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A bűntettes ismertetése.' 

A nyomozó közegeknek nemc:.ak II búnözébt es a bű
nözési 11Iljlnmosliagokat klll1 dÖNzerotetttli tanulmányoz
niok, hanem magukat II bu ntcUesckct is, ha azokat ign-
7.110 es alaposan akarják megikmerni. 

A bűnef:ielekméoy gyökereit kerestük es foltalnltok 
mnl". tnnulmnoyoztllk magát az eml){'rt i� a maga vAló
ságában, megligyoltük. mint társadalmi lényt. felkutat
tnk az életér� kedvező és kl!dH'zőtlt!D körülmf.oyeit. fel

kntattuk n búnőzesl' okllit is; most megismerkedünk az 
emberrel, mint hüntettc6sel, mint fi bűnök elkövetöjéYeL 

BüntetteSDl-'k jogi szompontból - általában azon 
egYC:'nt n�H'zzük, ki valamely, az állam altal törvenyi.leg 

tiltott cselekmény €'lli:övctesélwll tnlnltlltik bünösnek. 
Állami és társadalmi élt.'tünk súlnrcl alapjat képezi 

ugyanis az, hogy tettuÍnk semmiféll' C:·rdeket, scmmiféle 
törveny t ne !'lértsenek es hogy mős klÍn'lrn vagy klÍTol'i· 
tá .. árn szabnd akaratból folyó - cselekveseinket nf> 
g)'akoroljuk. Ha valaki ezen örök szabályt megsérti, t'Z· 

zel abheli felfoglÍbat látflzik igazolni, hogy ő nem is
ml'ri el sem a mnsok, !-iClll IlZ lillam jogat, e� nem ti�z· 
teli fi RZl�rzdt jogokat sem. 

Ebbeli cseh,.kmenyet azonban u búntdtesn�k tmhn, 
öntndntoblln al\arvfl, szó.ndt-kosnn és !Szabad dbatározft!Oi 
kép etisógébö} folyólag kell elkövetni, különben cse· 
lekménye - bnr jogscrelmct fogini mllgábllD - mint 

tudjuk a bebzámithatóságot illetöleg kétsegl'sse "úIik. 

A büntettt!scket {tltnlÁnos�Ágban két CÖCsopol'trn ll'· 
bet otlzt nnunk, és pt'dig: 

a) kezdő bűnösök es 
b) II tlzoknsotl bűnöHök csoportjörn, 
Az t'löhbickbez lcbt,t sorolnunk nz I\lknlmi bünözőht, 

nz utóbbiakhoz pedig II hűnözel->I'e ol'öklt.'s utjtin ttll'lll'l
ttJk�t. 

A IninözeRrt> vnló hnjlnmo�itottslÍgunk konin t!t'm \'on· 
ja mllJ..:n utan n wnb nn !lzt, hogy mindnylijuukunk

. 
ok· 

vetleniil SZem he kt'll kl.rülnünk az lilium törvcnYt'Jh,l, 
('snpán !trni ('ngl'd kÖ\'l'tkl'zh.tni, bo�'y bo II I'Oh�Znl 
l:HlÍ.bitú ingern,1 8zembon ElZ l'�yén Ikm tud, \'!lgy nt-m 
kl-Jll'S hihl'rl'�l'n mtlgküzd�ni, ukkor a ro!OSl clwll-kmt'nJt. 

• :'Ilulal\úuv I'n'�llv L,'tníll,1 ('''''llllurfáluIJuRI;\ 
IlliU"" ... " , l'1:ir�u hih kt;\ ni tl1nnllllnll)" búl. 

ft biint nz cmbt'r szinte ösztönszerűleg \lÍltja. ki önma
gából. 

Azt az t'mbert, kit mostoha vagy szorongatott bely

zete II bun utjftTR kerget, dfj sil,eriil Ut,ki onnan,' bit 
hüntdl'� utján js visszaternie, tlzoval oki nem megrög· 
zöthégból foly61ag kövt!t t·l bűnt. alkalmi vag.." kezdö 

blinösnek nevli'zzük. 

A szokásos nl�' bívatü!'�zerii bünözökn�k fl mt'grög· 
zött büuözökct hutjuk, tehát R'lOknt, akikböl már ki· 
\'t'snCll bizonyos erkölc!'i érzesl'k, !'ziute másoclik ter· 

me!'zetiikké válik n búnbl,n ,"aló orökös élé"" 

A bünt�ttf::'bck lélek· (is l'wbertanávnJ ..egy külön tudo· 

mányag, fl _büntetőjogi l'mhl'rtan_ foglalkozik, me])' 

ug)' oz t,lmelethcn, mint a /.'Yukorlatbun különö� gon· 
rlo�sággal tllDulm{myozza az embert s czzel kapc,';;olato· 
san azon \'il'lzonyokat is, melyek az emb�rt a bünözésbe 
sodorják, ml'rt eZl'n körlilmi'nyekn,'k es vi,l)zonyoknakjt:
lent os bZl,rep jut l\llball II tekintetben, hogy II búnö� 
embert nf'mc�nk ingerlik C� csn.lntjlik ft bun elk övete· 

sén', hanem abban mtlg is tartjfik. 
l"öleg a llivatásszerü, a I:'izokásot'i búntettetit'k osztálya 

az, mely gondos megfigyelcs es tanulm á nyozás onyagM 
kt>Pl.zi, tan lllml\u,Yozzák azok éh.·t-viszonyait, t'iZI\I'ma7.1\· 
sat, elöéloh.>t, gondolkozIi si módjnt, ertelrni es �rzel.mi 
\'ill\gnt; azok örökleseb vagy nl.m örökle�es tm'belteé· 

gc't stb. 
\ szokH.so� CIi t:izüleh,-tt büntutte� mt'ghnhirozdsát, i1-

letöh'g Lombrot'io ÜPSAT turini t'gyt'lemi taná r azt a 
téh,1t nllitotta fel, hogy n hüntllttefli 

-
jl.lll'g egy kóros 

terhtlltsegt'D nlap!'zik, amelyet'k oka és mllgynrnzata bi· 
zon)'os elflljulúsokban kt'rt'st'ndö. Ez annyit jelent. bogy 
II l.Iüntet tt·s egy ch'geul'rnlt faj!\ az l'mberiseg Dtlk é ... hogy 

büntl'ttcSD(·k sztilt,tik az l.ruber. KimutllttH azt IS, bogy 
a búntettl's szern'l(,tilt'!; i" különbözik II normnli .. t'D\

bl'l'ditöl; pl. Il kóponyn különlegeH n.lnlijn 1;::-; térfogatllrn 

azt II ft'lfedt'zést tt'ttl', hogy II búntdtl'!-l kOPOD)'lija ki
St.bh, lDlDt az egl;HZt:it'ges emul'rti! Igy !lZ l-lUb�ri I'ZtJI-· 
H'zet egyeb re:-;;willc'1 is !lUandó {'S jullugzl't\,S l�ltl.'rés�kl·t 
tolalt. Avael, ilh-hl' aZ C>sl'mbtlTl,kbe1. hasonlitjn l'zen 
észh�letl'iböl folyól8g: n szülelutt büntt\ttt'st, aki lillitásu 
,",zeriut �a llllH ciYihziu'zió közepettt' vil'szaütött 
vnlnml,lyik tizllzndik \agy t'Zredik osnpjn ra ... Ezt uz iii
ilispolltjti.t aunnk II \'izsglllntnnak l'ft'dmén)'t' gyanuut ál· 
hlOttll Cd, hugy fi különböző nl'mti h(iuh·ttesl'k közül 



CSE)iDOHSJ�GI LAPOK 
��;;;; 

I�J l:! JUUiU5 Iti. 

l"onó .. a , • 
• \ tudományo:'. ",iMg ro\idt<"t·n 

olyan tünde ket es je
f II 'fadállapot YiJúg:o� 

broso 1.'Zl'D f."jteg, ... tf'!oit·i ftoldt, hál' eJismerll', bngy szu
mO� bec"t>'i adattal C-1 maradaolló ertékü felfedezésscI gaz
damtothl [\ bünh.töjogi embertant é!'oi ütteli arm IIZ uj 
lrányrl, melyni-l fogn ft bűnözés társadalmi tényezők
IH'U lJirjn alapját .., rI?8z1)t'n külső (teha.t társadalmi. po
litikai. mÜYl1ltségi ..,th.), réflzben t31et- es lélektani okok 
nyatjak a hiinözesrc alknlmas médiummá az embert. 

Ezt leLd é ... kell iR valóban értenünk II büntattt'5 be· 
l�·t'''' és th.ztult roglllma alatt. 

Xl-ro sza had tehát nljn� gonoszttrvönek, korcsszülött
Dt:k, az t:mhl'ri deg:tJDt'rácziú áldozatának tekinteni a bü
DÖS ... mbert, llt:m '<0Ina ro;zabad kerülni sem. mint egy 
ft:rtózö beteg'lcgheD szenndöt. hanem - tizent Agoston 
swnnt - 1\ hÚDtette!:'lt az t'rkölcsi él�t sznnalomra 
méltó ,,�besiiltjént:k kell tt'kintcnüuk .akit ml'nnel DyO· 
morultahh. annal na�yobb kiméldtel. szeretettel es gye.D· 
gcdseggel kell ápolni •. I(\izmadia dr. mÜ'·tl �3. 1.). 

Tardc Gahrid a i'izokasos hűntett�seket npgy SZtlm
pontból v�th' megligyeles alá C5 t"tte vizsgálódás tár· 
ID'Uya, megkülönhöztetvim azokon élettani, boneztani, 
kórtani é!) lélektani ismérVl..'ket. Igen érdekes és felethi 
tanulságos tanulmítD)'ából az nhibbitikat tartottam szuk· 
,;egei'iekot'k idei kt at ni : 

Boneztani Rz.-mponth61 it bíint .. ·tt�s lomha es tt:stcs 
tim ber. Épen n .. m erö!i. söt gyt:nge izmu. Termutt: és 
sulya meghaladja a rende ... emherét. Ez inkább a gyi}. 
k080kra áll, mint II tolv-a.jokra. Kétségtelen tund a ka
rok ho!;szusli�a, vIllamint a kiálló keskeny es inkább 
ra.nczos bomlok, kiszögelló sZt>mcsontok, az l'rő� előre
hajlott á\kapocs li az "lálló széles fül. Slljátsagos tu· 
neinek tt'kinti, hogy a bÚDtéttesek között - idl' SZIl
mihlL II lDindkét nembeliekE:t, - inká\Jb több fi bnrn", 
mint II sz6ke s hogy a férfi bÜDtettesek dusbajuak es 
t"zakállnólküHek. A ttlkintut például II gyilkoBoknál ko
mor, hideg, a tohajoknni nyugtalan es kereső. 

Kór lia l�ll�tlllni !;7.empontb61 érdekes mt'gjegyzt-I'W az, 
bogy a Lúntctt"Huk sziv (OH túdöbajra bajla.mo�itottnk. 
A �zinvaK�ág éR riividJl'Itils Rzintén f-'li'g gJukori jl.hm
s�g. Hallo €rz�kük nmdkivü! finom. A lJlinh-th.'sek rend

zt'rint ri/vid ?lt--tü t>mbert'k. Az idö,'illtozás hAtáHHal vau 
reli.juk l'i fókf..nt a kl·dólyükrt. • . 

Ami o. lel.·klani ismérvf'ket iUdi, a hűnteit�8t 1f'lki
leg érzi·kf>th:n, a fájdalmak, a szeretel !ol n tfl.rsulás irnnt 
kf'ü'!oIhhj.. fogi,kon�- cmbcreknl,k tartja, akib,c'Il a nljmeM 
hajlamok, "á.!tYsk t<s indulatok kevéRhbé vannak mt'g. 
A huntl·th's .. k hm I.!mbt:rt.'-k, kl'vésbLé i1l�mtud6k Ps ki
bá�lÍ�ok HlküHtéHPre mindig hajlók. Inni ijzl'rntnd .. Ál 
taltihun 1l7. alkobo18zl<rt·tet je\lemzö vonlÍsuk. Ehhez 

járul H\dságuk, jlitekszenyt'delyük, 
zudozá!".i hajlamuk, r:Ha�z:':águk. 

türödöm!'..:>g és vt-ths közöny(i�iieg 

• 

Blfittl,)mo�ságllk, ha.· 
a nogyfokti nl'm

sor,;uk iránt. 

A tudósok, de o. gyakorlat �mLerl\i is mcgállapodtak 
abban, hogy fl buntettesek többnyir!.:' bdt'g l·mberek. 
A rabok 95°0·a tuberkulózisban hal ol. Sokan flzt ÜlTt
ják, ho&.'\" II fortózes a hörtönökben kÖ"etkt'zik he s bi
zonyos is, hogy R szabaclslÍg'I-l\Sztcsi intézetok jl\leuté
kt.'UYl'U hajlamositanak a különböző betegségekre s kő
Iönösen a tüdöbaj ra, v-aló."úgos ten'yészbdyei azoknak; 
ele ezz",l SZemben teny az. bogy ft hűntcttesok közül 
sok fertöző hljtegséggel kerül a íogházakl>ll és hörtö
nökbe, melyck igy valóságos kórhó.znkkri. minó!o!itbetók. 

A ver fl'rtőzött volta a bünöz€sre jell.ntéhnyen dis
ponálja a bünözöt. különösen ft. leszármn zókntil \'alosa· 
gos romhohi�t vh·éu v-egbl>z. A fertőzött vcr zavarólag 
bnt az agymüködésre s igen sokszor, bár a gyermek o. 

fizül6i knruen a lt'gideálisabb DI;l,""léslH.·n ré;;7.e�ül s igy 
fi Illgkc(h·ezőbb körülmények között fejlőelik, mégis II 
hün utjára tfÓr, mert a bün (�iHlja �zenl'Zrtpll�'n őrö1. 
Onosok tnrtjlÍk, bogy ba l'gészspgrs és rendes életdt 
élő tlmbt'r pl.: reszeg állapotban közösül !; igy n�mz 
gyermttket, már a leszarmnzóm nézve l'Z is biltrl'lnyos, 
mert a magzat. életrevalóság tokintetélHm mt.lg(oJ:!ya.tkozva 
jön a vilngra. 

A tudományos irán�·t és fejtegetések ismljrtdcBPt mel 

lőzni fogom. csak bátráltlltnának nLht'li törl,kn�t�mhlÓn, 
bogy a hüntlÓtteli fnjképét (tipuf-Iátl Dag) v01llú.okhan 
megrajzolhassam. 

Amenn)ire igaz az, hogy R. bün talaját számOK ton)'t'ző 
készit! ttlő, ép úgJ elritázbatatlan, hogy fl büntt,lttesi 
julleg is változó es különhöző. Az ag} l'gyes rCszt.\iuek 
túlfejlődése, Vllgy visszamaradottságll, [1 koponyac�on· 
tok aránytalan növeSe. kiduclorodnsai VAgy behorpndó.· 
suk, il �zerve7.et áltaJiluos ít'jletlcDt;ége, vagy IlZ egyes, 
föklint II neDlest'hb szern'k hiimyos ft'jlettségc, külön
böző btltl'gscgek, az tHörökles, 1\ dtlgent1raczió, a kedve
zötlen családi élot, fl, környezet stb., sth, azok n mtll
li,kh�nYl·zök. amelyek a bünözest előtitlgitik. dl' amelyek 
a hűntdtesek különböző fajtáit Bzolg{lltatják iB. 

Hogy eZ\:3k között ha�onl8toknt fedeztt>k flll ('S ez allt· 
pou t-l büntoth'sckot ollztályokhn. HoroJtAk, eZ terméslwtes 
"llümi. Az oBztalyokha sOl'olú� ,"IIMY 1\ fl� külünbözŐ 
Illllkjlli M men:tui különböző volta sZl'rint, ,"agy fi kopo nyil 
(lu(lorodlí.sllÍ, mért4ei, vagy 8Z orr \"agy ll?: ArC'z klilönhözó 
alakulá!oilli. "agy a szcmok abnormáliH tUhisn, ntg�' fl 
halló." él> h\tn'i, ,·agy a fogltk rL'ndt'lll'nl's�gl\i. Yll gy n. 
tön .. ·. vagy II "(jgtugoknúl mutatkozó rl.'ndkiúiliségl,k éR 
formlltlnnságok alapján törtúnik. 

Az értolmiség alacsonyabh régióibn.n a hüntdtcstlk 
!i7.áma u legnagyohh, mt.'-rt ahol az alsóbh rl.ndű lelki 
t...JlI.tségl·k uralkodnak az t'mll�r ft-Il.H. s úgy t'zt.k, mint 
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mel y . 'O p"" .,." . ' •• m.k60 .. bb�i.:::ru2�:(":::t
n
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az egyéb sZtIrvek egeszséges kifejlődéset es kialnkulá'i'nt 
8. hd'fezőtlt'D életvi�zoDyok hátráltatják. ott epen �zl,k
ból (olyólag ft bÖDözé�re 'Való készseg is elöterbl' nyomul. 

Ttirsadalmi. faji, gazda�ági. mü'l;)lt!'liogi. erkölcsi, "öt 
egalji viszouyoknak tudományos. de gyakorlati szem
pontból i� jelentös szerepük van. Mert amennyire kü
lönböző módon bajlamositják az embert ft bünözesre, 
epen oly különböző módon formálódik ki a. büntettesek 
tipus&. is. 

A kcdvez6bb gazdasÁgi és fi magasabb műveltségi vi-
8zonyok befolyá"ll Blatt határozottan a.pad ft bünteUesek 
száma s ott, ahol legke,esebb az irDi es ohasni nem 
tadók száma, s abol a legalacsonyabb n tön-énytelen 
születesek arányszáma, tebát abol az erkölcsi viszo
nyok jók, ott a büntettesek tipih.-us faja (a szokA..::os bűn· 
tette.) is ritkább. 

A ,"Ií.rasok ellenben valóságos melegágyai Bo bünőzés· 
nek. A szokó sos büntettesek itt gombakont szaparoclnak, 
mert élesebbek 8. tnrsadalmi ellentétek. az érdekek in· 
kabb szétmen ök, az erkölcsi viszonyok lazábhll.k, n bű· 
nözesre nagyobb az inger, a ,"arosok nagyobb vonzó· 
eröt gyakorolnak ft rosszabb elemekre, az clrejtözhetes 
könnyebb, igy az arány meSsze felülmulj a a videbt. 

Az iskahizott (intelligens) btintettesek rendkivül ügye. 
sek s feltÜDó módon ki tudjak használni 8 próbára tud· 
ják tennj a nyomozó közegek tudását, tapasztalatait éH 
ügyességet. Az uri bünteUeseket - hogy e kifejezéHsol 
éljek - jellemzi az, hogy mindig feltünö"k akarnak 
lenni. bcszédűkböl, magatartásukból teljes o.rlatlanságuk 
tünik ki, hideg."ért tanURitanak. elegáncziával s .nag)' 
uri. nyegléseggel igyekl.'znek még a gyann árnyékát iA 
magukról clháritani s a gyengébb és egyszerübb nyo· 
mozó közegeket s1.emélyükkel szemben ilyképlm mint· 
egy megfélemliteni; de ha a turpisságuk kiderül, ha 
érzik, hogy a kötel bzorosabban csavarodik a nyakuk 
körül, bűnbánóan törnek meg, esnek össze, 

Az alkalmi búnözőknek nincs kifejezett tipusuk. 
RendRzerint beismerésben vannak, valloma-suk �léggé 
megbizható. A szokásos búntettesek ellenkezölt>g. V Ellűk 
szemben valóban legh�lycsebb a bizonyitókok titokban 
való szorgos gyüjtése, magaviseletük folytonosan éltls 
szemmel való tartásIl., 8 végén kézzelfoghatóan bizonyi
tani reájuk miuden kétséget kizáró módon alja�Báguku.t. 

Úr-e a csendőr P 
Irto: Karabély Ká.-oly_ 

Szombat di-ltllött van. A naprényes, csikorgó tóli lég· 
ben tisztán ha.n�zik a toronyóra hangja, amint t�m· 
pós laBsuBággal üti a. tizenegy órát. 
. Most vl'igllzlünk . a reladott leczkével, látom, hogy 
Jgytlk('ztvk valamtlnnYJ.tlD szólott az ördparanc!SDok -
most rágyujthatnak, aztán beszélgetünk. 

A c�llndörök katonásan, mintegy vezónyszóra pat· 

fontak rel helveikról 6 mosolyogv. emlegelték egyik
nllisiknllk f�lel�t közb,m tett jó mondását; eleinte hal· 
kahban; kesóhb, mikor oz órsparancsnok az irodába 
ment a pipájáért _ hangosabban. Közben n leczktl· 
füzetek, tankönyvek lekeröltek az Rsztalról; ft gazdál
kodó:sl vezeló cstlndór kinézett II konybára; aztan 
úgy 6-7 percz mulva együtt volt újra az örs lt>gény· 
sege 8. kályha körül, melyben vigan pattogott a száraz 
bükkfa. Mig az örsparancsnok bejönne, addig pipaszó 
mdlett taláJgatták, hogy mit is kellene most megbe. 
szélni ebéd idejéig, mert áltaMnos szoktb volt, hogy 
szombat dele1őtt, mikor már a rendes feladott leczke 
kikérelezésén tlli voltak, ebédig valami általános, csend· 
őri szempontból érdekes kerdés megYitatásá.vnl lelt el 
az idő. 

- Na Gyuri, mit kérdünk ma. az őrmester úrtól -
kezdte ft. szót az örsparancsnok·helyettes. 

_ Már en tudom - mondta 8. járörvezetö székely 
fili, jelentösen hunyoritva hozzá, 

_ Hadd h.llom hát mit tud - lépell be az örspo
rnncsnok, aki - úgy látszik - hallotta n beszélgetét:it. 

A mj Gyuri barátunk erre n felszólitásra zavarba 
jött, s majdnem belepirnlvn mentC'gette magát. 

- Őrmester Ur, kerem - nem tudok en mit kér· 
dfilzni, csak ... 

- Csak? . _ Csak ki 'lele bátran, látom, hogy va· 
lomi motoszla'il oz agyában - biztathl jóakarattal oz 
örmester. 

Azt akartam kérdezni őrmester úr, kérem, hogy 
lir·e a cSl�ndőr, vagy nem? 

Erre a meglehetős furcsa kérdésre 1\ bajtársnk is 
meglepődtek s nem tudták hirtelen, bogy milyon arczot 
lehet vágni hozzá, s valamennyien kérelő pillantó 'liial 
merecltek örsparancsnokukrn, bogy mit fog ez most 
faJulni erre, 

(f � .. lá.tszik, az őrmestert is meglapto a kérdes, mort 
pipája szopókájával idegesen törülgelte bHjUSZtít jobbrR 
balra egy ideig; de önurnlmá.t nem vesztette ol még· 
Sl'm. Xyugodt hangon kérdezte. 

- Fejtse ki részletesebben, bogy mit akar kérdezni. 
Mondj. cl, mit látott, hallott, "ogy 0lva60lt, hogy ez • 
gondol,ata támadt. 

- Önncster úr, kérem - k('.zdte n Rzót n járőrvezetö 
csendőr - lapBsztaltam, IAttnm es hallottam azokat 8. 
miket olbeszélni akarok. Mikor fl hadslIregben, mint 
tizedes szolgáltam, nomcsak a. laktanyá.ban, de kint 
fl polgftrok elött is .Ktípló.r úr_ voltam, anna) .. daczárll, 
bogy csnk szereny földművelő l1mbtlr voltam, flki tör
vény rundelutóro kntonáskodom. Majd, hogy álethivn.tá· 
somul válnsztottam a csenrlörségot, azzal fi lelko�ilő 
tudatlal kószűltem új pályá.mra, hogy ott szorgalommal, 
igyekezeUd meg fogom tudni szerozui magamnak azt 
az alapot, fl molyen valóban úr lehetek. Megjegyztlm, 
hogy ón nom Rbban "éltom az uraslígomfl,t foltnJálni, 
hogy öSRzcdugott kézzel fogok ülni éR I:wmmit scm dal· 
�ozni; de abban, bogy mikor tuljeliell fl�lrogy\'orkez\Tc, 
mint a közbiztonsRg katonája szolgálatot végzak, akkor 
mindenki adja meg nekem azt a tisztelotot, ami llgJ 
c�endört megillet. 

- Várjunk csak �gy kicsit -� flzllkitoUa félbo az 
őrml'sWr a beHzéLöt. - FiF{Vulml1ztetnl1m kell, bogy 
mint katona ft, rennáUó szabályok éH f(luuolkuzésok ollon 
nt'm szólhat 8 azokat kicBinyeson hiró.lnt alá nem von· 
hatj o.. Amit eddig momlott, nem fodi IL kórdést. Úgy 

B U T O R 
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folyt S8 h-hát, hogy értBem meg bdó}{>, bO\-Q akaT 
kil ru k'!J.ru. 

ÚrmeorlN úr, kÓTém - .... zólott bele mOl't az örs· 
paranc.,nok bd)'cttd - nem jol kezdte d oz (>0 C,yl1ri 
barátom a dolgot, Dam akar ö :lzocziali�tá.'1kodnj. mint 
az f'mber b�8Zpdét hnllm el!\Ő pillanatban Ht'jteDt', ha
nem az L'!l,tt r088zul neki, bogy B multkorlibuD, mikur 
alig pár hete holYl'ztlk uz ÖT/Ul', .. gyik kölspghl'n fl 
li j('gyzó nem úrnnk. hanom .. Csendőr, honnlln kprült 
id." maga 1. ki'nMasol ;lzóJitoUa meg. 

lIm. hm, hát ('�ak ennyi II JH1JU önnek; 1'7. hilt II 
fontos kardé!! í' - kéfflczte ogyhdYiicD az őrmt'stoT. 

_ tn hl'c8űlcte�, iinárztJt(>ij rmber vagyok, őrmc!ltcr 
ur - kezdt fl ismét II jórőrvezetö - � mint csendü r 
sokat tnDultam. A tnoulá:i nálam ahban rt.'jlik. bogy 
mindenről olvasok <is megfjgyelC'k mindent, ami köni-
16th,m törli!nik . . \ szolgo.lati uta'iitás azt lanitjn, hogy 
legyen mintaumlJ\'r a csendőr. 

Ezt a rt'ndelkezéHt en co.;ak annyihan tudom köwtni, 
hogy tóncnyt'inket be.tartom e" nem követf'k 1'1 soba 
olyIlAmit, ami f"rlle mehr:it�lésnek tenne ki ugy baj
htr;,aim, mint a po1brárÍ lakusslÍg l'izl-'mcben. Ez n Tt'O
de" és rcnd.sZElrt'8 clclmód cbrl�o tnrtjll és ovveli ht.·DIH-m 
a caenIlóri öntudatot; amely �zt;\róoyteleoscg m:-Iköl 
elhitol"ti velem, hogy különh t'mbt.'r ,"agyak sok t.'Dlbt·r
tár1!amnál ; - c� tinomitja a lelket, umely aztán clc
�ebbtm tUllja mt'g-kölönhőzte-tni a j6t II ros"iztol, II 
ht.lye."t a belyh.·ltmtöl. -- :\1. életbc.-D azt látom, hogy 
sok kótu l�ny van, uki tJrkölc .. ilcg bizonyÓnt "Ia.lblm 
áll - és mégiH, megadja. nt·ki blJ'lzédközb .. n min,lcnki 
az «ur_ meg�zólitá!tl Engem, az igazat mabf\'ulha, Dem 
iH az bU!-l8zantana, hogy nom ,o.;zólit minden polgnn·m
lJOr úrna.k, haol'lm az, hogy vannak olyan emlu'ruk, II 
kik nagyobbnak hiBzik magukat akkor, ho a l'!il'nclijrtöl 
elvooják az 'úr- mtJgszóhtúst. 

- Folyta"ia c�llk - szólott b{<l� üz ,irml �ter, amint 
a járőYV"zl'tö egy kiR flZÜOtJt<:t taTtoit IJf>�ze<lébell, maj, l 
mondok ré. én iH valumit 

� �inc�en nt�kl'm maT e�'Yéb mondatli vülóm, ör
mebÍt'r úr; amit gondQltam, l('gjobb t IHI,ll.,urn kZU" 
rint előadtam, hOl-ry tu,ljam magam a jövöhl'n milu:z 
tartani. Arra kértlk tehát f.,l\'"iltigo�ita'1t, hOl!.)' úr ti n 
cs�nrlőr és elvflrbntja-e polgá.ri {·mberlárHltitól. hugy 
Urnak n�ve1.zü. 

A jé.rörH·zd6 r.�LUo�6 Hzemt.'kkd, kipirult arcz{'zal 
Cejcztlj bo mondo.tú.t II mmlÍ valumpnoYÍen a vahiszt n\rták 
öTMpurancBDokuk IljkllirtJ1 , akirol tudták, bogy mjndig 
be1yl'.�/�n i:rt")mtzi az ilyun ki'rde:'lcket. )[1)80Iy1 ,·· .. ZIl:1Vfl 
arczán, tudták azt iH, bogy Dl'm tll1njrlonit valumi 
óriá·ü jf·lcntöHr.g:I·t t�nnf>k a doloj..,'llllk. 

� Az igllznt m'·j.(\'nlha. mflr attól rr;1t.·m, hnj(Y \'Il
laml _ ft'gyHh.�mbont/) rf!ml·:'j(·th'l Iv1o\z dolgunk, amikur 
Gyuri lJluáhlllk "IRŐ mfmdB.ta.it hnlloftnm; rlu hUmo, 
hogy mint óH7.Ínt,· amiJ,)r, a gondolataival ukar ti"l.t(dlll 
jiíntli II h,'IY"I\I�n t"He, hogy itt vi1atja mt'g IllölHink, 
mf·.rt t'I'l:Y-"� �f)ndolltt j�a7,,,,ága Cl'itlk aldwr Bujútunk 
t�lJf'�D, lia. r.n\f·lDl! H(,rint fOhrva f,·l. keIJéJt'n érti:kt·11Ilk LIi�!lDI; u-hát, mi Ul. IUr- I'zónllk II b .. lYI·8 (·rh,'lrne .  Azt hu.l11t�tHi.li g)'ahLLn az tih,tbún, hog)' a z  'lír_ flzr', 
fogalmat 1I� nlkulmnzzák, mint fi hatalom l!i II hig 
f,tf'tll'n""g ),ift.'jtzöJtt. ,Pj:ldául igy: '�ugy ur, hOkJlllk IJftr�nc:81J1. vagy , l' r, rnf:rt tlt'nkj !wm po.TltneRol 
nt·kj.. Ell:k fi mondások l'izlJ8zcriut é-rtt·lml'l.vu az 
• ún r.6 jljl�ntő8l!gét nl'm fl'jfdk ki, UJI'rl U lmtn,lom PH 

a függdlcORég Cogalmának nem Ct.·lelno m(l�. Hi�7,I:n VUD 
Ur, ukin",k mlÍo; paraoc�ol CS vbzoot akInck kl Si'm 
pnTltJl(:�ol ,"s mégst.'m ur, Ama apolitoli szózat, bogy 
.)Cilld.-.nlii úr, ki önmagát fl'ontartani tudjnt szintén 
nl·m \'ihlg-iljo. meg a kt··nlesl. E."l kuttlthntunk az ilyen 
pchlúlóflzó monclá·.;okbao akar holnapig - a7. 'úrr .o.;zó 
IwlYI!s érlt·lmezc.scre nt.'m fogunk jutni. Blll'oben ba 
HlövcB8zük a mi hibliánkat, umit li,.,'Y bi\"nnk, bogy 
,Szol�ó.]llti szabályzat I. r�s1.t ott oJvo.."ihutjuk !lzt, ho�S 
amikor egy ulnn-ndelt C",lll'bbl'ulónl.l c.riothúk , beszéd
ködwo, 111. ilh·töm·k mt'gszólit1Í!'Ikor renrHukozutát llm
liti f;g úrnak nove-zi ; if,ry 'órmt!stf'r úr. .hatlnngy ÚT_ 
Htb. Azt hi�zem, bővebben magyuri\znom nem kell, 
hogy itt az ,ór. szó II köteles tiHztulut m('gadáslL {·s ki
fojt·zé·"il.:. 

.;\1. .ún szó t",hát ilyen érlf1ll'mb('o a ti8ztulet kirl',jt·-
1.oje. Xé-zzük co.;ak egy p&lda Ju-tTét!"lwn o.z elmoD(loUa
kat. Gvakran hallhatták, mikor vonaton utnzoo.k, 
hogy az tihi sok közül egyik ,Knlauz II n mlí:"lik "Kalnuz 
ÚU ml'g"izólitá�:-al ól fl vonat\'lJzt.'löVlll szemben. 
'[iert ? azért kétsl!gkivül, mtlrt es,.'Yik-mlÍsik Hzemé
ben a kahluz ut-'m ti"l.teletet {·rdt·mló I'�yf�ni."iég: neme
lyikehen pelIig az. A pi-Idtit II jl·ll'nll'gi I'sptn' 1I1ktll
manu, n mi (iYUTi baratunk II jCb"YZŐ HZt'méh,'n nzert 
nem úr, m!'rt az m'nJ f;rez irlÍntrt kdlö tisztdl'tl't. 
Errc peclig nem az most a k,;nh;", hug,\' mirirt ncm 
I-r,·r. a j/K'"zÓ n mi Ik'rék (j-yuri harátlluk iránt kelIu 
tisztph,td - Ult'rt ez tuljt.'�I'D q�J/jnj flolug II jl·I.o·ZÜ 
T(:s7érul - lJollem RZ. amire Hilu,",zolni nkaruk ; bogy 
tudnüllik I'Z az udvarias ti�z1t·Jd ml'g nem I\dli�a sc
rdmt'lkll r!'ú mint cs('ndürre ,"ügy Hl'lll:' 

No-no, c,;llk tünlern, minfljárl II v{·gl'n leszünk. -
tl�rt ol II hes zEid fonalától fil. őrml'flft'T. mikor éRzre 
'·litlt·, hog)' II júrörVCzt·tö arczán az induli\to�!ooIIÍg- umyll 
I:IU 1J 111It id. 

(jrll pi·lllút mondok. - ,rlknr al. iRklJhihu júró JrJf>r
nIllk, mini jó tanuló ,-lbitd-j mllg(lvn l /lzt, hogy uz Ö 
tlzor:,:nlmÁl Tt·o,;pt.ktfiIYa, minr!t'nkitwk Iwczl;zgotni kt·11 öt, 
8zorgnlm{u"rt, jú�úg-ticrt �H OkO/'!!"flg'l,:rl: bo�")' Cd fog 
fortynnni, hu t,'!{yik pnjtit"'rr nzt moo,lju nl'ki; -'l't' huta!_ -
)[ú;rt (og (-Z u gyt,p'k hurugutlni? - 1I11"rt hogy ht·
rsöld,"n "Sl'tt c�or},,\:' nem; hll.llI'TII nÚ'rt, lm·rt n. 
biui"liglit ,.,:rh .. tték meg. 

- Lútjll, kC1d"l'd Gyuri harátom, nil I·,rt"'"n félre, dl' 
"IfJkllIlIl 11ll�onJjt t.·hlJl·Z ali ön /·ol'lÍl·. )[jnt cl"l'n,lőrt bnj
tlirl'iui. i .. nwrő�l·i b(·(.'sühk, tI!'lztl'ltk. m"rt mint 117. II 
gY"Tok, 61vegzi II kötcl,'�:<f!J.{ct (:!j jÓZ1\DUJ gomlolkozik. 
A józan gundolko:ai.!;lÍ.t 1\1'11 UZOnhll.D nll'hf\ i IÁgitH nom 
f'gy liÍssr\ mt'rl nem helYl"'" .\zt l,IiHIflI·rjük. bogy mint 
i:inki'pzi,s8vel C'lrndhatutlunul foglulkuzú I'mhcrnok, Cllj
l"tt önC<rZI·t" ,'an s 1'1. a Cnjl,·tf iiníÍrzt"t Ilzt m onrljll 
iinnl.k, ho ... ')' különh 1o\0k f'TIIhcrtlÍ.ro"inlll\J. I�lhiMzsziik, 
h,,�y iillnl·k n"rn I·bl·tt júl 1\ jC'I!\'1.,itáJ n ,. fil-ill nlgy 
l:r- l·rezft.11�HI·; a" ,-'zlrt IIIl·Wl}l�4.Jlt.'II,lálni, ti"ztnll it 
hillR(lg él'rll�k(;hcn g)'I·l'l·);./·H volnl\ ..; lH·m milllll 
/'1Il110rhez, '·Rl'ndril'hi.iz il1ü. ,\zt{1ll milyl'n mó,lon 
"'I'DIII' /·I';j.,rfúlplt; u�-.v. mint lll. ÍHkoli,� g)· ,.p.k, hog} 
huj 1)11 klll'nu a Hurtt·gl'tií\'/.l'l Szep Jl'·hl1it mlltnIJlII. II lu
k{J8�rij...t}lUk, umt· ly 1·ljártisIH Ili1\'II, hU,·m. hog-\, minln 
I'mh" rnl'k turtuDlí azt It CM'l1(li)rt, Il ki nrulknrini nl'lD 
tn,l mtt:':(1Il H Ilki úrz"lrnl·ilJ,·k (. ('iwh,)';{-d,·t"jnl.k hu
túrt t4zalmi nf'm kpp('�. 

)roHI nzlün rnl·gll.lhntorn II \'idnszt iH uunl·k, 110/00' 
ÚT-I' II c"'l'udlir "'ngy tH'1U 'I 19/.n, al. n. C!046ndór aki 
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Iilllbkötelnlf'it hh'atá;;!-al, jónkarattal végzi, ti5ztcl ... tot 
\"rdemi!l. tebti.t úr; n aki a törvenyt tisztoli es a tic,1.
tt�'-S I"g"8 foglalkozást ; 87. nem is fogja .,-ertó módon 
ml'Rr.z"litnlli. 

Ih pi'flig az llZ t��1't fordul dó, hogy az lúr l m('g
.... zúlit:h.t valnkJ tönt..töl'n vonja m('g öntö), vugy akar
mdyik (,�"l1dtirtöl, IlZ d�(-' dolog, bo,",')· ünuralmút t') nc 
n·szÍt>;.' M nyu�oflln n m"ggundolva ('"elekl'djen, 

Az llizonyos, ho[-,), hiu cmbl'r I,'hl!t csak, aki 
,'gS t''''Iundtjrrd �:t.r'lDhl'n en'zh·tni akarja az uri mivol
tát üZ1.;}I, ho�")' nom Ilt'szd hozza iJJt·d.'lm'·""D . •  \ CSI'Url
urnl'k ilyPIl t'Retlll'u ml' g kt·1I mutütni t udni, ho�y 
minll"lI'mlH'r. Ls pl'di� Ilzzal. hogy n�"l�oflbágat, (in
llntlmli.t t,1 nt'lU \'l'SZti . .  JuslIon esú'lie az, bogy hány
szor fonini dr; ulyan I'Hdo nynmozásuk közbt,n, II mi 
ull:,{}'un iH ig,: nyhl ' \t'sú n türelmet. Legylm �7.I'rt;ny és 
n It>hct()s,"gig nh'azatos. Az It-SZ '.;ak az igazi d,··�tt'tl·l(-, 

• 

hn II pöklwllCli m8gntnrh\�u, mogá.� nagy úrnak h'pzl:llt 
l'mllt'r észrL'\·cs1.l, hogy o 1\1., aki uri L'lflbl'rlw7. D�'m 

illö .. n \'iSl·lklllldt 
Higyjúk ul Iwhm, hogy AZ ily�n .,módon való 

ll)(;gté-tcl lntlg8Zl'r7.I"lil' illik C!-lak fl l'�end�rbo7.. )[úrt go� 
romba lutnl{oll vitutkoznl. �p úgy

, 
llt.,lm l-rM l�l ke��ő I' .... 

t'gy('JliH"'gób�1Z illii ort>dmóll},j, mmt n}OI�OZIl� li.Ozbt\n 

bl\nlttlmn7.ÁMlIl. LIlJ;.Vl·n tL'llllt il csondor Ur; II szu It'g' 

ich'I'tIit-mhh {'rlolmÁllf'll. Ciolldulkozli ... a, SZIlYU, I'Ii,l'lckt.tlllh' 

fUjl'ZZll ki (Ís tÜk!'ÜZZl' viSSlll. Az il)'un cSl.'ndú�t lUPg

Hórh'ni ntllO h-het, ml'rt annyira crOH JlIIJ1.H ept\u ut. 

uria'i mll�lltur!l\i'4A, hUIlY orról 'fitll'ZapCLtt�lIIl1a nlllld�'n 

lIiuSlighúl tnphut sertf'gotő kisl"rlet. Azt hH;Z
_�'

I� , 1\ ktlr

lll'8t f'1.zr-l ti!'lztl'aztuk.... EbLofl iflPjc \Im, ulJullk uRZ

talhoz, 

ÁLTALÁ.J."\'OS ISMERETEK. 

A (;ergel� ·napt.lr és a más világok napbrai. 
Egy �-s2.tendon�k nl. elmultát n�m jelzi stlmmi a ttltmé

ezetbt!D. Egye,; t�l'meszuti je)cnRégck ftllúnnek ugyan 
lijból es új ból. miflőn beköszönt n híJ vagy az ösz. 
cll' bekö\·..,th1.cső!:: nem oly fonlo!), bogy eligazodást 
nyujtanlÍ.Dak at illó !:lzámittl.Sat illdö)eg, A vándor-mada
rak megérkl'zé,t! �agy "I költözedu, cgY('!:l (olyóknok nra 
dá sai, n go.bOUll l'rcsent"k irl6j� oz t:!!ztL'ndőnuk ugyanazon 
részér!:l esik ugyan mmcteDkoroD. de nem ugyanazol1 
napra, nem ugyanllrra az órAro, Summi bine," ül. l'gész 
természethtln. mi 87. asztronomiai mo�ligy�lé.stlkbtz nllm 
értő embcrD�k megmutatná. bogy mennyi ideig tart pon · 

tosa� bgy eszh'ndő, vugyis bORY rotfOnyi idő alatt fut jn 

I lleg II (öld pályáját II oap körül, b!\ny n�p, oro. és p!:lrCl 
8züks�gll1tetik ah boz, bogya. Cöld palJé.Jának �lgyanBz.ou 
pontjára tórjen vissza, mt!ly�l lllhagyott. Ntlbez II tekln
tetben nz embernek kiismtlrOle magát. S meg nUhl1zebbÉ' 
teszi iL ftjlndstot az 8 körűlmÉ'ny . hof.':Y II körűlfutáH 
idejt' nom t'g{l�z szamu napokat vt'-sz igtn,\'bb, Mikor 
II (tild :1t;5 napig futott p:i1y:iJltn, meg nom értt! III ut a 
pontot, melyet �gy esz tend ö olőLt olbagy�tt; miko I' 
pedig :11it; nupig futott, mnr tlilmllllt rllJtn. Körul
CntABáuuk ideje egesz pontosan sztímitva :Jli5 na.p, jóm, 
1..; }lllrCl. és li mt\sodpercT.. 

_ , , Ennyib61 1\11 pontosan tlgy esztendu. A n811tf\TL t'\'et 
67.onb61l núm lebtJt enoyib61 óllónnk "!:ln ui, mt'Tt 8z l'j:'�Csz 
Rz:1.mu napokból ktlll hogy IUJjon, 8 ft nap hOSSZl!!-llgll 
a Cöldnek tt!ngulye körül valo megfordulásától van föl-
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tclopc;Bpest,VII.,Erzsébet.kHrut50. l,jt.l1do, mil, lu,u IIQk �g .. lMtk 
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tétoh�zve. Mialatt e mogforduhi.s egyszer végbu ment, 
újra kezdjük BznmhUni a napot, az ember, sót az egész 
tt.�rruészl;jt élete legszorosabb összefüggésben áll a n8p� 
pul és az éjszaka visszntértével. Ha pedig a naptári 
t!sztendöt a..kkor8.nfLk számítanank, mint a minő az \'aJó-
8ÓggaJ, II jövő év január l -ének reggoli 5 óra 48 percz 
és l7 másodperczekor kezdhetnők CSELk a.z 1!H 3-clik 
evet 6zámlta.ni, s következő évet már csak 11 óra 37 
perczkor és úgy tovább. Beállana ft. nagy konCuzi6. 

A régi népek az így előállott nehézségeken nem igen 
tudtak Stlgiteni. A legtöbb nép azt sem tudta meghatá· 
I'ozni, bogy az egdendő 365 nn.pból álL Csak úgy körül� 
belul talá.1gaUak, s észrevették, hogy valami E �-szer 
ujul meg évente a hold. E szerint kezdték tehát Bzami� 
tani az esdendőket, s megalko�ták a holdnapot, vagy 
hónapot. De ez természetesen nem felelt meg a valóság� 
nak. l:! holdujultis körülbelill 355 napot veSz csak 
igénybe, s Igy az ev rövid6bb lett ' O  nappa1. Tiz esz
tendö alatt a különbség már szl\z no.pot tett ki, s a kevésbbé 
pontos megfigyelönek is észre kel1eLt azt vonnia. Egész 
hónapokat igtattak b. a többiek közé, bogy . különb· 
séget helyre üssék. 

Voltak azonban oly népek is, melyük korán észrtlvet� 
ték mar, bogy az esztendő nem egészen 3(,5 napból 
ali. hanem néhány óra is tlsik ntána. Az órák szá
má.t I ,-nek vettek, s így az eVtlt 3G5 és 1/, nappal szá,
mitolh\k. Az egyiptomiak voila k az elsők, a kik ezt a szá
mitást hoztak be a naptárba. A Nilus nradá'::iának 
pontos:iága, mely éven h, ugyanazon napon allott be, 
különösun pedig csillagaszati megfigyelec;uk, n Kuty a 
csillagzatnak [Ölkelése s n tavaszi éjna.pugyeOF:!k beállta 
szurZtltt nekik e tekinlotben bizonyosslÍgot. 

Irlőszámitasuka.t elta.nullá.k a görögök és a rómaiak, 
mindkét nép össze kivánlll azt egY" ztetni a maga. addig 
birt naplnrával, mely 8. hold mugujulásához tartotta. ma
gát. Athénben már Solon úgy intézkedett volt (549-ben 
I\r. !iZ. e.l, hogy minden 1 2  hónapból á.llÓ hthom tlBztendő 
után még egy szökő hónap is betoldutott, mely 30 
napból állott. A 6l ·ik Olympiád idejében KI.oBtrato. 
úgy álla.pította meg a naptárt, hogy 8 esztendui czik
IUliokat kcpezelt, melyekben a 3-ik, 5-ik és 6-ik esz� 
tendö szökő hónapból állott, s így az esztendő á.Lla
gos bossza. 3651 , nap, épen megftllelt az egyiptomi szá� 
mitasnak. 

A rómaiak eleintu 1 0  hónapból á.llónak számítot
ták az esztendőt, csak Numa Pompilius idejében tértek fl 
holdujulh szerint. szá.mitott esztendörtl, m .. ly :155 nap
hól állott. A beá\ló zavarokat pedig ugy kerlilték eL 
bogy mindlm két cszttmdöben a ruhruth hónnp után 
egy 22 Vf\gy 23 napból álló szökőhónapot, HZ úgy� 
llUVt:lZtltt Mercedoniust igtutták be. 

Mindez azon'oa.n nem segiteU a dolgon egészen, 8 még 
rosszabbá tette a helyzetet az a körülmény, hogy az 
állam legfőbb papjai, a. Pontifex MaximuBok nem i�en 
értettek hozzá. a beállott egyenetlenségeket helyreiga
zítani, mint II bogy az kötelességökben állott volna., 
sót elkövetutt hibáik á.ltal még jobba.n összezavarták 
az egészet . .Julius Crosar idejében, II ki egyszersmind ti. 

Pontifex Maximus hivatalát is viselte, mar akkora volt 
fl. zavar, hogy senki Bem tudott rajta eligazod�. A b!res 
alexandriai csillagászt, Sozigenest és E'Ja.VlDB Sorlbát 
kérte meg jótanácsért s azok közremúködése által 
igazította meg a naptárt a multra nézve is, a jövőrtl 
nézve is. A Róma építése uttíni 708-ik esztendőben (Kr. 
sz. e. 46-ban) azt rendelte, hogy a naptárban 67 nap
pal elóre ugorjanak, s a helyett, hogy január l-ét 
irtak volna, márczius 8�át irtak. Ezen berendezés által 
az ójnapt'gyeo ideje márczius 240-ikére esett. Hogy pedig 
az efóle hibák jövőben ne ismétlödhessenek, úgy ren� 
delkezett CaCSflr, hogy három esztendö 365 nappal 
Bzámlttassék, fl. negyedik pedig 366 nappal. Miután az 
esztendő az akkori tudomt\ny állítása szerint 3651/. 
napból álloit, ily módon azl hitték, örök időre ki 
lesznek zárv II a. hibák. 

Az esztendő azonban nem áll 365 1/. napból hanem 
csak 365 nap, 5 óra, 48 percz és 47 másodperczböl. 
A Julius- Céle naptár tehát I I  perczezel bosszabbnak 
vetttI, mint fl minö valósággal. Ez által akkora. hiba szár� 
mazik, mely 139 esztendő allltt má.r egy egész napot 
tesz ki. És valósággal, midőn Kr. sz. u. o. 325-ik évben 
összeült ft nicnsi zsinat, az éj-nap�gyenpont ideje már 
nem mál'czius �3-iktira, hanem g I -ikérl:' esett. Az idők 
folyamá.n az eltérés egyre nagyobbodott. A XIII. és 
XIV-ik századokban mind többen 8ürgettók, hogy tl hibát 
meg kell ja.ltani, IV. SixtuB pápa pedig 1474·uen 
meg is bizta Albertus Regiomontanus hires csillagászt. 
hogy a javítást megtegye, de a mely megbizatásnak 8 
bekövetkezett halá.la folytan eleget tenni nem tudott. 

Ennek következtében ismét elhuzódott a dolog, miglen 
XlII. Gergely pápa 1 ,'82·ben a Knlábri.ból Bzármazó 
AloysiuB Lilius csillagászt szólította fel a. bajon segiteni. 
A na.ptnr mai berendezését ev. utóbbinak köszönhetjük. 
Azon időben mtir 10 egéBz nappal maradott el az ej
nnpegyenpont ideje márczius 2 '  -ikétől. A pllpa azt 
rendelte ttlbát a. katholikus orszá.gokban, hogy I S8i! 
október 5-ike hulyett most báromszáz esztendeje -
október 15-iket írjanak. Tiz nap ki lett törölve a nap
tárból. A dolog sokaknRk Rzokntlan volt. mások azórt 
nem birtKk megbarátkozni velu, mort Rómából jött. 
A protestá.os államok egyáltalá.bnn a régi szó.mitás mel
lett marRcltnk. Németország csrd, 1700�blln fogl\dtn. ul az 
ujitást, Anglia 175��ben, �védország 1753-bau. OrOSz-

Magyar Köztisztviselök és Állami Alkalmazottak Takarékpénztára 

I 

KöztiBztviselői kl\!csönök 
törleBztés". 

r é s z v é n y t á r s a s á g  
Kölo.önök lakbérletiltáB 

ellBnáben. ElőJegek értekpapirokra. 
Családi házak éB telepek 

léte.ité.e. 

Budapest, VII., Erzsébet.körut 12. 
= Telefon 153 44. szám. = 

Alaptőke 1.000,000 korona. 

Külfóldi pénznemek vé· 
telo éB eladá.a. 

l<:IlogaduDk betétokot takarékpéll1:t6r1 könyveeskére. 1 Oly tak!rl!kbetétek utin, melyeket hnt hón:\pi felmondási Id6 lekotése mell_etl helyunek t1 lnthetunkllt:l, 61liD (hAt) betéti kamatot fizetunk tA t6kekamat..dóle\'onh6val.)2 Oly lakllrékbelei uUo, mel)'nél a betev6 lU 1. pontban jelutl (elmo d6s1 id6t ki nem kotl, 51/lqg (öt és rél) betéh knmntllt nxe�Ünk. (A tökekamatad6 levllmhával.) 

"-:IOleoel n)'ullunk . értékpaplrokra, !lorsjegyekre vidéki lot6-zelek rh1:vényel re. ' 
S7_o�6Iyl kölC8őnoket folyó5Uunk kc.xe5ség mellett vogy jel� 1:1110)1:05 bl1:to$Iték ellenében, jut60yos Knmattétcl mellett. Utah'AD)ok, lnlé7.,,�nyek és chf'rIUek hC8zedéBAl e1v411ll1Juk 

IRen mérsékelt koluégek felsdmitú5ávnl. Ve87unk 68 olo<tnnk értékpnplrllllot, Idegen pénxekel 
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OrEZÓ.g és 8 oem egyesült görög valláson levő népek 
nem fogadták el máig aem. 

Hogy pedig az .Iy hibáktól megmenekedjek a naptár 
a jövendöben, úgy rendelte, XIII. Gergely pápa, hogy 
mind�n négyszáz tJsztandö alatt három oly eBztond6, 
m�ly mnskülönben szököev ltlDne, közönséges évnek 
'\'"etessók. A bevett Bznhaly az, bogy azok oz esztendők 
a Bzökőh, mt'lyekDsk evtizá.ma 4··el elosztható. Így az 
187�, 187G, 1 88U, 1 881, stb. eBztendők, mert e Bzámok 
187�, 1876, Btb. eloBzthalók l·el, a nélkö.l, bogy 
maradék maradna. Dy módon azonban ft százas eszten
dőI" mint lGOO, 1 700, 1800, 1900, �OOO Bzintén szökő 
esztenrtök lennének. Ezekre nézve az ba.tároztatott, hogy 
három közülök rtlDd.,s, tdhat :365 nappal biró legyen, II 
I}egyedik pecllg maradjon meg szökő évnek 366 nappal. 
Igy aztán az 1 600-ik ev szökő év volt, az 1 7UO. 
1800-ik, 1 900-ik is rendes, a 2000·ik ellenb"n it'mát 
Bzökőévnek marad. 

Még az igy mlJgjavitolt naphirban is marad r�no némi 
hiba, de az csnk 3600 esztendő alatt t�sz ld egy 
napol. Az 5200-ik cszlendőb"n t"hat megint mlJg fog 
kelleni igazítani ft naptárt, de csak egy"t1un tlgy Dappal. 

� 

A mi röldüak nem az egYddüli égitest, melynek 
kalendarÍumát ily annyira össze-vissza zava.rja az ft 
körü.lmény, hogy nz eszten lő semminemű összefüggés
ben llem áll a saját tengelye körül való forgással. 
Sót az egész napruodBzeren belől valamennyi bolygónál 
hasonló tünemény t tnpRszlaluok. 

JJegközelubb áll még e tekintetben a mi földünk· 
höz n Vánus és a Mars, mint máskülönben is a föld
böz leghasonlóbb égitustek. Az előbbi, vagyis ft Vénu� 
224. nap, I (j óra, 49 percz es 8 másodpercz alatt teszi 
meg útját a nap körül. Azonban oz en é�itestnek fi 
napja valamivel rövid"bb mint ft mienk. A saját tengelyu 
körül ugyanis annyi idő alatt fordul meg, a mennyi 
b.latt a mi óránk mutatója 23 óra, 2 1  porcz és 24 
másodperczet halad. A Vénusbeliek napja 3 percz és 
36 másodporczczel rövidebb mint II mienk. Ilyen Vénus
beli nap 2:JO mulik el, a mellett még 1 7  óra, 26 
pero? és 3 1- másodperez, mialatt almulik ott egy es�
tendiS. Az ő naptáruk tehát egy 230 napos eszlendöbol 
álJ, a moly utÓJl három szöl,ő óvnok ken egymásután 
következni, fnmtán ismét két rtmdtls évnek. Ha. negy
ven esztendei cziklusokra osztják és abbal t I  esztonda 
230 nappa.l I'zámiUatik, 29 esztendő pedig 231 nap
pal úgy a hiha fi melyot elkövetnek, csak 1 óra és 
1 2  

'
percz, '8 ez�n feltétel mollett osak mind�n 800 

esztendö alatt kell egy szökő 06ztendat beloJdnmok egy 
rendes helyeU. 

A Mars fö!ülotén egy napnak a hosszn 24. ó:8. 37 
peroz és 93 másodperczig t�rt: (�ldl ó�kban .. kl��Jtlzv�. 
tehát szinte majdnom annyi ldOlg mlDt II �?l.�on.: �z 
esztondő hossza Qzonban már novIJzeteson kulonbozlk, 
n. mennyiben .llz GG8�/n Marsbeli napig tnrt. A naptá.r
ba.n ott egy 668 napból álló esztendő . után �flt 669 
napból álló oBztondő követkeZIk. A m.ellott Igen saJálság�� 
san vII .. nnnk ott eloBzoh"a az tlgyos evszs.kok, 1\ menny 
btln nom tlgyformil bOBszuk. A tavasz 191  nllpból óli. Il 

nyár osak 1 8 1 -b61, az ősz U9-ből s vógti! II tél .csupán 
147-ből. A szó szorOS ertelmében n kikelet os nyá.r 
világfi. az. 1 E A bold napt6.rn rgyllm (l. !ugérdek(lsebbekne to :.Igy. 

egy nt\p ott bURzonhótl:lzor nkkora, mlDt a roldon, 8 
kót napfölkelte ka zött nom kevesebb mint "17 nap, 7 

óra, 43 percz és 1 1  másodperoz muJik el. Az éjszaka. 
tebat körülbulól két bét ig tari, ugyanannyi ideig a 
nappal. Az eszl"mdó azonban olyan bos!:lZú, mint 
miná.lunk. babár az csak 1 2  vagy pedig 1 3  Dapból áll. 
A holtIbelitlk naptára te bát - lJa vannak egyáltalában 
boldlakok - ,áltako .. a 1 5  vegy pedig 1 :1 napból IIUó 
esztendőket tartalmaz, vagyis rendes és szökö éveht 
vegyest. 

Nem kevésbbé erdekes a Jupitur bolygó eszteLdeje. 
A nap ott sokkal rövidebb mint miná.lunk, összos lar
tarna csak n óra 1-1- purez és :�O másodperc z 

Ilyen bos'3zustigú napot azon han elég sokat, es pedig 
nem kevesobbet, mint 1O,1.55·öt számíhtnak egy esz
tendőben. MI nal unk a földön elmuEk azalatt I I  év, 
10 hónap é� 1 7  nflp, miBlaU ott ez a több mint tizuzer 
napból álló esztendő. A nappalok és az éjszakák tebát 
ott rendki \'ü! rövidek, ttllunben az évek igen hosszuak. 
A nappal alig 5 óráig tart, alig k"zdbulnek az em
berek valamibu, már is reájuk alkonyul. Az éjjel nem 
kevésbbé rövid. Az az idő, a mely napnyugtától nap
fölkeltig elmulik alig elegendő arra, bogy egy II mi fogal
maink szerinti piperkőcz le'Vetkózzék és (u!öltözzék. ahlisra 
épen nem marad neki idajtl. Viszont az esztendők annál 
hosszabbak. Az egy esztendős csecsemő ott több miat 
tizezur napot élt '3 még a mi boszszabb napjaink szerint 
8zámHvB IS közel tizenkét esztendős. Mikor hat "szten
dős korat elérte s az iskolába kerül, ntHunk mar htltVtlD 
Clsztendös agg lunn6. mlru nmott elérte a nagykoru· 
ságot s to.lán nő:sülésr� gondol. nálunk meghallldta 
volna 1\ 28U esztendőt, 8 mikor mint blllvanévcs ember 
bivatalnoki penziójába. kerülbet. nlllunk töbh mint hét
szaz esztundöre terjedé ma.tbuzá.lemi kort ért volna al. 

lÚilönösek é!l csodálatosak lubetnel{ a más �iln.gok
nak et;ztendói. 

KÉPETh"KHEZ. 

Ár\rizek Magyarországon. 
Megnohezült IlZ idők járása fdethink. Eg,.Ylk milliókra 

rugó kórokat okozó elemi csapás fi mtÍsik után őri az 
orszli.g egyes részeit. Csnl{ fl, közelmultban omlCkeztí.ink 
meg az ors2ág keloti reszén több "Vármegyet igen �rzé
kenyoll suj lott tornadó pU/�ztitásairól li még f",'l se ocsu
elutt az órilbi mervben megkárosított lakosság nz eleto 
biztolll;ngát is "Vtlszelyeztotett demi csapás megfélemlítő 
batása alól, mári� ugyauezt II vidékot es II déhidéket 
it-; sujló ujnbb kahulztrófn ejtetto öket ft legnng)'obb két

ségbt· ... ' sesbe. 
:\ Maros-'l'orda., Hunyad, !(mssó-Szörény és 'foron

hU nírmegyékbcn pusztitott árvíz llZ, Il-mely ugy a köz
mint It mng!ínvng)'onbnn okozott mórhetetlon károl;;I\I, 
sól igon j,jok emht'róltltot is kovetelt á.ldozatul. Eg(\s1. 
fn,lulmt döntött rombn N'. nz lÍl'\'iz, vaeuti töltóst'kllt, 
gátnkat sznkitott cl. megaknsztnin ekkcillt hosRzabh időro 
mindl'nm'lll.Ü közlt'kedt;st. Szamos község h11jcsen viz 
aló. m ... 'rült !i n rombadőlt lakbázl\k és egyeb mellék
épülettIk emht'rt:lket es fi különftile háziállatok ezreit 
temotték romjaik alá ; nz illnen megmeDtlkült báziálla
tok ezreit ti:! egyéb ingóságukat pedig a feltartózhatlanul 
robnnó szennyes Iirl\dat sodorta. magávnl. 



Itt ml-gin' mint • mu ll ori kata'"ZtróCanlÍl ,I, nL: 
n,Jorf'lDkr b::.nJIt az �rn"r h t c 8 ugyQDrn('nl� 

[Jag) mUJlkliJ3. S • hato aWJk éH a ttajtó gyolJ� lJ d· 

I TrI' rt el  '11 ,  \. lamml H htl'rkl7. t t jí!J..:oTtltl) jeh-nh' 

Uml L:f1n-tk, l:t(ta. 1.lItraD állithatjuk. hogy ,·I .... rjk 'fol
tok ok I B mllJfl�null "m ht'rul mf'galllJttUk L,·lvu)wt a 
m.,,11 ekl t t'  1.1 1. lml:'t4 munkHjáhan J l'zr�k hálájl1t 
erdf'IJI,·lték kl ' YlL'Jeml.erl·k a .. aját élt tök f'8 1f·8ti�P!U:;· 
gtik km·1.1utzt.ltáBII mell/·Hi (úntdhatalwn h;n!k'·nYI-f�giJkk,,1. 

\. l" fH-k, Ilrnl'!Yék'.' a jel/ D I'1.Itrnunklllifl bNnutlltnnk, 
az Ur\\I\€' 1:ply �ltul tlujt/JIt I'�'YU' Yidf:hkről li 8 lnl'O-
tl lia I' munJutJlíról \' Jlo (thit.::ldi. 

HIHEK. 

Adományozás. A ld, I 'ndo f� t:ondor l-J,ri iDII'matll' 
�f' jnHa uJalJhan lj kontJ,;.·zo "Jd/Jman}'ok folJfaJ..: h1' 

l'r (h. (iÁI,/Jt fuJul/hla,,')' zarnvlnjtfil l :!  K, IS klUl8aÍ 
c�nllQl kt IJldtöl hUDtt:trjtrjnl�D'yköD,Y\(·küt I Cll korona 

KIJ,·, n oUVI'Zdfj I·Z. Qrml 5t�·rtöl 1 fl komna., m,·I.,· 
fl -z gt'kkd 81. dap ,'aj:{\'fma �j'.:Hl korona � tiJlÜh: 
t'melk�d, It. 

A cziklon pusztitá.sa. A maju., J �1-;," "szank Jdrál,·· 
há'-!6nluli ri"1. f·t'f-n pn,.ztitotl f:zíklon Koloz!S, SZfJlnok
Iu,t,o!.:a f·. )furlJt--Tordl1 \·(,"n�J{\·d.. fd l(Íiz�r:g':t dón· 
híttl J'fJrnhlllmllz1.ú., Jn..},\' alkl110mmal l::! f'/O":1l életi-l 
H,.rl�It� , :u .. nlyt/�, iO:{j Jwdig �:jJDn.vü Kuűl,.;. .. t f'Z'�JJVE· 
ddt, E1p" ztult 1 7:1 dfk flZlJTVH'"mnrha, nftgy�1.á.mll jllh, 
lu"rtl�" éH 1'''ZI�z8rnya . O Elzl:dúlt \kg)' mf'grtJlJ�áIÚ'''Jtt fil  
twipull t,  ;:(J)o<O l",k6'utz , . ..., Inf-lIdil:PÜ)'·1., kiúiJttuk 
)'lihányo \áTaljai élj foz(:ntm:it":'J r'ow·wU,rla.ktanvitk j�. 
míntt'l{Y :j.:!':-,IoS/I':-,1  kllfon8 kiw·rt,:kb .. D . .\ r/·tif'ut·O �·I, rnl 
f:�apa. TtllJ:lztitli. ni i�ltal "kozoft károkat, a mf·gál lapita 
b"k 1Jyomán, a kő," thz6kl,t'tJ reRz).·tl·zzűk : Kol oz \ftr· 
ml �'�lJ1!rl : l uzlmt li7()(J K ;\I" z,jakna :!ljlj.:,70 K. )11 zr,
('tkf�l 1 �'�'.li;'I) K, �Jr;zo.,{Jlym(,., 2:;,:!Cfl Jt :\h·mhur" # 
faIn 1 1 .  \ IfJ K. �f"1:tjhanyl('za 14:;,!UIJ K, Kleflilpolf 
4fj:j.7jjIJ K, Krnmatelk",. :H.,)o.f�fJ K, TltDl'S �� 1 . •  1fjO K, 
:\!,·zöha.r� z

.
lolI 2Ii()() K. )ll!lf,,"zohol :j If H) K. OroBzflija 

1;!.I,II�fJ K ( fi  K',mlórl :!UAI li ;  továbbá SzolDlJk·IJolJOkl1 
"ftrm" I(\'éhcn : h·lill,k" ljly 1/'(' K, JJ{ -oTh" I f)(J K, Kill' 
JnIJJjllbtr,r Z'.I.:' J �,�':-, ft Baeza l �fJ K. bZl:JJtmargit:i Hd·I O  K, Hlíh anylJ&vfirfdja K:t.-s.O;'jfJ K, c"alml1j(ulu 
liO,fj(J{) K, Al/Jr IdO K, Koz&:n'ár 7�I:!O K. MallYl1rlJllr/ú 
li7, )('" K, K..td ,1-'-',H!HI K. J�fÍr] k l ;jO K, Vi(·z� �'!JlA, K, S" 'lIfrn:iti! ji:!1-� K. K,.kr'ilujfalll 1-�'(}O K. Bnd6n I �U(J 1(. 
\rl1T1Yf)!oIm{,rlt-z fo; )(H, K, I 'ji;1I I I f  H) K, Ki ... kalrlf'�:1 2;jO K, 
líl" lIk" fIIl ;'.ij 17,:;1lJ K, KaTIJlyfalni H)(J K Turtlavilml1 
:.h!:�li K. .Jlf,\ orr,'t li�'t(j K ú, llonrlapatak �{JfJ K ·  Vf,r,-ii l �flur, ·TrlfllK. \'Ó.rrnl·�AJ�D : B,:rl'/'zfolk':n í:1s.:170 ..... K 
P,+·I n 72,017 K. �11i.l-':ylirp/:t.·rlltkán GIi, I 0':-, � )fagy"r: fu ll'" " fl  I �I,;,:,O K. Ahafajiin HJ.O<.'O K, )11Ir(,SI(·I, kPn 1..11,0 �" NaJ{V z' rll·rjl�"n I I .II.j(J K. VajdaI,ZI'ntm'HH'han �I(J(�" K. LlJf',l f'n �'Jfj" K. . 'y6rádmalO'arCJloIIJlJ I (jci" K� ., JI.I.ag)'lr'lk(D :!1.. I ::h K. �hkf'bó.zán l!',OflO K, Szi.kdy. 
111:rlO. �JlJ �,ft " CK hóvfirlt.dfJJI ki-fif) K kárt Okf)7.(Jtt "gy 
J.ar pllllHJal I1IItH o !,U zi Iti, viJulrc trU,sitá". A rnájuK

. 
:!:1-lb ukzai za\'liTjz;ft.l!uk alkalmft. 

val lu,lcllll Ig.-!HJ t".'IJ,!.,it" ,. k" zt" ,u lú\'at il.l!llunk {Jldo
latául I ldt Hli'hll'r ,Jó;;:'jj'{ lovo rl'ndőr rlnatalárl1 II Budllp ",t"ll iíllornboz6 '�II o6"zJJlJlJV,:.itolt t cIJt1rirlq,,�I:ny� 

1�1�  juniUB IG. 

i,;: 18 k(.;;:I'"Jrut h/lyl:zl'tt. Az 81htkoz IJ.J..:ut (>zuttal �rtl. 

f!1itjuk, bo.'!v oz 'gyt'Pg)'Ült l:J K l "i hU':r�ril :�'1. K 
l tillir a ra\'afalr:l ht-l)'''''Zf· tt kO�1.Orura f'mlJtt .. .tott, a 

(""nnmanllló o ."'g pedig oz folhnnyi nzvf'f:.'Yi'nt·k ],:pndlJ 

k� zt ... !titi" ""'�I,II 8Z allamr .... ndórSt"g (r,}iltpltau.fl lH"rata· 
IÁnok klJMdi'tt m,,., 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Hol élllnk legtovább. Ha azt <iz'"áJjuk, bo�y melyok 
Európának ama ré"zd, ft hol Jt'gjobhan feny'��1't a korai 
balál, arra az t-redmt:nyre jutunk, hogy e t,�rt!n a lt-gRzÁI
Bőb}' k�lfol és a l�g!izélsőtJb nyugat talúl1(oúk. A 1. állító
lag oly fi;:�p Spsnyolor"zág fóvárf) ... ában, �Iot1ridban �3 a 
regi or08z fővH.ro1!lbaD. )[obzkvábaD m(.g ma is olyan 
hl:kgl!égek rlűböDg�nt'k, IDl"lyek Európ" lujzépso rf!6u-jn 
mlÍT f!ytized�k óta nagyoD ritkJin (ordulnak toJó. A bimlö 
i. s az ébtifu"z L.'kintélye... áldozafQt f;zt'd_ A lt'gutoll:ió 
n�m:lf.lközi r-tntiuhka ;,zerint )J oE-zkvliban a7. I !JCY.l" f.\' 
folyamán :{ I �  "mber balt m ... g him1ó�D f.fi :!;!li lh · 
tifubZhflD, lIofizhában azonban mi-g minrl a k�t jfir
van y deg 6Dyb�n Mpt:U föl, ha li ffl8.tlridj afhtok8.t 
t.�kintett,� vt'!�zük" lIadridban 7�J7 ember halt mt'g bim
Jóben es &97 ,'·btifmzhsn. azaz, n n�pc�s�gi viszonyo
kat i� t" kintd�e vl!v�, körűlb�Jöl batR7.0r annyi, mint 
.\108zkvában. l"gy :\loszkvuban. mint :\Iadridhan, épt'n 
háromszor akkora a tödőbetegiJk ná.ms, mint Berlin· 
IICn ; mig ugyanis J�rlinbeD wO,noo' I>mb�r közül cBak 
a!j J ·t f�mbcr hal f!1 tüdöv('fzbon, addig )fo8zkváhan 811-';', 
lfoflrirlhBD �1l 1'li ",öTűlbelül ugya.nllnnyi, 8.zaz fol 1 3'7 
HulHt.TI�sthl1o, ('zt kövt!tik a (rancziaoTf,zagi Dltt..'1'Varosok 
közöl Pá.ri�, Lyun éR Mar,'1tdllc, (jIj5·:1. Ij�fj'7 (>H 1;51 

haJaIIJI,,-tteJ. A h:gkilicbh 1\ hidóvr.:8zl'a halé.lozlÍ.i Zurikn"n 
'·B J!Á�ollan , II hol az aránYflzámok ':!;j l "� ?:. :! 1 �)-:t 
A (.·rtoző ht'lf'g��gek közűl .a dift�ri8. a kllDyarú (:8 a 
�karlá.t nagyon Hró,.,�n Bzoktak föll':pn i : a uulálozfÍii 
arányllzlim Itt ft három ht:.<tf'gA�gn�l fj7')o\, 7�'�1 j'8 I O I 'K 
A 1,�gn8�yo),t1 a tifQ8z·balá.lc!;utiJk szama �JarReiJIl!b�n ·  
iizáz" zf!r ' ro burc WO'5, f'zt kövuti )fn.drJd xt';j mig 
B,:,rlinllt'D a bahilozé.sí Hzám c<;ak ''':1. A koll'ro 
no-ziruz WO,OOO �mbur kiizöl )IoBzkv(ihan :AJ{J, �Jad
ridbl1n, t;j.j· I ,  Ht!rlinben 10:0\'1 1.:& Edinhurghau :Jli tim-
1)(·rt ragad el.. 

A hangyákr61 Brazília 8,·Paulo DHVÚ államába.n rcnrl
kivüli liok hnjt okoznak az úln'n�Vj'z�tt Sanda· hangyák. 

EZI-k az állatok kiválóan éCllt!h!i li·nYl1k il tulán 8. 
lt!gtökéh�tl·!.;I�hb hangyák li világon. ÚrílLRi, g)'akrun 
H}IJ mi:tf"rnl:l is hOf!ioiZabb ba.rlaDl;;okhan «(onmguairoA) 
laknak, molyokn6k t'gye� folyosóit utak és cfHt.loro {,k 
bálózatu. köti össze. Az ily na� harlangokbun �1ő, nulD 
ritktlD Hihb mil1iónyÍ hanlO'l1tömég valóságos ül1ami 
Alt,tt·t 61 csa.kn(,m meséK 8Z�TV(lZtlth,�n, ml!lyról a lIzIlk· 
tUfló;';fJk igpn sokat irnak. Ve a f,(lt:r.dó.k nl'ID Rzert'tik 
rtz jly bangyabolyokat , mert a (öld..t öRBzeturkálják 1:1 a 
ni',venyt·t-a:t snDyil"'8 elpusztítják, hogy Ul'. általuk m�glf." 
P"lt virJékekt'n cl:'ak oly nÖ\'{'nyeht It:hpt' tllny(:sztt'lOi, fl 
melytket IH'Jn noklBk mpgeDDi. Mi\'I') �'1.ek II h flD gy tik 
látBz61ag j;rzj'·kE:t1eouk II lcgtöhlJ wf"reg iránt s II mel
Idt fJJ..{yonnyomni vngy rohhanó unyallf.!Al l'lpllazlituni 
,,.,m kbe:t őket rné�kt:nt, hak "gY" nl-J'nt, nini'''' rob 
m6d, mint bol.'Y fóldalatti rolyo.ioíkha ülőről-ülöm kÓD· 
BftVut IJJ:lf�f;á.tnnk he 8 azt J,elül rohbantják HZ(.t, UI.. tovllb),{l 
a .hn �s o.r1.ooikum gba sokat megöl du nl'm miDdut. 
)J ln) . J:lorlíg o. hangyák iJ(pn 87.uporltk , t(�ny, bogy a 
hra,zlhtll f{nMla CHo.k oly t-ubotttlcn �z.,n apró állatokkal 
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z. mbf:n. mint a hogy az 8ruztráIia: hiába küzd a 
" Dgen nyulakkaL 

Leányvásár Francziaorezágban. }'r8ncziaor�zág egész 
lako3Ságában a bret&gnei nép órizte mt'g �ddig legjobban 
IIZ Ö�:.i hagyományokat és �zo"á.Hokal nyt:n a Jt!ányvJi..<;ár 

, a melyet minden e!-\ztendóbt-D husvét után tartanak 
m�!( baint Jean du Doigt-ban. A D�p így hivja : 
.cbínadre. ,  a mi �oltak";pt:'n menyasszonyvasárt jelent. 
A kitözött napon mindtln dadó lt'áDy oda..queglik a 
\".8Tosool és a környf.!kröl a lt:áDyvásárra. Kora hajnalban 

tt:'mplomban gyült:'kt1znek. Az ünnepi istentisztt'let után 
II vonulnak, aztán megkezdődik a. vádr. A leAnyok oda 
ál10ak szép �orjáblln a templomajtó t:'lé és a nagy piaczra. 
.A házaslldni óhajtó fiatal legények a másik oldaloD �eród
npk Öi8Zt:' c�oportokba es tiOnyl piUantással sum6lik ki a 
l�aoyok bokrétájából az óhajtott meoya.:dzonyt. A leányok 
mind a T.�gi brt'ton viseld ben vannak. Gyönyörü nép 
a vállbndöjük. �fint tlZ, ép úgy elmaradhatatlan meg 
ht dolog : az imádságoi> könyv É:� az - e;;;t'royö. Az 
úJabb idöoon különösen ennek az e8.t'rnyónek �ao 
nevuztlt�s szerepe a vasáron. Ha ugyanis egy fiatal 
lt:gény rátalÁlt a vála,ztottjtira. a ki megfeld az izM· 
8�nek, akkor odalép hozzá., megszólitja és szépen meg
kéri. A leány nem fdlel neki. hauem ha ő is úgy 
akarja, szó nd.kül átnyujtja neki az - e.serny6jét. Ezzd 
aztán mind"n el van intezv". Per3z� ez nem mt:'gy olyan 
... gyszerre. mart a lea.oy pironkodik és huzódoúk egy 
kicsit. A ltlgény aztán, kf:!zébeo az ckrnyővel. tlgJ' kicsit 
még vár, aztán a It:'any belekapaszkodik a völegi-nybB, 
ti. ki ö!;i szokás szerint meghivja eljegyzési lakomára. 
Így t\iDnek el egymásután a párok 8 a kis vtiros vtln
déglöi már alkonyatkor mt:'gtelnek szerolmt:.�ekkt:'J. Azok 
a leányok pedig, a kiknek otlm akadt szurtloc. .. éjük, 
szomoruan sétálnak baza estefelé. Otthon az"'a nem rit
kán szemrehányásban is van részük, a mi meg jobban 
dbmítja ökel 

Leleményes állatvéd6k. A paTisi áUatl'ed6k egyesü· 
lete pompás ötlettlt talált a bérkocsisok megszelidlt.esére, 
már abban az irányban. hogy a lovakkal bartitságosab
han bánjanak. A .Caballo8' szinrból mindtln Dap 
sokat kiosztogatnak a párisi bérkocsisok között. A Ca· 
balloB 8zivarokoo vörös gyürü van, a közt.ipébt.io tlgy 
J(yürnvel és ezzel a ftllidssal : • Szeresd az áll�tot ! .  
A szivar átlátszó papirosba vaD cBomagolva és rajta ez 
II ftllirá3 : .Le a lovak szemel1enzójevtll !.  A Bzivarokat 
az ajándekozásoo kivül igen olcsón árusit ják es a� 
cgydület kőrlt;vélben tudatja a �ocsi8okkal. bogy a kl 
tiz Cabal1os�gyüriit felmutat, az mgy6n. kap

. �gy tinom 
Jófeje szivarlfzipkát. �Iindtlo polgár, kl qZ1Ven bordJa 

a konflLllovak ugyet. "\'ás:uolhat ebból a "ú"\'arból é3 
dajánriékozbatJa a koc:iOllmak, p.:r"ze, a ki surt:U ma
gitt hec5e Mz�melyet i .. megh·ph�h ilyen szivarral 
Azt rt'm�ljk t:ttöl az. ujit:i.,.tól, bogy a lóbajtok c;.ak
bamar mt:gertik, mir .jeleDtenék a CabaHosok e� igyö
kt:zni fogna�' minE'1 tobbet kierdt:melni �lólt:. 

Szerkesztői üzenete�. 
A lozerke"T.WMég a szolgálattal kapc .. olaOO!'l kérdé

bekre é!i né,·teleo levelekre new "\'ál1l!!VJI, kézirato t 
vl�<I;za nem a<L levélben J)edlg c�ak igen klvétele� oly 

esetekben vála. ... zol. ba a \'Ala."z - kénYe.'!Ségé nél 

tog"\'a nytlvAnof!o..."\u JUeg oem rull1a.tó. KérJ Ü K  ennél

fouva olvruoólokat, bogy le\"elelkkel lJél)el:"et ne kftld· 
rJfOk. 

187H . . -j b,tri.,lJ li, 
Gábel). I. '\"SO'ú�r)� II if UlI" g09 auz.or:-. :!. A.. ,Uet6 

l JI nl lio' (a. • 

1000. I .  Rnal II)" n c II: llJlg lati 61 .,E1 :-1:' nl 10"-
paraD nl)� ól kezth c-) hhd ti hOli t j, IUJl lUinLut r urh l {(,r· 
Jolni. F I.UJt)!; ha t,( :rklcZlk - IDlndc fl ektn' .árro; 1áJ alá 
wJnatik " h .. flHrenl" 8 kt-n z"uh;h� Ő u .. 'Y z t:lctbf- (:� t Illi 
�Clll glit.,IJ.' F,..zwi-j�t awnLan h.3 azt nlunk kOZ"l - a 
C�nd,;l)I,j � Lapok 5luke no 10:( L: al: (- lrul lulaJt.! ltn.Át 
ru 1-illtt • •  rd UJ rl(, (tobrt m.eU�tt t rt ·lH�ithe I. 2. }ti .. "I,b 
fOND Im ' �cm. jllittDtil {�L 

Bo .... zu\ lilgy. ti. CIU. tr tUlag 

Sz HI ( fl til jtleo zm. 
K. �J. Örme'Slcr. . JOIdJ oL k u),k.en3k doK. ha CZlm r

h ,i II df uk lll. 1"olull t ilU CZIlU- to ntgt.Aoblá.ikOI!, 
t, nL n II n' ",utat nTaikon hu nalh tJak.. NI ro W"l'aUl05 
Jwuh�lJ)' ra .. l��yar caimer1 cuk kulon �n�Pdt-lv alApján I hM 

níD�·/Jnllli. St( zJ;.�áru.k, h� a lII.1J!1' ar crillur ru..análá-oára J!i 0-
BOlt_L:. alt naki ..... :rártllik lUh .. TUI; Illuik .oziw- cdgtlihláin 
ci nyolJ..Iwhin:,ain hl znÁlh.:i.tJ"-k, tit- III III kiwüén uzltlcik nl::.· 
tibJ4in H'gy n.,·orut .. htÍn.n,ü,. ('u.,.k. melyek ,.!.amin: noLsdal· 
mat n:'·E"rtC'k. a 8&al.a.LloDl abpJ4n mne Dek fttlj,..� i'm .. -=. 
lJlH ]111 ználAM:ra. Tilolt . w�""IIr aiu..ltr 1)1�'D"wu használata., 
h01-'Y a r.nDgyar ezimrr a k�tftju Ilunak u-ú·pDJ.r:sá.I. r.gy 'Ita· 
lóhan. hO'..:�· D kt-tfl'ju na II lllA�'Br criw .. rntok hátt"T�t k"pf"U(,. 

nemkul"nL"n, huJ,(y D ma/.'yar eriUl"r fol{ nái. mini D uJ.lIIJ{\ar 
korona allPlmJi,t.a �k. T')\'á"bá hll nluki csak . /,;z1nu·rt WJl:.1"'t 
Hiriti nig"�' árnsitja. \8g-y pedig ha D Cliru(·r c<lak pll.szta i-kit· 
méD." ,al.nod.'" il'"rcúUnD. az nc,w t�kinthelo a� l ........ !. tri 
X ,HL tA.'z;·L( utkuro kihb. ... .asnal. D a rutl:.�·ar Clim.t'rn k il:,' 
mMon \&16 lw.nn.ihlta i c�k .uagyar zármadsu fi.rukOIl en' 
gt'dhett; rnf'Jl', wi,.,. MtU honi IIzánnuuu !mkon V1lI6 hauná
lat ro� irartön�DY I t  .... "' ; xxn.} il .... -·iL. ut"OlO kihági,�t lll'u, 

M O S K O V I T S 
an atomiai  czipö- es cSizmagyár reszv.-társ. 

M. kir. csend6rség, boszniai esend6rség, c •. és kir. ktlztlshadsereg nerz6d nálllMI 
Budapest, Rákóczi-út 6. sz. Nagyvárad 

Ajánlja el!,örendü chevro- 6 .. bOllbörböl készitett 

killönlegességeinek szerzödéses árban, részlet. 

fizetési kedvezmény melletti szállítás.t. .. .. .. 

Kivánatra árjegyzéket bermentve kOldOnk 
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HIVATALO S RÉ SZ. 
Büntetőjogi döntvénytár. 

' ádlott kocsijnvnl az orszá�uton bajtott es az utánR 
haladó sériett kocsija öt mt'g nknrhl elr"izoi. Vádlott fi 
megelözlt,tés ml'gnkarlályozlltóll \"egl'tt lovait hol jobbl'fi, 
boi balra fOfclitottn, bogy ekkent az utánu hnlndó kocsi
nak az utját dzárjn, minek az volt il kövotktlzmenyt" 
bogy nmirlön sértett a jobbról tett sikertdull ]üserh·t 
után bal oldalon akart elő!'1.' haladni. a két kocsi lovai 
Öf'),izl'ütköztl'k, :-;értl.'tt kocsija az arakba borult ; vádlott
nak l'Z ll. cSl'lekménye kimeriti n vétkes gondatlnnstíg 
ü.mt.'rvt'it. - BÜDÖS az apa i!:!, ki kocsijat hllö ftihigyu
lt't nélkül JiliTtt, az nkli.Or csal, 1 �  éves és nyolcz bónB
pos '1üllottra bizta, mt'rt az ilyen fiatal koru eg"vén nem 
n.nrlelkezik !iem �\ tt;>sti t'Tönck, sem ft higgadhthb gon· 
dolkoz6sDak és körü1tckioh�:;nl·k ozon fokIival, moly a 
közutakoD való közlekeMsnel az emberi te�ti épseg "l'" 
szélyeztetc!'iéoek kikerüle�,· érdekében mio(lt:nkitöl, aki 
bajtáasal foghtlkozik, méltftn ,-áTható. 

(Curi_, 1 !1I 1  okt. 4. 6ijl l  1 9 1 1 .  AZ. n.) 

Közigazgatási döntvénytár. 

Husnnk It határbelépö állomás kikerülésévl"l törtenl 
beCbemptoszése által elkövetlltt kibagás elbírálása a köz
igazgntási hatóság hatáskörébe tartozik. 

(Hnw,sköri biróság, l!) 1 t .  évi .t2. bZ. hlltúrozntn.) 

Aki a tokají bonidék terwetén ki"ül feladott bort 
engf,dély nélkül B tokaji borvidék 'zart területére be
TÜ;Ú. tekintet nélkül a bor szármnzásara es tprm�lE'si 
belyere : kibl\glÍkt kön.'t til. 

tA bl'lügyminiszter H l I 1 . en 609. számu bnbi.rozatn.) 

Aki állntok itatá",ó.ra szolgáló vályuba kamfort hint, 
a Kbtk. 105. §-a alapján nem bünh:thetö. 

(.Belügyminiszt�r 19\0. évi 6332. S7.. bstarozatn.) 

Az üregi nyul tiltott idobeni \'adászasa kibngá!:it nem 
képez. 
(A m. lár. bclügj'miniszter 1 9 1 1 .  óvi 147:). sz. batározatil.) 

SZEMÉLYI ÜGYEK 
Átbelyeztetett : 

1 9 1 3  junius l -ével : 
EJis(.h JÓzst.'Í törzsörnwst�r. a III. számu csendőr

kerülettől, fl YII. számu csendörkertilt't1Jez BrRssóbll ; 
btJoszfntik fi póhizt\rnyboz. 

Várakozási illetékkel szabads,\goltatott : 

Nagy Istrán J{moB, m. kir. VII. számu c811ndőrkt�rii
Ictbl'li járitsörmestl�r. n megejtett fdiilvizsgálnt alapján, 
mint .jeltmleg szolgalatképtelen» 1 9 l:.!. evi juniua hó 
l-töJ szÁmitandó egy ev tartamára. 

"áln"tott l_kh.ly : Tordn. 

Nyugállományba belyeztettek : 

1 9 1 2  junins t -evtll : 

Bl'Dl'dek Fülöp, m. kir. VII. sZliml1 csendörkeri.iletbeü 
járásőrmcster, a megejtett felwTizsglílat eredménye alap
ján, mint Hokkant, nepfölkelesi fegyveres szolgájatra is 
alkalmatlan • .  

Választott lakhely : Kózcliszl'ntkereszt. 
Kovács .Jn nos L, m. kir. IV. sznmu cf:iendörkerületbeli 

járá-sörmester, a megejtett felüh'izsgálnt alapján, mint 

IIrokknnt, mindennemü népfölkelési szolgálatrA. is alkal
matllln • .  

Váln,ztotl lakbely : GÖlniczbnDyn. 
Fischer Jakab varnkoznsi illetékItél szabadságolt. IV. 

számu csendörkerületbeli törzRőrm('ste.r, fi mtlgejtett felül
vizsgálat n.lapján, mint Ifokkont, mindennemű népföl
kelesi szolgálatra is alkalmatlan • .  

Vála.ztott lakhely : Ka" •. 

Schusll'r Márton, m. kir. I. számu csendőrkerületbeli 
jRrásőrmest�r, a megejtett felülvizsgálat alapján, mint 
Ilokkant, mindennemü népfölkelesi szolgti.lntrn is alkal
matlan • .  

Választott lakhely : Szovli.ta.. 

Katonai szolgálati jel : 

A ll. osztályu legonységi kntonal szolgálati jelltll tllllit
talott : 

II m. kit". V. sz6.mu csenddrkerület állományában : 
Polrok Józfmf csendőr, 1 9 1  � m njm i 29-en. 
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Könyvnyomda, 

köny"'-, papir- é s  

írószer- kereske

dés, a magyar kir. 

csendörségi híva

talos nyomtatvá

nyok legnagyobb 

raktára. 
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