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Mit kell tudni a csendőrnek a bŰllvádi 
perrendtartásból P 

1,'ta : dr. Kti,.mdn Hlt-mér erz&ibelfalt'ai kir. járásbil'ó. 

l. Bevezetés. 

1. nIl a bűnyá.di perrelUltarttis ? 

.i bűnnlUi pcrrendtnrhis azoknak fi törn�nyes szab,i
lyoknuk uz egybofoglahisa, amelyek szerint a büntettek, 
Tl'begek és kibnglÍsok elkövotói ellen a hatóságok es 
azok közegei �ljárnak. Csakis az ebben foglo.!t szabályok 
szerint lehet �S szabllrl valakit gyunuba fogni. esdek
menyét kinyomozn.i, annak nlapjlin öt elit&lni és n ren 
kiszabott bünteh"st vcgrehnjtnni. 

A bűnvádi perrendtartás az l snü : XXXllI. t.·czikk
bl'n fogln.ltatik. A IIperrendtnrbis. nevet azért használ
juk, mert a büntetö eljal"lÍs fi, joglÍszok felfogá.sa szerint 
a perhez hasonlit. amelyben a vó.dló oly szerepet jat
szik, mint il felperes. a vádlott, mint nz alperes ; ennek 

ft pornak n rendjét határozza meg a IlbúnvlÍcli perrend
tartnsll. 

Ebb�n II perben a csenuörseg a per elökészitésCt 
1"egzi : il. yadló felperes részére gyüjti az adatokat. 'rer

meszetoB tobá.t, hogy a bűnvádi ptlrrendtarttis fi csend

őrség müködósét is szabályozzn. 
.A büm·ádi perrendtartást röviden B. P.-nak irjuk 

2. 1.\11 n. B, P. és fi. cscndör,ógl BzoJgAJnti nta!i'HAs 

"iszonya egymíisltoz ? 

A B. P. It büuvlÍdi eljárás egész rendjét sznbftlyozza. 

tehá.t az eljlirthmak azt II reszet is, nmelyet a csenelőr

licg teljesit, az olőli.észitést, a nyomozást is. 

Ugyanerről szól tlzouban a csondórségi szolgáInti uta-

sibis ÜL 

Hogyan viszonylik (lgyik fi mnsil;:hoz ? 

Ugyanaz avagy mns foglaltatik cl kettőben ? 
. 

A II P. fi bünyndi oJj!\rnst végzö összes hntosngnk 

tlljürt\Hlit tartlllmnzzn, \'agyiij mindnzokót ll. bntó!'idgokót, 

amelyek II büncsolekményokot kinyomoz21ik, n nyoDl
.
o

i':lht �Ii il. "izsgt\llltot }efoJytatjnk. azt v,,"zoW, és .irlinyl�

júk, tovlihhli., (lI11elrok a tottes ellen ite!etet boznnk es 

r 't b·· . 
'

. b "t " ' k  t h "t n B p _blln bl'nn6 IlJ 1\ a uutl,tl'i:oIt ngro IlJ JU , II fi . '  . 
foglaltntik a c!�ll'nc1önH�g. a rendőri hlltó);flgoli, It lill. 
tigyészslÍg, II ku· biról:Iúgok bíw\"udi eljArAl:ul.oak n SZIl-

bályai. Ezzel 8zemben a szolgálati utasitth i  csupán fl 
cse.ndörség eljri.rnsnra vonatkozik vagyi!:i azon sznbt\lyo
kat tnrtahnnzzfl, amelyek szerint n csendörst:g teljesíti 
n. hÜll\'IÍ.c1i eljárás által ren bizott feladatokat. 

).Iáaik különbscg a n. P. es a szolgáinti utasítás 
között az, hogy a B. P. c::iak azokat az áUah\llos sza
bid.rokat tartalmazza, amelyek szerint fl nyomozást le 
kf.'1l folytatni. mig a szolgálati utasitlÍs azt irjn elő, 
hogy fi cSL'ndörnek a B. P. szabálj"ait hOKran kell ft 
maga szulgfilata körebt.'D alkalmazni. A szolga lati utasi
tns tehó.t n rószletesebb. A különbsegl·t l'gy hnsonlattal 
világit juk IDeg. A kettőnek egymáshoz ynJó viszonya 
olyan, lllint t'gy nagy terképe, amt;Jlyen csal\ n föbb 
utal es nagyouu helyek vannak feltüntetve, ilyen a bún
"ádi pllrrendtarlas : ezzel szemben (\ szoJgl\lati utasitá� 
egy olyan részlutes terképhl:lz hasolllit, amelyen II metlók
utnk, hegyek, domhorulntok. völgyek és az Ö88ZúS kisebb 
hlreptlhgynk it:! be vauna.k rajzolva. 

A cs('ndör tohá.t, amikor II szolgálati utnsitús szerint 
nyomoz, �g:.ruttl\l a B. P. által elóirt uton jár, ismornie 
kell tebát onnnk a hnh\rozmánysit is, mert azokkal 
50hn ullenkezesbe jönnie nem szabad lis lm a szolgnlati 
�dllsitll!it kÖVl\ti, nem is jöhet. 

3. A bÍlnvAdi I)crreodtnl't(r, ... feJo.�ztfl.SR. 

A bűuyntli eljárás harom nagy reszből áll. Az �Iső 
r(')U\ AZ cló:.cles eljárás. Ebben foglaltatik fi bűncselek
mények kideritése : a nyomozás és a Yizsglilat, és a ki
deritett tónyek IllapjtíD II vádeweltis. Ebben az előkészit6 
reszben szortlpelnek tehát rt. nyomozó hntóság-ok ; rend
ör�l;g, csendörsóg él:! II vád emel 6 hatóstig ; n kir. ügn'szség. 

.\. IDllsodik rl'l:iZe a bünnüli eljárásnak az itélklJzés. 
Miutan ll. ldr. ügyeszség vádat emel. Il biróság ltéll\ezik, 
t:lbbon II róazbell mükötlnek tehát ft biróstigoli.. Az itelö 
hil'Ó8t\g mt'ghozzll a lllagn itéletét. Ez úlh.'u tÍgy II TálUó 
mint a tj(�rtett és a Yl\dlott fellubl'zhe.tnek, ebbe n rószbl' 
tartozik tehát úgy llZ itélet es nz ll? ellen használt per

oryo!>lnt s annol .. olintézese. 

A hnrmndik rt:>sze nz eljáni.snak n !lég),eJj((jltÍl-i • .A hiro
eng 1\ vádlotta t dítóli : halálra fagy tlznbudtlli.gn-sztes
blinteÜ:'Sfl' vagJ pénzbiintl'tesrt', es elmlu'usztalja fi bün· 
ügyi költ�ógt'kbl'n . Ezt az itéll,tet "<'gro hU hajttmi, 
erről �zól n bÚll\"údi eljártis hllImadik nagy l·C!'iZL'. 

A cHüml6rsl;gnek tlllnjclonkepi föfdntlnto n hünni.di 



31 � CSENDŐRSÉGI LAPOK 191 2 Junius ao. 
�= ==========�����======�== 

�lj(Ínl" dso rt:�úbl:n nlD, akkor amidőn a nyomozást 
tdjt':,iti. }:� nt'ml'sak a C'''l.ndórseg föfeladata, banl.m 
�gyuttf'll az llge!Oz eljli nis alapja, ml'rt amit a csendür 
dHKf.�zitdt, azon indul �l a "ádIó es a -rádió után fl 

biró. lill "'Zl·Tt-PC' kbet a cscnc!örségnck a bűnvádi t'ljri.
rn� második I',S harmadik r��zeben ís, amikor ll. birósá· 
gok "agy a kir. űgyCS7.Seg felhivAsai folytán mgy nnel· 
kül is �l.olglilati tef'ndükct teljesit akkor. amidón már 
n biró kl'z(·bt>n "an az üg)' vagy már esetleg a tettes 
büntetes.:'t tölti. 

Erről szólnali n. szolg. ut. 1 �3., 144., 1 Lj. �-aJ. A c!:lond
örnt'k tdült !id okhól hU ismernie a B. P. azon rcszllit, 
amdYl1kben mnr nem folyik a nyomozás s amelyhl,n 
már a bi.l'ósag: jár el. 

Először uzprt, mert n csendőrség nyomozásn csak 
aHor lt'hl'1 jó NI czélravczetö, ba tudja. bogy 8l. Ő 
munláljlhlll mit fognak tl'nni a birósági hatóstigok, e8 
hogy nz ö nyomozá,;;án hogSRn épül fel az itékt és 

IInnaK végrt'hajtii.;'Q. Má.!:lOllszor azért, mcrt a cl:It'ndörseg 
akkor is reszt nbl't a bün\"u<li cljárilsban, amikor már 
Ul. ügy itélet alaH {til es ü a birói batóságoknak fi birói 
�·ljlini.s nlatt Bl'gedlu:zik. 

Külön-külön fogjuk tárgyalni ft bűm'ádi oljllrás most 
felsorolt három részet. Elübb azonban meg kell ismer

h(lnünk azokkal a butóstigokkal és sZl.'mélyckkc1. ame� 
lyek a bűurúdi eljúrt'tsbun, mint annak mozgfltói. szo-
rl'pelnek. 

Első rész, 

.-t IlllIyyUI' igaZ-1láynolgáltatálFi ,'::{ l"t'e-..-et. 

1, A biró!lágok. 

E1.zt>l szemben egyesbirósn.g ft. kir. JarásLirósá ', mert 
ott ('gy bini hozza az itéletet. Ug.yanigy egyedül binis
kOllik II közigazgatási hatósligok buntl.ita birája. ie. 
Ebben van egyuttal ft rn8�yaniznt8. annak, hogy micrt 
kerülnek fi bűntettek, II fontosabb ügyt.'k a. kir. torn>o)"
székre eH 8. kevcsbé fontosak, ft. vétségek és n kihtigli
sok II jtÍ.ní.abiró és fi rendöri büntető biró ele, mert fi 

törveny azt tartja, hogy fi fODto�nbb ügyekben több 
embernt,k kell az ügyet megvizsgálni, mielőtt valakit el
iléLnéolik : több szem többet hit. 

}.fngyarorazágon bah'nohát kir. törvényszék vau, 
köriilhehil majdnem minden megyóhon egy. Vannak 
azonban megyek, ahol töhb törvényszék van, mint p. o. 
Zala rnegyében fl zalaegerszegi és II nagykanizsAi törvény· 
�zók, viszont azonban vlln törvényszék, amelynek II terü
lete több vnrmegyére terjecl ki, mint p. o. fl győri tör
yen)"sztikbl'z tartozik két megye : Gyűr ('9 )[080n megye. 

A törvényszékek nemcsak büntetn, hanem egyéb, 1101. 

góri, ttllekkönyvi és örökö8öclési ügY(1kbl'n is bil'ÚHkod
nak. h·hát csak egyes taná('sok foglalkoznak hüntl,tú 
ügYl.kkel. Külön büntetö tör"ényszók csak Buda re�t(\n 
van, amelynek a neve IIBudapesti kir. büntetö törv(·ny· 
szék,,_ lIa tehát a csenc1órseg valamely tör\"(!nyazéklll'k 
jl:'lenté�t tesz, elég azt így czimezni, pl. : e A  eoprom 
kir. törvén.YHzéknek" de ha fl Imdapcsti tÖl"\'ényszék· 
nek jell<nt valamit, igy keH czimezni : 1.'\ budapl'sti kir. 
bünh1tö tör\'eny8zeknek�, mert az R törvényszék, II rntJlynt;;k 
budapesti kir. törw'nyszék a neve, cHak polgári üg}' (·kLl·1l 
biráskodik. Tudnunk keU azon han, hogy Budapestcn yan 
.'ID' �p('shifMki kir. törn-'nyszek. is, amc·ly II Budarwst 
környékének a területe felett hiriu-1kodik, dc ez tip oly 

A. mag)"ar törvenyek szerint csuk 8 bironnk van jOgll vegyc� törvényszó-k, mint a többi virl.'ki tÖl'VionYBúkek. 
a polgárt �Jjtélnj. Ez a biró független, vagyis neki Kir . .iárlishiró�ág az Ol·szágbn.n Budnp(>Hh'n ki'vül 3!JfI 
senki, még o. kormány scm adhat utasitást vagy parrlD- \-"an, Buc1apl'stun pedig 1 büntet ö, lj polgari járt\soiró
Chot arra, hogy hogyan itéljen, hanem csupán a maga Rág, eZl'nfdül II pest vidéki járásoiróság, IlmeJ)' \Így pol
lt-gjobb �I:> leg:.zentdbb meggyöződését tartozik kö\"�tni gári, mint bünü.'tő ezen a 'ridékell . .  \ yidéki jóráshin',-
é:-. Il �zerint itélni. ' k HUgO nál egr vagy több biró foglalkozik bünt(·to iig..vekhJ 

Büntigyckben bilá�kodnak a. kir. törvény8zók�k, a kir. \ agyiN Hjt�(;gekkel l'S kibúBusokkal. El. a biró �zokhL 
jtirá"ibirósagok él:i a közignzgatn..'ii hatóJoHlgok blinh .. tö egyuttaJ v�gezni Rzoknt a sürgö,. nyomozó eselekm.;-
biriti, meg p,.'dig a kir. tör-r6nyszéken biraskodnak az k t . Jl�e :1.: IS, arnl'lyekről ft. f.izolg. ut. I I  t. §·tl Hzol •• \'fl�,yis OS"Zl'''' hüntett .. k es a fontol'abb n;tJo;f.gak fel�tt. fl kir. birói szemle, honczoltis. bazkl1to.tús stb. _\mint HUlla. jli,rllI�hirú!;ágok biráskodnuk a többi véhH,igek PS a. fon- t k··j·· t p�s on u on Jüntetö törv(. nyszé!i, úgy killőn blldl1jll'stl tosubh kihl\gllsok fl,lelt 8 végül a közigazglltási hnt6alÍ.- kir. htillt�tö jlhúabÍl'ósllg is vnn. gok lJlinif·tö birái a többi kihl'lI�á80k felett. ]�zeht a \ k . 
b t "  

J iiz.,g. azgatási batósagok, amiut lliUll lt, kiluirrlísok 
•lI. o811gokat hivjuk IlZ elsO/oku birái halóSfÍ.,/ok,wk. f i tt b k dn 

" 
F L. t b 

e 6 ITIlS o Bk éti pedig niI'osokban n. rondoJ'kajli-".z SUl. t, ogy celsöfoku birói, azt értjük, hogy Ul'. ft. tá 
b . j j 

.ny, vagy a renelőrségnek azzal megbizott tnnia, II J'ú-IrÖ �onr e
" 

i)foIzör 
. 
it(·letet n vádlott fd(ltt vab'YÍlt cl kb N 

a \ 6.(111., az I'lott a bIróság elött \'ádolja a tettest és kér 
ro.,qo

. 
un .. ft. �z,olgabirt'tk közül az, akit az alispán ezwl 

itelct(.t n.á. 
a bunt�t� blrRskodtissal lUl'gbiz. Budapl'sten kih ilglÍHok 

:\. k' f" 'k 
le. Ic. 

t! b. Ir. '.lskodnuk. a magyar kir. állnmrl·ndöraég kihtí.-
. 

� Ir" �rvenYez(: l'n nem l'gy biró egymagáhan mondja I ki __ az lleletet, hanem bárom bir6 akiket eg)! .. tt 
gl181 unu, "alH.mmt az l .. IÖJjárósagok kibllgl'tsi birlifollw-

buntdó tu.nár.�nak bivunk. 
' 'll esun d6sBnl rtilruhl't1;ott tagjai. 

A bünttltö tanncs túrgyrutisait vezeti az elnök ak' , ) rin(�ez�n hiróságok iU'](jtui és \'égZeliUÍ u110n ft, tör-

ht biró között a. köz�pen ül. A kir. törvenYHzék /Jz
l
é

� vE.'ny
, 
kl�üJezt8t1 tlz(lrint perorvoRlntntlk "an Iwlye ; el. 

túr8aElbll"ó�ft.g. annyit Jelent, bogy, aki n megbozott birói döntéssd 

l' Ha fáj a feje7 �:.��rj:á:Z!:�n���e:n
C8ii:;:;;�:k8orvO'hi",it k't,C:ll"tli. :lI

t
Slj.iR 

mel)' 10 percz alaU a legmakacsabb migraint ál re' �'j' t t . -p II S t A, 
• . JI' I fl m\l1alzt]a - Árn ,( l <)0 K6nih Berot,'tls TUDUlw gy6gyueTáll Kltoi..,c�tcn O

'
k 

. - • - Kapható minden gyó�ytlirba1l. , rVOIO iltal ajiolva Elá d b . rom o oznál iog)'. pOlini 8zi\lIiU,I. 



A clrkHwicnl L:'UiZló b"'l'CrUlcJ{o ttIJOIJ, IIICJyct 1\:lotlld fúhcrczcgnö olnpitott �\., tart fenn. 
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.0.7. al I/hIr'� Igto1 ft·büLirósa�bo7: mebd 'lZ iig:n;ye), 

nel" 37.utnn il� Is,',Lirr'sag hlthroz'ltat mt g, 17 ..... gáljn 
•• ,� lH:' yben hJlJ!'Jo, 'f8j:!:Y megn.ltoi:tatja. 

:\ r UHE ln ""I. k(·k itllt"''''J1 reliilriz"G llj_ � tl kJT 

. loI31,1I1k J for' mlD ,lq;:\ 11 l.dl fahlaboz töhh kir. tllr

\€DY, 1.: tartozik, llll lJy !,t .. 1 üg,'"l·k II ku. itel.itlih

lan mennt'l,. l ,;)útahl I I  't"lln. I - l' dig : Jhulajll'"t" n, 

] .. },fI.'I' l'lItH·n. C,.' OT ,tt I\a,;'un. 1\011).�, <Íl't. )!arn",úl"nr

llt,I\I'u. �1J.�' illl,lnn. I\t·",,�·tt. roz .. onyhan. �I.!gl,dl·n 

(11 TI'm. "\lIrott 

\. hir. ítélr"lt1il.ltin ú�y hiinll'lrI m int l'jJ.ri-1J iig;,'l·k inlt·z

tl.tol,k .l I'i !'t'lti,:! ti hiiIlt.·tO üj!yt·k lllitHlíg húnlln lag

Imi ,i ll .. tana I IlIlu. 

\ kir. júnbhiro .. úgok ild.-Id dleo II kir. lurn'·Il.' 81 • •  

hk Jpll!,blll'z i l'lrn ... li.�lÍhol. yaD (,·lJd,hez ·�n!·k hel,H·. 

F1,I ... 1 látjuk llOgy ;1 kir. Inrn:ny .. zek a nllt!\"ohh ü�·�'yd\· 

l,t'lJ t I ... őhir',�a.g. a jOtra I.in·,-,ígokh% tartulII ki",·!.!. 

llg'nklll'lI dlt'nll('D Iwí ... o,ll'lro ... ag. Amikor fl "Ir, lii l \t'D)-

8z,·k mint mü .. odl,ir" 'lg- jár 1:'1. aHor i három tng"nl 

áH n tUDat ... 
\ r"nd/iri LlIlItdó bir .... klJll:i ... t gy Ikllrlu hot(1�:tgok 

üR:t·t.'il,�n mint mll"Ullhiro�úg ,·IJarnak : a �7.QlgRhiraJ; f'" 

fI·ndürkuJlilállJ it.t·h·h'irc npz\"(' 3Z alí"'IJaIl, ilktölt'g 

ti,n-l'nyhut,,�ag:i joggal fdruházolt nlro;,okl,nn II \'úrnsi 
tm;lt ... , BuJllp('�kn 1\ fák:lI,itúny i·s a \' :irolooi t:IDIII' ... 
ügül azon ug:wkllt'Jl, auwJ."4'kben a hl1flal!(�·",ti nJlum

renllór-t·S BUiln}lt'skn kili11 itl�lkezik. az nl ispán. 
• \ mll .... ocHokll hirc:. ... ú.gok hntározatai ..\1<:n �zintl"n \"an 

Pl'ron o.:;latnnk helyt·. kin!", a kiB..JJh ügy<:ket, amd)' ld\ dt:
lf.'knJl ruoJil o pt'rornJHlatot tar�yf\7.() J'észlx'n (/Igunk hullani. 

E ki\itell'l.tiil "It,·killtn,' ,dtahiban -dzt kl..'11 tudni. hoK" 

hazánlhun milHlt'n ugy),,'n Illi rom {oku hini. ... kodli. ... (olyi� 
\ barruarlLiro:-agok a kon· tkl·zri k :  

A J;ir. torn· ny:-zekt·k jtl�ld"i I:'I1 ... n. mint Itittuk, a kir
. 

tál,lühoz fo... inm'D /I magy kir. Curilihoz fordulhat 1\ 
kir, i�lotubla i1d..tév.') IIII'g nl:'m ,",pgedó fél. A kir, Curio. 
Budapl·�t(·D 8zehl ..... )<it. n:ndes hiriLja \-a11, Ilkik ot h\gu 
t anat' Lan hozzlik llll'g a hntar% ataikat. A kir. Curitival 
II c�i'ndör�,�gllt'k kundlt:1l crintkt'zc:>�e Dt'm i"zoJ;ott lenni. 
l\ kir. ('lIriáról még nzt hU tudnunk, bogy olyan Hr
o1':·,,·kl11·n, II mdydm nioz,"t: a. tönénye1 Blkalmaz(l�n k01.-
1H.'n "jtti k  ml'riilllt<k (d, ugy bogy II binJl'ágok .. l1t'n
tpteSt'n határoznak, - n kir. Curia ilyen l' .... �tf'khf'n ÖSf!Zt'!I 
1,irái tdjl.'!'>ül?,:;fly,.l határozatokat boz. a ml'lYI'k uz all-ió 
hiró-agokra IWZV(' irimyathllll !noktak l'lfogadtatni, "lt.k 
az új:.,')'fl(·\·"z"U kir. curiul döutvf.nYt·k, 

A bir janú,l,irú!5Ílgo) .. itélt·h·l rf'liilhinl\6.'1 \I;gctt n kir. 
tUl\cn�'''/ek}w7., ÜlUl II rwdig II \;ír. itclútlíhhihoz jutnnk. 
.Tura-1Jiró�(IJ;i üh')·,·Kt.I'D t,'hát II harmarlhiró"'ag 81. illt.tö 
kir. it' lótitl,llI, ,\ I,ir. itc16ttí.hla. tcbút u na�yo"') ügYt'k. 
hlD masoMukn, n ki"f.'hlJ ügyf· khcn bannl.lMokn LiI"ú8i1g. Ls mint harrnuMuku ltÍro..;Ug: IH bármas tam\l'hbulI W.!. 
hzik A kir itclotühlA.oak is jOJ,táhlln \'un \'itt""- kérol,' .  
l!l,ht t ·Ij.. uli hl'll f'ldönlt'ni ""; az ilytlll határozatokat 
hi,ju� kIT. Ih:\i)tfLbhll rlünln'nyeknek. 

d _ . I ·· t t - biráskodas nlá t:lrto�ó üg:y"kben 
_ \. rt.'O Orl mD ti o · . 

bnrmocl(okul(lg a miniszteriumok biniskodnnk. meg ,P�' 
l, l "- I,b ü{9"\,llen a bdü�'miniszter l·un kinll (Jg a e ..... Q .... 

., . roll ' I 
. 

, l l 
. 

- kl en II kere"kedt·!t·mul>\,l. o c IDIl'C l'SI kt'I"l·�tiel t· ml n�y(' l • 
• 

_n. 

iig,ypkh(,Jl 1\ fiJldmiYf'I,��ügyl t .. katonai lI�yekbeu a hon-

",'ildmi miui,.;zter, 
k "o bat'" ro ,· tok dh'n .... emmift� lt' IlllnnBdfokn ikh·h· ' u .. 

intt'l.kell,·"nek b(,\�'c ninc ..... 

.\mi l·l.eklwn az Ltt'lt·tekben kimonrha vaD, uzon már 

('sak k('gydroi hrelem útjun lelid sl'giteni : ti hgyel

ml·t ('�yt·dül Ö FelBl'ge gyakoTolhn.tjn, k�r,i.Isi k�'�'t.lt'm 

Úljlltl (·!t -ngeclllPl j  \'agy mef.,,,,áltoztRth�tJn
, 

fl k��za h()lt 

I ·· t t t \ I,,'r,,· "' ·' o ,' ,zt')"\'t'z{'t l ,ir"Yl\lusIIDul .... 1.010n1l111.: HiTt l' , .., . • . .. '"" . - . n. 
kl·1I m,:S :1 Yi1.sg,dóldróról l· ... a jimi!iIJil'ó .... agl h inikról, 

akik "unii�.rddlt·ll eljúrnak. 

:\Jindt:n hir. tiin',·nysz,·knek van egy ,"iz�:;.íll)hinija. 

uliil az Í:!!ll�.igligymini�ztt'r jdij! ki a tiin,'n., 6ú·k hini i  

"" ... ül. \ \iz"ga!olllrú II Yil.""RÚJah i.i�yeklif'n önállóIln 
jlir 1:'1 I'H hat.írozahllt lailöu \'iz�gúlúhirúi I't'l:e,'·ttd a 
�;Ijút muga uen;II('1l adja ki. EZt"n(t'hil mindt'1l , iz .... gtilo
hirónak nm "�' IU'lydtt'sl' po; �l'gl,dei , nkik Tl'nrksl'n 
hi ni"' • • IIIl,irúk ynJ!Y jt'gyzök . 

\ kir. j.ll'i.l'ildros:igokn8k niD{'senl,k \"Íz.;g;ilúhirai. ha· 

nl'm \ u n  ('g\' hiró, aki meg "nn hinn I\?okknl ft -,iirgi'ls 
nYllmnz;i ... i ,·selt'kmi·ny,·kkcl. mclyeht II \'iz�glllóbiró 
helyett lút d tl maga j;i.rásllhall : l·rrc a hi rúra a kir. 
törn;ny,;zék rrá bizhtttjl\ a \ izsgúlóhirci i ü{treknel,: el 

h\tásat ia abhan a. jarúHbttn . 

A \ LzsgiUólliró cs a j'lrásLirÓBti.gnnk \'"izl-igil lnti t'!oI nyo· 
moúl�i 1iJ::.\'l·kben ,"alá hatú.rozulait fi kir. tiir\'"r'D� ",zl,k 
j.urik tnn:íl' .. a himlJ'u (dül, amelYl·t \"údtan.ú·�nRk h iyunk . ,- , 
,\ \':ul!nolÍc1S hirii.jll f'g-ynHal fdühiz"Igiilja .1 \"izsg:ilól.iró 
I .. Il j'II'H'�hiI"05:igl)k yiz8g .. L1ati \'3KV nyllJlloZli.si úg.\'t·khl 
mt'ghizott hirúja clleni pana"7.okat (\... adhat uta"itú"t 
t'zeke!'k 11 hiraknuk nz egyes hÜDü�yek"en 1;9 II yárl· 
tanúc'l t'Il{'oúrzi o. hirósagnlll fulyó vizsg.datok mlJndd 
(·s (I \'izsguluti foglyok \'izsgulati {ogsúgllÍ I�. A ytid
tunlll'� hutaruzatuil (elfolynmod:is eseh:n fi kir. itplötahlll 
\'iz�gliIJtI. felül, ami ellen tOfllbbi peror\"o�latllak llL'lye 
nincs Súl!ununk keH ,"cgiil miig nl. c!-kiirlt'lú'kekrijl iK. 

b .. küdtszl;k mindt>n kir, tönt�nyazék mell{·tt YIlU HZ1'l'
\'ezve. Az l'skü{ltszl'k kl�t r.:· ... zl,öl ,"til : ft k ir. törn;ny· 
�Zt'knek anD. kijf'lölt bi ralb61 és je�'yzöiböl, toy!iI,bá nz 
t'sküdtl·kbíil, H.kik nzonhan minden ügyben külön leBZ
Dl·k kiv.t1oga.t\'o az jJlpfö ,idék Itdófizctö polgnrlli közül 
E/o h'hát \l'gyc� hiroság hivnlalnokokhól .;s polgárok ból. 

Az ('MkiuHdi. ki\'lilugnhisa II kö"ctkt'zull'g hirÍl"nil, ' 
.\ közigl\zgatú ... i hatúsf'tg mind�n (�\'llelL öR8/ocirja II lit:
riil.·tdIt'D ll1kó iia�z"l1 rf:rliokDal.: jt·ltYZI·kt-t, akik hu�zoo
hatn(1i� ,'\'Ijkl:! bl·!fJJtiilt,·k I',S II törn··n .... l.ldwn m'.�bllta
rOzuH adol lizetik. vl\gy ml·g(u!l'lu k," IIZt'Usl'gük van, 
kivI"vl' II I;ormány, II hirosilgok. UgYV')?Hl'W.k lugjuit , II 
h'gY\'t�n's t'ni, II rend ori hntósJlgok, Jl,;nziisyitl"�f;g tagjllit, 
nD.pS7tímoliokLtI ':R 8z01gil,kat. akik I'HkücJtl,l, nt'm Idwt-
npk. EZl'kMk a jl:g;..-zr\kl;t hi\'juk (/1r1)J/(lj."iII·uml"'''' \ kir 
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tÖrT"ny�z€'ken mökodik azután l'f!Y bizottság, amt>lybl'D 

a kÖ7.jg8z�ta<;;1 kar j ... Tt'';7.t n'sz és. euk ki.:ilasztjiÍ.k II 

köwtkezo n-� 5zuk;;;';I!J:!o.; (·;;küdtt:ket, legjobb meg

gyöz6dú,iik szerint. E7. a Jegyzü 8Z úgynevezett i·yi 

lajstrom, 

Ebbúl az ti,-i laj"tromból minden l':,'küdt"úki tnrgya· 

la:-i elötti harmadik, '"agy npgyt:"dik héten hd iil 3. kir. 

tÖTTényszl:k kil'orsol nt'g:n'"en I·sku,ltet. )fjnden targyll' 

M.SOD flzutllD. mint látni fogjuk. ehböl n lll'g)"Ten t'sküdt· 

bőJ n tárgynlo hirústig ismd kisorsol tizpnkt'·t rendes 

I"flkü<ll�t t'� ll'gahibb ht póft'skihltet t-s az egyes ügyek

In'n nzuhm l'Z a tizenht eskii,lt batároz : a pót� ... küflt 

pedig Ilml "aló, hogy, ha .alamelyik rt·ndes eskü,lt a 

targYllla'ion Dll'ghett'g .. zik \ ag.." elmllrad, annak IH:IYI"he 

beh·pjcn . .-\Z t,�küdtd\Iöl teb:it azt kell ktilönösen tud· 

nunk, bo�· IlZ nt'm :íllnndó IJiró:oúg, banem minden 

egy€'.. hüniigyhen mái l'S má� eskiitlteknek kell itd· 

kezDI l'. 
.• A kir. ii;:yé .. uég. 

Rl-gl'bbi iflókbt'n t·S IDa is m�g ('!!yes :i.llaIDokbun 
miDflenld snjút 1ll1l1;1I yibt:tlf s{r�lmét a Lirótnip; l·h'. 
Ennt·k azonban nz II batmnya. hogy mind�nki fl mngfl 
�I:rl:'hn{t túlzoltan lúlnin. a]flptalan Yadnskot1u�sal h'r

hdt. a hntiJ:mg:okut. Ezüt az áUam maga úllitott fcl 

bato,..agokll.t, amr.}Yt'k az egy/-'s ember panat.;zait meg· 
ro!<h'tljtik, megvizo.;galják l'S ('sak azt .i,;zik a biróság 
ildösz/-ktl I'lt" ami nIapoR panasznak mutatkozik. .\Z 
olyan panaszokat, amelyek alaposak '·'s nyomah_;koaak 

l'" aml·lyt'k biróbHgok ell' vihetők, hh-juk a D. P. l.rt�,l

mt"bt'n !,tidnak, i's 37.t a ható81lgot, amely II YlÍtIat II 
biróság d(· "iszi ott azt k�pyiseli, hi,juk Yúdbató:;�ig. 
nak. :\!agyaror"úlgon a Ylldhatósllg vagyis a v.tdat ktip· 
Yi!"dö bató�ó.g nt'Ye : kir. iigyészség. 

A kir. ügyr·!!ls';gnt.'k minrlen biróság meUett yaDuak 
tagjai, Ilkik az iIletö Lirt'J ... úg dött n Ylid k�pnselt'trt d· 
látjuk �'B IIP(lig II kir. IÖT\'l'n�· ... zékek előtt a Tádat ti kir. 
ügy'::"z(·k , ... aliigy{��zl'k klpviselik. Mindt'n tÖlTenY"zl�k 
mellett \"Qn tebnt egy kir. Üt�:\"":S1."f:g, amdmek 

'
a fö' 

nöke a kjr. iigJt'�ZSf:g vczetöje és tagiai eb')" ,a�' lölJb 
ü�yt'sr. f.;! n1iiHp:o.;z. Enni,1 ft kir. ügSf-izsf:gnól min,len 
ü�'h,"n vagy muga a vezető kir. ügyész, vagy az ö 
megbizil�ahól II tőliL, iit!yesz jár d, m�g pedig Yezeti 
kR eU('nórzi ft nyomozlist C8 annak alapjún " ddllt emol 
a l,irósug elott. 

.\ kir lilryp,",zc:k II kinti)' :ütal kinl,wZ(.'tt hivatalnokok. 
.\ kir. jllrll ,hmi�á::okn:il nincsenek kir. ilgY"6z,'k Im. 

n�I� ugJ' rj.7.�' gi 
. 
tnt'ghizoltak '7.,'k lehetnt'k allami vagy 

kozlgazgllt.�"1 hlVlUalnokok, sőt jogvl'gzdt egyének l'� 
ugyvI'dek 18, du eZt·k mint ugy,_;szi m(lghilottak a trir
n:nyf.7.,�k meUttt lé\'ö YI'zetö ügyés1. rcliigyelete alntt ItHuonk. 

A 
.
kir. jtr;lótáhlli ml·Hett kir. föügyé ... zség müködik "s 

h}Jvl�plJ �tt � Ylulat, tehát amint 1 1  ítélőtabla, Úl!Y l t IIIr. fÓUCYl'Mlij(>g \aD. Ennek a kir. (Öiigyén7.ségnl,k 

tagjai ft föügyesz é!l a főügye!'\zi helyeUC'Bt·k. �\ kir. fö· 

ügyr:3l alatt allanak az iIlt>tó föügypszi kerületben ll'vo 

kir. iigyl"szHI:gf'k, amt>lyeknek A kir. föü�é .. z fl'l('ttt·� 

balósúgll (>s n .. kik utasításokat adhat, a kir. ü�ytisz ha

turozatni ",llen ebhez a föügyészhl'Z vlln folynmodásDok 

�I' pann"znak helye. 

.\ kir. ('urill mellett Tan II kir. koronnligYl;lo.zseg. 

aml'ly ilII : egy koronaiigyps7.ból es több korona iig részI 

helyettesbóL Ezek k�p"iselik a ,·ádat II kir. Cmin dütt 

fol)'o üg,rl'kbt'n . 
. \. kir. üg)' ''Rzsegek, föiigyész�i'gek fll. ig-azságiig.r

tnini�lter köz\etlen felügyelete alatt llllflnak tS l'SUpl'ln 

n koronaiig)'éllz áll kiilön és függetlenül. A kiJ'. iig'yI�SZ

�l;gt·k, föü�'y��7.Sl;gek szen'ezde tehát hasonl it a katnnai 

Azenl'zethez, amt'unyibt'n az igllzsHgügyminiioizler II fi)· 

üg)'t'�lnl,k, a fótigYt;SZ az ügyeszul"'k, IlZ ÜS-!,Yi'Sl az 

ü�·l·,.;zi megbizottnak utasitá ... t adhat. hogy mike nt júr· 

.inn ,-I, l's t.'bhen különbözik az ügyl·szsrg a hirósúf..,-.fól, 

nmelyndi minden cg)'es tagja függt'tlt'n és II !'tnjtit meg

g)'OZÓlli!Rl' szerint dönt az sleja kPriilti úgyi' kben. Másik 

küJijnlHu;� az, hogy 1\ kir. ügy�szsl'gt·k l'S a ftiüg,Yesz

,.,egek tllgjai egymás helyett is djarhatnnk " s  egymüst 

helyl,tlt-silh�tik \'agyis a föüg,r('�z maglll bdydtesitht:h 
n kir. ih;!ötllhlll t�lött II kir. iigycBzHzel és , iszont II fóiigyi'o;z 
djárhat n úRr kir. törvcnysz(;knel. mint a járá"LiróIHlg
n:il, II kir. ügyész pedig úgy n kir. törn:nyszl:kni-I, mint 
a kir. jtinisbiróságnál. A rendőri büntető birósligoknli.l nill

(·senek kir. űg'yeszsegl·k, hanem ott kÖzlgll.zglltúsi tiszt

viselők l'S pedig fi drmegyei tiBZI! Íl�y�szck é-s alol;; 
megbízott ai llltják ('I e könádat. Hudapl·stl."n IIZ allnm· 

renclóraégnt.k es ll. füvlirol'-l tiszti ügyeszs(:gnt·k 4·rH· ki· 
jelölt tagjai 

a. A renclórf lIatóE{lgol� é-.. köngelc. 
Hogy ft k ir. üg,részségek a �ád illupOB"Ugút _'Ihini!

hassák, ahhuz RI. szük...;éges. hogy II r .. lj .. lf'nt,·tt cR(llek. 
mény •• k mi-volta (elói tlljekonll legycDI'k. Ezt II tújéko
znst hivjuk u,YoIDoz,hmak es ezt a uyumozllst nig('zili II 
wn(löri hatoJfil'lgok l'_" azok kÖZt·gel. H"ndön hnto"ugok 
(. kÖzl'g,·k Budape'ltcD Rl. úllamn.'ndórseg. tön'cDyhutó
:-;úgi joggtll felrul.lltzntt vároaoklJnn az illető vilros n.1nc1ör
ke.pihinyn �B ahiTentlelt hivataluokui, It yúrmcg)",'k j,ú'lÍ
fiaihllD a {őszo!gabirú, a községokben ll. közspgl " Iöljiirci
Hág, mlumint fi m. liir. ('�endőr,.j{'g . 

\ tiinpuy kiiliinbs('get It·sz II llludöri hatós';,'/ (')o; fi 
r('orhiri "wf'YI'k kífl·jl·zi·� köziitt. :"tlit (;rtül1 l. tl·llIlt hntu· 
su:;c r: .� mit kcizl..'gC'k HInti 'I Hn!ufmg ulntt ," 11Jlik Illllgút 
It hivatnIt, IlowlynlJk llf'Y�bcll int(;zk!-,k"'l·k t orli'nllek, 
kcizeguklH'k i>l'tjiik annak ti hatrJsliglllll. IlZ l·�.\ C:'" hivlI
tnlnukút vab'Y ulknlnHl.zoltjrlt, amely a hatúlo.úg nl'\'!'b('n 
eljur. Igy pl. n fÖs7.olgabiru hivntüln blltóiillg . .  \ frJ' 
szolgahirú hatarozata hn.tós;ig-i hntilrozl\t. dl' llZ ('IU"'Il 
kikiihliitt R1.01gltbjró annnk a ':!Zolgllhir,'H';lignuk ki-j1.�,f.{l' 
,:g t,zf:rt n renrlörök PS n c�tmdőröl{, amidőn nyomoz:iMi 

����====�--- -Merkur kerékpárok �6r��:�:�bj�{Zf�:��I!tft?!I��;�:'� �il�l li�á.� .rcn
.
dk.'vill ?lC!l 6 

- Gulllluik aik t é .  . � lVI I ... .lhllr/otl·Sflj 
C �ndlor ori IhlmlZott.k k�r6kpárakb61 !o kor" 1I.1I[1I.1r1'. ;E'� ból 

a� r ' 'Izp,k rNI ct k I ,'n I o Ic",ó ftro II • ....: 
Arj�":\"1.:·ket ingyen lJ É RY E D E k Ilk '" • gummlklJ6! tO 'o h"twE'dm. réar.esn!nek 
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iigylll>D eJjilrnak, szmtón mint közegek szerepelnek. 
.\ lényeges különl'8EÓg tehlit 3Z, hogy a rendöri közt'g
nek hatriTozntot hozni Din('� joga, Ö CSUPó,o intt;zkt>dik. 
hllturozatot fogannto:-;it, nyomozó ('�elekmenyt vegez, de 
nyomozú cselekmen�'ek('t elrenddni. p1. letartóztat/bt, 
h:izkutata .. t elrendelni jogn nincs. 

.Tól ml 'g kdl különböztf'tnünk a rendöri büntetö hi. 
ní.�kodllst fi renduri hatu;-;li.gok nyomozó eljlinisától. ami 
úgy hiszl'm. oem nebez. A rendöri büntetö biniskorl;l!', 
amint híttuk Oz, hogy a uoclőri haM15ug valamelyik 
ta::oa. aki azzal tnt'gbizYtl ,'nn, valakit kihligás miatt "l. 
it"'. Ll·bl·t�(;ges. bogy ugyanaz az egyén a rendőri bün
Ido hirú, mint aki l'gy mús ügyhen nyomozást teljesit, dc 
amidón u)'omozil�t h'ljesit llem mint büntetö biro. bont'w 
mint a. n.,·omov.ó rendöri bntúsúg l!l�a jár el. )'1int l"l'ndl'iri 
hÜJltt>tl;hiró önúll.·lon itélke7.o hi ró. mint nyomoZlJ hato. 
s�igi közeg azonban fi kir. ü,gyt;�ZSlig számara és annak 
YeZt,the alatt Ycgez nyomollisi teendöket. 

4. A védelem. 
.\. \"adlatt. nkl "lIt'n o büunitli eljúrns folyik. , a�r 

sl.l'm';lyt·sen ,"cdl·kt·zik a \".\11 ellt>D. vilg." pedig n'dó 
veszi út kepvi�detét. )It'rt áltahlnos �7.abály, bogy �l'nki 
ml�gbHllgatásn Ilf·,lkül I'S onetkül. hogy mód orln<; ... ék 
od.i II mAga megn>clt,lml>zesere. el nem itélhetó. :;\[jg 

azonban II biróság liS fi ,",úIba tós;lg hira taln okokból lill, 
IlI1Ilig It vooolmt't nem hivatalnokok látják el. Yédö 
ldld \"alamennyi bíróstlg olőtt minden üt{rvéd, fO\"ll.bbti 
n jlinislJirós<ig- előtt az ü,!{'ivédjelöltck i�. ezenki\'ül min
den biróslÍg (,lőtt a tudomnnyegy"temek és il jogaka
tlt!miúk tanúm]. YégfH csahidtngjtwmt yédhetik a biró· 
ság dött milldazok, nkiknt.>-k jogtudori oklen�lü.k VIID. 

,\. yétlliügyn:'de!i llNll lón'n himta.lnokok. I'zabad 
te�hill:'tt,t lHipeznek. ch, tik is (l'ldö�ek azokért a cselek· 
mt'nnik.' rt I\llll·lyt'ket It hiró:-.ü", elött H'geznek. A n;dó . " o 
\JgJn�dnf.k (egyeimi biró:-:agR az üg:y\"é-di kamlHi\. Ilyen 
uz or."ztlghan ':17 Ié· tezik, 

= 

A fegyelem . 
Irt Ligeti J.lajo, 6rme ItT. 

.\z ör.siin megfortluló cs:endöröktöl arm ft kenlp.'lrl', 
hogy mikent érzik magukat II tt'stü1ct kötul?kehen, gyak. 
ran hallottam ilyenforma vala'izokat : 

C:-:nk meg vag)'un1: yalahogy. �\. hclyztot mindenl'selre 
!-Iokut javult. ).[ost múr a szolgálat nc.nt olyan tt'fhei", 
mjnt tlnnBkelüfte volt, G'·ak fi túlszigonl fl'gyolpm ne 
, oln n ! Ez 1Í.1IantlÓall bilinc1;ekbl' szoritja minden moz
dull1tunkllt. 

Elég gj'ilkmll hallok, különö�en az jcló"ebb l'st'ndórök. 
töl bnsonló nezl!tokot m;lvánituni, iifl"ösnek ta.rlom Il'hM, 
hogy c ki'rdést bli\"obbl�n Ulegvihigiha kimuta'4�am, hogy 
meDD.\irt· igazságtalan mindt>n oly kifakadás \"a�J po
nil�Z, mdy n fl'g,nll'm cllen ini.nyul. 

\1. t>mberbcD ket dlelltétes indulat folrtnl li llandó 
tu�tlt egymú�";l1l. .h q:::yik azt tanit jn : • 

Li'gy jámbor, i�tenfClö es szert:'�cl fell'hnl1\trwll1t. mint 
tl'nmllgadut, )l!lradj mindig a Ll't'sult'tt.':,s�g ő..;n>nyt'n i> 
meg csak gondoIntban se \"ds a tiszh.'s .. t!>g t'U�n, Tdjl'�ibcl 
kötell'l'-eégtlclet lelk.ü�mert1te� odaadással és fogadd plóljli· 
rúid utn�itnsait. intéseit é" oktahi"lÍt kolló ti�zh.'ldtl'l. 
Xl' j·'lj könn,Yelmö últ'tmódot. kerüld a ro""z t:ll"'a"ágot 
s it-.'JI·kezz mindig n h>gjobbak, lcgnemesebhek l'sdt'kl'dc
tl·it utánozni. �e hen�'elj, ne IU!o'túlkodj s il mit ma lll· 
ú'gt'zlwt"z, De lutlaszd holnap ru, Fékezd ml'S indu,lntni· 
(Int, hogy gonosz l'sdl'hdetdire De rngadjnnak .\pold 
testt·tIet s müvdtl t'lmédd, hogy hasznos tagja. IdlL'R"; II 
tár:-;adalomnl\k. rfllrtllzkodj II kic�avollgö elutmódtól s II 
SZeSZ(H. italok tulólnnt'tetöl, mert er. alansRll l'gl;sZ8ligC' 
det, dtompitjn elInédt,t es az oktainn úllathoz tesz hason
lóva., � má"ik pedig igy oktat ; 

Eid fi " ílágot ! Xe \'ODj meg- mnglldtól semmit. a mit 
szemed·szúd kiY"l11, Balga. 8Z, a ki holmi lelkiismereti kt'r
dt;�l' kkl'l nyugtnlanifju magát éli eZZt'l csak l'gy pillnua. 
tot il\ lllulnszt az éln'zetek kihs8zmilósábt\n, Akkor dol
gozz, mikor kt'd\t'd tart jn . , .  

Fölööll'gl's bőn .• bben magJn.nlzni, boro' azok, II kik nz 
t'lsö tnnitást köYt�tik. az I"ll'tben ti:-iztes�I:g'rt.' és kőzbl'l'Sü
lés re ttlsznt'k SZtIrt ; mig II mtísik tanitús kö\"t\tői \"esze· 
dt·h'Ulbe sodorhltnnk. züllésnt·k induluak éli lq.�gyakrah. 
ban 1\ börtön Yagy 67. óriiltt'kháza fnhli köziitt fl�l'zik 
bl' nYomoru�ligos i>letükot. Pedig az d"ő okttltlis sok h'r· 
Ill't �s IIt'htiz köttlle"s�gt.'t n) rlink. mig n mlbodik okta
hl'" lIZ d"t minden tl�rhl;töl ki,·lin Ill'nniinket hit"r.ólllg 
Dll'gkimtilni s mint fi bnzlIg deliblib kö\'t'töin�k, kánnyü 
t'S gomlutlzlD l·ldl!t igér, 

\7. t'!só oktn.hl'i nrn\ tanit meg bt'nniinkl,t, hll:;'" nka· 
ntlUllknt mt'�f{ikt'zziik es ft'gyl.'lmey.ziik .\rm tanit, ho�y 
110 Duudjg (lZt h'gyíik, II mi Ill\kiink fi lt'ghUt'ml'st>bh 
volna, hant'lIl Imig nkl\11ttunk ollt'nél't' il'! IlILlltlig flzt, II 
mit II IH'rsii ll,t, tiszk";"iég ".� köh'lt'jo;"t�gér:l.t't PIll'llDt'Aol, 
mrg hu tluk nl'?\"t' nt'Ol i� kt'lIl'ml>s, 'liS)' tl\hin Ul.'g 
t.jóm It,lt'O \'olnn, 

1Iu(I ez II fl'gyd"1ll s re,";zbl'D oz öuft'g)"I.luJtlú:-.. Ez 
ulól t'gydh,1t tisztcssr'ges t'lUb�l· sem YODhatjll ki IlItli--'l.it. 

I..I'gwn IlZ polgtlr Yngy katonn, 
l'�ukhogy II polgufl'mhl' l' hdyzt'tl' tI t�kinh,tbl'n "ok· 

kul kt'lh·�,úitll'nt·l·b, mint II katonaíi, 
.\. llUlgtirt'lllbl'rt IIgYlluis . ��IU f"�zt.'l.�·e.zi

.
n �zolglÍlt\,ti 

SZIIMlvztlt, Dt·m órkildtk fólotle 111. t.l.oIJurok st'rl'j.!e es 
igy kÖnll}t>bLt.ID is ru�ndtatja Ul �gti.t ftlgyelt.'IUt..lIt'nt·s c..

:
t.'

Jt.>kt'd"tdUt', Hi�zeD nUll' Stm, II kl ezért fl�ltllöségro YOnJII, 

-------:----:--:-:::-�::--;;;;.,An;,::,,;,b�b: •• �liUI 18 lIc', k <)!In� botec-á.polh' tn1"-

pOLGA· R SA' NDOR I riI:k �� tllol'flk, feukeD. 6 !,;, m. l;ir,�b, P O l gá:r-réltl 

'fl h · töh gummil",rt.oylk .Ib. Ilb, - Képt'8 áJ}t'��kt-t 
O.VO" "'0" " ·  '. kötszer gyárosnál � rv 

ti (.I h bÓtlD"I1I\t' Io.ut,t II� ulleheu!t6tl'S . .... ,nJ;: meg· , • � lDBJ"O edando, mily t.tU'gy uubégeUetlk. 
t616PI\ : Bpest, VII.,Erzsébet.kHrut 50. 
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" n ID k I t'''!n e. blt� .ll il,y n (pf{nl m,·III'n. Lihll 
ait ft m �t(JrlAs I,;OV 
�on Jd --I dju fH � a uhtuh'ajhul It z 8 beo 

no, ft IJddrohol IZ utoo9.1I0, (ll,llol l r81116gj Ikf)f!, lIa 
kebl" JT t.,tteD ri.k IlZ ej fj I: 81-rle'np eB mindjárt 

T- oluan ml Jo!I,UJlt. tJk, l'j zah(ÍkkeD :' ru� dúl t 1Jl)'f' 
"Ik uJhol h. f' JI€t� 8 ('ru I .. rn: nhli. J)e ba 'I{\'·ki-t ki
�b lopá luk, rul, \'"Rkml rutJhe dhizakofllJtta l. z, mini! 

"lJi�'o"h \aJll1lstukha bOI Hlitkl/zik, mig üztáu \'j'gr': nyu' 
J!: IIzr 'l. 

Igy l".!.K" uDlI J (('gydf'mm.·' i .  A ki hlebb r,.gyelrni 
kihJiWI Ol I !.unlt'tlo·rui l  11()\ .... tllI t d. hiinny..l,Jlt'n ml'�· 
).njlill z dtl� liJgml utjain, }uunamhl, �iJw·t cl ,"uJyu-llbl, 
', rm" zI·lu ,', g,·t, f,(jt '-' J.;"r'· II l,üntf.If.·" UlI,zlji>rt Hi 
L lIm,f'" f-,lkaIHlJdozik. 

\z rt uli !lZ, II m it uuú ftJlt..},I/ hunglJztattam, hugv 
l polg1in'm" r t: tduut,'tlwn ,",oHal k"!lv(ZI)II" fII'"'' IIdy 
z,tt1fTJ .. a'l. rumt a kttoDB \ 8J() CE"IJ(Wr. 

40·' n .. l!utdjullk I 1)1' pllnlt zklJlljunk If·l,ál fl rt riY . 
'UI tl"�II. J II  lelJ 8 " gyekm nPIII i.'úlrn "J{whd, mil.1t· 

IJOgy bt·nlluul!pl jlJ tilról "';jl,) eltrvdYJ(t!-I'/1 viJ!s7.ftrtt 
tent\v Jm.gta�uD áJlll.wl6 II ft L�"!til, t� o.(.�. tiJozh iJjcg fS 
kötdi gh Ij� II' '" I "",·'·n' s b! f'�!'l f'dul a holdoJ!:"úJ.(hoz 
('ti mi'g. I��d. fL egh, 7. \'·zd., I1IJIHl, 

�ftDiI ziW,ruhl, ft. f"gyeJ,'lll, annáJ IJiztlHllthl'UD marsd, 
IJli.tUlJk I'l�n 3Z ulOIl lj fUJUlÍ.1 tühltet fl,gunk kIJ zóu)u:tni 
II C, gyclrnl' kl'zelo ,'ló)JárlJlJlknuk. 

'1DI" I:n uk tl,hlit orru, LIJ",v pana�lkodjuok a rq�J' 
!+-m HI I III k tiguru ag;t 1'11.'11. ElJeuh,,,zö),,g. (Jn'po,l· 
j,·n mindi lJ c�t'1II1iJr aonak a -z,·reOl".·H IJl'IJutn�k, cnd.) 
'" Cegydmi f'zJ,IJ.ilyIJk millll I'zigfJruhh hctUrtli lÍra I-;i:,,)'� 
zl'ríti. 

�1,-rt iJ f:ziW.ru C" '-O'I,I"fO liHel jut "mu hdw.'ző hd)'· 
zdh .. LOJ!:.v k(jon.p'Llltn mcgft:l,·l a jó zdll.'m IJ1.tat.-'tI-,j 
Illk � nl'llI k"ri1l lll1J.t\ ClÍnHI�ágólla, hog} II Wij·z �zdlt:1I1 
c att,(JI� fo., "iztfJ rlJmhl.�J,,, , tz,·tó tanita ainak l:ih"P' 
WD dl'·IIIHIIJon. 

KÉPEmKHEZ. 

A J(,1t:kIJn '4!:m � il I, JS ·z' ill fH·m"". /. '·JlJ.(fl 
l!" rJnl'hh:t PJ,Ohi....it t- f. JI, zh:nt-t "dt, proj:{r unmj,"tI'1l 
Kh,t,1') ról" r"1 Jlflll () \ . ., IUlI g" lj tJOkiZllflCW:rt,I, áldozIlI· 
k, 7.P.t�I·rfjl (. IIIRgyUI Z t-rddüol országtlZ+'rt, IJlUI.'rt 
.I'JZ� f r,íh, r,'l'g " Z\ '1;\·'·. mik',r a ji 1'11 zilmllllklu lI 
koz"

.
11  kl I'tkl n I",rontatlltt l.a..,z1ó-w.i'I�rtI.td:otOHmt rlll '1-

ah'I.,II,lta I r�[J"ILlrt.ál'.at lIIawí.ra \ I"all�lta, 

A zs' nw' ::''J·'·rID(·ké1,·t ú�)"i! mini)' n 'Jldalr!JI i,t; 8nn)i

(d" v' iZ' !ldt'mmeJ ,'an kijrölüv,: az .. zc�tol nIlo m, g. 

Má ra tön'kv'J fzl.iJlJknt"k, júték'Jn.vJi1f.gi tf' tüld.!knl'k (:8 

magónuk az államnak is aDnli g,��d
.
ot ok�z, . .  hoJ.,'Y '1 

mllglioIJlioktoJ erN}!") mjodl'I1 ily,·n J"tdi(JDy8n�, IUt€'zh· 

dl's (irók htilárü kőtdeú a fOZuJüht é, fl ta r'i3dalrnut 
"J.'Y:HlÍnl. . 

Bzáz ID"g ZÚZ KV,�rm,·ki,ld p<-Z!id�}
. 
C"J p,', nt'.' �Zf'n 

J gondos hz,·k által , altJ..,átu(al ('''alud I otthonnH nmi.· 
/1if)!t J-,ry.'rm,-k.üdülöh,·IYI.'n. NeIDc .. ük I1z�··rt, ml rt a gO

,
n

dali (' uló,li ","Z .. h·llt, IJtthoni " Ihi.táill. tl�zta ,·IIJ .. Iy.·z(,..;t 
" II  f,(ondml r,·lü�y,·ldd " IQ'  pillanatra t,'lII hd) m:lkülöz· 
"jök, hano·tn azért i'l, ml·rt fl nlllgyur t.'nW·rr"'''! . . m,' 

IJliJ').'! r"'''z,' I'I-!:y,")'hnt is ,,[.\'jk. az I.' " él. ,.·ga)kulm.o.
I!ilIJi) üdl.iliíLdvekn,-k, 

Cjrkwmi,'u ugyuníll II m8g�'ur t,-n!-:"rpurt m,'o":u, az 
\drill " .. zahi l'nrtján f,-kt-zil, j'8 (' ... od;ÍIHto� tt:rrn,'6z",j 

... z':fJsq�I'·n,'· 1 j )i  diJDycinél CfJgva 3Z ítkoi .t-úHno� lidiihJ· 
hdl' k'Jzött, úgy JJJriri fijflli.i7.t-�r(: ... s illlUl" -r'·. mint tf.li 
klimatikus J.:y/'Vyh,·I}'o .. k HZ "hűk k,jzl) [i1)(()II'Kló. 

Ez a tl!ruJo.t. jfJ))Lun mIJnlha az eg�!'Iz I'�zaki t('og!.'r 
partra kih,rj,'drj ;\rudrUl;·Fiuml' m"gyt', uz úllillJlag (tlHI'Z
oN!Zaglu'1J hOZ7.Stllk került jj.�w�m'.1! l ruu",'I",n c'!llhidi! 
\'ult, a rn .. IYDt-k zamolt tafl.ia Coglalt ..) J!lrjk.·16 hdy.,t 
'fal:y;jr(Jr�z:íg HÜZf:lddJ('n ho,.-ztl "zúzll,luHIJO öít. )Ji'g 
I I J. Bt·lö, Jünílytol kaptúk mJonuiD.\·hnt , zt Ji ElZI:}' I,ir' 
10L.,I 1:1 kl:!j(Jh!J, II tutó.rjüniH .tlk'lhn;Í\;t1 ImzlÍukhúl Ili· 
111tIi"izljtt Ir_ 1�la kiró.I.r. í.I kit ö, 1- ram!' paDl)).. q .. t.."ik 
(j:,t LWI!ö,zaIJI, id/'ig \','nd,:gjj) hltutt. II IUlZ:íl"l \"t'" "j 8za
,,·,rt,·kur pCflig "Útruz(i"jlrli (:�II(JatoHIII, IIUV.'llJo 1I1l,\ íe"gu 
arauyrJ�'al. 1:/.Ü!ittr�J «:3 ki'!!Zpi:nZZI') ",,·gif,·tt, JHíllÍ.lJlJI t'z''I'I. 
0:161,1, hirt ,·trl+' jÜ\"lJikhllfl ujlm} rn" J;(,·ri)"it,.fI,· iJko-t, süt 
IJÍrtnkaiknt IIZ l�gcEoZ t.'ng"rmdJHru k.ito·r.íf'�ztl'tt,·_ 

Ennek a t(!ogcrpurtl hirtoklJok "gyik ri' /.+' Cirkvenica 
kfJl�(.g Pi Curdótd'-IJ, u /Il."'.\' ":-"Y id,; úta uz "rÍJk "IIIIi:
hb hi .JÓz d fölll'rt'z" g O h'n�,'go "ntuk;',I", jntm, JI 
CiiI1l'f{" 'gi c8í.1hí.rl által. mint f,jh('r�z"gi alapih:ín)"i lár· 
tok k, zdt.!tik. S uz ii 7.Yo'f.,'y'·n maradt {(ib'·rc7.i ga �zlJn)' 
DI'fHC<llik furróII S7.,'r ... ..t1 I:Yl'rlllf:k,"n, 'k , jlZ (/J.V' tnt.!-('ikuH 
m.J,jIJJJ kijú," dllun\·t Lu�zlú r'JI ... r':f�g:o,k k".t!\,,·letcs 
'·rnh:k .... iJf"kitdt., mt'g, han" 1J! :l tllr Hllll lulII "ir" lt i� 
IIIf·I.\'I'n ),'k.,I,'lezte. midún rt Fr''"W'pan i' 1, Iád Ól'i lill8-
t/·I",it If, I ,:í"zl'·'-h,,·.'rm,:kl,tthon nl'm,'� tZ(:JJlilra öth'nw·rlt.' 
II unlluk r. T1nlar1á�i uoodj:tit l' mrJl-!ll'" nl.llalta. 

HIHEK. 
Adomány. \ ld ,il'.'udo (;,l'nrlor I't.rl lut. rnutn ·nlup 

Ju\'árli (�Y" J1I'"'' .Iúz d ,"ult c"i'Jldijr l :i  J,nronát IldOJDli
nyi/mU LZl'n jjftfjZ"I?f.!:I') llZ IJllI)J \'ag)'ollll �7.:i:H.; homJll' 
81-\ lillpn+J ,'rndk",ldl 

Magyar Köztisztviselök és Állami Alkalmazottak Takarékpénztára 
Közti ztVÍl!el6i kölcsönök 

törl .. ztéere. 
r é s z v é n y t á r s a s á g  

Kölcsönök l.kbérletiltáB 
ellenében. Budapest, VII., Erzsébet.körut 12. 

= Telefon 153 44. szám. =--

Elölogek értékpapír.ha. 
O!aládi házak éa IAll.pek 

léle'iitéee. 
Alaptőke 1.000,000 korona. 

K�lföldi pénznemek vé· 
tele é. eladása. 

J:!trJuadunk hf!t�tIckel takarékpénzUori IWn1vec lúre. l Ol Lo"�rtkl.cUtek uUu. mtlytkct L<at hónil,,1 rtlmrmdhl Id� Ick'IUM mtlltlt hel>:untk t"l lntku:tunluu:l. ti·. (hat) betlI! Iuom .. tlll nutullk ,A l(jkekam .. lad(JI�v()nhhal J2 Olylaklr�khetét uUu, rndynl'l .. IJclnG u; 1 I>I"JUlhan JeluH relmondhl IdGI ld UtrJj kflll. :;'1" , (ol (-I fél) LetH, kam.tm OzctUIlk. (A tliktlo.mutadó ll-volJb'VilI.) 

J:t6h'!JI'l nyultunk �r1�kplplrokra, aon1egyekre vld�kl Inti-zelek réu.vénytlre. ' 
Hu'nu'!I)'1 knlf-"on"kl!l roly61Jtunll kele. �R mellett voID' Jel. "iIIJA()! hlltOftih'k tllt-nében. Jut6nyo knmalttlel mdlett, UtIlh /Ul)'uk, Intl'/vt!n)ck li. c1l1'llllI'k hf',/(:d(:'Ót elv'II.IJuk Igtll mirl�hll k61bégtk fclu'mlt.bh'ótJ VI!'/Unk (:. olmJullk értékpilpirokal, Idegtn ptnztkel. 
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Ellonszeg1llés. H('rn(�nyi 'hu-ton kudniri JJr1'lhdi 
(!Ol wlrjr. JI1Diu8 :!1I·ú.n ,Id utan, flzfI)glila.tdje it, l!.iiz!.('D, 
Kudzf;! r k{Jz�fg határában Szivl'riu JJumitru ,.II�mzt:gij. 
1;;p·1 f.ize.rnh(·n. HlIunt kijnllyii .. f:rülf;.i·Y�1 vPgzodötf 

zuronyf.·,,!)'\,·rt ha 1.JJRIt. 

A tiszti alo8ztélyok uj beo8ztása. Az 1 9 1 �. HJ 
kólt � f"� .. !.:ti> .. i tiJT\'óuy al:lJljnn. II folyú é\'"i jUhOM 1_(:\1') 
(l·Jállitaruló uj tiA"zti ulo",ztál.vok 1l.ltal í'ZÜk�l'f'e <'(- ,áll 
t hUII',,'· ,Jl'irni milli zkr IJr Col.\"ó ,'.\'j .ifi,.1Ti íG. fiZarDU 
I örr,·nf)..Jét,:\'d kjJt(lult nj t .. rült:fi 1J(·I)l;zt:i,t. a \"onatkm:ú 
klim JIIkJ�ttl'i j'gyütt, lapun).; mai fO;uimlÍwlIi hhataJfHl r';'  
úllt'n J.itiziilju).;: .\ k,

.
,zl,;ijt kii\"t'thzű lapon�lmlJ folytatju!.. 

KOszönetnyilváDltás. Au,ll'l·,inl<zky OJiin pimzugVi 
�z"JJlll;"z. u mr z6l1l111)fl'Ú pé'nzül?yörí "zuk .... z '·"Zt.t6j(', 
1'1">'" huzzúllk jutl"zdt 11" 'd?lwD ahh61 az alkalomlwJ , 
bo:..",' ti Szlrupk(m álll)mú":lnotl i·� jllniu� 8,áll fürdI H kiJ7.I,ell \'i:d"'fnlt SZlJlllhathy Ernij prnzögyűri fő,·jln'tíz •• 
t,,"a,t"'H'U . ztf"fljlk6j ory 1"J!I:ny .. ége, az ()ttam júrú • 

pa ot.,nl,k " 1." '(;1:1' OJ")I�tt tr·!ttiill:tJh'g n:�zt \'dt l! IZ 
.. IIIUJlyt ru' ItnlIirll di�ze" kUHl.Orut hd.'", z,tl, u�y li Juni • 

par.mc,",nokDük. mini az önt l:l:,Uainak. a. jó t'g.'",·If-rtt"o 
HI'0lá úra \.ii\":i.lrian ntkalrnao; reHzwt,:rt ú�y ti mll�l •• mint 
It IlfIjtanml nt" '�I" n 1.'-'18, ki;b7iind,:j  f ... jezle kj. 

Szerkesztői üzenetek. 
A �z .. rlce",zt(j8ég a sr.olgtilatt..'ll ka.pc�olauHI kérdé· 

/IIckr.' éll lIévtelen levelekre Hem \'Alaszol, kéziratol 
ViM"I7.a nelll �fI. Icvélbeu )JC(lIg CHllk Igen kh'óteles ol) 

ellcteklJf'n v{�lal(7,ol. ha a. válasz - kén}"csllég(' nél 
lo�\a u)llvú,wllan nleg nem adható. KérjOk ennél· 
to�va OlvIlR6fnkat, hogy Ic\'cleikkel 1Jé-lyeget ne knJ(I· 

lI('k. 

II.  P. 'J, m t h  ,.Jn \UU 1':':'11)1 dt ul H,i kfJll ,lCtilJf·k IUl 
nl. 'ro II( III, 
lU .  J. ... ('''ieudor. I .  ' , 1/1  k.rllI·II . .!.. \ fil. kir. I". lUK' mini z· 
lu < 1111 tI r',h 1l1'Olh tll\ !..on h·1I kirm. :i. '\<'m. t "Srl"Jl. 
IH" ,t 1.Ij'III.I< JI lr I" ,;'1(·10":11111. 

4)i. III (I JIII h" JIJ l. h. t kl 1 q.: "  lli.ult·n l:! ;,r" 11111.11 
dl ' I JI ,ji� .,1) J:" ll!il!ol"k fll til. md ... · ,!,: � UI I,on' 

l III I "r .. l\ u. 
Ó. �J, 11 l'll' ·' .. m .. l lur YII t L 
.J II ,'il"ll1 "d", 1 j�t. :\1_ 
Hf1!!. \ I Ili 11 � I ul  liu I.Ú c 

d ' lJJ � II" II II uiu. It. 

I::!�. m. r ")' 
fl.l"rnc� ko !l tW II , 

�. ,J. c"" lll liir, Yir:"l!.:", IC (). (· ... '·II/Wr. Flatár'-z{>" 
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LalHlllk fol,\6 évi 18. Rzámábau közölt fej t�1rflk 
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lúpla/tiliy . • I J.i /"fl.· eiU.wl " ('li 1111'/1 fi!I'llIt, " lkudj,:k 
Illeg n I{I/Ii.'/'kkd I'er.,(a/(ÍlIY .t: ·"hid., T" I';.� 
n·,illllfflriIlY lj ,'0,.11 {,'fdul·n.bo/l-lI, dfl,'(jIIOItI""1I1 ' UIH!f,. 

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

M. kir. csend6rség, boszniai csend6rség, ct. és kir. kHzöshadsereg tzerz6d szállJ161 

Buda pest, Rákóczi-út 6. sz. Nagyvárad 

Ajénlja elsörendll chevro· �. bOJlb
.
örböl k��z i�ett 

k D ' önlegességeinek szerztidéses arban, re8Z et. 
fizetési kedvezm�ny melletti széllítés.t. II II II  

Kívánatra árjegyzéket bérmentve kOldOnk 
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HIVATALO S RÉSZ. 
Körrendelet. 

fjfi,:rn I G, :o, .\ m. kir t's .. llfliírsr.gnd, 19 1  '1. ('y! 
julin .. hó l -tul kl'.lflödij�l'� l'rn;nyhtl lépij ú:i 1.�l·Ol'zbi"á. 
rúl, fi m. kir. b,·l iigymmlslItl·}" urrnl l':..,.)"l.terloh,g nwg
állapitott künntllftist l'zenn6] kÖZ7.ótl'szt'm. 

Budapesten. 1 9  t :!. évi j unius hó l�·  en. . 
Ha:al ,"nl/III, 8. k. 

a t,l. 
K ilnlltatt'is 

Ji i,.. nir/lfhJr"" ;'/IH'!; tn/2 li/·i jlllius Jui J-Iál 10,'::
dúr/,ill'Y ,;1'/';:111//11' kJJfI /ÍJ /Je-Os:lti.sdl"ól. 

r. Iwlo7'wl\1'1 C'lClldÖrkerOlct. 

fúdo:'sl'ún I .  H7.nrn�· : T(olozs mcgyc. J .  SZalifLsl. : f(O}OZR
vllr. :!. sznka"?' Bánffyhun,vnd. 1 .  szakasz jIÍl'tbni : kolozs
'fán, mliesl, nn,!.:SHárlDlisi, tt'kci. mczöörmenye<l.i. :!. -7.n
ko .. ? jli.rü"ai : bnntTyhllnynrli, nll1uí.,i, l!:rn1ni. midtH.mc·nta. 

:";l'f/" . ..;lItÍr; �. t'zll rny : Xagy-I\:i.iküllö é... edvarholy 
mt'ID:"'};' 1 sZDka'If� : Hljg�'!inír, �. Székulyudyarh('ly I .  
"zukas/, jánisni : Ht·gesYári. mt>tlgyesi, kiihalrni, �Zt<ut
ágotai, nt\J.,'Y�illki, �, Rzakasz jilrál'lni : lHharbelyi, homo
rotii, HzéktJl'yk8f1'i'ilturi, 

(h;s; 3, "zúrny : Rwlnok-l>oboka m eg.w l .  sznkllsz : 
ll!'>!';, :.!. bznkas:r. � Hzummmjyár. 1. szakasz júrclRui : tli-:-Ií, 
Lotlt>l1i, mugynrlápoBi, ],ápolnokmonostori, �. f.lznknRz 
járásui : s7.tlmOl-\ujyári, kékeHi, csákigorbói, nagyilondai. 

l'\'flY!lru!ll'tli i. szilrn)' : AIsó-l� l'llér megye. 1. sUlkusz : 
Xllj:!}l'nyltd, ::!. szuklls'l. : Haláz�fuh[L 1. szaka.;z jlÍriÍ:-Iui : 
nngyenycdi. mOl'o8ujvuri, tövbi. 'ft.'Tl'spataki, :!, szakn.'Iz 
jl\ rá5ui : hahi1.dnlvi, alvinczi, magyari geni, kisl·ny,·lli. 

lif"/.i ;j. "zárny : Szilugy m�gyo ; 1. szakasz ; Zilnh, 
::!. :oizakss/. : Súló.gysomlyó. I .  �zllka�z JU1·ti ",ai : ÚIIl'U, 
z"ibói . ... zilágyc ... "bi, :!. !':;mkasz járti!'ai ' szi1ag)''Iomlyói, 
kra'iznui, ta.;uúcli. 

Tora,,j li. �Zlíru)' : 'fonla-Aranyos es Ki!'-]\üküllö 
mq!\'('.k I. �l.akusz : Torda. :1. 'fopánftlhu, :t lJic.'-lö
SZt·ntmllrlon. I szakosz jarilstü ; tordai, f,·h·inezi, maro!;
lullusl. :!. Hzakll�z jó.rli",ai : topánfalvai, toroczkói, ulsó. 
járul, 3. .;zukasz járusni : dicsőszentmórtoni. Tftllnóti, 
"rz�ebd\'nrobi, hosszuuszói. 

I I .  H7.egeclf eseudórkerlilet. 

((iJ;ii/fl/fill'll l"I"::slis:fi . ..;:/;Uwl!l : PancRo\'ll.. Rnnek Illa
renrldn-: a pan('�o"ni, lugosj, orsovai f.S kllró'nl'I,lw,.;j Hzltrny. 

,....;:t'lIII' . ..;1 I .  I!-z:\.my : (\umgritd ,;a C!'lllnárl IIIt'�yi.k. t ,  
szakll"z ; �zt"ntt·�, �. flzlllmsz : �rukó. I . Kwkusz jl'trúl!ltl : 
ii,,,zlintuh, h"zfl.niulll:ni, ('Rongrádi. :1. :::zakn!'ll jliu'I"IÚ ; 
kiizjlonti. l,otton,\'!ll, Ilagylaki. mczőku\·tt""h'·''l.ai. 

\'1I9!1'u'C";/;I'I"'I:i ::!. "zárny : 'I'orontú I ml'gyl' 1 .  1-1.1\. 
ka�z �a�'ylll·t: .. kt-rl·k �. fizaliR"z : Xa�'ykjkiudu, :L :oizU� 
bl-Z : 7.rlolllholylt I .  f,Zak:-tiOz járása i : nag�'hl'('l.-hl',.ki. 
nutlllfllh·ai. J. SZlIKli"Z j(i.lá�lli : nagykiklOdni, iiinikk,mi_ 
Ulti. hirilkb" I'�l'i, ::. ,.znka�z jáni<" .. li ; z'iombolyui, pprj{l 
IDO!ij, <:"'·IIl'i. )JárdnIIJI, nug.Y1'!zl"lJtmiklóMi. 

J 'ff/lf'�orJll i 3. szárny : 'l\\nll'fi é!Ö; 'l'oronhil megyélc I . 
!Ö;7.UKnRZ ; Pnncsoyn, i. szalmsz : Fl'bt"rtumplom, :3. sza
knsz : Kl'l't,,,üra. L �z:lkasz junbn : pancsovai, :!. Nznkosz 
jlirá ... ui : f.'lll;rf"mpJomi, hllolnki, módoxi, :t IoiZUIinSZ 
jlÍrtí.,,"i :  kt'wn'trn.i. nlibunári. 

Tenl/',I";"; 1. szárny : 'j','ml's megy". I .  Bí\al'l}!oIz : 
'J't'lllfOS\ lll', �. szakusz . Y('I"Sl'(''l., :t sí\akn�z ; Bl17.ió.�fünlö. 

I .  szalwsz Járásai : központi. \'ingai, ujllrl llli, :J. H:I.!l.I{fi�z 
jú nísni ! \'t'I'Sl'('Zj, dettai, csáki, 3. szakllKZ jlll'lhmi ;' 
h l lll:ilisfii l'd,ji, teuli+J:lréklisi, lippai. 

l,fI.'lw'; .-,. SZÚrJly : I(rn�sú-Bzöl'eny IIll'g,\'e. I .  Bznlms:l. ; 

fJUgOfo;, :t. !'IzI11msz : Rl'siezahlin'yll. I .  f4zalm."lí\ j:íl'lhmi : 
lugosi, hégll i. marosi, fac ... lÍ.lli, '1. !'\xnlmsx jnl'ásni : tl'ml'si, 
hokslinllllllyai, l esi('zubányni. 

( JrsII"(li fi. szárny : J<rnssó-S'l.örény ml·�rye. I .  szakns z :  
UI'SOYIl, :!. sZIlkasz : T'jmolrlo\'n . l .  s7.okn'lz jáni'lll : or
sonli. �. sZllkllsz Jádt'ia : ujmoldovni. 

/úlnir/scó('s; l. szárny : Kl'a.,.�ú-Süin:n.r mt'gy('. J .  
sznlinsz : Koráns('hc!i. :!, szakasz ;  Orlwiczabilllyn, I .  SZfl
ku ... ,. júni"ai : kA.ránsobe.�j, teregovai. �. szaknsz júrásni : 
orn\'icmbUnY'H, jámi, hozovicsi. 

I I  L hlld:wcsti csellflöl·!<erUl('t. 

HW/fljlPs/i I. sll:ti.rn.,· : n·st-l'lIis�HoJt-I\i,,·l\un mt'g)·('. 
l .  sZllkn�z : BlHlllpest, :!. !:lzokusz : BudIlPt'!'\I, :t HzuktlliZ : 
\Ionnr PS �ödöllöi tiszti liiilőnitmi!uy. I .  silnknsz júnisni : 
pomli,li. hilli, :!. szakasz jlírásai : ",íezi, níczhvoi, ftis
pc!-.Ii, :L sznlinsz jilrüsai : monori, nagykútni, g-iiflöl1ői 
lisí\ti li.iiliiuJtJm:llyi jlirlÍ�ui ' gödiilliii, nSí\ú(h. 

(\�l?cs/"l'f/ld; ::.!. szn m)' : l\�Bt-Pilili�Solt-]\js�l(ull D1l'gyl·. 
l .  sZl\kn'iz : Kccsl{llmet, 2. hzakaHl. : Kiskunfl;lc'gyházn, 
3. szaka!'? : Knloc'Ia. I. szaknsz jlÍnísnl : al!:iúdlllmsi. kun
szontmiklósi, :!, szakasz j!irusai : hiHkuufelcgrbú'l.üi, IlIJo
nyi, :l s:mkll"z júni"ai : kalocsni. dunnn'c!wi, kisl,örötfi. 

S:o/lIoki .1. sZlirn)' : .r;i.,z-X[lgy-Klln�Hl.Ulnok IlWKYI·. 
1 .  ... za11:11,,1. : Hzolnol(, :1. sznkusz : l(iRlIjl'lztilltis. J. szalm"í\ 
jÓ,f1i'lAi : jlí'>ZfH'tgi a!'ló, jászsri.g'i fl.lrlií, tilizui I<ÖZl'P, :? 
sl.ukl\sZ imisai : tiszni alsó, tiszai flllt-(ö. 

7.vil/bori 4-. 8zárny : Bács-Bo,lrog IDl'gye. I .  lizukns1. : 

Zomhor, ::!. sxnknsz : Sza had ka. 1. Hzukal'lz jlil·lí."lHI :  zom� 
bori, u{liltini, bó(h;lÍgi. :!. Hzakllsz jlirlÍsHi : hriesnhnfüli, 
blljlli. 

r'jvirl,'/d !i. t:;;I,úrny : Bt't<:'i-Hoclrog ml\�O't' I .  SZI\klt ... 1. :  
I'j \'irl,-'){, :!. szakus'l. : Zenta. I .  �zlll\ll�z jitrlit-(Il l : llJ \- irlt',!u, 
pnlúllkai, klllui, titt·li, umblYilI, :? s:r.akn"z jünisui : zt'ntlli, 
ühl'c""I. tOlJol�'ni. 

\[i�".(Jk:.i li. "ir.lll·Il)' : BorsolI nWI(' "�o I .  I:IZal\ll"'z : �lis� 
knlcz, :!. H1.uka,z � "Iiskole/.. I iZUk.U<4Z Jtiru·mi :  {' t1,·l"'lYI, 
úz/Ii, slljiJIoIZI·IlIIIl·· It-ri, :!. szülmsz jl'trll�nj : 11liHkn!ezi, JUI'zli
kih" ''1di, m" zfi(,�{lti. 

l!:'/n "i. H'l.t'truy . JI"y,·s ITIl'gye. I. flzalwi'í\ Eg!'!', � 
szuknsz : (,.y/in�yii.". I .  sznkuliz jÚTli"ui : l'gn, tUH':Ilfün'lli. 
he"j'fü, :!. "í\nkl.l�Z j1mi'iai : gJiin/.{yiisi, Iml"llnl, pt'h.l'
nilllÍ.rlli. (FolJ! klJ\'.) 
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SZEMÉLYI ÜGYEIT. 
OkiIlltllag meg,\icBél1;eltek : 

A m. kiJ'. IV. szrí.mu csendörkerli!eti parancsnokság . 
által :  

Erdei .]ÓZFil'( örsvczetö ez. őrmest�r. nyolcz - éven (ehili 
c8endőni�gi szolgálata alntt a közbiztom:ági szolgálatban 
folytonosan lankadatlan szorgalommal és buzgósággal 
kift\jtett eredménylIs tevékenységeért. 

Kl1pecz G .  )[6rtoo járft!iörmest"1r, �3 evon {I;;\lüli eSElD(l
örspgi szoJgalaj fl ala.tt ugy irodai alkalmnztnta.snban 
pEilrlaszerii .szorgalommal, de föként 1\ közbiztODStigi szol
gálatban lankadatl an buzgósnRgnl es kiVllIó kötl11essCog
büsógg<'\ Idfejtett eredmónyes teyékenysegeért, továbba 

nlórflndoltjeiouk fánl.tlhatatll1D oktatása, Dlwelése, k�p
zeHo es hcIYf'i:i üányu vezl,téseert. 

Bnbi8 László és 1IIll nj György örsvezetö ez. őrmOtltereK 
l t éVl , valamint �yiRztor Mihály csendőr, 5 evi cSt>ndőr�égi 
BzolgáhLta alatt ft közbiztonsúgi szolgálatban fol�1oDo
san kivtí!ó buzgósággal és köteleg8égbüségg�1 kifejtett 
ert'dmeny�s tevúkcnységéert. 

Del .JÓzsef eSL\nc1ől', (j cnn felüli esendŐTl-;L'gi szol
gálata alatt il. l{özbiztoml/\.�i I-ózolgálatbon folytonosan, 
kiváló szorgalommal és kötelessi>gbűsegge) kifejtett ered
ménye!> to·n:ik�nyl:lrgcért. 

l'inty<.\ Frrl'ncz csendőr, a b('ll'cgszászi városi örsön 

hossza hb idö óta II közbiztonsági silolgtilatbnn folyto
nosan liiynló Rzorgnlommal és kötelesseghüséggül kif�j
tdt eredmenYl's to\'('kenys(:gei>rt. 

Szigylirtó tiándor cSl'ndőr oz. őrmester, 1 0  óyon fl,iüll 
és l'ostinns Simon csendőr CZ. őnnester, 1 J óven fdüli 
cfiendönlégi szolglilntn alu.tt n liözbiztonsági szolgfilntban 
folytonobon odnndó szorgalommal éa ki"áló kött.'lesség
hÜBéggd ki ft'jtett eredményes blVelwnységec'rt. 

Nyilvónosan megdicsérteLtek : 

A m. kü. 1\ . számu csemlőrkerűleti parancsnokság 
áltnl : 

AllnulS Fl'renC1. rs Zsik Ábrabilm csendórök, mert egy 
l\rö/-Iznkol-ó Ill'mi kÖ1.ÖsüléRsel plÍrosult szándékos ember
ölés büntl'ttének ii�\'ebt'1l szakadatlanul 1 �� ónin át 
"ezetett nyomoi' His foisumftn júrör\'('zctöjüket kí"áló ligy
bnzgósuggal (:g kötel('RAégI1l1ségglll t.>redmenyesCln támo
gattAk. 

Lázál' Lószló cHendör, 1 1  eHO fel üli és Edelényi 
Ferencz cSl'udör, öt évi csendörségi szolgó.lnta alatt n. 

közbiztoul:Iági !:Izolgtílatbnn folytono:-;[tn fárndhtltntlan 

huzgóf.lfi·ggnl oa s7.0rgülomma.l Iti fejtett flfcdménye!:l tevé-

kenységükért. 
.. ' • 

Pn,p �ánclor NIClndör ez. őrmester I t eVl\n fduh, ho

tyuk I!:It"án c8llndör cz. őrml.!stor 7 éven fdüH, PotOJ'Y 

Luszló cSl�nd6r ('z. őrmester ti even fohili, Rzoiák 
" . 5 · f liili Kovács KIIl-uyörgy cl:lendőr ez. őrmester even ti , 

. . f 1··1· S bó Ignárz mnn oHlmdőr cz. órmcstt"r .t. even e u I, zn 

t'fjl'ndör 8 ('''lm feliili qzolglilll.li idtljl\ alntt n köz

bizton Hági szolgi\lo.tbnn, toyAbhÁ. JJecsei L!\jos cst!nd�r, 
.. bb T ót n közb,.-a berl'lgsZlÍszi H1rosi önmn ho�szn II o a 

tomri.gl szolgdlnt hnu folytonosan Innkndntlan 8zor�alo.m

mili és buzgóRággnl Idfl�tl,tt eredmenycs hwekenysegol·rt. 

Előléptettek : 

1912 jnnius IG-ával : 

ft. m. kir. VlL számu csendörkerület állomnnynbnn: 

Bogáti Péter es Bálint András csendőr ez. őrmeHterck, 
örsve=elö ez. iirmesle·rekké. 

Katonai szolgálati jel : 

A ll. osztályu legénységi katonai szolglilati jollel alllÍt
tatott : 

.\. m. kir. l. számu csendőTkerü1et állományában : 
Kdt"mcn Miklós örsvE'zeiő ez. őrmester, l !)  t 2 május 

1 G-Iln. 
A m. kir. ll. számu csendörkerillet állomé.nyabnn : 
Yarga Bándor örsvl'zető ez. őrmester. 1!l1 �. május 

bó �O-Ul1 /js t-;ztojkov ALlán csendőr, l 9 1  � májU!-; i!!J-én. 

A m. kil·. lll. bzómn csendörkerwet állomlinyábun : 
.-\litikZ János cSl\ndör Cz. őrmester, 1 9 1 2  áprili,. l l -én 

éK Gn.ra Imre cSllndől' cz. őrmester, 191.:1 május 30-nn. 
A m. kir. IV. számu cBendörkerület állományában : 
Sipo� Gá.bor csltndój', 1 9 1 1  október 7-en. 
A m. kir. YIl. számu csendőrkorülot állomri.nyában : 

lIemlézi Pal cSl'ndőr, l !H2 május 23-lin ; Szőllősi 
Istvan esondőr ez. ÖfJlWstor, l!) U junius I 7-én. 

JÚról·vezetői jelvéuyuyel eUáttattak :  

A lll. kir. I. számu csendőrkerület ,mományában : 

Rajzát Dániel, Borbri.tb József, Buta Józ!'ef, BocI' 
József. ezenez László, lJcnes Ist.án, Dl�mián ,Tú.nofi, 
Duz�ó.rdi .János, Grl1tns Demeter, Gnímn György, Hu
dubccz János, Jnkó Lajo!'l, KOYlÍcs Pál, liálmán Kornél, 
:\ftirián L,i szló, )Ingyar ,Já.nos, OltenD U."rörgy, OltJfin 
János, PtjtrL'hu� ,\.ndrás, Pásztor Sá.muel, �alánkl And
rás, t-izIHtlll ... ki József, Siklódi D. T,ltjos, Solymossy l(orol)', 
SZllntIászlói IJászló, Kerekes János. Dnl'ahont ForeDl' z, 
Rákóczi RAndo!", Ru�z Gyula, Árdl'lc,ín ,Jlinmi, I%'in 
Sim.on, Andrá�i László. Yass Kúraly, Boldog Jozsof, 
HorvlÍth Vinozo, Boros Gábor, Benedek Lajos, Lőrincz 
Jlinos, Ut'dllleán Gyözö, Plip IlyéR, Krisfin .JlínoR, Husz 
János, Koroján Ö1.Réh, Bugynn Afindor, Kosztyán .JÓzsef. 
Crisán János, 'ró th Dénes, Réthi Mihály, l"lorenn Pétt1r, 

�Ián 'l'ivndnr, KOBZOrlll, üyörgy, MéRzároB György, Lo
,'ász István. Kis József, .dugi Sándor, Bencze Sándor, 
Sinka Dl'meter, üruicza Győzö, Tomos JÓzsl'f, }Iúra. 
Jóno!!, Kornen Znkariá!,;, Ács Sándor, futnki Ist\"llu, 
Rnkolczn Jfinos, Simó Kálmán, Budai László, rdmr 
:Mihály, Gál Miklós, Pápni Kell\meu, Szoredni Kfiroly. 
Dnnkó Dénes, Kerl'Rztl'S Andor, Kintea Gábor, Mlirtou 

Pid, Gli�pár Pál, Bnlog Lnszló, KáRZOni Já.nos, CZiOl'gO 
Ft�relu:z, Mezei ,JIillOS, Molllllr Imre, Zsebe Fl1roncz, 
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])ú"zke} György. Triff Pnrtenie, Sipo!' György. Szdezstin 

TIws, Tordai P. )Jihály Xemes Lajos, ("illik János, 

K�dra )fikl6s. SHit"i Sándor. Baláz!> rótt'T, Fábián �án· 

elor. Biro (i .... ö1.ö, Biró Gergely. Erdei Fen'Dez, Pataki 

CTergdy, lTlÍl .János IL Km'ác" PI';UéS, Xngy Bohlizfinr, 

Fazt.kas János II .. Gorgl'ly FNencz, Had Lri."zló. GIigar 

.Tános, )'[ikán )[jbály, Ferencú :\liliál.\'. Xngy Imre. 

Aron Fratilln. )fibály Pál, J3iró Péter. L!i.uyi .\0(11-0", 
Bt:'kt..' Farka ... Ft>jér Béla. Bagosi Imrt:'. Szilógyi JónoR, 
Nagy .Túuo!'!, Rózsa Sundor, Hunyadi László, ),[agoR 
Albl,rt, l\·tkn Gusztó.y, SZl'uhnibályi Igmicz c�eDdörök ; 
toyáhbá 

II m. kir. lY. szti.mu csendörkerület allományaban : 
Szarma Istyán. Pahlki Gergt>ly. Szekely József. :\[al'oj;.i 

Ill� .. , Czmlik Prokop, Szerhák István, Tyira Janos, (�ul
Icr Jlin09, llomonnni Andris, Reszt·tak saUllar. Lup 
P�tt'r. Fpji'r _\.Ddnh, Rusz Teofil, Póczos József, Bodo
kán Simon. Lázár Adolf. Koscsll Imre, Ker�kt'� Th"adar, 
Burdó Pétl'r. Xagy Károly I .. Bartha l'ereDl'z, Gyurkó 
.János, Ivó.ncsuk András. Hajnal l�almán, György Ko,:z" 
tik Pal. Bak .. a Dániel, Kovác!'i Istvan II., Gliga .Hno�, 
)[nkfU'ia. �ándor, Branl'R György, Orgies Péter, Behu
nyák Deml.,ter. Prikop Gergely, Csató htnlD Imre. 
Brindza JÓzSl·r. HZIl!'izarán IstniD" Kó!'i György, Biro�
tyuk János, Lirh\k Ferencz, ' Bi8Zkup Andrtis, Földt.'si 
Ferencz, Imre )Ii.bály L, VnraMn Flórián. Blegye .TánoH. 
Muntyán Simon 'j1eoJil, Nyisztor György, Szél,;ely )Ii· 
hó.ly, Ki" Gábor, Köbli Feroncz, Zseliznyák lllés. Szé· 
kely lshfin, KO\'ne!'; hhán llL, (yyene Benjlímin, Der
csenyi .JáDo�. Campilin Ynzul, Faragó JÓzs .... f, �láh' 
F�rencz, Sopronyi .János. Kimpán György. DIóflzegi 
Imre, Annus Ferencz. Dajka Lajo�, Ga.rai Lajos, Jaku
binyi. Póter, Kellkeny József, Ka[';taJ .JÓzRe(, KiSFI Ber
talan, LynchoY1cs György, Maticsák Sandor, :\Iokán 
)Iibitly, Némuth József. �yc"t� �Iiklos, Xyt>n�·esty{l.D 
l-iúndor. Sagy Gábor, S7.nbó Benjámin, Szabó Károly, 
Sznrvadi Vilmo[';, Hzabó János, Yajnai Ferencz, Varga 
Lajos, Zaik Ábrahám, Délczcg .JenŐ ti-yörgy. Füzi Géza., 
Horváth Lá"zló es Yincze Antal csendórök. 

N é\'Változtatás. 

A m. kir. Yll. "zámu csendörkorület állományában : 
Pop János c!wndür. Il m. kir. belügyminiFlztol" urnak 

191:!. e'\'i fi9,4,fJl-'\'I-a. sz. alatt kelt tlugedélye alapján, 

"",zl!tókne'\'ét ,Papll-J1\ dltoztntta. 

B ázass�ígra lél>tek : 

A m. kir. J. bZn.mU csendörkerület állományliban : 

Pétor JÓZSl'( csondőr, Mihály ]X'rhl.'\'nl. 1 9 1  � május 

I S-ti u, C"ikmndnl'ason. 
rubinn József csendőr, Szalma YilmÁ.'\'ru, 19 12  máj. 

1 CHin, GÖrgényszentimrén. 
Balázs Györg�y csendőr, Vachn.uf Rozáliá'\'al, Hl ! 2 

május �7-én, Tortlaturon. 
Szeutpúteri .JlÍnos csendőr cz. őrmester, l� veges Er

zsébettel. I g l:t junius �-an, Arunyosgyercsen. 
RlÍcz .Tlino!i örsvezető ez. őrmester, i\Iozul' Veroniká

val, l �1 1 ;1  jllniua fl-en, Betblenbun. 
Aron Fl"util1a csendőr, Tar Rózá'\'al. 1 !J 1 2  május 5-én, 

Kol�zs"ri.roD. 
A m. kir. m. szamu csendőrkerület állomáoyában : 
Hlrenyer Ferencz csendőr ez. őrmester. Cziró.ki noná

'\"nl. 1 �H:! május 27-en. Szekszárdon. 
Biró Barnabás cijendőr cz. örmestt1r, GroU Borbitlo

'\"a1. 1 9 1 :!  Dllljm. �3-án, Palánkán. 
Yarga Györg.r csendőr. Rózsa ErzsebeUt>l, 1 9 1 2  máj. 

�-áll, CZl'czén. 
Nngy )[iklóR II. csendör, Kerek IrlUlb'al, 1 9 1 2  május 

1 S-án, DabrcczenbcD. 
A m. kir. IV. sznmu csendől'korület tUlományabltn : 
Pintér Pál c:!tmdőr cz. őrmester, Nagy Annó,vnl, 1 9 1 2  

Dlli.jUR ::!8-án, Ml'zökászonyban. 
Frink �án(lor csendőr ez. őrmester, I�am6n!Í.r Jolán 

Ilomlsal, Hit � április 2 1 -én. Sárospatakon. 
\ m. kir. VI. f.izámu csendőrkerwel állomnnyában : 
Strauczh La.jos csendőr cz. őrmester. Magassy Erzsl'

bdtel, 1912 junius I O-én Körmendl·n. 
f)znbó Hamlor l örsvezető ez. órm�stl'r. HZllhó Esz· 

tf'rrel, 1 9 1 1  junius l -én, O:stO'yasszony(nn, 
.A m. kir. "II. számu csendőrkerület nllomá,nyában : 
Ambru'i Ágoston önrrezetö ez. őrml'�ter, Pntaki Anná

'\'nl, 1 � l:;! majus ::!7 -eu, Sl.örcsén. 
A m. kir. VIII. számu csondőrkerülel állomanyában : 
Hzn.kály I\:ároly öl'svezetö ez. Örml'!ite-r, Kerekes :\IlÍriá

val, 1 9 1 ::2  majua I .j-en, Öcsöd ön. 
Fó.bián JÚ7.Hl:.<f örsvf'ztltő l'Z. öl'me�ter, Kohn Jrmn,·al. 

HI !:}  május 1 2:-00, Á.rpádon. 

Könyvnyomda, 

könyv-, papir- és 

irószer- kereske

dés, a magyar kir. 

csendörségi hiva-

talos nyo mtatvá

nyok legnagyobb 
raktára. 
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