... 
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J'-:b'Y �onos/tcvö (' .. o.l(ul fUlkngylól: 

l. n. P. fiD r'"OR (a CRRltiilrli), 

a. n.K. 3;) • 

SI. R. P. :.!.� I ) 
'" R. A. :I".! • 

fil\i, 

5. It l�.;{"i I 
ti, 11. A. 30 II ollalft.Mö f,Srjer:ott Illl\Il)'S. 

1·:g.vnu\II közotl ltiilonüson hasonlóak a" l. 1\1> :!., :l. Óli L alattiak, mig a� il. (,S I). alattiak kon�sbbú hBllonlóak ugyan, de 

töub kÜl'.ö!I jol\al birnak R többi párokkal. 

nln.kuln.lnit, olyképpen, bogy azok, iUetc'S1cg �8otleRc8 
6ltt.író BB.jntoB8ngnik nnnyirn eml8kezetíikhc vésődjenek, 
hogy 670 e tároD szorzett tapasztalataikat cgJ ltinykep 
ta.nulmQnyozó.�1l csuMn kétaegot kizn.rólng órvénYfsit. 
he88�k. 

Figyelemmol kell azonban lenni arrR. iB, hogy az 
llg,y08, különböző életkorban (elvett (ónykópek - idő· 
közben törtónt külső hchrLlilsok kóvetkezteben OBot
leg lónyoRcfI lllváltoZÁ!Joknt iB mutntIJntnnk. 

A mi n fl\uyképok lHl8zuálbntófuígl\t i1l{\ti, nózetow 
Hzerint n torméBzetos nngys/\g uhLui I ti (el\""1h') még IDLlg· 

(0101 czéljainkna.k, mig nz enn ól kisebb képek mtU 
oredmónycstln kevésbé alka.lmazhatók. 

Hasonló eljli.rüs követbetö II huUák (énykepE'ltÍsénél 
is, ba azt t:'löi'.iöleg a. (iilet az OBeÜl'g fAjta. Itlvó vér, 
pisBoktól stb. nagyobb erószak nélkül, de gondosau 
megtisltitottak. 

\ IlilkngJló nlnkjfllluk Iltl\rnkl��l'. 

A bon oz lan nn.I ós nm bortannn.l (oglfllkoló tudósok 
kilrtihen hOflBZl1 időn I\t ólonk vita liirg)·" klipeztl\ RlIon 
korfiliB, hogy fi Cülkngyló külónböllő nlnkul"tai I�török· 
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k ' ,·ele87,ülct<:tt. hl1nem II HPhjflDf'k·('? ITtt DcmC811 
ti "lv'llo".lI.soll iltnrókl{08�röl iH rülésl.k altDI flZ(>fZ(' .- lJ. r. 

Vl1D 81.0.1 
') . t flnnnk Annak dOI'ZBTD, hogy p.;lr1áuJ SdJmu t �7.(mn 

. . ' (L  ro �tr Rem lehd ph I-lehdó8q:�e mOJflncm kl van ZflrV , f.',." 
• 

tatni a hulönö�en Rzombetünő ulali7.ntoknnk fl1.ulorrJl 

gyermekre vnló IÍtőröklcsót. . . , . . 
Orn/ltcin c tárgyu i HmerleteseJ, U�Y8zlOt(jn . �lIIloy: I� 

ki o. küilIo fiilntk egy j('lIe�zctc8 eltonmluRat 
. 

negy 
ivadi.koD át megfi�yclte, az ú.tőröklf.1I mellett tornek 

I'Dd,át. 
kk' t InD(') O. erre vonntkozó di88etl atióJD végl·n e 

"
cn 

'I lk 'k A mi végül a fülkagv1ó Ilyd"D \'I'lc8zul
,
'" nyi ft OZI :. ' . 

tett (lltér{'Rflinek litürökölbeu:s6t iJh,ti, DZ tcl1eR�n kt, t· 
IH:gtt'len l, ,. • Hérom ('setben nyilt alkalmam II fulkngylonnk t·zt � 
!clhin,; hasonlato8RBgát II leBZÓrmaZú!!nó.1 me�fiR"yeln l , 

ilh.tvc be}'izonyithatni. Egy ízben egy anyu és I:.ánya, 

azután ('fIS anyA. {:s fio i·B végül egy hat tagboi {LII" 
gonosdr-vó csnló.dnlll, a mely az atynbl,l, ni'RY fiu éR 
egy lf·ánygyermekböl állott. (A már elhalt anyu fény
képt:t, minlán a bünügyi oRztálylyal n.'m akadt dolga, 
legnagyobb sajnAllltiJrnro. nem I!zere;;,Lelte� me� .. ) .. �z 
utóhbinkna.k a kbpünkóo lli.tbatQ fülkllgylól kulono-
ReD párolln.val egymás között öFl8zehn�onJit\,[L oly 
huonlalo8f1ágot mutattak, melyet cgytibk�nt kiilönhözö, 
nem egy rflaló.db61 származó egyéneknól lebctf":'tl,'Q Ú8Z
lelnünk. 

A fülnek tőkélet('f! ha'lonJat.oBRágát egy izhcn vo lt 
alkalmam cflzlelhelnj ht fivtÍrnél , cgy i zj,ell pf'dig f'gy 
(egyf'oczről (a klD�1 a fülkagyló ell6nlfic�e hlirom ágra 
villázódoIt) azt mondIák nekem, bogy ÖS/:lZCS u>stvérei
nek éa (-gyik livén' gyermekeinek fülkagylója ugyanezt 
II külonőlIBégd mutatja fel. 

A Bertíllon áttol hemutatott ikrek szintén a fülkagyló 
utjRn I!IlfI;()nJitanaK lcginkahh cgymál!boz. 

Nem mulaeztbatom el véA:ül me�jegyezni, hogy oly 
r:IIEstben midőn a leflzlÍ.nnazá8 törvénycSB(;ge, tegyük fol 
per utján k,··t'léghl! vonfLlik: az apa '.'1:1 liu fulkngy lóJlt· 
Dak öS8zebasonlih'lRa gyakorlati szempontból iR rllnrlkivül ":rti-kesitbulfí lenne. 

A czigányok elleni nyomozásról. 
Irt K . •  'ffl!!'.) • ·liflllcll· kir. törv/'nyu;(.ki birI,. 

Dl. 
Szólok bál U C1.lll;ányok hát()r8ltgúról. Látom, hOKY az ÓnOtstflr mOFlOlyog és ud mondja 'tár Kálmán, �zelött mlljdnem nyoJcl14l/lz l!flZ. tentJ6vtl klJ.l"ll!ntfotte tiJrv�lly}Jf>n. bogy .a hOllz()rk{myok_ 161, mf:1� nlJlell�JOck, tfJbhé �ZÓ Be If'gyűn t. (.;ppfm igy D I.ntA r·7.I�ltlly\'at�rtlág IH:. �IAZ{"n Amny ,JánoH ._ k lf!gnl>puI

.
"uM, kf)llő .A DIll(yuhu czigunyok. CZlmü kiJIIf>. ml ny(·twn 1ft ( .. zt irju, mikor B. f>zip'Lnyok hú.horujáról tH: z,.): 

,rVII,An lj r li,,'ny, ,II ,,"'t,), h&l�l (mlit 'Jr fl I,li 'ltKnllY'IÍU Mt IlIt f�7.eVf-�lI'f'. A 11Ir{,lyolr;l,. JII I'Ú"A, II/t 1,III.tu6" 

' . Ő ternck. Meri II kis MurzsR En ill IRazat ndok!lZ r�c8 
Iló 'Ikoaok között rfuta 

II ti ho"y n. (I(m081 rA' gyl azt VII o a, ,.. 
8 álJitólBg ll- (ötárgynláK alkalmA· volt n vOlo:eT,. It .. (öhő� .  vádJott cziga.nyok meg-

�
a
li.pL::!�t

t
�hl�n��

I
::�y�: It?�!1 �)adu I onk. TubLt vAlo.l!z�j

l
"k II f 

., r-b· ez II vezér oz fl, VRJ( a-meg \"lljdtÍllnk. h'l f'í': fL fl oa, ." 
mikor o. j�lolt, . '

k
lzt jelen le

l
:l

t
"
t 
�i

eJ
� ��

J
·��ral;R�r' 

k��fto rullisr(l tcgliÍHI orcsma o o 
' 8  d u·r b' tó . 

1
'

1 ot Mikor aztán Dezsán á.n or J e or vonm fl, r o g . . . lött tyúkközeléhon ntóli'rte, .ugy lihegett, mtn t e�y m cg, 
.. d' k" 

Nom is hllctt Bok a cZlgányokne.k, hogy mO�IJc. Jen,c . 
!lI"k r kérdezték II téglási kOl'camárosl61.

: m l  UJBÓ.� (' 8 
W,,' f�ldte, boUY H08SZ 8zól fú, azt mondják bogy .h rR
holtú.tok ki n. dánosi cRárdáb, az o:t levő négy CZigány 
fi.rli c.u!flzlmézett, Zolfi elájuJ va. n. {aldre eB�tt 8 .e.zala tt 
n négy f�rfi czigúny elszaladt, mivel bo/?y Zolfi 1t.JulásR. 
csuk arra való volt, hogy II figyelmet bIrtelen mngllro. 
v�Dja 8 ez idd alalt a. férfiak clmenokülbc8Ben�k ,  ott 
hatQ'va oz aBRzonyokat éB a. gyormekeket. M('rt. a. CZIgány· 
ff'rlisk cFllk a maguk bÖr(�le gondolnak a. I.'BJbnn s az 
BBFlzonyokat �zek ped ig fl, gyermekckt't tolják e�ór e, 

Fegyvere; emberekkel szemben reltü�ö n. cZI��nyok 
g:;·tíVB.Húga. l!lfl7. rvi j ulius I� én 4� cZIRán�t klBor� be 
ht cRcm!őr Félegyhúzáról KecBkemotre, pedIg 8. cZ.l gá : 
nyok között hét rérfi e. I � r.ln6tl Dd voll, e,.k • több, 
volt n gyermek. 

Igaz, bogy o. czigányoknál az örege* ós gyermekek 
nem melnck szembtlszá.llani n. bata.lommnl, hanem az 
Arany JAnoB • Nagyidai czigá.nyok. szavflit haBználva : 

lA gyarl/! cllocH6mfik, öroR:ck ('lIou\'en, 
NfotIl llJflvAn ogyf.b kArt tenni Rl. el1enl.)fln: 
KíkoltnBk, hogy óg·fóld lelll heh�l(> �ikcl, 
'NIIIk ruhkjukllt, tiBztol förtojkuh . • . • •  

\ czigunyok cBnk akkor lövöldöznek kiHtáóikrc. ha 
cJJcJ van, vagy valami szegletről, vagy !a mellől biz· 
lo .. ághun tebetik. Tuta j, egy hokDr mellől lőtl kélBzer 
Fogalllsi Gyulára. 

'förtént cgyszur, bogy egyetlen !egyveres csendőr egész 
karaván-czigány t kia€Írt. Valaki megkérdezte o. vaj dt\.tól , 
hogy mi az oka, hogy ilyen soknn fólnl!k egy embertől" a mire II vajda azt feleJte: 

- A cSt'ndör kczóben fegJver van éa abban hét golyó; azért cngedelmcskedünk neki. A cBendőr ugyan nom tu(lna mindnyájunkat lelőni, de betet igen éR senkinek 
Kinca kedve ahhoz, hogy ő legyen egy II hót közül. A czigúnyok éppen azórt Bzcrctik ugy az erdőt, mert ott nagyollh biztonságban vn.nnak K Ilz orvtllmadúaro. lr!gbiztoRabh belyek. A dánosi ügy czif,(lÍnya i iH az ordőhen tanyAztak, ott to.nú.cRkoztak B ott jöltuk ismót ösa1,e. Az .erdő volt. lalMkozóbelyük. 

EK nem is uj dolog, hogy (lZ erdő milyen vcszedolm�fI � közbi ztonllágra s milyen nogy óvatoflBó.grll van KzukBCR az erdőkön átvcz(.jtö utakon. Hajdan ia az erdők voltak '!- rablók lapPlmgáai éK RonoBzteUeikDl�k szinlwlyoi. Eppon azórt több mint háromaZi\z évvol €lzellStt lllllr tórvényekct hoztak az erdón kcreBz1HI járó utMoh védflhnére. Nf'Vezcte8en nz 1 G4H : XTJIX. éK 1507: X.LVlll. t.·�zikkuk elrclDdelték, hogy .az cldljk. az utak mellet t mlDtf'�Y :!OO könyöknyire kiirta8f1llnak, bOHY igy o.z ntn z?k méR távolról �szrovevón a mhlók közcledtál, fi veHz(,lyt fut(usnl könnyflhlJen kikcrÜlho8sék. A közh�eflő .s �d"vonatkoz6 törvényokot �cm is ku. lf\.to�, tlo Igen IB II�yelmébo ajI'Lnlom mindenkinek, hogy �t' IH 
ú.
(
�
(ojl)('n vnn egy, a fentoLhiekhez haBonló törvény

. 

I : i��HR 
át. 

clluk el a közutakról szóló I HfJO: L t.-OZ. 

t 
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• grdők, berkok éa Bürü (aültetvóoyek az ut mindkét 
fcloD o.z ut·árok szóJától BztÍmitandó legfeljebb tiz méter 
h\.ol •• gig lotarol.ndók, illelve megritkitandók é. ugy 
ozck, valamInt az óMaövények oly magas8úgig, mely az 
ut fentartAaára, illetve közbiztoDBá.gro. oem bátrányos, 
Jevógnndók. A viszonyokhoz kápcst egyelt helyeken azok 
vnglttáaR korlátozható, vagy egészen betiltbntó •. 

'l'(wol le�:yen tölem, hogy én - és (!PPCO ón n 
v80ndörök felette ttH'bca 8zo1gó'1a.tát cBak egy szamt·royi· 
vd .ie �chczitoni kívánnám, csupán tigyelmiikut uknrom 
fcJblvDJ Dchány körülményre, mely ö88zefüggbct II czigá
nyak ugyfJ\cl 8 melyre portyázás közben gondot (or· 
tlitlmlnak, n nélkü1, bogy ez által ujabb terbet v('noé
nek magukra. 

A czigltnyokat szoritani kol1 arrll. hogy iRmcrjék cl 
a torvényuk hatalmát 8 tiszteljék és mcgtn.rtslik ozok
nuk parancsolatait, éppen ugy mint masok. 

Nem azt akarom én ezzel mondani, hogy u�y kell 
bánni a czjglinyokkal. mint hajdan - a bozzájuk ba· 
Honló roglnlkozlÍHu kóborló bajduldmi hántak, IL kikrt 
az t5f1S: XXIX. L-cz. kimondta.: .A kóborló uratlan 
hüjdukat sza had le�yÍ"n akárkinek megölni; Bzon akár 
lD8Ayar, akár númct kapitányok pedig, kik olYIlnokat 
tnrtunnk, hütlcnsf.g 6zennyébe essenek., tovllbb{l nz 
l;j!)!): llL l.·ez. ,A szubad hajtlukal pártol6k �8 élel
mezök is, (L kir. relség által halállal bünletlessenllk •. Az 
1608: XX. L·cz.: .A köznépet és nemesseget nyomor
gató kóbor és szabad bajdukat II nádor akúrhol erde
meik szerint büntesse •. 

Bármilyen nBj:CY basonlatosság van is az ozelőtt há
romHzaz évvel élt kóborló é8 sza.bad baj duk A fL mos
tani kóbor czigAnyok Coglalkozt1sll között: ma mnr m'm 
fi r(l,gi kcgyotlonktHléssel, hanem a most élő törvl'nyeli: 
szigoru me�h�rtására szoritnssal ke)] elvenni fl. czigányok 
k.dvót a kóborló,tó!. 

Csak nohá.ny törvónyt emil tek rel. 
A kőtula!!r61 ,zól6 I H90 : J. t. ez. 137. §·n mondja: 

-A Hi az utnk Rrkáit, pndktlít, n töltések és bU\'úgósok 
rl..'z8üit, állatokkal legolteti, Celturni engedi, mgy IlZ 
úton élet: SZÁZ Corintig terjedhetd pénzbüntetéssel bün
tctondő. 

Nem kell megengedni n czigányoknak az ilyen legel· 
tetést scm, moly náluk mindennapi, 1,0 kell kisórni, 
vngy kiHórletni liket, vngy legalább is az ol61járósligot 
.t.igyelmczlt:ltni erro. 

Az 1879: XXXI. t.-ez, vngyis oz erdötörvouy meg 
igen Hok nlkalmüt ad arra, hogy II cl.iglluyoknak elmon
jen a kedve vDgynkozni az általuk annyira. szereteU 
ordőbe. J�s bo. kevesebb czigány kercsi az ercWt, hvo· 
sebb lesz n. feldoritotlen bűncsolekmónyek sZlÍmn. is. 

Hiszen Jutinn nz �rtelmcs, okos JuLinn, monc)tn 
n. dt\nosi tárgyol{lHkor. bogy: �a czigányoJt J,özt fU; II 
AzoklhJ, ho�y a ld elárulja öltot, azt meAA)'iJkoJják őa 
C"l8HlÍ.k.� Igaza Il'bl·t, murt csakugyan sok czigány cl· 
lünik nyomlnlnnul. Í�II nem egy ember Ilallottll II hir· 
«Yldúson, midőn n v!idlott társuk ballUt igórtek Mundrll
nak kiaznbudulu8uk {'�C!tfre. I30szuálló lf\rméflzotuk nyil
vánvnló. HurilDyi Múdon kijelentette, hOElJ nom nyuj;(' 
Rzik flfldig, ba kiszabadul, mig Orbán DUDit l·1 nom 
JlI1HZtitjU. (Ell volt III'. It czip:Any, It Lit a 1'nrnó últnl 
megölt Lfl.kl�t(J8 ,JÓZRO( - a. Rurnnyi Mérton upja 
gyilkosa gynnúnt mcgne\'czott, iuaml IL kijelllnhi8flel, ho�)' 
6 TnJtll mM lI�Y su scgit 8('oki, miDc.k znrnflaa be II 
fI[ljl�t tt!8tvorl!t Purnút; nl" Orbún·cRo1l'ul pCflig ugyis 
ollonHl'go: hndd itóljók (Jrhlln Dnnit.) 

MurzHR lDonrltn., hogy u. dánosi 111\0t nlku.lmllvnl fi 
nynrugybúzni oJ'(16ben Lüzeltek. De nemotlDk dk, banom 

a többi czigÁ.nyok if:! szoktak Iif. �rdöben tÜztJlni. Már 
pedig az crflőtörvény n. §-a kimondjll. .Az erdőkben 
és azok közeIóben, 8zÍlzmi\tunyi tá volflágon boMl. csak 
nz ordöégósek megakadályozására 8zukségl'H óvrcndRzR
bályok ml'gtartása 8 idegcmeknek l!zf'nfeltil még csak RZ 
erdészeti szemlIlyzet engcflrjlytl mellett sza.batl tüzet 
rakni •. É� ennek nz áthágása a JOU. �. szerint: -két 
forinttól busz Corintig terjedhető pónzbüntetéssel bün
tettetik -. 

HIL tohó.t az errJőb('n, vagy emlő közelében tüzelő 
czigányokat találnak, oltali"ák ki velük a tüzet, Oket 
pedig adj {tk át liz erdószf:'mélyzotnl'k, vaRY II községi 
elöJjáróslígnak megbüntetés vl;getl 

Az erdötörv�ny 90. §-a sZt$rint: .A ki valamely erdő
hen ólőCát, vagy ott létezö levágott, dc dudállra. vagy 
feJbsijznnláC(rll még C�I nem dolgozott rát ellop. uz el· 
lopott fa értékét B kártt�rih;8ül ezen l·rték egynegyed 
rÚlizét tnrlozik megtériteni, ezenfelül pedig fl k't öflRzeg
gel cltvenlő p�nzhünteté8Bel "üntctendéh. 

A -H':!. §. szerint: _A �i "ruamely é1öCIl ágait, gnllynit 
letöri vagy levógja �s 1'1I0pjo, (illl'tóleg jogtalanul el
tulajdonítja), ezen tárgy crtekt':t a ksrtórittisül az arték 
Celét tartozik mcgtéritElni a egyszl'rsmind a kd ÖBB zeg 
gel egyenló p�nzbüntetc:'sre itélendő. A ki pedig vala· 
mely ólöCáról Rnnak ktrgét lebl:tsitjll {JB ellopja: fl fa. 
ÚS fi kéreg értékét tllrlozik meghiritcni a ezenCelül ezen 
crlckk(>l egyenlő pénzbilnteté�Ael büntetendli •. 

lIát bizony a czigányok nagyon gyakran beleesnok 
ozekhe a bünökbe. 

Nézzük csak fl czigányok foglalkozásának ('f(J réMzót 
Ki van mutatm, b�[)' B. czigó.nyok közül 5,ú;j�1 Coglal
kozik fnmunkúval. Es pedig: fnknnálcHinó.ló I �J7f" Ca
vágó 11-, orsókészítö ;!03. leknőcRináló :!�HiR.l:lzúnégető 78 
ós egyéb fllmunkúa 2Rt, 

Már most ba ilyen (amunkúvul "aló foglfdkozáaoD 
erik a czigány t : ugyan búnynál találunk igazolvlÍ.nyt, 
bogy meg "on cnj:Cedve nekik fl7. erdei (vng,y máR) (iiI.:· 
nak felhasznúlása, ihon ramunklirn '! Pl.'dig h;nyleg sok 
czigimy fo{o:lnlkozik CamunklÍvlll: ric bizony kevl"s azok
nllk száma, a kik tÖT\'pn)'eH utOD jutnak a Caonyoghoz, 
baDen. Iopjók az\. 

Nem sZIlbod lehát BZÓ nólxtil bO�')'ni üz ilyt'noket s 
hn igazolvónyt (elmulntni nem tudnak: 07. crdó8zumély
zotn�k üf!'yelmébc kell öket ajánlani. )\ülönö8cn pedig, 
ba nz crrlóben találják öket, flzigoruan Yiugüljli.k mOR, 
hogy ninc.'ien-ti núluk löfeJ:l:yvt'r:1 Morl az crrlütörn'ny 
71. *·a Rzerint: .Büntettet képez az oTflei lapIlS, 11l1l!lÍr 
1\ lopott dolog érlóke 30 forintot n('m hnlarl lul, bn 
(IrtO vonn.Lkozólng valamcJyil,e nzon köritlml'nyeknek 
Corog (enD, melyeknól (o�vn II 101Jás, tekinll,t nólkül a 
lopott dolog órtékére, 1\ hiinh'lő tör"ionYl'k HZllrint bün· 
lettnek tillopittnlik meg. A biiull'tö tönónycknek a fCf;lY' 
veniselósrc vonatkozó megllllllpitát-la, ordui loplíst ille
töleg ('RO kis lőfl'g}'yerrl' órtendő'. 

A Btkv. :i:n. �-n szerint pedis: ,rl'ckintet nólkül az 
clloJlott dolog ('rtékére, büntett miutl hiJntl'ÍI'ncló n tol· 
vaj, hn n 10plíA clkön4ésckor rl'l:y\'l'rt YiaE·tt, lHlbl�r IIzt 
SlJ Ol'm husznóJtn, 80 nem mutnttu, UMYllnUZOl1 bünÍl" 
tés (:ri Ilzon tetteseket éR rl>!1zl'scht, 11 kik 01'.:('0 körl'il
mi,uyről. II cselokmény mt'Rkl'zdvac előtt tudolDII8111l1 
Jjirluk •. 

A'l il/:I1Z81'I/ot �T<lok(ob{'n nll ily módon, hORY II {/tlopliAou 
crt l'zigi\Dyolmt mC'Jtmotoz'llik a Iőh'�y"er RzC'mpontjú 
ból H hu. lól('gJ"ert tuJIllunk ullInk, aHor IOl\r minrh,n 
tl.ketoria nélkül tnrtózlosslik 10 l'H II hiril81't�hoz, -I\gy 
lig)'l\Szflt"ghez kist\rjók be ökl-t, mt', s JlNlig lwmcllnk azt, 
II kinól löfl'gy\'orl trllálouk, bnnolfl tl\rllnit i,i. l'�kkor 
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m ár nem mag8Dvá.dra üldózendó trdei lupa T�I, hanem 
l intaIból üldoz(>odo )oplÍ8 LunteUt:rol vaD R1.Q. 

J JsmHetes dolol(, hogy ba 8 czigányoknltk toruk van, 

az erdöbcD szen,tik mint leJ{l'('jtr-lteb)J b:)�'.'n . 
legeltetni . l'ediJ.t I1Z t:rdötórvény 100. §.� m0r:'-dJ8. . •  A kl 
oly erdóbcD, m elyben li Ipg eltet�8rc D1DC8 Joga, SZIU! 
Mkos&ll, vagy gondBtlan8ágbfJ� .Ie�e.lttt, uz Ok.f}�fll�. k�r 
és f:'Betl(�g ft bajtóJJénz megt6rltcsen felul pl'Dzl JUntc 

tA;f'llel hüntl:wodő •. 
A czigányok még 81. erdóben ia n tilo� utakul kl'Te 

eik holott llZ erdötőnÉ:ny 111-. �·a Bz('rllll: � � kl az 
erdölJen engedély nélkül kocaÍ\'al til,oB ut,?D ) ar., \'8�Y 
marhait tilo8 uton bajt, B ki eng�de]y nelkul .. UJ �,ta t 
tor, vagy hat tvt8nél fiatalabb utánnó\· �ti(' � kO,zl Jur 
otnn krajczartól busz Coriotig terJedbeki penzbunh· tH;
hel büntetendő. t 

1 H, l. tA ki ide�en erdőben, a �(.�,kül, h,ogy 
,
ahLoz 

jogo8ultaága volna, � közut?kon klvul talallatl
,
k. ba 

ottani jekoM.e közbiztonsági, vauy IIZ e��6
,
tuJaJdono[l 

lJi1.tonflÍlga flztmponfjialJól o.ggályoBDllk �uOlk. Cel. �1. 
erdóAzemelyzet tagjai által az erdól,ól kJUta�lthat6 eR 
ba fejlIle, (ürész, vagy az erdöt.erme� 8ZC�'l",(;'re alk!1. 
mBa miu t:Ilzkoí', vagy fegyver volna. Llrlokuban, az tale 
elvefodl}. Hu 0.1. rrdóbiil kiutafJitott Rzeml>]y ti meg' 
lJ�yáJ;oak otom te8z c1ejZ;et, öt !orintig huntetcndó, h� 
pedig elll·o8zcJ,:ül. cs elekménye baMtlági közf'g elleni 
érő8zak LünleU,;t "épezi,. 

1 :i!J. f. IRmerutlen e�yéDc:k tettenkapúl", vagy foly
tan08 üldózteti,s esetélHIn a legközelebbi község eldl· 
járófiága elé vczetendökt, 

ll:!. f. Letartóztathat6 és elővezet.('ndfJ a tetteD ka· 
pott vádlott az e8etben i8, ba a rendőrség, vagy uz 
�rd(j"zf'mt1yzel Ltflja állal a liibagas aLbanLagyt'L8ára 
(eI8zólitta!ván a felBzólitáBnak oem felel m e�. 

14-ti. I. A kibá�A�t elkövetőnél Ietl'z6 Rzon c8zközö

ket, melyekkel él kibál(ást elkövette, annak kocsijKt, 
szanjAt �s vonó marhájat, valamint a blÍ.zban talált ánat<Jkat le l,b,t foglalni., 

Ime! ar; erd61örvény mintegy utmutstá.st ad aTTa, 
hogy & czigányokat mikf:'nl lehet az erdőkll elvadilani. E4uébröl majd a jövö héten IC8z m ondanivalr:'w. 

RRDEKES NYOl\fOZÁSOI( 

h Clszih8TSClkrb, hAl bizony elvitt-c 
dinn�('r8, vagy 3

á k
aUl"� ! 

ha béHeju
' 

aárk.íny 6nzt.e volna ia. att l Hénez i)ld) D , INH . r k Mo�t a pénz és II II ! <le chJlultak !itok ft Iit·p napo . • 1 k K l' e! 
A din[)r�ért pedrg azé p p{:mr;t &.uUfl , u o· k{'nyl:r IIZ 

(',t.ő, (, t,'kk -t mint fl f'('rf'nCl IJatyfmké. Buazke 
0011/'0 az o vao .-IJ r , 

f l ' It ' , V' l h ,t ,tt ... mf!rt oeJOCb 4JU gyum o ca \0 HZ 
lavo)tr�. e eéé .... ' 
ml��. 

1:1 uép homvas gör9g, ott II partoldulon 
,
a IIzomszéd 

l ' "  '1: �ból való 11gy k"Ililt li magdi, titkon, dugva hUJ/· j llrlltlg't: ·  I' b 't á k ' K ( ' t' , a ki mint l!Zobaláoy ti. ' ereDCZ II y' n fl 1l.(J�r Jn81 o , 
kk' t lét 'tt k ' ét I. Idogitolta ueréJménl 8 uz t 1:' 0 rCJo uuo aaeCI'! uO . .. I.t k l rokoni kóti.4ékt-t rzon ajáudP-kk .al ta er,O l' ul cnt II a� a. 

, 
Hauem Igaz, hogy isteni �yllJ�ol(,R I� volt az. ll';l8s IHT08, 

wlDt 1\ cseppentett vér, Me! OIIDt a }r·pca lnéz. lj ubból il 

piro8 hú�áL61 oly csábitQsn mowlyogluk ki vía�zk8ún\i, 
.l:lIJró magvai . 

k fi azok Q Hárgák ott a kunyhó konU. Az még elia az 
urifujta. A !'íYl:lkiglab z&idó (l:lcl'!ége bozta annak magvá� 
Put ral, mikor furdozni járt ott. �bból vallJ IIZ a tábla beh 

IDlOd. I; teak úgy csalogatja, lu\'0l,!ütJ8 2'-Z�JI zöldt'
,
sBárga 

Il'erczdjeível ft jár6,ki:lőket. J3iz0!lyQ�, hogy Pcslr<t IS k'.ll. 
or5záj.:ból hozták, mert oeve III olJaD Idegcn. UI,OY hiV-
ják: AOIlOrf.HZ! , Goodozgath, ápolgaUa if> For��cz lJá�yánk dkat lJ rájok 
áldozta mindt>n Ilzabad id{·jét. 'll!loZaClllpto ft oll�Jon ter
j/ �7.kedi.í indrikat, Je8zt'dte a fattyuhajtásokat, hogy ne �ZIV' 
Ják el az éltető nedvet a Deme8 Jq'umolC6tőJ: Megfordította, 
lOe�igllzjtOtlll, hogy ba valaJllclYlk nem Jól fCkudt, hogy 
Mloldo.lu, ferde ne Itgyen, Csukkeoti oz értéké t ez ill. 1:)z6-
pf'n korul fekt{,tte, beI)61yálgattfl lnd�val a már 8zőpen f�� 
IBdd gyumöJcsöt, bogy II nap heve 18 caak a levelek auru
t>égén keu'fjztul II azok által enyhltve jus80n hozzá Mert 
ludlJi kell ám a dinnyctermelf.shoz i8. 

Amellett az el8li kötésbeliék számot (.8 novet kaptak. 
A lIz4m jelezte II azületé!!i lIorrendet. 8 a. neveket, mind 
tortóDclmi nevezetelll!ligii vitéz h8sökét kapták. MerL hút 
F(.rencz bátyánk i8kolát \'6gzett r mbcr volt II n8gy tiszte· 
Jetbt'D tartotta a dicső, ncmzeti hŐ8ök cml�kH. Azok a nagy Iruragoszöldhéju guragok ott a Nagy Hunyadi, 
uz JgflZSllg08 MátJKB, fl YHúz Kiniui 8tb. rákarczolt nevC'ik
kl'! ékellkedtek e (lmitt il uí.rgák között a Szent Czoczilia, Szent Erz�éLet stb, huz.ódtak meg flz{'nlélelu névrokonuk 
boz m8 lZoréDylló-j!gel a. .örü ioda közótt. 

FerGocz bátyánk valláFolI �mber volt a a becbidetca �mber a. vallá�ára. is tokiotettel \'an. Ha. nem úrt rá fl templomba. eimr'nDI, hát kedvencz dinoyéi közölt !ohi\.ezkodott véd8 
IzeotJClhez. Megballja és jó néven ve8zi azt n Mindenható ott ill. 

F�rG�cz bátyáD k ?gylioia állandóan dinnyéi között lakott. Kt1löoo�eu 87, ér{:1I Idejében nom hagyta ri kedvonczcit, ha �lIak az a!l81.00y ott nem volt, ErzHÓk néni aZl)nban olt volt Ilyenkor mindonnap. Ö boztfl. ki nz elemóz8iAt már kora lI�{(gel II kUnn is maradt agli!;:/: nap, segitv/lD hitel urának II munkltlkodfulban. 8 ha. úgy ebód után, olt a kunyhó IUclletti nn pIIlforgb bokor 
,
árnyékáhan mcghuzódva clbellzélgettr.", számbavették "' 

k
IdeI lenn(.J:lt, megállapodtak az e!ndlbi árnkbllU arczuk c�n 
I 

új:,'Y IIUglít?fltt 8Z örciwWI. ' 
. K ' Jlzeletbcl,j m�r k('zúkbGn volt fl lömott bUI-Cyclll1riill éli Ittták 

éWJ 
Mhro Jól lO('grakott /!léllkalOlát. H mindezt n. ( rncy , libb61 II Demclllfl�ju, ielem gyumolcIIL8I : mde: f'mLtr tervez, lakln végez t 1\1 19�J7. tVl �lllP-lIrztus h6 1 0 . 6n

· 
virra.d6ru. nngyon roH'Z 

(,:1��rf'
v�k��k tt��!ók, o{:nJn{·k. J��IlZ éjjel isl�lJteJrn Konn�/' • 

t 'k 
.( 1"1 Vlaskodnr 8Z unit Ui" fil Arij, (:mlJer Ic· gyol: (. u f't III lob mr!. l" 

" . k mrkor II 
'k - r e Jf!Hr'n gylh:f'delmctllu'deH tBJto , 

foldrr: te:ite�r:1 
I 

Yülami gyiikoR IZer�ló.UlIllIII hr rtnleu II 
Nagyol a k

c'lllOg)' c�akugy pnffll.nt. 
kcilf'JpéLI' a 

r
kZva:�o 

ngr?tt ki Orzllr· liGni !lZ líg-yliól, IlpJl(lI,l vúréhll/'rrK Ur 
4:d a f!zIMnak, molyot 87, nLlakb/\D cllinp f'lő w\ljfJrlll 

Ől ro J ra ((Jléhrt:'llt mllc,ku rnl(olt 1(1 I� kmn{loCZI' rI' d� JI�/]ll flZ (tg)' eM (,Kett, 
h' Kyen 

� arn, ro�y IZc.tf(·OCII/·tJeo.őJ( Br, clak 00(." nagyobb ue 
s ;,el('k ill nhi��Jl:l\oKhá

llt Eru6k nőni oltözkodos közben, em Jerbez, hátba valumi baj 6rte. I 
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Bizon.y ért� 8Zt, még pedig n4f{Y baj. Oli (ekudt ft hu. 

.. éges hltelitárs szeret<'tt dionyéi, a VHét Kinizsi cS 8Z Igaz 
"ágOI. Mátyás között a feJjlimerhetetlefl'H�gig ös�zetőrt-zuzolt 
arézczal, már teljesen kibt1lve, holtan, �Iintlta liegjt�"gút folyamodott ,,?Jntl a bOrta�ztó pillanatbao �s igal�ágot ité. 
IcMrl l{yJlkollal felett, ez ut.óbbíhoz. S a jól ápolt dinnyék 
szép zold levelei, szomoruan huJlatták vérct arczára hannat 
könnyeiket. 

A Ilárjo.\'tlBzlett a6szony nem birta cl lalpon (' honallzt/l 
látványt, nngyot sikoltva eszméletlenül terlilt i!1 uru bolltcbte 
mellett ti jó hosszu ideig (eküdt olt I\jultno. 

New volt ti közelben senki, II ki segit�';gérc jühett'tt 
\·O)�II. Végre is kedvencz dinnyéi könyónillck raJta; "égig· 
végtg siwogatták fl. repgeli hŰ8 liZellő Altal megrezdllW har 
matos lcvelcikkcl Ul'. élettelen na arczli.t, mirl' ez mftgó.b04 
ténc relugrott s fC'jét két teoyerébe lemetve be hallott, I<C 
látott to\"ább, csak 8zaladt, szaladt, mint egy lirult, jaj\'c, 
székelve egyl'neijen D. közséj!:bú.záltoz <':11 ft. lOkoglÍ.stól csukló 
hangon panuszolta el (érje mo,[gyilkoltallÍ.sát 8 koz�rgi hirb. 
nak, Aztán szaladt Vi8SZa. hűségcs urához 8 nioorulu sirtltl:1 
sokKig. 

A kÖZHégi I'llUjáróstig 8Z emődi örsot és II miskolczi tór· 
\'fOY5Zél.ut üzooDal értesíteltIl a borzalmaI l'8etröl. Az ön 
távirati jl·leütése alapján pcdif; a miekolczi uárnypnr,lo("!I
nok8ág Gll.Jfi IIl(:s őrmester, mezőc�Á.h járá.!lpnTuucsnokot 
rendeltt- l:ii fl nyomozáij v"zetl:sérc, a ki NaJ.,'Y Já[lo� ön· 
w:zetö, Cluődi óJ1Illflranc8nokka) ?s 10(-1.(' I.u'irom csculhiru,1 
cllukham

,
flr megjelent a h(>lyszinén 8 o..:ldig is mig u torvóny

"zék I bIzottfIág megÓtkezett, a lwlY!lziuét vctték \;zl!gálnt 
alá, 6vatollan megörizv�n az ott talált nyomoka t. 

A törv6nyszóki orvosi \'lzsg-áhLttal megállapittatott, ho�y 
ti. hegyőrt, 8. még ismeretlen tcttc8ok, kar6kktl.I nrrvon\'{)rlllk, 
arczát, fejót borzalmasRn összetörték s a nyakát· forgúpisz· 
lollyal oIllölt<lk. 

Ott volt a hullfl mellett egy jókora darab (!scrftlkarú, IIZ 
"gyik végén véresen. A:J. áldozat fegyverét II tetteM' k ('hit
ték, mcrt IIZ nem volt Bcbol. Ellenben a:t ellopni !o'zúndé· 
kolt, mintt'gy 47 dllrnb tlinnyét otthAgyták három l'lIomIJbftu 
fl hulla l:iözelél eu, s erről l(>Letett kiintkrztotoi, hoJo')" II 
teth'flek hdrmfln lehettek. 

-

Egyébként fl uyornozd8 mcgke!dése l,s ininyitMIa nugyon 
nebtíz "olt, mert u hely"zioén tulMt (.8 mczítelen lábtól 
eredö nyomok, melyek a puba, porhanyó röldön Mthatók 
voltak, csak II It'gközelebbi kocsiutig lCZf'ttek II ott wAr ft 
jéró-k"ldk IUtol dtapoijtullak s csak 'IOnyit lehetett belőlök 
megállapitaoi, hogy a tt>Ucsok a (ftlu feló mentck el. A hely
szinén találtatott mcg két darab 10 éli IG  czenhméter 
hoP!u, kcnderhlSl fODott zaákmlldzag, eg.\' darab ót métcruyi 
hO!:lsZU dollllnyuúritó zsineg és egy dRrab �;irgá8f(>hér szinu 
cllont inggomb, S2óval mind olyan tár�'Yllk, a mclytk mnjd
nem minclPn flllusi II/hnál találhatók, 

EZl1kct a járlir bizt-oliitván, nyomo2d.Hbn fogott. 
Ulbkutatá.okllt, kikórdezésckct ellzközölt, befjlllol'nsok foly· 

lAu ('gy". gyauuH {'gyéuokot őrizet ahl vélt, du mert nJihi
jukt"t míndunnyiAn igazolhUr, egyiket n mAsik után koJlelt 
t'lboclIl1.tllni, 

Tf'rmónc!(,ti, ho!!y ilyrn körüllllCI1)'ek folyttin II ki\'I�II' 
clliak ('KÓSZ Beroge fordult meg n k01.!'Il>ghtizl\ kdrú!. ,1ót.lek· 
mllDtflk {Oli t,írgyalgllttll.k ott IlZ elloh-t e�';II� Ullp, 

Ott lI:.:orovgoll 1\ töLLi között cgy idl1srs, hona/ll, rtÍ.n
ClOS Rn'zn niS ill, L11\roDl8zoT·Dégy�ur ChDOU!, du ilnn,',t cllak 
\'Iuznjött II koz'Iégh.tzu "M <'II izgntottl�n hulnkOl':,'It1(,tI boi 
" /l)'ik, Imi uJt\lIik ('gy�ntöl, hogy a eseudórok hol hl kiko�1 
jllr!uk, kiket fogtuk CI {'S Irocl'Irllotlllk flznhlldon, 

{iAIIi IJrrul'tltern,'k fl4tuut oz u��zony \ ilu·lkcMso ti utána 
hulllkov.ór1olt, IwJ.,'Y l:iiCROdfl 

!Ihdön Pl·dig IIZ ollJljdr6sdgi tllJ::'októl lIIt'g!lUltu, h'>"1 111\ 
illető II IlIlJP' (lrkölcflü hirt�llcll álló l(o\'ltc" ,J,',zI>d nl'J> , lu 
hinitt" II b\Dlktill'TomLC! (os rnl'gkcrdczh', hOll)' (érjü (-s lin 
hol \'I Hlflllk, Al. IlhtltOU)' lilit-: hlllolt ilE ijrdhH\glol aról"ni, ,I" 
ID(ÍKill JnI'l(t>,ullllr(lllu mil AI\! {'B megmomltn III gY ,,!lIum \'lIlIJInk 

Az r'Hf'trn Il""VO orollbnu 'Will nkAtt (t .. 1U1 f'OIntUlt H lit 
I\Ullucló ollll:tét I'\K fu!iullö f'rdl'kllldt"s/ot kl\'lhll'l!IiH�gHVII1 IUl'II' 

It'Kfllt .. , 

Gálfi őrmester nem bocsátotta el az &'iszooyt, hanem 
Liulmi egyének kel l!a tárb.lli\'aJ az 8ulooyt ill magával 
vivén, annak 11l1ul.�r& ment. Kovácl .Józ�"(f't é8 1 7  t;ves 
Péter D{:VU filit tényleg otthon tlll'lták. 

E!:('knf;k meglepődötl�t.g�n ki\-ű) c Ilk nz tUDt fe! kulunös
nek uz örmesh-r elött, ho�.y a mOlóteknót félig mMdig ki· 
romlott rubával li konyhában h .. láltll 8 az 8Jlsz(J0Y Illi>gi .. 
IUJvl'lkculel\{:u ott á.cl;lJrgQU a kÖU('jlházl1 körul. 

Konie, József és fill IlZ l sctre néi:ve a hozZÁjok intézett 
k6rdét;ekrl hlgtl.dó vlilaut ttJtak, de za\ aras Yllelkedélluk és 
uz Illszony m8.gBtnrllba alapján az órrn(l�h'r mt'igiIJ c'lrizet 
!tlé. vette öket és aztán II lakálft él wc·llékhclyitil J.:cit át 
lmtatta. 

A hbkutaUi..'1 eredménye meg)t·pő volt A mo�ót6kuöLen 
OIfY darab gatyát 158 ('g)' darab férlik,)fÓnIt tülállak, li mel)'('n 
,l wfxki1!t:relt kimods daczára is jól <,szrHI:h('tó \'érfoltok 
lOaradványai voltak ";suN'cbdók. E.tl'nrt!lül ft lá,IÁLan ('gy 
ri!rfikltblit, li !!(:rté<;ól pa,II4.:.án két dItraL Izalwft\ul mq� 
tömött CStlhiDZ�ák kHÜlt eló, a mely{·k�o a " érloltok, iUllh'c 
\'i!re� ké? nyomai cs II Ill(.g new (-�csleD wegnárndt ,'tr 
nagyon jól kiHhetók voltak. 

Ezeket il járór ijUt('c!omagoha, a k�t gy8nu�tlottal l 
koz5i!ghá7l1hoz !iz,HhUlltta Itt ,1 l:iét J;)'bouHtultat vdtc az: 
órmNter tf'�ti \iz�g;IIHt ülli, mior'k rolyamlÍll J\OvKCIl J6uef 
joLbku:éJI, a kis é .. Il:oünlq ujjnk OT,HDhál!:Ki hiji!káu meg 
UIHldt \'én'�íkokat fcdrzett rt-1. A jobbkéz rejH f.lDnclfoh .... ·11 neltogy fl, t€-rltelt III onol!�al 
vufó mrg\·jt�I!'''ltatá�iJ{ c ,·,'rllyoruokl:tt (,]tulJl('!;'e, ruhá\''') 

lSl/'P('1l Lcpólyliz!a !'lZ őrmester é� a két em h, rt �Lt"t fi!lugyelet 
alolt llllgy"\ II harmad>k wtt1.lS utáo IJl\batolt tonlLL. 

llinthogy /I kd orizet alá \'t'tt r,,:.'t'�1J n"IU olyIto iog, 
gomLot \'it;olt, mint a milyen a g)'ilkC)ssá� uIhIJel\'co tlllál 
fIllott tios II hátklltlltás alkalmával �,·w tKltiltatott oAhlk olya.n 
gombbal ellátott fc:hérneroti, ('s ID rt lll: ,ildotat iugp� is 
lll/hf,IJht �olDbok voltak. tcljt'Hw hi4011YO�nllk Mh7.OtI, haln' 
c�ak u hurmadik tctte� ingóröl �zuklldbatott le 1\ luiojelt.lk 
kozt le\·6 inggomb. 

Nagy Ö1'N\'t'utö (>mlékt>zrtt IS hog'y " gyilkos 'lg'ot we�
lJlőző napok e�D'ikén, cgy fll::Andékoll erob{'roM!I h·áld" 
ugyében kikórd('ut! .\Iatiz Józ-t"! I llgén IlilfJtt uhhoz bllsoolo 
gOlObokat. 

Azt is megtudt.ik tovAhbá, ho�y )Iatu: ,Józ"er liO\'l�C8 
ri-t(,TDtlk bariitju., hAzukhoz JÁrntos, min{>Jfol<\". cnD('k lakli· 
",án is luizkulatást tartott Gálti örweslE"T 8 búr new tKlá) 
titk ott l/emwit. Il wi II tett, �et ijlll1.olt'l VOlDII, a fiut 
m�gí8 őrizet a14 vette, mert egy 1\ hely"zinén talélthoz 
hal/onló inggombja hiányzott és a köz�églHilJihoz ku.�1\'eo, 
Rúnt,',o ftlapos testi vizsgtUAt alá n-tte 

Ez már több eredménnyel járt, mml ft luukutl\lfts. Ugyanis 
halkt'zének mutRtó, kőzép cs gyurat ujjaio, a körőmház 
kórnyékén 8 a ba.lt�.-'rden II bőr Tllnl'zni kÓloU Ho fria�('D 
Ahadt vórc9{kokat félreismerbellJtlenul é'lUl' lehetett \'I'nni 
II utóbbi test-rt'.l!zoek me�(elelden 11 gatyán i8 - bár kimo
BásA. már mellkisórelteteU mégi8 llithtltó \'011, hogy wint· 
o",ry két t.enYlirnyi terulcten vlÍres lohetett. 

Az 6rwc.ater ti k�;t('n éli hiboD talÁlt n1r!ollokat súutóo 
bClpólYÁMssal biztositotta az eleny6sztf't68 ollon s IlZullio j\ 
kikórdezésher. rogott. 

TagIldott mind a bárom �ytlnulllitott konokul. OA \'iuj(!Ub, 
biró oldtt 13('10 iswertek tac H'lumit. SJt widóu a t01\'{>n)" 
Hz6ki on09 mt>gjf'j,t'Jzését hallolttik, hug)' II lutukóu tahilt 
\'Mu)'omok OOlD kópl'llDek CI"'!' bizolJyitl>kul a tdtdKÓI-"J.:ol 
velu .11\1'08 g\'IUlur,l, móg: knnol!llhbnl kitutottak tUg'IU1ri8Uk: 
1Ul'II{'tl II n vérll)'omok keletkcz{'H('TI..' uf'z\e �"'yik Igy, Illl\�ik 
llJ,h oltot tlllott {'lő. 

A jltwr tUOnbRo minlh'zek tlllcr.tlm Ilt'ln hOl'''litotll\ <;r:rl· 
hadon óht, hRtH'1U ,I "lzsl-'1�lobiró t.h O!U11\ utrin IIjból ki· 
k�r.lczés nhl vette kiilbu-knloo 1UiU(l,,�\'ilwl II t1lihuk lI\rla 
IUliftlllftik blrthtltntlllolugat. �hn,l IIl'ni órt sl'ww it Tl'lllH 
fO\'I'thb )lUlmfoltllk 

Ekkor w('�tmtt'lk, hOI:Y !lll1lizulIk (orgópisr.tol,·>, 18 \'Iln, 
,11\ !Id n(lru hHltllk l'lök"üt.'ui. ,\e! i\\ 1U"t-:tthllllk, lUllo.')' 
,.n-jlku� KJ( ,'lutti .uuut;inOIl MIIIII I(O\'líckÓk,utt rolt uulg kl'lIÓ 
r'Mh! iA, "ll hoJo/'.\' olt IllUiukllt:lnk. 
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Az 19 U)rgúUnpittntott, bogy eBte 10 Ól" tájban távozott 

�[aliz l\O'fI\C éktól 8 akkor nem egyedül ment, hanem 

harmadmagá,-a1. A lanu a má.sik kottó! lL sotétuen nem 

j"ffiElrte reJ. :\llItizt ill csak " hangjár61. 
�Iahz JAnO!! él Ko'f"H.cS Pétet mindez('n bizonyltékok 

dllC1Árll 18f:oohlk, de az óreg Kovó.cs már IDflgtört és torc · 

(lfJlmes(ln beismerte, hogy tényleg ők .oltak II teltesek II nal 
lS megmondta, bogy a. forgópisztoly is  náluk '\'Iln, nz asszony 

tette el. nz majd előadja. 
Az öreg ,-alloDu\!'.Ii.nBk elébök tArásB után fi ,  két legény iR 

llcisIDerö vallorulÍA tcU, melyböl nztlÍu kidcrúlt, hogy este 
pálinkás fl!jj(ll az öreg KO"Ií.c�ot is r6be5zól\'0 diDDyót mou
tek lopni lL 1.10106.r Ferenca ruoDyoföldjóro. 

A vlIl.kokat mllr lelc8zcdtók és elindulni A.knrtllk, mikor 

m1R.topplmt Molnár Ferencz és fegy>erét reájok fogva kóny· 
!'tcrih.tle oket. bogy II dinnyét tegyék le. Matil', erre két 
IÓ\'l�!."'el \'áll\l'zolt, mirc Molnár egy lövés! tett támadói (pIé, 
dr !lem llZ Ő, Bem II Mntiz lövéBCi nem találtak. MolnÁr még 
Jöni akari, dc Konics József közelébe lépve fl. holynin(in 
ha�'ott (líI('rfakar6voJ úgy vágta (ejbe, hogy azonnal le· 
rugrott 

Ekkor II kH fiu is neki cselt a addig ütötték, mig élet 
\'olt benne, , v�gul jq Matie n mellére térdelt, forgópiszto· 
Jyrl:val II nyakát kere�ztul lötte, II pisztoly C8óvót az arczáha 
('a !l7.ájába bo!e\"()rte a móg n eserfakaróvsl is ütött vagy 
hármat az arczára, azutlÍn pisztolylit Kovács l)éternok !\t
adtn, bogy Bzt a .igye hozn, nálok Dem (o�já.k kerc.'1ni ; Ö 
11edig az aK)'ollvurt hegyéIr ('!gyvcrét votte fel, hogy !lZt 
hnz�, i�zi 8 addig is, mig a kereaóst61 tarthat, elrejti, télen 
11l,>dl� vadlhzatrn fogja használni. �-tközl� en a'lonban mégis meggondolták a dolgot a úgy 
�hl1ták

_ 
Jónak, ho�'Y azt a fegyvert ne vigyék haza, miTo az 

1f16ab hovncs a falu alatti, mintegy másfól méter m6lysl'gü 
tóba dobta bele. 

Ezen bei!!merésck oJnpján a fegyver o. tőbó! elökcrittetett. 
K_oyáca Józser�é pedig � forgópisztoly t a veteméDyes kort 
ből. . hol a fol11 alá rejtette el, előadta, s a mllT emlitett 
bunJelekkcl e::yutt a teljes bcisWt'résbon levő három tettes 
a miskolcZI kir. torvélljszéknek litadatott. 
• . A m. kir. 111. Bztl.mu �elldlfrkHuleti paranc8Ilok.'in." me)· � .. nyolv�n

. 
a j�r Iigyt's6n, _ a.ikeresen és az ügy 

°
azöv(l' 

HllyeliBcw·hez kepe!!t . oly ro.Vld ida alatt kideritl'tt szép 
err:dm!l

�
yd, a kH altlaztet dicsérő okirattal tUDtolI o ki Q. 

I Bcndorokt!L pedig nyilvános megdicséresbeD részesitette . •  

H I R E R ,  
Uj hURzkoronás bankjegyek kibocsátá.a, .Iz osztrák

magyar bank Oz 1 900. évi márczius 3 1 -iki kelettel ki
ljocs�tott éli jelenleg forgalomba.n levö huszkoronÁ8 
bankJe�ek helyett juniu8 22-óvel 1!l07. ey j január �-iki 
hlett�l el�tlto�t uj kékBzinü bUBzkoronás bankjegyeket 
fog k l�O�Batant. Az aj hUl!zkoronús bankjegyok 1cirÁBá.t ;:1 a n.:glD.�k fo.rg

.
"lmi (;8 bevonási idejét magli.han fog. � pénz�gymlDlllztr'ri rendeletet 18.1lUnk hivatalolI r ' .  

Bll'bl'D t<:1Jhatalmulag közölj nk. 
ij 

Egy caend6r C_ 6rRvezetö megscbesités6 A d k I",lnm, Haromlizr.kmegyl' Zágon községi lak . ' . n o 

lfI'('n Zá�onb(ln, ejlV népmulnt8á on 
08, JUIlIUIS hó 

ke !lt8 alkalmából k
'
f I 'ól 

g _ �eletkez(,jtt Vef{o· 
I O )  l4!: reggelt fel három órakor II v(·h.J �zl!mben 8zolgálatilag follépett Márk Só. l zagoDi onJJl'li csendőr c o"r. től 

nl or 
. veze � egy kővel f,' é IHlJyosan m'·glólcLI.·8ittttc M ·  k dő 

. cJ n 
. . nr ellen r e. örHvezel6 tamad6Ju t1lfm knrdj4t hnilznó.lta tis őt ul 

-
I 't tt A . . 

8 yoann mc"· ,(' I('S I (' (, vIzAgalat meJ,(imlittatott. r, 

KÜLÖNFÉLÉK 
Ónási óra. A párisi Eifel-toronyból egy idő óta 

cJjt'ltlDkint ig jelzik az órákat vi
1
1a.mo� ltímpJ\kkal 

mcgvihigitoU til', méter magas arabs szárnJegyekke1. . 

A világ: lpguagyobb teljl'8 óralnpja az�nbnn 'Észl\k -Amerl

kában lt\tható és pedig a tbomastoDJ �ngy óragyó.rban. 
Bz a hatalmas óralap a. gyárépíilet tetején van feltíllltva. 

és átmérője 12 méter. A perCzIDlltfl.tó II mét�r �osszú 

(>s súlya nz ulhlDsúlylyol együtt 640 font, mig 8.Z 
órnmutató csnk 4-.5 méter, súlya pedig ellensúly Dél

kül is ;j00 (oot. Az órákat jelző számok másfél méter 

magasak és báromnegytld méter szélesek, sőt helyeDkiDt 

ennél is szélesebbck, csak igy érthető, bogy az óra. Il 

llud.onon közlekedő hajókról épp úgy minI New-York 

déli VÁrollr6szeiböl tisztán kivehető. - A perCv.mutató 

lapátllzél(l8ságű hegye perczenkint 64 czentiméternyi 
utat tesz meg. ez II sétája tebát kényelmes en. minden 
megeroltetá. nélkül megfigyelheto. A mutatók izzól�m
pUhl vannak 8zegélyezve, II melyek éjjel megvill1gitják 
lIket, mig nappal fl mutatók és fL szt\mje,::yek is feketék, 
a IIzBmlap pedig fehér alapú_ Az óromú nagydgt\ra. jol·  
lemző, hogy három órai munka szükségell ahhoz. hogy 
nz órát egy czontimetsr v6stagaágú aczélsodrony segé
lyé,'.l r"lhúzz.k, A felhúzó,l három hetenként kell meg' 
ismételni. 

A fecske gyorsasága. Hogy milyen gyoraröplü a 
fCCllkc, abbnn egy anverszi bnromfitenyésdö Demrég 
érdekes kisérletet tott. A bázának eressz e alatt fészkelő 

fee,két ulviUe több po,tagalambb_1 együtt egy golam b 
verllenyre a fraoczinországi Compiegne-be. A fecskrt 
Compiegne-ben _ g_lambokkal együll reggel negyed 
nyolcz óra.kor bocllátották útna.k. A postagaln..mbok 
el�intll, szokás szerint, nagy iveket BzeItek a. levegőhen, 
mig n kövotendő irányt megtalálták, do fi (ecsko, a. 
mint IIzi\royrn. ka.pott, egyenesen ósznki irlinyban repült. 
Nyolcz óra huszonháTom perczkor n fecllke már Anvorsz 
bon volt fl fészkón, mig az első pOlltBgalamb osak fól
tizenkét órakor érkezett meg. A fecske tehát ':!35 kilo
méter uta.t egy óra nyolcz percz nlatt tett meg, vngyill 
egy peroz al_It 3355 méterl repült. 

Szerkesztői üzenetek. 
N(!vltJloll luvolel<re, továbbá II. Kzol"i\IIt.Ltu.1 IClljU .:Kuln .. • 

lOK I<ór(i{lsokl'o n I'Czorke�ztö!'l61{ 1101ll Vl\hl8Zol. 

S. A katonai OI6fO�lItozállfll nhl unk eIMig törv�ny nlllu hozn-tolt, Rzt c.IIup!Í.n Rl IkH évi 10"· � I 
. . . . "a. II ZIIIllU IOllvéllohnl ,  vlllamillt. 

lll. I�j:.. ÓVI "8.1-11. {'8 az Ixxn � .  -, . .. 
.. . . . 

l 
' . uVI .d ·1. AZ_ híllugylllllUlztOrl 

ronl eletok. flzabfllyor.7.I"k. A kilomHoronkeul lIIJ'gúlla)litoH 7. iIIotllleg �" hll{oTf'l� (",�ul II fllvnrolno.k fizolond6 oalllugok nagyl�K6.t 
cl kozlgOfJ:'otrlll blzottllt.-- k MI ·, - ok DHU api III mOll ó8 n lIIo"f.lllapitott 
(j"l!l�f.;'Okot 6.t�"onoti kilulhkélll fl. kör.�I'"I,k fh:o\ik. A k.\lolIIl.I Ll' t.lllI{lMoJbrul IIol. IN79 ,hi XXXVI . . • • " .  • tcr._ mtéllkOlhk. 

J I (. olldOr. A IJinClo Iclell-nynroll ollyonlotoa h61uórllőkJohl, lohM öllnok van igaza. 

'1 ItpIL'I"lnlt Clwn,lőt l B 
h"ll alfo,.,u alcí , . • Il o cllondóflJóg {III nl. önbui'.KaloUl· 

, JV(l7.e ott VBRY nyomo!" �1" b'l 6 trlU "gyl'llll k - .II Clll]U ... rl%oU nJnll tar-

ul 
lit o. 1f'

''
":u

k
n�nc B UJ, Of.;',ftt m�blll élohJJowio, R

.
kkor n j"r6r tát jn ... IlI'gl'lICl,b .. Juhnt 87. �K ' ' böl r, hllOrlllö " l 

_cro (I ,  n 1IllUok /I IJOIlv.orll!\lIl1· 
u tll l'l{ukot o kiadá , · I II 1"11l.U lj Il)'ugtfdt fllal'jl'ul II 

I 
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cllolIIMraőgi j(L\'RdllohUlldUl; torhóro az ntll.:i'i"i Adlll8dfa�bRn i fol. 
u(uuithntjfL 2. Olvll1l9R ol nz öl1IgBzd6.s:r.ntkll!ol. lll !" . §-41. 3. A7. 
adott IlRctb!'" 1l7. csomó ny t IÍgy, II hogy törtónt II IIlo!J.:llt,irói 
llivlltnlnnk irt\lIbRD bojolonti �II (.'7.2el RZ iiJ;Y lJef,.jo1.rllt nyer 1-. 
A enrin dönhtll(' Burinl nOln ká]Jllz bllntetoncllS C'lolokIU�lIyt. r,. 
NyilvILIlOA hul)'l1ok h,kintondö. 6. Al" ily I!lIolokholl II fl.lu;crU1ö 
köllllőgeket IL birll!,ng {lllnplljll moj:;'. Ul�g )lIldig air. faUni" elit.\lt 
nlport'll torllóro 68 fl hir6116g iR 6,.oti ki Rzt II f(\lporMlllok. hn 
azonban BZ 81110r08 R biróllt\g áltnl follllC'ntohlók, nkkor R f"lporuII 
nok II kÜItA�gok m<.>gtúritó8őrO llinU igényo. AI il:\" 1ll11,i(1\l1jllgi 
dolgokl)(H kiflllyólag II ollolH16rRÓgi jRvnd(\l u\lu�ft. lorhr.rll lIolllmi
fMe költs(.R nom lIz6molhat6 ol. 7, I� k(lrdé8nok l11oj:toldAfI{lt kt\rjo 
lllldi olt51j(u·ójAtól. 8. Az hloiglono!'l nyuglallomlmyoo.n t .. \tóU 
id� DOIll k6por; Rzolgálnti idő mogIl1.8kit:'ISI, do 1\ u)'lIglIiJha ho 
nom 1Ir.(uuittntik, wort ar. nlat! az idil I\lo.tt cflak nyug-llij8t tlh·o, 
7.oll tlA AzolgAlntot nem loljedtott. 

C!oiÚnl'l ör .. Ic�énlsége, I .  Az 0"'01, miutfm hi\"81o.101l helli· 
q{.gIJl�n .tI41álni. D('lU lehet, do o. flllt\ndtlk klllomholl ill .elv,'" 
lelrOI irAnYIllt, IopáRt k6[l()J�. �. A kbtkv. l:lli. ,Aba tltkö�O ki, 
búgft,,1 k�[lor., 

'r. I{. llrmostllr. A rnngRorban ön nem 
do ar. IUlomfl.llY l1�gy flhel túl vo.n lépve, 
flli« vnn kilMá" kinovoEé!lokre. 

DlMO,lik, hnlJ('1ll oh6. 
Igy OhllOll av. ,\vlJf'ln 

T ... lgc�l\n cAondOr. A kérdezett bankhár; nem MlílEik. 
11. r. Un mogbir;ntállrtl n lIi,ik, onn�lfogvn 0.1. év v�g-oi" ,-ugy 

n jő,·ö ,h· oloj�ig vArnia koll, lehAt lIelU (Iri nn)'ngi k{lrollodú�. 
B. 1". ör8\"eut6. I. A1. igényjogorm1td.gi ig81.olv{tnV ('Mk 8 uo' 

töltött t:.! ó\"i 8Zolg{118t után illetékes nz nltillzlnok, ol6bh lohM 
nom kl<rholi. !t. Ad, mig [lAlyfumt hirdoh·e Ili ur!', Uli 110m tlltl 
hAljnk. :t A I�,ik Rzolgnlnti úvóook második fcl�bon mnr jogR vall 
próbaflr.ol/.t!\lntrll oocllhltntáRt\t kórni. 

'L'Oreln'ö, I. llílOIl. A kórvónyt II knt.olloi ,·agy hOlln\{ligo.llol, 
vnnynynl, orkólcsi l<a illkolni bizonyih"hll)·okknl follll'Oroltoll n 
üzlotvozollhl(lghoz koll uClnyujtunia. �, AE órRirodflt i,:cOIl, do fl 
l akhlll IIP.01"áI6 81.ohAjót 110m. 

ZR. S. cRelHh1r. Az örsfóKónó, ha Jlodig n1. n lcolldlii miatt I"Ú 
nom l'rnc, okkor órvónyro jut fl .l'Ifngnd urnm, ha sr:olRllll nincs. 
].;ö1.mondnll. 

Ú. r... OIYASSn ol laplmk folyó ó"i 23. sEAmnllak er:orkollaUIi 
ilr:onolok rovntábo.n N, J. önl\·ezetOD6k küldot! üllOlle�unkot. 

�. \. lIrmoator. AI 100'1, óvi jolöltok rnogaorAba U. unm 
nl Bit fol ,an "ÓVD. A rangsor csak hi,·ato.lol hOlllm\lntra kÓlI!lllt, 
8 klinY'Ilinuon nom jolont meg, tehát DOW ie 1116r6zhoti Illeg. 

'I'udul "i\gy6 c�C'lldllr. A hf\táueDd6rftÓghoz \"nM Atlóprlll 
óllll1.oa roltrloloit él Willdollt, n mit ön tUtini óhojt, mej{t.lilfdjl� o 
lapnnk lUult ó"i nOl'tembM tD-ón l!l{'gjeloot 37. 1Ir:I�ull\lIak Ha, 
1n.llOMnlflll 10,,0 IIh1ylu:oti hirdotwóoyok között. Mogjoj{yonilk 
m(\g, hogy IlI\lyá1.lli cBak akkor lohd, ba Itjnl.lh IJhlJftBl\t 1t'1I" 
hirdotvo, n mit Imnnk itlojólI 1RlJUuk ifi közölni (og, 

p, J, cr.. örfl'·Clzl1t6, �rtOllitó8Ót n vizflgn IItAn 8Bi'·OSOll kÖlol
tlik \'01111\, mOflt 1116.1' 810nbau IDÍJlt idojót umloUl' doluot IleIlJ 
kÖl.ÖJhotjilk. 

lj, .J. \'t.'z{>.II)()lt, I. Cllnk nz URoll1ol1, ha ntyjll 0IU' kntonni 
ŐR poiKAri orvosokhól Anó 'OKYOfl biaottBl'tJ.{ IHlnl korollotk�lIlololl' 
lIok llyil\'Anittntik. :!, Il(on, 8 jogyl'llli hiYlltllll.ll1l kirllggoB"It'U 
dijtftblA�ntlJól nUJgtmlbntjll :1. A jog}'.!!6 nllitl\", hot}'o!!, t A I<'f:!
kö.!!olul.lbi �z{unll llkbRJJ II ,tiln�d llloj{o,1jllk, 

Nl. P. C"(HIIWr. '1'ullhmkkal tU"'J{ M, do killdl1hlln IIOlll ol)· 
hiro� Mrliu. killok ólol" (olJlí!lR �rt1okullJo Illin).;ol. 

re, jiu·I\."I,iru U'!'ihH'. IX. Ibuh"si OIl!!I''')'. a, (0).;01111. 
I I  \I rUlt', 1j{(II1. l 'lfl!ot jnliulI I ,till kClBdOtlilluj{. 
'1'lh·ol(\,Ií. A korlllílli j1t1rnncllnokBR.LI: to.rljl\ nyil \"illl, it-:l" nal 

!lIIUI hl,lhnljllk, 
SI:. J) Orl!Vo1.olil fT·oII nItIu.l. I. '1'1\1lnAIIII \'ohluk, hoR'Y II 

kÓr,lóp.OII fOllyiMII mikor ,�� IrAnyndik Bi!olgAlati thl1flU InU kl· 
IIltulJ"n, Illurl l,.,.k iKJ lullmln nk llBliirol'lott \·(,1fl:lIlt. '.!. OI\'tIUR 
ot .'l'rJrokv6 . 'lIok adutt (l'uli vAtaut. 

FEJT Ö UŐrr. 
I{ t-)lt.a 11\11)". 

�Iú ri . [rad 
" 

�zl\lll tJl lflny 

EJfY ol)'n t9 lh'os, luíraDl lin {·",in(·k U� 'l'J;e j,Il'1 IuM,. Ám do 
,·oJt idil. mikor B7. olyn ':I'pell 81111)·i j,M "olt, willl a hAram lia 
eg)·iiltnl,.l'. ;\likor yoll 01 '! 

:\legfojtóAj hathridil I 'InH jllnillll '.l'l. 
Mind 8 három IRIAnyt megfejtlIk kötött egy ,IaraL. Er7.IIM,el 

kirAlYllú IInnntorllllui �orlljegy len killor!!o"·n. 

LalH1nk f. évi '.!1 .  �Z.·lUlII Icliz{) lt f<'j t,ii l'últ lu'.y('!'! 

mcgfl\j t é�e : 

h'L(pla lá II !J 
nr'l /Í/(f Irí "!! 

t �""':fÍI"((Z (biri/W il f'lIII'I"I'"rl ri lIi"';!1 i .... , 
� fÚlI'O,r;; ... :t'k.. S:tÍllllnldtI.IJ : • .Il1li is:"',.; 

di(".'i,fI"6 fJkiraf •. 

liolyeson megfojtettók , V':ghelJ'i ar8\'. Ttlt�,eutkÍlt, l{l'l'l&>i'O 
[�t\"l\n '\11 Dn.logh Sándor c�{\Il{It1r ,JaTko,·hre, HouiI'r " 111 Szabó 
clllend6rök \'lÍ.rpnlotR, znjroni örs, g)'imollköEóplaki ör�, \'nrR,li 
.1. cfteudör l\:unhílgye!>, Hari IL j6rm., Sl'l � k(ll,·hldi ':1 Su1k"ly 
6rtDílfttorok Kolol!tn·Ar. \"oree-pn.t8ki ÖrII, !Jal�ungYllrmati ur;, 
l.'\.!!(lr ön"\'. nh.lloklllIRyör�o·, KelílWt'll ;\[. ou,·, :\Ingynrijtoll, 
Ynrga L. ÓrR\'. nabogBIlY, nn�}'!lRj6i orll. IIMornljnlljholyi ori. 
Bnrftth l\:. clloudör E.r%st"bl'lfnlvn, Berűt'r:k)" :'II. c!lotlllór \':\.l'7., 
Anlnl .1. l'lIomlór Pottnik, '!'ólh .1. örs. Ahnny, YorolI! r,. őrli'·. 
Knuyád, Simou L_ j6rm, Takaj, Mllr/{illol\n .J, jörmnó NR�}'k!Un, 
Biró J. örS\'. dA Killll S. csolH16r .\lJúdlEt\lók, JJlÍlory .T. ]\nro8, 
('Anko T" Phl I, ,la FoMr .\.. rllolll16rök SIUJrOIJ('8, Gorgoly S. 
jörm. lIli nejo. J{orenlc8 ZB. jilrm, Dús, l.Iirki/ti (irA, :\hknlicA i\L 
lJOrt1Dl,/t\·ölgy, Li llllller J. örsv. nIt8Y.�, J(fthllhll ZsiJrll10ntl örm. 
l'oucmy, .\tytlnslky M., \'aMR ,T. c"otulörök Sztlján, Iluro.bfts 1. 
ör" Szolnok, ,\.]tiw �I. 61'111. ::izAd8huti�, 6I'lC!:Cl!i touolllllÍlr, IÚI' 
Clli8 órA\'. Rg}'RTwut, Súnthn .T (irR\". 1\lIrt'7.Ilj{, lulti o�, Zl1io· 
\"Mftljlli lirA, l,bnr K. 6rm. �III Fokd., O. ár .. ,·. t'UKht,l, kUlllllt 
wiklóMi őrli, Boysiug .1. j6rm. �I :'Ilnluln J. öu\", Zfllllnn, �1'!82,i. 
rnlt jönll. Ponon)", F'1Il0kMI jilrtll. ,\11 Homlri .J. (irUl. UánRhlltl.lI. 
BflruBi 1,'t,ronCl clou,16r .IftukiRtlr, �Olll'"j flra, ellik I. N"II,Mr 
�ln�ló(l, Fr'iI,il\1l T. l'�alltlM Fnrs,.t, Hwl,,\ .\. (·,on,Mr OMII, \'U'IB 
onl\". r.öRórpntOll:\', Sl.l1U:\'oi K. (InII. J\.Il'III'I, l'ulüskey (\r�,· Utlp 
l'v.olllk. �Io!lk,) Phl or"\". Uroll, 1\tlmetlt S. orR'·. tili FuM I. .. " 
th:orl.iUol.e, normnll .T l'2, ür ... ó" l"lOnkl\ 'I. Ilr. CB, H.'rl'lH'Gftlh'l. 

,l }';i .'101· ... 011 g,. :slibt'l-ki rfÍ 1.'111,' Sflufllo,·i ll lll-,WJI'S;I'!I.II,11 

" /'!lhdyl UJ".'1I't' ulO1wk 1iill' :1'/111, Iii nl (,I/, üldö/luk. 
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HIVATALOS RÉSZ. 
RI'ud('leL 

Ij:�657! I !JOS. Azám. . ,lJ-I'lril J,A-I :  (J S:/flí!;-1iU/(/!/f'f IUl,d, IUf..KJ, �1If1l·(,�III.-; 
Il':pll ':lO I;oml/lim ...... rí/o IW/lI'YfI!/C"'

.
/fe/; IlI" :O�lfi�(l t' 

Ifkfi. iallwír :J-rínj' l:t'lte:l'�1 :0, J\-�'(/ ",:01" Ilfll",-

jeg!lt'Í/lek l..,h(Jrs(/t(l�(l /OJ'!J!I,,/mll. 

Az 08ztrlÍk·mngynr bank [lZ nlábbi "HiTdetme�Y' 
!"zerinL 8. jelenleg (orgalombllD levö

. 
19110. mll.rczl.u8 

� 1 -éTöl keltezett ':!O I\-m 8zólo bankJegyeht n. " IlIr
detmény.-ben foglalt CB az osdrak· ms/9'nr �aDk �)[l�. 
flubály!li ( IS!l9. t'lvi XXXVII. törvényczIkk) S!l. cZlkkc

nek mq�felelöen megálla.pitott batározIDoDyok R1.0!lDt 
Lt'bivja és bevonja és t �IO�. JuniuB :!2·�n megko�dl nz 
I f/ 07. jan11llr :!-t'iról keltezett ':!O I(·ra szólQ hankJegyek 
kiadó.sát. 

Budapcst, I nOR. j
.
unius t I . 

. . . ' 
A p�nzi.igyminisztcnnm vezetesével megblzotl m. kir. 

miniHztrrelnök helyett : 

fhTJ/wk.'l s. k., állnmtitkór. 

IIlrtlotlHény 
A Z  O S Z l' R A K · M A G Y A R  B A N K  

1907. évi jannár 2-Aról keltezett 

20 koron�ra 8z616 bankjegyeinek lciboc.�tása és az 
1900 . évi márczius 31·érő1 keltezett 20 koronára 

.z616 bankjegy.inek bevonása tárgyában. 
Az osztrák-magyal bank lrX"fl. ét,j jUllluir 2-úról kel

tezett, :;.'0 !;fJrolHíra sz616 bankjegyeinek kiboc8átásó.t 
bccsi es budapesti föintézeteinél, szinttl� összes fiók· 
intézetei uél, /fJ08. i,'; fUI/iiI'" :!';I·é" fogja. megkezdeni. 

Ezen uj bankjegyek Ie;irtlsa a jelen hirdetmény Cüg
gc1ekében tétetik közzé. 

A jelenleg forgalomban levő, I nuu. óvi márczius 
: : 1  eröl kelkzett hURzkoronás bankjegyek be/,i llflf,lul." és 
hf'I'fltwll/uk. 

A huszkoronas bankjegyek kibocBátása.no.k összeg� n 
hankalapszabBJyok 1 1 1.  czikke érltllmében korlá.toln 
van ; az osztrák· magyal banknak az alapszabályok 88. 
czikkében megállapitoH h�ltetlen kicserélési kötelezett. 
llI'gc tebát e bankjegyek tekintetében nem áll ftmn. 

Az VKJi. él,j )(11111';,. 'i. ról keltezett 'PO I,OI'OIl(/rrI 
�zóló bankjegyek abban II mérvben bocslÍ.ttatnak ki, a 
m..}ylJen az t �lfjO. évi mnrczius a t ·eről keltezett 20 
koronára 8zóló hankjt·gyok bevonatnak. A .magyar korona or8zágl,inak kormánya ós a. biro. 
dálml tanácsb�n képviselt kinHyságok és orRzágok kor. má.�y8. .a behlvolt hU8zkoronlÍs bankjegyek hevonáso. tf:k�ntt:tebe�. az o8z:rák.magyo.r llaok rötanlÍ.c�ával ep:yet. tT\óIf'� a kovetkezoket allapitották meg 

A Jelen1c·g forualomhan lévő, 1 !JOO. cvi márczius :i1 'cr?1 keltezett ';lQ koronára szóló ba.nkjegyek az o8zt.rak·magyar tJank fő· és tiókintezlJlúind !O/{). ,;"i JfWllI" :XJ,ríiy {i:eléHk':}I "f1(1!! ,íLL)(ílf(É.� IIj;yrll lJCBzoJgal. talan�ók
.
' ulO' hogy e bankJeRyek bevonlÍ.sának utols6 ha.t�ndeJe J�/fI, ':l,i JIlII;U>I :.l/J·lÍn lejár. 

. 
Etlől 

.
a
,
'" Idöponttól kezdve. (I behivott hankjegyek(,t 

az oBztrak·magyar bank bl\nkmlrzc1ei már clmk (ill'dl. tá. v�gett fogadják cL 

10/0. hd j/lilit/s 3f)·i1m után az osztrn.k.-mngyar �::
i
k 

többé nem köteles (alapszabályok 89. oz Ikkel, a . 

yoU, 1 noo. évi márczius 3 1 ·eröl keltezett ��) kOlonnra 

szóló bankjegyeket beváltani vagy felcHerélm. 
Becs, I �loR évi junius I I ·én. 

O"'dl'ák,iUngyar llfLllk. 

(;lIfiJIfll/H 
rötllllíu.·�o.· 

Ri/ll/.Ski Sdwlid 

kormúnyzó. lu·lycttoll ycz(l.rtilklÍr. 

Az osztrák· magyar bnnk Inn7 . .... vi huszkoronns bank
jelU'einek leiniRa. 

A'/. oS1.trnk magyar hnnk l!lm. Jvj jnnu�r �.?ról �6!' 
tezett :!O koronlÍ.ru szólo jegyei nek rétlllnkJfI. 1 :)0 ID.Ih· 

mdter széles, !JO milli méter mngas. Mindkét oldn.lukon 
vizjegy nélkül készült papir�n vannak ny�mta.tva. nz 
pgyik ol�alon mag�l.\r. a mfl.�lk�n ném�t sz�veggel. . . 

A tula.jdonképeDl 1 40  mllhmeter szol es 6S 8? m
.�

1l.1.
' 

méter magas j�gykepet C,i.!"Y(\OCS vonalu, derek�zo�u.  
tarka, rehJr vonala.kkal guillocheozott keret hataroljft, 
melv fent II közepén az értékmegjelöléBt - Huez korona II ,  

illetve .Zwanzig Jüonen- é s  a sarkokban e számot _�:!O. 
mutatja. Az alsó sarkaiban derékszögü kis keretekben 
a. magyar oldalon e büntetési ba.ta.rozat á.ll ; .A bank· 
jegy utánzásn a törvény szerint büntett�hk . •  

A német oldalon e két helyen a J egyDek nyolcz 
különbözö nemzetiségi nyelven feltünletett névérték
megjelölése, t. i. husz korona. olvasható következö sor· 
rendben : 

balról e szavak : 

DVACET KORUN 
DWAI>Z!FSClA KORON 
){BAii1V1TJ, "CIPOl! 
VEN'!'! COHONE 

jobbról e szavak : 
DVAJSET KRON 
DVADESE'r KRUNA 
;(BA,(ECE'r I;PYHA 
DOUEZEC1 COROANE. 

A bankjegy mindkét olda.lan kékszinü, jobhfelő 
guillocbe·ozott, tagolt, tojásdad keretben női eszményi 
fej muta.tkozik elülről, baJfelül pedig guillocue·ozott 
toj ásdad rozeUakeretllen a. magyar oldalon a magyar 
szent korona országninak czimere, a nemet oldalon IL 
stilizált a.usztriai császári sas s alatta rehár irás sal sötét 
B.lllpon e hüntetési határozat áll : tDie Nacbmncbung 
der Banknoten wird gesetzlieh bestraJt. » 

A tarka alapnyomaton felváltva guilloche-ozott diszit· 
meny es domborműforma. .20. ·us szám, fent IL közepén 
a ma.gyar oldalon zöld alapon szintén dombormürorma. 
balrn tekintő vörös női fej hUllató ; o. német oldalon 
jobbra. tekintő ugyanilyen zöld8zinü foj van, de vörös 
alapon. 

. 
E �omb�rmű��rmn, arezéllol ábrnzolt fejek alatt a. Jegykep kel tOJluldad kerete között van a. jegyszöveg melynek �Ili.iráaai 61. alsó keretszegc'lynek fehér vona: 

lakkal gulllo{'be·ozott Rzéles Rzalagjá.n olvashatók. 
A ma�ynr oldnlon fi. jegy sza.ms, fL német oldal OD a. eoroza

.
ta van �ok(!te s'/.!nnel nyomva és pedig jobb. és 

haJfelul nz elohb emlItett domborműformn arczéllel ábrázolt nói fejaktól. ' 
A jegyszöveg ll. ba.nk czégjegyz�sévol fl. mngyor oJrlalon ekként bangzik . 

. '.Az O�ztró'k.magyar bank e bn.nkjegyért bárki klva.,nsó'gll.ra ozonnal fizet llécsi és budaposti föinté. zetúlnél 

, havi rés�etifietésre 
hcucu iiJ" j J l'Um molo l l o J<, = 
( I l vO l á ]" ('zirnbalmoJ< . 1.,t6'6I"'Nbb, I., . aebb uirtm' Joli. 1 I Képes hangrzer · árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Omnnködo, �"rr:llthal6 Ilanlllltrek. D ú. . " " l no l ill t 4 k I 
. 

Klolébny kllllolg411h, mélMnY08 Uzlllti elvt1k E L E I\.  é s  TÁ ll S A  »"'; ... EBT. tiroq'lllir6.t 10 .... I 
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Husz korona 

törvényes érczpénzt. Bécs, 1907. januó'r 2-fin. 

OsztrAl{·j\Iagynr Bau k. 

Godl Biliú.'i/d 
flltanácl!ol!. korm6.ny�ó. 

fi nemel oldalon pedig : 

Pra/lfJI'r 
nz{,rtitkí,r . •  

«Die Oesterreiobiscb-ungariscbe Bank zablt gegen 
diese Banknote bei ihren Haupta.nstalten in "rien 
und Budapest sofort auf Verlangen 

Zwanz,ig l{rQnen 

in gesetzlicbem MetalIgelde. Wien, 2. Janner 1907_ 
Ol'!:'ICl"rclch ilH:II-U ogarisch(' Bnnl( . 

. ""CS.� BililÍski P,-all!!"j" 
GOlloralrat. GouvorDQUr_ Gonera[sekrct;(r . •  

Bécs, 1 908_ évi juniüs bó l l -eo. 

Küzigazgatási döntvéu) ek. 

Gyl\luúlcs-fáh: jogtalau ki\ lí�ása. 

SZá'I/Ó{óld me.-i.'l!lcj,'n dl/ó :l.'Iümólcs(,ik jo!/taluII 
/, iucígása mcz6'rencló', i kiluigtÍs és ('bben a: Ü!!!, bell 
fl: eljfÍl'ás fl közigazgatási hatós,iq halá.�k6rébl' tar
tozit.. 
(MiniBterlanács I nos mlÍrc,. 2 \ .  7 1 75/ I �OH. r. M. BZ. n.) 

:\Ie:r.oi lo'u-tétel h:ihftgft'Si vagy vétségl IIllnijség6nek 
lIlcgflJ In,).i Ulsn. 

Ha ké/s,lf/es, hamI volawcly mezei lair/étcl lliező
rcudö1"i kihágás', vng!, a Btk. ;'PI. §-ába ütkóző 
tJcU;égcl 1,·':'[Ia:, II dönté.o..: II birósrig IHftdsko)'éb(' tar
tozik. 
IMinistertaDács Hl08 márcz. 2 1 .  696:! 190R L M. sz. n...) 

Antobiczilclltől lo\'ak meglJol{roso<l!"i .. n. 
ff(, a h" ladó aulnbic;;.j/JilÓl " lOl'ak I11cgl!n/."rosor!

Hfll.. ,I> II korsit {e/{ordi/olták, a {cldós.<:éggel 1,,1"/0:'; 
rgyén sebes hajlás tilt,,[ elkól,l'l('lt t.-ihrigásball (''jak 
"k/,-o1' hÜIlÖS, ha fl mcgt'H.'Icdell scbessé!loél ff bicziUi
,'cl val6 közlekerNs gyo)'Julbba" történI, 
(A m. Idr. bejügyminiszter 1 907. évi 5757. szumu 

ha.tnrozata., ) 

J{cndőrl fcJllgyelet a1(. hcl�'czé�. 

Val"kiHrk rendőri {dlig.'lclet aid helyezése (/ 1'C'lIdőr
Iw/6ság jo[/körébc l.ft'lo:ik, mclyel (IZ külöli h,,/ri)"ozal 
hozalala uélklil búnl/iko)' cln::/Hlelhd . ...t: H!lcn inth
!icrl!r,,1 (l {dIri k,Jz-rilni IIf'IU I .. dl. 
(A m. kir. belügyminiszter t 907. cvi 68rif!. szó.mu 

hatá.rozata.) 

J�lIgcllÓll lIé1kUU Id\'fluclorll'tS kOzvotit('�c. 
Eugedély 'lé/kill, A"úllíndorlás /."óztJetit�;.�t' dU,,1 l'II."ö

vl'lctl I."iluí[ltis elbil'álrisfÍm a hatfÍrs:éli rcwló·,./;t1.Jlitcilly 
fl,'lI/ illt'll!ics. Ily ti.gyckben (( jti,.d.si {őszol.'lfllJin; illl'
I/'I."('s ilélkc:/li 

,CA m kir. beli.ig,Ywiniszter 1 �IOS. 0\'1 3�7. tlzámu 

hfltnrozatR.) 

Terményharuislt.'\SI 1,lhfLg{ls. 

'ferméllylwmisilási kiháytÍ." t��dlben /8'J5. évi �XLV1. 
ez. 8 . . �-{Íllflk bl pont)fI (dapján (lZ bÜI11,'lnu1ő, 1/ I, j 

fl hfltni'iilásrtI Hlka/mr/s f/uya.'lof, mi,? c) /lo/Ilja olup
ján az bünlelrndö. (I ki fl máI' halJ/isi/olt 1!U!lrlgol 
hozta {atquloil/bo. Mivel on/o,c;: vCrJy,'izs.9ríllllot f'égezl1i 
hiv(/tt", nincs. ,, :. állrt[a Iclj('�itl'/l l'eg!lIJizs.Qálrtl csak 
elóútes (ellenRrző) lIizsfJál"tll(/J.- tekinfhető .<1 kölfsegri 
('sal,' millI eUdrct.c;i költségek riU"pitllfl16k még_ 
(A m. kir. fóldmivelésugyi miniszter E 107. evi 6G,374. 

számu határozntn.) 

Körrendelet. 

1"1 nil/g!lfI}' I,"orona ors:á[1m r[1yc.'iildl t'"y!! 1/: orszrig 
kiilölI c:ill/erc/lek cl{el'dilelt ,,!akIJflfl. lotJáhhá a {"zime
rekllek ('(fgy (I nemzeti lobo[/óUllk fl:' állam mellóságril 
stJ'lö módDa l'al6 hasznril",,,. illt>liileg "lIml"w:ásI/ 

tárgyálwlI_ 

A kihágásokról szóló 1879. évi XT�. t.·cz. \ .  § .• 
ala.pján fi következőket rendele m ;  

a k i  a magyar koron R országai egyesitett, v agy  az 
ország külön czimerét szándékosan eHerditve bRSZ' 
nálja, illetőleg alkalmazza, 

úgyszintén IlZ, n ki ezt n czimert vagy nem zeti lobo
gót nz állnm méltó •• gilt .értő módon hnsznliljn, illető· 
leg alkalmazza, kibágast követ el es 15 napig terjed. 
hetli elznrással és 200 koronáig terjedhető pénzbünte· 
téssel büntetendő. 

Ezen kibágó'sok eseteiben nz 1883 ; XYIlI. t. CZ_ 
9. §-libnn, illeWleg az 1�8:1. évi 50.t2�. B. M. számu 
rendoletben felsorolt közigazgatási hatóságok gyakorol· 
ják ft birnskorlást. 

Budapest, 1908. evi majns bó 8·tt n. 
AndtCÚisy s. k_ m. kir. belügyminister. 

SZEl\IÉLYI ÜGYEK. 
Okiratilag lllcgdJcsól'tctett ; 

A m. kir. hon vedel mi nlÍnisler úr által : 

S:"thmlÍ1"!I József. II. számu csendőrkerületbeli ör
Dagy. parancsnokhelyettes, különböző alkalmazáRokbnl\ 
kifejtett ügybuzgó és eredményes tevékenysegeért. 

El6lél,tettek : 

Az öt évi tényleges csenrl6rségi szolgáln t btotöltése után : 

1908. évi junius hó ! -ével ; 

A m. kir. III. számu csendórkerület állomtlDyában ; 

n;".�z'.:i István, fúldhi Elek cs fúJt/rics István V. 
csend6rök, cs,'lJdót c:. ó/','11'e:eI6I.-1,'é. 
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Katonai s/.olgálati je). 

A tiszti Ill. oFzhilyu katonaI szolgálati jellel el-

láttatott 
. d - kerület til1omó.nynban : 

II m. kir. IL szamn csen or
. b I et-

S:alltmá)'!f József őrnagy, keliíletl parancsnok- e y 

tes, HIOs ápr. I-E-vel. 

A legénységi J. 08ztalyu katonai szolgálati jellel el-

láttattak : . 'b ' 
a m. kir. Vll. sz. csendőrkerülel n ��Om�nya an . 

k 
'/twl/Ion Jli008 és Aflorjoli János Jarásormestere . 

PÁLYAZATOIi.. 
Egy gyalogrend6r önntsteri állás Zombor S1:. kir. �'áros t�r. 

. hat:. 1i. ..... náL Fiut" j sto korona. Hzabályszeru lakp,·nz. �!lIr;. 
\'"eny '!I h. t ,J oyelY stuban 
mllp�n1 �) korona. Természctbeni ru za · ,  RgyRr . I el irilsbaD. Sze:b vagy buny8\'"!Í.cz nyeh'. HArom han próbauo · 

�ál.t. Zombor BZ. kir. város polgn�me�teréhez czimzett �érv��y�" 

• "ároe IÓkapiLi.nyához 19U:O-. '\'"1 Junlul bó :.l7.lg. A n�n�dIJRZM 

esetében követendő eljárá�ra a hon\'"Mségi RendeleIt Ko:dony 
(Subalyrendeletekl 1907. hi li. uánulban ;l1C-i3 ein. nám alatt 

kou:dt"tt korrendelI t irányado. 
Nyolcz belt,erQ)eti gyalogrendöri állás Szeged .iz�b. kir. "Mos 

tör'l'énrhstoúgÁDÁI. Flzeth 10;110 korona 5 �\ enkinh 10 sr.ázahlk 
emelkedts8t'1. L:lkptllz HJ) korona. C"lzmal'('nz 4� korona. Ter· 
m�ndbeni ruházat. lla.gyar nyeh fiZ�,ban és irás han. K t:rv' 
nyds: a Szeged el. kir, város pol,:;ármesteri·hez 1!l(J-foI, é\'i julius 
h6 l I ·ij:l. 

Egy ('capll8) MZIDeateri állás a Szeged lub. kir, ,árO!! tör· 
\tnybalod.g ,nál. Fizeti, -Ofl korona . . -, {,nmkinti 10 RuvaUk 
ewelkeJe--d. Termés "theOl lab.. (,�izmQpéoz :Jlj korona. Tcr· 

I eiben I rnhKul. :\[�yar nyelv nóban (.e lTá�b.n. Ktn'{nyek 
Sle,!�d sz kir. várol' llOlgárw('�lor{JIl'z. 1'108. �ü juJius bú I I  ig. 

Két 1. oazt.áJyu erdóalwn:ti !rőrrd6ri), esetleg egy n. ollztályn 
erriő.lh�/ti ' q: J. rlszb.lyn ud6Ie.:ényi, eUMptet?s csettn kH 
II  O! :tályo erduleg{·nyi . egy J. osztfllyu segMerdMri, elioUeg 

1'l116.!'! ot nngvári Dl. kir. röerd6bi
k�t lJ. osztályn egMortf6611 

\'atl'll kerulet�ben. . IIfll 1001) korona ti1:etl'li p6tlékkRl, a U. 
Az I. ollzh',h·u altiszti állás 

fi té \l (,t!{.kkal mindkettőre , 
' 11' I -ou korona zc " • 

éb olidúlyu altiliztt la 89R I 
, " n<["lIleTn lakpém él> e�y . 1 ká vagy on " ,  . 

nhve Illrm'��letbenl R II . .  
. 

rl'ntl!luresitdt t111'l1�kiJll'tm�D)' }!Ir. 'cgt'idordöóri .wo korona 
t . állánal 500 koronll, II � l k Al. cnlő!egl'oyl L . l káli "agy tot\"'nyli7.erü a . 

. ' .d· · termé!'!zet eut II . 
IIlegő.ll11etwl'n) lj, 

., tt ol1'killetnl�ny jár. 
• 'b renulizerr"l e Dl 1 . . XX:\.I pllnl !'! egp . .  láRn tílynl.ókn(a! az 18 9. e '" . . .  . 

Fl'Iti·telek · Az alhlldl �\. a �et�t..te. f:p h:. erős testa
.
lkatot, 

:ii. ·áhan köntelt nak 
U

J
ókJ lIéget igazoltí tórzllorvolll bizo

kűlono�en jó Ió.t.í· �8 hB. 
Lb 

pes 
é . á.sbRn. l\�T\"?nyek 8Z ung-

' ·l .la . �Ia"yar oJel" szu an s Ir , . n) I '  n). . " 
II HI08 éVI jnnilll; hó .lll-Ig. 

,·ári m. kir. r.íerdőhlvata 101. . .' d t' t· állás a nsO"yenyedi 
te . . UAn kozeJö Ira a 181. I '" 

E� katasz 
� �a 

atúSágnll1. Fizetl'lI p6tlékknl l WO korona_ 
ID. kIT. p�nzug) 19 g: • d.' Il korona ' La .... '·{I,T nveh lIZóban 
J�!lkpéDZ Hd korona. �Rpl �j ' . . .. : h�� bel;l.l a kezelési 
és ir{L.�ban. N�g-y kózéplskohn OIlztál). Lg) . . - ' 

t6 fl 
s1Rkvizsga letétele. Kérvények a nagyenyedI pf'nzugylgozJt"a II g. 

boz 190-':. :ri jnlios hó i·ir:. . . • . 

, ._._ \ . álláB a maros,·{u.árhelyi kir. Jlm.l'lblróság -
Egy blvawuzozO gat k 

nÁl. FizeU.!'! pótltkkol 600 korona. Lakpénz pót1�kkal ;lOU . �rolla. 

Ruhailletmóny 100 korOM. �1agyar n)eh flwba\l . é'l ITllsbfl,n. 

k
' , ' h.1)" kir ton(.n)flz�k elno kéhtol 1�08 • 

R':'r\·1!nye · ft mnr(lll\·a�lir . . 

évi julius bó Ir,·ig 
E irnoki áJlás a �zegbalmi kir. jímítbirú9t'1gnlÍ.1. Filet(�S pút· 

l�kk� l WO kor"nR. Lakpéoz ;�On korollR. �1IJ1id �j lj korona �aU"yar 

l bb é '  •• bao Bizonvih' án)' 3 haVI próbaszolg,datról. nye \' sz an s lr . J' . . . " , 
�éJO' kozépiAkol.i ollZtály. TelekköD)"vl n�c;�a. KI'rv

,
éllyek a J!Yu , 

lai kir. tór\"énysz�k eloökf.hez 1908. th-i Jnhus hó .'1 Ig. 

Egy hivatalszolgai állás ft buoapeflti kir. tönényflzékn�1. Fize 

té� póUókksl 100 koroDIi. LakptDZ pot\l�kkal :mo korona vagy 
tormtl-flzotbeni lakús. Huhaillotm{.D)· 1O!) koroml. va�y term(.ezet· 
beni r huzat. �ragyor n)'oh' �,,(Íblln ," Ir,í�ban. K40n'ények a bn
uapedi kir. torv(.nYflz,:k elnokéhez J(IO�. én juIitH hó t � ig. 

Egy hivatalezolgai ülá.s a sárboJ.;"Árili kir. j6.rásbirósúg-n6.1. 
FizeUlI pútlékkal /j00 korona. Lakpénz p6tUkkal 11.;0 korona. 
Ruhailldm6ny 100 korODS. Mag)·d.r nyelv Azóban (oA irfaabll.lI. 
K�rv'nyek ft IIzl,kesrebénári kir. tor\'"énysz,:k elnökéhez I flH"i. 
óvi juliulI h6 )O·ig. 

\[ ászon zubbony. 
\[ ászon nadrág, 

! ! Csendőrség előnyben részesiU ! !  Csendőr-ing ===�= 
Csendőr-alsó-nadrág. 

Különféle minöség. 
G E R Ő  ALADÁR 

Különféle minöség. 

---

AI' jefllJ'!.él: IJ{; J'WI' ntt!1u> 1/ Budapest, VI., Szerecsen-utcza 41. sz. Po utfJH é.Iit (II/()r.t( {>fi II t 

VÁ R N AY , 

e s  F I A  
B U D A P E S T, = 

VI. ,  Liszt Ferencz-tér 9. 

könyvnyomda, könyv-, papír- es i rószer-kereskedés, 
csendörsegi h ivatalos nyomtatvanyok 

magyar 

ra kta ra. 

/ÚJllyvd" I('vé/pf/pirok. ima/,rillyvel; és if'ós::ef'C'!; dl/S LJrílns:lékhrtll, 

kir. 
-

, 




