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A bűnös lélektana. 
!jtl'lu('h tinyr·k dr, h"rírm(in ElemIT' Iln,EryT'árndi kir, tl:,,')'i.u., 

hn�onc.!:Ímú Wi1v�hol. 
3. A czin kek. 

• C ... ink. voltoklip tol'f"llj szó, de úgy bi�zlJm belőle 

('n·d ft mag.rar .('zinkos.f PS igy mi is, mint fi nC>lDt., 

irók (Zmken) használhlltjuk a gonosztt>"ök iro ... !olul, j el
adással nlP.l l'c.veb mócion VIIló érintlil'zé��nck a Inl'g
jl.lólé:.ére. 

Az irÁSOli czillkck a Ti>gi rablón1úgban dh-lak - 1111-
lunk II l.II'tJárinis !I ft gonoszlenjk Ü�I;l('hi\"ilsRra. 
<'gyikneok II mR"ik utjnről, járásáról ,",aló érle'litésl\rtl 

szolgliltak . Nl'lll Let ükbö! t\lIottak eZt'k. hanem miuflt:ll' 
fdE' r nj7.okból, nlnkokhóJ, ml.lwket kápolnákra, isliillú· 
B7.1Jwkl't', útszéü kl\rOSl. t ukrl"

· 
ul�utatókr.l , kl'rill'st'krt., 

fnlnkra mjzolluk Egyes hirbl'tltt'bb belyiullIlk lDe).:Toll 
II mllRI\ k ülön jtll�. C'zimerl", n melyről ll. tu hi Pg· 
ismt'rh', hogy 07: olt"rrt' jelr. Nngyoo érdekes peMo I\Z 
II rnjz, II melyet (lrOS!I IOOJHl ol es II m"I."f"t l::ityrii\haD 
tnhWak t'j:�)' t.rUoi kúpolnán: llnpngály, melll.llu lemplom 
ÓH kulcIl, nlutln hnrom cRylllnsrn rakolt I,ó él' c�Y pulytis 
gj'orllltlk. Enrwk II jelunh\s., !lZ, ho�J' nl. II hirhvllt bl" 
törii, n killt'k pllpllgl\ly II jol\'l'IlYc, t'f!Y tE'Olplolll kimh· 
MSllnl hivju IÁrlitlil. A IUi.IOID kó II népit>� kulendMiu· 
mokbnn II IlH!t.!;köwzt'lt 8h>nt J!llúi.n \·érlanUO:lk. ta polyli.,� 
gyetllwk nz lrdyöútollt.k u sJmbolnml\ : enlwk II jt'hm

hiSt., hog .... ' .t..ll'Zllmhl'r :;!,j-éll les7. n Inlfilkoz6 s ::!li-lill ti 
bl'lilr<-"i, A (·'ojl'n.lörök t'l'.t kiltlhíllt\k es kllfl\(:�on.r IItlpjlill 

II kápohu'il101 sik\'rült i� h,irom galwmht>rt I'lc .. ipni, 
J1i\'nllk Llzut:iu t·ff,·,II ' jt>I,'k II kúhur cziguuyokml.l: IlIJenl 

lu..J ....... kl'll, II hol ihe llt'k lIi.boro7.nok, g.Ynkrun Inlálui 

k6mkli.sh!1 lii1.ÖIl g:IIYlll'.'lkál ;, fli.n\ "ésl·tI ronis oknL 
Sr.okli'mk II C�Il\llr1(('l.:nllk ''s l..ollimwknllk is dTólu jt·lllk· 
kl.l: O xo IH nH.gjl'lölni nwkn! II hÁ1.Ll.kut, II hol 11,1-
nn" nhlllli1.HllIil tol II hul lin's kézlt,1 kiiltl ik l\l II IwlrlnHI. 

�rui nop n;\onhan l' j,.h'zilllwk minrl rilklihlmk � id,jn,l 

hin ld is \'l'''l.llok. :\ modl.tll búuh,lft's. fl nwl)' II nlh!ú

hUlHllik IwlyófI' It'fwlt, "7. .. k lwl)'olt n\llll m611hoz Col)'u· 

mor!..i!(: II ti lko!;, .·hifTfI,irowlt irlÍtlhol. . Il mt.IYl,t II .hplo· 

II1l\lflklol !'I mugu!lllhh klltolllli köröktúl tanult l.l. 

Mihi lwml' II t'1.illk •• knl'l.: .trnl szolgAI, hogy n hüut.·I

h'H "KYUul.�1 fllliRlIll'rjl', \'IIg,\' titkOH kÜ1.IéSl,kr,', I\iilüu(li!l' 

�zl.'mhun)'orgalli�ok, kPlwozdulatok, ujjtnrlá!';ok. Y"aT II 
ol'Ímahl'Széd, bt.tiiku(lk II It'H'göbe mló irlbll. tArtoznak 
III ,·lőhhit,khc1.. Nt·kk('ol arI jelt't é� uflm szorul Ilrnl, 
mikor il lUOg8-ffljtfljo nw::: o.kilrja lopni v:lgy c�1l1uj, ho�y 
a7.t k,'lljt'll 1ll00ulllOiu: • pllrdoo, én is tolvuj \'I11�yok! • 

Titko!'; kÖl.It';�,·k.fl' különiht'1l akkor \'nll II bünldl.· ... 
nek szükség\'. mikor már fi rog:<A,t:!Lan \'uu, \'tI/.'Y II \ jz�
�Ióbiró cMtt !';7.t'm"t'�ilik tlÍrsainll. A COglUlz mageio)'ll-
11110 II lt'f.,Tfuflináltflhh I·�zközökhöz Colyafllorlik, bogy 
Inrsnit ert.' .. itst' : kOJlob-rlat. a CUtőC-,Ö,·Öll h{'�z�1. 11 ,"lI·W. 
ht'o 16ni ublakba hnyérgalllc�inrn t'ro�itt'tt l1apirlnpot 
dohli\. Ket Il'Iartóztlltott z�idó eogtifélyt k\,rt ünm'p'·ikt'n 
'm'nt l�oltlÍ.rok enl·k}e�l'rC' minclt'f(\'ik pt'rliZt' külön I�llt" 
kdl. hog.'· t'g�'mli�t D(\ l:l\'lujúk. lit·tek mulYa vdll' é .. zrl' 
ft Co�"lízs1.t'mlil.n:d, hOJ{\" II vi1.�glilubin·) l·lött td' "0.110. 
IIlFbnikl\t ;wngcdl'zték pI q�yDlá.."lltlk. }::p ily ruClin81t 
mótlon eriUlkcZllt'k il kúlrilú;.o..'lil, hou .. ühu1ozui kk ltl t· .. 
all'�nikk!ll ; II lálogntrisi 6ráhan clrzukl'n,Y JdclWIt'k kol.· 
lwn Il·wll·k nHtulotlk. blll''iuc�Ó'' nllltt pen d l'SlIsl.hlt 
l'gyik-nuh,iknflk a s7.lÍjnba; mblibll Lt'mrrm. I.:eny/:rlll'. 
kllltícslm l.ll'�iitn' kiilitik hl' o Il·'f<,IC't. )[:Iuam Ilittam ,',!.!y 
t'locll'l, 1\ hol ZöldJlIlprikflllllk ll. Lelll ki volt SZt'lhL' Ó� 
II IcH"1 hdl'iII".9zlh'. 

\ t'zi llkl,klwz tnrtozik \'cgül nz Ú. Il . •  slidll'llt'r (·I.ink., 
II n1l'I.'·I.\'I'1 II Inillh·tles Ii.ruló lIi�llt jt.liili m"g. ,'nilIllu 
II gO!l(l:-ózlt'\·o nh'gölh> nzt, II ki iii ell'trIlJttl. l,zy "'sz mit 
is II o:i�úlly ),[nnl\)I <l7.UnhAD II Iq.�l! .. \'IIkoribb, hORY II 
porlijlím húz j'SY ke .. \ zi.�á'it, II nwl.,' hl'�n)�ylll, tit' :1 

Iwlrl' 1Ih'g'würud, 1Í�..r I1\iut a u.'mCI Ililikok .�dlTl1i"�.·l·l, 
I h·\: t n"m tI,!;:Y :tkft�ztufu\'irágon hilni .. lit·, \,Jwh, .... IWR\ 
I' ·miut l !;ohn - w ,..tt ll, iIIl'1ö fl·lj,·It'ntl;�1. 

.1. TAton'llli" 
_\ lulll' nhbllllk LombrO;"1l lulnj.lnuiluh l'!ö"l.ür j"h'Jlf'l' 

fil'/-!l'l s '·/-!.H'n,·sl'lI n hl1111dll'9 :iwk:i"'lll "i.Ull Iwnlh' 
II 1111'1)' p'iyl·hiktli tll'.I.wm·ni.U .. ,iglihdl Culynt'k. 1-:1. IIlIIU' 
hnll 1\lIIll 1\11. .-\ tiilo\ll.!tb dh'rjt'clt. "lfuJuh �Wkll". II 
IIlt·ly 1\ \'1I.luhb 1"lkiill.tü, .Iur\'ubb Cugllllkollisu "Inhl" 
n,k,�.-i\ <lilik. miul II lwo!t-.wk. lll�si':I\.rosok, klllll!ll\k 
tllll!rÚznk. EgJ�z jt,h'IIt\!l'lwl, !Ir\'zkt'pl,kl,t IllmÍ1.,llU1lk IIzok 
ufohu, IU·llkl'llJl IrúSlir kLÍJ'(lk, .\ büntdh·sl'l.: l;� })h)i"Iti· 
luú!tuk köli'itt soksw r Conini .,Iii. l'jI! tf.lJy ElUh'k okll 

n7.0Ullllll 1I�'ihúll c.,nk 117.l'.lll fiigg i)S"'Zt'. h"f.!." l' .,'\.Iwk 
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OSENDŐRSÉGT LAPOK lHI� jODl1ár 7. 

ft lelkUlete is durvább, erkölosi érzésük alacsonya.bb, 

másfelöl pedig szenozetiik érzéketlenebb, fl melyo. mez

telen t-est öSBzesznrkÁlásától el nem riad. Ennél több 

következtetés azonban nem vonható. 

ID. A büntett néhány specialistcija. 
L A tolvt\J és rabló. 

A tolmj biincselekménye: II lopás, testi ügyességén, 

testi képességein aln.pul; elvesz, betör, besurran. Egye

düli szellemi múködése: oly időben s ugy venni el, 

hogy eszra ne vegyék. E testi ügye-ssegekben múveli ld 
magát, ugy hogy a lopós egyik-mtisik módjának specia

lisfájávó képezi magát B ebben múködik tová.bb. A zseb· 

tolvaj tollóvah, YllgylS két kin yujtott ujjásal dolgozik s 

rendes8n egy társat nevel magának, a ki dalaz_, fedezi 

öt, másfelé vonja az áldoznt figyelmet, beleütközik, szi

varjára tüzet lIér, Az ékszertolvaj a kisebb ékszerek 

eltÜDtetésében gyakorlott: a kézelőibe .'ejti, a pult alli 

erch,iti, bogy tarsa elvigye, a z ajtóban koldusruhában 

megjelenö társa kalo.pjába dobja, mint alamizsnát. tgy 
az ék.<izeriolvsj, mint a 9zállodatqlvaj rendesen sokat 

sajátitott ul a szélbómostól: elegáns. biztos fellepesét. 
A betörő többé-ke.ésbbé tökéletes betöröszerszámokkal 
dolgozik, olykor finom bör1áskában viszi felszerelésef, 
a cassarobbantó széngázzal. Van azután automatatol"'ILj, 
é.rubáztolvoj, csomagtolv8J, bolil betörő, a ki ft pincze
bőI tör fel fl boltba., banktolvoj, kerékp ártolvoj, felöltö

tolvaj, padlástolvl1j, o. kiknek ft mestersegéhez mind 
külön ismeretok és képessegek elsajtiUtása szükséges s 
n ki olsajatitotta, rendesen e spedalítás mellett marat!' 
A 1ohloj rendescm jó mászó ős ugró s jól fut, ha üldö
zői e161 menekül. 

Így a szell�mi képességek ft tolvajnal rendkivül elma
radnak a testi képességek mögött, Legjellemzöbb lelki 
tuJajdonsaga a b!Ílon>ág, a mcly az éjjeli butöl'éseknél 
tünik 8z(jmbe legjobban, Tudja, bogy az emberek mikor 
alszanak m�lyen s akkor koreb; öket lel Kiveszi az 
alvó molloH heverő nadrágj(\, zsebéből a kulcsot és nyu
godtan folnyitja vele a !'Izekrényt. Ezzel II nyugodt 

-
bó.

torsággal magyará7.hatók Bo}u;zor nyaktörő vú.llalkozásai 
es hihototl<m I;zE'mtclensége, melyhen néha még hum orra 
is van kedvo, 

A tolvaj szenomi iigyel:iségc inkább il lopás olőkesú
tésém Óli n

, 
végrehnj�ást e!őBegitő mellokköriilmonY<1k 

rendezé�6re JrI'myu1. 1�18ör«ndii fontolil;tiggal hir nála n 
lIik(.mlaléll, Majdnllm minden no,'e'l.etcsebb lopfumak V\ln 
előzőleg kémje: mint kérl'gotö, ujságúrufi, ügyn/ik, hor
dár, kl.rdozÓHködő agyon, Yillu.mofl- vagy gázbentllduz6 
u�vari mm�8ikUl� jelenik meg H kitapaflztnlja II bHI,,; 
Tlbzonyokat, ollopja a. kulcsot, ,'agy arról lonyomut�l 
vesz szappanb�n, yiallzuan, li'al11holyt a kutyóra IigYI'} 
s olykor mt'g IS mórgClzi milrgazlltt bussaI (c7.ignnyok), 

i fl leojobb órá.!,', ., 
legllwltdabb ékMzerek., egyu.etöMI a I d A bllj', ali)' ké�zl,énz, mint ré8Zlel"zetélir

e� {08!b, JÓLAllru meUlltt kapbat6k 
vi 

A lopús végruhajtáslÍuál legfontosabb a tolvaj nal;: az 

őrMUó, II ld mt'glesi, hogy nelD-C jő Ylllaki és nnnak 

figyelm é! jpal'kodik cltorelni: kiilönösen a rondörét; 

júlEmti, hogy II tulsó Horkon vala.ki összeesett, It másik 

utczában s..yanus füst ,'nu; ba. ez se használ, akur 

utözni botrányt okoz, leveri a lámpát, sőt be is engedi 

magát e miatt kisértetni s pár napra lecsuka.tni, hogy 

túrsai békében dolgozhnssanak. 

A zsebtolvaj segédje az utczán összeesik, őrűIési 

rohannl tn,mAd, nyavalya. töri (� vadembert játszik�), 110gy 

a tolynj fi, tömegben zsebelhessIlD ; a boltitolvaj társa 

foghl,lkoztatja. fl. boltost, a ve\'őkeL Avasuti toh-aj társa 

Bzórnkoztatja az áldozatot, különösen a nő, és ft lop.ott 

tárgygyal II száll Je elább, A lopott tárgy rö gtön i tovább

adása egyáltalán lényeges a zsebtolvaj1ó.snl1.l, vásó ri és 

bolti lopt\snál A szállodntolvaj társa rendesen szintén 

ugy8nabban a sdllóban száll meg, mert ha ezt elő

veszik, hogy mit keres, igazolja, hogy hozzá jött és csak 
tévedesből nyitott be más szobába (a tolvaj tormószete

sen mint borbély, bérszolga, szabó, ügynök jár körül). 

A vásári tolvaj R,. mellette álló jámbor leánykának adja. 

oda a lopott árut s az II lába közé rejtvtl mogy vele 
tovább (olo\'agot.). 

Hegyes, erdös videkeinken az orvvadász, az alföldön 

alókötő rontnt fel külön typusokat. Vnnnak helyek, II 
hol hozzájuk egesz legendnk fűződnek, az előbbiek a 
bÚVÖli vatIász, az utóbbiak 1t szegényJegények sihLny 
modern utánzatai. 

A rabló, az erőszakofJ tolvaj, a kinek tevékenysége 
kizárólag az ehiteI eszköze It testi erő, mcgIebefÖson 
lamnik nálunk is, úgy mint a rendezett államokban 
egyáltalftn. Nálunk a �Tfl,blásn-ok többnyiro jámbor voro

kedések, a Dll közoen nehÓJly korona ertékii fá,rg"ak 
tünnek el. A gyakorla.t iparkodik is ozeket rondosen 
tzsarolások. czimón intézni el A barlangokban l'ejtőző 
félelmes alakok, épúgy mint a pusztákon száguldó 
rabló má r 'kiveszett. A rablógyilkos pedig természfltescn 
más ll\prn tartozik, 

2, A CMlló, 

Mig 11 tolvajnak It testi ügyesség, a csalónak 111. ész
uoli iigyostleg o. mestersége, Lélektanilag a csaJás bur
k�lt hazug",ág, II moly a csalónak vagyoni hasznot, II 
levedésbo eJtettnok vagy megcsnUnak vagyoni hM! okoz, 
Ez a hazugság renc1oson valami ügyesebb alakbn van 
elr,ejtve, úgy hogy nlónl1k lássék; orte szolgál a CSilló 
előadásának, arczjátéJfának, visolotének módja iB, 

De eZórt ll. CSilló intelligentióját nem azn,hnc1 tlilbűcsiil
n�k, l\ öl�hnyirc 8z emberek hihetf::tlell jÓ}1isv.(lmii)';�ge, 
konnYt'nh � "Ő8es(\ ('8 bflrgyUBúga mago. killl'tlkozik alknl
mUt! rnedlUmul. Mi sem mutatja ezt jobhan, hogy IL 
csal{u, eIYYHzcrül1 Ó I " 1 

' "",, ' )) ol (JaJ (IICZóra horro mér, nj'; IIJ SÓ"'-
ból' 

, , ' ' "- " ' "  
IB \lno/l-untlg lsmeretcse,k, ujabb I'tll}ozntol(rn lelSj';

nt'lk Hzerl. 

BRAUSWETTER JÁNos � ro(l6rienál 87.cecdeu ... JnVItJl."Olt ll. la'l Jótálh\'! 
·
mellett • 
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I!lj� jllullIir i. CSENDŐRSÉGI LAPOK :1 
�Iyen II btizllsságszédelgés, a melynek Clwlédek va r��J,á.rs.� p�

.
rl �hQ,n maradt nók állandóan feltilnek ö

g! kolc�o�l1gynokok. csaló�i, o. kik oh.1sÓ póm:Mzerzésse! dl�atJák ú.ldoZal!U�at és mfonnáezióBzerzcR, levelezés 8tb. eZ1I?én sze(�nek �IJ.o.ko.t, (�e kölcsönt soh8.se IIZ6rl'znek e 
fl k l�uek blr �l?te�el méglIi állondó rovatoi a birlapoknak , . o �atlczlo8zedel�ök, a. kik lapot, vállalatot alapitanak es aUti�rn éhes kl8emberek néhány 6záz ko ' · · t dik .. .. ' ronuJn 
HZC oli�ze; az wletközvotitlSk. o. kik haugzntos ajánlatokkal JóCers�lml1 tej- éli k8.vécsarnokokat, Cüllzorüzletakot, vend�gloket .odnak el, de o vevö már az lllsö napol,bon e.8z�eveszl, hogy o napi beyóhll II fele se aunak, a mit 19értek. 

� �gy8zerübb csalfts?�nak igazi tere fl parnszttogftR. K�lonosen vá!uirokon dlVlk ez mindenféle jri.tókok körül p��dftul hurokvetés, hogy ki tudja eltalál ni, hogy a� uJJát a hurok megfogja? Ez per8ze sohasem �tah\lódik, 
el, �C!t .. a. cI>aló úgy veti, hogy ne találjo el; koczka. 
"etes Jelolt koezkákkBl Rtb. 

.. 
A paraszt.ok be��apásának nálunk, különösen BZ aUöl

�on e�y egesz sllJatság08 módja. dh-ik, a pónzhamisitás 
19éretevel ,:nI6 csalás. A cso.16 felhasználja a nép meg
gnzdagodáBl vi\gy�t s hogy különösen a magyar nép
lélek . Il pé.nz"V�résJ s ban�jcgykibocsátá.si joggal még 
ma emes

. 
hsztab

.
0l!; rnvoszl áhlozatdt, bogS 8zövotkez

l.e�ek. penZhaJlU81tásra, mutat noki valódi pénzt, azt 
rl.l

.
litmu, bogy az homis, és az o16úllihisi költ.'iégekre 

ker .nehány szó z forintot, igérvéD, hogy háromannyi 
�AIlll8 pónzt ad helyette. Hibetetlen, hogy mennyi 
crielmeenek Uttszó mogyar gazdoember iU fol ennek az 
elég otromba csalásnnk. E csalásoknak állnlábrlD nz n 
psyohologiája o. megcsalt rétlzéröl, hogy tudjn, hogy nz 
effé le dolgokkal már beesaptak sok embert, de lS bizik 
bonne, bogy ey. az egy, n kivol neki dolga "Van, -nem 
olynn! ozt o hitot kell6en felóbrcsztoni, \.ibR�ználni 8 
megtnrtnni, Ez n csaló ügyessége. 

M.ezógazdaet\ggol foglalkozó népünk körébon typikus 
olakJa 8. cen.lRsnnk a l6csisllli.r. A lócsiszár o lomkhoz 
nom ért, du ismeri az embereket és ugy közelit a vOVő
höz, o. mint nnnnk természete Js müveltsége megldvánjn. 
Ezórt gynkron n logiigyesebb lókereskedó ugy8zóh·án 
Rommit 8e őrt o lovnkhoz . .A hogy a 10"8t ide-oda vozeti, 
ulőlongoltaljo, az egész ügyluh·t 8zédülotvs gyorsasAg
gal bonyolitjn Ic, a Yev6 fejét telebu9zéli - ez II mes
tersége. Gynkmn aztán mesterséges eszközökkol is segit 
rl dolgon: II ló fognt leógeti, loköszörüli, BrsonnBl oteti, 
lJa.prilult tesz II vegbelébe, festi n sánót s vannak arra. 
it; módok, hogy legolAbb n vétol ideje alatt II bibák B 
betegségek eltünjenek. 

A 01l016ho1. közel áll n bamis játékos: a groo. Aklh 
u. mngasnbb, akár nz n1808onynbb körökhöz tartozik: 
follépéso bhmlomgorjeszt6, jól öltözött s jelentékonyebb 
intolligollozint árnl o). 'fekintoto Ó1UII, leselkedő, o. mely
lyel logott észr(lve�zi a. pénzolI ombert; koze finom, jól 
I\polt, mti ri kózi ils.vesst!gro I'Izüksóge mli. Tál1lakkal 
dolgozik, II kik az nldoznt Mh\ Inogott .�ibil'lwlnl\kI. s 
jeUel adjdk tudt/irB, hogy IIZ áldor:atnl\k IWlyl'n MrtyáJa 
WlD; csupa jel ok: a sz1\"Brnllk "8záJ szöglutóben mló 
tartása, nz órnlánoz babrnMsn, bajuel!lpödrés stb. 

A szokÁsszeru csalúslllll, nálunk igen l,ltorjcdt Illn-kjn 
II .hftlóztl!u. A csaló boltba mcRJ' és Vllllllllit "dfl�roh·n 
pénzt lt\..lt, Jl�ldl\\ll �O koronnst; mikor. múr Y1SRZIl
kapott, mondjuk II korondt, orte oszébe Jut, hogy ,"nn 
nprópénv.o, villuakér.i n vÁltás \'égalt ntadott brmkót, de 

láttntlnllul nyomja a kereskedő markáb" á "  k tt·· .. a m r \l8SZn-
ILpO ol's7.egol, ml'gtarhn abból utíbnny koronM 

k
. A

b 
cSll�.I\.snnk u módJoin termószvlellcn rcnd8zeri�t cf;ok I�HC h oMlz.egekl'flehct szerezni s ve�zteni. De ti o b�nc�t'lvkmenYl'k nlugitják mfg Il'gjobba.n o. szokássz�rü b� n
.
tcl

.
t<,t n7. eg.\t>b biiutettl'k mellett, a. mennyiben nem !I �.l) uk, dt' fizokusszoru gyakoriusuk II jellemzö· elkövo. tO.lk folyton l'zekkel foglolkoZllllk, U7. li.lIn.ndó �esterBéguk 8 k(1f{>sutlorni.'lu

.
k s e.��ik bely.ról n másikra, egyik "

.
oknrllllolllból II mblkbo uZlk mampuláczióikat, úgyt!zól-,án sohRSt' térn' tit a tiS:dll8 munkáro ( '" k . ' ege o,·.) 

'tROEKES-
NYOMOZH;'U,n.1 

A lelketlen anyu. 
Irt,,; Md/l.� .lMd6, t<.lnlÓmlul(jf. 

A 
.
1l�Jlilapok6t o1Y8sgllhnu, úgyszólván onp-nap után 

értesulunk Mómú"i beható.'I folytáu olóiMzett l'lvctó� 
lésekröl fl &yenuekRYilkosf;ülZ:okról. 

Már nom is feltim3, s61 szinte tl'rmé�lwtt'S folyomáoVf\ 
ez a tön'ényon ki\"iili nemi tirintkezésnek. 

' • 

A Il'Any, 'fftgy fiatul özvegy, bnrmilyen társadalmi 
rillri.sból voló legyeu ill, nem tudváu h'rm�szlJti ösztönét 
lokimieni, vagy ninefl l.)ég nknratereje il m.inden fellSl 
jÖ"ó klilertéseknek (lllenrillani, a. férfi karjaiba dobja 
mnf(IH l> n nige nz, hogy teherbe< ellik . 

Mo�t következik a kil�brt'tnduJns. Szaboduini \·ngyik u 
IIzógyl1utől, s kÖzlUegvehMÓJ. És elóra \"oti li.rnyékti.t 
kulölloM'n a IIzt'gény c!'tll�dll·li.nyoklllH - n uehéz meg
tHllt'tt's súlyos gondja ill. Mllrt hát n lI:wrelmes fórfi, 
nki pénzt, há7.ll8Ságot 'ig<irt minth.n hZIl\'ábsn, mig a 
Icnny lit nem ungcdto magát neki, Ttlndt'stln lUegfeled
kezik igérateró), sőt l.l h� tiinik il láthlltArról, mikor az 
olóro látbntó követkclmén"ekrlSl értesiiL 

llyon kürülm<inyok közÖtt aztán n.inc� más meutlk
"Ő>l, mini ragy fl tlldóSAfI.�zonyhoz fordulni ét:l ennek 
nngyon fIObzor az tlllyrlrn néz\"l> is óletrellztilylyt'l járó 
köuomiikodósót igónybe vonni, Yagy bll\'llrni a s.ziiléll 
idojét, a mikor is R. mások közrI.llll1.lködé.�e és tudta. 
n(\lkül magA pusztitjtl új ujszülöttjét oz líllntias anya, 
c�lIkhog.r fu:égycnétól mNll'killhe!'lRell. 

Sli.lyos tllnnészehi htlul't'olekmény nuntl " ketl6 li.!! 
külöllöst>n az elöbbi l'ljl\rns killyomod"ll IId nohéz 
muukrH n nyolUozó c8llndórnek. Pedig Mt úg"yl'lllól
,·án - nyilt titok RZ egósz. Tud róla (IZ is, az iB. Még 
o ,ortlbok .iR azt csiripl'lik. Do ha t\ 1l8cudlSr uMns. pu
hatol. mintlonki mlb:tól 11ll1l9ttn, II mit mond. CI magn 
1ll11n tud biztO!l8.n sommil. Es hiába ill puhatol ton\bb 
II es�ndör, 8ohso tudbatja IDl'g kiMI tlretll a hircsztolós. 

Yégrt) is kiderül. hog)" plt.llykn. volt III cgész. Abból [ 
T

J f" '" 1 ne této,d"ók. hanem BeJ'elva's 1 f l s l 'll 'l ��a a'7 a eJe hoe.nMjon o,onnol - 'J. , ,. a 
moly 10 porol alaU a IORm'klr.obL ulitrf&{nl é. fojf'jbl Ilwuludja. - Árn I{ l.�O. Kapható �IIIDllln g.\<\Rythban. 

Kh.1U D01'O"""\ Ttllt1l\t-ol Ryllgyuerd .. JCI/Oillo�tou, Orfolok 'Ual aj'nlu. Birom dobo.DiI IURY· llodlu .dllll". 
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(tedt. hogy 'l", kn l n:l,(tf ldn�' " aD ; II tnilósn�� .nn� 

a kirul lHlDtlt'Dki tudja ho� II hajtja kt"Tlllt 
.
1�noyoJ.: 

mf'gmt IllÓJ!. Dt haD� lor mew,mlult oH,. 8 ltany e�\" 
kit lt mt -hult, \8g) E"lrontotta II gyomra! II snne 1'1 

rncg\áho!lJrt. kuclm. k�Df·wtni kellt'tt �tlo. 
. 

lI)i'Dekktl Iq!tubb wr d It bet 1.J8�lgnttatm .a �11�d�

udasokat' ha II l t IIllur D)OmOZm akarna l� a1 ug)

I,t ll. ha c·f1k t.·JJI�' n pozitn: adntai niue.-,em·k, �{.lp �"m 
foghat. ml rt nem h·ht I b .. nnl hIZlo ... bogy hu�(·��lt'k

IU(:Dí tllrt�nt·l' \""ag) I.: akug)ün eg:\ kiS f'ge�z:e� ... ulto
ln,t,ol I rellt II tUtlo.;j woy hi.to�atü-a s t'bbol (·n·do 
juluslt"mu allitli.s 'U:''T ro mkaratu :rletyka._ nz l gl'�l 

A lit ,'�uld PHljg. )..-01000 1'0 I no hl'cstiJde turn'· 
nwink zl'rint js, ntbánh\irug. .

. \ 10' rmt'k�ymo� ág p--dét azonban, IC'gallihb lfibzó

la,e.:, Iwnnyt:hLeu Il·hd mt'glillapitsmÍ, Ile ,-annIlk I'Zl·k 
kózött ÍJ nagyon n�11I zen kill�-omozhut'J cwrtek. , 

Xapok mulva ft lizult uton még 11Z on-o� .. �l' tudj
_
ft 

Lut;irolntt II mi J-rOlondllni, IIOg:'!' l·-38.hugyfin �zult-C' a 00, 

\"Bgy I' ak 'l" I,·II,} h og\ Im Htdt, idrgt'D kl z általi 
be8.'utlwzá.s {nl}hUl-e. 'a� \1118m(Ol� ül. tl('o huh·l'! 

kontkt:ztdlt'll. ' 
�Iór most hu :s I, ,.:{uMI bizfJn"fitd;, 8Z dpmztitlltt 

�'l'rmt k Imlllija. ,agy unnak J..:ét�ég,'n kl'röl rl·li ... ml r
h. to t. -tr� ze ..}U n. ru ktrul. felsull:; il vég. 8;1, (>g.·-z 

C rniluri LeanHw7.8 .. nBk. ut kelll'mf-fl�n .. ig: Iq.,rtnhh 
fQdL.-n, ml ri er'llm�n telt II djárú�:il"al aikuimat D�'UJ-
1011 l:;y rúglllmllZU"'1 p.mo"-zn.. . lhlll hiz onrtalao hehtelheo volt C811lla Ako ... cz. 
urwo;t. r. ' ult '18hitulfalui ör Plirno{',,-ook HZ !f11l1-. I:l"
ben, mi.lnn ej!'! az .I ouh • mhkttbf'z 1IB'Ionló �'Y,·rm.·k· 
b'yilko�sági Ugybl n o. D) omozaA b+'Yl'zettl:1. 

S. :\1. fl . . i lako!! cfH'1i.lll:'liny ugyani" ('Wo'ik h'full'
falui Lirtoko .. tlh;:azda ága han \,olt nlkalmaz"fll., A ldl1ly 
meg fialnl. I rI I i éveg, \"hzt:t1plm ... ,'n (' .. ino!; Iniu,,] 
zep"ég "folt. :\ mellutt j6l t.·rmdt, moh-tt niuk 

Töhbi tur al "�'lkhaIJl;;r I; zrl'ntt�k. hogy II ui,th'n 
tulajdonOl! tnhb wr kitunt..ti ft h-ányt " különl�lu 101'8-
hi1.á!;uk ürugyu alaH mlluI gyakmhbll.c r;'l gYBkrabhan 
litr,·nd.,li II hJbff!lyhll. Ez a koriilmény tf\lím m(;g nl:'m 
u I,·tt volna annyIrIl f.·!tunő, dfl yoh fi lányuk hozőtt 
I J!Y. Ii hnd fl tulaJdonus ba ,nl ó km'ulmpn)l'k kOl.,tt 
mf\r t'IIJLtJwl Illi rtlml l"i"lonyt folytutQtt, Ez mindjárt 
ti!irllib:l It·tt ft dnl"gglll, ancnl iM inkah!', ml'rt o rú 
mind.ig ntklÍtJhall hrult a ka .. U·lyLa \ulo blb"ó.fI som, 
, :,tk I,ár talú.lo wt'jlJt'g)'le k"I).-\1 tebút par nap ulatt 
ro r tuilla 8l .;:: I. (' It d .. t!, pár hd muh';1 pl'/Iig III 
• ":' nyar,llot,·I. JI lako� agl, ho�" ,. �7.?1' )[argitkánflk 
lJf�gyoll Jol JUlIO' a dolga. 

r�<I ffi(gtUlIiJ\k llt a c ndnrok iA. 
1111 �ZIlJ.t .. i,IIJ multán P' dig már alt i� kt l.lti·k ut

logm, holr.' o. )Iur ritka mnr num ill mg)'('1l liwlglll, 
IIlt rt pur hllIULJI muhll mllr rn"'4o/hll�IÍ.\lIl (ugj!i otthfl"YIlI ól kllMh·lyt, ,l+.: • I. a mti. Odlk alij.:tlm l. l llI\1u 
• !�.' aládJ{tniil k.�l\l 'I n Il,h'g. 1'1.O\ul mint II h ogy ." .,hll " IJII l \fnrJ(ilka flll:t"fli urornol.nl,k Dlzdt , II l" 

1 " nem.' lk " volt ",LI'l'n a k. 1I.'IIHJtI"1l lu�l) I.I.tlwll, 
hllntlll tlodjl' ,�\,'j#'hltínm ft mit ik leán)' iM. c.: a.k, 
hlJlQ' mlJ( • l utobhlO kHrr u t,'�tH luín v ló\ t'n II to. rhf' 'g j,'I. hl I'h" _',.nnl uH'glut�zlJtt, �-öt 1I1U�1I I<e 
ta"/IIltü urllhJ.; u ){argltka u.-nht· nlüsilblltta VIMFIZU u • Ipkl'I,"ló m, KJI ''P' I kl·t, Wlrt plrn�, -pc'zllga� o.rrz, nn. • IUlf'kon '�f1l' 1",,16 mol, 11 terJIwll' ,l1f'nlluOl1l1, 

tak 1\ fdh'\"(>snt>k:. ÁT-uhi.n meg nem hUl'-ódozott a. mun· 
kátol 8f>m. mindenutt ott \'olt. a. hol a dolog ,"öget meg 
k"llt>tt fogni li n tej�zállitá:·;nál mindig egyrorma kö

nyed�f'.n::"1 (lob:i.lta kOl'�ira a �5 liter�" tt.')i.!sk8.nnékftt. 
S t';nv \'olt, bog)" .,enki se merbdh' rofogru, bogy c'"ak
u�ya� álilott nUapotbao no. :.'I!e� egyH1.t'r: mikor ve
tl-h1ár"a múr It·1 js kelt a gyerekltgyhól. hITe futott II 
tel�}X'n, hogy fi )Iargitktinak is gyereke született, de el 

i tf'th' híh alól minrljnrt . 
:.'I{, gtufltn ezt ('!;nba Akos ez. örme'iler i ... , 8. mint 

fjzolgálatilag a telcpl'o idözött, Utána puhatolt tehát. 
dl' hizon)" a leán)' vi�elkedét5éböl cs magatartúsából 
lil'mmi alapot nl'Jn muritlu"tett fi fdteve<; "filódisftgúm, 

mt,rt mint a ('"eIédst>gtöI értesült, a gynnus itott leánYOD 
�('mmjfcile ,.Il"itlto7.(i�t nem \"ettek eszre, s éppen úgJ 
\'c'�('ztl' II dolg6.t is, m ini azelött, S mivel mástól s�m 
remélt alap o�nbb inform!\.ez.iót il gyanu megerösitél:iére, 
ahbabag}1a a puha.tolnst. 

.\ �ll.r,'kligyból felkelt másik leá.ny ugyan határozot
tan úlhtottn, bogy Margit is terhl'!' \"olt, es hogy 8 jel
zi>tt jIlÖr., \lÍ.rhllttn fi lobdegedesét. De hut 8. kcftöjuk 
koznlti ellt'ul'';gPs yj�zooy nyi lt dolog lévén, boszuálhis
h61 l'r' do rágnlmazá!lnnk minósítdtc C�aba őnllestf'r 
pzt a kd .. tigtd,·n hil.Onyitt"·kokkal nem tlimogatot ál
ht.'bt. 

rnr nap mnlnl azonban névtelen le"fel �rkez l'tt lIZ 
öf";rf', a ml·l�·bl'n az i�meretl('n le\'éliró l'rősen hizony� 
kodott a m t4lh·tt, hogy il gyanusitott lf'an., nak g)'f'rekl' 
�z1ildt'lt. c�R.k kt"re�ni ktlll, ml'g le"z az nl8bol. '-agy 
az Ilnl'yók�ú'klll'n, t'fidll'S a kastélyban, l"fil!..\' a" Bzt 
könih't'\'o nllgyobb fl ruletü fHszk�rthl'n, :\Il'rt luH n 
h-ány n('m ,"olt "diO} bosfizab b  idő óta, min rli g otthon 
jurtólkQdott. 

bzt'n IlZ alapon in/lol.a, es meri 8 köztlc:gi dúljtiru
Ág ifJ hizonyltotta, hogy fl leány é� o. gflzdája. közötti 

,"Ü!ZoO�' nl'm i'pen pletyka ht'!3zéd, megis hí'll'{ogoU 
CMlha ÖmlPstM ti n�·omo1.á!ólba. �inezt(\tte II h·án)'! ('� 
köúHvl'iu vele a7. ellene fennforgó gyanut, kikérder,t(· 
'J'ugadott m in ilent, mint II parancsolat, még akkllr iH, 
mikor tudomá-!lÍ.ra. hozta az órmc"ter, hogy orvoHillIR 
ml'g fogjB \'il ... gáltlltni Egy darnhig HZeRYt'Dktozutt ugyan 
t'rr,· II kij('I(,Dt� fl" kl:"öbh mégi .. ('sak alt mondla, hl)�r 
nem t'Állja azt lit'. 

Al onORi \"i7.�gnlat t'tedmtin)'e tizenhan nllgyon két
fgC� ldL Az orvo>! u�ylln 111ltározottan lilhtoUa, hog,'!' 

II talnIt j('l�klu�l ko"dkl'ztl'h'�, fl It'nny 1 ,j nal'pul 
l'löbb '·fl't'· ,,('télt, ,ah'Y gyerl'k('t �zül t, Hl' hogy a kl-t 
, "�h losiog kozül m�gi!! molyik a hizonY0l<nhb, !ld 
millI monelta - R. mchszlÍJ már l·rO" ö ...... zehúzórl(hfim\l 
fOg>"1l m<'g nem :\lInpithatjn, 

\ It Bnv prdig mind 1\ "két eMlwtÓ!lfÓg It'unfur,:tli'll\t 
lap;adta. 

(' ,aba (lrmest ... r minde1.l'k daczám, ahban fl jó rl'
mrnüc n, bogy a ('IwiMség kozött vulnki bi1.onyi\m tud· 
hnt nl. (' <'tről PS 'I nóvtl'I •• n le\'t\1 n.la.tai iH c�ak onlll1U 
Hzivrirogllll.ltllk ki, "rizl"! aiR nH.· Q. h'nn, l � n kllfl-
1,"]ylll'1i (· ... ulérhu!get fogta kiki.rdl'z{'1I nM. )!ikor pt1tlig 
�:wkn{!k II \'ntlomá�a 1I"m ,-illÍJ.:itotta meg .·z l 1\ rl·jtt.lye� 
ugyIt, a kn�tóly lUlZ7:tUt-rhot6 IlOlyi�"gl.it vI.H.. vi"sgn 
Int ain. 
, '� �IIIBjllon?1I IlRJltnill nllpok óta távol ,'olt, � hllZIl 

j,'rf' f'nek IfI"Jo Ile volt biwnyoli; rf' Azltltf'� klltf�tnlit t •• IIIH 
n.·m turthl1tott (� I't'zárt kR'Ilélyhun . .\ kutatá, orlül II It"flny n�R.ból I'JlY 3n ('m, IIll',h' 

B U T O R 
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es 1 4  m. hos-zú. erös Y8szonból k��zült fásli (pólya) 
kerillt elli a melyre nézve a leány azt adta elo, hogy 
tana% elején búlésból sEArmazott gyomoriájdalmsi vol
tak 8 sz ellen hL'Iználta gyomormelegitesre a szokatlan 
hosszU pólyát. 

üen(elül az egyik ámyék",úk padlóján es 1ll6kéjén 
ii! bár felaurolt, de azért elég jól felismerhető ver
cseppeket találtak. 

Erre meg ut mondta a leány, sót ezt bizonyitotta a 
többi C8eléd�ég is. bogy az egyik kutya pár nappal 
elóbb kölykezett IDeg 8 min'} kölykeit az árnyékszékbe 
dobáltAk, ha csak nyilTa találta az ajtót, mindig ott 
kereste azokat folugrált 8.Z útökére is és az verezte 
össze. 

M Orme'lteT mindezt.'k daczára olhatározta, bogy az 
ámyékllzekeket mind kitisztittatja, bátba ekként bizonyi
tékhoz juthat. Odarendelte a falubeli czigányokat és 
kiti"ztittatia mind a három egymás mel1etti árnyék· 
széket. bár ezen müvelet ellcn az időközben hazaerke
Lett birtokos haragosan tiltakozott. Az elsóból kilencz 
kntyakölyök került elő, II mn'lQ(likból semmi s végre a 
hannadikból elOkerült a móblepeny és a gyerek hnrokja. 

Az orvos a méhlepimy ft!jlettségéböl megállapította, 
bogy a szii1tit.ctt gyerek teljestln fejltltt kilencz hónapos 
gyen·k volt. S miután a majorban hónapokkal elöbb 
gyerek nem született. �ljesen bizonyosnak Játszott, 
bogy ez csaki'! a gyanusitott leánytól származik. Ez 
azonban tagadott mindent. 

Igy nem volt más hátra, minthogy a díszkl,rtet ku
tasstk. át, a mi pedig eloreláthatólag sok idábe és 
fáradságba lát"zott kerülni ; de bát a lenny nem vallott, 
az addig bellzerzl:tt bizonyiUlk pedig nem volt elegendő 
a teljes bebizon)itáshoz, csak i>ppen a gyanut t'rósi
tette meg. 

. �egkezdték tobát a kurt átkutatáeát is a leány jelen
letClb,e� Csak a �ák (>6 disz bokrok alját kellett vizsgál
gatm es ásogatDl, mert mál:lUtt gyepes volt a terÜlut. 
De igy ia alaposan meg kellett vizsgálni a talajt, m�rt 
P'! nappal előbb nagy záporeső volt s egyenlővé tott 
IIllDdent. 

Ez � záporesö azonban egynttal nyomravezető is lett. 
�k. galagonyabokor aljában mintegy gyUróteknő 

n�gyeagu b,eborpadálrt Vf'tt (:!!zre az őrmester, a miről 
Vllágoaan Klvebető 'Volt, hogy az bO ('1ött ulami okból 
ott gödr�t áat�k, majd betcmeth\k, az erós zápor p('dig 
a, 

laza f�ldct �gy
, lenyomta, bogy a gödőr IIzéleit két. 

stgtelenw megJel?lte az az ovál a1a1..11 repede!!, a mi az 
őrmester figyelml·t felkeltette. 

- Ide jŐjjenek emberek él; vigyá1:va a repedés körtil 
úeák meg a foldet ! - hívta 8Z órmemer a munká!;okat. - �l:5';ZU8 �{ária ! - sikoltott M erre fl mát;odc84:n�or által .ott a közIJIfikben örzött leány hát m{,gltl m�alálJák az ón hÚ'Cl'nomet ! 'IoMt

' 
már be-vaUok nundcnl ! 7.okogta flzivett�p6 hangon. 

. 
Da már n{lm nagy szukség volt a bcillmor{>hón' Pár pillanat alatt ul6kerult a kerf!Sf!t.t hulla. Szépen (j'jlr,tt filÍgyer�� volt az elpulnlitott. Az anyjának az nla6 tlzoknyal�ba és egy V·li pOllztókendlibe volt beleclloma_ goln. 8 ugy volt eltéve 9:0-�:) rmnyire a föld ulll. 

. &l�mer'" � l�ány, boIO' öt nappal (llőbb, jnnil18 (lllle_ Jérö vl�radó éJlel, mi'g IÍJfél előtt IIzwtc a gyan·ket. 1111.16. kamrálá�an, egyediil �"VCD, I!cnki /:ie tudott róla. Ennél. (�gva mmdJárt. meg 18 fojtotta. Aztan betakarta az emhtdt ,  ruhadarahokba a adtlig ill, IDig a hálókamrát fel, takantotta� li m{·hleJl/;nyt !I egyebek(-l kiR�.Allitott ágyban rt-JltJttl' !ll, 
,
azután pedig a hajnali 6ré.kLa� .

�
1� á�la a kl·rlbt:t. Az umyt-kt;z�kbo azért nem mtrte dolmi 

a gyerek hnUáját, mert a kutya mindig ott ólálkodott 
és tartott töle, bogy igy könnyen feUedezik. 

Reggel pedig, mikor a tejszállitás volt, éppen ugy 
végezte a dolgát, mint máskor. 

De nem volt észrevehető változás II termetén sem. 
Nevezett ugyanis beismerte, hogy a fentebb már emli
tett pólyávaL, a mint terhességénél fogva kö.éredni kez
dett, folyton Có,,,hzta magat, úgy hogy á.llandóan egy
forma áUapotban levőnek tűnt fel. A tizülés után pedig 
vastagabb aIBó ruhát és egy szoknyával többet Vtltt fel 
s jgy egyenlitette ki a szülés által előidézett, egyébként 
iR alig éST.Tevchetö lesoványodá!it. 

Igy aztán mire iL vizsgáló biró és a bonczoló bizott· 
sáS kiérkezett, telje!; bllismeressel e6. megdönthl,ltetIon 
bizonyitékokkal adbalta át nekik az őrmebtilr a leányt. 

S annak éppen ideje is volt már, mert a nagy be
ColYll!<lsal biró birtokos mind�n tehetséget latba vetetto 
s minden ösgztlkött(ltE�!iét megmozgatta. hogy eme reá 
néZ\'e is azégyenlatell eset további nyomozósát ml'g
akadá.lyozza. Mire azonban ez a terve sikerült volnil.. 
pedig már öikerült ,'olDa. meglett a legfőbb bizon�'itek. 
a gyl'rmek hullája. 

A nyomozás tehat. a mint látjuk, ebben az eStitben 
eredmenynyel végződött. llindazáltal nem ajánlható 
elr'ggó a ha!:ion1ó esetekben nyomozó csendómek, bOlD' 
a legözigorubb Ó\'ato!'Clá.ggal járjon el és publltolá. ... ait 
titokban folytassa - s csak akkor lépjen közbe, ha 
keslekedéi vcszélylyel jár. különben észleletcit és az 
ö�slegyüjlótt adatokat közölje szóbelileg II kir. ügyesz
seggel vagy a legközelebbi járásbiróval és ennek meg
hl4:YáCla szerint járjon el, esetleg mint karbatalom ezek 
mellett mukodJon kozre. 

A női becHölet, ba egyszer kikt.!zdik, nagyon Ill'hezl.n 
reparálható. 8 még nehezebb akkor, ba cliendór Imul 
nyilvánosan meghurczoltatik. 

Előfordult már. ho�y az ekkónt mcghur'czolt IpAn)'. 
bár teljesen tisztán kerilit ki az cllone pletykaszeruen 
(olhozolt ba.�0n16 vádaskodás alól, mert II cStlndöri 
nyomozat se tudott kideriteni rá semmi olyast, n ml ft 
flllhozott "ádat co,;ak legkevesbbé is volósúnüliitbt,tte 
volna, mégse tudta tulélni a megszégyenité'it, őn!U'i-1-
kossá lett 8 az akkor megejtett hullabonczolAs is tuljes 
erintetlenség6t igazolta. 

Nem állitható, hogy éppen ft cStlndőri eljárás okozta 
Elzpgyen kerg�tte a halálba ezt a tulBágosan önérzetes 
leányt, mart Igen valószinti, bogy a falujabeliek roly
tono�an eró,.bödö gyanuflitá'!ft es pletykálkodá'la tirlt!1te 
m�g bt'nntl ar: erro való /oizándékot, de hogy II cllL·ndóri 
dJárá,��al valo megszcgyenittetese c�ak sietleHo aUDak 
"égrl'bnjláslit, az legal6bb ia bizonyosrll vehetö. 

I�y.·n c!lotl.kbt'n tehát szigonulD szemelött kell tar· 
taDI az ntlU;itáR ich,vágó határoz\'ányait. ](erulni k(\ll Ol 
olhomarkodá�t �IJ a nyihános nyomo1.lÍ!ft mindaddig:, 
mig cllak mt'gdonlhetotltm bi�onyiték nem .H1 rendul· 
kezé!\r�. 

.Al
�

b�n az l'lIetb(.n pedig, ha csak vnhtmonllyirA ,-nló
IIzmuslthotéJ �ádr61 van flZÓ, titokban, ftl1tün(ls nillkiil 
kell ll. további udntokal gydjteni mindalldig, mig n fel
hozott ".t,d vAgy lO'anll bizonyitá'láro. elagomlónek Mm 
mutfttkoP;l� II akkor iR ft kir. ügyéHzllégnek koll oz t.'�l,t
r61 elóbb Jelj'nti·",t tenni, annak elhaUírozá,Qt kikérni és 
annak B� érl{\.lmóbun eljárni nnnál is inkább, ml'rt bo. 
6, vád

. 
blz�nYlt�'1árn a nő tlzllkértői megvjzR�ó.láRa ia 

tl ZUkR('ge"'l<a vl\hk, RZ{ a 1'1I('ndörs�gi ll. s7,olg. utasit/HI 
I H·. §·a órt .. lmóbun a cSl,ndör sohasum rond(llhoti el (� 
f!�Jé.t Imh't'lkörf,br>ll, )lIll1flm minden ilven ('1lf't1u'll n1.  
I ..tékcll blróBágbo1. kell cl miatt fordulnia. 

l 
• , 
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Vigyázzunk ft'hlil l hasonlo ó'\'"ato.��ággal ke�elendó 
b - ,·1 k.méoyt·k o\'omozá ... ánál haszontalan falUB! p_le:,
k:: e�-�l magnnkat" fólre'\'"ezetni �e _ Í'ngedjük ;. k "t'(ul� �k 
az I'lbamllIkodást, 'rulakinl k oknelkul pelle�seru állita
,át, mNt ('ll",1 D{'m{'�ak magun�ak �zerrunk t�ctlt'� 
"ulvo-abb wnne"'zelil. kellt'metJen"f'set, �aD�m � �an

.
u 

.. it�U é" hozzátartozói félve Őrzött bec5uleteo. e" J.o _hIr
Ol'\"eo j!l .. oh a helyet'

. 
Oem 110zható c",orhat _flJt�o�, 

('8('t!f>g BT. utóbhiaknllk orokOIi gyá�zt, magunknak ptdlg 
örökös Il'lkifunlahi .. t okozhatunk. 

A. töld \ asérczké.;zlcte. 
Amerika a jöv4 191�, e'.w.n fogja megUnnepelni óriás 

fejlettaégü va.siparának JOO é'f"e� jUbileumát. Ez alkalommal érdekel adatokat gyújtöttek a föld vasérczkeszleté. nek megálJapitáBára és azOn idő meghatározására, a mely alatt a {óld vuérczkészletének teljeB kifogyása várható. A föld szil'u{öldi részének csak 75,2 százalékát ismer. jük vastartalma tekintetében. A feldolgozásra varó vasércz mt'nnyiMégH 2:!,WS millió tonnára becsülik, a mi kb. 1 0_200 millió tonna olvasztott valnak felel meg. A föld ismert, de még feltöretlen v8sérczktlszletének nyers anyagát 123,000 milljó tonnára becsülik, a miból 53,000 millió tonna VIllosat emésztett fö� 1901·ben már 41'2 millió tonna volt. az elhasznált anyag. míg 191O.hen 60 millió tonna az elhasznált mennyiség_ Ha ebhez bozzá. ezámitjuk, mennyit tehet ki az elhasznált, de használaton kivfil helyezett, Izónl ócskavas mennyisége, a me. lyet újból való megontésre használnak, de nem tekinthetjük viBszanY4:rhe16 anyagnak a kopás révén elpusztult anyagot es a vasbetonban például {ölhaliznált, szintén nem csekély meDnyiUget, It. melynek fölhssználását örö. kös jtdlegúnek, tehát tioha vis6ta Dl:m nYl'fhetonek kell jeleznünk, akkor az évenként fölha8ználandó GO millió tonna csak ;;0 millió tonna új n,>anyagnak felel meg. �onban a VBsszWrs(glet állandóan nagy mérMkbcn fo. kozódik, ágy hogy a jelenlegi omelkedés mt'lIett 20 év mulva el"ri a 100 millió tonnit, a mely mennyiségb61 �ár le van �on'Y& 8:t újra viA8Z8Dyl:rt VBsmennyisl!g é8 Igy a f(:n1 kimutatott (jO.OOO millió tonna vasérc!; körülb�lül G(>? év alaH teljes{:� c){0!U" A vasércz mtinnyi_ sf:ge a VJlág termeMbelysl szennt következ610g oszlik meg: Európának 12.032 millió tonna a vaRérczkészlole a melybOl 4733 millió tonna va8 nyerható. A még vát� b�tó, mennyis�g 410:!'foj mtllió tonna, melyből 1 208'4 milhó tonn� V88 k�rfil ki. A többi mennyiség nagyoLb rÉ:Bte Amel"lkára eSik, legk6vtisebb AUliztráliflra. Ar. európai államok. sorrendjébfJn It. 8zd.moHevo illamok kö.r;ótt az olyanok, a melyekben Jegal6.hh 100 millió tonna a lebettlcgfl va.séru éa 50 mi1lió tonna a nyer. helü V&8, 1:116 !'i�mtilortlzág és utol8ó Magyarorbd,g. 

A legtöbb államban ft V8sten;nelés n e!D é�i .el ezeket . ég.kel Egész !menke 985:) millió tonna a mennJls 
illi'ó t t' � é t e,;t meg.A.ban melyMJ 5154 m onna JS"la vas reze r ... ti , . r-ld h t6 Hogy mi lesz majd akkor, ha a o vas-\'as nyer e o . . 

h h érczkészletc kifogy, az�
. 

sen�l. 8�m _tudJa. Le et, o� 
addig a famennyiBég Ujra oná81 tomegre s.zapOr?dlk, 
vagy új vaspotló aDyag�t fedez�ek 

.
fe�, vagy még Jóval 

el6bb találják meg az épltésn�k e8 gep�parnak azt a mód
. át a melynek talán századresz annyI va!!ra Bem leAz J • . k szüksége, mint a mama _ 

JIÉPEINKHEZ. 
�Iexikó. 

Sző\'ct'i6ges kőztár�a."ág, I�gzaka�t:rika d�l i  r�t;1.én. El 
C"endl's·ot"eán ios a :\loxikói-őböl kozt fekSZIk. 

.
ObSZC.'it'D :li államra ns?:lili fel. fla<;onlll'\'u fÖ'\'"llrosfl. ej:t\"lko Aml'rika lcg,.z,'bh városainak. :\(cI..ikót Solti é.� Pinzon sp

,
anyol 

h'ugL'r{i�zek fl'd{°1.ték fl·1 15o."-ban s ISlJ9-btln , mnr az aztéliok által lakott t'gt>sz hirodaImat mt'gbódl�ották It 
lipanyolok. ... ho"sr.abb ideig mint királyságot Itlkmi lyok. kal kurmlÍ.nvoztattlik. 

,r"Iikó Ii��öbb függetl('nit�ttl' magút a sp::myol ura� lom alol s ISlU·föl kezdv!} c�tiszár"ág cZlmrul'1 az önállo ;lllamok �omba lep",t!. 1 8::!i-·ben pedig már mint koz. tár"a"fi.g "zen'pt'!, fl.lkotmti.nlt azonban c�ak ' .... S7.bon kapolt. 
. A mult l'IzúZlld IjO·as cveiben Spanyol·, Angol- es Frunc7.laor�:dlsokKUl öSR:l:pütkö"i'sc t.imac1t :; brir a Sule" dadbun ISGI ·bcn kötött cgyezmóuy után a spanyolok éti az ansolok :\!uxjkó támadásútól vll;sza.1eptek, do a fnlnc?:iák addig folytatták a barcot, mig a köztúrsa<;ng nagyobb r?l'Izct el nem foglalták. Ug:ranekkor �(exikó fÖ\'árosába bu\'onnlva. nomzetgyruest hivtak ÖSRZU b azzal ,riksa. otizfrák föberczegct császá.rnak kinltották ki es 1 81;4 liY1 ftprilis U·en meg ie koronáztllk. )Ie:rikó htl.lát újból csAtizIÍrság lett De nom tartott soká t-Z az ujahh eln{'vtlzése sem. 

A? Egyt'''\ült·ÁUamnk kózbplópé�ere ugyanis Frnnczia. opmig l �1)7 -ben '\'"is8Za\'outa ('�apatait :\fl'likóból, mire az ,-Iegl.'dutlen közhlr"a'lágillk Cti a csb?arpártitl.k közott már ri'gubhen lappltngó belviszály kitőrt ft el6bbiek az álhnn mggut1,' oitl"Sl� érrlekében hnreba léptok. 'l'órl'KH:"ÜKfot eSILkbamar "iker koronázta, (}lwrctaró tartományt I''''Qlihflmar t·!foglalték li ennek balionnl'\t\1 roni.ro�ábao 'Iik�n c"hznrt III fogva IlKyonhhoth\k. EZ('KIlUill, It. hlbbi Iozón·ts�g(,8 liliomok hozzojárlllUlill ml·lJell, II közb 'lhoO..;ftgot njhól kikjáltottl�k 'lt'lik& lflko!)6lÍglI. nugyolihrpszt nz úgyncvl'Zt.tt nzté. kllk, " ügyiH ft b"lI1l1jzulött iurliJi.nok r>" negl-rek H>gyuJékl-. liü;lIhJ. r�Azben pl',lig mtir fi m�gb6clitó.s ótn heninrloroJt Hl'ltJl)'olok "II b�llnAztilöttek ii. ... Rzl.btizModRFiából flzlÍrJn!lzÓ krl'ol·ok. Nt>1U \ alnmi MzorWilUJlI.R (.11 munká .. Ill.p. Ennólfogva uz ipllr CH kt'redkt-ddllm is t"flak nz utóbbi időben hmdtilt t'gy kP\" 'MI't. 
8 hitr 111. IIzt/lk nl\po"k II régubb időben elégg6 fojlolt ImlturliJll l'1j orukbl'CHIl kölMszeto volt, ft folylolloij olnyornn."ill "'8 hAhorll"kodá� 11.1. uIJbt>u mló tovAhbi {ejlődnflét t('IJ,.�,o1J mOI.(R!\tulta, úgy hogy czivilizé.tozi6 It.k!ututóbt'n I'Z idő IIzt'rint igllu IUl.lramararlrJttnk. Ez az oka. nztnn annnk iH. ho/.,')' ipara tt/l korc!lkf.rlolml! ('�Ak nehl>7.f1D fajlő/lik. 
A lIépl'k, Illl:-IYl·kc·t II j(·ll'ln Hzámullkban olvnsóillknnk IJl'mUbtlUllM, Mt'likó l'gyl'� vidtihiről voló CelvcHolllk. 
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Mcxj(.-:ói képek. - Miksa C'�R�dr manl.OleUlllU, m!)ly Rzon helyen MI, a hol kü'égC'llték. 

HIREK. 
Juta.lmazás . .:\ m. kir. földmirelesö�·,.i miniszter UI, 

az alsótörcsvári örahöz tnrtO?iÓ Nieveld Viktor ez. Ól'
meRter cs Bögő zi j){iJlály csandáinak, kik fL törcsvári 
m. kir. beléj)őállomnson lfllO. évben elöfordlllt állat
csempeazati oJselek f�lcleritese .körül dicséretM és ered
ményes bnzgalma,t fejt-tlttek ki, FognTas mrmegye alia· 
pállja cIlIterjesztése olapján. 40 iJlt'tve 30 korODa jutaI
mitt odomfmyozott. 

Pályáza.t a CB. és kir. konznld-tusoknál batöltendB 
hivatalnoki állásokra. A bonvedclmi miniszter UI' AltaJ, 
nz J 9 1 1 .  évi deczember 29·ón megjelent 47. sZámll l�(ln
deleti Köz!önyben közzólett értesités szerint a cs. cs kir. 
konzulátusokuál o jövőben előreláthatólag több hiva· 
tawoki állás kerül )Jstöltés nhi. 

Bzeket az ólh\.sokat u hivatalnoki áUásokra jogositó 
ignzolváoynyal ellátott vngy l:"!. szolgálati Ih'ükben álló 
s bivntnlnoki igazolványm igónynyel biró azok a fiatnl, 
llötJeu, intelligens, irodlL.i szolgálatban jarbls, jól milló
sitett és föltétlen megbizhn.t6 n.ltisztek nyerhetik el, fi kik 
II magynr és nemet nyelvet szóbaJl és irásban tökélotll
sen birjúk 

Oly altisztok, II Idk a Rllm{mi4ban levó cs. eS kir. 
konzuli hivatnlolmn.l óhajtanak ily nlkalmnzi\st elnyerni, 
(\1. emlitett, feltételeken kívül még fl román nyelvDok 
Bzób(m és iti\sbani tiikéletos ismol'tltét is igazolni tartoz
nak. Azok n pftlyi\zóll:, fl kik a magyar és nőmet 11)'oly
nek szóbull 6s il1\sbaD tökéletes ismeretón kivül fl tót, 
horvM, ,'agy fl, '!:Izerb nyelvekben is jt\rtasak, előnybon 
részesülnek flzoklmJ a ]ll\lyftzókkal sr.embeu, fi kik CSzlk 
fl, magyar ÓfI a nÁmol nyelvet birjl\k. A folyn.�n�lók 
liltn..\ sllojlitkozüleg irt. fl. Ct;. és lili'. közös lnUilgylDJUlSr.· 

terhet czímzett, s o. pa.nwcsnokságok vel�lDenyezésé-n,1 is 
ellátott kst'l"enyek El. honl"edelmi miniszter urhoz terjesz
telldők fel 

Kérelmek. Bn.logb József, NagyóQS:l;U (�ólyom vm.) 
flllollUísozó csendőr kéri liMai György, LuMes lü\lmtÍu, 
Bognár Ll'croncz es Csonka János cscndöröket, kik n. 
-próbocsendöri tanfolyamot 'Vele együtt J 909. április 
ullVfÍ.ban Budapeston ,'égezték ; ton\bbá Palóezki .JÓzsef. 
Szolnokon állomásor.ó CZ, örsl"ezetö kéri �agy Lt�jos 
cs, oz. örsvt'zetöt, a kin.1 I !HO-ben a b8kásmcgyeri őr· 
sön ogyiitt szolgált ; ,égül pedig Lovas Albert Szilágy
nngyfalllbnn állomásozó cs. ez. örin'l'zetö kéri Konles 
János es Bodó Ádám c;;ondóröket, kik 1905-blUl II lY, 
kerület terü1et�n Bozsnyón vele együtt szolgi\ltak, bogy 
cziruiiket vele tudas<l8.k. 

Apol6 kerestetik. Egy feh-idéki v&l'oskábau egy be
tt!g uriembt.lr ápolására nyugdíjas "agy vegkielégités:;ol 
elbocsátott ügyes nőtlen cSf'udör egyén kerestetik. E'ise
tes lIllri 60 korona és t�ljes el1Á,his, Közclt'bbi adatok 
Inpunk szerkosztöségénél tlldhiltók meg. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Eredeti azOkéaek. HB. 'Valaki megirná a nökések his

tóritiját, kétségkh'i11 igen elökellS helyen méltntná flZ 
I\lábbi osetot, II mely természetesen AmeriMbau történt: 
A Georgia áUe.mbsn fekvő W8Bhington vá.rosból egy mbló
gyilkost, S. B. Walkert s.IIa.lütottak a. rendörök Auglistába 
fl. minap. Walkart halálra itéUe ot washingtoni esküdt
birólllÍg ős sllerdán kellett volna az iteletet végrebo.jtsni. 
Három reodórtislltviseJó voJt á.lla.ndóan Walker maUoU 
fl. vasúti koosibsn ll az éber felügyeloton ki'rül fl. uolálrn-
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itéltnek a kezei is össze voltak erősen kötözve, úgy hogy 
fl szökés szinte lebetetlennek látszott. És Walker mégis 
meg"zökött. )Joguk a rendőrök is alig todnak rehili\go
sUáRt adni arról, hogyan történt a szökés. Csak nzt tud
ják. bogy Walker nyugodtan ült a helyén, mig egy 
alagútboz nem erkeztek. Midőn az alaguton keresztül
jutottak, Walker nem volt melleltük. A vonato' azonnal 
megállitották s fl rendórök a szökevény keresésére in
dultak, de ne-m sikerűlt 6t megtalálni. A 8zökésnek 
azonnal bire futamodott és száz fclfcgy.erkel',ett férfi 
indult a halálraítélt ml'gkeresésere. Még érdekesebbé 
tesEi az 18etet az, hogy Walker már má'Jodszor szökött 
meg 8 kerülte el a fejérc kiszabott hall11bűntetésl Az 
elsŐ nökése egy hónappal ezal6tt volt, midőn egy nagy 
tömegnek kezében volt. A tömeg meg nkarta lincselni. 
Walker azonban kisurrant a kezeik közül. 

A nulla. A nu1la vagy zérÓ, ez a sajátságos ad,m
jegy, épcn azállal terjedt el az egész világon, bogy a 
semmit jelöl! meg. Azt lehetne hinni, bogy a sz&m.rend· 
szelDtlk tlZ a kényelmes burendezése már 6sidókt61 fogva 
fennállott, ez azonban tévedés, A régiek is ismerték ép 
ÚRY, mint mi a tizes vagy szé.zas számot, de a zetot és 
igy tehát a tizedes szám ú számítá!lt nem ismerték. A 
hinduk bö)cselkedó 8!el1�méoek, melyet talán a kbioaiak 
kerel!k�döhaJlo.ma termékenyitetl meg. támadt először az 
1lZ. altete, hogy a s�mmi, vagyj(l annak a megjelölésére, 
a mi nelD: lékzik, jelet találjon föl. Az említett népek
nél Ugy80lS már a Kr. u. lj-ik azázadba.n tlzerepel egy 
határozott jel a tizedik megjelölétlóre ós már ennek az 
cls6 zeronak is bos�zuká.e, tojásdad alllkja volt. Az ara
bok nagy tengeri utazbaik révén, II melyeket Kínába és 
lndiába teltek, az új és gyakorlati berendezkedést át
plántállAk II Keletre ; igy o. 7.eroL il', Az els6 zero Euró
pában a l l -ik, vagy 1 2-ik ezi.zadban szerepel, de csak 
1670·ben mutatott rá Monton lyoni csillagász. a tizede. 
rendszer nagy előnyeire. 

A piszk?8
. 
vasutak ellensége. Párisban most egy 

Se\\á.t ne\'u ,�r a nap hóse. Sewat úr néhány nap előtt 
m�g egy81tlru polgár volt. Egyszerű pecsenyesüt6, vagy 
ml egyeb és volt egy második osztályu vunti jegye -
8 I'Dnek revén egyetlen n�p ala�t nagy népszeruségre 
tett .szert, Bewat úr DgyaD1S Páns Ilgyik pontjáról egy 
máSik vároeréezbe akart utaznl. Felült teMt a vonatra. lu nagy cllodélkolúsal tapasztalta, bogy a vasúti kocsi párnázása kop�lt, btllyenként rongyos és alaposan piszkOl és poros UI. A legndvariaeabb formában figyelmez-

tette urre a vosut két hivatalnokát, a kik azonban tu· 
domásBtfI. juttoUák, hogy a második osztályú jegy nem 
jelenti azt, bogy tulajdonának tekintheti az egész vo
natot. Sewat úr tebát a következő módon iparkodott 
Stlgilani ft bajon. Minden állomáBon felkapott egy-egy 
párnAt s abban a pillanatban, mikor a vonat már el
indulóban volt, odllcso.pta az állomáarőnök lába elé 
ezzel a kió.ltással : .Ilyen <lisznóólba, bogy lehet embere
ket ültetni.. Sewat úr természetesen a rendőrségre 
került s bb mindenki igazat adott Sewat úrnak, mégis 
elit-élték 50 frank búntetésre. Az utasok azonban hálA
sak Sewat úrnak, mert most a vasúti társaság kényte
len gondot rordítani l!lZ elhonyagoJt fülkékre. Magyar
országOn is elkeIne néhány ilyen lelkes vasúti utazó mint 
Sewat ÚI'. 

A t1zezer harang. Nemrégiben egy indiánns Hon
durasban azt jelentette Blackislon .régiségbúvárnak, hogy 
egy rézbányát fedezett fel Közelebbi viugálat utAn 
Blackiston rájött, hogy tulajdonképen ez a rézbánya 
egy régi templom, melyet joggal lehetne a. tO.OOO ha
rang templomának nevel',ni, mert az ásatásnál hihetetle
nw sok hllrlingot találtak. Ugy látszik itt a Mayys-kul
tosz egyháza é.Ut, melyben a denevér istent tisztelték. 
Mind II barang, mely az ása�snál napfényre került, 
rézMI van. A barangok alakja a legváltozatosabh es 
I�gki:ilönösebb, mert emberi 6S állati fcj�ket, meg alako
kat, istenkepeket ábrázoLnak. Egyik ilyen harang t-ekn6s
békát ábrázol, egy másik sárkány alakut. Vannak olyanok, 
8 melyeknek {ormó.i húsegesen utAnozzé.k a mesebéli 
lör.péket, II lul8jd,onké�eni harang pedig a törpék száj· 
nyllása, MlDdnyáJnk kozöt! azonban B legtöbb denevér
alaku. Mindegyik hara.ng pompás munka. Úgy látsl',ik 
ré7.Ml kovó.csolták 6ket, 8 ötvösmüvószek verték 8 dl· 
azeit. ��� n�gyszen1 áUapotban maradt meg. A nagy
ságuk külo�bo,z6. Van köztük olyan, me}y alig nagyobb 
egy . �s7.unylnél, van azonban rendes baraDgoagy
ságu IS. 

Szerkesztői üzenetek. 
A If1.crkoMztöllég a szolgálattal kapcsolntoll kérdé· 

"ekre éli o6vteJen levelekre nem vl\lfUlzol, kédratot 
Vl8117A 110m nd, lev61ben llC<Ug esnk Igen kivételes oly 
e"etekben vé.llll!zol, lu\ a vl\1MZ - kényességénél 
logva nyJlvá.no!lUu mog neru o.d1H"tó. KérjUk ennél. 
togva oh'IlMólnko.t, 110gy lo\'olelkkel bélyeget ne kOtd· 
Jenek. 

M O S K O V I T S 
a n atomiai  czipö- eS cSizmagyár reszv.-társ. 
M. kir. csend6nég, bOlznlal cBend6rség, CB. és kir. közöshadsereg szerz6d. szálIItól 
BUda pest, Rákóczi·út 6. sz. Nagyvárad 

A·' •.  � � Ja elsörendü chevro- éa boxbörböl készitett 
kulonl�gességeinek szerzödéses 'rban, ré.zletfizetés. kedvezmény melletti azéllitásiillt. .. II  .. 

Kívánatra arjegyzéket bérmentve kOldOnk 



l /J I :!  jllnutlr i. 
= CSENDŐRSÉGI LAPOK I I 

101_2 • .  KIj{(jI',öhóll, rogyu olyall 6rúllomá,ljktlll, hol a rundfir_ 
�,'" kIJl/llt/olud/l' swl/ld/Cl/o/ Itlif.8i, /'0" /"/_ '" , " / HIVATALO S RÉ S Z. . _ '  _ ._ � ' U ', 119!} la''71lI' !J mdl 
rnldDt�6Uokl/flk tit or&o!. dllal raM retldltts�/ tlrm tur/Jul;. he-
Iyrltll'k, Inég (Ik"·kor .�m, IlU nnnuk t in/a J·Ót •• �, / "' / . ut mr Ju .' .olly 
r:t!lro "'/1: fordlh'n. úYJobb Itldom/Úunl; H/TIIII e 'thlllrOW'1 a 
CSl.,uM""gi 11'1iJ.YYl'lfJIcg t·tllinli ll'/jrun j·gyl"ll,·/. Al III/l'/l mu. 
la/.dyok _ n:lIIlrl� dl'onjn habá,' ró,id Iddr.· ill _ a 

'
r'l'l/(lúr/ 

�Il 
.
a�,�y,ra (O"t�lf km/lil/omtigi lf:olylila/ 001.110. ól IWu/f" tdJtlllI�',d61, allduayt'SlIIdldltrfl il (rgyt'hll' zlll'urok ,lkó,'.'f,;,i1"e ad 

alkaJmal h rnt:gzu,'(U'/Hllja fil c'""!Ilru .�ukAIYf' jó ' HU",,,/ a polgd"86g ell r":1I(liír�ig IiózÖI!. A uI'I!d6dakhmyabofl h�/ml 
)mu--ok, UljQI.f búrtlti,. lIt1rntr/yek �lb. lal'Iri.,i/ ll'lj"811l luly/d;-,,_ 
IlI"k ta�IJ1lk !I.f 'Wil i. M�ulik. hami Ilyl'nl!'l;. tOY fe9ydmt:ru, ko
molli orlparanc#1lok '-" lrf/illyf/ryélull ,,116 Ór8ó'I cM(orduljon"I;, 
Ilo a Cleudl1r mulu/tII, Ililll;:.o11H akur, IfI/rillm" 10::áiIl6 hH'f"�' 
8éyea trlt·l.fa-sd901 (I laklclllydll "iuM i� ; a/wll'ftliy (I: o,.,dllnmá_ 
'011 ily/'" "'"t/l, lrgiold, Im a laJdllnyri/>llll IJUJ/ár,.ulr ,l tl$:6rfl' 
/;0:11;. h oIlUplr.tü'd foglaIkuzIk, 

Jllllllcs. 'l'(\ljr'sru igllZII 1811. �li ilO h{'I) " ,I.J'm,k II\r1Juk, IUl 
II (ogoly lfl(\ghili.llcHol�sH IL lIuhod"I('II,lOr " :;;ll, II ,;ir"rl lnlö 
Jledig mini tIlJla�tlllltnb" ti upo.n H,I'h, l'zlI.lütt '" ("1:1"1)'01 It mmd 
tnrfJn. omUlI.: enHq.ru dlcn�l(-sul{·.(.t. to'I1I"I<IIIAAI. ha .'U"",,:�,,, ... 
((1gY-" orIHl�znáIBttnl ia m{'gnkadtil.\·ozZQ, �1l1,'�'01l h,nul:'ltlr�, 11<)g"y 
fl 1,lbUl·�{·léa uUm f1Ullflk lIJi,,"ónti (ogBllUlosltll�liról o l�rMr, �dó 
lIl{'gf;"yo.'lzMui hrloÚk. 

líh'Ancsl 1000. l'róbAljll k�rDl, 1,01-:".\' 11('111 Iud 10kl'Jt-!{',<. u 
mogyllruJ, 112 at·m nk/IIUI)' 

I!rdcklóflű OOO. l'r,',I1I'I'jll kérui, luh ll' III �ok T('lU"U�·{' III
)wt, hoSY (·ngl'dlilyuik. For,llJljou J.:t!rl'lnu.',,·I 'IHh {.Mlj!\r'\JcilJOz, 
n;o: l'tthniglllitjo nom jl'lIlllrl"ll o \"Í�lOllyoknl, 1"lUh' ot IWIII nd. 

--
.J. OS CJlCnfl6r, I .  Nt'm. , .·�""UlI:dl . "Iu�nk 

lu ,1Ili ; I.OJIIOS fl'h1Ii'igo�it,'i,1 111'111 f1(lltfllunk. 
l{urllCZ L 1\:'rjf1l1 nlllllilA�1 ur�pllru"t'�no)uí.I"'. :1. .\1. ur�' 

l,urallt'!llJoJ.:nnk jdNllf'nd6 (., lIlIIlak illlhk<'iI"lf'I Iu'nn' j.irümlJ 
l,L 1., 5., li., 7., � JÓMluhl.t"lguuk uÍ!,t't!., IJ:"�' lc�rfU�rir,' (t 1 •. llli 
110m IIlIlulIJ.:. Ho uUúku61 oujulI n,'l f,jJ ', lirrol mi '" UI tuhdunk. 
'1',11I6.C(lUllk : Jobb lohm. Im LI�'U11l'kb"lI UNU kurUl·Jl:kOllu�k. !I. W. 
S7.0llI"álflli ftg., . JJ. .\ bf.'IIi1"rll{'k (·"11('4 "'tROli kult" I�. T.'I.":'tll 
llyugoilt, li" örftjlllrl.lllcsuoka 'lulni (OKI", lwg,\ kll I .. uon 1111'1:'. 

1\1. S. TI" ujuc� III �!oll;:hl/Jti {-H, '-'11".\' \"égkit,It�J::lIl\St 1.'11'. ha. 
(',,,k hlljé.1 llQIJl 67.ol,qfdll!l'1I11 (O� IIM,,',I ki(ol� ,llllj,' .�t'r, ll", ' 
IIIJbLi , ,,'lht'U nyug.hJrtI \UII lI[,n)" 

JlnvnJolI IoCYOJ,s\r, Az r�""wlI, hu " uii or�lmrlll"'�lwk MI,',j 

, illr.gitáal 61'11á1l.\'1 kup, új:"Y I!lé� nkknr is tl kutt,I,·� U! Irnd,i l  

rutl1·11Ii t. IIIAgi1l8111i, hu ... ko,,�lku�dlt:m ,dNgl{'nr ,,, rt. 7t 

1 l·�t.. 
T. J. S7.0Ino)c. I. Muri " I/iMUI! tll.h'h/'/lblll)-ukbllll li/.(y \tllI 

I·Mirl"u. ::!. ){un.t{'lh"ti. 3, ,\ lU uli nlJu.llIlllwttllk ,illul II 4J1,,· 
UIl'��MIlOkl\lgllrk, mil ok Alta] "I'm, 1"III,uI ,,� i1IH.'kr IHJ�·<'I1. 

lJ. ('s. l'/.. Őrli\ . r"WIl, nll'rl IOI,A�loól �l.innll.tlk. 
1012. A Itillylt·/.(,. '·u ,;� 1·I-:".rC"lyl.íI'"11 Idlt,,11 ,,)lglíl,,1t i,IM"M 

ÖrlilfoUillit:tS. 
,A m, .klt: lU; .-lIimu C:"l'odőrkt'rllld J,l1c1l1rt'�1I �mr

D)a t"ruM
_
en, \ I·_C>I(·-;en. I �I I I t1cl'zl'mbl'r :.!II-án "gy ot 

fo ból álló orp. alhltutott ( .. L 
' 

A m. kir. rL "ámn l'�l'ndórk"rület ppesi "1.,t..rnys 
tllrül�ten, J>ályokon, 1 9 1 1 d('/.'zemher l ,j·"Il, egy ol fo. 
böl álló ör" állittIltott Cd. 

SZEMÉLYI ÜGYEK 

Tiszti J'entlrokozatárúl kért lekl;qzijn�Ac 
elfogadlatott : 

Szahó Yint7.e, m. kir. VIlI. szamIl ('Ht'ndör�l'riilcl 
heli hSIlulIgyuok. 

Nyugl1llomAn) oa bo)� ezteteU : 
1 9 1 :!  jauuuf 1-(>\'l'I 

AgOtllR Albert, m, kir. 1. �i!úmu c�t'ndol·k,'rüldbt'1i 
Járásörmt>lIter, a Jnl'gcj tt'tl ft.llülvizlIgl\lat IIlllJljrin, mini 
'rok.kont, mindpnnt'mü neJlfölkt'I('�i �zolgli llltnt is ul. 
kulmatlan '. 

" álnsztott lakhely ; llomorodhél"iz. 
Orlnlll t)nudor, m. liir. 1. számu (''!;«udórkerüll.tl'l'1i 

j8r:'isör�l!st�r, ft mt'gl.jt('U fehil�izsJl:rilllt t·rt·dmpo.H' uhl)l' 
JÁD, mUlt • rokkant, nep(olk('lé�1 fl'�"H'rt.'� !'<zolglÍlalrn h 
alkAlmatlao., 

\'álasztutt laklwJy n<Íro"bllmrah·li. 

o ki 1"1-1 tllng III ('gdicsél'tet t(\k : 
.\ Dl. kir. I. I"iz!Í.mn ('Sl'lulörk"fuldi panwc»uo.li .. ü;.: 

,i1tt.1 
Xogy Jmf!' Őfllll'Nt,'r l i  ('l\"! és XylÍ).;uly Lajol-o ez, or

IUt'sltlr Jn i'\'Í C'It'llrlőrsl;gi �lOlgó.lntn ulaH Inlltl�itott jo 
ffingnYiM'lelt' e� ponto .... kült.I,,��t�t.·lj('.�il,'�l'rt. VAlamint 
nl': utólJbi öt év Illatt II k07.biztOll!.llif! h'rrn IljlJOI kifej. 
lett ig('11 buzgó CH l.rt·clUII'nYI'S mükoclcst·ért. 

Elt,l.:t,� "ó7.�t,f rz. Ürl'h'7.l'tó mlillO/llllti�zl hilellez ('\1 
l'sl'IHlörl>('�j IIl0Jglillllll ulu It flUlllsilolt 'lil· ... I.rl'h R mll�1I 
\ holu'" ('� IlUll:!;iltnrh'lsu, \"lIll1l11iol II küzbizton",i).;i "'!lnl, 
gilhllbllo kifejtdl buzgó (I,., l'n'tlm"II}('� h.\·('kt·II.\�r:':t;(",1. 

Nl ilvú IIOlmn Itwgd iosértett t'k ; 
IIII'/I",nl " 1,,,,,irull,·u I"holt. 1111 

, i" " ]o "\·,·1 IIH'J::lml,,,IJu. 1I�'ug"lJrll \,111 I,..í·,,�, 
'rUI'(ltln nl,,) I :.J3. I. �'t'lU, hullt lU II k�.,,,IIM'g' �1lI:J. :1. I .. ," r 

,I,'·." '-'rl1wlolh'lI. 
l�r()okHhllJ {.'1i(mdiir. \' 111. :If 11' lIllu'fI' I.,ri I.I,,··I.I�· 

lud II'-'IU. :1. H"IIII, .t'r, t"n II.' M,', 
ktll�J:olJ!.íltllloll Ul<"u�t"lk"r '""j.1',U '-i.". 
tllll 11 kl'lI)" ,:rlll'k ultlKJÍH1.1 lih·1t Wt;, 

. ha ilY. "r� leg' ",1 , , 

1·1,·I'·lI/lllI,1 " tláIJ". T,,� 
IHII, ll" 1 1",lll,k XI\'. 

\ m. Ilir I. �t. ('''t'D,lork,'rült'tJ p,uullt'�uuk úg Ilttul 
B{lldil�til P('!Cf t· .  Ör�,,·Zt'tő Ullt�otlalti.,zl IIwrl t I 

"" '1\ ("Iuli ; 1�lril'Z HI"lurlor cz. itr"" 'wllj 1ll,"I"Cl{!"ltt"i'.I, 

uwrl I II " \"lIll roHili ; ,",.'I 1',"11 l",'tt'IH'Z ,·z. ur�"'7.I,lo III1Ú.o!l
alli .. zl. UlI'rl n�"olt·7. 1'\'t'lI r.,!tlli 1'.!II'Ullór�I;J.!i (;Wl�'llllllrl 
Idilli jn mllJ ... 'lj\"J�t'It,t. hO"7.nlllhlltó�:lg c.� m,'gl,j7.llIlhhll� 
n1l'lIo11 II kÖI'.bil.tollstig Il'''"'11 il' bn�J.[lo ,'s •• r.,druOU\"I"'I 
múködcl't {,'jMlt'k ki, 

• 

(tojt' r·1 ·r •. 1'1.1111. 

H. IL Ii."rjl.n IiMI J., ig,\uJJ"I!'","lt 4/.(1 it;lIlOhtlll� ', IlItr' " 

lI{tJkl1J Ilt III Cug IIikt'rului. 

Bugyi 16hnn (·z. urs\'t'z .. tö mn�Othlltjijzt, IIZ ulol1hi 
UI'R' ti,· nlult II közhizlon�l lJ.::-j �Zlllf1:I\llllllAll ujhól J..ifl-j· 
h·tt buzgf) I'� l'rt',IIllÓU)'I'!-j III II KÖlh;''i\'úrt, 
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. '  ör""czlllő mnsodaltil'zt é" Sac ll. 
Varga Rlilmou ez. _ ri I ., '·" ·"D h.lüti c'"" 'l1fl-.1 - .. ,. z .to m l'  I I  - . Imr

.
l' 

.
l·�l·nnor ez. ono

, tt
t 

l közbiztonaug h.rén huzgó {'" 
ör�{'g:t �zolgltll\ltl n n n

. ('n �Imf.n)"�s muködf.�t �l' J��� �á .. odnlli!lzt, az utóbbi kf.� 
Oh-ö" (T��JO� ez. or.;H 'z 

I.AI tLan ujLól Idfl'jtt,tt bllí�g{) 
t'V alntt ft kozblztonbAgl "lZO l::l II 
(.� l,rt·dmi'ny�s mükö�eseert:

t 
_ másodnltiszt í's .Tl'slttJlszki 

Lukacs DoOt'8 cz. orSH'Zl � , . cl � � .  szolgá-
d- - , z '10 mert e�t'U orscgt 

Andró.." C!'l'n o�. c�. or
."n� l ' . . Ó és l'Tedmcn)'e;; 

lata IIlaH n koz�u;tons
.
ág. t�rcD b��1s('h .. tl'f tnnusitott. 

tc\'eklllly:.rget fOJtelt ln es JÓ ruBo 

E16Iéptett.k ' 

ICll:! január l -ével ; 

ki "llL �tamu (,�t'ndörkl'rult,t allomán)"álJon : 
a m. r. , . II nez 
Farka,> Kálman YinUl. Béla, I\unyn . an�!I, ':" 

L ·  S bo· JÓZ: ll ( nobl htnin éli Hos �latJá!! or"· 
� � ,D , 

. . üb wzetök ónnor:p./ó ez. ()rllli'�tl'frlJ .. ,· : to,. 
Il 

.. _. 
Gú.lb� László é� Bökkt'rt SilDdor ez. on;"l.zetok, OI';-

,te:,e/6k; .. ,: . .. ' á nz 5 c\'i �Ddör6égi szolgálat bclolt(llio ut ll ;  

1 9 1 1  dl' CZl'mbl'r l(j·ával . 

a m. kir. lY. szo.mu c;;t<ndórkerwet ó,lJomanyaban : 
Bolyi .Iuz�d c�eDdör 

191 t df'c1.(·mbt'r G·óval 

II m. kir. \'1. ."zámu <'�l.ndórkerül(1t álJomán)·ti.hoD 

Jani ,Jut .. cf l'-"t'lHlór ; e� 

1 9 1 1  df'Czl'mb,'r �O·n'·81 
a m. kir. VU. �zÁ.mu c-l.ndörkerülat il.llományAban . . 
Lnkato� .1ános, Gal Antlrl1s, Gyorgy .Tános ('s Orban 

�rikló_.; c"l'ndórök, t:.'1l'ndfrr ez. ór.�tll':eI6kke. 

Katonai szolgálnti jel : 

A ITI. o�zhllyu ti ... zti szolgti.lati jllUt.1 cUultatott ;  

lI}dOllOh"j Hái,,�v Gyula, a Y)I. Hzt"tffiU C'''t'ndörkl'rÍl· 
letnel lf't�zám (cll'Ü Hm·tell Háza{lon, rdüj.Q'(·löi !il'géd· 
ti ... zl HI I t drcz,'mber �k·t\n. 

A� 1. or;ztál)'u l..,geDy�(igi katonai bzolgó.hlh jellcl ellát· 
tatott 

II m. kir. 1. nQ.mu c�"ndörk6rültJt ó.llomo.nynhnn : 
'Sagy �lihály ónnt:�tl'T. 1!J1 1 januM I I -én ; 
u m. kir. IV t;u\mu c8cmlórklTü!tol óllomón�'úlJlm : 

. ,. ..., 19 1 1  llo\'embt'r 7-én és Fángl 
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A II. o.�lItnl.ru (!gen .• Il 
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. mC'8tor 1 91 1 dtJczembor 8.no, 
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Heslie ll. cZ. ' 
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.. _ "oz tJ( Hll l dtlczember 3-án, 'l'ú. tb 

D· r Jánor; cz orI" lj u, . 
6 T ! I • 

._
. 

tO. 1 9 1 1  deozember I '{lO, .,Anluo-
'0 , ] ez or.�vl·Ztl . 

19 ' F I ·  , �no� " .. 
ó ter 1 9 1 1  deczembor -en, 'o ler 

hu1.y ctabor r
.
me!'! �" 

t6 1 9 1 1  dec:zember 2i--en ; 
JÓl�er 1. csendor ez. OT"vezCl I 

• " l 
k" n' -zlimn c!'endőr:ktlrruet állomnnya Jan . 

fl m. IT. J \ .  ti _ ] b "2- . 
Flórn )lihlily cz. ÖrEl\"ezcto. t 9 1 1  (eczem,;) (\� ;; . ('Ill, 

, - ' ·1 'I ' ez örme�ler 1 9 1  t deczember _3 II • 
tien'l; II l 1ft ) . 

' _ . . J. ,áb . ki " szamu c,"cndorkt'rulel állomlln) an . 

� mt r:
zs�r 

'
és Ctlepi Kálmán oz. őrmcsll'}"tlk, B H I  . fen : . o(I� ' KoszaIn I'éter ez. ört;\Pz('IÖ. I fi l I  de

dl'cze
L
m Jtlr
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.
en. 

'förök Fái csendőr ('z, örsn'zet6, HI I I  
('zem l'r ·('n, 
cll'CZPOlhcr t 5-im ; 

k" ,'ll I'IzflmU c�eDdőrk('rülct fl.lIománytLbnn : 1\ m. Ir. . � r I 1 I 3 Bihari Lás�l() ez. ör.svez('lo, 1 .1 1 ( ecz�m .er . .  -un , 

El m. kir. Yill. !-.zámu csendörkerü!tJt ttllomn�?'�hH.� : 

,• \1· " ez ö,ml!ster 1 9 1 1  deczember l _- en cs 
Ilo,;s . O.l' . . •  

, fl. 
Kalana hhán ör!-.\"�zelö, l l)  I I  dcc7.embpr t � n. 

HAS Z�ÁLT I H () G É P E R 
IJlÍrmf'l) rCllIlo;lCl'IJcn, - .�lllInI16an u:.tgy \·Ólanték. 

Glücl< M. Ödön. BudapesL. 
uó II . kelhl ok li.ukw.1 loa. tV., Llt-zl r' e�� n cz. lér 18. 

I P Javitó.mubely. 1'"0 efon : I n.i - "I. sz. 

ÓRÁK, ÉKSZEREK 
ezüslnemücl<, ch'na-ezüsL dlsztál'fJYak 

klZÁrólno lrollnomollh ml.6-
IfFbtn mál'l úroo bf_uru.hot6k. 

l.rJlljlbb u�ol rend,UN 
részletfizetési 

m6dvlllok melldl is. 
�����:'IJRE: ICI I �IÓltés FIA ''!ff.,�ljJ (okszcrkéllzlt(ik és őrlisok :.-:" 87.'WEI) tO. 

l,a"'1 UjtFPU iDjl')n4J Mrm.nlft. 
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VI.,  Liszt Ferenc z-ter 9. 
könyvnyomda, könyv-, papir- és Iroszer-kereskedés, a magya r kir, 

- csendörségi hivatalos nyomtatványok legnagyo bb r a ktára. -

Kónyvek, levélpapirok, imakónyIJek é,� irószerek dus válasz/ékban. 
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