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Külföldi bűnszövetségek. 

.\ fci\'árosi lapoli:bnn nap-mtp után Olt'gjclenil{ ,'nlami 
hO'iszahh-rövl,lehh tudó�ila� valamely büuszön�tség ga
r;ízrlÓ:II\.O,ln�llil"ól. R�lldt'sl'n II külfőldön llÍ.t"zóclnnk Ie 
lll; I's�m(>nyl·k s igy bennünket n dolog nem igen érint. 

Nil.lunk l'Zl'k II bÜI1"ziin�t!'égek, szen.'Dl'sért" c!'.[lk eg.\'-két 

j·lhs(·l'l'dl'tt �S ÜSJf.'IJl'" IDt'sterlegeny igllzlill k�zdt.lt
It'g:t>!oi es ügyetIlIll z::-nrolálSl mlll1öv�ri·bt'n jeh'ntkl'zllflk, 

IltHll I( �jtcnl,k IIzunlmn ;,emmifelc '\"t'l:izelyt magnkhl\D , 

hiszl'll 1\ mHI.Q'IH" _f,>kde kcz� cd,ligelé meg nl�fil szüll·

h·tI ml'g s hizonyos, hogy ba lIll'g is szüll'hH;k, IIIH 
igl"n l'ü,·id ph,tú ll'i"il. 

.\ kiilfóJdi hiinszövctsegt.'k haáJIl OlaszoH_zlig. Innen 
,"zt'lerltl'k el II bíH.iYetségel{ tagjai F.urópn és Amerikn 
llng'yohb d.roslllba s ezidöszerint legtöbh "tlll bfJlölül< 

Aml'riJuibnl1" 
lltíl'oru ily(>1l H'szeddmes bÚflI:izö'\t't!\ég leü·zcM(.!'öl 

tudunk; l"zek: fl JmUlorra, a mafiin es a nrt'kt'1t.. kez�. 

�[imlhó.l'om hün1'izo\"t3tség togjaillHk ültnhlJ\os"llghno 

föjelll1m\"ollllsn II tetll'n�éggl'1 }Járosult \"llkll1l�ről:ióg, II 

nWllszság, t'�O·ll1ásközti szolidaritás, liitl1no toS folcg tit

kOl, !o\zt'rnzcttsrg és hogy �pecziál.il:i Ohl�Z I\lakulntok. 

.Tt..lh'mzi ökt.'t meg al, is, !.Jogy érl.dmes, sol;szor diplo

mlind rt!lldelkt.·zü mün-It t'mber�k is tagjaivo ViUllllk, 

II művelt ula�z ttirl'i\dlllom nBlll epen tipültJh's örömcn' . 

.\ lill1l\Orrn t\z l :-iOO-lls óvel{ elején ft'.ll(jdött ki teljl'

bl�lI. I\.dll'ml'tltmkiolldt ugynn m!l.r nl. J liOO-us é ... ekbl'U 

lS, dc nkkor mi'g SZt·j"vt'Zt·t1ell voJt "i hl.gjni "om voltak 

nugy SZlllll1l\1t1. Blír. úgy mondJuttni. ezidőhtJll lill l' II 

knmornl '''SI'{'Ht:''mol,onít, kiirtnsáról fi7. I\kkon olas1. 

kÖzhi7.trHlhH�i "Ü;zOJl,Y0I, közepette gondolni "l'lD lelH"

ttJtt. "lit l"PP 1\ nt'p fo!ytonol'i hnhortl8kodlí�1l segit.·ttL' 

fl'jlörll'sc'lwn olMig, hogy lIlilr ti mult sZIí.zndhllll I.nlmu

ltltOR. lIlondlllltni Imtollnj pontossngn sZl·J"l"'t'1.ettt'1 hirt 

h t,kk�pl!n kiirthl\tailunllnl( bizonyult. 

Hogy il kllll lornlunl, Iwl rmgott II LJoltsiljt', Ilzt hnM

I"OzottUIl ll. kÜU101'rishik mngnk sum tudjúl,,, \l'lipolyl 

Sv.itziliát " Idtalnhan lkJolllsZtlHI7.1igut tllrtjlik s/.likl,bb 

Iltl7.újúllnl<; itt IHlkl,aut (pl, s inntm terjl,,1t tO\'lihh 

Ilnnyirn, hogy 1\111 .'gr,,1. nla�zor:-.zogbiHl H'sy.el�·l.ztch lll. 

(tJ..,- rs YIl�YOl1hjztom.n,l{llt. 

.\ szülőoko., mint n It.'gtöhh hüm1l'k. ennl·k i� 1\ nyu· 

mor, 1\ munlulllélkülescg, oz l-lrköil"stcJen"iog, II ndlrll:l

talunBtÍg, 1\ gYl'l"mekok �Ibng-ylltottsrigll B II mtln·lettl·u
IiPg. Olyan fogyatkozások eZt-'k, II mt.·I}'l·k 1'I:�yt'ill'!o\un 
kényszt>ritik fi különben is minden cr!iiilcsö" rrzes nél

kűli, minden rOI:ll'iZl"ll hajlú. mÜ'·tJlctlt'n emht>n 1\ .I0g
sertf.!'ck t'lkö\'otéséro. 'l'elmészl'telit:n "úlmuk uemuo/!y 
apndlla" dt! folyton BZllporoclik. S1.I'Tl'Q("scin a három 

hümszövetségnck ezon alakulatIl buz:.iját, ()JI\Joi7.ur�?ligot 

nem hag)·ta d, bal' talán l\Z már !-.zi.iJmcli bizon}'ult, 
A kamorra titkosan Ch eg)'Sl'gl·sl·n vun Slt'rn·ntl, 

rl',.:-yelmczve. Ez lebctön� tl.!'zi neki, hogy bnjba 1i.,'rüH 

tt\gj!tit az igllzslighzoJgáltatús kl'Zl� ,dól, Illt;g 1\ kln:
biztonsng l'mbl'rein'l \"Illó I'ró�zll.ko� t'7.umut'szl\llIis unin 
is kimenti. 11a lll'fil sjkt-l'iU ,'�\·ik-mnsik hUfolo·u kl'rlilt 
knmorril'ltatár8 megmentcse, \"ug)' f1Z dfngott Jlotáll 
súlyos börtönt JmpnIl, elokt'rlil II l<nmorrlt:iU'l urgyilkos 

törtJ ,"agy kése s hizony mo.r utlm cgy hlintl\tö hil'o, 

rundöt1iBztviselő ,·n�· más kozbizton!o\ógi IiÖZl'g bllH 
meg ilyen módon. 

A knmol"rán ltk YI\lllllik I"Ondl'� 1l1Ilpf'znl.ó.lyai h" nwl.wk 
rt.,helt.lröl, jogo hól, kötelcRf'égekról bt'szélnek, nót II 
togokkal �zl\mbBni büut�tö intézkedéseli.f\t is hnlnlmllz
zAk. Yanunk II saját kl·bt'ibell niakitott fl'nyito talltlt'!'ni, 

melyeknek intczkedései meg Dl'm ft'lebbt'zlwtők, nm 
külön kamorristl1 péDztáruk il". Bl\tnm l·1 Jt'ht!t niluk 

mondani, hogy ritka fegyolml'zctt es fegydmct is tartó 

tár:lllsIÍg. 
A lmmorrültllknnk, oltekillho t\ bún útjli II 8zel'zdt 

jÖH'fltdmektől illl;g olynn rt'lulNI jöwtl,'lmiik i� 'lill, 
U 1l11'lyért tullljclolllwpen jugs�rl'ln\l"t Iwm i� kl'il l'lkön't
niök. Kéjl1ök, hérkotsisok, korák. bonlárok, bnrkti!-<ok stb. 
cZl.k IlmoJynn _önli.vnh's� ndo6jwtői II lUlmorrúuak. 
'l't'rmészlItesl'll czcrt il ka mona rész(>ról hntlllltósUll 

l üdl,lml'ztl,tlle k. 
\l'l;.\m t'gy olt\SZ lltCZllÍ 1\:1\.0)'L1I\k ,\llUllrltl hnrlltja 1\ 

knmorritihl, ló II leányt útjnin l·lkil'iéri, nlg)' bü':Ou)'os 

Involsngnil 8Zl'llllllt!1 hatja s hll II It'liny n'letlt'nül 
lJujbn jut, ott terem fl knmoni"fl\ gyilkos törc\"l.l ,ugy 
kesc'wl l\lltlt\'1l 8 kt'zdödik II hnrcz liI., .. trl,·hllllilnt. 

Nt'lll ritkll. l'�lOt. hog:v II liHmunisttik UZ lltl'zni lenllyok 
b't'gits,;gevt,1 ("sl\lják törbo l\ltlOzlltaiknt. .\ It'úny 'UIUI111 
ütun·modnn jrentl''''I�1l kf\jl'h.:ps urugyl' 1\lultl. nh'gkiizl'-
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liti az íld018tot s talalkaJ.l bJvJIl. Az :ilrlm:at Cdul il 
(''Iabitá fl 8 mq,QeJenik 8 tülalka bt>lyen, U ml-)y tr,hb
lJ\ Ir l"alam \' lIlt;t·bh. dha.g:\"atott rt:.;zf·l,t-n "ün B 

V .... Da Az áMuzat klllanfhagytif.'rt majrlDt·O) mind. n 
ihE fl tben det�'fHl tiz"t IDtOlg. mert I találka hl yf>JI 
Jn 11 legyJlk(,ljak. S7.HmO� t"H.'tlWD rillanak tll) .. �7.Ut II 

kumor ,"""':lk h·clI mÚfloD aro)flik (elt'lL . .:\z Ji)llI)/.lItol 
tl,blm)u€ (,.ltIallholják fl vagy c1á .. ..,ak� \"Hs.,.'y n.lamel.'" 
fulfoll,� ,Iohják s t'kkr.p .. n ,·ltünh·tw'o ;lZ .:iruló nynnw
kat ha ... ,dalf:lD k ... r,·"ik II kö?bizton:-:igi kÖzl"gd;. nY. ali la
Z:1t n�'lJmLllllnul eltúnt. A TI,odur:.ég ug'Jan tndJu, hOO'\' 
a kt-'I,gdt liMolat kumorri .. t:ik kt.-Zt· által pUS7.tult d. 
rit. Yllago�,úgot aZ l·��tn alig d ... rith .. t. 

na a karnorra tagjai 7.�ákm8nyra t""znek "znt, uz 
teljt'� 1:":.(" úhen II kamornt p':'nztáni.t illl·ti ml'g. Hilka 
ponto8<1ág�1l1 szoktak a t.\�ok a �z'·rz,.tt z'likm:inynyal 
l,t;számolni. El. igüwlja le�jubban f�gy.'lm,·z,·tt"l·gük.,t 
_\ pl-uztá"l,a },d,))."t pf;n2ek tekinté-l;rl's rhZ,", a mii
ki,tlo ugolí k:ir,jak, ti k.j .... bh rÉ'.;z a nf<m mükodőki-, 
:Il l)l't('�j·ke �S n filahad�a�rve!:'z1l·II .. (') sujtott l:tg-ok 

(. ',,\átIJ3C 
\ h:ilmOrrll lagjáYll I.;nni ig"D m·b�z, r\?1 mlldj:t \'all 

a f. \,t'ldnek. \ a$!�' kipróhaIt kamorn tn .. zül"k f!.' cr
rn�k, nz ill,·tó, mt'ly t' ,·tl,t:-o mifJIlt'n f'·lIfJt·trte w·llml 
tlig!B\'R \·álhallk. "IJ�' pf'flig \·akmt:'ro .. �g� ... 1 h �Wl!,\·dh·n-
8�gg-.·I, ll .. a mt·Hdl li 1t'�'llagyoLb ÜI!'yt's6�#,g"1 � kürtil
tt-killte. .. ,I·1 I�, ul�·un hünt!it'lekmf'uyt kiint ,·1, mely 
td.:inlply"� (;,,�z('g,'1 juttat a kamorrn p l�nztó.ranuk � II 

mdl,·t' ».1. ,-lkiívet6 t+-�ti ü��"·!'''�g'''. \'akml'rf)�r-gf-I, 

hgY'·llen�l:..\"r'· e"i g..\'ilko:; .. u�r.1 yalo d"zauhágit1 millll"n'" 
iH'Pf'1l iga1:nljl:l. 

Akar a jn kaiunIt ll;"")" !r;p "It; II jfí kamtlll"istu Ilt 

fokrul fnkra, \aD "J.:arnorri .. la inas, I"geny, \·lWJ .. agIJ": 
klunorrl ta, kam'Irri,ta füniJk é� línrn',rn"ta kapitK.ny. 
Kal'Hannlk ,·.,ak ,.gy \"8.D. do hugy az "J.:Ú·.)"OdH lIzt c!ll1k 
a \l1"·,�ágo� Iwmorrislák h ti kllDlorril:ila fnnij"J.:ök tlul
Ják. Eleklt",l alaulo3uhb b"okn:tk n!:'Jn 8lahad tulilll, 
kWiUdll II klipitanyuk, vagy II hO�Y3n ok nt:\·'·lilí, �il 
'1lpilano., 

\"an !D('g "�gy fajtaja u k"mf)rri�táknak, II kf1fnl)lTi�lo. 
orJ(az,la_ Ez húnt· eJf!kmenyeiklwl1 akti\' n�'izt n.·m \"bZ, 
hall.·m a flt-fletl l'!!ákmányt penzz,! tt'�zi. It'·nll�z .. rinl 
"h1.J(�,)tt. ri .. fi nwlldl kipróhált (-8 f·"lJkiS vllhl�a""IJR 
kamorrtlJtukkul '·'·W'lt,·tik '·1.1 fl munkilt. 

,.. 

AkarnoTrIt. mil'lütl \'ularrll·ty btin('8�kkJJJi-nj' hrH,zlül 
\"Il.-lt·twl fOJ.,fJUI, tl'f.Oait "\űbh kprn/;zolgálllhu küldi Iii. 
Miwl"n.·kellJtt \, kl,<z'·ml'lt áhtozat \ug)'oni ntoznD\'uit 
lillapltjl·,k HU'g JI'Juto-:lIn. Ekkor Jön II (;'n.\",-gt-tij lt·véll..! 
\Hlú lSlIrl.lá . Ha t"/_ 'II dm�n�-n' W'Jn \·ell·t, rüúll"s"Jl 
a l, �nu.gy"h\, kegYdl'·II:-i'f!:gt"l H'sn-1Jlljtják fi j:.,')-·ilko�
Illl;tot 

4.1,tOlll12. kat 
z' , ,·"1 h 

rt:Jllh "ell \a:.:yono� huntltnrsail. I-"ril hól 
KlJlflllth. rit kB II taOllulnuk m'-'�. ru,·rI IIZ 

==�== 

dh-lIj vD&O"oni \"iszonyait n�m 19t'n huljuk olyan pon
to .. au megálla.pítani. mint öaját honfi.tÁ.r .. uk�t. 

J,.leDle&! It. kamo:rri�láknak Olll::izur ... znghan a ,.it rhói 
I �küdtbirúsag előlt (ol,tik "gy nagy p"rüli, Ö�szes"n 
l:� \ áfllottja van (' pemt·k. '"' muga1 II kamorrit;ta kapi
t-an\"f j" \"átl allt bt·I ...... ztek. Az csküut"zéki tárg,-alás 
m('� a mult fo\'" már�ziu� ba\"áhan kezrlő,lött ... � zóta 
még miniIig folyamatban van. A pt'r előreláthatólag 
t . ..:ak az idén fog hefl:'jt.'zö,lni, 

Érd,-h ... t-nnr-k a búnpernek az anyaga, 
�'Y nil pol� .. i házaspal nak meggyilkohí ... áról '·an :-iZO, 

"\Iinnhttl'n, n fi'rj is, a f,.)espg I .... Mok ideig biten 
. ... zolj!IÍ.lhik II kamorrát. dl' Iltilhh :inllÁst kövt:lttek ul. 
min- di.il1h II nöt, késöbb a férfit g)'ilkolták meg, :.\Iikor 
a nÍ/t mt'g�')·ilkoltak. a rf-mlör��g R I,'g-ongyobb rendet-
1"D!\'f·.ghlO'n találta a lakást. ú/U' hogy pleintc rahló

.!!'rilkos .. t.igru, majd (plt?hny,",cgi drámáru gondoltak. 
K,·r .• �tf.k /J (erjd mindt:-nr,·I(:. 11 .. · 1]1"01 talúltllk s�hol. 
T'�r<:zer ('.;ak birto erkezl-tt. bogy n férj,·t iH mt>ggyilkol· 
tilk; ,,"t,-rod a t�Dgt:rpnrton talaHák ml'g, 

l1\"1'n modun ml'gdölt II rahlti,., yagy félték�ny�ég foly
lAn �lki;vl'tet1 -,-'yilko:-.�ág lehetöspgének alapja jJ.l, ku
latni hzdték tehát a háza .. par m1lltjlit. �ike-rü1t m"g
Úl1l1pltlllll. Lo):!.\' a meggyilkolt InizH,.,par komorrista volt 
tO igy li n.Yllmozá!-.t ez irdDyblln fulytatnt kitll·rült. bOIZY 
il gyllku!j"i:Jg a kamorri,;hik bo,;!-zumÚH \·olt. Toyá.bb 
:t7.nnl,un it n�'()mf)za .. soran nem ig.·n jntottak. A gyi!
k" ... ok hzn·kt:riti-<,j� olyan óriási akadályokha ütközött 
hogy II renclörség hivatalosan IS kijel"ntl'tt,·, uliszt>rint 
a j�l,·n c:sf·tbl·n nem k;"pes tiihb erl'flm�nyt elrirUl. 

Ern- t'�.,. (Jlu'!z e:'."nrlrJrti)o,zt, (ap,'zzuto, álruhában 
I l! \·ig It kaInorrJ:-.ták tlí.rsaslígáhnn bujrlol\vn. annJi 
adatot t..ryüjti"Jtt ö"szt." hogy "-'-'1' "úp nlipon, snját 
fel,·If)� .. I:gf.r'·. h·tar toztHttn m�li.t II knmurristll kapitán.,"'1. 
... ki-zn nrha a l:{ várllottut is. 

T.·rm'·�7.etl·wn 8 rendÖr8(�gnl·k 8 ('�('lJclörtiszt "'Zl'n 
t;ikc:n' ig-,·n Iidlom..tlt·1l volt. li mindl.·llI'lrOJl II ll·turtóz
tutottHk lIrtatlan�ugúl akarta ldnyofflO1:fl1. maga II nn
pulyl lIl·p i!;. Lm·ly .�zin mélyr'n mintliJ( rflkolHS1.t'n\"t.�zl'tt 
II kamorri�takkul. szinti-Il fi tdnrtóztntottllk Ártat1nn-
8ligut hHugoztatt8. ám rövilh, .. PIl II c:st·oclijrtis1.t igaza 
lJizoll�·111t bt-, min· Dll'gindult n hünnilli alj/mb. 

Énlt.kt·.'"i, llogy a ttirgyuhi.!1t 1·1"inh· JI j,·lt·UICVIl \"fid
lotl"I, fl·nyegl.lo i·s rnkoncútllan vÜiI'lkorh'M- miatt bizony
talan 1I1I;r(' ,·lnapollti.k .. \z ,·lllök II folytntólagm; tárgya
lÁ.. ukun l/U'!onló indrlemwknok dcjd n.·tmrW. tlgy nngyobh 
vll"lhtr/'I.'z..t kf.szittd.-u, H phlum lJl')y'-l.tl.tt,- ol 1\ \'"ád· 
loHaku, II fol.\'tlltólugol targJllhi. ... "01"11;1. Igaz, hogy még
i,:,'y i .. I'Iukf'zur zavllI"jílk II hirHyuhí"it, ,Itt f-Z AZ intl··zkerlé� 
nf.rnih'g 101'1.:11)rtc őkt-t. 

\tt'·n·k Jno�t a mfi�tJllik nlflkulJitra. II JflnlTilÍnl. 
.\ IDuffill Itlgjui mt>fit'·r!o:('güket It rnnl1 százllfl 50-I:''' 

I n'II"'I! tallulhtk II kllmoTI"I tl,któL Biirtiinukhl.'1l ioJllt\r-
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kedtt>k m(lg. 8 a közös ROrs. nyomoruság, n sZt'aéDy<lt'g 
é� (·rkolc ... tell'n""ég cbakbomar t:zt:ht i� �zön.t"I'gbl' 
hozta. 

�ag)'oD jdh'mzo Dt:vet vettek fd. mt'rt II • maffia, 
olasz , .. zó magyarul körülbelül gODosmettd jdent: il 
maffatfJrl': gonosztl'\"O; il maffatto: g:ono�zttltt. 

Xt:úik különlwn llZ oJa. .. z n�p elött igen �zimplltikn:-., 
mert bjzonyos nimbu,",zMl tettfc'k szert akkor, a mikor 
':;rtHlml,,.;t·hb tagjaik sorából néh.inyan II 70-t,!' t;-\'ekhen 
az. olnsz I.Hlamhatulom t;-lIen izgattak. Akkorihan tárgyal
ták nz olasz adóreformokat ,; mert a maffia tagjai I'Z 
dhm nyíltlln ízguttak, sokan korültek börtönb,' . .\ nep 
eZ'trt jóakaróit Jlitván bennük, üJdözöttsegükért rokon-
8Zl'nnzett v('lük, pártolta, r�jtt'gettt', sőt nl'm ritkan 
anyagi támogatasban is tPsz..-sit�tte óket. A nep erkölc!-i 
és anJllgi himoglltli�il mdll-tt aztán ök is oda ft'jhidtdi, 
bOg:\' rö\'ides..-n minrltm rt'udü t'S rnD,t.. .. 1 túrsadnlmi 
osztályból kikcttilt tagjaik lcttt'k. 

Olyan l'It'''��geH l's ft'lQ'elmezett szerYt'ze-tc a maffinnak 
nincsen. mint a kamorrállak. :Nyers Nii:-.zak nt'm ft'ID'

\"erű).;. inkább II c;;t:l. fonclorlat, ravaszsá�, iigye" .. eg az 
Ö t'1,:mük, de ebben aztún igazán me�teri tökelete-;-;j:gre 
ülték. Egy Íntt's vagy mozdulat elegendő, hogy .1 mllffia 
tagjai, hll különb,'o Roha s,-'m látták t'gYUU:lst, fl'liHmer· 
jék együ\'totnrto7.ásukat. 

Eh'ük az öHszetartozás éR ti hatalommlll nZt·mht.'n Yl1.ló 
szigorll ellenállÁs. A ki ebhez �rt, az társai döH Ilttm
cf>ak rokOnSZI'1lVl'S, de tt'kint�lye8 aink il'. A ki nl.tn 
�rt abb ez, az mogám bagyva yas:r.r l'Ipusztl1l. vug)' 
hamarosan AZ igazságszolgáltatás kezéb� jut. 

BáxmenD)'irt' e1Yetemültek. egy dologban elütn,-'k o 
kamorrudáktól. Amott az l'rószak, il kegyetlent:it;g, n 
b08�ZU járja., itt II ra\'RSzsag:, ügyt'sseg. Vér ritktin tapRrl 
kezeikhez. Amaz feltétlenül erdek es \'erszi.ivt-tség. elUl'Z 
kizárólag csak itrtlekt:izö"etseg, 

TI'rm�szde!ol, ha kell es mos mód már ninC'st'n bátra, 
a maffia Sl'm ritul ,"isszi\ ti gyiJkm;ságtóI, ez tlZOnhll1l 
l'��_k nagyon ritkllJl történik meg. 

�I'kik (öc7.cljllk II zSllrohis Y8R."" cR�tlás lit jáD ndo 
pi'1l1:Rz6rzés Hn rUYnszsRguk, üg.Vf>'1!'(-'gük (',., lelf'�enJ"s, 

!o!égiik áráD nem jutnak kellő lIredménybt'z. odél,b lilIa

nak, dt' gyilkot,j),ó,grn oem vtltomednek, 
Lohctnl' öket l�gyH7.t·I'üon zSl\roló bandá.nBk is lwwzni, 

mivl\1 ti zHorohíH kÁpcú főfoglolkozásukat. 

Emlil,�Rr" óT(h,mt!� SZl'I'H1zetük nincR, Mllltlonkl mugá

nak z�nrol. t'�HI.I, ft Hzerzutt zSRkmlinyból bt'BZOlgli1tA.tui 

mit "tIlIl hlL Egyml\foiflal sz�mbl�n ninct'lllll'k kütdt'zl'U 

segcik. Y l'Zt,ttijül( uim'n, r l'ZCliik 1'1-,'}'(-'dül II közöt' biin. 

Az olasz közhiztonRÁgi viFizonyok ujll.bban janlItIlk, s 

igya hú.rom hünHzö,'ctségncli l'Z az nl nkul at u, SZl'rH·Zt't· 

11'DHOgO miatt. mlII'ÍI-. pUHztnlófélhell mn, EI kt.,lI iSlllllrni, 

hogy II mafJill l.lIl.n l'\ihrrel tudott megkiizdlllli a oln'l2. 

c!wnclőr cs rendör, t·Z !lzonban nem tiszmn llZ Ő t'rdl'

mi.ik. Mll�ll 1\ martia RZt:lT\'ozc,\tlenségl' volt a llltöres \'ltl!.Y 

hukfl!< e�k főoka. bozzájárn1t ebhez az. hogy 1\ nép jq 
dfonlult t"lük. nt.'m palástolta többé búneikt'1. nem 
,',:d,·lml'zttl őket. nt'm rejtt'gdt\, ökét s ig,'!' tulajdonké
pt'1l ''z a maffia kimulo-;8nak "gyik kopori>ós'Zegt>. 

Telj"�l'n ugyan mpg Ol'm pu�zta1tak ki. de számuk 
n�yon mi'Jit('.;appant s ujllhban nagyobb kal.ihl'rü hun
c .. dt,krni'nyt mar nem is wl'rnt'k t'lkövdni. 

.\ttprl·k most öl harmadik �zintén vt'�zt:ddmc ... alaku
lat, u birht,{lt • fekete kéz. jsml'rtctp�prl'. 

_\ ft,keh, k�z, (olaszul .mano nt'ra" tipikus olasz 
búnszihetség. mely különőst'n Aml'riktibsD kl'llt'metlt.'n
klJdik nagy :-.ihrrt'L 

Az ugyanazon allamht'li lllko:-.ság, ba llZ uj yiJligba 
kinindorol ll!l,c"-;uk ft \'Íszonyok mt'gengl'dik, odakiinn 
i� tömörül; u magyar. Il fronczia. a né-mt.'t. a spanyol, 
az olasz mind·mind leht'tólt'g egy hf·lyen tömörülnek. 
Igy hlt'tkt'ztt'k _\mt'rika nagyobb v8ro�ail,all, Ne\\-l'ork
ban. Phila�lt'lpuillban. \rashingtonbnn az DRvn6Y�Zt:ltt 

idt'�cn negyt'flck. "annak nemet, japan, spanyol olas?. 
stb. nt'gyedek Itt aztán a bozai ."zokásoknak bodolya 
plnt;-k. -raunak , .. aj át iskoláik, papjaik. ujságaik, stb, Tt'r
m�szt<tl'�, hogy ha együtt vannak, elótör a regi virtu,,", i�, 

E tekintt"tLl'n az olaszok !Ot'm kivételek. Hnzájukban ti 
munkát lhml igen szerették, hogyan Bz .... retnek 81. uj ,-iJág
han a meg nehezebb munkát? Munkll nélkül azonban 
Ankrikúban nt'IU lehet boldogulni, nem marIld hat 
mns Juitnl, mint a- hün utjarn h;pni, 

Igy szűl{,tett ml'g a magát .feketl� kéznl'k Dt'VUZÓ 
zs:uolo banda. 

l"ogásuk közismt'rt. A kÜ:izewdt gazdag gyároso8k 
VIlg)' mill.íomosnak lnelet irnak, bolO' meghatározott 
11l!IJrt:l es irlóhen bizonyos ös�zegd dllponáljou, mert 
külOnbl.n II megz"'llrolt személy Vl'lft.'1 "alnmelyik hozzó.
tarlozóJoollk ml'gölc�ével fCfl'yí'gt.'tóznt.'k, 

Nagyritklin pórul járnak, dt> póruljl\r rendszeriut a 
megzsarolt vagy ml'gfenyl'getett szt'mély is. mert fenye
gelesüket ezek is beni.1tják. Ezert "ilU aztán. hogy igen 
sokun eltüket ml'gmenhmdó, inkább fizetnek s futni 
hagyjak a wszl'delmes banda. tagjait. \'akmeröségük 
bntartultlll, bZl'mbt!:izállnnk a hatalom mindt'n tenyl'zo
j�\'I'1 .-; mujtlnt'm mindig: sikerrel. Hitiba az amerikai 
ki'PZl,tt cs ügyl'1i rontlőrsi'g mindeu fH.rl'ldozú�a. hiába II 
hif(isll�ok Iizigot'U es peldlit staflI/Hó itólctt" a fl.kete kéz 
mor tlnnyun eltl'cjedt szövetség, hogy Amerikn t'gy�Jóre 
nyllgodhw Il-WtlUdhat kiirtásároI. mert egy kiirtott ta�a 
holyóbl' Ilk(i.r száz uj tog is akad. 

Ll'gnjtlbh trükkjük fi KYl'rml.krahlássnl kapcsolatos 
zHurolás. l';:öl'ülbelül ht\rom en' a ft'kt·tt· ktiz h&gjai egy 
dU!-l�uzdug amerik ui gyárosnnk egyetlt'D g)'l'l'lUl'kót rabol· 
ták l'l. .\ �5't'ro1l'ket t.'lhllrczoltak tnnyájllkm, kikt:'nler.· 
tt'-k AZ3rIllItZtba fdől s mikor a s.Yt'rl1l�ktöl hallottuk 
IIlllpjnn az tl.)Jll 'il�ODJ yü;zonyuit ml'gismurt�k, ll'ydat 
irlnk II g)'liro!:>llilk. ho&,.'\' eg.Y�tll'n gyermeke kt.'zükben 
\'IlO, " azt csak ugy hajlandók \'Íssznndui. ht\ ugy 

POLGÁR SÁNDOR 
ol'Yoll mOez8r· is kr;tszer gyárolnál 
telepe. Spest, VII.,Erzsébet.ktirut 60. 

leejotAn,yotlbbllD hellere,belek Oan. betecipoUd tn.r 
uak, ktihulrek, t.uken,. Ilk, m, kir, lIab, Pol&�_I'l e 
drvkbtók, gummihuilo,ü: Itb. stb, - g6pu lrjrgydbt 
1°81.0 C!I b6rWllot"u "UI" aa iille"8:le�.C!g, CI •• k meg' 

adandó, mily tAlV' tluU6grHeUk, 

a '_III Ilir.! UM 
bMet.!.l ..... � 1o", .. hd ... · .'D,..O,udJra. t.potoh-t-a4t.a..U. 
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em16kszem - 10.000 dollárt deponál fi város melletti erdő 
egyik közelebbről meghatározott fája alá. Az apa azon
ban, _ igen helyesen - nem sietett a pénzzel az erdőbe, 
hanem a rendörséghez fordult. A rendőrségen aztán igen 
leleményes, másrészt azonban elriasztó cselbez folya
modtak. Uindenekelótt az egyik vegyeszeti gyárban 
három darab nagyobb minőségű) igen érzékeny büzbom
bát készittettek. Éjupk idejen aztán ft kitüzött helyen 
elásták ft bombákat. ugyanekkor több markoa rendőr éB 
detektiv elrejtőzött a közeli sürüségben. Másna.p ft korn 
reggeli órákban csakugyan kijött három ttlak fi megje
lölt fáboz, s látván a frisseD felhányl földe� ki nkarták 
kaparni fi pénzt. Kapa.rás közban aztán fl három bomba 
felrobbn.nt s olyan káhitó büzt terjesztettek, bogy 8 harom 
alak közül kettő nyomban elkábult, fi harmadiknak ilzonbfin 
sikerült megngrani . .Az eh'ejtőzött rendőrök terlllesz�te
sen azonnal előtörtek rejtekhelyeikböl, s egy jól irány
zott lövéssel t:llóbb ft menekülő harmadikat leteritették, 
majd pedig ft másik ket alak eszmélt�tretéritésébt'z fog
tak. llitünt azhin. hogy mindhárman a fekete kez tagjai 
s hogy munkanelküli olasz bevandoroltak. :Néhány óra 
mul'f3 előkerült a gyáros gyermeke is. Az amerikai biró
ság példtit akarván statuálni, egyenként 6- (i évi feg)'
háZlil itólte a három olas&. 

D�bó.t ez csak egy eset! Számtalan esetben a kétség
beesés, ft félelem bizony linyitja az erszényeket s nem 
egy esethen vagyont jelentő összegek vándoroInn k il 
fekete kéz tagjainak mindig üres zsebeibe. 

Nálunk hlagylHországon a három ismertetett búnszö
vetségröl komoly formában tá.rgyalni eúdószerint még 
nincsen ok, mert minálunk meg egyik faja sem bukkllDt 
fel igazi formajában. 

Akadtak ugyan a multban s valószinü, hogy a jövó
ben is flkadnak majd, ügyetlen zsarolók, kik a rette
netes fekete kéz nlairással, fenyegetö levelt:�k ut jim vénzre 
akarnak szert lenni, no de ezek olyan ártatlan es sajná
latraméltó. szegény kezdők, hogy rendsze-rint már ':l t 
óra alatt kézre kerülnek. 

Nincsen okunk félni, bogy hármelyik alakja e bÜl1-
szövetségnek hazá.nkban fejét felüssf', elvés;!;re elég szigoru 
eszközök állanak rendelkezésünkxe, bogy fl nekünk kul· 
lemetlen, vagy gyanus küJföldieket a legrövidebh idó alatt, 
hazájukba küldjük; a hazai zsa.rolóktól, mar t. i. az ily 
módon zsarolókt61, nem kell félnünk, ezek ravaszság, 
ügyesség és leleményesség dolgában jóval h!i.tráhb álla
nak külföldi kollegáiknáL 

ÁLTA.LÁNOS ISMERETEK. 

A föld i giliszták. 
A.:I. Il pá�at1an észTt:v�\"'ö tehelség.� mely Darwin minde� tndomany?s munkájában nyilatkozil., s 1\ legkisebb, masok altat eSzre sem vett reszletakben megtalálja ft 

természet örök törvényeinek váUozaUan összefüggését, 
ez az észrevevö es észlelö tehetség még a földi gilisz
hik müködésében is egy egész uj vilagot fedezett föl. 

Darwin már fiatal éveiben arra a tapasztalatra jött, 
hogy egyes legelőkön és reteken, melyeknek talaját em· 
beri kéz soha sem bolygatta még, egyes tárgyak, me· 
Iyek a felületre kerültek, p. o. kisebb-nagyobb ködarabok, 
hamllInsrsdványok stb. lassanként eltüntek a felületröl, 
s ft, talaj belseje felé vették útJukat, egyre mélyebbtln 
és mélyebben sülyedtek alá. Már akkor azon nézeté
nek adott kifejezést, hogy eZ a földi giliszták munkája 
következtében történik, 11y irányban teLt is a londoni 
geologiai társwatnak 1837" ben előterjesztést. Azonban 
nem igen hallgatta.k reá. A felfogás oly idegenszerünek 
tetszett, hogy az irón ak akkor még csekély tekintélye 
nem tudott hiveket sZtlrezni. Dttrwin azonban nem ijedt 
vissza. Több mint negyven esztendőn keresztül folyto· 
nos figyelemmel kisérte ezen apró lényeknek működé
set, B kitanulta azok életének ugysz61váu minden ne
vezetesebb mozzanatát. 

A földi giliszták, mint Da.rwin ta,pasztalta, a talaj 
termékenynye való tételére a legnevezetesebb befolyást 
gyakorolják, s e tekintetben többet tesznek, mint az 
ember magL Hosszu csatornákat fiunak magoknak, a 
melyekben laknak, B ez által a föld mélyében levő föl
det fölhozzak a felületre, ellenben fi felületet uj réteg
gel boritvan be, azt a mélységbe sülyesztik. Voltakép 
tebát valóságos szántast visznek végbe, megforgatjákJ 
Higuliruzzák, a talajt. Mindenki ismeri azokat a ki
csiny turásokat. melyeket alkotni szoktak, s melyeket 
különösen eső otán és reggelenként nagyobb szammal 
ItIhet látni a fölületen. Ez az ő miívük. Ez által por
hanyóvá tétetik a talaj, keresztül hatolhat rajta jobban 
nemcsak a vb., de a levegő is, miaItal rendkívül emol
t.etik annak ·'termelökepessége. S e munkát a földi gi· 
tiszták még a legkeményebb talajban is elvegezik, s mi
dőn masként már fúrni képtelenek, megeszik a földet, 
s II szó szoros értelmében átrá.gják rajta magukat. Ez 
á.ltal a földrészek azervezetökön menven keresztül, még 
jobban elkészíttetnak arra, hogy a vegetáeziónak ta
ny",úl szolgálbassanak. A esatornák hossza, melyeket 
csinálnak, olykor egész.::n bat, söt nyolcz lábnyi mély
ségre nylilik le a földszin alá. 

Azonban működésük a talaj javitása.rtt más tekintet
ben is igen nevezete". Eledelök ugyanis mindenféle nö
vénylevelekböl, korbadó szervi reszekből áll, melyeket 
nl1gy mennyiségben visznok be laktisuknt képező csa
tornáikba. A mellett ezen csatornák falait is kibélelik 
levelekkel, v�rry ba talaInak közelükben, rongydarabok
I<al, gyapot· és gyapju hulladékkal, papírral, strb. Ez által 
eme szervi részek a föld belsejébe kerülnek, s ott 
,-alóságos tr!Ígyat képeznek. A földi gili.zták tebát meg 
is szántják a talajt, egyszersmind pedig meg is trn-

, gynzzlik. 
Do még csinálják is B talajt, vagy logllliLbb bozzá já

nllnllk ahhoz, hogy uj taln.j képzőrlbessék. Tudvalevő, 
bogy idö folytávnl fi legjobb tnlaj is kimerül, s bogy n 
természet e tokintetben az altal segít, miszerint az 
esőviz a fölületet állandóan leDlossa� s magával viszi
s�bk �lakJában - a tengerekbe. Helyébe pedig a szik
Iltk szetmalnsztá"a által új talajt képe7., melyet ugyon" 
<'78k esö s folyóvíz salakja. gyanant a begyekllól II 
sIkságokra lehoz. A giliszták, midön folytonos8n por· 
hanyítják a talajt, könnyüvé les1,ik a viznek munkOját, 

B U T O R 
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midőn a Falakat magával VISZI. De elősegítik az oly 
sziklák mélasztágát is, melyeknek fölületét vékony tlllaj
rett.'g képflzi. 8 melyen keresztül nehezen ba.tolbatna li 
viz. ba ők nem porhanyít an lik. Sót �gyebként is hozzá 
járulnak a porbanyitá�hoz. Egész kis bomok es kő· 
szaml"sékot ny�IDek le, melyekre az cmesztésnél szük
ségük van, 8 Rzokat belsejök felo1�ja. szétbont ja. 

Azt tagj ilk ovvel szemben talán mondani, bo�y D. 
múködés, melyet ezen kicsi lények létn·hoznak. magá
ban veve igan hasznos lehet ugyan, dd tekintetb,1 kicsi 
voltuk ra, nagyon kisszerü. Bkkora allRtok valami na
gyot nem csiná.lhatnak. Tekintetbe kell azonhan venni 
számukat. Egy-egy hold földön litlag "agy barminczozer 
darab földi gíliszta él. de van úgy, bogy számuk száz
ezerre, Rőt százharminczezerre emelkedik, Í�s az már 
valami. Ekkora számban már kepp.sek valamin,. Egy 
angol kisasszony. kit narwin kutatásai fölötte érdekal
tek, ö8szesz�dte rt!gg�lenként a földet, melyet ezen alla
tok föltúrlak, s kitűnt, boitY annak tömege �gy ev alatt 
boldanként fölmegy legalább is száz métermlÍ.z"lára. }rÁs 
számítások azonban azt mutatták, bogy százötven má
zs9.ról ken beszélnünk legkisebb BzámihbslIl. do n{oba 
két, sőt három snnyíró1. És ebből kitünik, hogy ennyit 
maga a föld tl1lajdono!1a. az ember sem 1e�z pzp.rt. n 
földért, ennyi friss tolajjal es trágyával Dl'm lá1ja t'ol. 
mint ezek az apró lények, melyek rajta élnek, s természt4· 
beni leszolgálás által csakngyan busásan fizetik meg (l. 
lakbért. 

E mell�tt Van\in az érdekes állatok egyph �zokásR.it 
és sajátságait is tanulmánya tárgyáYá 1el1�, s mond
batni igen érdekes jelenségekro akadt. Minden éJet
viszonyaikban ig6n óvatos. sőt némileg okos állatoknak 
mutalják mogohl. Nappal jó mélyen bchuzódn.k la· 
kaik meneteibe, �ol 8. belőlük táplálkozó madarak npm 
erhetik el őkat. Ejjtil azután elő mász nak. Elő.:jzör RZŐ.
jukat dogjá.k ki a nyíláson. azutnn eges" tl'stükkul Iii· 
mÁ�znRk. c'Iupnn hlitoh,ó rpszük marad benne o. nvil:i�
hRD. Ily helyzet ből körül kutatjrik cSll.tornájuk nviláf;9.t, 
ha nincs-u közelében valami levél. vagy egfliltalábaD 
valami táplálékul flzoJgálható test. E helyzothöl, ha va
lami veszélyesut v6Bznek észre. villámgyorsan tudnak 
eltün!li lakuk mélyébp, Olykor azonban egészen is odn
hagyJá.k �satornájukat. s föl alá mászluilnnk éji!:'l p.lt!RPg 
után. S Ilyenkor npba egészen máshol fúrják ht. magu· 
kat a röldbe, 8 új lakást ('sinálnak oly bl.lycn hol 
töhh táplálék ig',k.zik. 

' 

. ��z8zt!1 ti�_ tavaszszs.l. mikor a rcggulok bűvö"t>k. fel
tUl'Jok II feluleten a fölelet, 8 ezen túrás alatt rf'jt6znek 
�l. A madarak azonban ismorvéu már azon snjátsAgukrt.t, 
Ilyenkor �zoktak vadászni reájok, s relQzedik öket a 
tú�ások alól. Olykor nagyon is jó fogáHt csinlilnak, 
mIdőn azen állatok - alkalmasint ft hideg kövl:ltkezt�b�n . eg�Bz csomókban búj nak rakásra. A bidegl�n klvul IcglDka.bb ft nedvesség az, mit nehezen tudnak elszenvedni. J...Iakaiknt is ez ellen szokták kibélelni Rejt n�dv�R időben a röldszlnen lt!vö bejárást ul is Rz�któ.k zar�:lI, 1 .. �elckbÖI készitett dugóval. 

. SzemeIk, �z6n. állatoknak nincsenek. de ft \"ilágORSflg mint máRlR. fogekonyak, különösen pedig azon végükön, melyen 6�áJuk van .. fgy ha p. o. éjjal RötAtben előhújtak lyukalkh?I, s hIrtelen valamely lámpa által vilá" 08-ság ára'iztatJk. nallY hirtelenséggel megfatamodnak'" cs 

ulbúvnak. De ha 8zájjal ollátott végük földben vBn, 
t.estük többi reszét meg lehat világitani tetszés szerint, 
eszrl! sem lAtiizanak venni. 

A hangok iranl fugókoltytalauoli, Lehet közeliikben 
kiabálni es lármázDl tetszés szerint, mély és magas 
hangon, neID zava.rja őktlt. Da egy dol.&banas, mely a. 
földet éri, azonnal visszahúzódásra bírja öket. Szagló 
erzékük, úgy látszik, szintén k i  van ftijlődvo. Fött vagy 
nyers húsdarabot alakuk közelében azonnal eszrevesz
nek, s h a  t'gyet közülök megégetnek, annak szagától 
Íszonyú nyugtalansággal búvDak al. Az izlóa is ki van 
nálak fejlődve, s ba p. o. vöröshagyma os káposzta
lavelet találnak egymás m�llett, mindig II bagymalcvelet 
eszik meg elöbb, _ 

Még némi értulmi tt!hetségokct Sam lehet tőlük 01-
tagadni, mely igeD világosan nyilatl.:ozi k nklwl", midőn 
valamely falt.lvel",t. vagy egyéb hi.rgyat kelJ lakásuk szük 
c6ntornájába bevonszolni. ft falevel�kE:t mindig hegyes 
végükön fogj lik meg. mely esptuen a b",vonszolás Bokka.l 
könny�bb. Oly lb,eleket. minő p. o. a fljDyüé. hol kettő 
van ös�zt!növe, a levél szárán ál fogva vonszolják he
folé. Pllpirdarabkálíat pedig megnt.'dvesitonek, s ÖSSZti
göngyölgelnek, ba masként a nyilásba beférni num 
akarnak. 

�lint l'zekből iB látjuk, oly állatokkal van a fölcli gi
lisztlikban dolgunk, melYtlk minden tukinletbcn több 
flgyolmtit érdemelnek. mint a mennyit a z  amberiség 
eddig reájok forc1 ifott. 

KÉPEINKHEZ. 

A legöregebb főherczegről. 

Hajnt'!· főberezeg, hiborszomngy úr Ö FenRéget, a 
CH. (Í� kll'. 5!). gyalogezred tulajdono8át illeh ez n jolző, 
ti. ki I k27. évi január hó l l -en Rzült1lven, II már betöl· 
tött R:-, évével a IIalJaburg-ház h>gidösl'bb tugjn.  

A fObel'czeg 18.j�. évi febrlui r :.! I ·én lepett báMsslÍgJft 
néha.i Károly föhorczeg, az aspernl gyözöo{,li egyetlen 
It'ilD,Yával. néhai ..-\ lhrecht fiihtlT<'zeg tá bornag)' nö"éré-

. y"I : )[ária }{RI'fJlina főb(-'rc7.egJli)" ,l. .\ legön.::wbh fó
hlll"CZl'gl pár a mult hó ':! I -(.n lh'cshen ünnupeltt' ml'g 
gyemllntlakodnlmát, a melyen. II I"okon fö}wrc;wgi tSA
ládokon ki,'w, királyunk ö Ft>If<iége i8 n;RztYto'tt, bogy II 
Cőher<:zegi pár irúnt mindenkoron (irzetf 1"0l(oI1i szert'
!l'fűt és lisztelt!tét ez által iD móHó módon kifl'jOzeSl"c 
Jut ta8sa, 

He ünnepe volt ez a ritkoH'lgBzlímhn monö ('snládi 
ünnHpély az osztrák-mllgyar mOlln,rchilÍnnk is. mf3r1 a 
főlwr('zcgl aggastyán, tisztcleirmnúltó ('gyónisége os rokoll
erziJlctc folytán, az f'gész bil'odalom

· (�lőke1ő köroiben 
ú.ltnlánoR tisztelotllflll és SZCl'ottJtllHIl részesült. 

Ez alkalomból közöljük fi b\görcgcbh főhorczugi par 
jól sikorült arczképcit. 

• • •  

A 8zatmál'mcgyei ál'viz, 

A nll'nnyin' lélckemeW II rt'nt,�hb ismc'rtotett családi 
itnl1t'pr"ly, annyira leRujtó " semeolt áhrÁ1.11lnnl( to"lthbi 
kt;pl'ink,. a .mdyek a Rzatmúr megYi.ben ft. nRpokblln elő
fordult nrnzkatasztrófáról \'aló filhótclck. 

F
IGYELMEZTETÉS ! 

Ne venen addlR gram.Dl.otont ollton� 
hflDI:lom..,d Tagy b'rmlly Dl ou! hll.olil.'r.ert. amig 

R E I C H ALADÁR m.h ...... . 
ko,dlő ., 

BUDAPEST, VnJ/o, l!lDP8ZlBHÁZ-UTOZ4 27, n6.a�: 

..... ri .... 5% .. ,d ... , !  'alI 
képei á'legyz6kM el nem kórl, 
Ilmely IDII'on len küldn, :: I Grammotan 22 K euton 35 K hangl emezek 2·40 korona: . 
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Xl'ID "'7.0katlrtn clöttünk az ilYl'n e;;emény, IDl'rt h!sz(>� 
alig ,'an tava "iZ. tl mdy an;zkat.ll<;ztrófíl\"al n l'  sUJtana 

hazánk qcrik vagy má�ik vide�ét.. Ezutt,al II l:)zam o�. Il 
keleti �Io.Ryaronl7.ág- Io"IDt' kt'vegheo �l�bftly�.zot�. rakon
c'záttan rul�·(tjll ]r.peH ki a medreho! � ,ontot t .. d a 

Ti"záboz már közell'l.uj \iMkét. Több kÖZ<.;",gOl·k okuzott 
renrJki\'úli lui.rokat l'Z az ón;z, de mindl'zl·k li,c;ziltt l�·�· 
tilhhd k/Í.roHadott a szatmllTUll'gyei Fpbrrg-ynrma.t 

. cs 
Panyol!t kÜz,",r.gd; lako ... ság-a.. mely otúhh!nak ti.ihb mJ�t 
ma�ft;l("zf'r fcln,i Jllkos�ágn ma.jrlllt'ID tplJ",,,en cll'il'rn ef) 
haj l{� k nplkül mnraclt. Ezenfelül temrrd�k t�karmán;\' f'S 
luí7i:'l.llllt iq pnsztult cl. �öt még . ��be�elt·t ),; l:�t:tt al(��
zntul. ö ha a t)zamus torkolatanal o�sz6torJodott JPg 
IJamllrl}�nn mt'g num indult yolna a VIZ kiönfc>se �tán. 
talán poy ":l' mt'lwkii lt volna mt'g a. úz állal t(·IJe�un 
,'lőnttlttr'kiiZ�t:�l1í'k a magasallhan ft.'kvó templom kör· 
nyi'hr,· F;ZOrult lako .. �á.ga közül. , . , JJrv IlZOD.'Sl1 II viz ,·j�'Izahuzó(l:i.s� �fi a ,rőgfólll �,egel:.:-. 
nyujlB.� mendt. mell utóhblhan ba�tarsltlDk egy.�e6zt' IS 
,Ii('�u''f(.tf" .. J..ú;m·miikii!l,,:;t ft'jtdt kl, megm,·nekultek a 
\r'::,rpIlRzlulú .. ::;sl ft-n�·t'gl·tö \"C!'zedel�mhö)

, 
r:..; .  lJ megJ': 

laku.� .. agántt.J.; álilozatk�sz:-.éoge fol�,tflD �mdJI�rt aDJa� 
.. t'git8&gben i� r,: .. ze"ÜIh-k e.� él�lemmd IS l'Ilnttattak 

HIREK 
Adomány. A gJöTI ht>lyőrRég r� c�pndörség ��tí.l:lzti. 

kanI, a ft·hruár 1 t-Í'D h 8ogver . .,t"oyny,,1 1;'1..')·bekotiJth·n 
rendl"zptt tunczmulat88g tiszta jéjndelméh,il, fl györI 
!u:árnyparancsnokság nt ján, 50 koronát adomá.nyoz.�tt a 
lr-tt-..,itenrlri ('sfoo<!<ir"égi internatus Ja,·n.ra. Ezen uJahh 
lldom6.nynyal az alap vl1g"yonn �(j.3(J1 K 07 fil1erre emel
k�a .. tl 

A1apitó oklevél módosítása. Lapunk foJyá évi �, 
sl-ámanak birei közott jelpztük voJt II bUDHcldml lm
niszter urnnk a Panajott Sándor-fele ala.pityány alapitó 
okl"vl.I.· nehány pontjának módosítására irányult szán
rl"kat. E hirünkke) J.;aptsoJato!'an. mai számunk hini
tnlos r(·!<y.ében "zósz�rint közöljük a mórlo!-!itást tnltal· 
m8.J.ó. mo"t megjelent 1 08,:)4-1 d·1-, 1 9 1 1 .  I;zamu honH�
cldmi minisztl'ri körr('nddt'Íel 

Gyászhlr. Kr.mics Santlor jará!ólörml"stúr. hiai ör ... - cs 
jó.rll .. pttrllnc:�nuko ft·bruár hó :! l -�n Hián Tnjoghnlt. :\ ni.
ratlanul dhunyt járásörml'HtE't höH h·teTOl' ft'hruar :!3-án 
,kLutim hdYl'l-tetctt a biai temetőben, bajtáriIni p:s7.\'é
tl,le mdh,U (irók nyugELlomra. Xyag:otljek hl>ki·lmn ! 

Egy OrSvBzetö meglövetése. �érne(li Bálint PUSZÍll
vac .. ' i"ir",heh {'z. örsvl'zutö, fognlykil;f>rt:ti �zolgalatból 
IJl'Vonuli,hlJll, fIJllTulÍr I S-án ('sti' hc!t és nyolcz óra. kö· 
Z(jl1, fl pu,ztanlcsi határhan, kót i�mel"dlen cgyénnul 
találkozott . kik diih· ml'gLltnmod1.ak. �i'm<ol1i firli\"l·zdŐ 
fi mf'gfutamorlottak ",zHlnélya,zonos"á)o(lÍ.nilk mf'gúl lapi,hlt. 
tlúm czf'ljahól utanuk immodott, mikfil.h .. n II rnon,·klilijk I'�yikű hirtdr'lI JDt"gfllr1lnha, 3. kiizel,··LI' f·'rt örSV'·Zf:tüt 
forgó"isztolylyul johh válloJl lötk A IÓvf.i-i kf.i\i'thi'oti·. 
lwn kuksl".;onfrnrll'sohl"t sZl'nvedctt ölliv,·ZHIi II nlt-d'nyltJ 
tfJ\lihhi tihlöz,; <.,'re lH"·ptf'honui· valvl'in, utohtJi htr lt

'
\"al "h'1'utt dnll'Jldmlt . .\ "úlyu8 nr:rül�Mt �z'·l1v .. d,·tt �,:m{'(1i 

flrilY{'zHÖ li hu.lal" 'bti hODnlHwlyür ... ';gi kórlui.zba ",zal
litlatfltl. \f'·r+·'n)·)iiJ'· t:lll'n perlig Rz,:ll'ski;ni nyomuzit.� 
indittatHtt 

Ellenszegülés. Lapu Antal cséffai örs heli csendör cz. 
ör,,\'czetu, f.·bruár t fi·á.n �Bgyp,7.alontán vt\!oIárü�t'leti 
szolgalat teJjesitésp a ] kalm�\'al. Yl':-\Zt:' .. ?ózs�f barmocl
pusztai lakos�al szemben, kl ,oll�nsz('gule:i

, 
ko�blo� a ��. 

örsYl'zetö köpt'nyét megrngadt� I'S lI�ln�k }1» 'IlpZsLDorJJ\t 
letéph." annak könnyü :')crulcsevol H'gzodo szuron,rfcgy
,"ert használt. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Hazafiság és tolvajlás. Az o�c"z.i titkos . rendőr

scg II napokban egy tillt alem�tl� fi.�y�ljlt,. 1\. kl "gesz n�p
jlil egy hölgy tá".Bógában k�,lonbozo kavebázakban töl
tötto. A fiatalember cSllk ugy, mlDl a bolgy, a leg
dl<atosabb rubákban jártak-keltek é. kót kézzel Bz6rták 
mindtmrele a pénzt. A rendőr:;ég t"gyrtl több figyulmtlt 
sZljotelt a gyan us párnak, minden lépesiik tlt megfigyelte 
6 a vége az Idt, bogy a iiatalembert, a kinuk Dubin 
AdoIr a neve elfogta, A házk utatál:! alkalmával nagy 
mennyiségű értéktárgyakat, sok

. 
arnnynl.'müt, . brilli��� 

i-kszel ektlt találtak a bliásán A kihallgatás soran az IrJU 
bt'ismerte, hogy Ó utazó·z�ehtolv8j, de hozzátette, h ?BY 
fl • ffit!:'.terl:leCJet .  csak külföldöo űzi ei csak azért Jött 
()roszor"zágh� II felesrgéyd, hogy na�y munkája utan 
ki pihenje kisse magát és ÜdÜJjenek. Ugyanakkor többször 
hangsulyoztl1 azt Ü;, hogy O�o!'zol".�z:ighan m é� ��ba 
senkit mt>g nem lopolt Meg Ili magyarázLa mlDdJart, 
hogy mert nem űzi orosz földön ifi ft mesterségét. 
Nom fiztlti ki maga.t, O ro6zorazligban l opni, - mondta 
n rtmdórtisztviselónek, - mert egyrészt AZ oroszok 
c!ólak kevé� pénzt h ordanak m aguJ{nál , másrészt, az 
orosz tör\l�nyek nagyon súgorúnn sujt ják a lopást. Az 
orosz re.ndőrség megállapította, bogy Dubjn külföldön 
�zámo8 lopást követett el és nagy 'f"agyonll. van. Fia 
egy fra.nczia nevelöintczetbeo ntlvt>lke·l ik n ri .,7.tokrata 
�arjak között, Odesszában Uubin havonta ..,zer rube,}t 
költött til. Hir SZtlrlot a tolvajpnr leg;.;lóLb Monte
Carlobsn követett el nagy Jopást, a hol �gy amerikai 
milliomosnak több 8ZaZ\!Zer frankkal mcgtL'rbeJt pénz· 
h\rczáját loptak eL 

Üveg-meteor. A csehorszÁgi un'ggyal akLol wlnden
féla csiszolt tárgy kl.lrul forgalomba olyan uvegból, n 
mulyik ft világürböl ort!d_ A vas, nikkt:l és kőmutcoro
kon kh'ül ogyan ís üvpg-metl:lorok is vannak, ft mj·lyek· 
nuk a. kl·letkf:zese sokaíg rejtloly volt II tudósok előtt 
A fOld sok bolyen ugyanis üveghuz hasonló könkol 
találtak. melyekot boi tűzb.Dyókból kidobott kövoknek. 
boI pedig rég elpusztult ü'f"ogbuhik salakjának tartottak . 
Süss. a h ires német tudós most konbti\táljn, hogy ezol, 
II rejtélyes üveghez hasonló köyuk mctRorifok, melyek 
n töbhi mtlteorkö\ 6ktől lényegesen kulOnhözDuk. Ezeket 
nz üvegmetuorköv�k6t fölt!g II Moldva egyes vidókei�, 
Burlweistól délru, továbhit. Morva.nrs1.ogbRD, azonfolul 
pedig a Sunda-!i�jg6tc-loportbun lovö Billiton-bzigete.ku

.
D 

1!8 az aU8ztrfiliai bza.mzfólcl déli rÓrizóo l,·h�t tah\lm e� 
azok nt II há.rom hely után moldasite, bil l itt1oito. vagy 
llu�ztralitt1n�k novczik, VulknmkUlf tJrtlclutüt:'k l'ztil{ fl1. 
üvt:'gdarahok Df'm lehelt ok. mtlrt a legközulebbi nJlkiln
tól L 'JO kilumclt·rnYlfU tllláltaltnk. azt p<ulig, hog)' eOl
beri tllH>kl"nysegnl'k a lt,H mékci volnnnuK, II vegyi VíZb
gálat czÁJolta mIJg. Ezunfeliil p�(lig turtiar és diluvinlis 
rótogeklwn CB pe(lig olyan ttlrtil�t(jkoQ találha.tók. melyo' 
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ket czivilizált népek csak később nép.sitcttok be. A mol
da-ntek nagy üVl'gtömegeknek a töredékei es felületük 
Dagyon sajátságol). kisuhb·oagyobb bevágás okkal és göd
rökkel, rnel,Yek bizonyos jellegzet�8 alakkal bírnak,

. 
sok

szor ('silJaaalnkunk eS kdetkezésükut Dt'm légkörl bu
(olylis�al. banum fl Il>Vt'gön át v,aló g.y0I'S l't'püless�l 
lebl.4 megmagyarázni. Az Ru�ztrahtt.lk uszta. athUszo, 
szep zőld '{'agy baron szinü üvegek és nagyon karok
tt:risztJkus alaknak. Egyoldalon ht'Dyomolt golyo vagy 
cSt'pplll akúak, fi minI elaruljli.k, bogy folyékony. de 
nem összeálloU állapothan estuk n föld légretcgein át 
tl. (öld fdÜJljteru. 

Szerkesztői üzenetek. 
A �zerkc .. ztosé.g a o;;?..olg!t.lattal k:\))CfoIolatos kérdé· 

.-;ekrc é!i1o ué\ telen levelekre nem vál:lS7.0I, kéziratol 

viFJIz..'\ nem :u1, levélben •• edtg c�ak ig-cn kntótcles oly 

esetekben \'áIM7.ol, ha fi válasz - kényességén él 

fog-nL - nyih'f mo!'oAll Illeg ocm :ldhntó. Kérj ilk ennél� 

to�vn olvusóinkat, hO �D leveleikkel bél) e�et ne knhl
je-upk. 

13.  Hu fl CZilllN a (clúlóglJsitnll dtlczrirn Sf'Ul �li.ltol\l!\ttatolt 
nw�, tuhbl: nem hlOll1tl(lu�ú�r61. hnllem l·"ak lIr.ándi·kOl'''{Ij{rúl 

h.bt-t .zi,. Felj{<I{·lIt��'id k"lI i·lni, 
Heg) ' itlél<i, Yúmu)" !ifl fill ('z�g-n�l, Butlnpc<;l. YL. r,i!'zt 

T'"oreue ·tcr R 
'I'en·czet. A 1,cl'r�("l.Ht n:h·D1t·u)"ck fcldnl/.!"ozn .. alatt {IiInnnk. 

Ki.Jtlllui idopont l,iz(lIIyt:tlan ; (,z ,·d.('u ""UlllIi (·!,pln' lit'm. 
Sch. ÁtI:hu U) 11;':-. C"'l·ndör. B1l\lnpc�t. I IrrkuJcsfün16, 

P,,!<otyéu, Trenc.<;Íon·Tephl1., Bnh\tonfiired, Bll)�iilfl. LIJlik, 'J'Mrn-

hÁzl\. 
CZal). A hallm(jn t(·R � I\)!i dijri,1 s7.óló IX!-iO. {.,·i XXYII. tczikk 

til moudlo : fi bu.<1mNltl'I'st·gl /hjnt kötc!cs(,k fizl'lni .:·t nzok, kik 
katonai �zolgúlati irlcjuk f>lttilti·s(.' í:l6tt, ol�· h·!<ti fOg,vlllko7.1l s  
mintt boc.slÍttatollk ('1, me!y 117. illE-,tót nem tc·th- k(\r1·�elkt!ph
lenuf. b kinek a tt �Ii fdK\ IItko7.á�B neID II katoUlli r;7.0lgftlllt lel, 
j, It,· :nl'k kovetkczm?n)"/.' .• 

7 O. Olva!'."" d lapunk I !IIJ�. ('d/)I�'(lIDlÍut\k :!:{., :!!1. Cll not. 
7.!lmaiban adott 1111�lllJlárgytl iizenetiink(·t. 

100. Konethmúl átló ph ot. S�ClllaFI<CIl k,,1I jelmltkczni. 01-
' (1111'0 cl f. é,·j í. Sr:Ílrull h�pnllklHII1 V. LI.-nak tiltott m:enutiinket. 

S. OOO. Fcnti ÜZCllot olUlok iR sz,,!. 
Kételkedü. Az igu7.fJJ{l!J. dijtalan. 
05 . . 'elenl,;,{;� nl. {·sdrl 11..1. Cll!iljüró ",zBk!l!'.zpllrunl'�lIokl\ílgnllk. 
T • •  J. XYllgJljánok kt:t hi ti!j�7.Cgl·t wegknphlltju l'.·gkielégité'i 

l·�lm?n. 
33. AI'. ;ir"f!uralU·,nok turl')7.ik he"zerezl1i ll7. irIH!ui MlIJ{anyból. 
rL· .. cln h·:\g� Ó. 1. .\ kOl.igfizgfLlófingi }mtó�hJ.: innt�kl:!l, Imnak 

kell llf'jeJolltoni R nz majd intézkedik a "iz megviz!lgftló.'1!l t/i.r
::;:yid.mll iR. :2 • .\ szolgabir61 bimtIlIhoz. ·

l{C'Lullda. Un ueigBzolto.tott, hogy tényleg IlzolglLln.tbllD sórült 
Illog, 7.sol/1jlLt mogknpja. A klillikflro. felveszik. 

Ü I'eg c .. cllflf l,·. }�1tnhi.ltll ; ton·o l·.,nkngynn nem �letkópc8. 

1'7. 

FF.JTÖRŐR.  
'{épf:\.Hllly. 

Vcrstllhí.II).  
Ilires 1l(IJ)lzot, jél} ismorf'd, 
:-)zoretecl il' uOg-yon, 
Yl'dd el az olsó bllt iiji:.t . 
\ " ndknllnnk yng)'oll. 

li oCJ:k:lI'f'! l  vélly. 

• • • • Olyan, miut a 

• , é I k k FiÍtllé" 

"I k , Ká.pollzta 

I ' Széplt 

l M íu;salllfmgz6 

koeei 

.\legrejtéei htltárit1ő . 1 ' ' '�  február H-ig_ 

�flurl a LArolD talán)'t megfejtők közölt egy daraL Erzsébet 
kirilynl< SZBn8toriuUl'Bortljegy 1111170 kieoreoiv8_ 

Lapunk folyó évi 53. számában kiY.ölt fejtiirők 

helyes megfejtése : 

fú;ptafcíny : 480k cmVcI' csak a szemével lát, miuel 
!;:;illc aim'sc/JI .  - Száll/talány : . 1Ia többszö,' n/egy 

VcrK/alany ' • ÓllJréIiY- Ö"tkhly�. 

Ucl)"clicn m{'gfhjtette : Atylínszk i .16Z!ior Cflondör K"ráDllcbos. 

.ti kisorsolt ErZNélJet ku'álJ/Ht! sza.Halm·ium-sorsjcgyel 
"Il!lrí/1.'�::k!l .J. f,'oi(;wliimck J((1)'(;IINclJc.';;I·e elküldöttúk. 

M O S K O V I T S 
anatomiai czipö- és csizmagyár részv.-társ. 

M. kir. csendó'rség, boszniai csend6'rség, cs. és kir. közös hadsereg szerl6d. szálIItól 

Buda pest, Rákóczi-út 6. sz. Nagyvárad 

Ajánlja elsörendü chevro- és bOJlb örböl készitett 
különlegességeinek szerződéses árban, r é _zlet
fizetési kedvezmény mel letti szállításat. .. ..  I I  

Kivánatra árjegyzéket bérmentve küldGnk 
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HIVATALO S RÉSZ. 
Közigazgatási <löntvények. 

\ ke.rtésznek az II ténykedpse, bogy di8znö"enyl'ket 
ü'nm.'l e!:i szállít, foglalkozásához tartozó tevekllDYSeO'et 
képez s az a körülmény, hog'_ ezt nn�'obh IllprtPkl�en 
is iizi, meg mellékiparágnak Dt�m tekinthető. 
(,\ m. kir. kel'tlsk(>delemügyi minisztur I n i  t augu!:Jztub 

hó 3 J ·én ::;i,Got YI. A. sz. 8.1 

Se.J'tések ellldlÍsa, vagy lenigásának fi tönlsköny{'
yezotőkhöz való hajelentésénuk I\lmnlasztá.'ia I!:ihágást 
nem képez. 
(A m. kir. belügyminiszter I !JlO. é" i 63 1 2. 8Z. határoza.ta.) 

Yadászati kihliglÍSi ügyhen csak az 1 8i9. t'\'i XXX r. 
t.-cz. t I .  §-ában köríilirl feltt'h�lekk('] biró r'S t'skut tett 
61'dötisztek, erdöörök cs yadől'ök yallomás:l fugt\dható e.} 
ff!ltétlen bizonyiteImI. 
(A m. kir. belügymiuiszter l �I I O. ih'j ,j207. sz. hatlirozllta.) 

Körrendelet. 
tOS.51-\. :H. 1 9 1  J .  9Z. A I Rokkant m. kir. c:--llndőr

legény'ségi egyének s azok cRahidtagjainnl, sl.'gelyl'zést'l'c 
lél esitett ,Panajott Sándor-fplt' alapitvlíny"·rn vonat
kozó alapitó oklc\'élhcz I'lltltlam kihoc'Hltott ahi.hl,i pót
hntlÍl"ozatot ezennel közzétcSMn1. 

]'�n Hazai �nmtl IlltRhornugy. Ó c-Sásznri és apostoli 
királyi Felsegó'nek ,"lllót;Ji�o" heJsö titko!; hWIÍl'sosa sth. 
mint czidőszerinti lllagyar királyi hODH!ilPlmi mini8zter. 
I.'zennd örök t'mlékt'lt·tiil adom hlllhira mindazokoal;:, fl 

kikut illet. hogy miuttio .A nl. kir. cst'lHlör"tíg z'seb� 

könyvének szol'h:;;ztöbizottsúgno eJöthml azon óhajának 

adott kifejezést. bag}' általa az 1907. é,-ht'll • Rokkant 

rong,Var k irályi cijellclörl(�g�nys�gi eg.vént'lk 1-3 fizok t'snbid

tug-jainak segélyezése)'t' lCtesit('tt Pnllfljott Sá1l(lor-f�ll;l 

alapitvány. karuntniunk lll. tilYt'zetében ozentnl I"t>llzesit

lldök leKvcnok ll?, oly nyugdijns cscDdörl�genyse::::i t>gye

nek is, fi kiJ, sl.OlgAIn.tktlph,lt'Jlst'giiket oko1.Ott ama bt'tt'A"

sr'gli 1';l;It, mely miatt fl,hih-izsgúltattali, nt'1ll kiz!i l'ólag 

8zolgti.lnt ttlljl�siif>síibl,1 l'l(uIJólag s7.erezté-k. " Illumint nt' 

('Ruk :I nyugtlijns, hUJll1m II tényleges állomfinybon el

holt ('st'udörl�gnJJyscgi l'g)'éuckr,f\k nyomurhllll sinylődő 

('slllúdtogjni is, linnéi fogni II f(lnt('bh Jllt'gllt> \"t'zl'tt zseb

kÖu'y,·-szt'rl.:er.;zfőhilf,ollsng ('zen óhojállllli Iwl�'l't n(h-n, lll. 

1!I07. é,'i februá\' hó J ·én lJi\'ntallwli dü«löm liltal kl

bu('slÍtott " onatkozó ahLJJitó okIt.vél l l l ·ik pOlltjnnnk n) 
éH b) bt' liii alntt foglnltukllt IHllnlyon kivül ht'I.Yl'zem s 

az alapitó oklcwlt't II kön'tkt'Zo póthah'llozofttll IIHom 

lll. illotiilt'g a) fos h) ht'tlik nhttt, fl I,Ö'í'l·tktizÚ Ilj )'t\mlt·l

kL'zesl'klt\ll t\geszitem ki 

«fl) oly rokkant nyugdijas m. kir. csendürségi Il'geny
ségi egye-nek, kik önbibájukon kivül bármi oknál fOg-\-n 
mint kereRl'tre képtelenek. g}lÍmolihi�ra szorulnak. hn 
é" i nyug,lijuk öR8zege kisebb II legutóbh ólvezett 7.�old
jllknid - es pedig ezek kö7.ű) első Rorban olyanok. kiJí 
keresetképt<.�lt�nakké szolgálat közhen niltak {'agy II kik 
annyira t(>betetJ�nek, bogy mások ápolá'la, " nro- 8t'ge-
lye7.e�e nélkül el nem lehetnek, továbbá 

b) fl tényleges állományban olhalt csendőrlegeny!;egi 
egyenek, valamint az a) nlnt! l'mütett igenyjogo�lI1tal, 
tllhahi.lozása után, azok nyomorban ainlődö csahidtagjni 
(ö7,\'eg-yek es árnik) - és végül harmadliorbsnJ, 

?IGnek bjt{\lt�ül ezen póthatürozat iit t,,.edt:lti pélchiny* 
ban ki li II i ttn.tnin, annak egy példánya a m. ki,. honvc
dt>lmi minisztériumban, t'g)' a lll. kir. bt>higyminiszteriulll
han, t'J.{Y fl. közalnpitV'ányi kir. üg:rigll.zgahíslÍgnál. t1gy tl 
csendórstJgi ft>liigyelönel, egy pedig ti m. kir. III. számu 
rsendörkt'rült'ti paranc'luohágntil hel.veztdt'tt e] meg
őrzés v';gett. 

Buda.pesten, 1 9 1 2. évi ftl hnuu' Ló 1 0  én. 
Jlaza; Smnu s. k honvedl'lmi minil:lztf!r. 

SZEMÉLYI ÜGYEK. 

Okirat11ag ltIegd icsért�ltek: 

A magynr szont koronA orszagaihoz tartozó CStilldÖl
ség felügy�löje itHaI : 

G(t1fi Ilh;FI jflrásörmeRtel és Fazekas János 1. I'Z. úr
mester. miudkett('ill fl m. kir. JU. szllmu {,'stmclorkrriiJp! 
állomúnyribull, az 1 9 1 1 .  é"i augusztU!; fi-al1l " irmdó 
éjjel n horsodrntlgyf'i Edelénybl'u. ('zoll;ll'f Henrik és 
csalfldju s(irl'imert:- elkö"tltett btil'lJDlSZOros rnblógsilkos
ság tdtesenek igen 1�lemenyes�'n bt·\t'Zl�h.'tt es nagy 
körliltekiutcssl,1 fol.Ytntotl nyomol.n!S után törtent kitIt'
rit�st>, t'HoglÍsu és az it elet 1\lapjút I.épezelt búnjel hiz
tositásáert. 

Koyács Hánclor lll. számu l'!o<(,Dllörkerülethdi jlll'ns. 
ÖI'Olt'stt\r, négy nl.rlnt'g�·e k_özhizton51Í.�1t veszeJyl'zlt'ttltt 
hÜusúl\ etkt'?etnt'k, �66 órán �t turtott :-ozlu..ndatlnn és 
észSZt<rUt<O ve,wtt>tt llyomozn .. utáll tortélIt leleplt·1.t'sl· és 
l'lfogn.sliérf 

1.'IlI,uc!S Sandol" Ill. :szlÍI1lU l'sl'lldörhrületlwti ez. urs
nJzetö. egy tohlljHzön"tkezt>t tagjaiuak, kik töbh nü" 
megye h'rülotón glll'nz(hilkod'í'n, It j közsegbt1u .... <.'szélyl.z
tettek n Iiijy,hizton!-'Iigot, 391; oniu lit turtott igen fáraszto 
�S nagy körültekinte�st.'ll n.'zE'h·tt nyomozás után Wrtt\nt 
kjderitpsl', l·)fogósn es fi bünjclt.k biztositústie.rt. 

.Tllrl1l 1l'lÍ\tlll Ill. sr.nmu c�l'ndől·kt'l'üh·tht:'li ('z. Ilrnlt'S
tl'r, IlZ I !) 1 1  t'Y októher huniban Monostorszegen (d
lepeti uzsiai koll'l'a szetburczoláslinnk ml'ggátlá'ill es II 
jtÍl'\'Iiny t'lfojhisu körül 31 naJlon át nngy odtlsdássol ti" 
ónfl1láhloznSJ;111 kift�telt t' rOcl111<"llyes tc,""ktlnysegeert. 
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A. Dl. kir. \'IL sz. cseudórkeTÜleti parancsnokság által : 

:-;zá�z D!Í'dd őrsvezető ez. őrmester, mert a hunyad

megyei Sztanizsa aranybányá.bn.n 1 9 1 1  novemher �5-é
.
n 

elkö,"etett :WOO korona, tO\fé.bbá, az ugyanazon banya

ban 19 11  deczember 4-én elkövetett :WO korona karÉ.r
tékü arauYércz!optÍS tetteseit kitartó nyomozás uttill 

kideritette '5 ezá.ltal ezeD bányánál ugyszóh-án napú'en
dt"D levő annyerczlopásoknak gátat "etett. 

Xzabó Tamás csendőr ez. ö.rsyczetö, fi Felsökomána 
községben 19 1 1 .  évi november hó 8-án uralgatt tű'zves? 
a.lkalmá�al n tűz oltása és a Yagyonnl(mt-é� körül kifej
tett odaadó es buzgó tevékenységeért. 

.Nyilvánosan megdicsértettek : 

A m. kir. VII. sz. csendörkerü1etí parancsnokság által : 
Tornai Fen1Dcz próbacsendörJ mert a hunyadmegyei 

SztanÍziia·bánj'á.ban 191 L é'\"i nO\'ember L j-én �lköve· 
tett 2000 korona, továbbá, az ugyanazon bányában 1 9 1 1. 
éTi deczember bó 4-én elkövett:llt 200 korona kárértékii. 
aranyérczlopás tetU::seine.k kíderitese alknlmá val járőr
"ezetöjét buzgalommal támogatta. 

Jakab András próbacsendör, mert a Felsökomána köz
ségben 1 9 1 1 .  évi november hó 8·án ura.lgott tú:.wész 
alkalmáTal a túz eloltása és fi \"agyoDmfjntés körül já.r· 
örvezetöjét hathatóS!1D támogatva odaadó és Lnzgó te-ré· 
k.nysegct fejtett kL 

Előlél,tettek , 

Az 5 éTI csendőrségi szolgálat betöltése utRU : 

1912 rebl'uár IG-ával : 
a m. kir. II. számu csendőrkerület állomiÍnyában ; 
Kárpáti lliháJy, Bzent�'lndrási Lajos és Tóth K. Lajos 

c:-;t:udórök ; továhbli 

ugyanazon nappal : 
a m. kir. lY. szamu csendőrk�rület állományában : 
Bodokán Símon, MátiB Pál, Póczos J ózse[. György 

Kosztik Pál, Hajnal Kálmán, Lidál;: Ferencz, Bisz.kup
András, Kovács István lll., Blegye János, llulltyau 
Simon, Gyene Benjamin, Szőke 'József, Farngó József 
és Campián Yazul csentlörök , yegül 

ugyanazon nappa.l : 

a ID. kir. VI. számu csenclöJ"kerület állományaban : 
Tóth Sandor IV. és Magyar Istvan cS8ndórök, -.;.<;en{lőr 

co> öJ'suezetó1cké. 

J,'trörvezetöi jelvénynyel elláttatt",l< : 

A ID. kir. IV. számu csenc1őrkerület állományáball : 
Szabó Gergely, Polgár Mihály, lJnpka Andras, Domsa. 

Mihály, Radáno\'ics István, Horváth Peter II., Csorba 
Flórián, Mnrcsán Gábor, Bálintony Péter, hlikbcJ .H.HOS.

l\laár Dezsö, lí"ek�te IstvlÍn, 'famas Gergely, Laki Pal .. 
Varga József, Sárga János, ;:';zemenyuk Elek, Xagy .Jó
zsef IV. es Ács lshim csendőrök. 

Névváltoztatás : 

A m. kir. VI. szamu csendórkerület állományaban : 
Klein Károly ez. őrs-rczetö, a ID. kir. belügyminiszter 

urnak 191�. évi 13,1·50/VI-a. szám alatt kelt engedélye 
alapján, vezetékneve! �Kutasí.·ra változtatta. 

Házasságra léptek : 

:\. m. kir. I. számu csendőrkerület áUományában : 
Ferencz .Mátyas ez. őrmester, Deák Ilonáyal, E ll  r 

deczember 2-án, Hzépvizen 

A. m. kir. ll. számu csendőJ'kerüJet áUornlÍnyában : 
Kuluncsich Jakab ez. őrmester, Pihajlíeb Juliannáya.l,. 

I 'J 12 februá.r 3·án, Pancsoyán. 

A m. kir. IV. számu csendörkerület állományában : 
Kós György csendőr cz. örsyezetö, Horhász lloná\'al,. 

19 1 ::!! január 6-án, Németmokráh. 

M k k ' k  ' k Icgfinom&bb j!yÁTtUlft.ny, gyönyen'u kili.1litft.s, rendkivül olcsó er II r ere P arn árak teljes jótállás mellett. Cselcélyha vi l'é,.Ij;zletfizet ésre. 
_ Gl1mmf1c, alkatrészelc rendkivUl olcsó á.ron, 

Csendiirs{:gi alLalmllZoU.ak kerékpArakb61 '!o kor., aIka�r6Bzokblll és gummikb61 � O;b  /Lrengedm. réBzellú.lnek. 
Mi·"",,"·' i •• ) •• D É R Y  E D E  · " V.�Ó'ÓP S Z E G E D. ils bérmenhe kllld � --- 56 '-' 

IVÁRNAY • 

es FIA 
-

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

\{önyvnyomda, könyv-, papir- és I roszer- kereskedés, a magya r klr_ 

- csendörsegi h ivatalos nyomtatványok legnagyobb ra ktá ra, -

, , , ' , '  Kónyvek, /evé/papirok, imakónyvek es lroszerek d us vá/asz/ékban. ' ' , ' 

K iadásun kban megjelent és raktáru nkon kaph ató Arga y  Ferencz 
fö hadnagy ú r  által szerkesztett szépiráSi m i ntalapok á ra 1 -80 K, I 

-

I 
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