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A fegyelem helyes kezelése. 
hla ; Argu" 

Xugyon iK oVlltosall kt.'z�lhutő lémó.ról lé,·en .. ;tó. "ID't;!
IlI"WIl nlmutnthalnék a Szolgálati lóy.aMlyznt 1. rész Iti.  
('''; 1 7, 1>l',ukas7.tli ra, II hol ult\'lizóhán bihliai idézeNzt:ru 
mugll!lztotl z.\zlnnl.ball olvashatjuk a f..:gyoll'm elönyös e .. 
és aldftl'lo!i hllhi.só.t n katonni c!'iapatokrn nezve é& 1\.1.1 ih, 
hogy mily fouloll kötell'sségl' mint} az elóijárónak, mind 
1\7. alli.rendt.llnl!k az ott elmoudoHakhoz ,al 6 �zigorll 
mgas1.kotlá'i és nllllllmtlzkorlH.�. 

l(olleIllPllyt'mllt'll t·�né .. zt il7.okru ti ma�ukbau "én' 
jt'ltmf�kll!lt'nud, Int'ir.!I, d •• \·J!ymá .. t kön,tH' II ft'Kwlt'm 

ht.'IYl'" Iw:,a'lésfÍt 1lI1J:C)'on i� 11Il.trnn)'OSRn bdol�'ásoló apro
C!Wpl'l;' könihnion.\'l\kn· !'i alig: észrevehotö jl'!l' nsr-�t:kre 

óhajink rÁmutatni, a mol)l'kl'1 alnpos mcgli,:r,\'t·létl me!

Idt li g,r IlZ u}őljáróklUil, mint az alu-l'tlllllt.Jteknt:iJ tapll!lz
lalhatllnk :. n nlt\lyek, ha hamarosan l''i g.\"okcn'�oll ki 
Ilt'm pt1l�ztittntnftkt könnyen ml'gmpt('I�'t'zbet ik n C�llpHt 

fl'I:u·t'lml'zl'ttsr'gc-t. ;\[IÍo!-m'szl )Jl'fli� ismertetui igyekAzom. 

hogy l'J!y-l'ftr dúljitróllllk, JIlowJj llk iil·'�Jltl.I(\fl(,>lnoknRk 

míl\' 8okféll' t'lIclltorok,'o�,.,,,l kt'll mcgkül.flenil" mif.t: cg}
t'gy

' 
fl'gyelenwlhmeH, köttlkerló, (t:nuhr'jú.zó, kilmo modurn 

H oSI'l7. .. rérht�lt,!ll·n tllnuP"zl,til nlárf'ndelt" ... ft feg:vtlll'mn' 
ni'J7.uktnthl\.! s IUlllnk zi.ldll!108 ('ltlll)'tlÍt ,·eJt> meglMllll'r

tt>lhIAi. 
ÉpJlt.'U az ÖI'SptlmllC�nokrll pt'rlig C�IIJlÓ.1l l\y.t1rl hi,'st

knzom itt, IUl'rt köztudomilsu, hogy fl l·�t·lIdor ... eg sz�l
HZÓr! III'IY1.dt"IH\ 1 fOP;\'Il n fl'It\'llluHl·kt.lZl·h;� of()�zlnnn't-;zt' 

n\jok hl\;·811\Iik. 'l'i�zti ,.IöIJllrót c"(lk I'ilkan, é"'nkt'llt 

1\1i� ol�zor-hnt"znr Ini .. kiiliir,.;lll'li l'sllllllör " akkor il:! 

c!lnk ro\'id il],'iJ{, legh'ljohb ::H· ófI\ig:. g roml idu nllltt 

lH'flig Illl;g II IIlnllkol' fl'g)'l'!III ... I{'1l f,'l'mrRlWhl {,:-;l'lHh,r i .. 

vig)'uz lIlugnrn s ÚRY ,üwlkt,tlik. hoK" ,"ll'lh' klftl�8" fl,1 
lll' IIll'rüIJoll, nwrt jtil huljtl. hOK'· ol�'lIn "loIJfll'ó�'nl ttll 

!;1..'mllt'lI, II ki, IUl ll' UlIltllt"ku,.. kün.ilwl'II,\'\'); kinwjuk. 

ilI!,)t". IlHlokolttli It's;'ik, II ,oll' sy.t,nnbt-n é�zlt,lt kiroj:tú

Mok militi Ill,OUlltl1 ft'lIyitr, llwgtorlú .... nl .,Ilttl!. 

A tiszti t'lnljlirilk \'"n':-Ifoglll ('SllIUÜI " Ul,nm zik t·.� ini

n"il,lllk kl1lör�ökoll ZI r'·R\·,·II'nl kl·Zl.h�"I',1 .. 1t;n�·It·g- l·..;(lk 

'lkkllf t'·o; llll It'l,nl,k kIIZhl'. 1\ Iwl 117, 11 lIw:.:ZtlYllrt n-Ilfl 

t',," r, '\'I.h'lll h",hr"lIlhlll"1 f'rdt!kt'·h�,u "zllk"lt>g,'�n .. k llIn!nt

);ozik. .\z zdtfl!t;IlU .. f.'!.!;\ult'1I1-ke7.ijlc! pt'tlig, Illiut fl'nlt,bh 

il; l·lIllitett�·m. az o.ltis7.ttlkro·, helye�ehllt'D al. öNpuancs
nokokrn U. lul.tul 

A cselUlör,�ég igen sokfell' c�3J1atnemböl .. méJ:C több
félt! renMokozlllu Cll tllkttlmo.zti..su katonai egyt;lwkkel 
eg4;,�ziti ki mltg:át II bnr t'hihizhlltntlBIl, lJOg} 8 re��'ell'm 
kezelé,,!,l II kntonni C�llpl\toknö.1 ép ug,)' II l-;zolglllllti "ZIL
hályznt idézet! ro�szeind;. .. zolleméhen (;,; n h:'Rszigorubb 
köwtl'lmenytllml.!k ml'cfl'll'löpn tórteuik. mini nalunk, 
mégis azt taJln�ztRUHl.tjtlk. hog�' I\. bKo)'felp c"npatbeli , 
II 11I\D)'rl;le n'lllifokomtu, illetve alkfllmazri. ... 1l klllonai 
ugyen kl\rült hozzánk mimlanllyinak kúlöDr�It, fognlllll\ 
1'11Il II rl'l!� l'lt:l1lrul. 

19:!l7. ugynn, hug)' II re:.:.wlmt:7.,·U..,eg: \ ag:.' n ft'g,\"I'lmd-
1t:n!It'g 1\'gtohb�7.or Ul. q�.r4;1I , ámt'rlit'kll'létúl t'.., a krirH�-u
Ztlt hl'fnlytÍsohi."iLtól 1� fugR, Ile az is hizun.,",,!-, hogy ilZ 
Zl klltonni l'R\,l·n. n ki "'l.ulgnlnti ilt ... jet lumt II l'"np"lban 
tultl Ic, nündig 1'-';'!�H.(mt'zt'lIl·bh. mini /lZ, It ki mint 
kithlölI('-l .. ti .. zli'i7.llIgl1 \1\:,:)' 111ft. ... klkulollltdt IIIkall1lll7.:\"
hun Hilh ll' swlglilati irJ.ojfhwk nngyn\zh n'�zt!t. 

Roknn nr.t i .. hllug01.t:HJilk. l\I1g�1 II ft·gy.,II'm bl,I"",> 
kE'zdr-!-Ie nf'm IR OlyzUl Iwlu;z. mint II mi lYt'nDck azt 

1'1trik-má .. ik elólj,irn :illiljll. 
Ehbtm '-1\.11 il'> RPmi ig:II1:"Ug_ l\:\klll1g," ez nem nl. tLl

t!sz!(lk Illlul WI.I·tett kil'iehh küWnihnz:nYl·krlil IllIlllu11Ó. 

ht\llt'1ll clIflk II luldull.\ ákhnll eIlIt'IYl'zt't1 nu,:tyohh 1'�apR
tuk rÓI. EZl,khl "'Zt'llllll'n mimIig sukkul kdony .. bh ti 
fegyl'llllt,t kl'Zt'lui, milli ki1'1t,bh kuliinitm(lll.rt,kll�1. anll/ll 
i .. inkabb. Ilwrl II Ilu:.:.\uhb C"IIIIIII jlllnllu:"nu ktillllk nz 
/ll1m'ndl,it ti.�ztt t' ... tllli" ... li �zl'lIl!;l-"zd i .. Dllj!y ",':.:-ihl'-
"'ért' VRn ZI ft"'\'l, lt. Lt1 k.'z ... !t, ... ·ht·lI. Emt·lldl 1\ kl:('II,\',,;"g �lln1\llól1ll �z •• �; dolt !t','én. IlI'ITI igen flll-,'mltutja IlIn�i.� 
fl':.l'\',. I"mH'rI"�l,kt ... II11ll111 k�,\,t'"I,l'. m"rt f\,�.",·lmt.'zdt,.hb 
' 'K':l' ll mindig hilib \ HlI II ('.�ILJlntlmll, mint kibligzi"'{lkru. 
fl'j.!..\'I.lt'm\'''l'Dl'�'';I�I!:..l; t,· htljltl � IK\ II� .'Inbhit·k s1.int" 
"n�t'rli.ljú k utohhiukhll II f"l!y,·ltnd 

\ ... �"lItlorfl""l'zlnlll\'''lltlk II7.nnh,Ul ki�.,Lh kHlonitnll;u�' 
punlllt'"nokll Iti\'l�n, 11l'[y�,'k 1<l1kklll Iil'b"lt,hh r� IUZb 
tJlhinilti ... ulti is •· .. ik. 

EIItokintw ug') zLlli1'1 II reUtlt· .... 'u ti�zti ... ztiklwIY"1l !t,\,\) 
nn�'"hh t. .... 7.nu1II "UI!\' 'ti ro", "wl�álntot "·ljHitn ur�ok 
híl, ti Illl'ly,·k 1I1i1l11\'Kyjkt>lw már .,hin·llltu "'-IIIO��II).!:h!l1 

i .. rt'llfh'�" 1I II 1I11·g-hi1Lltlluhh. r, ;.:.y,.lnwzl" k"J, le;.::'·o)'

... égl'l tlw1.tJ!il. lll' n � li rtll1�'r o,..,n" it-:"1\ i!\"!Ih.nUl 
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Ylt!hd;uzu 1,'g-t'I1.\tif·g:.· fddt !,'g-n,·hl'Zt'bb II kgyekm

kl zI·k". 

Or�pur(JJl{"�nokukklll, leSJ" J)  111. jar.í "Úrmé�tt'r. orJne!4kr 

" 'Igy ör�"" zt'lti, r'jjr·l-nU)lpHJ (':.,'yüH y"nnak, lMml'rik ":.Q" 
mÍl ... hnj.lI-hlljkt, ijrijlIl�l, " g)'ütt "zr:nn-dik ('l u !:izolgóJat 
n,·h,;zioI(:gl·il, tu/ljilk 'K,'mÁs hibáit s kiü,:;ml·;jk orspumncs

DOMuk J.,''Yöng,:it, n mik buJ Jq:,rtöbh helyen mpg nl'lU t'J)

gr-ddl LizlIlmuskfJllás rl.jlli/lik ki II If'génys-ég (;8 örH

plil1!.llc.inokll. ki-izött. lIll ilJon kiiriil meD)'l'k között cS/lk 

p�yetl,'n ff'�yl'l('m .. lI4Incli h.'ml(� .. zelü l-mber kerül is !IZ 

őrsrf', hfl n/'m iH mindjúrt, clp hOffin.roriltn forezbetú jl'SZ 

1\ fr'/!'t'(.II·Jfl IIIl.UJá!<Il. különö8,�n bA /lZ addigi (l'b'Y(·Jem

hZ"'6" iK gyong(' uJnpru ,'olt f(\ktptve éfl ha magu fl-r. 

örKpnrltnc�mok iH f('g)'clmt·r,etJL·n tt'rmészf:'tü. 

E.'{)' oJylln őnlpnruncfmoknnk, II ki előljár6il'ól rOSRzn

kut b�i:izól, azok t"ttpii, szokasuit, rundelkezéHcit abi-

1'I.mddtj(,i (·Iőtt nyilvánob biráJat tArg,vávtl te!'ízi, IwhaliE" 
J,·�z f '·�'Y,.lml.'Z(·tt l"g(;Dy8ég:�'. :'11ert oktalun b(!szédt'iv�l 

�íI "j",'lkeM!lével, (·K[·tl(·� Haját hibáinak bdRmcrui Df-m 

wu!.tlisával éi! tudóllikoskodáslÍvltl mfLl(fL adja alilnlDd�lt

jcin,·k ti. rOtll>z ,Jéldát. 
:\Ii fl7.iikség van pl. arra a nagyon 80k helyt'n észlel

hdő éljárástQ, hogy ba flZ Öt/';pfJtflDCSDOk valamely jelen

t��,�t II fl.'!tliibb JII.l.tanCMDok�l.Í-,I.I ukór iní'lb,·Ií. akAr �rt.!
l+-:mZfl\'nrÓ hihaik,;rt kjfo�útloJjll., Mnyegi<re mizvl! kéh/l:ghé 
vonjA, .. agy mús hibát talál benn", ('r.ck ... t ti l'-'g:�ny)o'úg 
,,]ijtt, b;rlJlf!!lz .. lí,toil·n f"gy',·lcmpllcncJ'! Iójd,'nté8ck kaprsán 
felMorolni, 8 !'Iuját igflr.ó.t !!IhmMt(>s arv(;kk&l bizonyítani 
8 " tletl{J� !lZ 4'lőljárónllk alJban ll'" ügyb.-n vllló jámthlrJ
súgat f'mh:g,·tni ? 

A regy� I,·rn·k{'u,lellb,�n való legnagyohl) tájékozatlan

tHig'ra fflntat, ba valaki azt hiszi, hogy ezen eljárásáva.l 
lllim·nd,·ltjl·i ,·Ión a h·kintel),ót umali. :\Iert hilizl'n, hu 
cl'ukugyun hibn \"olt lll'. éli hizonyufIfln annuk il; kt.llf.tt 
ho�'Y iI'gY/'II, 1\ mit kifo/.:úlioltak, Ilr. adott kifognH cr;ük 
oktató ';ioj nWg'mtó krme ,'ir.�1h.i "lb,·t, ti mit nl'm flwg
,,"zeKVI-niMsDl-k, bunNo n jövőr/' nézv!' mrrvadonllk k,.1I 
fO�lIdni. ElI" uw!INni'nYllk" 1 llungozlatni peiliJ,{ annál 
kr:\'I!Hbb,; llinru'I/OH, m" rt l"lll't az őrli lHgcnyaégt! között 
olyan k';pl',üté�ti nltiHzt \'lig')' f'�"l)dőr, a. ki lizintpn fl'l
iHlm'ri a j,·IZI'H hibfit II már az örHpnranC>lDOk mMtnl
lanklJMIHIl allit! j.(unyoMán mOHrJlyog, tú"ozWt:a. utún pl!tug rJlinrh'ncH"trl' mr'gjl'/{yl,i : .p,�f1ig nines igazu a7. flrc/.:
DI,k !,  rt hu Utl/tn II tóhhség kr;úil valam,.lyik kMíll 
kr·llni>k. Itút m" j.( jll Ulugyllrnzzn, hogy miórt nillcM igazu. 

f';mwk t.·lu'Ll HI'bol III'm HZlibll{lrtll lllőfQrdulni. 'r"rl 
l! h,.ly:,tt: h(J�y mint j,r. ilyen" kbr1n hibázott örKfJllrllncIInok hUlr,I, " tnkintéJyt:t Nn,·lnó !LZ (.mlíb'lt m/�lh�tlllnko_ dáHlllll, ftr. Ok/)llHlÍgát fitO�tfttlJj akflTó.8Ifnl, t'pp"n Ilz ,.J lr.nk.'zot, It t,.kintf.lyr' c!lókkl'néar't, id6zi " lő, II mi Jwdíg 
okvdl,.n fl f,·gy,.II'm IIIr.uj(''lára vez!"t. 

HH!lflTJ ló Il/d rényftr" \'un II f" I�'Yel(;mnck fl HzolU;álútl ,lol�(}kbulI vul!' '\JJg,'dlikr'nyrtóg, t. i. c-f(yfJij szolgálati 

hibitknl\k ri'f;u,'bnjhh.hol, ,'sctll'g jonkurutnnk ( .. !tiln

t •• lni Hzúnr!,;knlt ttilh'ngó h\lmnnizml1l�"ól " ln67.V8l-, ,'ItUH� 

8ollÍElu, 
Elliforrlulhnt ugyani" " gJ" '!o; mozgal masllbb éirsük őn, 

hogy II bl'l- p_� kühir.ol/.:álllti tl!l'Dflök lí ltu l nugyohh mén· 

hon /'Iroglult örRpnrancS'nok irásbf'1i tcemlőit ('!,juk ulig, 

\'ltgy II 1" Unllgyobh cröfPHí',ilés"",·1 todj!! r!lvégf'wi. ll,ven

kor Azután, LHl \ fID fL7, üláreurlcltjf'í között mf'gl(ib,·t(/!'((·n 

irni. \,!{(·tl('� fogu lmllzn i tudó altiH:d \'Ugy cH('od61', I'ze

kl,t iH igénybf- v('szi. fogalmaztat. tiRZtáZtflt. mlÍ!'Ioltflt, 

postM;tut y('lők, cf;ukhogy II szolgáInti üh'Ykődéfl bútnl.n.vt 

/](> Iizf'nv!.f1jrm. 
Ali ilYl'n kÍlwgitők f'�ynémtllyik(., nztán öruJ "'n nuk II 

JT\.I,,;,(uizattí'lna.k, mort fel tudj a fogni, hogy ezzol eRA k 

isml.lrl�tl'it JO'lll'l�pilju, tanul f:i kpsőbbi s7.olgáhdi j(lcj6re 
mf'gfl.llelii g)'llkol'hl.fra tesz Hzert. Akndnrt.k elltmbl'1l olyn

nok iH, It kik flZ i lyen munkát indoJwllltlllll megír'ThaJ

te·t�sfl{·k tl'killtik, ft 8zornkozátitól voló dvonntósukat 

prtnll8zoljAk bajtársnik előtt S bizonyos eJlenszolgáltnlá.

lIokrn cr.ÓJozgalnllk. 

Eg-ynemdyik öJ'8pnrancBlJok aztáo, hogy Ilr. ilyen panasz

koclókut II to\'ábhi k iJ.wgitésrc jó kl'duc hangolja, teves 

fnlfo�á'lb61 akként igypkszik öket kárpótolni, hogy kón�'

tJ)'l'bh tizolgállltokftt t4:·lj('sittet \'e!ök. c!letleg �7.0Jglí.lllt
hani kónj'(·lml·flkNJtlsijk(·t lllf.tY máq kisehb h i háikllt szo� 

nélkül ,'lné7.i, gyakori k imaradásokat engodéiyez lll<kik, 

vagy u mi mlÍ:g: rm!8znbb. nz irodai ügyhzt'lésnel vllló 

ki,\lcj:,ritó8ek ulkulmávlIl sőrt YRgy bort hOZflt s w.lök 

kocl.intg-fltvu pohaf1lzik. 

'ferméJolz,rt" I', h ogy II többi bnjtársflk I'Zt irigy flwm

meJ nózik & I1gyeDi'tlf'n k .. ·r1ós túmad közöttük 1\ miatt, 

hogy a szolgáId t.·rhcaehb ré!'lzo alól egyik VHgy rnli.sik 
kivonutik II kii lönöson hll egyiket vagy másikat valami 
llibúloJ1 r,·lj"I,>uti, mÁ.r kész a,.; á!:lkálóllá�, árul1w(his. 
hogy lill ihl'TIIlI'nOflHDol! rrlizrphajlónll jflr pI ,'''\' ikn''k 
Hokllt " n�r.l(I. II mÚ'IikHt üldözi Hth. fl fl \'r:g� I�; lesz. 
hog)' II f'·J{)',·h·rn ln,'/.(Iuzul, rp/boml ik IIZ ör�öll II I'"md, 
JmiilJh NIUk " i,:ymRH között perh·kl'll nck , keljőhb lIliiI' nz 
ö

,
rl;lllIrnne'HllOkkHI nr.I1mhl'n i'i fokor.ottubb r" J.{YIJII'm- ,',1'1 

hHzkl" ÍI·l h'n"fj \'owlk" fh\J:l1 tanu�itnnak I-í .. záltal n,'meo(llk 
II mn.�uk éli nz ör,�plLralH-'Hnok helyzl.t(;t /H-h,'zil i li nll'� I:H It Hzolgablt hJ\tránylÍ.t üll!zik elő, hunl'm üz " s.:ynllí.!-ot
cm') f'·gy,.lrni r,'nyit�!'II·krl' iH flJ knlmrd flclnnk, f.,IIIÓhll 
,-·Iőljál'úiknuk pl'dig min,!f'n,',u·trr' fnlcHleg!,i; munl<{tt, hlll1t.lI
Htígot /ÍM knllllml,tlf'n!:lt!w,t okznnk. 

Pr·(lig ha Ilr. örrijlfttll/w'fnok tU(IHtó.bn.n volna hi\'nhl
Hú-nuk lj It r"/O'f.. lom hulyo'l k,'zelós-(.r" törl'kl'rlrH' mM II 
l,!gt<l�

,
ii rdktdolll lnnl kioltultná ullÍrciOrloltj t'it, ll" I(illő/lii/Hm It r" rr Jt�'JlHkwI6kl\l, /rogy II Hzo/g/dn.t l'trlt'/H,jnl.l! ,,/ómoz

d�táJolH nriJl(!.·nkinuk r'J.l;,yformoll kölulll/!Hf'g'u éH miwh,n
�1n,.k {,rV/:nYI<Hihmi k('JJ II tudlillá,t ell t" hNu"grlt nbhltfl IIZ 
Jrrl rrybull, hogy II MlOlgfl.lal ijemrnik/'púlI luitr�n rt ilU 
RZl'nv.·d)l·n. 

' 

BRAUSWETTER 
mftór'�nlil 

fj óvl 
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A túlRágos engedékenység ép úgy a. fegyelem hátrli.
nyá.ra vezet, mint a túlsngos flzigoruaág. 

Az alőhbit még o. fegyelmi kibágáaokra, fegyelcmeUe
nességekre kevésbé bajló aJArendeitek is annyira kihasz

nálják 8 hOH8zabb idő alatt annyira megszokják, hogy 
szinte kellemetlen Icsz nekik, ba fegyelmezettebb paranc!I
nak 0.16 kerülnek. Az ilytl'Il alkapatott emberekkel szem
ben az előbb angedákeny ör.!lparanctmok többé sikercf!cn 
fel nem 16phet, a talajt mM elvesztette lába alól, nincs 
meg a kellt} tekintélye éa reménye 8,0 lehet rá, bogy cl· 
rontott alárundelljeit a fegyelemre l'alo.ha rá,szoktathMsa. 

Az ilyen oktll,.h�u engedákenY8égnek egyik hátrányos 
következménye aztán az iR, bogy az aláre.ndelt ttilbiza.l· 
maskodóv{t. válik, a mÍnek folytán, ba arra kerül f\, Bor, 
bogy örnparanclInoka csakúgy BzolgáJR<tOIl lcivül valami
órt figyelmezteti vagy foleJöst>égre vonja. tréfó'yal igyek-

8zik elütni a dolgot. pa.jtá.'lkodni kezd ; ha pedig 8zo1-
gálati érintkezóRnél. kiballgatásná.l történik a felelósegre
vonás, ki bÍvó mOf1orbaD ellentmond, míndl'nt jobban 
akar tudni 8 így 8 fulclŐijségr6voná� valósággal kmos 
párbe8zr.idda fl a " égen perlekcdésse fajuJ. 

:\ Rzolgála.tou kivüli együttos borozgatás, szóre..kozlÍJoJ, 

a bOH!oIZU tóli clltókun c�mpu unalomtizéHböl való pénzre 
vagy nem pónzn� ktíriyúztís. az elödök, bajtArsak vagy 
éppen a sa.ját maguk elpalálótolni sikerült ráhri hiháik
Dl\k, {�gyuJem· éa rundellenosság:eik, 8zolgitlntbau f.lJkÖve
tett vjjtkea cflolf.lkmón�·ajknek irlőtöltóHhól való pl�rtruk
tálás'l, magukban véve jelentéktelen dolgoknIlk látsza

nak ugyan, de kiilönösen nl, engedékeny természehi 
orspara.ncRnok Im.llctt va.16H4g:gal melogágyai a. bizal
mBlikodás fej 16dóHóuf.ik ős megrontói a feg)'clemnek. 

De ninc!:! jobb helyzete fL túlBzígort alkalmazó örs
parancsnoknak sem, mort az indokolatlanul 'Vagy túlfiágos 
mórtékben alkulmazott Bzigorusag hossza hb időn át még 
n Icgtiirelmci'iehb embert iti {lnczoakodásra, ellentAlláflra 

ingerli. J\lnr ptldig éppen a daezoB ('<mber az, a ki a 

.csak azért iH_ elve 1l1apjlln leghamarahb fegyelem
sórtósro ragadtatja magát. 

Különösl\O Mgy hátránya ll. fegyelem helyos kezul
hofósónek, hu flZ ily{,n lúlszigoru és nem méltányos 
örlJpa.rnncsllok ll. mngn. réhzére Nak olyan szabálytalan
ságot mcgengl1rl, I�mik.,t aJdrendeltjcinél meg nom hir. 
Hitíbflvoló mnntegBtödilós az, hogy llZ nláronduJtek ő 
érto nom fololölJek, hogy ö mindunkor helyt tili magáért. 
EZ7.el nom tuclja azokat ulhallgnttatni, mert a .példa. 
ragndós. lév6n, (l,Z alá.rondeltek mú,r abbon fl, reményben 
iM fegyoJemolleDt·t>sógekra rngfldtatjók magukat, hogy fel
jl3lentósük OMOtGlJ Yiflzont foljelentéllsel boszulhatjnk meg 
Inaguku.t. 

Nam tudom máaok mil,ént vélekednek, do ón o. ma
gam .. észóről oktn..lan si'.igoruRngnak tartom pl. flzt, IL 
mit bn tf�Ján sok őYMpfl.rancanoknál nem iR, do imitt
nmotl tapa5zto.lhatunk, hogy elvo dUen van nz éJfél-

ntánra is kiterjedó kimaradás engedélyezése. Egynémelyik, 
a társadalomtól visszahnzódó ö�-parancsnok pedig való
sággal üldözi azokat az alárendeltjeit, a kik üres idejü
ket polgári egyének közti - bár tiszt�;;;;,éges - szóra
kozásra használják fel, tekintet nélkül arra, bogy ennek 
a lár!Oadalmi éríntktlzét>nek hátrányos következményeit 
tapasztalja-e vagy bem. 

Az itt felsorolt indokolatlan eljár�ok "zinten Cegy.,
lemrontó követke�nynyel járnak, mert tndva!evö, hogy 
a BzabáJyzat á.ltal IJiztoBitott jogok nyirbálása vagy teljes 
megtagaclásn liltalában elleDBzenvet kelt az alárendeltek
ben oldljár6ik irá.nt 8 minden alkalmat megragadnak, 
hogy ba. másként nem, hát Cegyelemsérlö viselkedésük
kel ,'agy áskáI6rló.f!aikkal annak boss1iuságot okozzanak 

Ugyancsak h&Ronlóan helytelen és a fegyelemkezelesre 
hátrányos szokás a.z alárendaltekkel való érintkezesnél 
a gllnyolódó, t>értö, káromló sZQ,vak has7.lló'lata, a foly
tonos nyers-pség e" oknélküli zsémbelődés. Eleinh; szo
katlan. kelll,metlen ez uolUk, de hosi:izabb időn át ligy 
megBzokják, hogy már meg Sd tudják különböztetni, 
vajjon megszoká8b6I-e vagy csakugyan rondreutaaitás 

czéljából zsörtölődik vulök az örsparancsnok.. Ekkor aztán 

fel lie ve!:!zik. rá. se hallgatnak, sőt egymás között az 
elóljfi.rót utánozva, kigu.nyolják, kinevetik. 

Ha pedig őnBrzetes, becsvágyó embe.rrel jár el igy az 
ör!f}lluanc.'JDok, az II logközelebbi alks.Jommal panaszt 
tasz. hmétlódő ilyen pa.nMzok 68etán aztán a tiszti 
tllőljáró is ró.jön, bogy tónyleg az örspamncRnokban van 
a hibl\. s bármily jóo.ko.ra�l viseltessék is iránta, elő
térho kerül a fegyelem érdekll s éppen ebből a szem
pontból kényteIon fololő!:Iségrevonással élni, esetleg át· 

holyezéssel, sót komolyabb esetekben az ömi.Uóságtól 
való elmozditli.Rsal gyökeresen rendezni II bajt. 

Csak csalódó!'! érheti t.,Mt 1\1. ilyen morózus és jogo
Imt nyirbáló örspo.raoosnokot, ba. azt biszi, hogy foly

tonos emborovó hangulattal !l indokoliltlan korlátozR8.�a.1 
fogyulroot tud tartani alárendeltjei közt. Mert ellenkező
leg éppen a Cegyelem meglazulásat 8 végeredményében 
teljes felbomlnsát idéz.i elő, a mivel nemcsak magli.nak 
é� ahírendeltjl\inok, hanem tÜiZti ulóljárójtina,k is kuUe
motleDBóget éli bOS�zUBlÍgOt okoz. E meUtltt mcgbizba· 
tntlann iL villik, az a.lárendelteket elidugeniti magától EI 
megszünik hunuök az iránta való szeretet, tiBzttllet és 
raga'lzkodn'l 8 éppen akkor 'Cogja észre" enni eDnek a hiú
uyM, a. mikor loginkább szüksége lenne rá. (Wgo ko".) 

A bűnös lélektana. 
Blr.ornl!lvó.Dyek dr. Kd'"I1ul,. Elllmé,.nagyv6.nuli kir. iigyoÍn mdváMJ. 

3. A 8z61hl\m08. (Vága.) 

A IIzólbl1.moa ntlmutül Houbstapler - büntctteit a 
Lilntet6jog tlzintOn cso,lÁ.snnk minól:dti Lónyegébell ennek 
ia n hn7.t18Rng o. leluktani fllu.pja. Ilo mig rt közönl:legl's 

Ifa fáj a leje' �:.:'!rj��'!��n�:f·m Beretvás-pasti liá t [ 
, 

mol), 10 parot alatt (I tegmll.kD.clnbb migrll.int 61 rljM,Jb� elmnlalltJa. - Aru rt: 1.20. - Kapbat6 win,lln &yŐgyt6.rlJan 

K' .. ," DorOLvdw ·r,," ... � <Y'gy""'" I < ' � p08tOU. 0"",. ",.1 .j'ol'L H"om do',,",, iogy_ .,,'oi ""'il",j 
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csaló rendestm otromba hazugsággal dolgozik, El Bzél

hlimos \"Illó�ásoB !ilziné",ú dil'lJositióval egész szeropet 

játszik ol. Il meJy sokszor nagyobb intelligencziáju em

bereket is megte\"eszthet, a nélkül, hogy ezeket flZ II 

szemreháll.ras érbelnp, hogy cgyiigyiiek voltnk. 

Gnzdsg f�ntózi{n'Al. a maly niindenre tohU \'alótlan

ságai, lepik meg a hnllgatót, ehhez járul fl hang, fl 

sokSzor előkelö fellépes, El hnngkiejtés es arczmozc1111a
tok, sirás és nevetés mindig kelló idöbtlu. Az igazi 
Dngyobbstilü BzéJh6mos lelkülete h1sonJifbo.f �hho� (� 
szinészéhez, n ki mikor szerl:!pot játszsza, beleéli s anl 

magát ilZ ahlk1tnndó Bzereploe és Bzivéből sir, szi"ébö) 
nevet. Tán u<>m egészen (l "életlen dolgo., hogy példá.ul 

Szendrei (HtrnssDotf) Ignácz, a közelmult egyik leg
nagyobb széihámosn, kinek büncselel;:ménYlIit alább 

adjuk, fL l:izinpadon is müködött. 

Slrassnoff Ignácz l 86S-bnn született, na�fon jóravaló 
családból. Atyja, a ki hivatalnok volt, �leW1be s gy�n
liiumua járatta, de az iskolai regyelem myére nem leven, 
kereskedősegéd Mt. Elsó büntetése két heti rogház volt 

loptisert, mert egy tralikban bélyegeket, 8zimrt, apró
pénzt Jopott. Ezutún kisebb lopásokért volt i.Bmételto� 
büntetvo, majd JSSI-i-ban pedig elrejtőzött a budapesti 
öh'örimúkjállitásban s ott magára llÍ.rotva az ajtót, onnnn 
kitört és ékszereket lopoti. Ezért 3 1 � évi f('gybBznt 
itélték. 

Itt kezdődik, mint ra 8zélbámosoknál rendesen, az 
atterés a lopásr61 ft cfolalá.sru. Alig bogy kiszabadult, 
bUSZ!ÍTtiRztí rubában járt körűl a fó"árosba.n j a ruh tit 
termeszet.e!'!en csahis utjrin szerezvo. l.lint lnczédy László 
LuszárIóbadnagy egy kötelesmesternél ·WOO löt6féket 
rondol s ROO koronA províziót "esz (el. Kiltmcz hónapi 
bönön, 1 H!)S márczius l (j-án szabadul ti áprilisban mint 
gyi.ijtőf9gházi lalkpsz köny"eket rendel 1;1 legott pénzzé 
teszi. Ujo.bh két évi fegybnz. 1 900 má.jusban már mint 
erdőbényei Bényei La.jos uto.zik IL bécsi gyorsvonaton, 
htlrczcgtlkkel játszik mllkaót. Egyídeig a Bécs körüli 
fünlóhelyeklm okoz f,,\tfmest, sőt a nők körül Mdit li 
eg)' idösebb bölgytö} házassági igére1tel 4000 koronát 
eMal ki. 

Majd különböző manóvereken, mint orosz katonai 
attaché tűnik fel. Erre Amerikába vitorlilzik, ott tcr
mészetel!6n pénz nélkül megvesz egy hatalmas gyár
"állalatot B nébány napra reá eladja. 'fermészeteaen 
a:ietl.ltt onnan Anglián flt bnzajönni 

Itthon - cz l !l03-ban "olt - !)ÍÍBpökökre vetetta ki 
hálóját. Mint Vérte;jsy Gaza miniszteri tanácsoa: látogatta .. rol'g a nJ.itrai, szákcflfehénári és I'zomho.thelyi putpokoket az ureaodésben levö nagyváradi pűspökBég hetolt6lie tárgyában, napokat töltött udvllrukban 1:1 oz alatt II "'üjat ma�a és előkeló kollegái váltóinak rendtlzellére , C.�

B!t ki 3 liOOO koronát. 21/1- évi fegyhál'.bünte_ tél>!: kltolté!ie után HOTVlltoTszágban tűnt fel s az akkor homít-magyar ,'ó.lRl'l.g, �egoldá.'lltrn kikiildött korm4ny�::tént hOJ;Rí'.l\.bb Idolg flZ6repelt, mig 10 nom lop. 
An�ak ide)én , IL 8z?mbathelyi fogházban figyeltűm m?g H�ündrelt. Ho�mj .Hem . lepte meg az embert úgy, mUlt al'. .8 c·Hok6ly mlelhgentia, II melylyel renrlolkeMtt, Inert w�g �l le�ogYllz0t?hb fo�almazállhoz Ilem órtett, é". _�ml'retél �.I.JeHl>n . hlán)'osn� voltak ; egyébként ifi "9Jnál�trnmólto JfllenM!g \'olt, a Imól Ilenki He hitt!' volnn hogy Ily If..:er"puket jud eljáts74l.ni, 

' 

4. A csavnrgó. 

.\ CSBYUrgó mindig veszedelmes inclividuum, mert 

csali: ac1dif( murad csupán csavargó, a mig nincs alkalmn 
büntettet elkö'-etni. Csa:vru-gá�a, mnnkokorülése psycho

logiójábnll fl. szokásszerü büntetteseyel közös. V(mdorló 
foglalkozlisokra ma mar nagyon kevés rendes foglnlku
zásu ember adhAtja magát ; ,·annak egyeR kereseti ága", 
mint nz üveges tót, a sflysn)'ll"vizes, 21 szönyegáruló 
nópipnrol:i, régihb idők maradványai, a kik lrndicziósze

rü,.n űzik koresotüket az országban vándorolva. Egyel I 
ipllr08 cs munkás csak akkor adja fl fejét a vándor-
145>11, ha nincs munkája es nincs családja, nincs ott

hona, II hol meghnzza magát, mig ujrA Illunkfl,t kap. 
Ekkor nom mal'nd számára mfls. mint az 01"S7.ágllt. 
E1einto tnlán ene nz emberre is áll az, hogy Ivnrietn:; 
deleota-t- és n.hbao o. bit ben indul el, hogy az idegon

ben jobb munkaalkalomra t.alál, de utóbb a testi fárad
sng, nMkülőzes, elrongyolódás, piszkosság és unalom 
gyengiti o testi es lelki erőt is. S ekkor n 8zo.bRd 
országut kü!önösen Rlkalmas arra, bogy az ember rossz 
dolgokon törhesse ra fejét , bűntetteket követbessen t,l 
eszrevétlenw es tovább menekülhessen, az y.tszeli korcs· 
mákban mindenféle gyanUB elemekkel találkozzék, tőlök 
tanuljon lopni, cflalni, olkalomadtlin rabolni ét:! II miro 
II csavargóoak llUgy szüksege vall ; idegen munkoköuY"H>, 
ign.zolási-jeg..rre tenni szert es azt meghamigitani. 

Vc a csavarg6k között bujdosik igen gyn.10ll11 fl 
nagyohbfa.jtu hlÍnteHcs is. Foglalkozása is mngavnl 
hozza, hogy m iodtmünnen mennie kell to,'ább, jólleb{'t 
n Dfl.gyobbstylü g:onosztE!"ő ll- gyorsvODilton száguld lele
odn, Akárhány viszont ll. lerongyolódott CSaVfi,I'gó kÖpt,
nyet IIzért veszi fej, hogy szem elől tünlJesSGD, mint 
útszóli söpredélt ragy ll. tolonezblizbnn, dologházhall 
esetlog apróhb büncsolckményakért a fogházban vlÍr

bossli blJ, mig az elkövetett sulyos b lintetfe nyomá
ban kelt vihar �lült. Ezért a csaval·gé.-s f.')'akrnn II főben· 
járó büntettel állllat kapcsolatban. 

A csuvargónak a tulajdonképeni fökategoriri.j a abból 
a csokélyebh beszámitás ahi eső, neurastheniás, löhb
nyire degenerált ps züllött c,redetü Vllg)' valamj tosl i 
hibá.ban Ilzenvedö elemből kerfi l ki, o. moly ijommin 
Dem való az éltltben. Nem fogadja fel senki, hnllaile
kokból táplálkozik, istállókba·n hUZZil meg magát, apróbh 
lopá.sru adja nóha ft, fejét , vagy a rondőri kö..:ogokIH.l 
kocy-czanik ÖHS7.0, n moly mindenütt Olegfilliljll, igy 
kerül kiRobb duliktumokért a foglJrizbn., a. boI llóh4ny 
nn.pig; jól olhut, do j·övidesen onnan is kitllszik,  110gJ' 
továbh bnjclosfolon j ogyedüli élvozete az aJkollol, fl moly 
laSIHlD el ia pusztitja. 

A uyomo/·UI.Úg I' legnyomorult(Lbhjai"lll IL biVf\tf\li 
(ll�tbun gj'akrnn taláJkozllnk, de logolónkobbell mAr/Hit 
Illeg nmlékL'?etemben nl', alábbi eset, o. mf11y n csnvArgó 
óletmód, It pn.thologini jelen.'lé-gL'k Ál'! /I hiintntlllk l'/.t.ylw
föggósét iLIus?,! rfí.ljrl. 

l l .  M. jó konlsotü gepótlz volt, fl ki nYfl.T/l.uta ('!lépJe
Hl!khoz ll:wSfJllro (O" 11.": or!-l..:ilgnak hol (I..:�n, hol 1Il.ű]J H 
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renóD dolgozu, az utaz6 pletm6tlot flzokt� meg. Egy 

t>r<léh-j kOf.IJ�h«n bah-sd ,'rtl' nt�l : halláMt f'lrnntotta 
fejh'ldés, belyejl,ebben siilyedés tette a. tiu'Flo.dalom enen· 

ségóvé éH o. büntettes élet olztúlyos6.�<ti- Ellcn
.
á.1l6 képes-

f'ége il legnaKYobb hűnne) -Izl'mbon II m
.
�gBzunt. _ 

é l gf'p úgy hogy nmputnIm klllll'tt. 1I111.1l!D08Bbb 

�d;ig P ;órlui."han fr,ködt , fl boI
. 

a. kiállott rtll�tll�ak 

követkeltl>b"D traumatJlmfl nelltOSult Ili kOUl'lta.tó.�tllk r��tll. 

de gYÓIO'ultlln ,.lboCliátolták. IIId6'iegi kbz"(' W'bo kul�l. 
tilk. a boi 8 köz .. ég tartotta ,.1. ('gyik n1l.p ,·nnl'l. mAsl),; 
nap anná.l a bázo!\\ kapott eUát6.c;t. . . 

Ile ugy lát�7.Ík 1\ rl'gi YÁodorkell'\" ch'IIt (,.1 c"onkn 

A "7.oklÍ.�b1.,·ri.i bónh-tte...nitl tt'llIit a �)'llkos!<{t� It \'('g

ullomll� II bünfJzi'� utján II t'ZHt tnhl/nyiTI' ruhlójZ)'ilkol'

>;ug ; uz ol,; .. rl· II. t('ljl'�t'l1 elzüllött 1'llJént a7. _ \·ittl'. �Iog) 
ilhlozuttil kifoi""llt. A &",ilkog.,lig i�'y n'uobll�nnt II k.�"Lb 

kriminalilóFI kim'ib"n iH f,·luti f,'jét. 

Amerlkai csetek. 

pby"ikumában II ez IIZ t'm�t'r fél1�b{H'ol ,ra,luról.fa.hJrIl, 
drosról-,'ó,rosr8 Styrjan. BRJoror .. lngon. HZ(l .. w.r�1.agon. 

Poro8zor�zágon at Hambur�1o! ' Íln �o rolt: k.!t-hérom 

ev alatt. '['tjil �:-) rl'orlbí'h huntett· " , kulllIHm
. 

�ZUkl' 
totta mq!: : c!lflvarg'�"rt. koldulá"t>�I, 

"
kl ,,:�· bb lopa�o�Nt. 

csalá.,,(\rt. roprt állanflóan Jcgy nelkul uH f4'1 n .. �orlj

vonatokl'll. hlltów.� pllf'ni N6slllld·rt, HIP.rt �aJal elo

.. dba t;J;I'rillt birt.,\t·n flöhtu hOl tu. hog." l'P o, II nyo

murékot álütja mp� fl r'·llilőr. �n
.
m

.
burJ.:b� f'fk,"Zh' 

bevf'tt.1ttl mll�1 a t.·ng"rparton kik ot 011 huhkhu
. 

PR á.t 

akart t've�m AmerikH.hA. 'ft'rm'·H1.l·\o-S'·D l!\fogtuk f-� 
bf'lIlAlIitotlák II fri�Jri.·h�burgi If'bol),.liIbu. lIt korMlolt 

nlmejünf4k tnlnlt.ík de (·lboc<,Jitot"ták E�kor 11I1Z�IJfltt 

t<zülóralujlÍba, 1lgynnilyl..'n uton, 1\ 1D.,ly'" l�ml·1 llll'
�
lIrá:

büntoh: ,-k I'zakitottak ml'g, ,�lig fjoló, muha lHrnf<t 

.. lindult 8 igy lf'tt , i7.�gólnti foglYlImmá. n}('rl S'yol1l
vonaton ut/tZott i�mit jfiO' nélkül ': .. mikor IE:';lIUhtot
ták � a ff'ndór bt-kil'hh', azt IIrelul iitöllt>. A foghÁ.z
ban tün,lm"!:M-n ,iliE'lhdf'H, tdtd megbalItIl, l'l..ttörtene
tét értelme�,'n monrltft .... ti JOi a " izl!gillat Boriln "aló
nak bizonyult, ltzonban fejBlMüh:�l1kTlil p8DIl!'zkotlott __ fl 
8TTÓl. bo�y 81. (-mbl'rek, külónöt .... n pl'flig fl n'odőrok 
áUftnrlóan a1.tlrt üldözik, ml\rt nyomorék. "égül, bogy 

Az amerikai magyarok nagy ujaágjánaK II clevdandi 
• Hzabadsl1g' utóbbi 8zámalban meg)ebclőf.en jl.Jlumzu 
amerikai esutt.'kct tsJáltunk, mulyek közűl három cBino
sat ime itt mi ia bcmutatunk. 

Az llgyiknek ez ft lentlilleteB ('zime ,'an : .A virrallztó 
V8.rOlif. Az umber ebMI nehezen sejtené, bo�y DZ alábbi 
igazi am<lrikai izü dologr61 vaD szó : Doki mindfln áron utaznia kl.n, • 

-

G, A JrYIlkoll. 

8zoklt"flzerii Mntette�f·kről oly I:rtelemh"n. hogy a 
hüntottl s li.l1anrlóan ugyanazt a bfintpltr·t követi d. Il 
gyi1ko§sagnál alig )tzólho.lunk. m,·rt hit<zf'n arm. A. ki 
egy8Zf'r f'mbf'rt meggyilkolt 'n�y !'zó.nfléko�rm m�((OIt 
oly ho,,�zu böntetél4 ,,6or. bogy újból alig kijwthd "�I 
bünl<lth't, Az pmbrori �Iet l·lI,·ni "g)'éb b(inh·HI-k kll7.lil 
R1.onban a magzatelhajtá .. �nl fogll\lkoznak H1.okOS�ZI'riiun 
flzok fl f!zultl�znlik, a kik .tanata ,;" .j('�{,lyf ('úml'n 
lIZoktak kli"nMPkd kr>rpsni , �zokR��z('rú bunholtl'l4 az 
u.n�al('�im\l6f i�. a ki IlpTfl ('!If'c�emökd "anal "I ';'lP-
181á�ta, do 8zánMkolllln rOflKzu] tápliilvIIlJ. "ltc�ú láb 
alól, hogy újllt fiu-rezzen f·tr" ft ('z(.)rll. 

Az "mbl'T é\f,j,. kioltá .. ánnll ,;zámoK 01.1/ vun anvaw 
j-II nf>mi moti\'1lmok, 111;1>nvNlély, JQ'oliJll't. lJOSI'Zú, I1l1gyra
vá.gyá'4, biulá�. iriJO'II�g, vak ditb. I"0litiklli ,, "f\IM�t 
fanatizmus. 

\findazonáltal ft IIzoktll',I!'wru bllnt,·lh-tm,·k iH ,an k'ilJ' 
clwlata a gyilko""ál.lJ�al. A �ílko��á.� vop,' I'rob.-rök· 
miatt ulitt·1tdr. 1f'w.l)bbj� n 1.IlUi �böl vnl! "'1�'hBjhRMznt1Jtl éti kit.'lapongá�ba, ft kic�nllonr.cil .. bbl mllnkflTlMkulill{'glJl' 
8 m�nkakl.rül(:!oIbt!, 6 nf�I'I0I"fu.lb61 II lopLI.�ba 1\ lopó,IIMI ft Kj11k081111gbn 18�l!lln-1BR an l, illYI'lló (:J(yf.lIi�'�g, Ez fl 

Egy kis ohioi városban. Obl1rlinben már napok ótn 
nem alufIznak az emberek. A kis vlÍ.rolka lakollsilga 
fólolem CB rettt'gós között tölti az éjszakát. A. munká
ban kifáradt fárliak lllmatlanul, nyugtalanul Cn örökoB 
Bggódáaok között feküsznek agyaikban ti felria{lnak min· 
dun 1.Örrenél>Tc. Hogy miórt num alazik Obtlrlin lal(08' 
!Iága, arra a Melllt igon ogYB1.t'rú. A betör6k annyi ro. 
dlBzsporo(lbtk és oly rendkivüli ü�eIiHPggol, mondbatni 
művfJBzettol dolgoztak, hogy a It·gkitünöIJh titkol/l'nll
órók sem tol1nak a nyomukba akadni. 

�Iintegy málfél hete annak, hogy ft vlÍ.rosknnak min
dl.n reggol föltűnő cseto van, Ijedt hlkinletú fótfiuk. 
lopánkodó aK�zonyok gyűltek ÓKIIZu a városka ki.l)önbó:-:ó 
utczáin él! tArgyaltilk nl. újahb hotÖn:\fll. Mert mindtm 
ójRzakilrA. julott t'gy LHtörrs, néha kettö, lót bt\rom i� 
Az ilyen "'{{Beli tanAl'BkOZÁ.Mokon clha1.ároztó'k, hogy me/(
torló lépósoket t08zDCk, mó'snap ruggal B7.onbaD arczuk 
még rámültehhé vált. midőn 67 újahh bclöri>FI \JÍrtl nyil
váno8sligrn került. 

ruáha volt minden olbatllrozl'l.8, hiabB igÓTtt\ B vúro" 
cgyetll.ln rendiSro, hOR)' flzemflilcMubb Icsz, mineten ej' 
nukll gazdBgllbh lalt nubány beloróflsul. A vn.ro!J lakói 
köt,öH id.·gf'IIMég, 16lolem ütötte ftll B fojőt. A félot.,m 
pedi" rngad6f:1 és éHZfovótlunill tUl'jf'o. 19y törtónt 
azután, hogy 87. ..,mh('f(,k lelfegyvoT<'zh"k magukat Nvol· 
verl.lkkul. pusktikknl. zát flka.1 vllrt<lk Q7. ajtóikra úgy Vll r· 
tftk t!zivllzorongvB lJ. hulöriSt. 

A bolöréllek hire cllupi\n az oherlini egyel um hnllgutói 
kÖ7.ötl nr.m kuHett ml'gdobbonéKt, flől mondhatjuk, 

FIGYELMEZTETÉS ! Wa ", • ...,.D IItd! "rammofont, eufont., bal'lll.ma.t '&I(J\.fUlU" mu haognert, amlll R E I C H  ALAOAR ro ........ . k6 .. u6 atrD,uoEn, VUJfo. lI.cPElZl1flli�·V'l'Oz", 21. nl •. 

CI.adó,iln,k 5 % 'Dg,dméDJ ! 'á 
klp .. blfll1ZflUt el 111m k#rI. IIn"I,. Inl1<,1) I�u kuldfO_ II 

Grammoton 22 K eufon 35 K 
h 

' , ang1emezek 2-40 korona_ . 
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bogy II fiatal I,.'mbefl'k bahirozottan jó nt'nlD 
,
vt!szik 

fl Sturto� arun éjjllli kalandorokMl, hogy "'gy kl8 fel
{ordllIR�t csináltak. A rembifl;lket ugyanis orra ba�znál

ják (el u egyetemi hallgatók, hogy kisebb cS8
,
pntokra 

OSJoh'Q elmtlDol·k fl, láDYO� buak ablakai alá es I'gyik 
nótat 8 másik után ének"eJik. É'I mig 8 szülök II bető
röktó) nló {t',It'h'm miaU Dt!m tudnak aludni. oz ober

hni lanyokal 81 ogR�Ztj8, hogy t'ljÖUDt'k- t! az e�ye

terni hallgatók az ö ablsH8 ahi II enekelot'k·e majd. 

áz tfO'etemi ballgatók 8zerenádjait nemcsak a lányok 

veszik igt'o jó nénD. ho.nem ft papálk és ma mái k is. 

E1:ekbtlD B bázakban k"l'esbbé rélOtlk 8 bl.tÖrÖktŐI (-9 8 
nnasztás sem ttlrbe!l. "annak azonban olyan o"mrHni 
c'i8lií.dok. n bo) Domcliok fl bdörJk garázdálkodá�lli 
u1l.,n zúgolóduak, hanem oz egydl:lmi hallgatók ejjtlli 
zt!Déi �lIen iti. A pannAZ leghangosabb azokban B házak
ban, 1\ hol feinölI I�ányok is ,annak, a kiknek ablakai 
olatt nem c,wndül ÍI'l az l'gydt'mi hangatök dnla. 

llwn 'f'cszedelmet zlldl.tottak mo'!l Oberlin .áros lokói
nak � a nJakáha n bl"iörök el> igy \"irrn.<:zlannk éj!:i1.ská
hl a kis ,-áros lakói. 

A ezim ltlliln inHábh az ll'bcll'lt volna, hog:. • Rjjcli 
zene n betörök ellen . •  

A másik t·'h·topl már mag'y'U1lbban be,..zel a czim : 
.Yálbligdíj a toln\jok'·nllk. Ebb",n oz ,an olmond\"B, 
hogy az ev t'1t>jéo nagy feltűnest keltett tol.ojlo8o tör· 
tént Pitt'lburgban. a hol a dti"sazdag Tbaw-c�ahi.d egyik 
tagjánnk, Taw Vilmo!menak a lakÁ.sából, milllntl a Clia· 
lád l"ac"oránal ült, j"mtlretltln tettc"'llk elloptak egy 
e�omó ékszert. a ml'lytknck erti,ket legaJabb is negyven· 
.... zer dollárra Itlbelbtl bt.'c;;ülni. 

A c�alád lermé"zeh."�t'n kölll'éget nf'm kimelve, mindtIni 
clkÖvt.'ltltt, bogy kinyomoztatbassa a kllvajokat s kéul." 
kcritbtJ�.�c azokat, annál ill inkább, mert az ekar.f·rt.'k 
l'�y rtszl) r�gi csoládi ereklye volt. 

A reDllóneg 68 a mozgositott magándctelrti\'tlk csapata 
azonban mindöl'sztl annyit tudott hos!'!zas f{tradozos után 
megállapítani, bogy a vakmerő rablo"t DeIDZtltki.izi tol� 
vaj�k követt.ek cl,

· 
a kik z�ák.mll.nyu"kkal Pittsburgbból 

Chicagób� fllettt.'�. A rablók, ugy lút..zik, Dum igen mt>r
tPH hozznk..-zdeOl RZ t:bztf(·k ('rt{>ke�itéliebl:z, mert né� 
hnny . bét mulva It.velct irtak Tbawné férjének. azzal 
az . ajánlattal, bor.ty hUBZ l'zur dollár leü1.tltest! cllenébt>n 
baJI�ndók a lapolt kincstlkd biá.nytalanul vi.!;"zll<,zármaz. 
tatOl. A.z .'g.fblke,Jc� nem indult meg azonnal, ml.lrt II delekhvek a levél alapján m�g egy kisérletet tettek 
a tolvajok kinyomozáJIáru., cZtlkrll·k azonban "ikor ült 
lo\·ábbra is ulrtljtl:ui magukat. C�akis nkkor f'z1Íllta ró. 
�a�át A c�alid a \·áll awllj me.glizolésére, a mikor egy ujabb levélben .tUltomli.�ukrn hozták, hogy a (;o;alridi ilk
'zcn·ktlt 8 tolvajok dorahokr1l törve akarják frtékcsítt'oi, 
Dtlb.o� gynDut kdl�t'm,k a gyéméntokkoL 

J .I.·mtti oz volt II feltt,ú:8., hogy II bár:tRrtúlJbeli alkalmazottak kuzul valtnnl'lyikntlk tudomó"a volt a rabhis. ró� II 1Ir. a ftll
.
ll'véll Cl'ak nkkor l .... �t volóbzinfttlenné a nukor 

.
a tolvajok mt·g.tl>!tf\k az sjanlslot, bO/-.7 hiónyt�lanul VI8Zf'tlh7.olgflltBlják uz I1ksztlrekut I,. " ok l értik· k 

' I. we8-

k 
. eno aJdét, huszGzer dollárl, nekik megfizc'lik H DlJm utalnak toLbA utánuK. 
Kölc�önó8 .lllcg"�yeú·8 utún ml'f.:tijrténlllk az inlázk�é8t"k 8. �Je�"�élé8T'" de a kijelölt tahllkAn a tol. vajak m ....

. 
�blzottJIl Dl:m jelent mt.g. Má'lodik talá.lkllt Jelöltek �I tlk�or II mlUll\n hónapokig ItJvtileztek a titok. zatol!! �blcag61 ajakokkal, l"Zuttal "iktlrlllt végre Thawf.knak vlI!R7.akapni /"IIal'di éktl7.llft.iket A ható á k mO, m d . I 

. . " go most 
. 1D .,0 rl'menyrö h·tdttlk, hogy valaha is kl.zrlJ. ).;tofll �k a \"Ilkmflro JIt:m/,t·tklJzi tolvajbandát. 

Xem ke\'esubé JillOm n barmadik tlhut, ml.llynek .Betörő 
glual1érok. o czime. :\fagu tl történet arról 8zól, bogy a 
PenDl�yl\'8nia államb",li Woiugsbtonban a birósóg bri.rom 
elöklllö {'!'!aládból származó fiatal ember felelt mondott 
itélt-td 8. minap, ft kik tiPt'nkilencz betörcst's rablásban 
yallották bllnösnck magukat. Az tllillHtektlt, miután oz 
Egyesuh· . .\l1amok haditengerészl·tt:inek börtönében ntlm 
volt ",llimukra bl.ly, a huntingfoni nllami börtönbe 

lizallitották. 
Az togyik uliteltntlk az ,;des nnyjo elájult a tárgyolás 

aintt. 8. másikuak apja a rázkódtatások miatt elet�balál 
közt lubug s alig \"!lD ef!.Y is o \"idék elökeló családjai
nnk leányai között, o ki ne úgy t.alálná, hogy olyan 
prc.'mt·ket. 8ulyomrublikat, ék!:iztlreket visel. 8. mllly�t aján

dékul kapott ft natalcmberektöl. a kik rablás útján 
jutotta.k IJzekbcz II tárgyakhoz. 

A suhnDczok, a kikuek biintutési idejet nem ",zabta 
ml'g hoh\.rozoHan a biró, ft. tizt:lnkilencz éVl'!:! J08poh 
l'arler, fl városi egetizsegügyi felügyelőnek II fill. a hÚHZ 
("Yeli .1amt's Dudlöy, a kinek nz apja egyike WQRhing� 
Ion lt'g\·sgyollollnhb kertJskedóinek cs ft hz .... nkilencz éves 
Eugon Wheell.lr 'jzint.en jómódu szülők gyermeke. 

A báromtagu l:iIiZl'" társaság betöreseivtll hnt hónap 
ótn \·lllósBggul rettegéshen tnrtoUa az tlge<;z varast. Sok 
esetben, hogy tolvajlásaikat nyugodtnbban ha.jtbasflák 
végre, gyujtogatésoknt idtíztl3k eló a kiszemelt haz kör· 
nyékén, ezt ItzoDban örö!:ien tagadtAk n biró elölt s 
nem iR sikeTult minden kétséget kizárólag reájuk bizo
nyltnni. 

Az ö�,,1.t:llopkodott holmik t'rtéke sok tlzur dollárra 
rúg li o natalembertlk valósággal két kézzel szórtl'lk ft 
ppn7.t, II mit a rabolt holmik eladáliából, értékesitcséb61 
kaptak. Nngyt>zllháaú eslélyeket rondeztek, a hol II város 
elókel6 csolá.djainak leányai is hivatalosak voltnk, a 
kikt.lt drága emléktárgyahkCl) ajándékoziak meg a. bőkov.ü 
gavallérok. 

E, II rnertékttllen költukezés irányította reájuk n ronddr
BPg figydmót, n moly rövid ideig tartott vizsglUat után 
letartóztatta a három guyolIer betöröt, óriá.si Rzenzli· 
cziót idézve cló ezzel ft csdekedeltel II vá.ros lakosságn 
köréhl.ln. Az l'g)'tHI családopak minden ll.lhotöt elkö"I\t· 
tek, hoJ:Q' mcgkiml'ljiok It:l'lnya.ik nevét II nyilyános meg
hurczolábtól, (l. kik teljes jóhiszemiisóggel fogadták ""l 
oz ajándékokat, a mikr6l ily módon kidorült, hogy lopott 
tdrlll'llk. 

\ 6�ta l('mbor('k c�aldctj8i is minden ltJbtJt6t ml.lgtettek, 
�o� fialknt 

.
mt·�muntliók a börtöntöl s itt jön a7. esotnok 

Igazan Ilml"rJkal iZf, t. i. bogy n biró bilit! il> t'gyeztltt 
abbIl. hoR" oltcllint O hünteté!;t6I , ba II 8uho.nczok 
haluMktulnnul bc"oroztatják mugukat II boditengerószot. 

bl'Z. �rrl' n��Vl'. m .... g ifi történt a killérlot. do a pitt�
I.urghl sorol.O·blzott8ág tudOmH!!t Ilzerzt.'It a fiatal embll
rek mnltJl'lról fl a jelentk"z6kot elutasította. NtJ�l volt l-l..hát mós hátro, minthogy viszlizolerjenak W.�flhlngt �n(l� H huilimtJrü vallomást t('gyoDok a biró 
olQtt, n kl IJI7:onytalnn időre nz állami börlönbll kiildto 
fl glL\"allór blltör6kul. 

KÉPEINRBEZ. 

Tóli élet S"ájczbo ll. 
�áhmk a1. iMm mp" Nldig jóform6.n hiro sim's !\ tól

u.·li. . . \7.. 1\ ,·ókonykn hótnknró, n mi imitt-amott ('ImtI 
II .HU1.lltufoll! rögét bt: til kurta bo s nagyohbrészt Ilkko; 
mlnllJltrl t'I IK ohu/lt .\ uol Jll'dig 8Z l·nylw idt'Jjl\rá.s 
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mellett is maradt belőle valami, elmosta az utaDa. követ. 
kező pár napi esőzés, 

Jégröl meg epen nem is beszélhetiink A mit az II 
teli időbe számitbo.tó pár napi hideg, flZ embtJri hozzá
járulássn! produkált, épen csak arra volt jó, hogy II jég
sport utdn vó'gyakozóht IlZ e téli szezonra való bt'irat
kozasra beugrnszsza s illuzióktlt keltvén bOODŐk II loníbbi 
reménybeli szóra.kozásra, életkedvöket kissé (",lélénkitst'. 

Hiu ábránd volt ez is. Egy enyhll éjjeli ülö il jégbe? 
(üzött összes reményeket tönkretette. Odu lett ft lányoiol 
mamák jégbez [üzötl reménysége. Egyelőre ,"ége lett II 
képzeletben már kivágott gyönyörü nyolczasokna'k, me
ré�z knnynrulntoknak és bórutó.soI..-nak. 

Bezzeg nem így van Svájczbau. A mint H jelen 'szá
munkban J,özrcndott képeken is látható, ott ugyancsak 
vig táli élet vnD. ,Jóval hidegebb tél Iebet ott, mE.\rt fl 
mély t6 vizet már mostanra is annyira befagyasztoltn, 
hogy ft rajttt keringő-nyüzsgő csoport a viz alá. szakadás 
veszalyótől mit se tarthat. 

Ki lS használja. ft. jókedvü natalság 'fél apó eme ked
vos a.jándékát. Korcsolybnak deriirtl-borura. A kik pedig 
ezt megullják, fl rootlmllazerü bockey játékot játszvIl, 
görbevegíi botokkal kergetik a lapdát az ellentábor ka
puja felé. Hogy tlzÍl\n játék közben egyik-másik elterül 
a tükörsima jégen, az nem baj, csak növeli a j ó  ked
vet és ft biztosságru való törekvest. 

Itt nl\llluk most még szomoruságot okoz ez u kép. 
HtlméJjük azonban, bogy nem sokáig. Talán {'sak nem 
lesz folyton jógtelen telünk. Az időn talán csak tr;leg
valósu! már lll'. a jó reménységgel biztató szállóIge : 
nem eszi meg II kutya a teltlt ! 

HIREK. 
Adományok. A lótesiten(ió csendörségi interná.tus ja

várn Benedikt y G,Vrua földbirtokos, a lapiószlllei Örs 
utján :i0 korooM, a z{\vodi örs padig.uSJ: magá:n tMs�ilat 
álttl,! o,·,·hah\szok feljelentéseért nekl km talt, lllutoleg 
felajú,nlott foljolcnhh:lj juta,lék [ej óban 2 I( flO filtórt ac1o
mállyozhtk. Az a.Ia.p vasyonR ezen adományokka l 2:i,.t5S li 
.:J I fillérre emolkedoft. 

Templomfosztogatás. A fehérmogyei Polgárdin,. eddig 
iHmeretion tetiesek ft htholiku8 ttlmplomba elroJtőzv(', 
o,onok bez(lt/isn utá.n, II perselyokot feltörték s azokból 
mintogy 2UO koronát loptok ol, honnR-n a templom o.jta
jánok belülr61 törlént kinyihlsfl utan, a zsinng6gá.hoz 
mentek s annak o.blakát betörve, oda behatoltOk. A ZSlIIa
gógtíboo II tottcsek pénzt oem tolálvún, onnnn nOg),?hb
értékü templomi szoreket vittek ,('� 4- �(ltte�.('� �('z�('
keritéso irúnt II cll.6orlőrsóg rászerol szeleskoru IOh'z
kedés tétetett. 

Megtámadott járlirök. A tolnamegyei
. 

B6.taszé�oD. 
jnnuá.r J -án éjjel I/� 1 � órnkor, kow:!mlll v�reker1�st;'n 
tettenért Suhmirlt Gáspár, rovott multu kÓmIVCJ:!Iegeny. 

Il vole szemhen flr.olgálntilag: fellépett Vos ,Tól'5!:ief c$lm
.
d6r 

cz. őrsvozot6 éH VAgó &indor csondőrböl Allott bntil

széki örsholi jó.rört megtámndta, "ns őrsvezulót tot
,
Hog 

MntuJmnzvll, flZOll könnyü teatiaértest r Ok?zott é!l. köpe· 

nyet js ulhnflitottn. A tnmo.dó ullan \ ágo usaudó,· szu

ronyregyvort hHSl:loált t'S !lzt 
. 
ha

,
slm "'l.ln,'�, RlIlyOB�ll 

mogs6bt1 sitettu. A fühórmugyol Pflzlluíndo�, Jltmtú,r .I -en 

dóllltáu I.',(i órakor Kutai ,Tános pár.mfÍllch IfL.koB, .��é.l(I 

},fózos ellenőrző Hzolglilntbnn úllott pazmánd] kuloml

ménybdi t'Z. lSrmusÍI'I·t. az utczn.n himndó BznndókkRl 

mogrnj:tflrlto. Bélll őrmt'�tl!r tÁmadója el len. ftnnRk �\llyos 

liciriill>!\l!' ol \·ó/.{zorlo kurtlf(.'�Y"t'rt használt. 

KÜLÖNFÉLÉK 
A sebéezet haladá.sa. A Bebeszeti tudományban nagy 

fordnlntot jljl�ntenek azok az újabb kisérletCIk, II mtllye. ket egyrész ről Cnnel, a Rockefeller sUul alapított new
yorki sebészeti kisérleti állomás tudósa, másrészről 
KüHner. az ismert bécsi sabesz folvtattak abban az 
irányban. hogy az emberi testről l�mütszett tagokat 
ujakkal lehet pótolni. Küttner holttcsttlkröl levágott 
cllontdarobokat basl!.Dált az eleven testbe való é.tültetesrtl, 
az úgynevezett transzplantaczióra. Ezt az átiiltetést 
elvben eddig ia kivihetönek tartotta az orvostndomany, de 
Küttnor előtt senkinek sem jut-ott eszébe az anyagért 
a hulllÍ.khoz fordulni. Eddig eleven testekről leamputált 
csontrészeket használtak fel átültetésre, de oz ezekkel 
való bánás rondkiviili figyelmet és gondokat tett szük. 
ségesHé. A halott részekkel való eljá.rás aokklll tlgysze
rűbb éB Küttner a minap három lookáletesan sikerűlt 
eSl:ltet muto.thatott be egy sebész-kongrtlsszusnak. Az els6 
esotben �gy olyan embenlH volt szó, a kinek mk-eredetű 
daganat volt a czombcsontjan_ Operati. úton I:Iltávo
litottti.k a czombcsont harmadik részét, s ezt egy ha.
sonJó czombcsontrésszel pótolták, o melyet egy agybaj
ban megbalt ember holttestéböl füreszeltek ki Ezt a 
csontot, a melyet a halnI bekövetkezése ut é.n tizenket 
órával vettek ki o hullából, huszonnegy órára t!gy 
bizonyos preparált folyadékba tettek, aztán beleplántá.l
tak a kioperált tákbeteg csont helyébe. A beteg az 
oparáczió utau tizenegy hónappal mar jól tudot� járni 
és csipöje normé.lisan hajlékony volt. A két máSIk eSllt 
közül az egyikben ugyancsak egy czombcsont, a má.sik. 
ban pedig egy sincsont tmnsplantácziójáról volt szó_ 
A három eset sikere arra indította Küttnert, hogy tlgy 
betegb61 eltnvolítsa o tuberkulotikus C'zombosontot es 
egy huUa illlombosontjávnl pótolja, S6t egy másik 
tuberkulotikus botegnél kivette az egyik váll egósH csont
szerkezetét ós egy hulláót tl3tta a belyóbe. Ma még nem 
tudjl\ lill, orvosi tudomány, bogy az Atp]�tált osont 
változatla.nnl és holtan mlU'ad-e mt;lg az UJ szervezet
ben "Vagy pedig vázául szolgál egy termeszat6s ujjá
epiiiésoek. Akárhogyan áll �S II dolog, Küttner kisér�etei 
a logórdúkl3sabbek azok közott, a melyek valaha e teren 
történtek. 

A be.nlin, mint orvosság. Egy né�tjt gyarmatügyi 
lilrp munkatárso következöket írja : Eddig nem tudtam. 
hogy II banán szo.rtlnllk lev?t k..i�óma.rás tlllen h��z
nálják, de arról, hogy II vórzest milyen gyorsan elé.lltJ8, 
mngomon gy6zödtt'om mtlg. Egy napon. ngyanis lovaglás 
közbon Illbuktnm, mallemben mtlgpattant egy ér cs sok 
vert hllnytam. Magamboz kérettem II vedő('sapatn� 
atutozóbon ott tartózkodó főorvosát, de nem tudott raJ� 
trun sagittmi. A vérzést so fl morfinm�oro?, se a meUemre 
rokott hidog borogllhisok nem ú,�htottak el. H�,rmlld 
nnprn. Il sok véncs Itnnyira elgyöngttatt, hogy azt hittem, 
nem órem mtlg a reggelt. EgyszerrtI csak tIszomba 
jl\tott, bogy a ncgeroknek van. tl� gyógyszariik, II me
l)'ot mús bajoknAl mogom IS sikerrel alkalwBztAm. 
m"o.tlam 1l['bll (IlZ olefánt) oavű fekott;! falügyollSmet és 
azt kórduzt.em, hogy nem tud-e vo.lami vénéscsillllpi�ó 
neger orvosRlÍgot M'bu zovartan lestitöttü a szemét es 
igy szólt : 

Tudok ogy szort, o. melyik a. "érzést turonnn] 
elúlUljo, (lv az lÍr máI" nagyon sok Y6rt .esztett és 
nagyon gyenge es �ttól fólok, hogy ha ru; lír llltlg�al, 
azt fogják UlonclallJ, hogy én mérgez tem meg A negllr 
01'v0881\ggnl CS ftllnkusztanak. 
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Tintát r� papirost bozftttam és a kö-rdtkezó ira�t tilli

tottam ki ft néger részere : 
_ _ E!�'nnel mefParanc50lom ni>ger ft'Jügy�16mnl'k, 

�'bu.nak, bogy bozzon nekem negl'r vérc>lillapito szert. 

Ha megbalok, ezért ö nem fl'Jelós, mert �aját paran

nomra adta nekem az ol1o;;�ágot. 
M'bn azonnal az iiHtltTenyre siettltt, a boI ki"flÍgott 

nébán-r liatal banin·n:arat. A szakács erre nr:et forralt, 
a melyben kibtattak a fiatal bansn·swrakftt ugy, hogy 
a \iz nyalkó.s IE'lt. Ebból R f6zetb61 forró állapotban 
mti:.kellett innom annyit, a mennyi egy porczelláncBé
:-ozet szinwtig megtöltött. Még cs..vpaT:;zor riltl.gos-rörös 
-rért hánytam, lutsn a fáradtsngtól tllalndtam. A mikor 
négy óra mnlva felébroot�m. a verzes teljesen meg
�ziint és egeszen jól erezWm magam. AzutBo a bftOllO' 
főztltböl meg egy e�é8Zét kellett megino om. l�h iitött 
Iillapotbao. lliután a n>rzések egé .. zt'n mt'glizÜDtek, óriási 
étvagyam tiLInadt és a gytlDge9ég csakhamar mugszünt. 
Nyolcz nap alatt ismét fri .. -lnek éreztem magam é:; nz 
egé�zsegem telje!!!;.'n bl;llyreallt. 

Az éhez6-kopla16müvész. Saeei, az egykor sokat 
emlegetett koplaló·mü-réS!, a ki niamikor beatnta az 
egész világot éa koplahiBánl lilép pénzt szerzett, nyo
morban van. Bánntak, mert a cairkuBJlok -rilágában 
mindig CBak a legújabb és a legutlnzácziósabb dolog
Dak van keletje. Saeci már evek 6ta nem tnd szerzó· 
désbe! jutni. Nagy 81ornlts4.gban ismét Párisra gondolt, 
a bol 18i::i6-baa diadalt aratott. Akkor a Gmod Pa
laisba caodajára járt egész Pária ; de még nagyobb ai
kere volt Trayesben, a boi nébAny napra élve eltemet
tette magát. majd Euenben, a hol nyolczvan óra hOBZ
Bz'ig tUlott egy oazlophoz tAmaszkodva egy helyen. Még 
egyszer ugy litSlott, mintba rámoaolyogna a a!erencse ; 
legutóbb a Montmartre egyik mulatóhelyétöl meglehető
sen ked-rt'ló 8zerzódést ajánlottak neki, dit a rendőrség 
megtiltotla a mntat"'nyát &zul a megokolássnl bogy 
erkölcstelenség egy ember Ilzenvedésének bemutathlL 
Succi stlmmiféle tiltako�sa sem használt. és eddig öaz
szesen U41) napon át - több mint négy év - koplalt 
mutatvinya folyamán, a batóság tilalma következtében 
ne� koplalbat többé, Koldulnia kell, hogy éhen ne 
balJon. 

Szerkesztői üzenetek. 
A uerkesztőlég .:. szolgAlo.ttnl knpc",olut�JlI kérdé

sakre h névtelen luvelekre neru vll.IQ.8.Z01, ké7;lrnwt Vlll'UA ncrn ad, levélben l)odlg ellak Igen kl\·étele8 01)' 
e�etekben vAla"MI, ba a \·ll.Ilu.z k6n)Ceségénél 

tOgUl uyUn'l.Do!ótf\ll Illeg neru :ulh.:.tó . .KérjUk ennél
tOj:m olvasóinkat, hog) le\ eleikkel 1J6J3Cget ne knld

Jpllrk. 
G. J. llh', _ft el lU Pltt  . .;\; 51. - IIwblln megjolont ,AI il,'t\-

oln\nyo' IIIt�lh.l II J,irch.igi �l(lJ�"1I.18Ihnn. "!iwü "likk!.lt, abbIlu 

aird, úrI l li.mcTlt .. ,.ilu� .. t upr. 

J. A. J��rj, n ig"1l)10)!'o�llo igazoh liu)". hn mtgknlltl\ : 1�t'U. 

l\:cnc�e. Kj·kl II �ajli, has oállll"'''' Ulng" tllrtuliL. L6�1.t'.ru.ni. 

Sr. R. 1884 FONllljllDllk ku-áJ)·, kor.jog) 16bor. I\J: wajJ 

utbaiglllltjn 
G. L. ��('ndór. K,;rJ1'uo UlIl:!' II postahi,·nlnwál. :l . .Jt'lfIIltl'g 

wne,eDt·k.. 
P. P. ör�v. Jo'nnlnljoli ,·",1"'11\001)' ru�t,linltlr"thN� . .  \ ullpil llpok. 

hllu talil.l 01;-, c IlDf't, 
lSH2. �ÜdUllk ,�('flUt IHHl! forog f"nn búucsolokw.éuy, 
.\Jtatool!lúg �ow. Lt'hd IllOulonu, bogy "bból imlul ki, nú' 
"fwt lslon olt.i,.1 (.Iolt f{·;;� \t'" t'l wl·gjt'it'uni Ul'W lohol ' hn 

uu ounw. l<ltgl'l It·", IIUID konl ol 8l.RbAlytulnm;t'igot. 
B J. c udur. 1. l\udapost. \'I. ti.Rrol)'-kur"Ú1 10. �-L !. Pró' 

bálja me� hogy IÜV68Uk·,· n"Ul tudjuk. Jo nlig hiszllw.. 
C!I. T, �lliO. KúTjl újnlfol,.�It'lót l'gykorouá� bÓly(\ggel olli· 

lott folyamod,'úu�·l>1I11 u huliH'delmi UÜUi�lr.tl'r úrtól. .u esdbcu, 
ha az újbóli {{'Iuhil'-�gflltllhi.� nlknlwí"nl �ulKÍllntkóposuck talál· 
I,hk, úgy y js t n-"tol ul'tuu 1\ n'gi ill"t�kd l: pótdijll.t \ÍlJIII:a· 
kapjll. 

Siófok. A Íl.lu�kddt erdMruk �tolgfl.h.ti hll�lllÁhltTII 1', udolt 
,'ad!ule:.:.\"\'err .. 1 eUáthatók ';5 Dlok r .. gpl'ro,M tnl'ult'sok L tS.�7. 
üTi ö5IM-\'TI. foMm.·, ipnT' 'II kl'r�gk. "gyi miDI rtt'fl rvu· 
doh,!. (Tor\'t;nyl' j:.\"ujto'IDI·UY·1 

Érsekújvár. )[BJ:"lÍllúton, 
Issa. H. D. ('/ty II \Jgelhílúsu, mint 1\ kórbÁli kolt��g(\k 

bOUlJBIl \1I1ó (l .. luté.,c aj unQ,.i H:lt>mon,y � !\ khir.�g'I'1I er('d· 
w�Dy';tól lugg. !>;ugy louJ, hog) Iwm Jllll'Dh.tto !Ir.onDul balOliot';l 
�liután �i:oISAlult !!Iuj'" 1l0nl Irtu Ull'!;. ,'llálúsi Ö�"ll'g"flll nom 
uyih.tkoilbatunk. 

'I" Sz. c., CL or L .\ nÁTUl tt!oyt tokinl\'/" · rublu. 
Kardos. " ('It ,:rll'�il�, uorinl CUIi Al16l1ok jelo01l'g roudolés 

�Iutt ,"uDuak. i� bntarozuH útkuguzHij I now sdlllltunk. Por· 
Juljoo c,ot!(\g ur. ottl\ui r0,.III· 1-11 It.\"irdahilntnlltot.. Eddif:l a 
uo!gy kozópo.liál) Bl.uk�ll8""�' 

OMor. I. l\dl,ljo .,1 l'o,t.luluh'Áuyoyol. -l. �(Í\'ol oem tudjuk 
miben votottók főlre, tllU{jCllot 110m adhlIlIllIk. a. Attól függ, wily 
lovegu kötel(Héu)·t nl Illi.. J. Ho w<'g nincI btltóltott CI óva 

'JUO kor�Da. ll . .  Iu lcnl�(l uukibnllgotfl.ou Ó� kérJc. lll. A7. UI uD 
411111 ol4u\ kut .. lt'HÓUY bLU\-�g(\Ml fngg ; IltlUl h,hetotlou, hogy i1;l01l. 

D. O). N{' 1n \ldvark'·'lll'�ck. 
P. 'I'. órmt'lh·,. (' uk uu,tó" \"I.d· lIl!!'Y Hllmti 6rok WunuU 

f, gywrl'l adówI'lth�ok • .  \ Kr0l,ahclwk·félll Ifuknrnht'.ly ulÁII. ho. 
"fIIdR�lntro hauunltut unk, fog)', ,'radó fiu.tou\ló. 

M O S K O V I T S 
a natomiai  czipö- eS cSizmagyar reszv.-tars. 
M. kir. csendőrség, boszniai csendöraég, CI. és kir. klJzlJshadsereg szerzfid. Izálll16l 
Buda pest, Rákóczi-út 6. sz. Nagyvarad 

A-á •. � � Ja elsörendü ohevro_ és boxbörböl készitett 
kulonlegességeinek szerzödés8s árban részlet
fizetési kedvezmény melletti széllitás't: .. II t i  

Kivanatra árjegvzéket bérmentve kOldOnk 
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HIVATALO S RÉ S Z. 
Biintetőjo:;i rlöntvéuyh\r. 

N�m !\Iblpitttllott IDt'g II Z�llroh\s \'d�égelll.k k i"lOIrll'h', 
n mikor II \'tidlohnk jllgotlnn lebt'hek abban ti bi�.iIl'ru
bl'l1, hogy II �(irll\tI bünhllendű CStlll·kmen:rt kjj\dtlt1 el, 
u midóu tehát It l'Ztig jog:os kÖWlt'IOSl'lwk IUl'S lwm Ib�t'
teSlt eSlltóre II s(irleti t,lIllll tl bliIH'lidi eljlinis megindi
hlsút hl11yl1zlék Idhlhi-;bn, n�m forgott (enn rl'�l.iikl'öl ti 
jogtuhmslig tlHlntn, II mi pedig II Btk. 3;30. �'lÍblt iJt
közö 7.:,nrollISllllk ten�'á1 i lldeki ",Ic-ull'. 

(CIlI'in, 1 9 1 1  mrljns 10. �,-dll l !l l l .  sz. n. l .  Bt.) 

Az 1\107. evi XLIX. tönoóuycúkk nlnpjl\1l kibol'sútott 
.-It',6G4'!I()f). IC ::'lL H. �, §-I\nllk IL /J) pontj n uJtlpjlin 
II dólivtlsuti gapát3zmornök kőzbivnlalnoknnk t�kintlllldő ; 
obhez képest A hi\'l\tnli köt�lc .... �égt\iro "Olllltkozó b�>l·tüilut
tiétté� hivntalból iihlözflndÖ. 

(Cm'ia, t 9 t  t jlJllius 10. \:,fUi l \l I l ,  sz. Il. I. BL) 

Orsfell'tllihis. 

A m. kir. 1\', �zál1ln l'1wndörkl'l"iilt,t hl'rtJgtltlisai S)IIllr
nyu tl'l"iill,l�n, Ht111l' J.:özlit'gbnn. 1 9 1 :!  jUIlUtlt l -évl'] ; 

a lll, kir, V. "ZlitUU csnndörkcrület lrllullsóni f;úlruyn 
It·riill.tén, FtJlMÓSi\tlhthuin vs n hl'Sld(lfl'zl,bónyni s1.llmy 
lel'iilelcn :\'aRybobroc�oll. 1 0 1 ::! jRDllIlr 1 'lhel : 

II m, kir. VI. �7.Ómu usnndöl'k\\rüllll györi siHlrll�·1\ 
ttll'üttltón Kuróktoleken, I D I I  rll'c'wmbt\l" ':W-tlvul ; Vt;gü! 

II lll, ldl", \'11. t'iy.llmll űilondörkllriilet devni sZI\rn)'1I 
Ieriiletoll Hnl l'ilU\.n, 1 9 1 1 c1011Z6111hor ::19-0\'(\1, I öt�iil 
flSbélJ ólló örs .Ulittnlott fel. ... 

Orslovnsitl\s: 

A Ol, kir, HL I'Il'Ilínm cMlnddrktlrülot egri sl!llirnyAIlI�k 
ti�ztlllllllai g-yalogdrlll>, I ! l l l ch.>cl!wmhur :!5-i>vel lovusil
tlltotf, 

SZEMÉLYI ÜGYEK. 

Előléplottek : 

Hl t ::'!  jtl lHulr I-óvol : 

n m. kir. 1, HI'\I\mll (!�elldÓI'kel'iil(lt tHlomnnynhnn : 
130rflk IJ!Ljos PS Nómelh 1&tVt\n X. oz. örs\'"e1.l\ tdk, ÓI',�

III'znlrJ I'Z. ú1'IIIf'N/rl't'kkjl; 
uz f) Óyj osundörsógi si'lolgflln.t btltőltóau uMn ! 

t 9 1 :!  jlllllll\!' I -A.,.!'I : 

II m. kir. y, 1'l2111ll\1I l'lwlHlórkmltlut tIUol1uln)'libnll : 
I I J'otclt :\filHUy, hHIH ,\Injotl, CSI1kd .JOzsM, Wllji'li\ .Tó

ZRO!, TJüley .TilIION 0" Robol' JünoH CSt(Jltl�l'ök ;  toyli.hbll 

19 1  r JUIlIII\J' 1 -�v('l : 

fl lll , kir. Vr. HÚ�lIln t'1It'lllllil'kl1riLJljl Illlotlltill)'MlIln :  
1·'nrkIIH �ltlll\l.\' ci'lundőr, l��" l/dOr ,';:, ol'.'wt'::et6kk,'. 

](I\tonn.i szo)gnl n t i  jel : 

«\z J .  o";lilÍlyn Il'gliny�(igi kn.touni :O:.l.lllgnluli j"lIl') �lInt-
III tnlt : 

1\ lll, kir,
. 
Y. �lIt\mll cH'ndt'irkuriiltlt IlllomtUl)"IIIJtlIl ' 

l\.k,dll )hktil)' jlini�tinul·-:t('r, ] lI t I rll'l'll'ILIhN 'ln-Iln. 

Jt'lrÖI'Vl'ZOLŐi jelvényn) e l  011l\t tilt t,�\..k : 
lll. kir, 1\', SP.111ll1l l·"l'n�lörk(>.riild lillomlltWllh\lll 

Hllh\z�i Ltí�81ó, :\Jihtllik .ló1.iWf, �lik.lós ]l1)]t;, l\m.l\t's 
,hi nm; YL,  Báró ntt''1, Fujt's 1111rt" lle)t'1,,'g ')"llÖ ( j , ür1!'\" 
'I' k l  r 

. � ,  
II " lIll ' (ltano , Benyá-g .JOI!Sl'( c... �dllnirJt :'Ilnuily 

l'lwnc]i))Oők. ' 

LOVH,gh\si jntaJomdlj. 

A Dl. ki ... II. Sv.llmn ('s(\uclól'kl;lriiluf l\llomtill\'lihnll : 
UU/lZ T.Jipót jtlnlsörnll'iitlll'. \'1\1):11 Pll1!!;Ó �itlrton CI 

ÖI'S\"t'zotö t's Nngy J\I\hllllll cSeudőr l'Z. örs\"III.tt:i : 1  3 
tlrh" Himon Vt\lI(h .• 1 csundör Cl!, ör.'ivt.'z.'tó t'!-I KiN." (iMltl!" 
t's6ndör :1 � I1rb, ; tOY!i.bbo. 

It m. kiJ'. lll. $zllllltl csand61'kllriillll ,l I1onlliu'.lIhnll ' 
('Hók Gábor uz. órnwstor, Rnrk6ez." J,\UO:-' .'i"

·
l'ntlór t'� . . 

örtt,·uJwt6, Sollés" ISh'tln, Búnynj ;\fihtl.ly lIs Jllllrll JiJln 
(I.·wlldórök :J 3 llrb., Lo.jtos Y tlndl') l'Sl'llIlOr ell. örs. 
\"tllwt6 t'!! I'\,ktltt> 1"Mf\ncl t·.'illndór I I drh, ; \t'glil 

n lll, kir. l Y ,  �lIlimu o�t'nclől;'k.lri"ihH ti.Uomti.ll)"ttbull ; 
I�ndll �likhi" iir'i\'tll\l,tö luirom drlJ., G,rnrlli I",!nin Ót

lllt'�It'r I{(it drh, (is FljOS LojOl) (Il, Őrmt'.'1tor l'I�Y IlrlJ 
ta 10 knrolllls ntlUlyhól tilla IO\"ilglth.j julnhltudijhnn 
I'Oily.l'si! t(lt t lIk. 

N�\,,,tl l toztnt:ll-Ol, : 

A lll, kil', IV, sra\mu IlS11IlI!örkurü!t,t tUloIIUinrú.lltlll ' 
\'Ilgyfujli Jtínos clh1ndór, n lll. kit .. hl'hI,Il"Y�lliuitlll�lll' 

urunk t!ll J . óvi 1 7f1,:-l65/YI ll. sztim nItlit ktlH llIlFfl'rltll\'l' 
IIlnpjll.n, V(lzotókUtwó! • :\'ng'y� -11\ vri.ltolltlttn. 

. 

A Ol, kir. y, I!Iv.Jimu c!wndörkllriilet ,tlloml'lllYllbllll ' 
1-l1'l1l'Rllr .r/lllas lIsnnrhir, 1\ m. kir, bll!iilJj'mill

-
iRllhlr 

;
tr

nllk 19 1 1 . 6\'i 1 i7,tiOfi 1'1 II. �l'!llm nhlll klllt .lnKl'rllily" 
II ltlPJt\U, \'l'lIoftiklll"'l" • ITtlr«úllyi. -1'a \"'ti ltOIlt.lt tA. 

HI\znssl\grn, léptek : 

\ m. kit,. 1. !lZIIUlU c!wnrlórlillriilllt tlllolllAnyt\btUl : 
:\1 illtU)' ltit\'tin jlll'l\s6rw�'st�r, 1�ldrülll lldlllhnl, 1 9 1 :!  

tll'Of',lllllbm 1 11, tln, .\ptlo.l!lln. 
Hi ld<'llli Andl',í� t'v., Örtl" l'zllt6, l(\l\"llt's Zsltz�alllllhnr, 

I �ll l  IlllUi'ltllllblll' I H-en, .\h'i tll'lh'll. 
A nl, Iül', n. HIIIlIl1I1 .'souclthlml·ii!ot 111l00ntlllylillll ll ! 
I\.ullú !'t\tlll' I'V.. ÚI'ltll.tiit\l', 'Póbh LicHIIvnI, I fll l IU'Yllnl 

hor �ú-úo, fIúdttll\l\t5vIL"I�dllllylln. 
A lU. kil" fil. N!lllmn \'i'Mllldrkl1riilClt IIHOltlllllyt'ilmn ! 
I lo.!tik)" Igllllut jt\nlsdl'llI"stor, VúRó HllJuh)tI, 1 9  t I I4l1tlPI. 

I li-lhl, JUIIIIII.plltihntl, 
..\ m. kir IV. R,timu l'HI1IHldt'k.lriillll IIl1oltllIJI)'tlbull . 
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,. O·."·.,,to. 'fomZllflrt Err�t'bett�1, l'on"rat K'roh' �, � I 
1�11  1 d.cl(mh.r 1 4--';0. l'onyhan 

HratylDka Juno� c (i r�>. lelo, 'ft'lkó .\unA\'tll. I �I I I  

Bn�tJ ... zlu� 13-8n, HetpaD. 
_ 

rlBrnbtin FlOrian (�l,>lldör L ijr"Tddo. BoW1f\1l '[nr-

wt Rózal"sL I !I I I jnnin.;;, 13,'1;0, Ft·]",óronan. 
. 

ru"t.,na 'riklos cl'! örm.·�tcr, Kufiá Elza JoiannIlL 

1 �l l l  nonmber I :!-én. )I .. ró·nyben. 

'laté Ferenc! c�endör n. ÖJil\'t'z, tó. l'opoYic� Erz",'

bo. ;1._1. I � I 1 no\ t"ml�r I �·en, Mé rama ro",sziW'lt'n. 

Yátadi .Tlloo .. Cl.. or,.;'fczt'lÓ, 1I0ro,,; ,r<iria'-al. H l !  J 
do>czt-mber 9-én, Xag:'i1arnli.0 . 

.Takah :\lihli.ly ('Z: or-.l"(-z .. to, )rárku� YNonil.:áyal. Hl t l  
non·mltt'r Iti-an, Yh,k,'u. 

Branl" {�yórJtl" ,·z. örsHldo, Jiorodi 'lariáYIlI, Hlt l  
... z.o:ptemlot.r �:�'9D, BárMah án. 

E.rdd Jozst-f ez:. Órm.· .. tN, Lőrincz Eklkáwtl. I !I I I 

non-mht'r �6-áD, llO .. vIÍD. 

(�.öri F"r>"pn; Cl. 6rmc .. kr, Ro�tás Idéval, I ! I !  I DO\'. 

I I -e�, AI"'oszf>ntmihál)·on. 

:\ m. kir. Y. �zámu c�l'ndőrkerü1d állomanyában . 
Talo.� Súhe�zler c�"Ddór CZ. (m:H'�zl'lÓ, Szikonl. Er

::u-éh..ttel. 1!)1 1 nO>t·mk·r �5·éD, Halll"'�llgyarmllton, 
Hihar Flórian c",,'ndör l'Z, Ör8\t·z,'tő, Pav!ol-ic., Anto

ni8yal, I �11 t nnwmtwr �.-'-I;D, CIturAD 

A m. kir. ,"U. <;zámu c"l,ndórkt'rüJ�l Ollományában ' 

hrt-� Józ�d ez. ÖrSTI:Ztlő. :\unlli. Rozaliá\ltl. 1 9 1 1  
-okloht'r ::!!I-én, Csik,,"l;l'lltdomoko�oll, 

'Xag:v l..azár '·z. (Irmt·�1t r. Imr. HInnkávaI. 1 $t I I  ,In·l.. 
10-(.0, W·,·iz.,o. 

(jagyi l"t·rt'OCz ct.. órm(·�t.'r. Hurlai Illanll. I 'I!  I f1t·('z. 
4--1'0. Pl tro�énJbaD. 

A m. kir. ,"IIL ... zamu c 'ndlirJ;.t,rüh,t nllomnnyá\J1m : 

SZiknnl hhúH ez, örmt'!lI'·r. I\aló Julio.nn{n-al, I�I I I 
.1. ':zemlJrr 1-1:11, Butl"zentmiháIJon. 

Ikoki, �1ih(!.ly ez. ör"",'zt!tö, Lá�z\ó Er7. .. ébdto'I, I �I I I  
nOHmher 1�1·,··n. S,.amo .. doh., ... .,n. 

bú 31 i:!. 

H �1�f��I!l��:. _�\�n2a��1!� �:�i�� 
Glücli )1. {hl ön, Budapc;;;1. 

1\., LI .. ,! l�el'ellc:7;�tér IS. 
Tel�foll : I� - 41. , 

iróJ:t!p' kollékek szaiüd('t�. 
Javlto·mubely. 

ÓRÁK, ÉKSZER EK 
ezüslllpmilel" ..:lli na-czIIsl d i:-.ztát'oyalt 

kUárólog !cOflnomahb mU16-lij::btllg)6.rllu·OD bt�rtJtltl6\. 
Lr6!1jlbb .n,Dl l"611ds�m 

részletfizetési 
, .. , J ul,·� mtU.11 t ... 

F I A  B U D A P E S T, = 
VI.,  Liszt Ferencz-tér 9. IVÁRNAY , 

e s  
könyvnyomda, könyv-, papir- és I roszer-kereskedés, a magyar kir. 
- csend6rségl hivatalos nyomtatványok legnagyobb raktára. -

Kónyvek, levélpapirok, imakónyvek és lró-Izerek dus válasz/ékban. 
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