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Erkölcsös élet a boldogulás alapja. 
Irta ; !/,ru'Wf. 

ErkölcHi szempontból kétCóleképpen lehet nr. em bo rt 
biráid nlti. vonni. MegbirMbntó vnliliserkö!csi és társa
dtLlmi erkölctli szempontbó1. Ez a két fogalom, ho. nElm 
is éppeu ugyanazt j elenti, annyira. kiegészítő r68zét 
képezi egywá.nnk, hogy .gymó. nélkül el Ol'm kép. 
zelbetó. 

Egy egyent, II ki csak az isteni tiazteletaken vesz 
részt rendesen, mutathatja o. legpéldápabb ájtato88Bgot, 
talnn, bogy a. figyelmet mago. iránt felköltse, o.do.kozó 
is, IDeg sem lehet erlíöIc,oiösDek mondani, ha o. világi 
ólelbc:D megkövotelt to.rsnflulmi erkölcsöket mcJlllzi. Hi
szen hogy egyebet ne omlitsek -- mngo. I\. �Tiz 
pllrllllcsolah sem cAupán az Isten tiszteletét rendeli, 
hanem (l.('; om berek s azok tuJajrlonÁ.nak tisztelclbon 
tartnsa mellett, a bünös cselekedetektől való óvakodásla 
is figyel  mez tet. 8 ez érthető is. mert ez az imaszeru 
figyelmeztetés annak idején nemcsak istentélclemre 
kötelezte az embereket, hanem egyszersmind a tllln.jdon 
szcutlH!gére és o. bünös cselekedetektől való óvo.kodásra 
figyelmozt(.'tö isteni törvény is volt. És azt, o. ki ennek 
CB ak az istonfóJelemro vonatkozó részét to.rtottn be, 

illetőleg c.nk mul. Itn, bogy meglarlj., egyébkeni pc· 
dig - titokbnn vagy nyilvánosan II társadalom 

kárIÍm csolokedoU : képmuta.tó (rarjzeus) elnevozessel 
ilMlck. 

Azt. n milsik egyént pedig. n ki embertársai jOglit eH 
a tulajdon HZlmlBógét tiszteletben tllrtja, �zó

,
val /I tÁr· 

sadnlmi erl,ölcs ollen nem vet, de az istem tJszteletek
tól tüntetölf;!g tó.vol tart jn magat, sőt RZ ellt·o

, 
nyiltan 

állnst foglul. IL tlLrBlldalom legtöbb osctben, �I�t nem 

teljo!um crköl('Hiil:l emhert, kiközÖBíti 1:1 . nthlllfj�II'·D[l.k, 

ültulltugndórutlt nevezi el. , 
lIogy tobú.t az ember IJclyescD �ljeD s "áJJnlnlmbIlD, 

b l l"  's IIll'8Rdulml or· lvnlu.IU'�blln boldogulbnBson, va 681 II Ok kolcBi Ilh�pon kúll élnie. Ellenkező eAetben ,'ogy ('�O·I. 

Ó . dkut réHEnJI HI VftRY máHih rÓ,IIzrŐJ. vllgy ppeD mlO . ' .. . b ( álló Inn:ladalml OIlHzeütközótlbe jőn AZ e resz eu eoo 
" l ot'zetokkel, ilIetöleg 1\1'. áJUlBlíból kilolyólHg rltoózvo JI c· 

tékcH szubillyolcknl vagy törvényekktil. " L " 
r.. 

< " h nem mIDtIen I!.OZ-II,H tlZ nemcsak It lDllgl�nl'gyunrc, II . 
b I . endőrrl' 110 •. \'(' IR BZ()lgú.lntban Itlló ClgyÓOfC', to II fl Cll 

�' " lj  

. ' . .  ; li , ' - ; • • I " I ' .1 . .. 1 "  • 
, . 

kolt'lczö. Sot II cscndőrre nf:zve ml;g Iriitl'lezőbb, murt 
katonai ó.lIlÍllnnúl éB különleges alkalmuzlatálHinál rogva 

ugYHzólvl1u -- IlZ pgész társadalom Azeffie rnjto. van 
és mert. 6t a? erkölcsö" életre nemcsak fi l,ö1.vélem«ny, 
banem eH föként 1\ fC!DDlilló kntonai Mznbályok eB Wr. 
vények is kötelezik. 

Lólekrl ható sza vakban van az llrrl' vonatkozó es 
tor ven)' "rejl'\'el biró szabály n Dzolgtilltti Hzo.hályznt 
1. rész i· 1-. �§·aiban lerektelv(J. Nfoml'IHlk II testüh:t 
tekinLelyot (·meli, hanem a sa.ját ol6nyel is 8zoJg.ilja 
tabitt minden csendőr, ha al. emlitett szahálFnt ezen t
irás8zerű ho.tározványail lelkébe vesi s a szerint igyek
IIzik berendezni életmódját és magavisoktut. 

A cllendórcek, minden szolgá.lati elloglnltságu mellett 
is módjliban VBn, bogy az isttmi tiszteletuken idóközön. 
kent mogjelenbel!scn. S c9upán tlZ a körülmény, bogy 
örBe I:Izekl.l6lyéo tulán nincs 81. Ő vnlláHánllk megfelelő 
CgyL"lZ, ne tartsu őt vissza II mó,H vnlJtiRl1 uk isteni tisz
teleten vu I" reSzvBteltől. Istennek tisztelote nem a kiilOn-
féJe \'Jtllási c1.ercmóDiák megtanulásából, ismeretéb6J es 
helyes alkalmazúsó'bóI nil, hanom II szivből fukad és 
abban !lZ imahatl jut kirejezésre, CI. melyet az Egek 
Urához fohászkodva. lelkünk enyhitése czóljll.ból, ha 
egyszorü szavakkal is elrebegiink. 

Heszt vohet tohát a csen dór a mÓf! ,"uI1lisbeliek istt<DI 
tiszteletén is, mert ezzel egyrészt mélto kirejezt:flt ad 
ama. mÓfI vnllás es követöi iránt érzett tiRzteletének, 
músrészt megszelli ez nltal az azon vallásbl.liek becsó· 
Iósél, tisdeletét eR ragaszkodaaát, mert jogosan hiszik 
rólft, hogy lelkileg ,'eJük együtt órez. 

A hit, az Istenben való bizodfl.lom Nőt éR hireimet 
nd n flzoJgálfltunkban elórorclllló szenvedósek elviaelc
sére, mcgnyugtut beonünket jelen sotBunkban li remónyt 
nyujt egy jobb jö"ő iránt. S mig a kiehitii vngy éppen 
hitetlen ember, az élet veszélyei között bli.tortolanul üs 
tt\o!Í.cl:ltnlnnul áU, elcsügged, vagy folytonos pnnoszban 
vagy �pp(1n DZ eleggó el nem iMlhetó isteni knroDlláR
han tör ki n sors esetleges mostohRsngn.i ellen s turel· 
mtltleDsl'gévcl muokakcdvét is eLrontvB, roglalkozá�át, 
illelóleg esküvel (ogadott kötelessógének tclje�itcflét l,l
hanvngolju addig a. hitben megtlrőBödött lolkulefú ntI· 
hlso� em ber Istenbo vetven bizodalmát, 8zilárrlall rueg

.Ul I� "eazély közepette ; {'rós hitt(jl, tiirl'll'mmcl cS 
(�rnyedetlen kiturh'a'l8fl.l halad elóro a. kilüzött oúl (t'lú 
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mul D(:gl) uf'SEt-;t (� VJgl1."zt ad Df'ki ft tudat, hog\ 
erus hit �el1ett fi sors csnpa"al sem elviselhetdlf'Dek 
Eo hogy hten It henne bizokat (:} D(:ID bSl!)ja. 8 t:on{'k 
nl pjan boldogniusa io;; bizonyo", 

:-i lstraD mondhl..tJuk, hogy nekünk. cscnrluroknek 
le�D8�'obb '1zuksegunk vaD erre az torós hitre 

tizolgalatunk alutt folytono'l harczban allunk fi tar

sadalom t:rkólcstcll'ojeil"el, folyton küzdelemht'D ,IZ u1ö 
l"iszontag"ágaival eS saját emberi gyengesegünkkel. 
S bogy mimlezeket lcküzdhesBuk és tiszta lelkiismeret-

1,fl állitbossuk magunkról, bogy hinD, becsillettel 
l"egeztük d A. ránk bizott feladatot · erre csak 81. eröa, 

rendithetet1en hit. az Istenben való vlHtozntlan bizo 
dalom adbat NÓt. kit8rtá�t és reményt s ennek fi jeh'

btn boldogulhat unk is. 
• 

Az crkolcni élet tiliziaságához, a csendóri lilhis és 
tflr,.;sdalmi tekintély mCRÓV9.sához es fenntarlasához 
ama rkölc!Ji hibák kerülése is szükséges, amelyek a 
mellett, hogy az egyen egészségét es megbizhatóságát 
\"'E:szelyezte\ik, s a ::;zolgálati Szabályzat I. resz es ft 

csendór�égi ll. szolgálati utasillis általános határoz
yimyaiba ütköző fegyelmi kihá.gások esetleg ,etségek 
lt'\'cn, ft, c;;endőrnd meg nem türetnek, még a polgári 
Ui.r�adalomhon is csökkentik a csendőr tekintélyót. 

Ezek egyike az iszé.kossng. 
A:z. iRzákos'uig az emberi szenvedélyek legborzasztóbb 

elfajulása. Betegseg ez, mely ellen orvosság alig ta.lál
bató. Rabjavá teszi úgy II legtannlatlanabb, mint a leg· 
mlÍveltebb embert. 

S ha IlZ ember addig, mig egyéni akalaterejévt'l tel
jesen rendelkezik, nem védekezik ellene, később már, 

mikor a szenvedély urra lett felette, teljesen mentbt
tetlen. Az ilyen em her elölt aztán a becsüle', ft. tisz
tess�g, a jellem, mind Bí<mmh'é törpül, rút szenvefleIye 
kielfgitl>sére felá.ldoz mindtml J6 tanó.cs, figyelmeztf:tés 
mind nem bll!lzntU semmit, mert ha az adott pilla.nat. 
ban jarulast igel ia, hizonyos, hogy azt meg nem 
tartja, hanf'm II legelső alkalmat felbaszná.lja, hogy 
{orronJ2:Ó bzenvedé:lyet kielégitse. 

\"lg�ére i� a sok alkoboI tönkreteszi, elpusztitja 
i:Zt:>rvewtet, a��flB8a. egészei:g6t s megjelenik fi. vég kez
dete : a d�hnum tremens (idült alkohol mergezés), 
melyn�k

" 
kovetk�ztében addig ie, mig a. balfll a szen

�edts�ltol meg nem váltja, valóságos csapás 8 családJára es fi. társadalomra egyaránt. 
A magá.negyénnél ugyan leginkább a. család szenved az által, ha a <":salMflS az itlzákosság ra.hjá\"á válik. De az olyan fontolJ közszolgálathan álló egyo· n . t d ' 

' mID ft. CfJen (ir, mar nemcsak saját magának és tekintélyEinek ',rt vele, bantm a tá18adalomnak és a testlilet teki _ télyf!nf�k 18. 
n 

által Hzettdik Higgadtságát, nyugodt €� helyt's itelö

k .. pp�sn�t el {'�zti, minden semmi ... égert felhe\ "lll, mór

gelődik s hll ez ya!ll,mely mellékkör
.
ulmcnY

.
l'k (�k�zz�I( , 

duht' tetopontra hog A c.,llk rombolni, pURzlltnll1 ,·as.nk. 
S ba már az ittas emher ilyenekre kt pes, még foko

zottabh m{;r,ben vnltja ki a. 8zen"Veclély mindezeket az 
iszó.kosolmál. Ez utobbiak alig egy-két pohár 8zeszes 
ital ('lfogynszbisa utuu elvesztik a nélkül is gJt'nge 
Ilknrnlel"l'jükt.t, saját magukkal szemben is trhdethm 

háhbá les7nek. És, ha nincsenek melloitük, ft. kik egyen i 

be folvn ..,ukknl a romboló, pusztito kitöreBoket korll't.toz
?ák -.agy e�óRzen megbiusitslik vagy pillanatonként 
\'filtozó sze8zély(>iket ma.,felé irimyitsa.k, II leghorzasz

tóbbrn is képestk . 
.\ cRendörnek ennEMagva minden teheb:lég-ével, m in

den ukaraterfjenl arra kell törekednie, hogy e bor
zasztó :szen,,{'délynek rabjáytl ne legyen. ]le oktatni, 
figyelmeztetni kell őket e tekintetbcn nz örRpnrancs
nokoknak iR, komolya n es mioflen alkalommal az ettől 
való óvakodasra addig, mig nem kéEő. 

Az ön�p8raocsnoknak á.1 1 legjobhan módjnbnu , lJogy 
aláreocleltjeit e reszben megfigyelje s bA. valamelyiknel 
észreveszi, bogy hajlama van az iszákossngra.. minden 
erejével és minden megengedett e"zköz felha�znó. lásával 

oda kell ha.tnia, hogy annak minden ez irAnyban való 
törekvését megbiusitsa. 

Ott, fl boI n. jó tanács, a szigoru felügyelet ős figyel
meztetés nem hasznal, a szigorl1bb e8zközökböz kell 
folyamodni, de elnézni egyetlen esetet 8em 8zn.bnd. 

De nemcflnk nz örsparancsnokoknak, bnorm a haj
tárRaknak ifi kötelessége ez. És nngyon tt:rmószetes, 
hogy klilónösen akkor, ba az illetö mnr ittaH, sobse 
szabad vele szemben erőszakosan fe1Jépni, hanem 8zép 
8z6\'al, karlehe kell ót esetleges káros s7ándékt\tól cl
terelni s gondolatmenetének más irányt Ilelni. Merl ipy 
a legtöbb elietben sikerlii öt úgy maga.ra, mint mUqrn. 
ne�ve lÍ.rtalmatlann8. tenni, mig az azonnnli Bzigoru és 
crdyeR r�llépé8, fl körülmtÍnyek eme stadiumában, 
már - mmt fentebb is jeleztem . csak (okozza az 
engedeUeuségét és nehezebhé teszi a megfókeze8ét. 

• 

. Nem �evé8be. hátrányos a csendőr hasznnlhatóságnro. 
e8 '�cgl)lzlIfLtól:lngára II RZerenCRl'já.ték, vagyis fl vnlódi 
novCD nevezvc, il p�nzben való kli.rLy ilzn8. Hlit ez mag �rtlilmnij.nbL nmannó.l, mert ft. kártyás ep;yén IcgtöbbMzör 
lI�zákos IS I{· sz 'l mi k" é b 

.. . . ' " , onnycn rt ulo. m�rt kurtYflzm rendezerelltm korcsmában és ilalozás közben szok'talt s 
igy, La az illetönek nem is volna lu\.jlama az iszll.kosságr�, a. �yakori kártyázás közben lnssankEÍnt meg-RzokJa azt 18 es a m kó ' . , egllzo ft folytán természetóvl', mllJd IIzcnvedélyévé vltlik. Tndvalevl' dolo"', bo� az ·,lla. embe ,., ,"?J r nem ura saját akaratának, han�m pillanatonként 1'I\ltozó SZf'szélyei 

• Az a cBc.ndor, ft. kinek szenveclélye a kltrtyá.z!Í.H, épp ugy megblzbatlltlann8. válik, mint az iezákos. lia. A le{JjolJb 61'(íI�, 
JpJC"Zf,lIflnhh ('kIl7A'r(>k, eliCylleröt61 a le dr' bili'. � k('1I7r'�117. mir,t r(·lIzlpltl7'('ltJ.8r! 1 Oij:� J6l,lllá'f mellett hphll6k 

BRAUSWETTER J 
S7,c&:(J.(len. 

JótállAA mellett . ... 
IlIl(YCll ! 

l 
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,\ hllduJll'�:1 �t·lIl7.l,tI SdnJII\l'. IHlln!olualll lIIul nJlulIotúbHU. 

albdmfi \'011 nl, C'J;IJII ('·J�7.!IJ..'d\Ht II 1i::lrl)'OUHdul Ul('II,,1t 
lol t, umi ultin CHflk ICl'meilzctl'R, hORY II J.ó\'ulkczo 
IlIIpnn 8c>mmifi'!e, II fl1.Olgnlnhi.ml Ü6fl,.('hi�,::o rugJlllko

zn�lLoz D III OH I,o{h"o, Ii ImoH , I;;wcrült, I1t'l1I Wlö,lik 
�(oInlTlivel; nemesehb cl,líJokMI nom lolhRcrlik , söt II 
fly.II JglHnt �rdekóbcu \'I�ló öuktlpv.cst fl hi\'flhl'llivnl jliró 

{'uy'-b liöt"loRtll'gci ttlljC'!IiI':-Ht',t i8 I'PP ügy f1l1lfl nylLgoljn 
Inin! IlZ iHZldwfI, il.húl IIIlQV.IUllJlI\t ÓtH'lgl� iR ('HöH"n, 

,ugy ('Pl11'11 bUHZIlllllmlntl 'lllllIl villik 

TlI� tclHlt nkl\ttnn olynn ('scudör. 1\ ki ('uucl. fl 8%(111-
nrldynd:i hl�dol. nr:znl Rzcrubl'lI Ug.\'lUlllzol, II kötdcg· 
Hl'gllk bJ\rllluuk oz örsJlllrnUcllllolira t'B hnjll\rSakrll, mint 

II/', isr.likoAoldml AZl'mbeD. 

N(,IU ullbó2 okut rl...l �ihlgoBill.llli BZtlUyotll' ]rők lillroe 
"ollllról, mori biMPiCn nlig vau kÖZAl;'::. m(lI)'Il�k lnkosni 

liÖ,.Ött, hn!4unló olwk miatt, ('rI,öl(l�ihlg t; � '"I\JZyonilnj: 
IilllkroUlont l'gYfonol, !lll " ohll\nnli li� ('snli I.'lwklWk 
tnllin {iJlJl111I ál1l\ln is iRmt1rt 1H'IYPil'h4 kol! üjból l'� 
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újból eléjuk birni és ismertetni kell vele n? rrkölcsi 

r.üllött8�g ama megszegY('Ditó hatásat, a melynek az 

ilyen egyenek ki vannak téve. ., . 
IemE:rtdni és rot'g kell értetni nic, bogy eme crkolcRl 

hibái következtében sem a. csendöri, de mag pályán fie 

boldogulhat, mert az iszákoSI:lAg ée kártyázás, mint fi 

megbizbalntlanságnak és ha8Znó.lhatatlan8Ó�Dak
. 

le�. 

jellemzőbb előidézői, előmozditói, képtelen ne 
,
teszik .. ot 

arrR, bogy bármely állást csak türhetőcn IS betol t-

beBsen. 
Bizonyos, bogy ilyen éR ehhez hasonló oktatások, 

figvelmeztctéeek, esetleg Bzigoru megintéHí\k vagy ft �ol 
ez sem használ, még Bzigorubb (enYllések alknlmnZ8sD. 

folytán. hacsak egy kis becsületerzés van
. 
még beDn�, 

visszaretten addigi erkölcsi banyathisától es a J8\'lllos 
ot jára. tér. 

• 

Mar ez a ket rosSz sZt'n\"edély is elrg orra, hogy 
valamel)' egyén a csendőrségi szolgálatra alkalmatlan· 
nak minósiUessék. De ft ki már ennyire haladt n lej· 
tőn, annak ezekkel összefüggésben, sőt éppen ezekből 
önként következő s o csendörsógnél szinten meg nem 
tÜTbetö egyeb erkölcsi billá.i is vannak. 

Ezek az úgynevezett könnyelm ü adósságcsi oáhí.s és 
rosSz társaságba való keveredés. 

Az adóBs8gcsináló.s jellemzésére már itt megjegyzem, 
hogy ho. valaki nem a Boját biba.jah61, banem vala· 
mely vagy a maga, vagy a családja egyik·másik tagjá 
nak bete�sege s az ennek gyógykezeltetése. vaRY má� 
különleges családi esemeny : születés. kibóz8sitas, d· 
bahllozás, esetleg valamely elemi csapn s követkf'ztébi"n 
kerül abba a belyzetbt>, bogy rendkivüli l.iadá'lai fede· 
zÉ:sere elegendő pi!nzzel nem rendelkezven, sajó.t bitel· 
képességének megfelelő kölcsönt vesz fel, vag)'is 
nevbn nevezve adósságot csinlil ,  ezt könnyelmii 
adó8sllgcsinálásnak minősiteni s az egyénnek erkölcsi 
hibánl felr6ni nem lehet, éR a. követett gyakori nt sze
rint nem is szokas. 

Nagyon természetes, hogy az adósslÍghn keverl.ldóR 
eme mélttLDyolha.tó okait az illelőnek mindnonyiHzor 
kl:teégtelenül és elfogadhatóan igazolnia ia kell. 

Könnyelmü adósBágcsinálásnak tehát csak az olyn.n 
adósBágcsinálások tekintetnek, li. melyek korcsmai m;11a. 
wzásból, kártyázbb61 vagy mus Rzerencsejaték üzés€!
ből, ágy8..8taTtásból, a. mególbetf:shez nem szükséges, 
úgynevezett IUlustárgyak bero.zerzéséből, avagy ilyenek ko�(:tkeztéhen beáUó 'pillanotn:yi péD1:za\·8rok. mil\tt, baJté.rsaktól vagy magó.no8októl felvett kölcsönökből k�.l_

et�eznek I!S 8\', j]Jptó egyén eljárbából heiga.zoltno kltUDlk, bo�y B� állástek.intély fedezete alatt és nagyobh bltelk�pe8s('g 8zlnleh;sé mellett veUe (el a kölcsönöket a. vills7.flfi?et�8sel pedig egyá.\talán nem törődvén, e:' által a clJE.'nrlofl állÍts tekinti·lyét veszélye7,tette, 
A cJ!en(�/jrnj>k JJlinden ilyoemü adósságc8inál6.RtÓI tartózkodDla kelJ, mert n menett, hogy (mnek a.z oHiI. 

jaro paranc .. nokság tudomására. jl1t�l'a. e�etc� �egyel�i 

fenyitesnok teszi k i  magat es megblzhatoságu.t IS vesze· 

lvezteti. ennek ismétl6dé!óle esetén elófordulbat, hogy a 

l�stil1r-tböl is eltÁ'Yolitlatik. 
�lo.r pe(lig nelll tételezhető (el egy egyenről, hogy 

önként es eskü alatt ell'állalt csendőr l állását ilyen 

könnyelmütJ) Hszélyeztesse s úgy ezen, �int esetleg 

más ténm való boldogulásának egyszer 8 mlDdenkorra. 

utját 'tngja. (Vége kö,.) 

Néhány szó a polgári államszolgálatba 

való átlépésről. 

hb PálITy /./1'';11 c50ndórorsvezoM. 

Érdemes a. vi1.RgálÓdlisra, bogy mely okok kÓBztettk 
a. fen forgó viazonyokhoz képest a megfelelő javadalma
zlÍsu csendörlt'gt:-nyseget a polgari allaIDszolgála.tba való 
átll:péRre. 

Azok, fi kik erre törekprlnek. talnn pár H1.óhnn meg 
adnnk erre n feleletet. Dc: ne bamarkodjnk el a. dolgot, 
nehogy felreertsük elZYmti.8�, banem vizsgaljuk és 

_
keres. 

sök az okot, mely a csenclőrlegányscget polgál'l aJlam· 
Hzolgálatha. való átlépésre c�abiljn (;s állapítsuk meg, 
vajjon (�Rakugyan olyan csahilók·e ezek. 

rrudjuk. hOJ:Y az I !;7:l. évi II t.-cz, alapjim a C�, és 
kir. közöabadsoreg, haditengerészet, n. m, kir. hom-úl
ség es cBcndőrsegoól I g évig és e között legalábh 8 (o\·ig 
n1tisztk�pp 8zolgó.lt egyének, ha. megfelelő ignzolváoynyn.1 
vannak ellá.tva. és mllga,'iaeletük kifogástala.n, igén)'t 
nJcrnek nkar a közszolgalatbAn, akÁr pedig az nllam 
lillul segi-lyezctt vasuti , gözhajózlÍsi es egyéb níllnlntok
liliI leendő nlklllmaztntó'!'Ira. Ez !lZ DZ igény tehát, a 
mely fcljogoaitja n csendőrlegenYRPget nrra, hogy pol
gli.ri államAzolgillatba átlepbet. 

Do nczzük. minő allásokrll. jogositja fcl ez az igény 
az illelő pályózókat? 

Ha a pulynzó legalább is o. közepi sk ola négy alsóbb 
o8ztal.\ClbÓJ Rikeresen levizsgázott s ezt hi7.0nyihnnynynl 
is kellően igazolni ké'pea, akkor b i,·ntnlnokl IillH8ra 
pályázhat, ha erre jogositó igazo!vlll1yl nyer. A mele 
nagyon kevi!ri nzokDllk n. száma, II k i'k i 1 ,' e o idhlBrl\ 
pálj'ázhatnak. A lcgnagyobb rész csnkia BzolgFli Állásra 
pályázhat, o. milyenek az irodai, numti, postai Btk 
Ilzol"ai nIIlisok, 

A l:sendőrllégnél ll- folyó évi juliml hó l ·étlSl kezdő· 
dőleg már egy csendő!' fizetose éV611Hént non, oz örs· 
vozetö I lOn, az őrmestcr6 1300 koron Il. lijhhez járu1 mé,g a szolgftlati pótdlJ, maly 1 00 kOl'Onlitól JŰt) koro· nlug emelkedik. E szerint egy csendőr ahban az idő· ben, n. melyhan az emlitett púlynzn.trn. jogosult Icsz, mnr 1 200-t ,wO, az örsvezetö 1 4no I GOo nz ÖTmes· ter pc.clig 1 600-1800 koronn. évi fizetést k�p. 1>e vaD 
('zo�kl�lll. f·gS�b

. 
m?1I��il16tóke is, II milyenek az épitkezeSI potltJk, kl/teretl dlJl\k, feljolenlf.si jntnlékok. tömeg· át"l(IOY .tb. 

EZ7.�1 .szémb�D. � hivntalBzoJ�n.i, VI\AUti vagy pOkhli 
�1.olga� UllÓR OVI .JfJO 600. legjobh C!SC!t1IC!O R. mi l�eD TItka , . 7fJO korona javadnlmazlÍ'!Bal van egyhe·  kötve. �[C!l1l'kl))Clleke pedig nincsen mfÍ'! mint a ruh it· �o.tl Mnlllnj' éa a lnkbér ; ez n1.onban � CHencWrsl>gnél 18 meRvlln. 

:J'iElztlÍ.n látjuk tebnt, hogy ez a tizetfiH lIözel Sí'm Ali uTfl.�y.hB.n a. csendörBéRnól nyert jn.vufln.hnazIí.Rflu.1. 1!:gcs1.cn máHkó 1. 11 ., I ' ' I'P II n uO og n. hndserC'gnél �B n. 
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bon'\"E'd��gnel sloolgáln aluBzteliDel. Ezek, habár l:! evig 
ngy cnn el is bUZaIDO;!nhb ideig 5zolgáloak is 8 bár 8 
nlo��o" órmest�:r,; gig lli fel�itt�k . .  mégsem érnek cl 
töLb tizt.'k�t. mint {''fl 810 koronát. Es nyllgdijfldatálilul.: 
e�e1.én a oa PI z.,;oldjuk ntno nyerendó n� ugdijuk i� oly 
nekely, hogy az még lllkherre Ül alig elég, Dl'mhogy 
alJbol megélni, ruházkodni es csalD.dot eltartani lebes
sen. Ertbt-tó tehát. ba az ilyen altiszt pfilYlizik. �h·rt 
ha elnyeri azt az 500 700 korODR. fizet�fisel jn\'aflul· 
mtltott allast, b08!lubb szolgálat után c,;ak felmeg)' II 

6zeh'�e évi 900 101 111 koronára es ha .f.o évi szol
galat után teljes fizetc"ének elvezt"se IDellf'1t DyUg
dijlJa megy. ml giB csuk jobban von Liztosihn fi m('g
élbeti!se, mintha a cliapattól menne nyugdijLa HI 
�O" 300 K nyugdijjal. 

A c�endörségnel iB még érthető, ha azok. 11 kik bizo
nyos kÖTŰlmenyeknél fogva, még az igenyjogosnU"ág 
idejéhen is cscndóri ,"agy cBendör czimzeleB ören'zetöi 
rendfokozatban vannak B elörclálbatólag tovnhhi i'zol
csInt e��tcn iB abban maradnának, a c!'apatbeliek pt:l. 
déjat kóvet"ftl pRlylÍZnak. Mert a polgari áJló,SlJkLRn 
könnyebben elerbető nősülés és az eseUeg magasabb 
ö:;;�zegü nyugdij clfogadb8t�an csabitbatja öket. Ile mST 
az. öcsnzetöknel �8 ennel magasabb rendrokozatu al
tiszteknd ez érthetetlen. Anoal inkább, mert ha az 
ado é.,. f'flY�b levonaaokat ('S a fizeté!mek bélyeges 
nyugta. alapJén való relH;telét tekintjük, magasa hb osz
szegu J8vadalmazásban ott se részesülnek, mint itt. 

Tudom, vannftk� o�vaa.óim. kózt.o a kik azt gondolják. 
hogy ha ft cí;en�orsf'gnel dtvó SZIP;Oru fegyelemkezelés 
nekem eszembe JutnIl. akkor majd megtalálnám az okot 
a me�y .miatt ll ,  polgári államsznlgálatba iparkorlnak 
c8endo�E'lDk. De f:"n csak azt. mondom erre, a mit külön
�e� ,mmdf.'n gondolkodó bnjtáraam is tud, bogy ez az 
alh� tAr�hatat1n�, mert oly kényes és pontos szolgli
la�nal, mmt li. ,mliyL'ot a .. c�e�dőr teljesit, a (egyelt<m 
BZlgO":, ,k,{'Zf'lc�erc nagy szukseg van . 
. 

' A kl ,JO �t�na "olt,_ Rbból bizonyára jó cElendör is \ahk. S a �I �Ó csendor, az oem találja 8zigoruoak fl. regyelf-mkezele�t, .mert köte.le .. �égének iparkodik ponto�an �egr�le.IDI �S arra torek!lzík, hogy e}öljaróinak mf'gel�g(o(lc'H:t, bizalmat �s !-izt!retett,t mindenben k'J· • demelJe tcr 
.� k� pedig nem erre törekBzik tS nem rend.·li aló. a. saJ�t er,leke,t fl flzolgálatnak, az eJött szigorunak tünbf ti: :�l 

d
� rc��I('�kezdéiJ, mert bi�zen téVC3 l!8 könnyii 

�on t o 8'JmodJánal fogva. könnyen Ö!ol87.t!ütközés-be eru"l 
a '3z8bályok�al, az f'löljaróival ée ez tl'rmtnet. Fzeru eg maga uta n vonJ'a a t ·t · · kenlésnek . M 't 

. Z ,  Q, ml o RZlgOru rl'gyelcm mmORI . 8 ml azonban csak eA k·· bogy (jl b '  
z oz arrn 

let nek. 
aszn08 \�)ává. lenni kényszeritse a testli: 

b 
tp�;n

d 
iS!)' vagy.unk a nŐRülf.i kérdés&\'el is I ntJ· k fJU,y tr emelt alllRztjeink Rőt . 

L 
. J u .  

ba.n RzoIgú16 eeenrlörök . ' . dU
JIl .han egyes hORHzuh-

li:si E'n�eddyt, mr:rt i'za��r�n 
k 

tobben kapnak nöslI' 
fl boI lJ(Jflnek valtí laká�ok °va

na 
k 

a� olya o l�kto.n�ll k, 
tf:leetn oly bélyekrl: 8. uo1 

,?DR 
k 

tB ezen kl\ul klvé· 
cbenek, lakbéreket i; <:noedt;ln0 8oC k 

vtlló lakÍl'lok nin-
T • k '  ... " yezne .  UflJU mJmlannyiao bo . k .. .. 

múdon elba.t:.,rytak a tt,.tuktef 8��� kozul, a kik ily 
kiJdva gondolnak V!SlIza (,lb ' k d

n fiJ Ro�zor bún 
Men ne IJigyj� 8tmki ho 

amar o ott d.hataro1.állukra. 
nJawl t'ltlortUl6 9ár ' r�á'!' O�t 

�fJlgllrl flzolgalatban 
tlft.:llJJe�81!D 8 k{Jmolyan 

J
do'l 

. '
k
B eng�delmeBkellni 

I k J(OZDl cl1 Es ' , ' 
a tanya "8 IóBzf'rf!lv�nytilizto atási é mig Itt II 

munkát a C8élúJal0j( t főzl':nö 
g. 

d 
s mé.s uwwnló J , mID encBJ.{yerek, lóápoló) 

végzi hehetLe. oU fi szolgai alkalmazRsokban usyan· 
ezeket a '  teendöket is magának kell tf1ljesitenie. Azt 
bis1.em feleflleges dolog erról böwbbl"D beszélD i. .\ k i  
ml'rlcgelni tudja II ht·lyze1·t tS összebfisonlitlist tud 
tenni 11 mostuni hehzde l;" az elnyprendu üllássfLl 
járó hdyzl'te kiJzött: az úgy sem kivánkozik el u 

c8enrlfir��J!:tol 
.JÓI meg ken gondolni mana.pság minden rmbl'lIwk, 

mikor egy mnr rnegszokott álhisát elhagyni rtkarJIl . 
vajjon Ilt'lyesen cselekszik-e? }Úioden csehi) terml' 
!-izetu kelleml.tlensl;� miJ,tt nem érdemes ujabb plUyát 
válasz/uDi R UJ életet kezd"ni, Egy komoly gondolko
ZAHn (tirfi ezt DL'm iB teszi, mert nem esik kdsegbl1, 
ba cgyszer-mus8zor nem is lIRV történik \"alami, n mint 
remélte, \"artn, Az él�t küzdelem itt is, mfl.Hutt is, S a 
k i  sokszor k�zd, ritklin vegez. BdJteltloül cSE:lekszik 
tellIH. u ki magn iMzi elö a magu klird 

ÉRDE K E S  NYOl\TOZÁS01C 

Az <iruló lmj!o\zúlal(. 
Iri f;, IW'IY j.l' III l" clldórőnn( 'h'r 
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benDunket Ezen I'D már akkor Í1 dcsodlÍlkoztaw. oo('rt j.(J� 
Ismertfm e,t rs !lok bajom is volt vele lJ _há� 8�kszor talal, 
koztuok boi egy, hol ma'" korulmények �ozott. dE:> mrI; 

, . .  . .  A rdőőrre intézett löveA eredmény" HomnDlR
l

l"
A 

kl,sert: 
Int 

z = brassói csendörkerületi paranc8' telen vo t YllElglL 
llol;ság mtezkerlest're bev.'zettetett .. . , . 

sohasem érdeme�ltett annpra. bogy kOBzonto�t ,"ol!lll. , 
'\1 otán ot OhllD mindenre képes Illll1ro�szaDak lsml'rt{ ro 

f.S 
- �n' el a. ml'�ln'tlkolt méf,\: t'!leteriís ember ,'olt, l\Tra ft 

ko,"ct.kf'ZMf�Te j"utoltum. ho�y csaJ • .  nálánÁl. erosf-hh . l:"!-' 
hu fnjtuatta meg. ez pe,lig !I,{.·re tdJe�cll T?lllí>lt, de. k�dr 
nOS(-D. bogJ Ó is "oro�hajl1 vol t :  ti��tábl\D , eltem ICDUI H' c. 
hOIr} LIO teth-' nem lehet mib csak iS, . 

k �iJOthogy I'edig f>7oklisos bontattes 19 ,"olt, azonMl B. �7.
sl"bárához rendel!(,nl és kc.rdör" ' oDtam ll. c�elekll:l('n)re 
niz\"e. Tagadott konokul, sőt fl felmutatott vt.ir�s h�J.llZnJ8k 
IftUftr8. se jótt zavarha, -- falusi fZolá!lroócl f;zermt kIJelent, 

vén hogy nfmcsak egv tBrka kutya "lLn a "dágon, BIl}lá. 

111tal is me",iz�g!Í.Haro. dr , nem '('olt r�jta, a k�re�ctt l�g� 
Azt azonhan észre�ettcm rajlu, bogy o. hajszalak lattarfl m f! 
lepódott . ' l 

Elbatliroztam tebát, hogy lakli."lit HI 1t�ullltom. S J!l� II 
leg"lllpo�a\,han "égeztem n kutalast, az IDg mtlg�f'om e-
TÖlt elo. 'd� �br.már mr�hiulultI ak éreztem f{·ménycmet, ml OD . 
at udnron j'rkál'fa R ré<;z{'rbe berakl'lU szalma tetején 
cnrí:Veltem, hollY al rönddf,j elóbb meg Jehet�tt bolygatl.lll . 
Elrendeltem tehát az egész szalma k'szedet.,�ét. �I . erre 
elbaldnyult �S tiltakozó !z8"ain j!l él'lzrevchetö 'folt , IlZ IZC,8.· 
tottllág, Mikor pellig alij:( egy kel és s1.almu k ' 8ZClh sc utun 
el6kerull a téli iDg, "lkiáltotta mIIgát 

l'''':I,t! ragyo);, fJf'l'fJllok mindt:lll, éJI gUilkortflm me!) 
I,�. J-t, , EzntAn (,loadta., hOIrY a ruld"kf'n o s7.cszólolkozotl (s. ,1,,'('cl 
i.s tettlegc!!lf.grc kerul"PD kött.lk a dolog, döhébcn a (n kér
géhez nyomvlL, megfojtolla Az IDget pedig csak azért huzta 
le rtJIIL, hogy Ilkként 8. nyomozá.!lt (élre veze�llí'. ' "  A tettest L6i8mf·réll� ée I\. búnjel alApján a. bll'o!l JJgnak 
8dtuk át, hol elvetü' méltl.t bLintetéllét. 

Számlalan�zor hangoztatott eh' az, bogy a nyomr,zó c!!cnaör 
finelroét IL Irgc8ekélyeLb nyomnak VR�y tárgyonk fle ,�Z,\�,jul elkeruln!. Ez cSf'tlK·n Le; ennek !Izemelőtt tartása ('fJ klh'TJCrlt 
!zf'mélyismer. tem tJegitett oly hamnr és könnyen II ",ZI',p eredmén) hez, 

rr (�PEmKBE7. 
.b .. uj �emzcti 87 .. inbáz. 

A mull szazarl :1(J· as "veiben nemzeti Közndakozllshól .. plilt Nt'mzeti SZlnhaz nemsokRra fl multak emléke lellz. littl:ljesediK rajta iH. mint annyi �ok máAon, bogy BemmiBem maradandó a vilá.gon. Tüzbizton8ági CB technikni flZ"mpontból már hOAflZ9.hh irlő óta kifogá"ok merültek 
fd ellene R mo�l mlÍ-r végkl"pp elhatározott dolog. hogy t"géezen lf;bontjú.k_ Pedig u. mf4O'nr BzinéRzet benne fejlőf1ölt nagygyá B n mngyar dráma i8 henDI' emelked�ll európai Rzinvonalra., Emellet� "lIBr n. azinéazet gyermekkorába.n na!Zvohhri�Rzt II külrőlll fB a német 8zínpadi irodalomhc'tl' táplálkozott - ti \-;(!RőLhi idökIJen, fl ma;zyar szinpadi irodalom erősbödéFíc után nAgyon wkal lendi�tt a nemzeti Irodalom mflgyaro�itá.'1f\ körül, KépeinktJen &. mORt még rennálló Nemzéti Hzinlulzut eR a. hudapl'sti Nél"'1.inbül,at mutatjuk be olvaRóinknak. rlóbbit Bzf:rt, mert mig az uj Nemzdí Színház feli'pi.tI hely�be l·Z hérelteUoU ki, ' 

R I B E R .  

Gyilkosság. A fehérroegyei Ki"Umg. k?7.s�gllen Juhus 
, . 

l l" órukor Tóth Islyán kudnngl lakos apó· I .\-e� IG'JJ� 
, "  Ppternek laká.sáha hatolva, ott nZ,nnyós�t 

aDil!!., Qspnr ,. Ó át ' anDak 1I:itVl\D nevu 
�1��;���1:.áJ��:�:�:n�:�:!

t
��I��v�l ö��:e:al�t:�;a;a���v:;��� lye8en megseb{'�ttctte, azután pe � ,  b m og. 

tatln A kishingi ör�nek a helyazmcn nyom a� , é Cl jolent jri.róre n hullEit és 
.
0. sebesülteket. az e eg 8 o 

meg:mrnteltf, a tettest pedig elfogta. , _ 

n· ·t é ylet A hunV6.l1megye l hmc8unesflen. mamI ·mer n · " [ . bál . 
vI ·· r' l I .

. Ar·,nl'baul'n r. t o, Krausz � I Y ntlvlt az I ,', RO ,-,n t' ' l  ' . , .. l ' t" 1 fe1ügyelöj{:lHJk 'laka!laha julius L-l,án éJJo 1 
�

r
� �h

,a
� iamc;etlen teUcsek dinamitot dobtak. A e ,ro an 

dinllml� Klaus!t és n"jt:'t kon nye? megseb,eBltette. a 
lakÁ!4t �s hutolZatot pedig megrongnlta- Az Ismeretlen 
mcrén\'lók ellen a nyomozás folynmlLtba tétetett. 

TUz·. Pasztó bevE'smegyei községben ju1iu� 1 1-:ikén 
Robl'im l(ó'rolv t-6 fiai budapesti fakereskedo c.zeg�ek 
II mKuti allomason levó faraktára. fl mozdo�\y sZlkr{utól 
meggyulndl és az o�� {elhalmozva vol� mmteKV: 1 5�)O 
vagon tuzira :!OO,OOO li kárérlékben elegett. A kftr blz
tositas révén megt�ritL 

Fegyveres cBa.v8rg�. , No_v�k .. Albe�t Aba.uj·�orn�
meJn' e Szögli�e� községi IiletO!legu eg,yen ,a CR,: o s , kir. 
�H. gyalogf'zreri�ól roegszökött éB Hzögllget os .K�rtvclyes Községek erdei ben fe&.vveresen cBavarogva a \"Idok l�k08' 
Rftgát rettegeshen tartja. A fegyveres csa.vargót Vtr�g� 
jó.rásőrmest<>r. tornai, járú.spnranc8no,k II Bzádaln:asl� 
szini ('B komjnti örsokröl ö8szpontosltott nyolcz fonyi 
legén)'st-ggel üldözi. 

, . 
BUC8U8Z6 • ..\ közelmultban állandó nyugnllo�anyba. 

IwJyezett Hcbieder János járlÍgörmester az alú.bblllkban 
buciJlIzik 01 n testület minden tagjától : 

.Hu8zonnégy évvel ezel&tt, �züleim és h�ráhüm 
�llcnz,;se daczára ia követve SZivem sugall nt at és, il 
c8�ndör8ég iráDt érzett rokon8zenytöl vezéreltet\'(> lep 
tem be n cSl'ndör8cgi testületbe, Öszinlcn mondhatom, 
Roha BZ� sr li-ppst meg nem bántam, Bü�zke ?ntud�ttal 
viadh'm mindig a tsendőr nevet. �rO!!t perhg, �I�or 
törödöU'Ipgem és rokkA.ntsúgom a l�stillc:t elhagyllsa.ra 
t� nyugúllomnnyba vonulásra késztet, meghatottan mon· 
dok IJUCRut minden hajtárnamnnk_ fi egyhen mindannYI' 
nak iizive8 jóindulatába és emlékehe ajánlván mngamat, 
meg nrro. kérem öket, bogy a c�endör8égi lestiilet és 
elöljáróik iránt, mindenkor adandó, példás rn.gaszko· r1t\<lBal 68 sohasem változó ti8zlelettel cs szeretettel \i'lf1lteRsonok_ AlázatoB tiBztelctt{'.l kérem ezuUnl összes volt eWljár6imllt is, hogy azért az atyai jóindll1n.lért, 
melyet irányomban tanusítani mindig kegye8ek voltak, oszinte kö�zönet(Jm (.8 80ha ncm muló b!Hnórzetem jjnk"n� 08 szivhő1 jövö nyilvánitáe6.t, kegyesen el fnglulni méllóztnHRanfLk • .  Budapest, 19IJH julilUl bó. Schiedllr ,JO,DOS ny, járuRŐrmfJRter. 

���y komoly, tőrekvő, szorgnlma'! éR mogbizható volt alhMzt hucsuRzavo {' Z, melyet örömmel hozunk n. teetiild minden tugjíLDlLk ludomásara. 

Batárslirt..éa Julitlll 13-án a Iliatralilha; örkkörlllt· h"" tar1t.tziJ \ ulravli.m közel�ben öt román Latflrör katrJDe. tl)',). magyar aht.lha16l Jnallyar teruleten roPg. t.ámadrJtt, a magyar t�Tulet(:u állott magyll.r l'rJ\6ör1'f� , Irítt "" ft mr'I(1.KfJJa.dfJU magyJt.r alallvl'i16k közül tize' 

Szerkesztői üzenetek. 
\ "i/.I·rIH''Il.tlJlI('g u('vh'len lou-h' kr(· IWIII v(tln"l1,nl, It('I.il'atut \ i" .. ;ra IWIII 1\11, lov('lh('n IJctlll.{ (''Iul, 1',WIl IdV(lh,!f'''1 

fll:\, ,"wi " k  hl'u váhl'4zol, Im Ro vft IJI'I"', I{('II� 1''''\C('I.{t'u(\ 1  fol.{' n. 
nylh(lIlftl4tUl IIU'I{ IIt'lll lutható. l{i'I'J UJ, ollll(.lJ'oJt\n 

I 
• 



1 908. julin. 2r,. 

u l\'8.';óillkat. hog,y lc\(!lclJckel bé.lyeget oc IcUldjenelc. 
Szolgálattal Icupcsolllto!oi k é,'désekl'c c .. ak az cJoIctbcn 
vúla",zo)un)t. Im a h:érdé", ftltalftnos és ronto�ahh jelclltöségll szoJ�ála.tI Ugyct hint, ah"kor is a f('htotett és 
II t{ll"J.,,,)' léllJcgé llcl{ lnf'gfclclően iolzü,'cgczett kérdés 
clőrcbocsátú ... á\al, hog} uz adott vAln .. z lIlindcuk i által 
megérthetö legyen Ji! i�y a fcle.�lcJ:"('''' Ichdc.r.ősködé4 
"eknek eleje \ etcs"ók. I�))I) ily mÓfion atljttk IJH'J; az 
últal:'mOI; lilii, cltségct clUlllozditó \f\la ... zokut ls. 

Ör ... :l[ozo;;gc',. Sorajej:rYIlkrul ké öbb. Hogy a C3l'IHlör��gi 
Lexikon LL kiadt'l8B lOikor jelenik meg, nem tudjuk. Az Általá
n08 Ismeretek Tlira és A szeszel italok és a nl'mi betűg5égek 
elleni óvintézkodést ismortető könyv már RzVtkülr1ctell, 

Cs, J. 0lv8s88 el mult �vi �6. számunkban • cr. A. o cFendőr
nek adott Vó.laR,mnkat. 

P. J. Kérdése nem elég világos, s iA'Y nem felelbetünk. 
j{lItató. 1 .  és 3. igen, az öss1.eg rendelHileg \"811 �zabá

I)'oz"a, n "onalkor;6 tábhhat minden jegyzői irodlÍban ki un 
filggesdve ; St egy koroná!! bl:lyeg, ba csak a7rgénys6gi bizo. 
n,·it\"lí.ny alapján nom bflyegmentes; 1.. Il 8r.olgabir6i hivatal 
bitai kilíllitott igazolní.nyokért a köp.s�gi előljáróságnnk semIDit 
�e kell fizetni ; II jeb'sző ,·a.Ms7,Ínüleg nl'. iga:'.Ohányért bonynj. 
tfLnd:, kónéu)- moginí.!ln fojébon fizettot magátInk, fl. mibez 
jot.:"n ,nn. 

J�conida.,. FeljelontcndO. 
n:. J. csendOr. I. Nrn oletleneég ; 2. Dem . 3. 111.610 mur (el

,·etto ; J.. hn joglalnnul uUlI lajdonitotta; lopú.sl. 
\r. A. A rllngeor� a kerületi parnncsnoksAgmí.1 "ezetik, Igy 

l1em tudjuk. 
'I'u.l ui "ágY"I. MoglullTllllnak; 3 1 7. �I..; nOID lehet tndni. 
N. J. J. :\"bgmaradnak ; �. kérjo Rzolgálali ulon. 
H. 1. Ifa nlkalmas, igen ; �. �!! 3. pr,i bllllzolglilotra II vnAlIt· 

hoz monni nem lehot , II fel\'élol napidij,,!! lIlinő�őgbon tárlt'nik, 
s pálynfelYigylazóvB csnk II Ull'gki \'linl szahiugn Iotétele ul:in, 
korülbolül egy' két Jv lDuh'a nevezlt'tik ki, IDcl)' lIIinú�ó�, h oll 

mindaddig megwArad, a mig az üresedéshe� kÓlleAt rlll?,��at 
nlÍlkül, hivatalból felvig�á:zóvá ki nem nO"eztk ;

" 
1-_ ol llnpl�IJa\l 

(·s gyakor Doki minőeégboll eltöltött idő :l. n!ug,hjba bf!9� ,mltl:l
lik ugyan, de a csendórsógi, illetvo kalonal Izolgála�1 Idő UlÓg 

közvetlen átlépés eseh"n is csak akkor, bit ezoll uto: �t!1Il II 

J,)'ul{dijpól1ék a Vl\suti nlnpbft. befizotlotik : oz n pótlők 87, Ig-�ny' 
, I " ' t"" ló t k'z\"otlen átlópi's olloteu Jogoellltsúgi Iga7.oh'ány n BPJ IlIl or II o 

• b l" O I r mo nlllpO!lall II dolgot, 00' a boliigyi hlrczát ter e I. ont l) Jn g 
hog�' holtig Inrl6 s:dlnom·bAnow logyen n "égo. 

. , " k k 8 i""v Ilu"el nhnok:l.i 1ro. ycllcú. örwI.ster. PaJlIr OSRrlln van k. , 
nem közlünk vekülcloU JUllnluíjn otlll�íi.lldorolt. no llll'rt lllun-, 

k' "-k I . II -,·os eitIrt "n"" kllj&L61 tt,het��g tunik ki, uru - t'rJu , 101:".\ ).: . "'_ 

ilIIIJort fonlollnbb "II érdekolt,bh uyomor.AI'i l',olbket .'lolg"1!I�n 

"d 'H I o�nn rOKJn fdblhl-rol {,� fU:t kuldje Le. Igy 6lfllllld I lIJ' Ifi�zn 
nál nj t:8 nekünk ill örómet okll7. 

I UI'. 1'1. úti, lill /1 IIwlgAlntj illojMo ,"onlltkotó lI.talo� h�
1 
Y'" 

, I . ól link II h,hll"ltAga IIh Aok M IHI Ün könotlOllltl Ir'potl lit -- WIr c " , I �Iati kkor bI'Mr. {lIullhato illU � irnlokloól j:yllzMll(1ln�nk UHI" fl ' 
, . 'JI I \koit , . I rt h\nylcjl:euI't:l l (I ,  i,loj o 1 !l0'" évi jll líUII h"1 ngOlg illO -
I"" r "'1 II !I . 

I l" 'w !i\(\1 S 1l�lIgl lj {'JI')U • 81Mig r"gjn úh'oltlliJ lllllghn R'JII II � . , � "UO �or • II I 'UMI koronIl fllnllllul"8 I'� ., • Jlllil1
" 

h,', l ·  vol loh'u, It "lU . 
I r I . �Mil\',1 . . �IIlO kor"lIl1 uu II \l , jJultli, 1I1"gy Tlyolclflcl r" s7.0, 'ngp" 

k 
. 

, . 
I 

. I 7& koronát tOIl1: I. lUely ó�lI1.0R"ok (1j.(' hn'"1 I!mpl l fl 
k 'I"'k . 

. • d' I ' Illem rCRIH' tnJII I. AMid",. lJ elyoAolI lI�y mOll ln, 1010 . kk r " rOli' \ l I'6hll C.,lIW)l)t·. itll II' Ollgoilí·I�·1 U1eJl'knki'JI�' �III,Z"OI nom , \ j · t l ' R S ln" Il' H Il  Ilolkt'z�RTo (,lIó la.kB.1I 10llz r,lBU rtl 1111 ll ' .  . "t � IIIJ'llUI/IIli. , , I \ j rn tllIICR III 1111 O IIII/Ihnl ; igy h,hM fl ku" I MOM II iliI . , r 
ó n,ón" tl. 

A RP.Ií.Julúk 
'
!lzáJ! lélokro \'IlII, dll unUl vnlólllthnt" lIIl'g. \ . 

bOIl fnluloge, omHltl/l1 tonni r,da. 
" IUalöJe/{ 11Ióll:lltcllk. 1C. .l 11" Ilfr" ,'·,,1011101, Ú�'" kino\'u1Ik" 

I n fohll\lu I k Irboll I'� pa, lU -';""lúlcl C�OIIlItJr. I. I;{llll . :.. , " • .  "
I
"
k fl!. AtMI hlg�, 'I k, hull 101Je�1 I ·t', II IIlt�'1 nlklllllll''''I\I, do hnt.:"Y II I'ro 

�5' 
llog")" h"Btozú zolgitlata alaH millo IIzorgalumlDal, oredmenyo)'ol toljl'sitotle kötele!ls�gát 

A. I. Igen ; 't., 3. sem kf.ré!! moll ott, sem II n�lkül ; 1-. nem 
No,'ák iirl'lvezetö. Ugy tudjnk, bogy m�g ninc� sajtó al' 

rendelvo, lehA.! lIIog sem rendclholii, 
S . • J . IH, a ki idtlsebll jlirorvelt'ló. .. 
n(,lH�n.l. :Sincll joga, nom kölo\!�ek. 
II .J. ha,'a�alja. Egy (17.", III igo? be1610. 
A. A. oha �a el a oLnktanya .zIIbál.rok. 17, pontjit.t. 
PuprAclmcllti c"endor_ Al; ált. 6zolg. He XV. (ej. Il) 

pontja tolju fbhillÍgositó,qt ad. 
Soós iirh, e2!eW. K�rdé� : Guuast'lg-i hrményeknek 60-100 

koronáig torjcdő értékben . a  mezőgazdaslÍgról �s mezOrendőr. 
s{.grőh sz6ló 18!H. évi XlI. tez. 93. t·ábaD felsorolt, bokl'riteU 
helyekröl bem{18t:i� utjlÍn véghez vitt ellopha miként minO
sittetik 'l V4lan ; Lopú'! ,·(,tség/'nek, ba('illlk II bth. 3:16, §-úbon 
foglaltak nom nYl'Tllek alkalmazlÚ<t. A Ibellliiuás. jelen esetben 
nem ad jogalapot arra, hogy n lopÁ!! btlnteltnek lDinő�ittessr)k, 
lDert II mezőrendőri tör\'ény !.I:t • Il) pontja gazdagági tl'rmé. 
nJekllek gyllmólcsös kertből. szőlőb61 1Otb. bekeritett belYf'kről 
bf'másp.fls utján " 111,$ cJlopABál liO kor. értékig liihJi.glÍBnflk millÓ' 
�iti, Ig�' lollll.l a btk,', 3:m. �. :1) J1nntjlib811 emlitett I IIOIDI''''ZliH 
ettOI éle�t'n TUcgktilónbőzlelelil16. Ebből önkállt kÖ\'otkezik, hOI'::\ 
n GO 100 koronáig- terjedő kriT l'''lIk lnpás "Jh�gének minó. 
sithetó. 

lJ. Sopron. :\It:g neUl lelt beterjoszh·c. 
PaUmkai ör ... Sorsjegyei közül I\P. 51"'8 50 IIzimu osztrik 

"öro� koro';zl or;;jcgy a törlesztési huzá�on 30 koroná,'al ki80r. 
eoltatotl. 

B. \I."ÚIHullf{Iga. Son;jegJoi közül ti S!I;t�_13. uámll ma
j.,'yftr \'oros�ercsr;t sorsjeg�' ti h.irloutéai hnlli\Öol1 30 koronával ki
Ilorsoltlltolt. 

Ylncze Ilr. csend ur HőgyJsz. Rogy ktlrd':s(.re \"4Iaszolhallsllnk, 
lOnjt'l'J(1inek !Iúl1llnit {sorBzam és IIz,"wl is ponto�an közolje. 

'I'tihhnl.'k. A zsold éli fiZol;;lil"tj p6h1ij emelése f"lytaD ft 
nyl1gdljak {!! v�:.:kit·Jl.git(.sek níltOtott öUZIlge mint ilktékes 
helyről t,"rll'8iill1nk egy tiilolá1.8tbll II IIZ o.�s!l'fo�ll\h'a, a mel:ret 
annak id"Jt\1I mi iM közro (ogunk 8!lni. Addig legyenek ture. 
lemmel. 

Baku. I .  01>61164 el lapunk 1906. thi .t.. ar:áwrtbOTl .A batár. 
rendórl!<'g' cúm alatt közölt czikkl1ukoi és fl f. ó\"i :!5. �,li, 
munkhnll .Tullni \'úSSó osendórnok. IIrlott iizonotiiuket. 2 111'11 
seregliokbon mORI már t'h'yollűl br. Fojl'n'l'ry Qéd r�. tI� kir. 
Ubornorna:.:y \"an A )fAria 'l'orJzia rtlll!l IO:'I.gkereu tjé ... el kitiin 
loho, azonbnn oum rendjel 10,·tI:;rjai w{.J:" II fDn�óge Alfon7, UI, 
clilioi kir. hl'Tcu;:, Co�erl:l. grófjll t;1I Ú runl"-'ge Ernő Agosl 
cuwborlAUlli é� hrATlnschweig,lunebnrgi kir. herczeg. 

A l Itlhlí ii t·ci-:' 7",nn(l:lf. Igl'lI. 
Hn:l,gon) i ünllc .. lcl'. I .  �Ú'11I ; :!. igen, do {c.Ir_HerQdó "hi 

e�ik. 
1)I·Óha('�(\Il,It)r. B,irmel.\" kÖllyrkorllMkNlraboll wegkApjll . 
7:('11111('1' l)l'..,\t'Zl,tÖ. OhllR11lI nl I"pllnk f lIii �!i. sp.lÍ.mállRlI 

ISOÓS ÖrR\·ozoMll ok. ndoU üzeuohmkcl, A bllJyogot lapunk jinnni 
lio,',: lolo/hik. 

'\nlll1lt,�-,(\1 lir('g' Z'""IlIHh'\I·. I .  és �. llom ; :1. A btk. 3.'l6. 
:!. pontja nl'rint IUinőBi!lő "üntett (1.lk. 1 1 7. lupohlal:\1\ lo\ő 

l :!. I,onil I \"dli." . .\ L{'I,,"Qgel ]AptUik jAní.rll l'e"�Ie-
h�luk. 

Ene") Ur. "\ Ics,mllóH\(/o:io t'OI uzul�lill\li. púhlij kiJZolt I.IJ. 
/I kiUolillo�j'\..:, hnt{)" n .. elOl,bi 111/1\1., A nt,',bhi waplo iUoMkt\t 

kÓPOI, C'7.I'ljll lIIiTlllkdl6llok IlRynlllll, I. i. II l'l�lldőr!lóR'J 
.
. "klll�n. 

h'gou uolgi'lint 1U0RÍl1ll1lJulIlll.�n. A .lIolglllah l'otflIJ '  I�"nl 
8 lS{lltl IIU"'l dij) kil'l;t(uitő r,'uo 11\0111 ' foglalhAt,) II!, Ult'g 8 
r8l1g11 "I:il,\"h" nOIll ,!lorolt h""illijnsoklll'd 80111. 

rl" ,l. 111\rulIl lI,rt'. 
1. •. 1-:. I . \ kúrl'l Jl'ynkorlAtn 1I<:t'riut or�� 118�'g lll. J. l' 

\.nn. ' !1:,7.',--�7, u.l -1. Böns,·gt\tl . 



CSENDÖRSÉGI LAPOK 1908. julio. 2G. 

HIVATALOS RÉSZ 

L(�gfeIA6bb elhatúrozások. 
Ü om-,,=Il,i t',<; apostoli kil'fi!!li FeI.�l!1c lolyo évi 

Joliu. bó IO·én B.d·Ischlben kelt legfelsőbb elbetá

rozé.Báml : 
r uy Oszkár, II 8zékcsfehérvari VI. számu csendőr

kerületnel létszám felett vezetett alenedest. II magyar 

kiriUyi helü�yminiszterjum csenrloTaegi osztulyannk H'Ze· 

töjét. ezen szolgálati alkalmaztisa alóli fclmenk!le és 

létBzlim felett való vezetésének beszüntetése mellett, II 

l:oll):�I,(iri r. s:dllJU c.�eltrl6rJ.-erü.lt'f raram'snokli" á és 

OMIt Ödön, budapesti lll. Bzamn ('sendörkerü!ctLeli 

alezTede ... t, Larült,ténel létszám felett való vezetése mel

lett, a n/" !lYn.I' /;i,-rityi fJl'lii!lyminiszf,>rUtrfi csclHlrjr"';�[Ji 

I,s:1 ti lyri /lllk ,re:t'lr.)j,:ve leg kegye ImeBcbben I,-j �1t'1!1':: III, 
to,ábbó. 

postupiczi 1\(),�/l;a Pal ezredesneK, a orassói \'ll. sz, 
csenclörkerüle-t parancRnoH:í.nak basonló minüsegbcn 
l'oz.'1Ol/ylm CR 

Bencze Bálint őrnagy nak, ft dehnczeni rI II, fll.nmu 
c�endörktrület mlÍ.socl-tor1.stisztjénck. ba<=onló mioőaeg
IJen IJwl"pe.,I , c  II I lIi áf!t('/y,':é...;él .. végül 

E"!/c!"I' Fcrencz l'lTcrh'snek n. kolozsvtÍri l. Bzamu 
cllcndörkerülct pa1'RIH"moká fl II k, mint egé�zséj;d ukol.ból 
SZf1hRrl�a.r;o1tnQk jeleu I'zolj:tó.lati nlkalmnzá<::l alóli ft'!
meott-"e mellett '·1 ::,illlo/4 fi'bH I'o/f! /','::/'1,:,, 1 lrgke
SJt:lm('"ehhl'D drcJldcllli meltóztatolt. 

I\.ilu'\'eztelh>k :  

FlfJK p\-i julius l t.-á\"al 

{!HrÜarcf:ai l.//I.úI's Akos, Y. Flzamu f'senrliirhrület
bell tmizllllos, poz�onyl flzárnypnrancsnok, ug)'nnazon 
cs{'ndórKcrülelnd pl,tilzli.rnyparancsnokká C9 

kric,raluijj /ú'il'x{aIIlJlxy .JenŐ, lY. számu cHf'Dflőr· 
Kcrüh:U.J€:\i szazado... a márnmaroI!szigl'ti " R7.llkn"iz 
paranc�noHa, ugyanazon ('fi(>nrJörkc'riilctnél Márnmlll'o"-
8zigetro IIzá.rnypllrancimokkli.. 

)J (·J.:hizaltak :  

1 !10�. �vi juhua hó IG·ával : 
SpI/ilII Aurt:l, II HZú.mu c'ilendörkeriiletbeli 8'1.1\7.111108, 8Zl?gedi pótll7.Írnyparancflnok, a VII. számu cHen dörkerűl et nel, 
Hrl�'i)�R ÁrJ

�
ád, lr. 8ztimu cl'€:odörhrülcthl:li ilz:lzndo�, kaJoill81 p6tf.;z&mYFB.ranC8Dok, a. IlL számu cs('ndörkeruletnél t� 

}'(árr",. Rinoly, lJ l. számu c�endórkerülett)eli szó,za-

, havi rés�étffietésre I Képes hangszer - árjeg�Iék ingyen és bérmentve. 

dos, budapesti szó'rnypilIsocaook, fi �'Il L, �z�mu 

cStlndörkcrüldnel fi mó.sodtörzstiszti leencluk vcgzescvol, 

tovabbá 
HUIIYI'f:: Károl)' III. számu o'lendörkerületbcli rő� 

lllldnagy, ke('�kPmt:1t szakaszparancsnok, II kecskeméti 

es végül 
lIf/m tr Gyula.. V. sza.mu csendörkeriiletheli röbnd: 

nagy, a pozsonyi I .  sza.kaRz pnrancsDoka., a pozsonyi 

sznrnypnrancsnokság ideiglenes vezetésóvel. 

Áthel)"eztetLck : 
I �IUR evi julius bó 1 (j-8.val : 

A'itllis István, l. sz. csendőrkerületbeli százados, 
tordai RzárnyparancsnoK, fi II, számu caendörkerülethez 
Szegedre és 

(;,.yrr Janos, TV. számu csendől'kerületbeli azázados, 
mlirmarosszigeti sZlÍrnyparancsnok, ugyanazon csendör
kcrülelnól I\asBIÍrB, mindketten pótszó.rnyparancRnokká 
való kinevezes mellett, 

{o'ux/mlTe!' Gyula, y, szÉlmu csendiJrkcríiletbl·li szaza
dos, pozsonyi pót-szárnyparancsnok, szárn)'l)&rnncsnoki 
mindsegben ugyanazon csendörkerülethen Beszterczc
bányara, 

\ rflf'hsnwrOl Vilmos, III. számu csendőrktJrületheli 
szúzados, kecskeméti szárnyparancHDok, hasonló minő· 
segben o. VI. számu csendőrkerülelbe Szekszó'-rdra, 

Sd} Géza, V. számu csendőrkerületbeli szó.zndos, 
he!!zterczelJányai szárnyparsncsnok, basonló minőségben 
fi IIf. Rzumu csendörkerülethez Budapestre, tuvábbÁ : 

a jelenlegi szolgálati minösegükben : 
III/rio?! Andor. lY. szamu csendörkctületbeli főhad

nagy. felaö"i8sói s1.akaszparancsnok, ugyanazon csen dör
kerületben MI\ramaros8zigetre az I .  sZBkaBzboz, 

J)ClII';/I.f/ Dezső várakozási illeték kel Bzahad8llgo1va 
volt hadnagy, a lY. sZlÍmu csendőrkcrülethez FclsöYissórB, 

Iluf/fZ"Y Imre, V. sZlÍmu cscndörkoriilelbeli bad nagy, 
aranyosmar6ti szakaszparancsnok, a JI. számu csendőr
kerülethez Lugosra. a 2. szaknRzboz, 

SzA.et!d!J BélA, II. számu csendőrkerületllcli hadnAgy, 
a lugosi t .  szakasz parancBnoka, nz V. számu csendőr
kerülethez Arnnyosmar6tra, 

J(fwfhy I�ndre, IV. sznmu csendörkerületllOli hadnagy, 
a.z eperjesi :t Bzakasztól, a ll. számu 4 cscndőr.kerüle�
hez 'fcmesvó'rra az 1 .  Bzakaszboz, 

bescnyei Lríszf6 Béla, II. számu csendórkeTÜletheli 
badnagy, a temesvári l .  szaknsztól, a IV. szó'mu csondőr
keruletbez Eperjesre II 2. RzakaBzboz 6s 

Rznmoafalvi Hl/W}Otl Sandor, Ill. svn.mu esonrIőr
kerületbe!i haduagy, n szolnoki :.!, szn.lmHz pnrancslloka 
nz V_ számu c8L.nc1őrkerülethez PozHonybn. az l .  SZil
kaqzhoz, 

, 
II 



USE:iDORSEGl j,Al:'Ol{ 
O k i l'atilag- Juegdicsértettelt : 

A m. kir. lJonvt'delmi minister úr által : 
: ... ··1/1,;.-;:. Imre cs 
-"dtill Ferencz, m. kir. Y. számu eSEodörkerü!etbeli 

föhac1nng)'ok, előbbi szakaszparancsnok i ts oktat6ti!:izti 
utóbLi szakaszparancsnoki es segédtiszti miDös�gLe� 
kifejtett ügybuzgó és eredm�D'yeB tevékenységeért. 

l{ós(I Imre, m. kir. VIII. számu csendörkertileli 
pnrilucsnoksligbeli járÁ.sórmester, a közbiztonllagi 8zol
gálat terén :!3 éven át kifejtett igen eredlUenyeS mükö. 
déserrt. 

.\/ritc i\fildós, m. ldl. III. számu cBendörkeniletb�li 
törz8órmester, 1 7  évi csendőlsegi szolgálati ideje alatt, 
de külöoősen n csendörbirósagnál töltött 9 évi s�géd. 
munkási alkalmazásban kift�tett teyékcnYRégeüt 

TCI'IIai Miklós, m. kir. IV. számu esendörkenilctbt:li 
járnsöl'mester, segedoktatói minösógben huzamosabb 
időn át kifejtett kiváló szorgalmaert és igen eredm�nye8 
müködéseert. 

\ m. kir. lll. sz. csendőrkerületi parancsuoksng I�ltnl : 
r;éml'.'ii Marton póUókeretbeli oz. őrmester, mert 

mint pótlóiclomitó altiszt, hosszabb időn át voló alkal
mazása ala.tt nngy szorgalmat és tevékenységet fejtett 
ki, alárendeltjeit helyesen és czélirányosan befolyusolta 
és vezette. 

Kosz/oldi/y i István ez. t5rmester, mert bét é\'et meg· 
haladó cscndörségi szolgá.lnti ideje alatt általában, de 
kiilönösen mint n palicsi fürdö-különitmény parancs· 
noka oly foku bl1zgalmat és eredmsoyes tevékenys�get 
fejtett ki, hogy fi hatóságok és fürdőző közönst'g elis
merésé� vivln ki magánnk , továbbá mert a kerület tör
zsébez segédmunkó.si minőségben \"aló vezenyelteté'!e 
alatt is BzorgrumÁnnk es jól használhntóslÍgannk adta 
1anujelót. 

Előléptettek : 

I �08. julius bó I ·ével : 

a m .  kit'. VII. számu csend6rkeriilet állomán.fábnn : 

G"mLb Gyuln, RCl'lahwff!l Dezs6 és Csederla Dezső 
badn.prócl csendőr �zimzetes örmesterek, hadapród ör.s
tICU/Ó czilllzrfes Őnncs/I'rckkf .. továbbÁ : 

ClI.áki Lörincz , Vii/op Áron, I{alll/ár Antal, C�ÖkÖ1I!1i 

Imre, Mdrlo/l LDjos. Mililós Móf.es, !\TOÓ.'i József, rh
kulál' György, r.aficza József, Ba)'doc,: Kfir�.ly, �frldola 

Mózes és IHer Lajos örs vezetőket, nr"'I'I':eio c:ltll:ch',<'i 
örmeslerekJ,-é .. végül : 

Fejér Andrlis, S:I'oborla Antal, Rmd LOjOR: AlIfl!! 
bank, lloso/Iezi Mibn.ly és JJeme/cr Póter cZlruzetea 
örRvezl'tők, ó,. ... l'ezt'l6kké. 

Péllzbpll megjntalmazlÍ"Iok. 

A m, kil'. belügyminiszter ur II folyó évi juoius bó 
�·én os �:ti -i\n kelt (;458".. tia �5;j0:l r b. tlzá�Dnl:�� 
kelt rendeletei veJ II közbiztODSI\gl szolgáInt loH' 

fejtott erellmenye<;, znükcidésiikórt fi III. BZiilTlIl eSI'nclör
kf:rlilet li.llományába tartozó r.rllI/o.>; Arpad jarásőrme..:. 
ternek l,iO, S:'fllay Pál cz. örmesternek 100 es J-II"" '� 
László ez. őrmesternek 1.50 korona pt'Dzbeli jutalmat 
adományozott. 

Jú .. órvezetm jeJvényu:yeJ elhíttnttal{ : 

A m, liir, ll. sz. csendörkerillet ó.llomlloyábuD . 
:';:'11('" lJles, Hlpp Sandor, Bölón; J6zQe/; iw,.;:;a ,hnoa. 

/Jósa Ft'rencz, Júss Andnís, Ih/al,-j IstVllD, /:010'111 
Lajos, .11l1l1J. Jan08, Pál Imre, R;/-" HIlOR, r;i,:i,,1' 
Rey.sö, ..... ·:;f,Jjkou MilllD . S:"hó Györg)'. _\ ofJY Imre, 
Pifi. .. j Sándor, Itud"rl János, Fal'kn JÜnoB. Oro .... z La�zló, 
IlII/c,,,,á,. Andrti.s, .lIon! ,Janos, ..... :61/' Ó Jlinus, K,illi .. :i 
GJula, go(':;i ... Ferencz, Bdrel; �lindor, Fllr!;fI . ..; Jfinos, 
Fark" ... . Hnoa II" }Júba ... István, Fm/illa .Mnofi, Jig" 
Z�iglUond, JteuY!le/a Gusztáv. Tr/d István ea 1-: n'lIe: 
Géza csendörök. 

I.onlglási jllta.lomdij . 
A m. kir. IL számu csendőrkerület ó.lIomanJllk,o 
HorN;th József ez. örmester l drb., .'·c/'ol/ Henrik, 

Pw;/..,i ... József �S �\"il/l,·t Mózes (:E. örsHzetök, nil' 
József es JJ,'rt::ey Imre cscndör ez. örsvezetők :�-3 dr b, 
Ifi koronás aranyból liHó lovaglási jutalomdi hon l"P
RzeRi ttettek. 

Névváltoztahi."l, 

A tn. kir. II. számu caendörkerü)et á.l1oml�nyH.bnu 
BW'ic Póter oz. örsvezetö caah�di De\'IH, ft, Dl. ki,· 

belügyminiszter urnak folyó evi jUDius l ·én fi J 8XfI '").u 
szam alntt kelt engedélye nJapján .Bál/.·rn valt-ozlatfu 

llázasságrH. lépett : 

A m. kir. IL szamu c6endőrkerület al!omanynban 
Júm János ez. örmester, HilibI/cr I1edviggel. 190:-; 

junius �S·t'n, Pancsovan. 
a m. kir. VII. sz. csendórkerület allomllnyl1.ban : 
Relll'dck Fülöp őrmester, SimolI Annilynl, 1 !ll.l ..... jll' 

nius � l -en, Kezdiszeotkereszten. A'fatna GyÖtRr Cl.. 

őrmester, :i:nkác_ .. Berláyru, 1908 JUDiua :!5-én, Zahiuou. 

S.;(;s: András, örs vezet ö, �'Iesl{'1' Eh'im, I1elenó:ml 1 !l0� 
juniuR 16-l\n, Pnrlljdon. 

PÁ.LYÁ.ZATOK. 
Egy irodB�egádti8di állás B vaJM-8- éli kÖl!:oktathügyi wiuiu

toriuwhBn. FitofÓlI pátltlkkaJ 1 WO koroDa. Lakp{,nz 600 koronA, 
Magyar D�-eh UÓllllU �\s ir.l!;ban. Nt.lgy kÖz.l\piakolai onlál)', 

K�rH�l1yl,k II willintorium lIlllÖki iropnjAba 1911 .... chi Julius hó 

at.ig, 
Egy fllfegytiri tUltis a lll&riaooiötrni kir. or>lz. h" f\rtl'lr:tathi 

IItl�lolu�1. l\i!ld6 li'OI"'!i 1000 koroDs. T(lrtll�iltotbeDi 18kt\�. Tc>r· 

w��If'tbrlli ruházat. 1\f'D) Jrjlirl\Dd6stig. )lngJar IIY(lh' 1'1161.11111 

él irAsban. I\orténoti é! gszdo!'ngi isweretQk, Az iJ:8UágUg) . 

winiulcorhsl uiUlI811 k�ntlnyek a m!\rianoslrni kir. oru, 10' 

tArtórhltúsi inthot igStl:8toságábol!l 190,s RugUUtU8 l-ig. 
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klD "e ;'8 eIn r' sel' l korona 
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A Itó\;f!le II DlIl 

lUannn 

l állombfelrigyWi, 

f t , "J korooa Lakl''!:o :.!;O • .,4JI} korona. Terwlu tbCDI 
17e _'1" I 'bt 

Ul Ih I't, A ,�gh gel .Innelt UI elnHrl Ng ;.. kor. napI r. 
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I az l.. Ilő r ,hDl 1IZ0lgalatra. 

Ul. II: IIliw\aKut8k Ilowhalbelp nzlet"utt6sli-
K ,.,.ioyek .. 

8(:he !'14")'(. e I aUl.(unlul 1a6 II-Ig. 

A cll kir . .. zab. déli vaapilya.Ursadgo6t · 

t hlnt.a181.01s:-ai 

;, tehervonat kAlauri, 
3 .6.ltókueMi, 
2- pály_őri !llás. 

k- elC: �)lJ kCor. ,alaweDn)1 lIásnb.1 1:1.1 • .y)C1 koruna lakblr 

h t no zet\,�nt ogyenruh/u.at. a tl1bl'nonat kall,nzi áU' SIlIiI 

fZt' 111 I mt l�kJildlll�!I I r. 
}JlDde eo '1111 lk a \6:If!gel luoou, • IlInyer'!' éig .! korolJ/\ 

40 OBit llatllburf Jal ad.IUlalnl. 

I �I UH. julius �G. 

\ tm \ 8  tur"c ,izi jurKllún"l. 
E.r IrDOkl á,Hb \1 Illlut N' k ' 
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., A" �" a nil llJ.:fII.mh lur. JÍt.rudluór;hgniLl. l'ilCtl! 
Egy Irno .. ' ... ' 

p. lltkhl .\1)1) koron,. S nb ly III Irk[,l'nz noth'l-! t e rmulet· 

, k 'I nl" úl,nn It! Iban. �"gy kötlipu,kolol 

I nl II . og\ r . .  . • . 

o ti fl'lokk 0\\" ,IZOJ:R. lIot bal l  "löu,to 1,ltn51l1o(1 pr6ba· 

Ilolg lat h"" ,. 
'
,k 1\ komaromi bir lont:lI}fiz{'k OIDOki·boT. 

! 'HJ!'; au , ig. 

Egy irodatiIJzti IilIhY 1.Uwborl pf.ulug) lg81�"lóllnJ:"Dú1. �··in.t,· 
1,6tl kkal t ""l K :'II, J!;foleUl lokp6nz " Rgyar n) ol\" u{,ban : "

. 

,ráll

"liO. !\I',;:y kuti'lll kol III OF/hly- hón"np k a zombori \I:· II/.ug)'· 

I>cAl .It,"ughoz 1!1O"i. I7.I'[lt. In-lj:, A kl"n t'nybon fl �i\lyn'1.6koak 

tI" llatkozni kell !inrimt, \RjJflll II Idrolom c�nk oz on IlUft�r8 ""gy 

l'�(,O állaRnok IlthdYld·uol \a16 In;tolti'so ollot�1l ezúUll1 mállhol 

ml'gUr08f!llú állíl rn III ,0n"tkoZlk,(' 

EL'Y lmoki !lUs 1\ hte" kir. JórJlabirullúgnlll Fiutl'lI pótll'·k

kal J illO orODII. J,akIH�nz :�O(J koronD. �1I1�yDr Dyolv IIz"boD 

(,11 irÍl�ban. Ntog k01.�plllk<)lal n�l.tály. TelokkuDp i Huga 

K�r,vo� ok n kBI'08\ Iri • Ir ' i túf\6nyllzl·k �Inoki·hol. t!lfJ� 1"\"1 

aHg. 13 Jg 

Egy bivatal8zolga.i álláB II bozo' ICMI Idr. Jurhblr'·' 8Iígn6.1. Fiza 

li f'otlt"kkal 1,011 koroua. Lokp/'ol 116tJl.kk111 hjU k"ron a HlIha� 

111thu{.n) 100 kor',DR "-1i$C tUllll('SZ<-t1,ooi ruhillOl. �IRg)ar l1)oh 

.. "LaD "" lláJoLun. K,'néuyok " kl\rá.n�obesi )nr. tOn"I:O)II1.f.k ol· 

u,kt'hol t'IH!.'. hi Rug. hl, ;U·i". 

Egy irooki állás az nrulI) osmnrIJtJ kir. lIg)'/liZllt'gll(.1. Fi1.o1é 

"JI! k nl Il./.lU koralJa. Lak" lm. �M) korona. '-IRgyur II)olv IIZÓ

I,m ' Ir!J.I.ha", };éj.,') klJZ{IJillkolal ollzlály. R�r\'I:llyok 117. OHlDyOIl' 

mar,',h kir.al) i ugy{, /. i"s.:hol 1 !+o8. 0'" unI{. hú .:!-IR-

I'elt'ltlell. : :'Ifa· ur o)elv n6bao t, irú.sIJao. Il pály.őri íIlt,,· 
II 1 _ éH, a tol,lekn(:1 I IÍ\; pr'-,bli �olJ(ri.lilt. IoloDkivül 

!It. teher"onat kalallll illlt.�IIM l\/J,'y koz('pi,kolal outlÍly. 

A Je .lll �. vQOa\kll>i'ról �r;oli,:lolatra \,ollutklJ7.(J olaflltÚ'\ ilJInrtrof(·. 

A vált ,knelln 1Í1IáuJál : A Jo1z�ti �. \"iltGkozelOi uojJ(6.1atra 

oo,tkolO utull ük I�uu,rtto A pályaőrl 'Ilbn.ál . Viul{a Ic 

tI te ar ld vág' nl)l�ialatl " ;"It.��1 ota�itlwLb61. 

Egy irodati81.li !I.11tút 1\ bn!\/lpo"tj jll'nzIIKyigBzgBt"dgnól. Fi

leti p6tllkkul 11-t)l1 kOTOM. LBkl'(.ua :--.C)() korona. Mllg}lIr nyelv 

un\Jnn él Iru.dJll.n. �/gy krJ1épillkolRI nf'7H.ly k/'rv(n)(jk /I hurI" 

putnolf.ki p"'nlug-\i�l\zgatuBál{h(J7 t!IIJ�_ {·d BUJ{lIIllhl.l hú HI.iK 

l an ti 

En pilJa.mutori ülú. 

fl t ', : t(,1 kor .. " ... I.akplnl .. I:Y, :,ljll korona_ 'rllrm�uttheni 

el!: oroh ZhI. '\ v/�1 KU klOfI\ezh 1.loy(;t�881� t korona. IAJ 
IUr oaplt r. 

Ftlt,'vJ IC. MIII(\1!r o�.I'I ui,ban t. llJIlJan. NfJU' k'Jl�llilko· 

181 ag ti el � Jenht/b.u IIIkolBi " Illetlkg, 8nkviz�ga 10-
(M6 fl, U" t hat haVI. ut'"a kH éVI \,r,',t,a "lIIIgálat. r o,kenkivIII 

UJtgf .. ltJ,'J Ipan I-lplothf.g \kllw(I\"', auta.lnl th.) 1:. pM)'I' 

r.' ten " 1.11(8. 
K ,,�nJ il • ( , kJT. l"b. 111;\1 vLIIT,lllyn-t.".rul6.J!; lul"lil(tlz, 

.. :WtlZ 1'JCp.. a,,1{' IlltU 1 t'll{, 

Egy irodati..n.ti IiUb n nyitrai Tn. kir. p(.n"l.lI�n iI{R1.J(IIt1,8(Ij{nfll. 

FI1.et(:. pl,tll'kk81 !-\CKJ kornn". Lfl1lpónz rn!1J koroon. :'Ilngyur 

fl)'l'h 1Iz/,I'8n ' IrIÍIILBo. \hgy koz{,piakoI81 oll1.to',I). h,',nt'nyak 

8 Il);trol f','n/üIZYlgllz",atl, {Ighoz 1!lOtt lvi "'Opt. 7'lk_ 

Egy járAai irnoki WÚ /I IIzol{balmi flSa70I�8bir{'i hh'lltnlnid. 

A" I'H�"l, .. \I X. tonón)'Clikkbou Ulf'I{r\l1apitott J(loIll1lnhnndll• 
}\""y 1Iőt(.j1l81w181 outilly. Bf.kéll VilrUlUR'YO {ui"pitDj{,ho1. I'zim

Jeti khv�ll)ek B/·klill v(lru1l'gyo nli"p&njt..hol tilOtt �ú augllllzhlf' 

hl, I'dl{. 
Ot rondöri állátJ Tl!1l1eJ1Vhr IIZ kir. \'(lrol röku" ,ttíUlyi h ,,'11tIl' 

Ilmúl. FÍ7.flt(:1\ "''U korona Ll\kp{ml J �O koron 8, 'l'orm"",;1 tllont 
rn).la.ut. llBl{yllr tlJflh 11óLan I·tI IrAIII,nll_ �(.mo' n't'o hiIUllor"t 

Hat havi llTt',ba-wIKI.ltll 'VrvGnYI,k T"mc"vúr I�. kir. \'�ro' 
rI n,lOrklil,ilfm\l hivatal"Jol 1'1111>(. i,ú dcc1.oml'H hO\ :H ·IK· 

Vászon 
Vászon 

zubbony, 
nadrág. 

! ! Csendőrség: előnyben részestU 1 ! Osendőr-ing 
Osendőr-alsó-nadrág. 

Különfél. minöség, 
A I' ;1'fll1:';/: ln" rm"'" ,..tU' #I 

G E R Ö  ALAOAR 
Budapest, VI_,  Szerecsen-utcza 41_ sz_ 

-

Különféle mi nöség, 

Pr"" OH he fil/Ol'" ellnt.  




