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A büntető novelláról. 

Irts: 1\. !Vaqy Safu/or kiI. törvényszéki bir6. 

I. 
Nem szivesen basznalo!ll lL fenti czimet (habn:r nem 

hiszem, hogy akadna lL próbacsendörök közt ie olyan 
ember, a ki n régi módi szerint valami elbeszélésféle 
szépirodalmi dolgozatot értene ez alatt). Hanem kény
telen vagyok beiamerm, hogy Bokkal rövidebb ez, mint 
• a büntetötörvénykőnyvek es a bünvádi perrendtarta.a 
kiegeazitéseről ee mórloaitasaróh szóló törvényczikk, a 
mint ez az 1908 : XXXVI. törvényc7.ikkben mondva 
van. És ne botránkozzék meg senki, ha 8 törvenyczikk 
számá.nak idézese helyett én is használom iU ott a 
Bn. (= Büntetö novella) röviditést, a melyen annál 
kevésbé lehet csodalkozni, mert maga II jelen törvény 
életbelépleteBérdl 8z616 1 908. évi �O,OO I .  r. �1. ,zámu 
ígazsagügyministeri és 102,100. B. M. �zt\mu belügy
ministeri rendelet már hivatalosan is haszná.lja ezt a 
Dn. röviditést II törvényczikk czimének idézése helyett. 

Ez az új törvény az 1908. évi julius 30-án szen
tesittetett és augusztus 6-án jelent meg az .Országos 
törvénytár . -baD. 

Mert bizonyára. nem IJaragusznak meg, ha felemlitem, 
miként régl'bben az volt a szokás, hogy az ország
gyiilt�s lu:rekesztésekor az ott hozott törvények !;zonte
sittettek es az orsztíggyülés mindkét bó.zfi.bon hirdettettek 
ki. De nz i(levonatkozó 1868 : Ill. es 1870 : XlIi. tdr· 
vényczikkekot hntályon kivűl helyezte nz 1881 : LXV]. 
törvény('zikk é'i a törvények kihirdetéséről azt rendelte, 
hog)' I minIlen törvény. a mint Ö Felsége szentesitésé· 
vel ",I van latva. a. kormány által az Orszl\gos törvóny· 

birban azonnal köztudomÁsra hozatik. A törniny szö

YCHévt>l együtt közzé teendő egyszersmind a kiralyi 

R7.t'ntesitoH uapja. A törvénynek az orBztigos törveny

tárban kÖZ1.étott BZÖVf'f,l:e közhitelesseggel bir. A mennyi

beli. nz Időpont, a. melyhen valamel." törvenynC'k 

baHlyn. kezdődik, magá.ban 8 tön'énybcn IDl'giLllapitvll 

"ngy IlZ időpont mcgullnpih\RIl n ministeriurun\ hiy.vt\ 

uiul'sen : minden törv(l.ny kötelező crt'je az OrRy.llgus 

törvenytÁrban \'1111.1 meRielonéset kövt!tő tizenötödik 

DI\pon kC'zdódil!. A szentt'Bitett törvenynok eredet! pd

rlRnya. 87. or�zilRos I6vóltli.rLIlD teteti k le . •  (ISAI LXVI. 
t. ("1:. I ;) 

Ebben az 1 908 : XXXVI. t. ez. :,�. §-t\ban p ed ig • 
áll : • A jelen törveny hatály ba. lépéseuek idejél az 
igazslÍgügyminister állapitja meg., 

És az igazsági..igyminíster az 1 90:-;. évi augusztus hó 
1 7·én �O,OO l. J. M, sz!imu rendeletével csakugyan 
batálybn is lépteti ezt a törvényt, még pedig nem 
minden reszét egyszerre, hanem egy részét moal októ
ber elsején, o. másik részét pedig csak az 1910. évi 
január elsején . 

:\IOBt október elsején hatályba lép a törveny, a ma
sodik fejezetben foglalt rendelkezések kivéteJé\'eL 

Sietek megjegyezni, hogy ez a mÁsodik fejezet a 
fiatalkoruakrb. vonatkozó rendelkezések et foglalja magá
ban (I.j 3,j. §.). Ez marad tehát 1910. év januar 
els6jére, mivel ennek batalyba lt'pteteséhez nagyobb 
előkészűletek kellenek. Ilyen előkészitési mod már a. 
fiatalkori terheltek bünügyének ellátása. hirgyában 1908 
augusdus 1 7  ·én 20,OOa. 1. M. szlÍ.m ala.tt kindott ren
delet, mely hogy úgy mondjam, mintegy hidat készit 
a mostani állapotból az új lillapotba ritmenetelre. 

A most október elsején életbe lépő rejezetek : I. a 
büntetés feltételes felfüggesztése ; III. fl. melJékbiinte· 
tép;re eR az elkobz8.sra vonatkozó rendelkezések ;  lY. nz 
e�yes buntetendó cselekményekre vonutkozó rendelke
zések ; \. vi!grehajtási zaradék. 

t bllll/d,'." feltélt'le... rd/l(flyl' ... ::k:�c birósagi dolog. 
Azért erről csak annyit emlitek meg, hogy n biróság 
QZ egy hónapot meg Dem buladó tartamban kiszabott 
fogház vagy elzl\rRsbünteh!s es a pénzbüntetes ,-égre· 
bBjtáqút különös méltányIast érdemlő okból cg.\' hóna
pos próbnidőre felfiiggesztbeti t!s pt'flig nemcsak r.z 
érdekelt fél kereJmére, hanem hiyatalböl is. 

Ennek az II czélja, hogy II bünt>rt ej leg)'en itélve a 

bünös, dc ne sujtson le rell először miudjórt ft bünte
tés, ha. kihi.tás van arra, hogy l\. fllje Celett függő H·�ze· 
deJem visRzR.tériti öt II javulás utjnra. 

Ez ft. próha.idő ft foglulzbüntetésuél hillom �\'. nz 
el.zárásuul egy éy. HR. ez idö ala.tt az elittilt ellen 
újabb büm'lldi eljilrlls nem ,"olt foJ)·nmatban. nkkor a 
hirÓR!ig kimondja. hogy a büntet�B tohhé Yegre nem 
hnjthntó. 'fagyi" az elitclt teljesen mt'gs/l\badul & bün
tetestöl. 

Ilf' ba ft próbllidó nlntt av. ditélt oly hiincsell·k
ményt kÖ"et t>I, mel.y miaU út fi hirosllg Liinh'tt 
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,"agy szándékos vétség CZlmen elitéli, akkor a felfüg

a'esztett bfinret.ésf ,,'égrehajtják ellene. 
De nincs helye feltételes elitélesnek, vagyis a kisza· 

hott bfintetéet felfüggeszteni nem lehet, ha azt a biró
ság oly cselekmény vagy annak kisérlete miatt szabta 

ki. melyre a t-örvény fegybáz 'Vagy börtönbüntetést 

állapit meg, vagy ba az elítélt előzőleg büntett miatt 
jogerősen el volt itélve. vagy tiz éven belől fegyház, 

ugy egy bónapot megbalado elzárásbtintetés volt elle

nében jogerősen megállapitva, vagy ba az elitélt a 

c,>elekményt aljas indokból követte el 
ÁUjunk meg itt egy szóra. 
Alia,; índok alatt nem a.zt kell érteni, hogy valaki 

va.gyoni haszonszerzés miatt követ el bűncselekmény t, 

hanem pL bosszuból, gyülöletböl, gonoszságból. 
Vajjon (oz a büntetés felfüggesztéséről szóló rendel

kezes mennyiben tartozik a csendörőkre? 
Annyíban itt is, mint mindenütt j a csendőrök az 

igazFagHzolgáltatásnak, a rend fenntartásának jobb kezei, 
a kik, mint a bányászok, behatolnak a sötétségbe, hogy 
faltárják annak rejtekf;t. 

A törveny kimondja, bogy a felfüggesztett büntetés 
nyilvantarlandó. Ezt a nyilvántartást ugyan nem II 
csendörök, hanem a birósá.gok vezetik, sőt fel lesz 
allitva egy országos bünügyi nyilvántartó bjvatal. De 
hát ha ki nem mondaná is ezt az 1 908 augUF;ztus 
17-én tOl,l00. B. �I. számu belügymínisteri rendelet 
4.. §-a - kétségtelen, hogy a hatóságok gyakran (or
dulnak a csendőrökböz tá.jékoztató a.datokért a.rra nézve, 
hogy a területükön lakó vagy huzamosabb ideig tar
tózkodó feltételesen elítélt ellen a próbaidő alatt volt-e 
újahb bÖDvádi eljárás? 

A nyomozásnál pedig még sZlirgosabb gondot kell 
forditani a feljelentett vagy gyanu8itott egyén előéleté
Dek kidfÖ"rité!'iere, kölönösen ana, bogy tiz éven belül 
fogbázra, vagy egy hónapot meghaladó elzárásra, vagy 
bármikor hüntett miatt volt·e jogerősen . elitélve ? És 
ígyekezni keH kiderjteni, bogy a büntettest milyen 
indok vezérelte a büncselekmény elkővetésére 'I 

Ha mindlC'zekről a biróság ala.pos felvilá.gosítást nyer 
a Cf'éndórj tényvázla.tból : ez csak még jobban emelni 
fr)gja a csendóraéghe vetEltt hitet és ennek tokintélyét. 

Az ell:.JJbvi�,.a vonatkozó rendelkezése e törvénvnek 
ism�1 közelről érdekli a CI:Iendöröket. 

-

N€:m szükséges nekem Hgyelmükbe ajánlani a Szolgálati otasitáH 1Jfi. es t i::'. §-ait ; nE::m szükséges folI'!mlíteni a Bp, 84-. §-á.t, o. mell' szerint "a rendőri 
hatóságok éR közegek kötelesek a hfinjelúknek és bizo
(Jyi�kokn�k megij,z/�rzé8e czéljából eljárni • •  s a k7. §. I!z�nnt : · IDMzk�dnf'k a bŰIlCijeJ6km�ny nyomainak fen
tartáfla, valammt a bünjeJeknek és más hizonyitlJ tár
�aknak me�őrz�l',\é iniot. ; talán felesleges i(léznem a J:Hkv. fi1. ;·át ia, fJ m�ly 8zf::;rint : .azon tá.rgyak, 
melyek a hüntf,tt v�y vMsi:g által hozattak létre, úgy 

szinten azok, a melyek a büntett vagy vétség elköve

tésére szolgáltak : elkobzandók . ;  felesleges idéznem a 
Btkv. 6:1. §-át, mely szerint : j·ha a büntetendő cselek· 

mény nyomtatvány, ira.t vagy képea abrázolat közzé

tétele vagy terjesztése által követtetett el, a példányok, 

minták vagy lemezek elkobzáaa és megaemmÍsitése 
ítélet által az esetben is kimoDclandó, ha a bün"ádi 
eljárás senki ellen BeID indittatbatik meg'. de meg 
kell emJitenem, hogy ez új t.(jrvény 37. §-a épen ezeket 
a rendelkezéseket toldta meg, relhatal11l8zvan az igazság
ügyminiaterl, miként elrendelheti, hogy egyes tárgyak, 

melyeket It biróság elkoboztatott, bűnügyÍ muzeumok 

létesitésére és gyarapítására fordittaasanak. Ez az int-éz

kedés a közigazgatási hatóság által elkobzott tárgyakra 
vona.tkozólag az igazságügyi és bslügyi minister egyet
értő rendelkezésére van biz va. 

És tudják-e, hol állitják fel ezeket II bünügyi muzell
mokat? A csendőrsegi parancsnoksagnál , a székes
fővárosi államrendörség fökapitányi hi vatalánál, esetleg 
más közigftzgatási bat6ságnál. És ezekre vonatkozólag 
az 1 908. évi augusztus 1 7-en 20,00 1 .  1. M_ 8Z. alatt 
kiadott rendelet úgy intézkedik, hogy mindazokat II 
tárgyakat, II melyeket , a kir. biróság elkoboztatott : a 
kir. ügyész, illetőleg a kir. járásbirósag vezetője a 
nevezett muzeumok megkeresésére a megkeresö muzeum
nak Bz eljárás jogerős befejezése után megküldi. Sőt 
a kir. ügyészség, vagy a kir. járásbiróság vezetője hiva
talból is köteles az államrendőrség fökapitányi hivata
lánál szervezett, vagy a legközelebb eső bünügyi 
muzeumba küldeni azokat az elkobzott tárgyakat, a 
melyeknek megőrzése a nyomozó hatóságoknak,  vagy a 
büntetőjogi tudományos továhbképzéanek czéljaira kivá
natos. Ha azonban IlZ elkobzott tárgy ritkaságánál vatt, 
má.s oknál fogva tudományoa szempontból különösen 
tanulságosnIlk, vagy olYfl.nnak mutatkozik, mell' II bün
tetendő cselekmény elkövetésének valamely új módo
zatát világit ja meg : ez az áUamrendörség bűnügyi 
muzeumába küldendő. 

Ugya.nilyen rendelkezés történt a közigazgatási ható
ságok által elkobzott tárgyak ra vonatkozólag fi 'i0002 1908 
l M. éK 1 Oz, I 00. B. M. számu rendeletek szerint, fl 
mikor II közigazgatási hatóság vezetője köt�leB II bün
jelek bekiildéaére. 

Már most ho. eddig is gondot fordítottak a c8end
őrök a bünjeJek beszerzésére ea megőrzésére, mennyi
vel nagyobb érdekűkben áll ezután fokozottabb körül
tekintéssel tenni azt. midőn tudják, bogy a bUnjelak 
egy réf:lze az ő bűnügyi muzeumukba kerül, II hol 
azokat tanulmányozbatják 

Hangsulyozni kívánom, bogy a bunjelak beszerzése 
körül eddig scm sok jogos panasz érbctte II csend
őröket, de �nnál több II községi nyomozó közegeket, II 
honnan ., alig érkezik be bűnjol u biróangokLoz még 
olyan bunesetekbcn Ja, a mikor fl uünjelek minősóge a 

Ha fáj a feje �:8Z�!7j:�"
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korulmények méJlegelésHe nagy befolyássnl bir, slSt 

Rok esetben a cscndörok ó.ltal beszerzet.l (JS 8. 

d . .  é 
. ől "ó16 1881 évi LXXI. tcz. n. 

80g nyug Ipg D
:k

el
�ovetkez6 rODd�lkezé8e : 

8ZQ
.kH�V' v

7�la���Y cS6ndÖrLiszt. vngy csendőr önbi���án 

I
k��n

8érri nyomOZÓ közegeknek beszállitáa ,'égett átndo�t 
OZ e' l k v gy ol ls 

bünjelek is nagyOD sokszor ott mo.ra( nB , a 

kallódna.k n kÖzs6gbáza. valamelyik zugn.ban. 

Megengedik, bogy mondjak egy véle.m
é�yt u. csend

őraégi para.ncsnokságnlil szervezett bünugyl muzeumok 

gya.rapitásR.ra? 
A fentebb idézetl rendeletből lótbató, hOb')' c�nk � 

lcgkivételesobb bünjelek küldendók az ó.Unmrendőrseg' 

bűnügyi muzeumba, a többi bűnjelek�rt
. 

szabad . a ver

seny az összes bűnügyi muzeumok kozott ; .9. kl. e
lőbh 

terjeszt elö kérelmet vagy megkcrcscsl o. kIr. bIróság· 

nál, annak a bűnügyi muzouma ré8z�stil 
.. 
elő�yb�n, még 

az olyan esetekben is, II mikor ,. kl�, .ugyesz8eg V�y 

járásbiró bivatalból köteles némely bunJeleket a bun· 

ügyi muzeumba küldeni. , 
Na bá.t, bogy más bűnügyi rnuzeum megkeresese 

meg ne eldzhesse a c8endöröket, minden olya.n esct

ben, II mikor a bünjelnek II muzeumban való el�elye

zéaét kivt'l.na.tosnak lartjak, a. tényvázlatban, vagy Jelen

tésben (ejezzók ki azt a kivá.nságukat, bogy a
. 

beBzer

zett bűnjel (l. csendőrségi bűnügyi muzeumba ktildessék 

az eljárás jogerős befejezése után. 
Mert hiszen az ilyen hűnjelek tanulmá.nyozásá.nok 

mégis csak a csendőrök veszik legtöbh hasznát. 

M.oat. elég ennyi. A. jövö héten majd az egyes bűn

tetendö csolekményekre vonatkozó rendelkczésekröl 

emlékszem meg. 

A csendőrségi özvegyek és árvák 
ellátása. 

frta: HeiD Gyorgy az6mvivö·tilz\holyetteR 

(Vi· ••• ) 

. " . l érlatn. teljeaités8 folytán szenvedett serulés 

��
V
v�tkl

�
:�ó�en balna meg, az özvegynek �8 9.� árváknak 

d" I\zon összegben jár, mell' az 11letön�k azon 
a ny 

b
ug lj

. t voln. b. nz ilyképen elhunyt 40-Ik 8z01· 
8S0t en Jo,T , 

álati évét betöltötte voloa,lI . g 
E . té k dé. folyt/iD tebát azon C8endőr özvegye, 

zeD ID z e . . Ó k" b gy nyilván 
n. kinek férje a Bzolgó.lattelJcBlt B oz en, vo. . 

b. 'tb \'lng .z állni ve.ztette el életél, klvétele.en 
be IzonyI iL II . . d" 
a férj telje. tettlege"égi illetményeIt fO!!l. nyug lj 

gyanánt kapni. . '. 
Nem teljijs8n világos ugyan az Idézett szaveg, ,a meny-

nyiben �n.z illelő. nyugdijn. alatt könnyen n. férj és nem 

az özvegy nyugdlja is érthető, de, bogy ez a magya.

ráz.t nem bolye., bizonyitj. leginkább . gy.korl.l . . 
Eddig ugyanis három özvegy ré�zesult férjenek teljes 

tettlegességi illetményeiben . és pedig : ! . ' 
Benko Józsefné, szül. Kirscbtf\u�r r

�
erézlo., csendőr 

.. gy" 188�. évi J·.nuár l l . 6t. éVI 600 kor. 90 fillér· 
ozvc � l' ·té k"  b II  
ben. Férje lzlJégen Bzolglilatlo Jesl 8 oz en e en-

.zcgülŐk ált.l agyonüttetell. 
Resoh Mihályné, szül. Fráter .Mária Julianna., őrmest�r 

özvegye 190� máju. 1 .  6t. éVI 1474 koroD!\�.n. Férje 

Éle.den .zolgál.ltelje.ité. közben ellen.zegu!ök által 

agyon lövetett. .. . 
Zauberer J eremiÁsné oz. őrmester ozvegye, 1907, éVl 

január L óta. óvi 1220' koro�ában. Férje Petrován szol

gál.ltelje.itó. közben meggyIlkoltatoll. . .. 
rrörténetesen mind a. három esetben a. (érj ellenazegu

lőkke! folyt.totl b.rczb.n ball bő.i baláll, a mi .zonban 

nem zárja. ki azt, hogy azon özvegy, klDek férje szol

gálatlelje.ité. közben önbibáj a nélkül bale.el folytán 

vesztette életét szintén a. lérj ul-oljára. élvezett beszá..

mitható illetményeinek teljes összegével nyugdijaztassék. 

És ez rendben is van igy. 
Hogy követelbetnök másképp o. nős, családos osend

őrtől azt, bogy ozolg'I.lb. nyugodtan induljon ol, 

visszabngyva szeretteit, a. kiket tán nem 1átba:t többé, 
mert bisz nem tudbatja., hogy bOOnEl.D leselkedik reá a 
vár.tl.n b.lál ? 

A törveny 47. §-a Hzermt. ll.Z özvegyek és árvák a tör
vlmyszeru ellátásra. - tekintet nélkül arra, bogy az 
atya ideigleneaen, "\'o.gy korengedóly mellett alkalmnz
tatott, vagy még beszó.mitbató ;j évi szolgálati idővel 
nem rendelktizett · feltétlenül igénynyel birnak az cset
ben. ba II férj. illetöleg atya életét (l. szolgálat teljesi. 
tése közben, vagy nyilván hfbizonyíthatóln.g annak 
kövelke1.tében vesztette el R o. bátraIDaradottaknál az 
ellátás odaitélésénél szem elött tartan(ló - a :{5. éH 
50. '.okban (ogl.1t korlhloz6, továbbá n 31·. é. 3!1. §-ban 
el6irt. egyéb, már többHzör részlotezett feltet(,lek mcg
vannak. 

Meg kell nyugt.lni, el kell ballgaltatni. c •• lád Boreál 
szivén hordó apai sziv nggodo.lmait, nem szabad R. vész 
pillanatában eszébe jutnia., bogy otthon hagyott szeret
teitől a kegyetlen balsors elragadja. n. nélkül, bogy jövő
jüket biztositva látná, hanem rendületlenül, tett esküjébez 
biven, katonáboz illő biltoreágg.l é. vitézül keU végig 
küzdenie élet· halál harczát még n.kkor is, ha. a biztos 
b.láll.l áll BZemközl. 

ITa. elkövotkezett a vég, nyugodtan zárbatja le szemeit, 
n. kötelességének hiven, becsülettel és vitézül eleget tett 
csendőr e megnyuRodva bagybo.tja báha csa.ló.dját, mert 
bökezüen gondoskodik r61a az á1l0.m, melynek szolgá.ln.
tában elvérzett. 

Az t 885. évi XI. tcz. 49. §-• •  zerinl az eUátá.i igény 
kozdetóröl a következőképp intézkedik : 

Ezen §. intézkedései csak oly bátramaradottak ellátási 
illetmenyeire bir fontosságga.l, akik !lZ ellátu.sra a 
férj ideiglenes vagy korengeclély melletti alkalmo.zó.sa, 
iUetóleg a bt nem töltött 5 szolgÍllali liv míaU - igényt 
nem larlhatn4nak, de teljesen ha.tálytalan az oly sze
ftlnCfletlen cRalúdra, a kinek feje már mcgkercRte cMalódja. 
részére a. nyugdijigényl, de II 8zerencRétlen vóletlcn 
fl)lytQn éll:<tét a szolgálat teljesité�e (lItIll, vogy követ
kezt'�ben veKzwtte el. 

ÖSRze Bem hasonlitható az olmondottftkkol a csendőr-

A Le!JiolJb 61'úlc, 
JpfCK1:olldahh (·k.Mzcrek, elfYlzertltltl II legdrRJ.{6.b· 
blK, UU) kéMZI'('OZ, mint rb!zleltlzct6Mre 10 évi 

JM'IIÚ malleU kaphalók 

Az özvegy nyugdíja. és nz árvák nevelési járuléka 
azon nappal kezdődik, a. mell' napon o. férj, illet61eg 
.tya olball. 

Az el1átás összegc azonban csak av. elbalé.1ozáet kövctO 
hó t -étől lesz folyóaiLva. mert o.z elbalt azon bo..vi illet· 
ményeit mnr felveUe. 

' 

Oly esetben, ba csak két, még anyai gondozt\s a.laU 
álló és a Ilzabályszerli kort még cl nom ért gyermek 

BRAUSWI:TTER J 
mMr6.IID6J 8z('l(cdeo, 

__ Ja"ltll'lok 3 é,,1 JótállAlt mel lett. __ 
ArJegywk Ingyon I 
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maradt vjsazB B az anya. teherben 'ian, akkor fl. "llf'VO 

léHi járulek az uto 7.ulott \I1ágra jövetdtitoJ ke1.r1orlull'U 

illetéke'l, 
Ha ;lZ anya iA f'Jho.l , \'agy ujból férjh(!z megy. nyngy 

bármely ok�ál rO�\'a nyugdijAt elveszti, nl1kor II gyor

mek�k neveJtai jumlékának másfélszer"'" ossZ( W', az 
IJDya dbaláJozá81i'i'al, ilh·t oJeg ujbóli férJbo1:U1Cnr'lolr' ve), 

.n�y fi nyugdijnnk meg8zöDéB�vel \"fHIZI hr.df'lnt, 
IIa azonban az Anya Dyugdjjigi�nye IlJhól beál l l!' 

ujhól férjhez IDI-ot anya másodszor iH, megö, v.'gYNhkl 

akkor a nevelési jitrult:k nddlgi maisfui Z{ ';! 0 8�z�g{' 
megBzünik 8 az arvó.k 

_ré8z�re c@ak o,r. !1 �Ylllll1n nrt llk 
utá.n i lletékes nevelésI Júrulék foJyósJtlntlk. 

A folytonos özvegyi el1átú ��n. CB fl nevelési jllfuMkra 
va.ló igény meg8zünik és pechg ' 

o) az özvegyi nyugdij nkkor 
1 .  ba az özvegy erkólclitelcn é16�et (oIY

,
tRI, VUj:(y \'�lll' 

me1y büntetendő cselekmény IDltttt blVlJ,lnl vesztesfe 
itklletik ; 

2. ba. ojbó1 férjhez megy ; 
3, ba nyugdíját bá.rmi okból megváJtja és 
4, ha meghal. 
I)) A nevelési járulék akkor : 
1 .  ba az árva a. Rza.báJvszerÜ kort elérte ; 
2. h a  az árva oJy á llami, közhatóaágí, vagy intózoti 

ingyenes ellátá,eban réHzpsüJ, &. melynek é�éke (�vj 
teljes ellátás} a. neveléSI járulékot megbllla(lJIl, IUl Ily 
ellátásban való részesedés idejére ; 

:1. ba a leánygyermek férjhez megy és 
4. ha az árva vala.mely büntetendő cselekmény m iaU 

hivatal vesztésre itélt-E:tik. 
Ha. az árva a 2. pont alatti ellátást elveszti, akkor 

Bo nevelési járolékra va.ló igény ojból beáll ; vagyis, ha 
mondjuk egy kilencz éves fiu katonai nevblő intézetbe 
vétetik fel. a.kkor arra az időre, a mig ott \'llD, fl neYew 
lési járulék megsziinik; ha azonban Onnan bármi okból 
kifolyólag kilép, nkkor ft nevelési járulékot egész a. tör
vényes kor eléréséig, ilI .. t.(Sleg esetleg más intézetbe 
történt ojbóli ingyenes feJvétel éig, élvezi. 

Intézkedés tétetett az iránt is, bogy az özvegy a 
nyugdiját - minden további igényről való lemondás 
melleU - a. m. kir. belügyminiszter ur engedélyével 
megv'ltb.tj., 

A megváltáBi összeg ezidőszerínt a nyugdijnak két évi 
összegében 'Van megállapi tva.. 

A nyugdíj megváltását a m. kir. belügyminiadClr UT 
az eddigi gya.korlat 8zc�rint csak az esetben engedélyezi, 
ha az özvegy közbat6sligi OrvOB álta.l bizQnyitja, hogy 
várandós á.llapotban níncs és egészségi álla.pota olyan, 
hogy még legahibb �(f:t �vjg elélhet és a nyerendő ösz-
8Zf:get oly vállalaiba. fekteti, vagy oly módoD kamatoz
tatja, bogy aDnak jóvedelmeből tl!;ztességesen megélbet Ha. árvák

. 
is v�lnának , akkor még a gyámha.tÓság heleegyezése IS Bzukaéges. A gyermp-kek nevelési járaléka. azonban mf:g nem vá.ltbatO. �z egyszer ml;:gváltott nyugdíj többé nem folyósHbat6, meg akkor sem, ba az ÖZVf::gy a mcgvá1tQtt összeget egyBzerre vissza ia akarná táriteni. A nyngdij , megváltú.. péld/ml engedélyezhető oly �setben, II mldőr:t az ozvegy - mondjuk _ egy hisze ru�lE:tet) vagy nŐI 8zabó:uz)etE:t akarna nyitni, de hiányZik a hozzá való tókhJe. Ha az özvegy évi nyugdij a  600 K, a�kor a megvi1ltási Ö8szeg 1200 koronában lesz megálla.pltva. 

. 
Ilyen esetekben �?á.t az özvegy megélhetése bizto. mtn van 8 a nyugdlJ , megvá.ltáBa reá nézve előnyös ; ba azonban kétséget klzár6lag nem tudja bizonyitani , 

ho 'm lilll\lIi huhlo�lIJnl4l1. llIId(1RifVI� 10HZ, al{kor II nY,ugd ij 

ro J\II  H " ,nIIni Rziu Il,lntt Hom ongodóJyeztetlk ; o. 
mORvl II It t' t ' 't ' ) ) I \1 Ium! UltJuli nom Ulmoga uS aegl 
)oncE! nr n II ' I k k t' nW oly IUI /'{RoollolnHuu tutlolmt, fi me yo ne a-zu u.n 
holti tILdll Hv.nnOJl1·btínom n vógo. 

l, R ' ) ' ' n ,ollk,d tidVfhwbh IDtéy,kedéHeket ta.rta.l-
IJnnll Ifi mil,., . '  

l-rVI" I "  f, J ,I( , n fl muly lobotövé teHzI azt, bogy WIIY, u " • � , . 
'ból fé 'h ' Y 'I nyufldiJ' nDllk fnnntnrf(tsávu) 11J rJ ez nv. OV.H'J( . ,., " • '] " 

m(l!loRHon, rit' 1U1'j:(ODgodl u�t IH, hogy az I Y�D ozvegy -

, 'I C"I'ml' " hogy fÓQhoz mu"y, az előbb m ondott ",on " 
' I I ' t ' I"bb Ó I " t  k melJuft nyugdíjM mf'gvu t 18.aSo., sv m l  o , m r O:t. � O  I ' ' k "I ' 

n trirvóny IL DJIlj:(rhj m(lf(v{�lIó.R �rl
,
t. ll, 111ZUS!ug O es nap· 

jtílol Rznmitnndó egy ÓVI hu.ttíndöt l� nyuJt. , . 

A törvé ll V () rtlDrlolkezéBoit a ll1gtólJh ozvegy D�� lsme
.lI j 

'Urll' !I.
· 

hor,y mire VIl)) , igónye H bu. lL IDlDIsztenu· nom � , 1"1 ' I  I " k mok hivatu lhól nom kisérnok figye Bmme W6 ozvegye 
éR árvIth: Borsid., nnKvon aok igónyj?goBult elean,ék a 
törvóny nom tudásu. folytán !l.Z őket Jogosl1n m egIllető 
öSRzegoktőJ. , Nom tnnácsolhatom eléggé mindon egyes n ős cse.nd
őrnek hogy nejet világositSD fel m IDrlazokr61, a. mIket 
elmon'dotto.m őS még el fogok mondani, mert anna.k 
esetlog nagy hasznát vehoti. 

Úgy vélem, bogy e tanu]mnnyomnak csak akkor lesz 
igazán .:.ryakorlati haszna, ha /lZ özv�gy e.l1átáaárn vonat
kozó toondőket o helyütt egy kIS kItérésseI - fel, 
Horalom. Kórem olvftaóimat, ne rusdk át e sorokat, 
hanem tanulmlÍnyozzák ezek tartrumát, mert gyakor. 
lati utmutatáet adok az özvegy mindennemü teendőire 
nézve. 

Az özvegyi ollálá. folyóvá lét.le okmányok alapján 
igénylend8. a. melyeknek beszerzése s biztos belyen 
való megőrzése, n. ferj kötelessége. 

Az altisdnek ugyanis, még mielőtt ft. nősülósi en
gedélyt megkapná.. több más okmányon kivül be kell 
szerezni úgy a saját, mint arája keresztlevelét. a melyeket 
azláo a o6sülé.i engedélylyel együtt vis.zakap, Az 
esküvő után aztán kivaltja a. házassá.gi anyakönyv 
hitelesített másolatát és azt a keresztlevelekkel egyiitt 
egy boritékba. bezárja. Ra. gyermekek születnek. azok 
anyakönyvi kivonatait szintén 8. többi okmlinyok közé 
helyeú s Igy azokn.t könnyen megőrizh eti. 

Már mosl, h • •  férj a ténylego, állomáoyban hal el, 
akkor az özvegynek nincs más dolga, mint a felsorolt 
okmányokat, kiegészitve a halotti anyakönyvi kivonattal, 
annak felemlitése mellett, bogy ellátási illetményeit 
mely o.dóbivo.talnó.J óhajtja felvenni, a kerületi parancs
nokság rendelkez<isére bocsátnni, a kerületi parancs
nokság ezután még hivatalból beszerzi az özvegy er
kölcsi bizonyitványát és egy helyhatósági ígazol vlmyt 
arr61, . hog,v az özvegy férjével, annak bekövetkezett 
haláláIg együtt éli é, hogy • házasságból s.árma.oll 
gyermekek móg anyai gondozás alatt IilJanak B azutá.n 
elkésziti az özvegy ellá.tási illetményeiről szóló ellátási 
beadvá.nyt s azt a m, kir. honvedelmi m iniszter urhoz terjeszti fel! a bODnan a.zután a m, kir. belügyminiszter ?r�ak téte�lk át, a boI II törvényszerű eJIatási a megJelolt .d6hlvatalnál mih.mar foly6,ilják, Ha azonban e

.zen okmányok nincsenek meg, akkor azok beBzBrzéae Iránt a kemlet iparo.ncBnokságnak hivatalból kell a szükséges intézkedésoket megtenni a így egyáltalán nem kell csodálkozni azon h a  a.z özvegy néme��,�or 2-3 hónap mulva kaphatja csak kózhez nyng IJ.t s ogyéb mM járandóságát, AZ
k 

okmányok beszerzése és meg6rzése oly kevés mun .á� okoz, hogy szóra. sem érdemes s nagyban eM. 
m ozdJtJIl az elJátá.si iJletmények gyOlS {olyósitha.tBs&t s 
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kiS farl1dfltlg mlDdf::n "f trI' 1lI'W lJ ar ,nybuD tlzz�l 
Jt. nagyj.lelJto I gu fl� {JZV(IlY'-k. kgnflgj'ohb rf· z':D� 1 
ezinl(. fJ(:tk rd':Rt kl P{7.Ő el1úlynyel � m,-ly 11. nyngdJJ 
Rth. lD'(,r fQh'o ilfíIHi.\sJ JIU 

M/'g hos zudllJnul IIb/, ,1. f.'ljf1ra , ba li CHJ a nyng· 
á.lloIDHIIyuan hnl mf·p. . . . 

..... r�Tj jol t�8zi. bll li ro1klintslÍgJ DyugdIJ(lkmánylit
. 

8 
fl nl táOl 1Otuotl �;tH,kr(· {vit�7.�(;gi �rfJm, !Hany·, karoDal! 
<:zt.i"t- iii ezü�t ImJr!mk. reil'7.tl vonatkozó QkmuDyokat a 

kltunt-<:té �khl "g)'uU fi1.Ính-n ft már meg!(,vö ukmányok 
kfJ1.lJtt me,:.(órzl. h'Jgy f!zukh,�r.: e8ít;.·n ('gyutt legyeMk. 

A nyu�9.lIomunyu c�r�ndőrl(:g�ny81:g 111. il�etdu�� ?on� 
v�dkieg� zitfJ pnrlioc nok"ógfJH albi lllJ"lalJk oydvan 
Igy az özvegyf'k dlúbúlíJfJ mtlntkouJ b('ad�'áDyok IH 
/'Z"TJ kífjgé8zít4 lJUrlJ.n(,8IlQlnl:i�ok últu.l fizarkefiztotoek mf'«. 

Az OZWi!gy fl: lui. t  mind .. tJo,·mu űgyeilJén It honvéd· 
kj,_1.!i"útő ptllUDCIJDOkHágokhoz li:vén utalva, II vonat · 
k01.-6 okmányokat II IJlllide�et bf'álJta. utan 011 a kell he· 
nyujtuDíl1. 

:\fíelőtt azonlJRn az IJzn:1Q' ezt WI gh-nDé, be kell 
7e:rezni &7.01J közfJ�g eMJjáróBJtgútól, a hol flirj6vel állan

d61i" lakott, ilJetvf! o. hoJ II halál bekŐvetkeZf.ltt II huloUi 
flnyú�.anyvj kivoDatot, uz .-:gyüttélérli éfl erkalCAi bizo
nyitvlÍ.nyt. L<:g('z�lf)zl rúbb, ho HZ özvegy erkölcl!öR éJote 
�IJ az cgyü.t�h:s, vl1Utmint uz esetleg megle\�ő gyerme
kekn.·k még anyai wmdOZI1H alatt létele egy ugyanazon 
bdyhflVH!.á.gi igaztJ)vúnyoD igazoltfJ.tik, men ez ia tók.;le· 
tHlf;JJ r-jr'gendo 8 al. ÖZVég)' igy legalább h�ly�get iH 
takarít m�g. 

lia ezek(�t bl!!lz..-n·"t,·, u.kkf)( - kólhlégliiméh:8 oz�ljti.bi,1 lehr:t61eg lilijatkezuleg irt k�rvéDylJeD kMi az 
i1I111�ke" bODvó:dkiC::W·HZlt-o puraoC6nokBágQt, hogy az 
lllIátú!li íIlelm'�ny�k (üJyÓ\'á t�tele iránt az intézkcdé· 
!lek&! tenné meR". 

A k?rv(jnynf:!k kUluJlJoliiJ így ken Lungznniu 

. . ló t kl·nt.ttel i. n.gyon jól logja lenni, h. 
J81a Vii 43 . . 

k . )., I·' m'.g eletében maga megtfJ&, a tendel_ $- t:lven r '  h há. 
kezéare áll6 okmányokkal Idllzoro l'

k
ug
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t
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gy
lte

a. tra_ 
dt zvegynek csak Ji kelfep;r�6t e I Die. mara o . 

Il ,. , ő ··It 
Ha fi cSGndőr már nyugá oID uoy lJ.8.n . fi BU meg, 

akkor az özvegynek C-8nk temetkezÓRl Járulékra van 
. .  a melyet azonban hasonló módon keU kérvéJgeny�, ' I.gy az adott mintábaD RZ , ell4táBÍ illetmények • oyezDI, ' . . . ó dó helyett ,temttkeZC81 járojek � EZ 

.
tee� . 

.. 
Itt 87.ukBégermek tartom mcgemhtenl, hogy

, 
a.z ozvegy

Dek cl'ak (tZ es(!tben van igénye tem f·tkezé8J Járulékra, 
ha !tzi a. 17. §. reDdeJkeze�ejhe,z , k,épe8: a)ogezim be
áUtátúl, vlIgyis (I {éli el1/'I/tllo;;;fl'Ullol sza.0!ttlJf1 egy ével! 
belül UI'I�/"/I';:i. ,\ nyugdíjra f"8 nevelésI Járulékra. való 
igény azonban az egy évi bBtáódőn túl ia fennmarad, 
csakhogy ezen iJletmónyek ('Iflll; () ',·él'preM úC/lyl.ljtrisál 
l:ollI"ló /uj "I/fŐ f/opJrllól J, f!rdődó"lefJ lew!lIí'k (olyósilvo. 

Ez a. torvenyJlek szintén oly rendelkezése, a melyet 
al'. özvegyek nem ismernek s saJDos, vo!tak már esetek, 
a mikor egyik máRik özvegyet a határidő be nem tar· 
táRa m iatt , máekűlónben jogos kérelmével el kelJett 
utasitani. 

Nagyon jó le.z tebál, b. a nő. caendőrök és .lliaz
tek r�aládjoík"t oz íly dolgokról k.nölog felvil<igo.ilják, 
hogy a.zok /Jnnak idején ne legyenek kényszerítve ide· 
genek beavatkozlÍ�át igénybe venn i. 

Ezek után visszaté,,:::k a.z 51'-. §. további magyará.� 
mtára. 

Az ezen §.ban foglaltak alapján az özvegy ellátása 
ujl-Jólí férjhez menés.e csetén h�szűntettetik ugyaD, de 
Jogában áll a C6r.Jbez menekJtől szó.mitva egy éven 
belül nyugdíjAt megváltani . Ha ezt meg nem teszi, 
akkor élvezett nyugdíja netáni második özvegysége ese· 
tére feootartatík. 

.\11?88zebb mBnő m61tányosBágot ugyancsak nem lehet 
követelni !  

Ha tehát a.z öz.v�gy uj ból férjhez akar menni, úgy 
ezen .,ándékát, I lletőleg • házas,ágköté,t & m. kir. 
belügyminiszter urnak bejelenti, a ki haladéktalanul 
int6zkedik flZ iránt, hogy az anya ujbóli Cérjhez mene· tele folytán '8Zülötlenek.�k� tekintendő árvá.k részére � második házuaflág mcgkötéBétöl szá.mítva, a nevelési 
Járulék muflfólazorea összege a 44- §. rendelkezéseihez 
képe.t kiulalványozt" Bók. 

Ojb��i özveRYHógre jutás esetén ll.Z előbb élvezett 
�yugdlJ bli8onl(, módon k&relrn6zendő ujh6J, csakbogy 
a kérv.ény � már r�szletezatt okmányok OD kivül még a. másodll" f�lJ Imlottl anyakönyvi kivonatávnl iB fc)szcle· lendlL 

Az özvefIT.nek, vugy á!v4knak az esetleges nyugdjjon �B nevel.ésl J�rl1lékon kivül még temetkezési já.rulókrn 18 VfiD Igényuk, mely ped ig ti. tl:nyleges állományban elll�lt.ak utáo a tél1yleg��aégí illatmónyok, a ny ugdíjban elbalf.ak után II nyugdlJ évi ö8�zegc után áollfLpítta.tik 
�eg, akkén�, horu az özvegy az e8etb<::D ,  ha ll. (6rjo 
énylegC8Kégl, vagy nyugílletókci a 2000 koronát oew bo.l'0�6.k m�g, hfÍrofll, 2000 koronán (elül pedig a ldl haV] Q88zegct kapja. mag. A

b 
l
l
·metkczé.i júrulékok ö.,zcgc a már közölt táblázat 6 velJetők ki . 

nŐ:ü1:
e�:tk

l
e
.:-

I:Si j:rUl6kra 1.1. nyugállományban mes· 
A te 

ne Qr .fJg! nek özvogyeint;k iR  igényük van. 
képezi 

Uittkcz
,
GRI 

l 
Já.rulék Rzintén az özvegy járuléklLt 

igénye
' Jlt . 8.z0� Ja.tJ annak bárme]y oknál fogva. erre 

Jú8koru8�::k v�R��n 
akkor

. 
azon . ÖSBzeg u gyermekek, 

gondnok kroze 'h I 
pedig a törv� nye8 gyAm, vagy , I ez (jBZ folyóBitvo.. 
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A �emethzéBi jé.rulék Bem birÓi, Bem pf.1dig kij zi gaz· Ratá'n uton le nom roglalbató, de ha. az elhUD t Ó ' . hzeMA9 után felm<:rult. összeg m�g meg D�m �rl�r�t voJna, akkor � teme�hzéHi Jtlrulék egyharmad rl.Íl'i�1"! B 
RYógyszsrek klegy�DJltélérf:! lE;tiLthutó, ü. rennmarudó k, t. h�rml\d réBz/j IJf>(hg az igén,�ogQRultnak Izolgáltatfindú kj. Ha azonban o. tfJmetkezé81 vá.lJalaloak iB volna kiJ vt't�lé8e, akkur � gyógyszerekre e.llct.leg mút letiltott egybal'madréRz érmtétlenül bagyMa mellett a m(�g (eno mundt kétbarmadtész ia letiltbató, 

A z  emlitett }<:tilt.Aaok , azooban term�azetAZl'rü}eg c8ak akkor les1,nok fogunatoslthatók, ba II vona.tkozó letiltó,. 
sok,� mé� �Z u�alváoyozA8 megtőrtónte el6U a m, kir, 
bel ugym1Dlsztc�rl umba heterj eBztet.ol'k. 

Előfordulnak azonban csetek, II mikor o nyugó.Jlo. 
mAnyban elboJt caeodOrl vagy azórl, mert csalÁ.dja oem 
matlldt. vngy azórt mert az illető nőtlen volt rokonai 
esetleg i8merlS.IIei temetik el, a kiknek a tem�t68 költ: 
séget okoz. 

Tör�óny .�zeri�t ezen egyének nek temetkezési jaru. 
Mkm Igényuk n1DC� ugyRD, d(, II m. kir. IJelögyminis1. 
t{\r úr tiaztAD m�ltú'Dyo8ságbÓJ minden oly t!sC,lthl'o, ba 
a kérvényoző belybaló.ágilag beignzolja bogy az "l 
bunytat ö temeltelto el . a f.lmerült költ.ég.knek kijize. 
téset okm.ányilng bebiz�nyitja., az illetőket kártalanilju, 

Ilo.. 81. Ily temetke1.éRl költségek n nyugdij három havi 
ös�ze"�t túl nem bBIBdják, akkor a (elmerült költsége� 
telJe8 ősszege', ollen esetben azonban csak II nyu�dij 
három Davi összege lcsz .temetkezé8i Bcgéh'. cúméD 
folyó,iloo. 

. 
Ezzel befejeztem volna oz özvegyek és arvák ellátú'si 

illetményeire vonatkozó 18H5. évi Xl. toz. idevligó bH.' 
tá.rozvá.nyo.inak ismertetését. hIielőtt Monban lczó'rnam, 
szükségesnek tartom néhány az6vllI oz idézett tez. IV 
fejezete (�Znrbatározfltok,) alatt foglaltakat iH érinhmi, 
nnnál i8 inkább, mert tudomásom szúrint vannak egyes 
csend6ralti8ztek, A kiket eZfln haH.rozvt\.nyok szintén 
érdekelnek. 

A törvóny IV. fejozete ugyBniH flZ lHll\mi szolgálat 
köróben rendszeresitett állomlisokrn alkAlmRzott nük 
eU,lá,i iJlotményeiről intézkedik. 

Az olmondandók tebá.t. kiző'rólag clfllk uz oly csendőr
alti8zteket fogják órdekeJni, a kikm·k nejei Bzintén 
fil/11m; fJlI;ollllfl:ollfll... (Rendszeresileit heJ)'rt.' kincve 
zelt tauitón6k, óvónök, postabivatalnoknók sth.) 

Az állami női nlkn.lmazottok ellátáHi igényeinek ulhiru· 
IRRánlÍ1 llgynnnzon olvek tartandók 8zem olőtt, mint az 
állnrni tisztviselők eHatáRi ig�nyoinek odaitélésunel ; a 
fér.i flzonhan a ,'r",rll;('::f;�i jríl'llW"oI 1, ;(11:/11" Hemmi· 
nemü réHzoltctésre igónyt nem tnrtbat 68 AZ drvfl k  ifi 
cBak az oRetbon réflzesithlltők nevel!;Hi JlÍrulókbun, ba 
Bzül6t1on !Írvá.kul tekinthetők, vog} hl&. élő a.tyjuk vllgyon· 
tala.u ÓH kore'oIUtképt�l"n. 

Konkrét oseh·t véve alapul, oz (\lmondoUakut n kÖ\'et· 
k."ökó/lp k.lI ért.lmozDi . . . 

Egy ctlendiSrnltiszt póld/llll egy lílla.ml o.lkulmR1.llfliJlln 
áUó óvóniJ:t vetlz nöül 8 (l, LÚZ(l8�lIígLJól klJt Iol'ycrmf.k 
flzó.rmnzik. Ha QZ anyn elhal, nkkor tl f�rj (U.'� illt·tó 
altillzt) 8. nejl' utoljilrll áJvo.Ectt, hcszumitbató Jn"nc!nl· 
mnZIl8Q évi ijH8zegónek egyharmad resy.et knpJu �eg 

tcmetkezÓHi járulók ((\jeben, a két Ilrvn Ilzonl,'Il,o nt�'jo" 

ó.llami nlkulrnnzállárn való t",kintetlel Dtn'elflu Járulekot 

nem ko.p. , ' 
Mihelyt nv.onhuD az iHetó altlluo:t ujból �l,gnÖII!il, 

nkkor (l kot ItrV(L mur .szüIiUlonek,�nt·k teklDtt'D<�().8 
novoJ�Ri jurnlAkr/t \'Illó igf�nyük nl. IIjbólí há?:IHI8á�kIHI'8 

no.pjil vtLl veH�i keztl�tlU, dtlo�H.ra aunnk, Log) atyjok (\1 

';a állami alkalm8.zlÍlJLan lill .\ nevelési járuh!kot tum�l7.et(:Ben az apa. veszi fd-
A nó .II.ajá.t alkl:il�azlutáBa után Ul ig,;oyt meg 8Z f:Bf�thJ<n I� mf:glBrtJb, bn (f··rJh�z megy, vagy lia (üje megbal. RU,or fi'rj" utan ia �hf:li ft, nyagfliJI'lt, II ml' Ip-t c!'ak DJhóli ff:rjhezmenetd(! cBeh�n ve .. t.it ,.1. 
E�Qú.lHu,t tf:lLut azon eliet. hORY fl ml"g allami olkul 

mazoRlJa� ;'tiló nő:. állandú fizet(.8�n ("liiI az elbalt férj 
utaD meg ny�gdlJtlt .I� l:lvez. vagy Húnt..:u nyugállományba menV4:n, fl i!sJa.l IIzolgálatn 1�8 férje utun különküJon nyugdijllt kup. 

. A ztirhahlroza.tok tőbbi r�9z('1 II f:sendórBóg f!gvéncire n(>� ve csuk nngy ritkán nYl'rhetnek ulkn!mnzá·8t. App 
UZf;rt azok magynrlÍzfltába D('ro lJol'8ú.tkozom. 

J�pp 11 nApokban volt ulkalmam tlJ.pn·.ztlllnl, hogy II 
m. �If. hel.lilD·minifl1.h·r úr e�y nyugJ.i,lIomilD.\'lI ,',c"tlrjr 
r��zl're U!J!}t1bJ utján elöterjes1.teU kérelmcre oyug. 
dlJának megvIÍJtú-;!it �ogedf"lyezte. 

.�IWJOdolko.ztam relett6
, 

és ö .. zinlfD liu.jnáltam, mert 
tó.j�kozlitlaD8t1gat \'alószínuJeg erosen meg kelldl fizetnie. 

" gyved utján kéreimezte nyugfhjának megvnltu'lát, 
bolott Ü� eredml'nyt ukkor i8 (.8 éppen ugy elérte volna, 
blt_ akllCt',ulk level ben is li 0Yllvl:i.nhrtó bonn.d kiegij
SZlló pllrauc8Doksághoz fordul. 

Ez ft korűlmcoy indit f-oogem UTrU, bogy AZ ily eso. 
tekre vonutkozólag egy mintHt adjak kozre, 8 mdy 
tókc!letellvn elcg urrR, hogy ft, m, kir belu!{)'miniillzter 
úr az ily kÍlrelmét figyelembe vegyf:!. 

A vonatkozó folYBmodv!íny és II mcllékkt(·ket képHO 
bel)'hntól!úgi íguzolváoyQk l'8 flZ orvosi bizonyitvány 
I'!I.'J "lJ/'o",i", az l'.IIetlege8 tohbi mellékh·t mindegyike 
.'�J lillér/'s okmánybólYí'ggel �zerl'Jendő fel s vugy IIZ 
iJJetékea bon ved kieg{:8zit6 paru.nc8nokságnak, vagy perlíg 
közvetlenül a m. kir. hon\'édelmi miuiBzter urDak ter
jeRzhmd6 he 

A folyamodvány Rzöt'ege fi következő, 
NltgyméJtóságu m. kir. Bchig)'miniBzÍl:r úr!  

K(:l{'m nz . ev-i . . hó . n 
v b 

szlÍm nhtH reflzemrt' (olyó\'li tett évi . . korona 
nyugdijuLQ megváltlisát engedélyezDi. 

Kérclw{'m tllmogatálluul luHor "uRyok idu mellé, 
kelni 

rt) rokkanttlú,gi nyugdijokmúDyomat 
hj jeleoh,>gi egcszséKi Illlnpotomról AZóJó köz ható· 

sttgi onOKi bizonyitvanyt I 

t') a helybatóo,;úgi igllzolúslÍt UDDUk, hogy az eSllt
leg utul""lDyoznndó m('B'mlhi!Ji Ö88Z('RIo:'í'1 !pl. HZa.tóCS· 
iizlatnt óha.jtok nyitni ' ;  

d) kl',t tnnu jelenietében kiállitott s Iwlyhu.hJ�tlgl. 

lag is ztl.rndékoU DyiJll.tkozntomut, mply �,.('rjnt 1i.IIAurló 
cllAtnBomnt illetőleg mindonuemü igcn.\,(,lmról egyszer 
II mindookorm lemondok. 

Az cHlltleg ulnlvltnyozott összcget az . . . . .  l 
ndóhimtU)Dltl ,íhlijtnnáro felv(·nni. 

N8RYmeltósllgodnu� 

nlliz"to� HZOJgUJlI.,  
N. N 

nyugftllomó.n�'1I clIPudor. 
A mODoJilwn 14 kl'n'ényezo nős \'olnu, úgy ft nejé· 

nttk hl.ltll'g}'(!z6 Dyilatkoznta l') ulult RziDh'n cHuloJunJó. 
EnDyih61 1111 fl n)'ugdij-meg\'tUtáll irÁnti k,;nuoy, Ily 

(11I1'kul)' rnll n kiti\rt igazán fl,II'fdl'Re8 IiflJndhe1. Dl�nni. 
EK)' jó taolÍcscRul ak810m cúkkcml,t be(pjcllni . 
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Sok költséget es időt takarit meg magának ft 
b
nyu�

dij8s csendőr ba önónmnglÍt még nyugállomilny 8n �� 
katoDi'l.nak ta�tja és nj'ugdij- valamint II szoroB�l ve. cl 
katonai személyi ügyeibon közvetlenül. vagy a ,. o

�e�J�i kiegészitő parancsnoksa�hoz, \agy pedl� a leg:o
�

e 
I szárny-, 8zak8�z- vagy ölspBrnncs�oksa��oz. 

or uv�lá� boI mindenütt fagy megndjak neki a . Rzu�scge� Cel � l 
gositast, vagy pedig kérelmet oda telJeszhk elo, fl o 
az véglegesen elinteztetik. 

KÉPEINKHEZ 
A budal,esti hOJlvédg�'alogezrecl géppl1skús 

osztagának gyakorlatai GödölJő kÖl'nyél<én. 
A háboru esélyt:inek biztositasa sze.mpon�)ábol a mo

dern technika ismét egy ujabb barCZI es�kozzel,. ft gép
pURkával szaporit-otla a ka �«)llai felszereleal A. g�ppus�a 
tüzelési gyorsasaga perczenként ;jOU- 40� loves ; biZ' 
tossága a lőveshen Celülmulhatatlan s mmt az O�OBZ: 
japán háboroban beigazolódott, a C8a�ákbau . rendkivllll 
nagy jelentősége van, mert az elleoscgre .��,zve ft �eg

félelmesebb és legveszélyesebb harczeazko.zok �gylk
.�

. 

A csa.k pár ember által kezelt géppuska eszrevetl�nu� 
szállitbat6 az ellenség lötávolá.ba, úgy, hogy & tobb1 
csapf!.tok lövessi közben, csak a soraiban pusztitó ba
tás ból vebet i észre. bogy ez · a. halált okádó szörnyeteg 
müködik ellene. 

Ez idő szerint a. m. kir. bon.édségneJ mar négy 
gyfi.logezrednél állitottak Cel géppusk.é.s-osztagokat s 
tervbe va.n véve, hogy a legközelebbi években az Össz.es 
bonvédgynlogezrecleket egy-egy géppuská.s 03ztaggal lát· 
ják el. Minden ílyen géppuskás osztaghoz két két Schwarz-
108(> rendszerü géppuska. tartozik. A mostani négy gép
puskás osztag már az idei nagy hadgyakorlaton is részt 
vett. Az itt közölt képekben bemutatott géppuskás oszta.g 
a budapesti honvédgyalogezred géppuskás osztaga., a 
mely a. Gödöllő környékén tartott nagyszabásu lövész
gyakorlaton, József főherczeg jelenlétében mutatta. be 
múködését; még pedig oly szépen sikerült eredmény
nyelt bogy József főberezeg a belyes beosztásert, a 
szépen rendezett gyakorill.tért legteljesebb elismerését 
(ejezte ki a. parancsnokoknn.k. 

R lHER. 
. Elhalálozás. Szabó Ferencz őrmester, veresegyházai or�parancsnok, szeptember 18-án este Veresegyházán 8Zivszólhüdés következtében meghalt. Hiilt tetemét a. ba.jtársak élénk részvételével szeptember 20-án temetlék el. 

��gtáma.dott já.rör. Az ahanj-tornamegyei Krasznokvajdan Bzeptr'mber 1 3  án korcsma.i verekedés keletkezett � . verekedők 8zét08�latására a. korcsmában megjelent Gabor lstván t�. or8vezotő, Maklári János, Lengyel Lukács, BIl.JIR Lipót csendőrök es Mán Ágoston 6b csendörből allott Járört B verekedök táma.d" •• al Pf' d"lák ' k  k" k • oga ' , a mlDe .. ovet eztéb(m a járőr tagjai közü) Gábor István cz. oravezetli, Maklári János és BaUa L' ' t csendőrök liHegyvert, Man Ágoston próbncsendör �X� sznrony-Cegyvert használt. A támadók közül k'l P ,
g 

I d· k·· lj egyen eu yOBan, egy pe 19 onnyen megsebesült A tá dá. nlkalmával a járőr tagjai közül Maklárí János o::dlS� SWy08, Lengyel Lukács tS Bana Lipót csendörök d' könnyü séröléat ezenvedtek. pe 19 

. á. karaván üldözése. A tolnat&másii örs-
Egy o�:� ��re és Ferenosik György c�eJ;ldőrökböl 

�ek � őre e k6bor cziganykaravánt betoreses lopá. allatt J
M o:

Yü ldözött 8 azt szeptember 1 2·én délután �ok��t
k

nyom 
Edelénv puszta melletti erdő közelében ol 01& or az . 

bi!' I '  k " b H 1 t A elfogott cziga.Dyok mcse 6se oz en Or-e fog a. z ' . ' d""  F 'k vátb Márton czigány, a kn.rav�n vaJ . liJD.. erenCSl 
G ·· Ddo"M torkon ragadva fOJtogatDl kezdte, Kolmo. yorgy ese ' ló· · t b Imre csendőr erre jnrőrtársR t�n:a< . J�. CZ�� on 8z.?rta, 
miközben 8. karaván tcbbi 

.
�8g} aI 8. JM.0r .?lol megszok�e, 

a. közeli erdő feJe menekultek. A Jál:or a �eneku�ö 
. .  k ellen löfegyvert használt , mmek koveikezte-CZlganyo A I " k ben Horváth Yincze és L�ka.t�8 . nt� eZl�anyo ott a 

helyszinéD, Hon'átb Mar� c�lganyno pedIg rolyó hó 
1 8- '  a szekszárdi közkorhazban meghalt, Horvnth 
Má��n és Lakatos J ózser c

.
zigá�yak . pe.� ig sulyosan 

megsérültek. A karavlÍ� több� tagja a Járar által elfo
gatott s a kir. ügyéBzsegnek atadotott. 

Tüzeset. A szikszói csendőrlaktanya szeptember 
15-én a szomszédban keletkezett tüztöl m eggyulladt és 
részben leégett. A zaindelytelő leverése alknJmava.l László 
JanoB járásörmeater lábán 1.önnyü sérülést szenvedett. 
A kincst!i.ri tárgyakban kár nem esett. 

Kérelem. A kolozamegyai N agyltap u80n állomásozó 
8zilák .János csendőr keri Biró Barabást, a ki vale 
H/Dó-ben a sznbolcsmegyei Ibrnoy községben csendőri 
rend fokozatban együtt szolgált, bogy czímet vele tudassa. 

Szel'ke�ztói üzenetek. 
A J;zerl,el"ztőség névtelell levelekre nem válaszol, kéz.. 

iratot "jH�za lIeJU ari, h'vélben pedig c...::n.)c I�en ki vételes 

oly c!;etckbcn \'(dnszol, lia a vála�z, kényességénél fogva, 

nyiháno."fllll meg nem ari ható. Kérj UJc ennélfogva. 

olvasóinkat, hogy leveleikkel bélyeget ne kUJdjellek. 

S7.0lgálattal kn))csolatos kérdésekre csal, az esetben 

válaszolunk, ha a kérdés általános és fontosabb jelen

töségll s7.o)gfdati IIgyet érint, aklwr is n felvetett és 

II tárgy lén yegéllek megt'elelőell szövegezett kórdÓS 
előrebocs(t.t{IMwnl, ltOgy az lulott v41asz mindenki ált.n.1 
megérthető lCJ::Ycn !ól Igy a felesleges }ról'uezőskIJdó· 
sekllclr eleje \'éte.�!ték. Íi:pp fly módon adjuk meg az 
általános míh'Oltség-et clőtuozdltó válaszokat is. 

D. M. Örs\etet6. Köbölkút. fPli.rtoljuk fl. bBZo.i i pnrt. ozimü 
czikke, !lZ ugyane tárgyban jóval elObb kiadott hivatalos rende
letek kövotkel.Uben aktualitását veszítvén - nom közölhet/t 

T, J. cseD/Mr. KéreImét nlkolomadtlin n szemlélő tiszti 0161-
járónak Rdjn elő. 

Z. N. cMendől' Keresztne\"et nom lehet megyarosih,nf. 
P. J. Hova gondol ? Dehogy szabad. 
P. Gy. Oz. örsv. Mi n ceend6rök eúmeit nem tartjuk nyilván. 
L. D. KerosVitlevél és illettlllégi bizonyitvn.ny j a keresztnh 

oem magye.rnsl�hat6. 
H. r. Nom jelolllendö Cel sehovn ; magánjogi kártérítésre lul 

alapot ; a kru\'8.11ott jelentee be az esetot fl. kŐzllégelőljáróRÁg· 
Mk. ott elintézik. 

'r. ,J. volt cBondOr ez. örs". A kórv6ny minden melléklet nél· 
kü! II tn. kir. honvétlelmi miniszterhez nYlljtandó b e ;  az iga
zo�v6.ny minöflitvGnyét61 ős attól függ vajjon ba.já.t, II moly 
IDIatt folülvizsgáltlitott, tényleg 8zolgáln;toljesitós ltözbon, OVllgy 
az által ko.pta.-o ? 
� Csak MzabályBzerü egyenruha vieelhet6. . l\J . próbfLCllondőr. 1 .  Folülvizsgálat utján elbooRé.to�t 

csen!lör I!gy6nek, ha újb61 l17.olgútatkélJesek lesznek é8 folVótO' 
lük a szolgálat érdekében áll, ujbóli felüh'lzsgálllt utján visu(\' 
vehetök mel)· tb ' " k  , elle en o. \'I801t rendfokozntukllt megtar�J!I 
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toh.i.t II I'róbRUendr}ri IrUifo)yow hanrraUlo alól r l . . ' " e mellltetue� 
_. A c r.nr16rnek al lllel, kon·el ki kali J·ODDi· ile k· . . h " _ ,  

, I  IIJO et \"ele. K. Dnllloko!'i ('scudoI'. Bir azt meg kell fizetni. L. .\. cz or�tó. A m. kir. c8(>ndör�t!g egyénei fölött a birói femobb.!l� �:I Jog.ot a mAgyar koroDB orPozágaiho tartoló ("send, Őr II relllJ!"�,eIOJe gyakorolja. 
\"itaikozók, A járús6rme"terjelöltek jelolé.!lük t'H!hez kel'e�t 

raDf 'Jr�a toroltninak .; 87, l !I OI,. "\hen már jelöha ,'olt nlti&t:l f"IUtI lDlnden koruJmt-uyek között eléje �orol a mti c'Ak I !Kr-. /-,"ben olkalrna�flt. ,·:ílt jelöltnek. ELben a 80r�ndb('; tIJrtttn uek 
a "III"srtgos 6rmct\lerrt·· "Illó eIOlé"let�sek is. 

c. ... F. F:rte�tiM8ü:n k l2erint Tiller és tsa "zégue!. 

F E  J'l' Ö RÖrr 
[{6ptalti.II�. 

BetUtnlany. 

�zti.HltaIAoy. 
llilrolU at)"a ős hárow fiu vlldáer.ni mentek .� lIt:RY nyulnt 

l/!ittek, mt<gis windcgyikük egy·eg) nyulal vitt hillil. Mik,11I1 
'·olt ez lebeÍlu�ge� ? 

l'IJcg(fojléai b"thidO : 1%8 október L 
Mind " bBrom talAnyi meg(ojtők között egy darAb Eu�M'l'I· 

kirAlyujl lIanatorlllwi lIotIIjegy leu kisorsolva. 

Lapunk f. é\ i 37. tlz.·ball közölt fejtürók hel)e� 

megfejtése : 

tA.: ej:\:al,-a II pril'l{0!lÓUlt r"nila/tÍlly 
�oI ífll lnll . ::>:./únlalritJN a�l-i •. 

UolyeAon IUl'gfojtotlók t!l-/li or�, 'fóth csondőr Klsujsz{,lllie, 
Mt\szlícua él LtlvBI órwollorek Pozsony, hocsis J, ars\'. l:)lek· 
Porlr.rd, újlzn.sli örs. Sebesl)"'n .T. ct;6odór Egor, L!í�lír � A. o�\· 
BuclaIH'IIl. l"!sik ,J. ÖCS\·. 'rllrke\"ll, �Iolnár J. cselltlőr l lCt'J1RJa, 
oag"yuuheni orll, SZlIIni �l. önl\'. Loldlioyfalu. STI'WeS J. or,,� '. 
Abll. :'\y6ki F. t'RondOr limjo\"fl, Harni cz. örs\', M�,regyó, 81'" 
nfts s. jlf. c!lond/!ir, KOIload,

. 
hOIlP:Wrc1.obán)"Bi ör�, Ltndllt.'r ör.,\� 

la!BJ.,')'IU· 68 Vserna)" cselld6rök H08111, M /trgi,DeBII J'lnO&OÓ J�nll.·n' 
1>iflgykAta, Ko\'AcB J, 'forda, SipOfi A. l/!irw., �lolDár h .. Ofm 
l:)1:cged, Szeos6tli un". l\n�ykflnil!ln, DölUö kJ j�rlll. �htu.l.rlJ �r!l \ .  
KIRbőr, OlSIIr. I .  clIl'udlir OppO\"ll. herczegrlllyt . 

o
,
r.�, 

,
1� )lr

,
l�cllá .. h 

őrs, SZlIb .. i A. cIHlnd6r IIros, 011<1 Cl. őrm. JlÍ!lzkUil'r, lz .. 1 �JÍDllor 
t·8entltlr Fohón-{\rCIIUrKó Sv.ónálii Orm., Szabó és Gáspár ors\ 
!:áIl1 � U. Szoutmiklóls)' 'I •. Örn·. Bzik�1.6, �illk 1:); u ���:. � 
lornJ f lUllki .T. Cllood6r Dollrogkeresdur, Timhr K. CZj . O . � 
!:;('bPIJ)' R. ('sendOr AranyoswArót, Bátory .T. lisrolI, kene crUI (Ir� 

A ki .... or.�oll E,.:.�ébt'l-kirril!l,'r ''''·rllwlOrtflJlI-sor ... jt'!l!fel 

HIVATALOS RÉSZ, 
Biintetöjogi r1ö1\t\'éll� ek. 

.\ 1IlflgaoU"'ok elleni ('rú'7ak fu/-:,"ahn:\hu7. 
il RlI.. 17fi. §-tilJall !,;orlifh'/ u'l,,11'/1 1.�II/I'",'hH a 1o,.,,!',,!! '1t

�
1II

. 
áll�'/Ji'Jll IW!J. IlO.'!!! (I n.OJ,orf,i ... 1I1,;s ,r';-1iZ?!,;(j�k{)df/�1 .,lIldél.-krll IÓd",IFf,", IUlIIml rle'/t'lUlii IUl Imrlll !/ W" � "kból I.el!!lke::t'/l c .... opur/ fr}1 I, I li 1.11:/"1'11(1 " ,eg.�t'1"I'·St'llf'l ItIrlq,; 11-";"111/;'-'1" 1". d s: ,'mhl'u r,,.6,�:tll,"(}sI.'od",,' 

(enrin I f!Ox mÁj. 1 5. :17f1R �I{):-;. �l. u. L BU 

Hflztulajdono ... goudallau",:'IJ:"fthól nkozott (' lIlllcrIH( . ... 
rúdiolI killt'I,' ri [,'pok:" '{ol!lO tllI'llr'tI hri:a ,'a", IIIl'1ylit'U lobb, apró �/!f.'rllit·kl'kkd " ''-0, 1I :0kl/lIl. tillawl .. 

fdii..9ydt'/ lIluli (url,isfÍra /lI'II' h';W� III/llik,i.',·mb,·, j.i 
lukil.·, II rOly,illak u: mil'uI" IIIdltll dlt'I'''1ó rt-S:':II 
l"k,.; 1;,f!"'I/',' dll/':I;m .';fm "lktllllln::oll I;crilt;�/, "jtói 
" I'!!!! l/l,,, mt'gfdr!ló ,'idÖI;h::lIld.-d, " tIId.'1 lil"I/ W,'!I ldl ,'ol"rI nkadrilY":I '(/ tr: fl '" ,:t'l/ 1"'s:.,;/r/, ""'/11 " ki, 
!/!lt'llIwkfk fl lli:ht'z jullw"qIllU/. ; ,'dd/oU 'cme ·�;lflill,�:hí.'w (J {ol!lóho: jllloll ... abl'll "(,t�r'lt 1, 0 :" t'o3 It'rilil,k" 
haltilril o!;o:la. JJ"fltillllflillaloll If !l'Il/l/I/II/l Il.,tir;lml 
oko:otl l'lIIllt!1 óh'Jf I·,it .... l;qt·, IIIt')'1 II: /I /.'orrHtll€lIll. /'011 11 
fl folyó II/dlril ll'/'ö }"i:akl/líl h" ló.<;liq, .�:ul)JIII;·r'lIdI'ÚI 
",'w ir elei sellwli{i/f ól'ill/,·:I,t't/ti.�'. !'fidloilal ,I/'UI 
" ,,'/l/i ; "ád/fdt milil !,,;:fll!aidOllos IIIIfllsa,,1 1I11I�ilti .... 
ndk/ll i ... /.",-'k/t·." "olt ff liált'l1Ié" !f 1", .... :lIáll'l;ilmu 'tI�ói 
:r'lIIél!f';lIek l,t:lolI .... tÍq/ínl " I.-e/lo ,;,'ijjlé:l.w/'�""l'kt' l PIIi"y· 

1t'lIl/i. 
(Curin J !lfJti márez. ::: 1 .  �·t55. sz. 11.1 

. (hoztál.'" fj);:nhun h:�nul"'lIIil, 

• U.�:ldlt,f e/ul'l'!?:!s aluli IfC"II"."al, II "ir.';lId"lm, 
1t'I"ell, ti ·" llfl!/()Il. (I fO.QI(lIJ.-o:ti.�, n.: é/cIII /mia ..... 1.1p-
.dl.""!! Ó. csa'ddi I" .... :t;rlllrl:ris fllfI}ljti,f killlu/mll .... f!I.'I-
má.�/o/ mt'.qJ.:iIlólib6:1.'I"eH trir."adfllmi r .. ; opt}rlokat I.ell 
I'U�:ft;1l ,:rl!!"i, lilII/em m;'Jdrl:o!.:al i .... fl kil, kU:II.� 
el,'.·I,· ,: .... rt,.,leI.l'k a/apj';lI II: r::.tl.ut'k m!!.'1f'(1/ó:�ild:m 
r.:,:(,ából {'gYI'sri/llt'k ,:... uui."·ma", c:élu /; . ..; ,·,·dI'J, 1I 
s::I'IJl,:/Yt'.'mportokhil I,j ltiqo"u II tIle.I/J.:/i foubfl.:lt'I hel,".-

(eurin I !lfl8 llláj, �O. :lS:-,g !I{l�. sz. Il. I. nt.) 

SZEi\IÉLYI ÜGYEK. 
Athel.' eztett"k ; 

1 !11I�. e,�i szeptember 1 6-ávAI 

lJllljtÍll Endre, fl lll. kir.
, 

III. !:I1.áml� c8en�ork�r�Jet. 
Dúl lótszltm (olett ""zetett t'S fl lll. lm. belugymllllstt'· 
rium csendörségi osztlBYiibA heosztott 1 .  o8zttilyu SZil' 
z1Ul08, jelen 8zolgnlati alkaJmflzlisn alól ,·nló

. 
fl,lmtlut,'se 

cs Ititszltm folt'ltl val6 yezeteséDtlk beBzuntdtllse wtlllctt, 
HZllrnypnranc�noki minőségben 8. II RZAmll r�endör· 
keriiletbe Orso\'Áro. 

" {l.:�'; ""�I/I' k 1'11. ti.ldrilhil.-

, havi résiiéftiiSetésre 
l U 'fJN l i i li,  ! J 1'm n mofonoli. = 

1 ' 1 " " I I " ,,,,"·k '>, ,,,. J 
I Képes hangszer _ áríegyzék ingyen és b�rmentYe. 

( . .  "O a i, ('ZI III  ).1 I n o  '" .... ".rt .,,., . 
i1nUlllknüil. fllrJUllu'hl 1r:lnt�ZfI'fk.. . D ll .  ",, " 1  ft • •  t 6 kI 

Elillelk"II)' kj,tul".IUS. mtltllofu� lizleti l·hf'l.. 
, I 

' ' '1' \' R '" \ _""",OST, 
E 1. .... Ii." � C S J 0 ..1. Urob"·tI:6ri1t lO .•• I 



CSENDÖRBÉGI LAPOK 1901<. n, plember !ti. 

IJua, m. kir. Ill. ama c5endurke rulelbelJ 
_, OfittAlyU liudoa. hudsPf,!;h zarnyparanc Dok. kfT

.
U'  

1 t:D l l sum (deU valo \'fntÉ'ee mellett. ft m. kar. 
Ltlugymmiskrlum cs�DJŐrlegi osz-ülJál'fL 

t ", tnó: I ('1ula, m. kir. [I.  Blamu t-ndorke":1letheh 
lA ",101. orsovai Idrnyparan sDok, basonló miDolt.!' 

I en 80 In. "dmu clcotlorkeruletbe : Budaputn 

Cor :1.1/ Vllmo . m. kir. VIII száma cseD,lorke� 
I dbtü föha.dnagy. debrec!%eni lu.kur.paraOc.tiDok. oUato· 
tiu,tI minöseght'D ft m. kir. Ilt 81. csen,IMktruletbe :  
Budap. Uo. 

IltTkél!1 (iyu1a. m. lUr. III szám u csendoTker
i:
lIetbel� 

főhadnagy budap •• li okllltóliszt. utn áll".lol valo 

relmenHl 8� mellett. uakauparancsDoki miDó8�gbeD It 
ID. kir. VIII. uámn cBend1lrkuult<tLe : l)ebrecl�nhe. 

Klof'veztett .. k :  

1908. evi lIeptember bo 1 t:nl � 

t; ulúr tirasCnl ffiún kl;. 
Huda .lUOA orme lel d .  rangaz.1 a lY ,  IW",'=I 

Kibál, őrmester ('!. r&Da:s!.� 8 VII . n,ri Jlt!St"f ör
me,ter 3. f"'DRD. & \111. ,  �:" /.;.�'. Gyorgy őrmester 
.... rango., • VilI.. Bn{.1 kllu G}\lla őrmester 1 :1. �ng

uinu • Il., '-:'. TótI. Siodor Ifj. rangsz.) a. lll, .'i'I'0'
Károly 6rmelter (7 . raogIl.) a vm., J/e:i'i PÉ-tcr ór
meNr (�. rangu .1 lll! V., Vfl Mihály órme-ster (9. rang' 
uam .. 111. námn csendórktrülel Bllomaoyli.ll8u. 

Oki .... tII .. g mel{cU",.értetett : 
A ul.. kir. hODvcdeJmi minieter or rt>odeletére • m. 

kir, V. Il. caendorkeruleti parancsDoksag 'Ital : 
8:okAri" :41 .\olal ortllYezet6. a M&ldIU János 

(ried.·kl la.koe kár'ra egy \,."uti ko('{:;ihan dkovett::tt (H10 
korona ertl'k6 loplla tt'tk&einek ijt napi rár&f:zto 0)'0" 
mot&! után ftlzköztilt k.irtentéseert. 

.!\iyilvRnoMan megdic8értetett : 
A m. tur. \'. U, c8(,DdúrkerüJ�tj parnncflDoliaág IUtal : 
h'oro)lÍt' '&.oelor cjtt'odor ('..I örsvezetó, mt'ri t!gy 

ra Iti kO("Blban f'lko\'t:k ft 8000 koroD a t-rtéll:u 10fJIlB 
ktleaelDt k ot DlIpi fóraszto nyomoz 8 utAn �8ZkozoU 
kid�rJU III'od JHr(Jn'ezttti;et hatbatoSlln támogatta, 

Katonai Mzolg.ilati jel. 
A ltRfny8Pgl IL o ztalyu katonai fiZoJK,n.Jatl jell!:;,] el. 

IáttatntL 
A m. ktr. IL u. cSf'oliorkforiile\ allomAnvnbftD ; 
�s"to, .11>18(>{ or "t zct,), 1 ')0'"' SZl·pt. l')� iLll. 

PALYAí'.ATOli. 
Igy lr'D.okl 6ll'- lA '�1 ... 0-,  !.JI' JMl t.lr nil rü 

1 /,tl-1.lla1 1"-" lorODa r .. kp'!l 11.10 kor, Msjtr.ö.I nyelT u,loan 
4 • • rUlo.n. Nqn KO .pllikul&l Qut:alv, l .. llkl1 D) I ... IZ Ra. K�r 
.,étlYClk .. efirTJt I ktT t fT'nyu •• dnokt-bl 1'� . ('rI ·kt I,u 
t i',g. 

Egy blvataluolgaJ illú • wt'Okbe-.: I kir I�r.lblf ' ig.oll 

F Ih: Ita.! I)lJ) keroDA. I .. k:ptn p.U "oh IGU koron •. 

RuhaJI etmft: tilO II: r, DA. II )'ar Dvelt' .I b .. S lnl.Jbau 

teTt. r, ID tl DJel" ' :cenfe. KII!rf'�n\ek • u�yl!e l· 
Len Inr t.\JnéoysUJC eln .. k. het. 1�1S. h. okt. h. :.I-1g. 

En inloki 'Uh • •  olnolu klr. tönl-n - knf.l. Fu:e 1 p.:,t 
H. al 141:10 -" ron" Lüp4nJl 4_' k ro a lag:'iaT ll) y ót..ao 

" lr.l.Ibnn. Ih,. haT' pTÓba I 1At. v .. vI PI k, ,1.1 OUllty . 

Tdei.i.oDYTI \'I.Ur;1L K�"�D�U a "unti Llr tet\, Df5 li;. elnOU· 
hu IlWl • Iv .. kt h; " -'I!:. 

Egy hit'atal8l:ol� állú • fiumil llr, ton�D) z�lm"l. l intés 
p6tlék bl tJo it 'tOM Lakpi,ru [I' 111:�1.;..1 lfi/l k,'rön", e •• lleg 

termt- tibinI l"kÁl. lIo.lunlll'tml�o\ II,U k·u ')11.. lag r oyf'lv 

F&úbAlI ti. !rúben. tllMI r:lyel\' Ilmente. K,·nlny.k a rooti hIr 

.� \ H ebl�l-.:�h�� 190", (''fl oU hó II.·Hg. 
Egy iNld.d.wti 'Uh • uomb�thl'lyl w. klr V.n'flgyigu· 

galólJágnal. Füett pólltkkAl 141-,0 1I;.)1")0&. Lakl,In. 'to k"r<>UA. 
lagJdlr r.:velv • 'b.n ic- II ban. Fgy ;., . •  'aU leften,l" kuel.�. 
,,"\Iug .. ' é�y 1r.öz�pilkola) o tál,. Kü eoyek • rO"lli lU. lur, 

.,·n 'l 'nJ:"e'gs.tosil;hol J 'UJt.;.. hi 'IlEt ·'bt:r hó I.', l�. 
ErY hiutaluolg&i aljú a bllgymih lvi ku J' rüb" Itl&;cO.J. 

hr:eti p U 'kbl tlOI kOlOna. Lakp -nz puUlkkal ItilJ koron., 
r tlf!� t rms_t1 ... nt laki&. T .!,Ci1 .u\b nj rnhit.t. Uag)u D}elv 
IZ l an ':  (f llliafl. T·' nyel .. ut1ltr�lt. KI f'\ �D. ok • 1&� nIJ.' 
ajlH'jl Io.lr_ Vo" u ,z('k ed uk ·hez l'"JuS lYI ,k!, ll.) :fi 19 

EU tót'Udn 4ll4s II l.udapé ti ktr. oru. g"'!llIi1ogU,nil. 
Fl 61' lOJOl k{ll'Ooa Tennetlet1l'Ol lak e elleg tantnn onl 
l.kptSru.. TermtlZ tbeni robizaL Ma,rp-r 1I1e1v Il\Il;Iao I. liS. 
Lan. Az J.g1U1IÍ,glJgyminia.t@rh(1 u,imlll'tI .kérvények II tLlntl 
10gb .. Igazga&.'HllIgih'l. I'M� (.kl. IIH', 

14:Y bi .. talaEOlgoLi �lu a tizawoavoll:)'i yo.,]tb6.1 J II n l,· 
zet �,o kONbll. IJltokpéru :lIO koroU8. Term,'lutbenl rllh .... f. 
\1. �.r fll'elv cóLan �$ irásL.n. I gy ha�. lll' l uzolga.l .. l. Kil, 
H�n)f'k r...Pti v"uhll&t�t"út.gl"l::t I�I'I )kt. I;J-4:. 

111 atbi.lio.i ,.uú KlIlkukull6 \ IÍrwl'gyé upl. 1- iZGI�1 Iti'" 
Ittdl1!8 I V'U "oro�.LakptlDz 2:')1) "oron&. Mallüilldwe.nyek. 'fer· 
m etbeJ,i nlhÁut. !\la�.r u:v.lv • "Dan . IlYban. Egy YI 
pr/,I IlAlOIKlilat. h':néD)�k ft vt.rrnl' l' .h'lJ!IlJ&ho 191),1) okl· ber 
ho " , lit'. 

En in:I.oki lllÚl a !fOl tor! kir. J .... bI T.\.t4:'nM. F1l(.'� r ·t· 
lékkal H(!U kotoDa. La.\,;p oz HU .arona. ?daa:u., oyeh núball 

I Jr ban. Sig, k('�pl kola. o Ital.v T.l. kkllD\" I Vl,nga K', 
, Dv .. k .  ZOOJbBtbtlTI kiT tor imlr. li;. .Ino&(ohll I (Il' • \1 
·:dll. b, I�  19. 

Egy kiHgitó v6mo16i lllú . bndapé ti lJl.. lor . •  1Ian» hidali 
Jg.l'86t.ó ilfIi!lál. Fuet 7uo kONlca. nehlLlJktwúl� 151.1 kotona 
R olr l!J.h napoult pót ék I koron •. M&:::yar n,e,.,. azoban ls 
irwblin. HbolLl b&Yl 1,r(,b&SI"I�lat. Kérv.'lonk a r, .. Dh 19B�g,"to 
5'-l;buI I!KIR o"t" ber 'I·lg. 

Eo' foghUfelGgyelfti állAb aK .r.ny"�ullu,,n ku, \l " tl ... u�� 
'I. t'1",U,1 Hon korona. Tf'rméuetln-ul lakú. �1�'}·It.r rn .. l\ 
:rob1.U1 I iri.·d.lan. Nrgy kOzéplskolai oltlaJy. KérT/'lv.k a 

IUlltl iur. Illf"t\ &. �RlJez 1II/I)o(. 'fI okt 'illi" ht, ItHIII;. 
!gy irCUllltl'U::ti. Allá • •  fiumei tu. kir, ptlltllg" Iga g."> gu I. 

FI flt . l;nlkk.1 1&.!!U koroba. "akp'm (.ol kuroua. �hg\.' 
nnh . ban é )r', l :m. Ola nveh blrt4 U_ NI g) ko f.l'bkJ,11U 

zt-&..í li r n"til!k a 10ldl lfDZlljJJ1ll'lIZg6t&tAg jnZ J'"1ij okt. )11)'_ 
tg, piuzl1fYi keulétoi gyakornok i iWú • ln- I 'tv rOli 

lll. ;r. p�ll:zilg�l.i:'.zg.tólágn'l. W, korona IttRt'I)dlJ. Mllftyar 
oyll l. lan é1 Iri baD • .  égv k tél'l�kolftl ' l ly ti.ir\·, oYfk 
RIIJl1 I)� QgnJ.:azglltóti�h. II.J() okt Lu lil iI.(, 

Két erdllulhuti ú 2 erd6leg�Dya állu II ppa. IJJ r ro 
,dl'!')1 atal ' enllf't"�n. A alb .li IJZtltt" I �1ltkkal -�")_-HX)I 

korooa. f r'lvht'n1' lug,.;jwioydIJ -'IlU -1011 oron Mcild; 
�i1ltUlen:v, k. Tf'f1J.j .... �thenl l .. k Ilg, i. P 112 p6tll'kkaL 1A�var n, I,. bt.Il '!I Ifi CUI rrJ 'lUt zh ·uky,, · .  10J It8t:,lJec .-' k �I· (Ik • f ,uti W. kir fÓ()T,J6h" hllll" I�I,!; , ·.t. ,l Ig. 


