
II . évfolyam. Budapest, 1908. augusztus O-éu. 32. szám. 

CSENDŰRSÉGI LAPOK 
S1.erkcs'-li ,IS kiadja � M . k i r. C,('ndÓl'so'l(i Z,rhkönyv szcrkcs'-Iö-biIOII,úgu. 

I Megjelenik 
milldl'll viUiaroap. 

IDLÖFlZETESI ÁRA : B'elévre _ _  6 korona.. 

Egész évre 12 korona., Negyedévre 3 korona.. 
8ZERKESZTÖSEG EB Kl ADÓHI VATAL 

Budapest. IV. Egyetem-Ilt.oza. 4. sz 

A madarak védelme. 

Azokhoz az emberekhez beRzólek, a kiknuk mükörlé8c 
II közhizloDllógnn.k és közj61ótnok llln.pját képczi, It ki· 
ket moggyözödéahőJ tisztelek B u. kiknek tiBZtolotót 
hirdetem . 

Azokboz rtz emberekhez Rzólok, n. kik mindonütt jár· 
Dak, mint n levegőt tiszti tó 8zellO CB m indenüv� be
batol iigybuzgó8IÍ.gnk és erejük, mint az e8őcsepp, mely 

a !egkomonyebb 8zikhl.hn. iB utat váj mn.gánnk. 
Azokboz fordulok, ft kik éjjel- nappal járják az erdőt

mezöt, o. bokrokat é8 a nAdnaoku.t, 1\ kiket Dobóz 

(áradoz(umik közben felvidit o. mnrlánlld, (lZ ezurRzinű 
kiR énekeseknek Bzivre Ő8 Iőlel,re ha.tó vidfímRúga ! 

,\ cscnclőrökhőz intézem 8zavaimn.t. 
1,le!tcbctl1óm e, Mzabnd volnn·e felteDuem rójuk, hoto(y 

bedugjAk riilui ket előttem B ncm boJlgn.tnnk reám, mhlőn 
1\ hnAzDo8 madaml, szúzszorosan viRszbnngzó BZaVtl 
kisóri kércRcmr>t 

Mert ón most II madarak nevóben kÓI'ck, 
Nom kórok lm lohetetleot, nem iH külön áldozn.tot : 

banem csnk küJönöR figyelmot ozol,rn o. törvónyokro éa 
torvónyeB intézkl·d(.aekre, melytllmek czólja n mndur
veclelem, 

�rert hiszen núlküleru ia tudják, bogy vnllunk ilyCR 
tönúDyoB iotl;zkeclóAok, molyeknek leghivotottabh orvényc
aita i fi cllondörök. 

Nom nkllrok ,"o mOBt bivl\tkozni II Bp. x7. §-Ilrl\, II 

mely Bzerint : • Iti', ÖfUIZOS hlltÓBI\.gok éli Il/lló8Ó.�i kÖZl'gok 
kölole8l'k fi hivfltnli hntn8köriikben tllrloml\sukm jutott 

biinct�elllkmIlD'yekllt fuljelenteDr . ,  (n Hzolj,(IUati Ri!:nlúdyo

kitt meg ottlton flllojtlltttlm 11 Igy num is nót:lwtl�k utnnfi. 

lll', ide vooütkoz6 ulnBitúlloak), Imnllnl o�yurlíil cHak fl, 

AlljM 8zivii 1t "yöng{l(h�óg6t Óli OkOBSi\gukJlilk tnllflAztnll\.
t/dl hívom fol FJzós?ólóu! melletLum ,  

'Jludjllll, IfI.lják, hogy II nflgy IcrmÓBZlIlbcll mindoJl úgy 
vun l'1rullIlolf,vo, mik{mt nl', ÖIlIlZCR {1R.yütt ltilpIJI':ZOD (ltO' 
l'gélly'l1t, Nu ft\lj(ulf\k I nom Ilknrok bOHIIZIl8 mllJ«YHllizn. 
tokhl� hooHtUlwy,ni. fliHzon, ho. gondolkoznnk rajtu, 

mnKuktül flljij nJHlk, hogy n mnduruk IlhlUliilyov,zílk lllt'" 
fl pUR1.litó ft1rgllknok lifJ n rlurlv'I',knnk túlHngnll olBznpnro. 

dÜHlU, II lllllllnrnk tiSi\titjl'lk ml'g nz 1<rfliSt nHJzőt IUl ol, 

hullott \'nllt\IOInh OV..lrff\ll' V(l"7.f'f!plrnf1t Inril'utll hiildu1rlt 

I , i ,  . 
'.� .. ' 11 '''1 ' . : : ': '-I " ::: I I , - I 'I , .1 ' ,- .' fl ' 
.... , . ' 

h ulhliklóJ, a mndnmk lugbiíBógcsebb munk,'IHai n kert
ocl(, errlönck, mezőnek, leglllLttlimnBI�bb vérlolmf'z6 i II 
�yümöICBnel{ és vetélloek, sőt nz tlmbcri járomba hajlott 
bnrmokm.k is, fl madarak nólkül fű, fn, viráS olpusz . 
tulDl� 1\ tulRngoaan elKzl�porodó ro,'arokl61 tis fórgoktdJ. 
Egyszo\'o.l o. madarltk úgy vllnnak bei llBflztvc a. terme
szet báztu.rtfl.IHí.ho.. bogy azokat ott mcg kell tartam, külön
bon elpusztulna a termi'szet, mort bn a mlltlltrn.k nom 
tiBztogntnnk (\ f�knt, kil·CBzoéo(,k IlZ crtl6k, ti ha AZ 
(>rcl6� kivcBznónek, nem lIr.állnnlL f/<} tw!őhik jólckooy 
)J1\m. bogy termékon)'itó C!lŐ ulakjnhao hulljon le fl 
földre, nem lenne, n m i  al. idöjllrl\tlt flzllbli.Jyozza, flOt 
kil\pnrlná.nak tl forrllaok, po.tflkok' ús rolyók ti vdiik ('g)'ütt 
köve 118 term(�ket16nnó válni,), l\ mező, m(lrt n,-m l(.Innu, 
1� mi ttLlnjviz�t táphUjn, HcltBoelufI úllnpot küvotkezoók 
bo Ilkkor I 

I�ppen BZlII't n törvényhozás is tudatárn óhreflt n. mada
mk IOKZti.mil hatatlan fontoKI!I\J(ának s IUl lll\r c1úg hsűn, 
du mégia kitcrjel'il'.teHo JigyelmlJt ,� mndUl'nk vlldelmóre. 

Az U ;;S:l : XX. tez. 9_ Úti �W, �·ui kimonlltall, i10gy 
.rriloR n vnch'lszat az filll'k'ö lI/(ldrll'llkra II/ir/do, ;r!u
IWIl. A ki cz ellen nit, az éneklő madnrnk ft'flzkcil ol 
rllholju, lOJ I\�niknt olszedi : ötlöl ötven rorintig terjt'ílij 
pénzbüntetéBsel bünlolendlS . •  

Ügy lJ�tnik "zon ban, hogy II !u'.l'ovudólyu8 é8 1:{0111101-
kozoi ncm tudó vndúllzok nem Ol'tt;ttck, \'Uln' IlIJDl ukur
titk mf'gértcn i fl törvényi : óppen I\zéd n hdtiloCymin isz· 
ter nz t SS:t évi 5:!,t0 1 .  B. M, BZ. blltllrozutllbllO ki
mondotta bogy : "nz éneklő morlnrnkonk fegyverrd 
",\ló vndl\'4ZltNa l'R clejtóHu PgcHZ OVllD I'Ü ti ltntik . •  

A törvóny daczn.rn. Ül csuk úgy ölIl!zerugdoshlk ll. mndan�
IHl!, mint tLnDak űldtlo, mig u. huhigyminitlztt'r 1\1. 1��9 
ó"i �32r,. H. M, sz, bntliroZllhUII\u ld UNl1 muntlot"., 
bogy : .Az t)Dt.klö mndarllknn/., kulönüacn n kölh's 
idtljub(.n mló tónu.>gfJR ÖRHzurogdo8lhH� ",�d,tS7.o.ti Jübi\gó'lIt 
ktlpt1z, � 

\'.oub"lI lll', millíl nom \'o!t Cllt'g, Ql(1rt t�RY hdllzott, 
mintbn II lórvónyeH rtlJlcltJlkezüRok ollnk 1\ nI/lilium! \.Irliu
k{lit aknrollk 8r.ol�ta1ni. �:� jönni kol1(\tl nz 1�!I I : \Il. 
luz, ;)7 §-I\nnk , m(,I)' mOll t nUlr II nwzd- (;8 ordŐR(urln
MIl" Olllt�kúll('n mondtu ki, hOKY - • ,\ hnllzuoH madnrak 
pusditü811, Azok U'8ltkoinek "8 tojlllluinnk l.IIiY.t'dlilll', ndu
mint n ÍtUM1.nU8 n1fUlnrAhnuk éH tOJuHuiknnk fllTRUlomhn 
hnv.ull�11l hnlóRI'uti ŰOIl{'dtl)y nólkül ti lnN, II 
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t'9 ugyanezen törveny !J.), § - a  szerint ; , kihágúst 
kov( t pl és 8�,t].Z koronáig tE'rjedbetö p�Dzbünt�tr>88{l1 
bUDt(,tenrto, 1 ki 8 bMZDOS mndarakat pusztitja. azok
nak fl nkeit l toJIl�ail. fiait elRzedi, vagy azokat ható

Fa�1 en�edcly nelkul forgalomba. bozza.I 

A ((IMmfn;>1(J8u� miniszter a mczőgazdaailgi tör
\'�DybÍ'D nY('rt felbatalmazása alapjan megálla.pitoUa I'l 
hasznos madllrak nti\'Borát az I !JO I .  évi márcziu8 1�-ikáD 
�i-,65;-,. F. M. BZ. 9.. killdott rendeletében, fl. mí'lyben 
azt is kimondotta, hogy ft madarak fészkét, vagy tojásait 
e18zeclni csakis tudomRDyos cílclrn és batótlági engedt�l)'lyel 
szabad, haFlonl6képpeD csak hntósági engedélyJyel eRzkö
zölbetó ezeknek Rzállitása is t de ez az �Dgedely leg
feljebh cBak 1 0  durab madárfészek éA tojáB elBzedéBért' 
odb.tó. 

Ezt az t'nRcdélJt \·idéken a. főszolgnbir6, varos
han a r('ntlórkapitnny adja ki s csak I J. napi ér�eny
nyel (S ez az f·ngetlél)' csak egyszer- használható. 

Ime I tehét röviden ezek a. törvényes rendelkez{-sck 
azok, melYf'k hi"ah'ák a mndárvédelmet elösegiteni. De 
ezek még' mindig nem hoztók meg a kivant Hikcrt, 
mert a madárpuBztihi.g most iB majdnem olyan nagy 
mérl?kben wrh'nik, mint regen 

Pedig ezek a. mezörendóri kihágások az l H9·t : XII. tez. 
�1 5. � · ának utolsó bekezrltise szerint hivatalból üldözen· 
dők és ugyanezeu törvény 1 14. *'0. szerint a kiszabott 
pEinzbünteh;A hehajthatlansó'g esetén elzlÍ.rá.sra 
vnltozt.tható nl. 

Így mindtD tor-vl-DytisztE-li:S emLernek kötcleAstlgc a 
madárvédelem I.'Heni kibtl.glÍRt az illetékes közs�gj elől. 
jaró�égu(lk feJjelenteni. 

Nem I'rre a kötelességre hivatkozom én, midőn II 
f'lIendórökhöz be6zélek, hanem arra a huzgalomra, a 
melylyel minden kötelességüket teljesitik. 

Vegyék kezbkhe 8zinti:n a madár-védelmet ! 
t'áradtBágo8 utJBikban terjl:887.ék ki figyeImuket erre is. 
Ha akár falnllttek-, akár gytrmekoket érnek ha�zn08 

madár, madárfészek. madértojés, \"Bgy madárfiók pUBzti. 
tadn, vagy ronRálli.sán (akár tr-rmészl:tes, akár meste-r. 
S"�<:R . l("gy�n az a. madárfószek) ; ha csak személyes€n 
Df·m lI;m�nk, . tnrt�zt!l.R� ák le a nála. megtalalt bünjelek. 
t<:l egyutt C8 ktHé rj ek be abboz BZ el6ljárósághoz, 
mel�nek b�t�Bbnn a �ezőrendöri kjbágás törtónt. Igaz, 
hOg) fl. 1 � elen aluh gyermek büntetés ain nem von
haló, lh� .a cllendör e8a� a. nagyobb elt6ré�t állnpithatjll �.eg 

.
a� el�t�ornál, külonben az életkor megálla.pitása. fl 

kozseR:t l:loljt\r6H8.g feladata B. hozzá bekisért gyermekek. hl . 8umben 8 ha 07, előljáróaój:l: tudása szerint ll. h(o. kl8elt gyeTDlf:k nem .tÖltÖUfo be II I i·ik él(ok:vét, ad majd szahadon tJocPlÍ.tJa, de az ilyen tévcs hekiHérésnek Ifi ml�g l�n
.
n,.. !lZ rt batásu, bOj:l:y a cBendőrök által !, . f!zl'r bekt8l'rt K)'f'rmek ht annak sok · t" 

gy 
� . 

paJ IlSf1 azutún 'IlonyItra D(·m (!f.(yhamar hántaná. a madarat ff Izht, t/)jáflBit (;8 fiát. 
. nnnak 

lIa pedig mntJár, madártojás, fászok, vagy mad llrfiók 
szóllitádón érnek valakit, legelBö�orban is kérjék el attól 
CA tckintAék meg fi ható!ló.gi (;ngl·délyt 8 ha az rendben 
nn is, ne engedjok tovább addig, mig meg nem ViZ8-
gi'lIhl.k, hogy a szóllitotl madarak és tojÁ8ok 8l-:á.mn nem 
haladja.e meg fi tizet? s ba igen, úgy kobozzák el 8 
kisérjek he ft.. törvényszegöt HZ clÖljn.rósághoz, a uol 

azután a mAdarakat Hzabadon bocsátják s a törvény· 
Rzegöt mt'ghüntettk. 

l�s jóakaróIng fir-tyelmeztesBók a szülöket is gYlÍmokat 
arrn, hogy ha a 1 Z é\'en aluli gyermekekkel szemben 
a szükséges felügyeletet elhanyagolják ' azoknak bünös 
c8eJekményeikért ffleJőssé válnak. . . 

A madluflk hnsznára vannak a z  emhereknek : védj é k  
n. madaraknt a z  emberi gonoszság ellcn ' 

Az iszákosság és beszámithatóság. 

- TaDulmán�·. -
Dr. If. Hopp!.' utllD II AZBr16 onJ:"ctUlyhel kOt.zÓtCIl7.1 

!Ill. ... ,,'" Lomb, ri, c�l'ml6r(óh8dn8::O', 

• r"·gc.) 

Az öntudatnak ittas ó.llapot kö\'etkeztében beállott 
zn.varodoUltógitról, mnly azután ft. teljes felcclókenj"ség· 
ben nyilvánul, megáJ1flpittatott, bogy oz a. jelentH!g ígen 
gyakran már az lttasság kezdő stádiumÁ.bau is fellép. 
A. klinikai meg6gyelés eredménye általánosságban az, 
hogy az egyéniség teljes elváltozása és ezzel I,apcsola.
tOSIlD a beszámitbatóság kizárása. az ittnssÁgnak sokkal 
.kisebh f�kánál kezdődik, mint a hogyan azt a legtöbben 
felt?teJt'zJk. ]�az, hogy .. a �8tárt, -vajmi bajoa megállapi· 
taDi, dc 1'1, viszont a. tobbl lelki háborodot1ságra is rá· 
Illik. 

Ké8z8k�rva. _a többi lelki báborodothiáglJ.ról heBzélek, 
mert az Ittasság a valóságban nem más, mint egy jel 
legzetes l�folyásu lelki háborodottság. Ebben a felfogás· 
han a lelektannal foglalkozó szakemberek tökéletescn 
!Dcg.eg�eznek. De ft laikusok iB, a kik közül pedig Bokan 
IB�etelten végig él-vezték ezt az á.llapotot, előbb utóbb 
kenytelenek leB�nek elfogadni a tudomány eme kijeJen· 
téllét. Azok a, Jogászok, a kik c tudomány fejlödését 
figyelemmel losérték, már régóta elismertók ennek a. 
felfogásnak a helyességet. 

B�lvc hires bün�ető jogász e.s taná.r például már 
H O.)·ben azt mondJa, hogy .az Ittasság or\'oslólektani 
IIzempontból nem egyéb egy átmeneti lelkizavn.rnál • .  
Scbwartze góttlDglli büntetőjogi tanár s1.erint az ittasság 
n.. lelkl Z8.val"Da.� egy neme. GAz ittos állapot éJ1P úgy 
hm\landó cl, mlDt Mrmely más lelkizavar . •  
. Még határozottabban nyilatkozik Dr. )<Jöcknel' egy az 
IUaaRágnnk bünteWjogi si'.empontbÓl való elbirnJnsáról Hzóló t�nulmányá.ban ; � A z  ittasság egy betcJ:.:oa lelki álla. pot., ug�mon,d, '('Kv m{'rgezóai jelonség, mt>ly fL Bztlbntl akaratnYllv�nlhiilt tóbbé-kevésbé korlrUozzn, magMl\lIh fokhan IJel!Jg teljesen megszünteti . Az orvosi hldomnn\" Dak ez az �ledménye jogaszkörökben teljesen Ryök�. rct vort felfogáa . • 

(�s c!lodtilatoB, hogy a gyakorlatban mindc1.ck do.cz8rl\. :ftá1talában �em veszik tekint6tue ezt II beteges lelki· 
IlpOtOt. Itt lll, mint egyóbként őa tudva.IE'-vőleg min-

BRAUSWETTER 
mOórállnál Szegeden 

-- JavitAsok lj, óvl JótAlJ{U4 • mellett. 
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denntt, óriaai kö..lonb�eg mutatkozik a tudomány éB a 
�a.korlnt kózött. 

Ha egy nyava.lyatbros bí-tegen ugyanazok a tünetpk 
-rolnának foszl lhrt"k, mint az alkobolt61 ittas egyem'n, 
kt;;l<;tgtelfn, hoyy allapotát ll? öntndatlam'ág állapotá
nak mmosltend: B a tcttec;t felmfntenék.IDr. Zieben tanár). 
Blenler zuric'bi bnl'tr szerint : ha "aJaki, valamely más 
mtn:f;. pl. belladonna altaI egy, az erős ittasB9ghoz 
töktIetesen haRooló illspotba helyezve, ily állapotban 
büntett(!t kóvetne el, nem akadna biró, a kinek eBzébe 
jutna azt az embert beszámitbatónak tartani. 

Hasonlóan nyila.tkozik Cramor tanár klinikai iga.zgat.6 
.Ha. nlamely méreg, és nem alkohol, mondjuk például . 
a. szénoxydgá.z oly állapok>t idczne eló, melynek jel cn
st:gei egy, csak közepes miÍDlor jelenségeivel egyeznónek, 
a 8zakértők és birák egy pillanatig sem haboznának a. 
büntetőtörvény megfelelő BzakaBzait alkalmazni.' 

Wollenberg pedig azt mondja, hogy _Tudat.os kö
vetkezetlenség az, bogy ily és hasonló esetek (ittassági 
e�l'tekről van 81:Ó) cBak azért, mert az alkoholtól ittas 
egyen állapotát és az ebból támadt következmt:nyeket 

önmaga iMzte elö, nem tekintetnek betegeB öntudatlan
!!&gnak ; követJi:ezetlenség pedig azért, mert hiszen az 
alkohol vagy maR méreg okozta öntudatlanság között 
nincs elvi különbség . •  

Ennek a .tudatos következetlenség.·nek különböző 
�kai vaD.nak. Így els6 80rban azzal próbiLIják' egyesek 
mdokolnt, bogy .az alkoholtól ittas egyen - ,  mint Wollen
berg mondja, .ezt az állapotát éB az ebből eredő kö
vetkezményekElt önmaga. idézte elő. B igy ö a hibás. 

.. I?as�nló nézet nyilvánul meg itt, mint a milyet még 
rOVld Idővel ezalótt a betegsegélyzö pénztárak a Demi 
beteg�k.kel Bzemben hangoztattak s azok költségeinek 
megtentesét megtagadtá.k azzal a. {urcsa. indokoJásEal 
bogy a bajt Raját bi.bájukból szerezMk. De, hogy a� 
�kobol meUett maradjunk, nkkor e felfogáB szerint az 
Itta.�!ióg okozta t�boJy, vagy egyéb ajkoholikoB lelkiza
varodott�ág az illető egyéniség rovására. volna írandó 
s ennek az vol�a a. következménye, bogy az ily bang: 
solyozom : . őrult állapotban elkövetett büncBelek
mp�yt. tekmlet nelkül az illeiönek a tttt elkö.etésekori 
Jelkl. állapotá�a, a törveny teljes szigorával kellene bün
tetOI. Ez pedIg nbBurdnm. 

Azonban á,1t.aléno.88ágban iB, nagy igazságtalanság az 
a sz.emreb�nY�8, mmtha az IttaBság mindig az iHető 
eJ{y�n o.n�lbáJ.a folytán keletkeznék. Mert vegyük csak, bOZ ID.lhnt IB áll Le �z embernél az ütasság. 

talsn08 BzokM fzcnnt tlmegyünk egy poh ar Bön "agy hor.ra, a munkilflember elmegy a csap�zékbe, \'8 
e 

re�ztv�"zuok egy úgynevtzetl kedélyea eetén taló. 
g

y 1;81 az eltök(-It �záDdékkal, hogy nagyon kev�8et i�zu�
z
k � c:i!aktlli.mar e)me�yunk. A tá.r,mság azonban nem enW·dl.az embert egykönnyen elmenni B az alkohol roá. m��ltó hatá�a rendRzerillt hamarosan elfeledteti velünk � J 8zántlékot. Az elBő pobár utá.n jön a 2 3 <1 é Igy ktvábL, II a nélkul, bogy az ivó akarná. �8 " t' cl il tara ebrednr-, kifejlődik az ittas'lági á.l1apot m

:t � a
DYOS körulménytk között miutá.n 

• y IZO, 
f:)vek szt-rinlí �aell;lkvö kiJ�CS8ég éB 

ft me
k
foCfon

t
toIáll, .az 

den él It bá 
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kr)rl)"náJ kezdődik, B nkkor tnlaJ-do ké 

gyek, az elBo 
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n ppen az egesz I g (- J 6n a OZ08 ttJaban nenved M ri l - -. . e lIBzon Jó-

formán az egész világ alkobolikuB itallal él 8 nemcsak 
o. aa.jáL személyét ílletáleg találJ B ezt ,egészen természe
tesnek, ha.nem még �lcsábit .agy rá.k�Dy�zerlt má8.ok�t 
is B azt ft ki az isteni nedtH megveh, mlDt ,'o.1aml ku
lö'nczöt vagy faDatiku8t megmo8olyog)8 és szánja. 

Hy körülmények között, bogy t. i. ólvezzunk-e Bze· 
BZf:8 italt. a legtöhb ember, de kü1önősen a férfi egy
általában nem szabad, hanem egy általános, az egész 
(öld kerekségen elterjedt szokásBnl és óriási kóoyszerrel 
ál1 szemben, melynek mindazok rabjai. fi kik o. társa
ságban mozognak, B mely alól egyesek cBak 8. legna.
gyobb lelki eróvel képesek magukat kivonni. 

Az nltahinoB népfeJfogás szerint az ivás nem hiba, 
de még o. Bok ivás Bcm az. Ellenkezőleg, a sok italt 
győzö embert a társadalom nagy rétegeiben az erőnek 
és vilézségnek bizonyos nimbus&. veszi kőről. (Fájdalom.) 
Ha lebát az i\'ns vagy sok ivás magában véve nem 
hiba, nem lehet biba annak természetszerű következ· 
menye : az ittas álla.pot sem, Az általános népfelfogás 
tehát nemcsak elnéző az ittassággal szemben, banem azt 
még időről-időre helyénvalónak, sőt dicséretesnek tartja, 
mert hiszen a. közmondás is azt tartja, hogy t a  ki éle
tehen még nem volt részeg, az nem is férJh 8 ez a. 
feHógás sajnos -<- még ma iE! fennáll. A dorbézolás 
és az .italtól vidám bangula.t:&, a. maly tulajdonképpen 
nem más mint a mámor kifejezése, nyilvános beszédek· 
ben és a sajtó rovataiban i s  lelkes magasztalóka.t és 
híveket talál, BzÁ.mos költő megénekelte és dicsöitette 
ezt a kellemes állapotot s a. legtöbb ember elött, mint 
valami költői relmagaBZtnlt,óg tündökölnek. A dolgok 
Ilyetén áJlá.sa mellett lehetetlenség az önokoztn mámor
ról beszélni. Az évezredek óta fennálló ivó szokások 
mellett kikerülhetetlen, hogy na.p-na.p mellett számtalan 
ember Ic ne ittnsodjék. Nem az egyes embereké tebá.t 
a biba, ha.nem az egész tD.rsadalomé. Ezzel szemben 
némelyek azt követelik, bogy az illető egyin ittns álla
potáh.an is elegendő önuralmat tnnusitsoD, bogy a bün
tetőtorvétmyel összeütközésbe ne jöjjön. Ez azonban 
azt jelenti, bogy az alkoholnak az agyrendszerre való 
hatása, mely pedig éppen az önuralmat és logikus gon
dolkoz"l ó'" nlá, megBZüntelte"ék. Éppen oly joggal 
ko.vete�bet.nők .az IUas egyentől, bogy nála az iUassóg 
kuls6 Je�el, mmt pL bizonytalan mozgh, bánylÍB sth. 
elmar8.l1Jonak, illetve ne jelentkezzenek. 

Úgy ft. mint önbibának nem minősíthető oz ittas álla
pot, épp úgy nem minősithetd gonda.tlanságnak scm 
Bokan ugyanis a1;0n a. nézcte� vannak, hogy • o. ki: 
babár csak .néba lS, a szeszes Ital élvezetére adja ma
gát, sz�molJoD azzal, bogy azáltal beszámithatatlan á.lla
p�tba Jut .. B oly cselekményeket követbet cl, melyek ft 
bűntel� torvénnyel. összeütközésbe bozbatjá.k I. (Klöck
ner.) E né�ct szen nt például nz ittasság okozta cselek
mónyeket ugy kellene büntetni, mint a gondatlansÁgból 
okozoUakat. (A norvég büntetőtörvény maris ily Bzel
lem?en , lett �cgváltoztatva ) De bll tényleg mindenki, 
a kl lelttaBodlk, gondatlanaO.got követ cl, nkkor ez II 
goo�atlanH6g. nem llhban a pillanatbllD v("szi kezdetét 
Q. .  ml�or nz Ittss86g megnyilatkozik, mert ev.t mcgól1a
pl,tanl sem Icl� tlt, bontm az ivá8l!nl mogával, a mely, �lDt

t 
l!l;r . cmhlettem, las8an és észrevétlenül az itlns:1 go \éZI elő ; dc akkor mindazok a. kik szeszes italt v

k
o'

b
n.e '. tehá.t a legtöbb ember, gondatlanaágbon vál-na unössé. 

Az ittnsBé.� okozta cBelekményeket csak n.kkor lebetne gondatlandgJ caelekmónyoknek minősiteni, hs a BzeszeR 

Ne lélovázzék, ha fáj a feje, Beret ' t'll ' t "' •• m ''''''''J.D ... 00.1 , -. v a s -p a s , a 
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i\alok �lvezele torvény utján eltiltatnék B ha � _Bv.eBz�s 

ital élvezeto mint oz mnr tobb orl'zágban dl"nk.: �.ar 

magában veve is mint gl)ndatln.D cselekmény uldoz· 

telo.k. 
. k 'tt 

V�gul t,�kintet nélkul a be!!zamithatós�a �Z 1 ns-

ság által elöidézett korllitoltstígára vagy teljes b,á�YÁrn. 
az ittasság okozta cfielekmények megtorllÍ8á� mmtegy 

szi.ikBógbeli óvronrls1.aba.lyt tuntttik (el RZ 11y cselek 
mények nagy tömegavel szemben, melyekt61 m�8 �lkal

m8.sabb módon, áIlitólag, nem képesek 8zflb8duJ�I. E c�e
lekmények bünletlenitése (elculpalio) �gysze�U('n ke'r
dése8sé lennó a jogbiztoDeogot, mondJA. IIo.llbronner. 
De viszont eléreUek-e iga.z8.n észrevehető . slkera

,
k nz 

ittassllg okozta. büncsolekmények. büntetése aHaI 'l EI�.
e�

kez6leg, nem n6·f' li számuk, .mmt a. hogyan nzt .. kulo
nösen a majdnem kizárólag Ittas á1l8potb�n elk�.

v�te.�t 
veszélyes testi sértésck szaporodása. mutatja? Kulono
sen erősen szaporodott II visszaesések száma, fi melyek 
az 1882 - 1905. években megnégyszerezödtek. HiLt visz· 
aza.riaBzt.e n valakit, a ki ittas fővel büntetendő cse
lekményt követofIU el, a büntetés ft. további ivástól ée 
a tovébbi leittasodástól ? 

A büntetés tehllt szerintem ozéltal6n, merl semmit 
sem használ. De bát tulajdonképpen ninos·e a bönte
tésnél czélszeröbb eszköz oz iU8ssági bűncselekmények 
megszoritásB.ra ? Nézetem szerint csak egy mód van, a 
meJy sikert igér, mert az a.lkoboli�mns tel:nlosz� 'éből é8 
hatA.saiból önként következik és pedig : A blO/fefeJ> If/'[!lett 

s a (eflyhdzaklJa 8 . e(Jyéb {nUz�lekbe
_ 

va16 ill{e1'1uí/{!.� 
1ll'lyei! az ölimérsekletre (ab,�ltnenC1a) t/aló net/etes. 
Mert a ki a szeszes italt elvből kerüli, nem lebet ittas, 
s ily állapotban bÜDcselekményt sem követbet el. A ki 
azonban ujra kezdi az ivást - eleinte talán egész mér
tékletesen - az sob!l-8em biztos az ittasság és aDnak 
esetleges következmfÍDyei elóI. 

Sokat el lehetne érni e téren már a most fenná.lló 
viszonyok é9 a. jelenlegi törvények mellett is, ha annak 
az alapelvnek a szükségessége, hogy az az egyén ,  a ki 
ittas állapotban büntetendő cselekményt követett el, 
önmérsékletre kényszeriUessék, illetve ily irányban ne
veltessék, gyökeret verne. 

Ha eS! alkalmi (tehát nem szokásos) ittasságról, vagy 
az elsó lttassng okozta. caelekményröl van szó akkor CL 
feltételes ohtélés illeUHeg n feltételes megkeéelmezés 
általánosságban alkalmas lesz ana, bogy a kivánt vi
selkedés eléressék. 

Dyenkor a büntetés kiBzabat, illetve a megkegyelmez(:s 
feltl:téle . nz legyen, bogy (I, tettes ezcntnl mindennemü 
Bzes.�es_ .talok é�vezewtöl szigoruan tartózkodjék 8 hogy 
6 küllIo fo�a 18 megtarta8sék valamely ilJen irányu 
l�saság tagjá:vá �e�en, mert ellenkezó esetben rajta B. bnntelé� vl:grebaJtahk. IIa már most egy ily büntetés végrehajtására. kerúlne a sor, annak egy oly intézetben kellene fogana�sittatni, 8. melyben az illetó az önmér8éklf!tr� szor1ttalnék, a mi csak az esetben órhetö el, ha az onmérséklet elve valamennyi ily intézetben el(og_dt_tDők, 

ÉRDEKES N YOMOZÁSOK. 
A dl"Dótor vÓge. 

Jrt. .\Mtlu' �W:I6. tóruörmolllor. 

Talán IIfmmiféle nemz(,t nem u:ndeú oly ünnél r 
han a 1I",1�RVágálL mint mi mAoYVarok.. N t d Y"h 

ormá_ 
tt .. , I't k 

-,,/ em o om onnlLn Vl: e {-flJUtl 'l;" t-� II lit(! " da az LizODYO. I ' , logy It mflgyltf. 

( ll  I ( t  ha még oly szegény is, hogy csak egy mruo.czkdt 
Vághllt, annak II torRra is mog,hívja tC8t�érét" vagy .r�konát, 
vagy ezek hiányá.ban valamelYIk JóbarálJó,t. 1 alán J61zut 80 

tudna ('Ilni bol6Jo, ha mást meg nom vendégelhet. 
A magyar ember - érhe csak ft kóznépot mind született 

hfootcS. LcváJtin és feldarabolja sertéseit ugy. mintha tantUt 
meBter�égc \'olna fl henteMség. Tanult hentes kezére osak oz 
uruk bizzAk a sortésvágást. s8t kiscbb váRosokban ezeknél 
is csak az ugynevezott .bellér.·ck végZik azt. A köznép 
aZOnUI1D maga végzi 8. sortásvúgásboz tartozó minden munká.t 
meghivott vondégeivol. Ennélfogva a vendég már kora reggel 
eljön és nz összes teond6kben segédkezik, faleségesWl együtt 
fl vendéglátó gazdá nak. Este aztán, mikor már mindent 
eh'égeztek, tartják meg a tort, mert mB, bogy fi nDgy munk n 
hefejezését egylitt 'Ünnepeljék meg és sorba. kóstolgllSsák II 
kolhá.'tzt, hurkát. a mit ogyütt kéElzitcttek. 

TcrJUőszote!l, hogy ez nem megy italozás nélkül. Reggeli 
eMtt )láhnklizás járja, de már a reggeli után. fL mi II levágott 
8erté� husából kerül ki, borra fordítják fL sort, és iszogfLtnnk 
cgesz nap. Ennélfogva. még természetesebb, hogy a vacsora, 
1\ tulajdonképpeni tor, idejére, mindenki jó hangulatban 
van. 

Koztudomásu, hogy &. bor na.gymórtékbrn való élvezete 
kulönfóle hatásokat 8zul nz emberben. Egyik dalol, másik 
szomorkodik, a hnrmadikból kitör az list vinus és garázdlU
kodlk. mát!ok mcg éppen szerclmeskedni vÁgynnk s udvarol
nak életre-hahUra a saját vagy a mások feleségónek. Ez 
utóbiak közé hrtozotl Szkrenya JÁnos, alsódabasi lakos is, 
mig élt. 

Az IDOi.. é\·j november 20-án a sógordnál volt diBznótorbun 
a szerelmes tcnnészetti 8zkrenya, Este, mikor a torozás 
közben eIfo.lQ'lL.'iztott bortól már fol hevült, szintén megkezdte 
nz asszonyokkal való osintalankodást. Az ilyen ártatlan termé
szetu legyeskedés nem tunik fel a magyar embernok, do 
még az asszonyok se baragusznak érta, sdt szeretik o. pajkos 
fér6aknt, mert kodó1ycssó teszik a társalgást és jobbn.n 
vigabban tolik az idd. 

• 

. I.sen ám. de 8zkrenya, o. többi asszonyok közül, annyirA. 
kttuntette figychncsségével N. G.-nét, ogyik j6barátjuk fele
sógót, és oly tuzeseo IIdvurolt neki, hogy a férj már tulsok
nnk ta.IAlta, Es mivel az a.sszooy 8e idegenkedett WIc, s6t ésZte. 
vc�et6o kacz6rkodotL u legéonyel, (l, férj féltékony lett 8 bár 
mmdcn szó nélkül turl-o a legény \lirtuskod(hui.t, alattomban 
figyelemmel kI8érte.8kat. S a vége az lett a dolognak, hog.v � . hurkaf8zéshoz kl s bejáró Il8szonyt ús az ugyrmazou 
ldökdzö_kb�n eltunB legényt a konyha 016tt olyan körűlm{>nyak kozott találta, ami már kótségot som hagyott mngll után. 

.E.zé� ÖSszciJzólalkozott a legéJ:mycJ, s tRlán komolyahbrn iH feJJtld.ott 'olDa a dolog, ba a tobbick is közbe nem lépnok és mmdnyájan a sirva védekezB és tAgadó IUlllzony párt járn bem álloak. Jgy azonban addig, Ilddig kínálgatták csititgattl\k o�I1I, Rzóval o. �aragos férje t, addig betizélgettek neki, hogy a söté�bon nom Jól II\tolt s feltovésébell csnlódho.tott, hogy végre IlI rnegbékuJt s feledni látszott n történteket. A lrgélloyel bék.oPQhflru� l':Ott lis. j6 ke�vvol, �alolgl�lvn töltötték IIZ id8t majdnem éJféhg, �Ikor mmdenkltlH Ilzivélyelleo (llhucl:lU7,vn d.ugy ll. gazdát • .  mmt 1\ logényt, a ntUt legközelebb tartandó ll1znótorra mcglDvltAlvn., lelollégó('el ogytitt oltávozott. Bzkronya m�g sógorl\.llE11 marnclt R cqak késtlbh ment el onoan, 
l 
:Iáanap reKgel �ólekszllkudva rohan be az nlBódabalfi osund6r t tunyflb/l. cgy umorolloo suhancz és rémüllen ujs6.goljn 'o 
é
K 
l
Y ő e. Inklnnyától mmtegy 150 lépésnyire levő nádn!tlo.Jlo� IZ n ogy agyonvert embort te.ll1lt. 

k 
8

d
imo

(
n Márton járásőrmestor és a tőbbi JegóDy,ég i� kót-e ve 081ldták a birt bb b' I. • ' 

amber feksz'k tt A 
S a an n . ltuon, ht\tllI� ve.taml ré81.es 

I o ,  mar-már OlutRllltoUl1k II fiut. Vo mArt /lZ kom t�g� tOtl � folyton csak erősitgetlc állitásIl val6c1iaágát 
t�keé � r e. je zott helyre 8 ott csakugyan egy embert taMI: 

A 
v

h 
r 

1
0 agYV8, agyonverve, holtan. 

kai dá� Yt(l
�hol o. hulla fekudt, gyepes volt. B mivel oz ójna

mell(Jlt 80�e!�Üa�0Iepto a mezlIt. � JC��;I,igorubb viz8gáhLt 

(Imber még óletóbo 
képesek m.ogd.lJo.}lltsDI, hogy az agyonvort 

• n, morrlll Jött odll, ROm azt, hogy a tot tos 

t 
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A IOlUloni olllllJliaf \'crsclI)'ckrtll. üdvözlés a. zászlókknl. 

m orro távozott ODnnn. De nem ta.lállnk más olyan nyomot. 
vagy tárgya!. som, aminok ala.pján a nyomozást irányithnttJ\k 
voJnn, vagy am{\ly o. totlos kilétére csak II legkisobb tám
pautul is szolgálhatott volon, Szóval II tottes Dem hagy tn 
hMm. 8. névjegyót. Azaz otthagyta biz az, de hát Bk még 
nkkor Dom találták meg. Az Azonban kétsőgtolen volt, hogy 
n gyilkosság ott történt, mort il nagymoooyiségü alvadt vór 
ezt igazolta. 

A hi\'alalo8 vingálal során mogállapittatoH, bog�' 1\ hulln 
�ZkrODyR. Ján08 nls6dabELsi legóny hullája 8 hogy 1\ fejére 
Intézett 8uly08, tompa Ös kemény tl\rgygyal való többszöri 
ütések következtébon agyronc8olást és azonnali hahUt 8zen· 
vedett 

Simon Márton jádll6rmester a nyomozAst azollnlll beve· 
zettc. 'J'ormé!lzetoeen IlbbaD IlZ irányban, hogy Bzkrenyn 
hol töltötte az 01dz6 estét II nem volt·e ott valakivel Ö�!lZC' 
szólnlkozlhn. s hogy, mikor és ·egyedül távozott·e ol onnaD, vngy 
mÓluml, 69 kivel. 

. 

MindczokQck ll. mcg/U1apitása nem sok id6be került, s RZ 
or('dmény nz lett, amit fentebb ismerteLtem. . 

Azon az Alapon tell/H, bogy II legény N. G.·vol össz('szó' 
loJkozott n. c1iezoótoron, ez utóbbi v�totctt gyaullhn �8 6rizct 
nhl. N. Q. Azonban tngndtn. n cselekmény olkövotósét Ős 
hivntkozott II c1isznótorbnu jelonvoltakrn, hogy noki lIeoomi 
okn nom volt fl, log6o)'ro tovnbb hAl"Rguuni, kib6klilt ,'elo, 
86t (lillznÓlorra ia meghivta. 'l'ormé87.clclI, hog)' czt /IZ omli· 
tott egyónck mindnllnyinn ignzolták. 

Állitotta továbbá N. G., hogy hazaMrliik nlAu ol':oDtlnl 
lo(eküc1tck II ki 80 mont r('ggelig II ll/halból. Ezt meg II (ole· 
8égo ignzoltf\. 

Ezrkcn (eiül ugy az Áldozat rokonni, mint N. O. iflmorb'lIoi 
nzt Il.l litottdk a lerheltr61, hogy igen jó indlllnlli, békő!! tcr· 
mőnotü egyón, akir61 ily sulyo! termésl':etü bi1nCllu�lckml'>n)' 
olkö"Qt�Bo fcl IClD l6telezhetiS. ö éppeo ed 19nzolta nz ti 
körülmóny is, bogy 016z6 este, bár suly08 �orméflZeti.l lfynnll 
(orRolt fenD a (Qloa�ge Ő8 B legény kOzt tortőntt>kre nólV(> , 
ulóbhiVfIl mŐJt:i8 kibékült, 86 t, mint az a,szooy állitotta, lD�g 
c,nk uernreMo)'Ást 110 toU ncki ottbop a történtek mintt, 

EunólfogvB a. járás6rmester bizonyitó adILtok hiH.oyfLbl1u cl 
nom (oghatta., nno/il kevó,bé, mllrt ll. lnki\són lIlrlott igen 
bebntó kutatás sem derített fel l!emmiréJe olv adRtot, ami 
bünössége mellett bizonyitott volon. Sem n

" ruhdjdll nem 
"oJt egyetlen vőrcsepp vagy szakitás, sem 11 testén ogyetlen 
karozoh\s, amib51 nz áldoznttal való dnlnkodáfltfl II ebből 
kifolyólag a. tettes8égrQ lehetcH "0108 kÖHltkcztotni. 

Már pedig Szkrenyn erSa fiatal ember yolt s IIffyooülése 
oly nyilt helyoo törtőnt, bogy orozva "alú trimlLdlL,ról szó 
sem lehetetl Azt se lehetett (eltét!'lezni, hogy SzkcenYIl. n 
nyilt támadás elleo De védekezoH volon, illetve, hogy arra. 
ideje, alkalma és módja no lelt volnn 

A járda6rmestor tehát más irányban kezdett nyomozni, elo 
fizért N. G.-t is őrizet alutt tartolh\ II id6közőnkónt og)' ót, miot 
(eleBégét ujból éj ujból kikórdezé!! nlÁ. ,"ette. DC' tnEt"Rdbl..k 
i\UhntntO!lRD. Az a�SZOD)' egyik kikérdczés nlkulmR.YIlI oda 
nyilatkozott ugyan, hog.v hazaMrtük libiu, mikor m4r ö le(e· 
küdt, (érje kiment ll. szoMból, II bár ő haffinro!tflll Cltl"'UD)" 
nyadt, mégi'J észrevette, hogy ke"és ülö lUul .. a ,"itl.zn jött. 
Fórjón okkor lL legkisebb izgntothligot !lCIU észlelte. Azntsi.u 
peclig regR'elig ki se ment. 

N. G. beismerte czt, de ozzo.l védel,ezott, hogy lonnrsleli  
�ziik!l�g(\ Yőgzóse czólj/\bót j/írt kiinn nóhfLllj' )1erczig fl uzon
nul Ink/\'IÁbn ttÍrt. 

N. O. Jokltsn nem vnlt nagyon mesIIzire II tlltt HzínhelyMól. 
110 llZ AZ idlí, lunit Ő 6s (ell'lIóRC ó.llitott, még St'm llit!l�ott ufl'lo::cn· 
rl6nek nrro, lIegy edn (\lmelljen, II toth't (\lkóvclI&e ti ozutAu 
hnznt6rjeD llgy, bogy o. (cll'8�gC. cJ6tt (l·lhl.nlh-ö ne IflF".\·eu 
II\vo11élo: aunril kovősbJ, mert nom ia tudhntlll, bogy Szkreu"n, 
akinck IIhlJ1I11 n)'. irÁu)'ball kellett n�'ynn Iflk,hlA CcM wlluoie, 
eljQn e II fl6gorlól s ho. igen, mikor: "fagy ÓJlpO:U AZ ('lóre 
huladott id6ro Hlló tekintettel rrggelig ia ott marad. 

Az R8liZOU)' vAllomR8Ánnk iIiCAz�RgÁbt\o kételkedni nom 
lehetett, oly óuiolón ndtn elő a dolgokul 8 meglÁtszott rUJtn, 
hogy hn o!lllk legkevesobbet is tlldhatDfl ,ngy kovotkeltel· 
twlue (órje bűnöuégérIJl, megmondaná. 

Ilyen körllhn6nyck kÖlött 8l·mmHóle pOliti,· bizonyítékot 
IlNU tudott n ját6r N. G. ('Ihm bC!l,(\rezlli. no nom lnldltak 
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mu nyomot V8J!'Y gyannt scm, amelyen fl más irányban 
'feletendő nyomoz'-'! eredménynyel kecsegtetett voln� 

Simon jár4..'i6rmcr.lH &I ekként "czetett . nyomozás �OráD 
ajból é, ujból ,iz g'lat alá vette a tett 8zlDheJyét, mmtha 
érezle volna. bogy c9ak �tt . talál,hat olyan bizODylt�kot, 
amin ck 81ar'Jáo tettt) t kldenthetJ. 

l'gy II Je�1o. 
Ero"ik ilyen hely�zini uemle alkalmál'8� fl, �8p08 8z�lén 

járkál,,� l"Ízagálgatla a gazo tcrcpet. Járkálas kozbeD: 8ZIDle 

dletJtlDUI egy nádkúp mellett haladt ('J, mely nádkup nt�61 
a belytóJ. abol II bullát lahlltá.k, mintegy iO -flO lépésnYire 
lebetetl Addig figyelembe sc vett?k. Ekkor se fektetett arra. 
T8lami kolönös 5u1yt Simon járúsőnnerler, mégiS (�ltU.Dt 
Delri, hogy a már egy évvel elcíbb összerakott, t�bá.t mllr Jól 

lenyom6dott nádkúp egyik kévéje, minth� elmozdtttl\tot� volna 
a helyéről I!!J cnk hRnYllgul volt oda vIl'!!zafektetvc. Elmo�
dit ja o. kefét 8 vizfgulgatja az alatta le\"okf't, hM azok egyI: 
kében egy, ,·érrel teljesen beszenynyezett, ólomgombos végu 
t.engerintíd botot fedezett fel. MlDdjárt kétsógtelcooé vált 
elötte. bogy " gyilkosságot ezzel kö\'ettc el a tettes és az 
rejtetk> oda el. 

E lontol bünjel birtokában ojból kikérdezps ahi velte előbb 
az IUIfzonyt, aki beiamerie, hogy férjének csakugyan \"an 
egy. az "Iótte megnevezett bothoz hasonló nsdbotja, de csak 
akJs:or búlt el, mikor azt a járáeörmesternek megmu
tatoi akarta. mert biz azt nem találta sehol. Mikor pedig 
a járásőrmeRler a talá.lt botot előtte felmutatta, rtüsmcrt 
hatáJ"ozotlan, bogy az 8. férjéé. 

t;". G. a hp\ felmutata.'Is után beismerte a teU el.kővetését 
t� előadta, bogy 8Z emlitett éjjelen, middn felesége lefekndt, 
öt amiatti titkolt elkeseredése, bogy Bzkrenya ugy megszé
gyenitette és c�ílládi békéjét feldnJta, nem hagyta. nyugodni, 
tehá t elhatározta, hogy elébe megy Szkrenyának, akir61 
tudta, hogy mely irányban kell bazafelé mennie, és akárhol 
találkozik vele, agyonuti. Felesfgének enéH a. szándékár61 
miL sem szólt. 

Vélf>U.mül l:ppen a lapos szélén találkozott Bzkrenyávlll, 
mikor ie (I minden sz6 nélkül, mielőtt a.maz védokczbetett 
volns. ugy vágta fejbe az ólomgombo;; bt)Hal, hogy az Ilmugy 
is . Ittas Bzkrenya .zonnül foldreesett s ott addig verto azt, 
mig meg nem győz6dutt róla. hogy meghalt. Azután a botot 
a nádkúpba rejtette eJ azzal a szándékkal, hogy majd alka
lomadtán eltuntcti onnRn mb rejlflttebb beljre. Az cgé!!z 
ellet a 'réJetltu folytán, uly keré .. idö alatt megtórtéot, hogy 
{(·l.ctIfge, aki IdökozbtD jól el ia aludt, oem i.s vetto észre 
bw!u.bban "faló elmaradúl'!át és minden kétkedél! nélkül 
b('.If>nyugodoU abbeli ig8zo1Asába, hogy szükségét végezni járt kUDn. 

N. G. ezekután a pestvidéki t<irvényszéknek adatotl á.t 
hol J(J1�kou," l,únwlte miatt, itlRII!lágt!.nak és az 6t ért sérté-� mlatu JOKOS felL!borodMának fiUtkml,e vét�le mellett 3 évi legyházra ítéltetett. ' 

KÉPEINK HEZ. 

Olinlf,iai VCrJilcnyek Ango)m'Jiz{lgball, 
A nyári szüne\- alatt egymbt érik a 8portoló ifju8ág F!portveraenyei. A viv6-, birkózó-, evező·, úszó- ÓS távgyalogló v('f8c:nyek nap·nap után követik egytnlÍ8t Leg. o�.6�b a ,mult hónapban Angnlországbao ",,�ward

' 
angol ki rill, .. <e� lIfJk Flegt ab.U .Olimpiai ver8enyek. ezimen volt �

.
gy Ilyt-n tornaverseny, fi melyben való réHzvljtelre r�ndkl",�1 nagy IZIÍ.mbun jöttek Ö8sze a sport hivl'i a VI�á.g mlDdtu �élzl!böl küzdeni a világbajnoki czimért. MI ma.gyarok. 18 tizl:p számmal voltunk képvi8elve 8. V(:r�l'n1en � ()r.omme1 lIon�tattUhatJok, hogy Ryőnyörii ErerJm�nyn)�1 IS., lL .mennylben fl vivásban és birkózáabaD vJJághaJ!l(Jkl CZlmet, fl. sport má8 nemeiben ptdi tiHJb . IDRII(Jthk f.e bftrma�ik díjat hoztak haza réf!z� vf;vőmk , �m�lvéD ezul 18 fl magyar nGv birGt és dicső. 

-
ségél n nagy világ olöt!. Jolen ,zám unkban enn'

.k
 • 

versenynek egyes részeiről mutatunk be nébány kepet 
olvosóinknok. 

HIRER.  
Rablás. Az é v  elején a bor8odmcgyei Sajóvárkony 

határában a. többek között Galaba cS6ndörnok . is balá.
lával végződött vakmerö . rablótáma�á� �ko�ta lzgal�ak 
még jóformán le sem cSIllapultak es mar IS egy 

,�
Jabb 

és részleteiben a snjóvá.rkonyihoz basonló vakmero rab· 
Msról kell számot ad nil nk olvasómknak. Az eset, a 

melynek tettosoi ez idei� még. 
ia,?-eretlen,e�, a. kóvet

kez ő : Griin Ágost, a duna.lpolyvolgy' vaaut epltésl vó.J1al· 
koz6jn és a.nnak Mózer Antal nevü pénztArosa, .'1ugu�z ·  
tus hó l · én reggel hat órakor a. munkások kdizetuse 
czóljából 40,000 koronó.val Nógrádveröczérö ! kocsin a 
törvónyhatósági uton Katalin község felé �aJ�e.ttn�, Kn
talintól másfél kilométer tavolságban a vacZl ba.tarban 
5-G fegyveres és álarczos egyén több eredménytelen 
lövés�el feltartóztatta. és megtámadtll, s a. megfuta.mo
dott kocsis kivét-elével dorongokkal leverte öket. A rablók 
a vállalkozót és pénztárost a. kocsiról ledobálta.k és a 
kocsi öléBe alatt elbelyezve voU 10,000 koronát eira· 
bolv&, elmenekültek. A va.kmerő rablás teUe8ei utan 
�Iarscbllll Frigyes járáflörmester, váczi járbpo.rancsook 
vezette be a. nyomozást a váczi, nógrádverőczei, rét
sági, nötincsi, nagymarosi és szobi iSrsökről vezónyelt 
2� főnyi o8endórrel. A nyomozás irányitásá.ra Glatz 
Ödön főhadnagy, budapesti szakaszparancsnok is a bely
színére rendeltetett. A nyomozÁ.'3 a legszéle8ebb meder
ben folyik é, bibető, bogy rövid idö alalt eredmény
nyel fog járni. A meg,ebe,itell vállalkozó é, pénztáro, 
állapota 8ulyo8, de nem életveszélyes. 

Ellenszegülés. Müller Lajos, Hunyaelmegye Romosz 
közlJégi Inkosn!\.I julius 20-én végrehajtá'J volt fogana· 
t,)sitanc1ó. Miiller a Ferenez Dónes ez. örsvezetö ós Már
kos Albert próbacsendőrből állott já.rőr fedezete mellett 
mepjeltmt vég:rehaj lót vasvillával megtámacltu 8 llzt 
kezén könnyen meg Ís sebesitette, majd pedig Ferencz 
Dénes cz. őrsvezető fegyveret is megragadta. Ferencz 
cz, ör8vezetö a regyvert támadója kezéből vl8szarlin 
tolta és azt egy 8zuronydMóssel a továhbi támadásra 
és ellenszegölésre képtelenné tette. Müller sérülése 
sulyos. 

Züllésnek indult gyermekek oltalma. Az odcligi kör
�yezetükhen erkölcsi romlásnak kitett, vagy züllósnek 
Indult gyermekeknek az állami gyermekvédelem köré
ben leendö oltnlmazása tárgyábaD 1 2 1 :152 V b. I D07. 
sznm alatt kiadott és ugy társadalmi mint közbizton
sltf:i 

,
szempontból egyar(mt nagy fontos8á.ggal bíró behigy

mlD1Szterl renc1eletre, mely lopunk mai számának hivo.
talos rőszében teljtartalmulng közöl ve van, olvasóink 
figyolmet ebolyütl i, felbivjul<. 

Kérelem" Az . aradme�yei Tnusz közsógben ó.llomlÍ
soz6 Várndl (WlDkler) Józser ez. örsvezető kóri Pénzes 
El.ck 6s Molnár Snndor csenddr cz, Öi"BvczctökeL, vnla· 
mmt Rzcdlák István cscndőrt hogy czimiikct vele augu8z-
lu. �O áig közöljék. 

' 

HASZNOS TUDNIVALÓK. 
Te.tUnk áp�lásár61. A .JÓ cgé,zeég. logújabb .. ám. nagyon helyes utmutatást közöl arra a Ryakro.n felvetett kérdrlsre : �og�an crclsl.tsük testünk eL Nagy tóve(\(\s volna azt h�nntink, . IrJa bogy nugy izomrejJeltség olyan, a milyet szenvedélyee lornáazoknál gynhran lá. 

.. 
, I 

I 
... 
I 
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tunk, okvetlen egy jelentésü lenne a jó egészséggel. 
Sok a.t1éta. van, o. ki gyomorbajban szenved B fl, tüdő

vész gyakra.n támadja. meg éppen a legizmo8B.hb embere
!<ot és o.krobatákat. Sőt azt lebetne általában mondani 
bogy az ily emberek rendesen nem is hosszu életüek: 
Hamarabb elkoptat ják magukat, mint mns, rendes test
alkatú emberek. Izomerejöket rendesen Bzivtik és más 
szel'vejk rovására. fejlesztik ki. Igaz. hogy bizonyos 
pontig 8Z utóbbiaknak a fejlődésa is lopést tart 81. 
Izomgyarapodással, csakhogy 81. o. baj, hogy míg az 
utóbbi csaknem korlátlan, addig ez oem mondhaló pél
dának okáért a. Bzivr61, o. melynek megnBb'Yobbodás8. eset
leg komoly bajoknak lehet okozója. Mindez pedig a túl· 
erlHtetósből, a. tlllBÁgba vitt testedző sportból veszi ere
det él. A lúlerőlteté.lől v.ló óvakodá"a BzükBég • leg
nyomatékosabban rAmntatnunk. Gyakran tapasztalhat
juk, bogy némely ember üdüléséból inkább kimerülve s 
elgyengülve, semmint megerősödve tér meg. Ez ODnan 
vaD, mert oly fárasztó testgyakorlatokd és mozgáaokat 
végzett, a. mel.Yekhez nincs bozEászokva. Hegymászás, 
hosszú gyaloglások 8 má.s ily fárasztó produkcziók valók 
azoknak, a. kik egész éven át .training.-ben tartják 
maguka.t, de nem valók olyanoknak, a. kiknt'lk napi 
mozgá.suk egy kis seta.. Tudjuk, hogy meg a. sport baj
nokoknak is hosszabb pihenés után fokozatosan kell a 
gyakorlatoka.t újra kezdeni. Az a kérdós mth most, mit 
tekinthetünk mérsékelt testgyakorlatnak és mit túlságnak ? 
Erre azonban a felelet nem oly egyszerű, mert sok függ 
• loglnlkozáBtól, ogé ••• ági állapoitól éB más körül
mónyektől. Egy kót órai séta. egészseges felnőtt emberek
nél, a. kiket fogla.lkozásuk nem merit ki túJsngosan -
csak eldnyös lehet. De erds Dapimnnka után példá.ul 
egy labda.rugó, vagy cricket-ját.ék már közel jár az 
öngyilkossághoz. Fddolog minden testgyakorlatot, de 
külőnösen a begymászást abbanhagyni, mihelyt a sziv 
lázasabban kezd verni. Az elsó szerv, mely n túlerő)· 
tetéstől szenved, a sziv. Minden izommegeróltctés gyor
sabb, szaggatottabbá teszi verését s ho. rögtön abba nem 
halQ'juk, az eredmény ájulás, sőt komolyabb szívbaj 
Johet. Huzamosabb iddn át tartó megerőltetésnél szervi 
szivbaj támadhat, mely minden pillanatban halállal 
vógz6dbetik. De a szívvel együtt. mnB szervek is szen
v�dnek, Igy különösen fl tüdök, tigy, hogy egy vér
edény megpatto.nás8. közvetlen elvérzést idézhet elő. E'II 
az oko. sok birtelen balálesetnek gyakorlo.tozás közben. 
Do különösen végzetes lehet a sdvro és a tüdókre a 
hirtelen és Bzokatlnd izomer6kifejtés. Arra a. kérdésre 
Bem lehet halArozott feleletet adni, bogy melyik tehát 
a lestgyakorlatnak legjobb módja, II melylyel legkönnyob
ben elktlrülhetni a lóleróltotóst. Általában nzonban előnyt 
kell adnunk természetes okokból fi szabad levogőn 
végzett testgyo.korlaloknak a zlirt helyistighen végzet�ek 
fölött tohá.t l\ sélának Jabdtizásnak, avezésnok, kerek
pároz

'
ó..snnk. úBzósllak.

' 
Von azonban BZ izomgynkorlRt 

lléb�ny oly módja, moly tlltalÁuoB.bb lolkarol'.1 órdo
melne. Uyen a. bo.ngos olvllsBs, moly nagy mértékben 
erdslti II tüdóket és a hangot s oz önma�sv.ó.zs, II mell' 
szintén könnyen és kitűnő eredménynyol �ógezhetö. Né: 
hány szabálytlt ide kell iktlltnunk végül fU., okszetU 
ős bigienikus tcstgynkorlnloknak. Az olsó nz, hogy n 

fentebb már érintett okokból minden toslgynkorlatbnn 
fokoEfLtosan haladjunk el6ro B nehezebb tostgyakor
lalokba no fogjunk o1c5zetesen gya�orltls vagy szok
tatás nélkül. A mnsodik az, bogy semmi gyakorlatozAshoz 
no kezdjiink orvoai h\.Dáos nélkül, igy olkorüljük nzt, 

hogy új betegséget 8zerozr,ünk mflgunknak, vagy hogy 

ft meglevőt Búlyosbftjuk Tovnhbá gondot keH ford Ita-

nunk arra, hogy mindjárt étkezés után ne kezdjünk Bem
miféle tostgyakorla.thoz s a gyakorlatnM ruhnnk meg
feleM bő és kényelmes legyen, hogy ne akadályozza. 
tagja.ink mozgás nt. Természetes nz is, bogy lestgya.kor
lal Qtán őrizkednünk kell a birtelen lebülé.töl, lőleg 
ha megizzadtunk. 

Szerkesztői üzenetek. 
A 1'>Zcrlcc.,ztös�g névtelen levelekre ncm vAlaszol, ké? ... 

iratot "j ""za l1em ad, lcvélben pedig c"'ak igen kivételes 
olyesetekheIl vfllaszot, ha íH 't\lnsz, Icéuyc$Ség6oél fog\'n, 
nylh'l\n08nu mcg nem aflhn.tó. IC6rjU_k enn61fo�n .. 

'olvasóinkat, hogy leveleikkcl bólyeget ne killdjcnc)c. 
S7.olA'álattnl kalIcsolatos kórd(:sc1cre csak az esetben 
vítl:v-Izolullk, hu 1\ kérdés általt\nos és fontosablJ jl'len. 
töségU IOzolgAlati ligyet érint, nkkor is n fehetett (:� 
a tArgy lón�egéllek megfelelőcn szövcgezett k(or,l(:s 
elórcbocst\tfL<;(l\'nl, hogy az adott vftla<;z mindenki áltnl 
megórthető leg) fill s JgJ n f('I(' .. I('ges kérdezo�k(}d(:
�ekllek eleje "étellsék. Epl) fil' módon n(ljuk meg az 
általános IlIli\ clt.sl:get cWl.Ilozditó \ l\ laszokat ls. 

G. r�. J. 'L'oko. Bár névtelen levelekre nom válaszolunk, 
önnok, Ulint nyugdijasna.k kivételesen megadjuk a kért felvilá· 
gositást. I "5. Ohassa ol mult ,hi 26. sZ8munkban .Steier határ. 
szóli csend6r.-nek t. alatt adott 11 zonolunke t ;  li. kén'énytt a 
m. kir. honnSdelmi miniszterhoz n}ujtsa be. 

IC ór.ovczetiJ. Közölje n történtekd az illeM czéggel, bizo· 
nyosan rondezni fogja az ügyet. 

L. kivAncsl C.liendör. Sebol sincs e16irvtl, de h a  nincs meg
onged\'o, nkkor bizto�an \'an ill rá ok. 

G. örsvczctő. Orgazdn!lág 80ha 110m képezhet kihá�i\st. 
.B. őrsvezető. Kijárhat, csak az II kénMt:ó, hogy milyon szó· 

takoz!\!! czóljából ? 
P. J. Olvtulsa ol a btkv. �GI. 9 . .JOb'yzct 3. IJont ját. Ha II 

Mh. ,$fi. §. flgyolmo90n átolvll8sll s al! ahhoz fllzött kúriai dönt· 
\-énJ'ok szö\'ege felett gondol kotlik, akkor olluönmagatól ifi ki
lalíllja, hogy milyenok Ilzok a sértő kifojezállek. 

IL l>. I. A ICsond6rségi Lllpokl szerkesztőg�ge - amint Ill. 
már n czimlnpbr'tl is kivehet6 azon08 a m. kir. c�ond6r,.�gi 
zllebköny\' norkeB216 bizottság6.\'al, U1ely a magyar korona 
országaiboz tartozó e80nd6rs�g felügyel6jének oloöklete Blatt 
n felügyeHlhelyottesbl5t, a m. kir. hon\'ttdelmi minisderinw 
IG. o8z1rdyó'llIlk \'eZlell5jáb61, a ITr. �zámtl csendIIrkerület parnnCs

ookábót ó8 három BudB{lostcn hllomásozó cRoud6rfó�i8Stból AH ; 
In.punkoak f' ltl. 1;/1'. hOtH,Mdmj miui.nft·,. által kl/'C/lddt, 01 
idősZlorinti r(ll01611 szorkesztője Nyilztor Sándor, a hoov�delwi 
mioisv.lerium IG. 08llályába beo.'Utott cllemlórllzúr:ndo8. n; «n'nt 
vor:eMsé\'81 Jelenleg egy SZI\wvi\'ö ti'ldbelyeUes van wegbiz\a, 
kiadi>hhntalnnk tcellll6it Jlellig lIél:Y Dudapl'sloD á.110wbozó 
csend6r nltiszt végzi. 2. Mibi\tyrahi J. killd" bú-atalunkllítl \'oU 
nlknhUfu:vn, do Inpunktól nemrég lJlog \'(dt, \-oJe fiOmmiréle QUle· 
köttetósbell !lOIll {ilhlDk. 

187 1.  Num nl'. Öli lIe\'o alatt int6z1ek bo.czt\nk kérdést , ön 
Silll'H felv6vo. 

IJUnt{J �H A mi(·c. Anunt értcsl1lünk. az ÜI:Y éljpen romlo",ly 
AlaH áll. Ed ""rj!Ik bo. 

IL J. tÖrZll6rwostor. lA holyi és IIZOIlH�lyi ismeret oroll 

wóuyol Olimü közlolUényét némi röüdithsol Óli fliUlit:í!lisnl Il'g
körelehb küuondjuk. 

G. J. Őrmestor. nór nem jár"86rmolltorjotölt, do azért reá 
korül a lor, hiu 1l1- II){U. ó\'i i:J,lilH 16. szAlUu hon\�,lehlli 
Ulillilltori remlolct :" ponlja orTO \'ol!atktlllMAg int�skedik, 

ICuru('?, l''1{\IHlól·. �Jinthogy BZ üre k6lRal dtHkodólIl\uak 
helY08 \'eIt6t�seért 0ls6 80rbau t\Z ürllpnTanctQok {eleM!!, h,rlQt,!· 

IIzolos, hogy lU': ti bat,illkörlJbo tadozik n f6z6n/l felfognd,,,,n JN. 
�lcc�ckM7.n,,(lklll Ort'. 1gen. 
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HIVATALOS RÉSZ 
Blintetij,;ogi döntvéllJek. 

Lopú!o; kISl'r}f'tc. 
1.0 ri, kiscrlelébrli b10/6s, a k.i lopás! sZrlluléJ.kal {/ 

:-:C1'tet� lakcí.. .. úvn bCUHis;:.otl, m1lltho�y a::onO(lIl, .�
tt 

:l ·lmj� ·el' !Ór!CJIf(CSI!II nem !'olt, elfal1o:ott fi neU.u,l, 
II�!I.'I . bármi tfirgyat m�gdl�()z tl�ft. ,/'olnll,:

. 
llg!laJ�t:� 

. dlotl ri 5zá11dtikolt lOJJas l'cyllczt·!teut a sedefl ,lal,,, 

::ba való úem(is:fÍs.'wl megke:J�('tI!.. mwa� bCl'CfFtf"C 
J/edig l1em fi tlddlall öllké,�ü.'�

_ 
('!all�sa (o!ytarl, �wnl'm 

flZ fi aharalálól nem {fi.ggo korllltllt'lty mIaU maJ adi ri. 
(Curia 1 908 ápr. 14. 2883'908. sz. n.) 

Beadványbau cJklhetett hatóság előtti rflgalmaz:\s 

IlIctékf's .. ége. 

LefNlhcll vagy beadl'd1�ybau elk6�etelt be��itlet.'iertr� 
!'ngy rti101mozns olt lckwlemló elkouete ( �neJ.: . a hol � .. 
iral larl/Ilma u!lilt'ánlJs,.::ágm vagy a �.erletf [I�d�m(l
s/im jlflotr, Beadványban elköt/dell halnsag dolll ru

gl,hwJuis (I hal6,.::ág ,.:::ékhelyén kö,'etleli1t: el. 
(Curi. t n08 ápr. 2�. 2825/908. sz. a. I. BI.) 

Megl6vcnléJire nem ralknlruBs Ilénzhamisih1H1Y kŐ'ld
té�ének minösitése. 

.lle!Jtétlfszlé.sre IllkalflJat1�m péli�/!a!,lis�l�dny kés:i
tésr � /Icm csafás, hallcm penzl11)1I1lS1lus klserlele. 

(Curia 1908 jan. IG. 357/908. sz. n.) 

Rendelet. 

l'alamenayi C8ClIclő)'I.eriíleli parancsnoksáfInak. 
M. kir. belögyminister. Szám 1 2 1 352(V-b- 1 907. 

Erkölcsi romlásnak kitett avagy züJlésnek indult 
gyermekek oltalmáról az állami gyermekvédelem köré· 
ben GOOOO 1 907. szám alatt körrendeletet bocsá.tottam 
ki az összes törvénybatóságokboz, va.la.mennyi árva. 
székhez és a m. kir. állami gyermekmenbelyekhez. 

E körrendeletekkel szabályozto.m a szóban levő gyer
mekeknek az !1Iami gyermek védelem körébe val6 be
vonását és az állami gyermekvédelem körében való 
ollalmál 

Tekintettel azonban arra, bogy az ily gyermekek éber 
figyelemmel kisérés6 nem csak társadalmi, de közbiz
tODSági szempontból is feleUe fontos, szükségesnek tar. 
tom a parancsnokság figyeimét felhivni, miszerint gOD
doskodjék arról, bogy a járőrők portyázása ik alkalmá
val éber figyelemmel legyenek : 

L oly 15 éven aluli gyermekekre, kik habár bün
tettet, vétséget avagy kibágó.st nem ia követtek cl, egyébként zülIésDck indultak ; 

2. oly gyermekekre, kik büntettet, vétséget avagy kibág"'l elköveitek, de nz elköveléskor t2-ik életévükel még meg nem baladtAk s igy bűnvád alá nem vonbatók. Ha a csendöl'8ég ily gyermekekrlH akár közvetve, akár közvetlenül értesül, kötelessége leend azt azonnal az illetékes közigazgatási hatóságnak a. további intézkedé. sek megMtele végett, hivatkozással jelen rendeletemre bejelenteni. ' 
Budapest, l!)O� juliu8 1 3.án. 

A minister meghagyásából : 
Szabó 8. k., min. tanácsos. 

Legénységi nlosztályok állomáshel) einek uj 

elnevezése. 

A m. kir. belü�yminister urnak 1908 )unius 28-�n 
7a"i,Y-b. szám alatt kelt rendelete alapJ�n a m . kIr. 
VlI.

' 
számu csendórkerület teriiletén fekvo .Porcses�

�erestorony' elnevezéssel biró örs :.
 Vere�tor�ny vasutI

állomás' , a • Verestorony. elne"ef,essel .b�,r
ó 

.. 
ors • �eres

torony "ám', a. .Riuvadului. ?Incvez.csu or� ., er?s
torony határkaÍlU' és a. ,Va.lelUl-Frateu nevu �sendőr. 
ségi örház pedig ftVere8torony�-nak neveztettek el. 

SZEMEL1'1 ÜGYEK. 
Legfelsöbb elhatározás. 

O csri.'izdl'i es apostoli ki/'ályi Fe[)o:éyc folyó évi 
Julius bó ��-ón Bad-Iscblben kell legfelsőbb elhatá-
rozáslÍ\'al : . � 

szakolczai f(o/'(J!;/m Vilmos, 8. m. ku. V. sz. csend?�. 
keruletnél létszám feleti .vezetett ezred�snek, a. s�Jnt 
kereimére megejtett felülVizsgálat eredme?ye a.lapJ�n, 
mint jelenleg Bzolgálatképtelennek, .egy , 

e.,' tal tamara 
" ál'aJ.-(Jzci.'i� illl'lfkkel !'aló szabadsagolasul legkegyel
mesebben elrendelni méltóztatoU. 

Választott lakbelye : Szakolcza. 
Várakozási illetékkel való szabadságolá-e napja : t 908 

évi augusztus l . 

Nyugállományba hel) ezte(e(t :  

1908. évi augusztus bó l-ével : 
Bohn János, m. kir. ill. szá.mu csendőrkerületb.eli 

járásőrmester, a megejtett felülvizsg!i-Iat a.lapj�n, mtnt 
HokkDJlt, népfelkelési fegyveres szolgá.la.tra. IS a.1ka.l

ma.tla,n • . 
Válaszioli lakbelye : Óbecse. 

Okil'atilag megdicsértettek : 

A m. kir. I. sz. csendörkerületi parancsDokság által : 
Gyarmati Lajos cz. öl'svezetö a. kolozsvári határban 

1908. évi junius bó 8-án több kolozs.ári oláblegány 
által oltani tanuJók sérelmérc elkövetett bántalmazás 
cs rablás teUcseinek 55 órán át kitartitss8.l, eréByel és 
leleményességgel keresztülvitt nyomozás sorIÍn történt 
kideritéseért s általában 1 1  évi csondórségi szolgt\.latn. 
alo.tt a. közbiztonság órd�kében kirejtett eredményes 
müködéseérl. 

A m. kir. IV . sz. csendőrkerületi parancsnokság á.ltal : 
Pink Pál cz. örsvezetö és Fehér Miklós csendőr cz. 

örsvezető, kik a közbiztonsági szolgá.lat terén bossz n-bb 
idó óto. folytonosan la.nkndatlo.n szorgalmat és odandó 
kötel css éget kifejtve credményesen mtiködtok, fl, folyó 
évben Homonna község viclékén lábrakapott pénzbami
sitás, illetve hamis pénz forgalombabozatf�l totteseinek 
kideritése és elfogás8. körül ta.nusított kivé..lóa.n ügy
buzgó és leleményes észszerüséggel párosult tevékeny. 
eégükérl 

ltOWl'r Sámuel cz. örs vezető, mivel kilencz évi 
c8endőreégi 8zolgálnta ala.tt a közbiztonsági szolgtUo.t 
lerén folytonos&n hmkadatlan szorGalmat és odandó 
kötelességbüséget kiCejbe, kivá16an és eredménydusRu 
müködött. 

, havi részietffietésre 
I Képes hangszer - árjegyzék ingyen és bérmentve. 

hcued ÜI{,  {J I'UJ n molono)<,  = l 
f \ I  vOlál<, czi I I I  balmo), :':�\":,'I�::::��;I�' 
Óunmkij(lO. rurRQ1hlltó Ilanll:"7.l'rt'k. D 1Í s " A  l a. s K t Ó k I Y.luz�kl'ny kllllolMlh, 11\�IUinYO!l Uzlctl lll\'l'k. 
E L E K é S TÁ H S A 1U':I�'t'J'''�. ... I 

I 
t 
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László Antal, JUl'csuk József, 01'OSZ Pál, Szabó 
Imre örsvezető ez. őrmesterek, Zseli:.llyrik Illés esendő r 
ez. örsvezető, Eosinszky Kristóf ez. örsvezető, LOl/ász 
István őrsvezetö ez. őrmester, Tok István örsvezető, 
Miksevi/'s Ignáoz és SzőllőSOli Andrlis csendőr ez. örs· 
vezetők, hosszabb esendőrségi szolgála.tuk egész ideje 
alatt a közbiztonsági szolgála.t terén kifejtett lankadat
ll\n szorgalmuk és odfladó köteJességhüségükön alapuló 
kiválóan eredmenydus tevckenyscgükért. 

Szigeti György ez. örsvezető, mert egy tüzvész anml
mava.l férfins bntorsággal es elszánt eljárása. által egy 
gyerm.eket egy égő házból kihozott és a tüz tovaterje
dését felette veszedelmes körülmények közt megnka
dályozta. 

Hutira La.jos örs vezető ez. őrmester. mert a szap
lonezai örsön mint parancsnok két éven át a. közbiz
tODElági szolgálat teren lankadatlan szorgalmat és köte
lességhüséget, nemkülönben kiváló erélyességet ki
fejtve. a. törvényellenességek elkövetésére rendkivül 
nagy bajlammal biró örskörletbeli la-kosság között a 
közbiztonságot állandóan jó karban (enntartotta. 

Dohi!: Mártoo járásőrmester, ,"i/a11icz/;i József, CSQJ'ba 
Já.nos és Po.",cltner Fel'eDez öl'svezetö ez. lhmesterek, 
mert a tanoszlálynál segédoktatói minöségben alkalo 
maztatva. bosszabb időn :U példás erkölcsi mogo.visele
tük és kifogástalan megbizbatóságuk mellett a próba· 
c!:Iendőrök elméleti, illetve az altiszti sarjadék elméleti 
es gyakorlati kiltépzése körül a kellő szaktudást, ernye
detlen szorgalmat és odaad ó kötelességbüséggel páro
sult te"ékenységet kifejtve, eredményesen müködtek. 

Szll't'zSt'njf':ki László őrmester tizennégy évet meg
bala.dó esendőrsegi szolgálatának egész ideje alatt, 
különböző alkalmaztatásaiban, de kiilönösen az utóbbi 
négy éven át - örs- és jál'nsparauesnoki minőségé
ben - a közbiztonsági szolgálat terén ős egveb tekin
tetekben is folytonosan kifejtett kivlilóan ügybuzgó. 
kötelességbü és eredményes tevékenysége ert. 

A m. kir. VI. sz. csendórkerületi parflDcsnokság által : 
Ho/'"áll! Ferenez L jánisörmester, mert a Jakatics 

]·'erdinánd nynli lakos sereimére 1907. évi november 
18-á.n elkövetett hnln.lt okozó snlyos testi sértes tette
sél. nagy körü1tekinléssel s fáradhatla.n buzgalo�mal 
tejjesitett ügyes nyomoZÁssal kideritette, elfogta es RZ 
igazsngszolgáltatt\s kezébe juttatta. 

..tdamccZ'" Gábor cz. őrmester, egy nagy fl1rranggal 
elkövetett lólopás toUesenek és részes�ne� nagy bu�
galommal es kitflrtlissnl párosult 8':!S oral ho�szns es 
fnrasdó nyomozlissnl eszközölt kideritese és nz Igazsng
szolgáltatás kezéhe juttntásnert. 

Nyil v!\nosull mcgdicsértettel{ : 

A m. ki)'. IV. sZ. osendörkerűleti parancsnoksllg által: 
Oblrdril'./IUk László csendőr, a közbizton8�gi sz?lgá

lat terén hosszabb időn M folytonosau tanusItott kiváló 
szorgalma és köfole8seghüsegeert. . 

Holló Slindor örs\'czető cz. őrmester nyolcz evet, 
/Jerjá/l János örsvezetö l'Z. őrmester kilenoz 

.
évet és 

t �Ú(flllol.: Lajos örA\'ezetö nyoloz evet megb�hl�o esend� 
órségi szolgálatuknnk egész i�ej.

e alaU. � 
.
kozblztonslÍg� 

szolglilat terén folytonosnn kIfejlett kiVilla szorgnlmnk 
és kötelesseghü tevékenységükért. . OI1(" 'bOcf,/cl' FeJ'cllcz' örsvlJzotö cz. őrmester, �ZIlL'S 
András, I'if/h J6l'1se{ és Hoyozsci/, CZ�l'il e�. örsvezetlSk 
n közbiztonsági szolgú..lnt terén. o�endorsegl szolgl'tlatuk 
egesz ideje nlntt folytonosan klfeJt��t 

.
Iankadatlan szor· 

f:almuk es eredményes tevókenységnkert. 

Sz6ke János ez. örsvezetö, Lel1dtlai Ábel és J, dilI; 
Sándor csendőr cz. örsvezetók o közbiztonsági szolga· 
Jat terén hosszabb idő óta kifejtett lankadatlan szor· 
ga.lmuk és eredményes tevékenységükért. 

Mri" la József csendőr ez. örsvezető, Molná/' Sámuel, 
Gril Imre éa Pdl Imre csendőrök a közbiztonsági szol
gálat terén kifejtett ügybuzgó és eredményes tevékeny· 
ségükért. 

Lukác:; Jenő ez. örsvezetc5, mivel a. kassai pótszárny
nál közel egy évig irodai segédmunkáskent alkalmaz
tatva lévén, ez idó alatt kötelmeinek minden tekintet
ben pontosan es lelkiisooeretesen megfelelt s feltétlen 
megbizhatóságot ta.nusitott. 

]1Ir;llkici'icJ; Béla örsvezetö ez. őrmester a. törzsbeli 
számvivc5ségnél hosszabb időn at 8. gazdászatkezelési, 
illetve szá.mviteli teendők ellnhi.ea körül ernyedetlen 
szorgalommal. buzgó tevékenységgel és kellő szakisme
reUel teljesitett szolgálataiért. 

A 00_ kir. Vi sz. csendörkertileti parancsnokság 8.1tal : 
. Iradi Györg)' csendőr. egy nagy furfanggal elköve· 

tett lólopó's teltesének és részesének hosszas és fárasztó 
nyomozással történt kideritése körül tanusjtott ered· 
ményes közremüködéseért. 

EI61éptetett : 

1 908. Julius hó "6·ával : 

A m. kir. r. számu esendórkerület aJloruányában : 
S:t'P Géza hadapród csendőr ez. őrmester, i,odap/'flcl 

ől·.�lIe:rlő ez. ormesli'1'r/'. 

Katonai szolgála.ti ,jel. 

A legénységi II. osztá.lyu katonai szolgálati jellel el
latatott: 

A m. kir. III. szlÍ.mu csendőrkerület álloman:niLan : 
Veréb László ez. örsvezet6, 1 908 jul. 9-.h·el. -

Jú rlh'vezetói jel\'ónyllyel elláttattak : 

A m. kir. III. sz. csendórkerület állomáuytiban : 
R. Ddl/id Istvá.n, KOIIÚC;" ](almán. Rikli János, 1\"0-

,'ács Fl.�rencz, Asztalos István, G. Tóth Sándor, S:rí�:. 
Károly, Rimbó Ist"án, Steige/' Ferenoz, BlldllUt1ll11 
Jakab, �Véb Mihé.ly, l{o/lfiu Péter, Roszmanll János, 
Berta Jo.nos, Torjai Mihály. .S:lirs Gáspár, Na,,!! 
Miklós, Ut/llaJ·j László, ruj)l ritályos és Bó,. PIU 
csendórök. 

PÁLYÁZATOK. 
Egy hivf\t.alszolgai á.llá.s 1\ sltlhlYlltl\'1lrheJYi pénllug;dgar.· 

gatóaúgn&1. Fir.etés ]Jótlékkal 600 korolla. Lakpéuz ISO korona. 
Ruhaille'móllY liO koroDR. Mag;\"Ilr n':\'I·ly nóban ós irl&sban. 
l{ón·őnyok a 8zékl'lyud\"lnhelyi péDJ!iigyigIlEgató!lt\ghoz 1905. thi 
lII.eptowbor hó 2·ig. 

Egy hivaWszolgai I1lIIis II magynro",íri galldasági nkAdéwiRuál. 
Fil!(lhls liOO koronR és póll�\k. Lakpéuz ISO knronR. Ruhailletmén�' 
100 korona. )ra,::yar nyeh' nóball é" irá!lhau. Egy Ih'j probllSlol. 

glilat. liór\"éuyek n magyllron\ri gUlhisúgi nkaMUlia igMgntó· 
sngúhoJ! H10.ct thi augIIsztus hó 30·ig. 

Több bivat.alszolgai ó.llt'i8 a w. kir. jltlllz'igyminiateriulUlllIlI. 
Fizeté!! p6tl�kkal 700 korlIna, Lllkl,ónz l1ótlékkal 300 koroml. 
Ruhnillotwény 100 kOTonA. :\Iagynr l1\,oh· .. óball l:� irA�ball. 
EZ(\Il áI1A�ok�nk 6.thelyoi'!l\1l lltjá� ,·aU

; 
bOtÖltJ88 1'!I(\t\ln nil alJ· 

rendolt hnlóst\gokllAI 68 ]ledig Bntln\'l''''h'u ug,\aolumn jaYlulal· 
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mUJL.�a \j. 1'0 r �h; I ,lk k t;oO korooa. BeDdsz{:re�lteH 
lak� 0_ l [lhai letmén) 60 korona. lligyar nyel\' �7'�ban é<. 
rr .&D. hH' nk zo4 lati oN'l a m. kir. péD:rugymini�te. 

!'it.DJ 0% l • é gusztus h6 :\I-i:,... 
E.irr hivatalszolgai á.llás a gyulafebén-iiri kir. tör.énys7.éknél. 

Fuet I UI' bl lj{() korona_ Lakpénz pótIékkal ISO korona. 
I:nnaillelID' ny 100 korona. 'fagyar nyel. ;zóbaD és irá.5bsn. 
K. r _ ,;;-ek a l,'Yulaip.bé� ári kir. tÖrYényszék elnökéhez 190 .... 6.j 
a1J:!UHto� hó :�.o ig. 

Egy hivatalswlgai álláB II gyulafebénári kir. 1.rásbir6�á-g· 
nál. FiZ:l:'t�� pótlékkal 600 k{tcon8. Lakpénz pótlékkal tkO korona. 
lCuhaillt:tmény IfJÚ koronB. lligyar nyel\" szóban és iráskani 
KhvlÍny'k a gyulaíebérvw kir. törvény!zék elnökéhez. HIOS. é"j 
angtJn:t1l6 hó :30·ig. 

Egy irnoki állálI II sátoraljaDibel)"i kir. jti:rá�bir6signáL Fizdés 
p-otléklal t-tt'" k'lfODa. LakP"DZ ·no korona. llagyar nyel\" 6z6· 
ban i Írá6ban. Xétcr kővfpi.9kolai osztAly. Kérn�nyek a sát'lralja· 
ojbelYl kir. tór";én�·�úk elnökéhez 1908. E:\"í augnsztus h6 H ig. 

Egy imokí állás az !'gr; kir. jarásbir.5ságnáL Fizetés p6U�k· 
kal lAA �orona. TÖrTén�·lózerö. lakpénz �Iagyar nyelv sz/·ban 
és irú.sban. ,,;,,/!�. középisk'llai 'lsztály. Kérvények az egri kir. 
tótTénpzi,k elnöktbU 19M' é\"i Iloagnsztns bó 19·ig. 

Egr írnoki állás a tenkei kir. járá!!biróságnál. Fizeté� pótlék· 
kal 1-"1 korona. Lakpenz 3()J korona. llagyar nyeh szóban h 
irisba.n. !\égy középiskoJai QsztÁly. Telekkönyvi vizsga. Kén·é· 
nrfk a nSgyv1lradi kir. törvényszék elnökéhez 1!1I). ... évi anguu· 
tnl hó I-l-ig. 

Caik vármegye torvényhat6aáginál : 
Egy ál"vaszéki iktatóí állás. 

Fiz • ."té� ��)OIJ korona. Lakpénz ·HO korona. Xégy középiskola 
o6rl.ály. Továbbia.: 

Egy járási írnoki állás. 
Fízeté. UOO korona, Lakpénz OOO korona. �égy középiskolai 

o�ztlÍ.Jy. Csik vb.rmegye fliiRpánjához czimzett kén�nyek, Csík 
vAnne-.!!ye aliapíínjáhoT. IffI�. t!:vi augusztus hó :lJ .i/!. 

Ugyanott: 
Kél hivatalazolgai állás. 
Fizet�Q fj!�1 kt>rona. LakpénT. l:.g, korona. Rubailletm�ny W 

,z':'ban és irásbnn. To,·ábbá esetleg : korona. �IaJ!"yar nyel' 
Két hajdni álHs. 
FiteUs piltlékkal WJ korlona, Lakplonz {Íbtlékk.al I�) korona. 

H:lhailJetm�ny r,lJ kQrona. �fagyar nyelv .r;z6ban éli irásban. Kér· 
vtDyt:: k: C.ik VrlrIOegye alispaujáhQz 190rs. é\'i augusztu>- h6 :ll. ig 

DebreczeD 8Z. kir. városujJ ez év második felében a kovet� 
ke-z.ö !lUsok fognak be.löltetni : 

KoI;t gyalogbajduí áll!s. 
f�T.eM- 1."-1) korrma. J�akIJ"nz w) korona. Termüzetbeni ruhJi· zat, �lI&gyar nydv f,z6ban é9 irá�ban. 
K('t lovurendőri áWa., 
FizeM· 'M')ij korona. L-nkp&DZ SO korona, Természetbeni rubá. zat. �fa:.:yar nyelv 8z6bsn /'8 irásban. 
Ti%. gyalogrerulőri áHú · 
Fiz.e1.I.· GflC) korooa. Lakplooz 80 ko" n. T 

I ... t. �fagyar nyelv lIzóhan é� irá!lban. 
. ermészetbBni ruhfL-

Két. mezör&ndtm álJAa. 
rlz,,�� póU/'kkel fAJ') korona. Lakp�nz 80 korona. tJenl ruhhat. �lalO·ar nyely 6z6han <:6 irásban. I.6 

tJig' n f/erzendl.i t,e ? tartandó el. 

Terrn�lIzet
�flját költ-

Négy eroöliri állás 
Fizett.� 5(IIJ korons. Tl':rmészetb!'ni lakás. );'é:ty katasztrális-

hold földba�znájat. Term"szetbeni ruházat. 3lal!yar nyelv szóbso 
é� trli.s-ban. Li,tartási kötelezettség. Rérvények Debreczen �z. kir. 
\"aros pol�ánn!'sten bi\"ataláboz bármikor. 

Egy írnoki állás a topolyai kir. járá-sbiróságnó.l. Fizetés pótlék
kal U()I') korona. L8k�lénz 300 kor��Da. )fag�·ar nyelt" szl.Íban és 
iráeban. :SPgy közfpiskolai osztály. Telekkönyvi viz�ga. liéné· 
nye k s szabadkai kir. tön·énysz�k elnökéhez 190!'l. évi aUglll'-rtu8 
hó 2�·i:;. 

Egy irodatiszti állás a dé"ai m. kir. p<:nzugyigazgatóságnál, 
Fizetfé'l pótl�kkal 1400 kQrona. )[egfeleI6 lakpánz. 'lagyor nyelv 
szóban éli irásban. Négy középiskolai osztály. Kénények a dé"ai 
m. kir. l'énztig);gazgat6sá.ghoz 1908. é\·i szeptember h6 ts· ig. 
A kérv�nyben kiteendó, hogy fl pályáz6 csak ezen vagy pedig 
,.setleg átbel}(·zés !'setén bárhol megiiresedli irodatiszti állá.sra 

is 6hajt kinevcztetni. 
Egy irodatisztí, esetleg egy irodakezelési gya.kornoki állás. 

/lz aradi rénzugyigazgaMságnáJ. Javadalmazás uz irodatis:l'ti 
áUüsra nézv!' : Fizetés pótlékkal UOO korona. Lakpénz 420 koroIlo.. 
OA gyakorooki álltí.sra néz,·e 600 korona segélydij. �{ag�'ar nyel\" 
�u:.b8n "5 irásLuQ. :Ségy középiskolai osztály. Egy éven belül az 
el6irt ut8sitá50kkBl és szabál)-TeDdeletekból \"izsga. liénények aZ
aradi lJ�ntögyjgazgatfisághoz 1908, évi augusztus h6 3 1 ·ig. 

HAroDl szolgai állás a m. kir. vallás- és közoktalásugyi mini sz
tenum számvevóliégénél. Kewő fu:etés 700 korona. Lakpénz 
pótlékkal ::JOO korona. Ruhailletmény 100 korona. )fagyar n�·el. 
szóban és ir.Jsban. Kervények a nl. kir . •  allás· és közoktat.9.sugyi 
ministerium 6zámve.liségének igll7gawjához I�OS. évi augusztus 
h6 23·ig. 

Egy kataszten írattárt kezelő irodatiszti állás II m. kir. pénz
iigyminisztériumnáJ. Fi2etés p611ékkal 1400 korona. Lak pénz 600 
korona. lIagyay nyelv szóban és irá.�ban. Négy középiskolai 
06zti�ly. Valamely töldmives iskola eh·égzése és egy évi gazdá.
Sl':p.ti gyakorlat. K4n·ények a m. kir. pénzögyminisztárinmhoz 
l H08. hi augusztns hó 2;;.ig. 

Ot bivata.lszolgai állás a m. kiT. póstatakarékpénztárnál Buda· 
pesten, Fizeté" p6t1ékkal 700 korona. Lakpánz pótlékkal :300 
kor<>oa. �Jagyar nyelv szóban és irásban. A szli.madásban való 
járta8��g. Egy évi próbaszolgnlat. Kérvények a .m. kir. pŐFta· 
tllkaH'kpénztflrllOz Budapesten I!)I)S. évi augusztu� bó 31·ig. 

Egy feg.y
. és kOzvetítö örparanC!!Jnoki á.llb fl tipr,lvúri kir. 

or8Z. fegymlhetnél. Fizetés p6tlékkal I WO korona. Torruészet· 
beni Inkas. Természetbeni ruházat. llag�'ar nyelv szóbnn és iril5-
b�D. Nér�.,� éli, t.ót nyeh' illmerete. Dörtöni1gyi szolgálat. Az igaz· 
8agö.f,'JmJ01�lhmllmhoz czimzett kérv�nyek a jip6tvári kir. onz. 
fegymtézet Igazglltóság6.hoz 1908. évi IlUgusztllS hó lö·ig. 

Egy irnoki állás 1\ nagykanizsai kir. törvényezéknél. Fizeté!! 
BQO koronn. I�akp�nz 4-;lO korona. Magyar nyal v az óban és irlÍs· 
ban. �égy kózépiskola.i osztály. Telekkönyvi ,·izllgB. KérvéDvok 
fl, nagykanhlllü kIr. törvényszék olnök(,hez !!lOB. évi 1l0S:\lfI�tIlS 
h6 lB-ig. 

Ot re�döri áfiá./J 'l'eruosvár IIZ, kir. vnros r6kBpitnuyi hivatn· 
U.n(.!. Fizeté" ROIJ korons. Lakpénz 120 koronA.. 'l'ermés1.otbeni 

.. Z IUl u8 IrllS an, Német nvelvu'Iwsrcl. .rnhJlzll.t. Mt ... y" "yelv s' 6b , . , b . 
But havi . próhaazolgálat. Kérvényok Temol\vá-r s.,:. kir, varos 
r'."lidőrkapltányi hivatalúhoz 19tJ�. évi rlocz9mbor hó :i I · ig. 

Vászon 

Vászon 
zubbony. 
nadrág. 

! ! Csendőrség előnyben részesül ! !  Csendőr-ing 
Csendőr-alsó-nadrág. -

-
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Kű lőnfele minőség. 
A" J (�fllI�ék bértIl ndes(}1I Különféle m in6ség. 

POllfOH éH flllol'H elIlIl. 
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