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A fegyverhasználatokl'ól. 

Irlu Ju.�tUIl, 

Áttél'ok mOKt II különfúll' feb")'wrncnH�I{ hU8ználutl'nu't1 
észll'lhctö te "t'!! (l'1fugllsokra. 

\ ft'JU'YIJrllIli'lznnlntok Il'gTlagyuhb bnnyudánúl n szurony 
kUI'ül nllmlmllzó.'1hu. Azt hiszem szert, ml·rt Ilznkolll HZ 
f'!iIltekncJ, nhal felZy\"lJrhaHzlllilntra kl1rüllwt II HOT) II'g
inkllhb gynlogazolgillatot teljcgit fl CMtndfjr, h·hilt epl
tüzött szurOJJyuynl l'Ihitott fegy\"t<re 1'!:Iik Il'ginkább ft 
11I.'ztl iiRYchl'. 

A 1'I:'guhbi ir!őldwn fi lófl'gJ'\'uhIHIZlllílllt kiiVt.t1wílijtt 

1\ Rímronybn!1ználllt utáni lt'gl6bh urány"r.ó.mLnnl 1"'''1 II 
Itardbl\!oIzntilllti l'ijch,k SZArnI! volt II ll'gk" ví!"1t.hh. �lif)11l 
uzonhnn városi örsö!t "nnnlll" umelYl'k h'glÍny!le�,' nn)l
pill ltnrdmmn él! fOl'gópiszlolylynl 61Mb-u h·ljt'fo;iti ,",zol
gálnhít, II )umlhnl'lílnnllltok CSlltc cmdlwdlltl ,  úgy hogy 
!rürül L(I)ü l " gyenlö szlimnrlinyu 1\ lürl's)'nwhn!olználul 
t'sl'hlivul, hll 11I'm nngyohb annál. 

Lft'ifoJuk mOHt Ilzokllt nz ('st.toket, uffitll'y"Ii: fi "'Z\1I'OU}' 

hnszllI'tluflit It!gtülihf>zör dői,ll.'zil<. 
;\ ltullÍnot; ("Hogtis II ('!I,.nfWrll·gcin)'8ógnol, hogy Illo 

IIZ ő fl'gy\'lIflH ITII'grugndjn, oz cit I(lnlu(ltiljsnl, még )lt'dig 

II lerl'gYVl'rN�éHJ;,, 1 ,aló tnmlldlÍBsal vüI'ZI\lyl'!Wn r,'nyt>guti" 

J;:H �.hbl·n l') Dl'nl ntntba.tó ignzsilgu vnll milHll.n 

r�wndörnul(_ 
A CHl'D(hjrh'g(iu)'ség 70 XII °o _n ugyllniH Hi�ubb 

h\rmdü tiM �ycDJ.ttOhb Bzern>ZI..t ü cmlll'l'l·kb61 id t, s liltalil

bun izom(('jlt!szt6 (ls l'rő,ütö mUnkl,,"nl (Mporlolúllsnl, 

RuIYt'nw](ifltlOl, pn!-!sl'.ióhól \"I�lú birkózássnl, nl·m foglal� 

1{O�ik ;  ,.nm;J(0b'Ylt, dUC�I'u'n, hogy II TtlD,ll'S idii!lIJJ1 rogyu!'!/.

tou H jó {'il:! tt"tphiló ótelt.kkul �d, • .Illől inkllhh pihizi k, 

,'Ipuhul, (k. I'rőt IWJll HZt'l"l'i', H igy Hoklüli gYllUgl".hb 

1l11nftl, l JO�O'811m 11 lIIun)dlbllll lllogCt!r.ő(lött JIlUnlHIStoittl 

\'ugy ip/lroMbul t!ulnkodáHbu hoeblitkoZnl, nzt h, IR j:t:yIÍZ

hesst'. Fiiléuyhl'll h.luH ('Rlll{ lI(lt! ig �1'(,zllUti muglÍt "Z ok 

rl.!lott. mig f�'gywl'th"u1 Hl'.Illmrlou n,u(h,llwzhotik 

)�zt tu(lv/l, IHl;ltfln lúlul mindl.uki előtt t·löh;dJt, /lZ ti 

1{(:'J'(l,",s, ho,,')' mi okhul fnnlulbllt IIIH l.JÖ oly l-iuk I"'il't

Il(In n I'IzoJgtilntot t.,ljl'Mitö cSl.ndől'ök fOI--.... ·nm1llck 11l��

rngndó.�n, 
JJisl'.f'Il, hn lii"wgbl'lI l,örühOl�zik n cs,·ndc5rt. nkkor 

Illeg l',mk ÚI't1ll'tö, hug)' II flls,\,verot IDl.gruglldlllLtJtik, ill' 

Hzúmtnllll1 I'sut ignzu ljll, bogy Jllóg 1111 e,:.,'yutlOJl l·mbt'fl"t·l 

1"tIl iH 8z,.mbl'n lll'. II Mt flíb61 álló jl�ról", nl. iH tulál 

nlknhnn.t n cRf'IHlőr fl'gJ\,l'rónck lJlt'grug ul!ü:II"trn ; PM P" IJig 
ami II fl·lhinjjlJh, lHlnt Ilzót l'Ilgüdju mug, nml'lyi!t bnl
k!l.l"júl'lt nlillflztott fegyvprwl, l'SliÍh'g rnf'ghilinClojel(�� czél
júhól, !Joun l,'p, lwnl'm aZI't, um.·IJik u Int'ghiIiUt'�c1endő 
fókolltnrtúHlÍm S7.llrO[)J'8zq�I.n;'"I' k�:s7.f·n l"tll 8 l1illl'� l'l-!yöh 
g()l1djll, mint II ml'gbilioc:"o!I'l1flöt MI"'l1lttrlltlli � uflllak 
mindl'n mozllulutM kötl'les."i('s-",zlJriill'g tj�')"ell'IIlIU,'1 kisl·rw. 

.\miul fi tupuBztalut if.{uzolju. énnl,k ti r"ltünő jdt'n
!-u'gUI,li, fL Ilt<hn J lf;lm elöfordlllo tig'ydUlt'tl .. n�t;gf'1l kiv"ül. 
últllltínos oka nZj hogy fl c:'u"udjjr ncm lartjn ",1.1·llw!t,U 
fl li. HznlglHuti utu!iititq 2:1, §-ónak azt II rl'n(h,lI.:czésr",t, 
bogy uftól, nkit It fúrn!ll} flf·\t.ibvn Imgl'rll·lmt'�HPgl'u ft'l
"1zúl it. m,,:.:rell,lö hhoh.llgru. dc Jl'gnláhb is �i i- II;pfH
n�"in' li llj ou. 

11;1. ti tnvolRltg- pedig éppen l.ll'f:(':llIlö arra, hug} uz 
l'Kypnt, hl1 tuttlt.gl's eU" IlRy.I·gülé"r,', tt"iml!(lá.,rn \"ngy 
r"lppl'll 1tl1'J.(lizjjkt"·si HZlltl!lékLúl vnló l·lll�r(Hmt \'t'h'm.·dll1'·k 
i�, CcJtl'nturtbussu, Hl. 1,lu�r;Úihlln \'111.0' nyilvl'lJl\"Uló túmu
dúsi RilÚncIekú.hllll 1ll�'gnklltló.IJozbtt'lSU, UI' ug:yuneHolI 

(,I" RPlHlo nrrn IR, hO,ctv rq,�.r\,(lrríU(lH ml'grngtldltltt"t�Á.t .,I� 
kt'.-iiIlIl'Sn,' H ha I'Z i ránt II (�Hl'nturt(Jlt IlItlgiR kilj{'r!l,td 
tl'nDl', (,ziI,,1 II küriilllll;nynyel, mint nyilnltl tlimllcl/Lqj 
SÚlllfll'kklll, tit:lzhilmn ll,hesl!t'n B toyá.bhi I·ljitnio.;ó.bau 
uhh,'z képest tlll,almtlzkod!Josi;(;k, 

Mog kt·1l itt jl'g".Yl'znem. !Jo).{)' Ilmint II tün':'ny iH 
It'gtöhh osűtbtlll II ros�z sztÍudl'kot rl'udl.Ji bünlt"tlli. II 
rl'g.Hl'rhas1.1irtluti t'iWh,k jogO!1 \'Ilg-y jo:;,rtlllnll \'oltút hirliló 
bizottHó� iK minrlig I\I111nH II m" Kállupittísó..t kt·n'iJi. bogy 
II (l'ftYH'1' megrllgudó.sA rOSHZ RzEindf'khr',I, l.llt,nhcgl'!I ezél
zatt/I I yog-J fdl· ll'wből törllÍut-u. l�H !lZ előhhi kM t'!lbotö
RVg fl'nnrOl-gllstit n fcgy\"l'l"t ltll!l1.l1úM csoodőrnl·k miniIig 

iJ.(l\zoJni kdl tudni, 
)[,"11' pl.diJ.( II ll!�töbl, St1l'ft'1-tllllk nz n \'Illhlllllbm, hogy 

II fl'IZ)'\'t"1" IDl·gl1lgUl!ó.SI't.t III'isuwri, fh, Ilzl'.ul nidl·kcl.ik, 
hogy /I t'BtHltldr fl ml.llót bizMt1rg"tt" \"II�Y lll. orra Hif�tt 
pil-l z

·
kÓ.1t II i'izurouyn'yul s Ő l'/:IUIU'1Il öH�tönBzerlllcK. bogy 

eHlltI�'gl'M mog�ón.llIll\zé"ét lllkl'rulhl·�p.l'. rtlglldtu Ill.t IDt'/-{. 
do tl l'�l'ntlör nwghi.mncM!ln \"'Igy It\ r,'g,'t\"f.rt'Z'"'Rl' -,zlmdu

luihull !'wm volt - nngyou IUt'gingllljt\ II eSl'lldór nlli
tl'l'lúnnk nllódísligó.hn \'\.'Iolt hit!'!, m('·s hu I·K\"I.'(lül ifi 
IÍlltltt 1'I1.t'm!)('\1l ft Mzintún l'g:\'I,(H iI álló 1'1l1'ufrillel , Im 
padig kót (öhöl 1"tU II jlírilr, ukkor ml'J.( t\ptll'1l hiltddlt'll 
It 8t'rlt'lI it,rhórl' rHlhu1.ot! tdmurhi!oli RZI\lltlllk C!I t.lcitéTbl� 
léJl HZ fi okszor ",mh'g�tl'tt l-lyllDu, hOh')' ÓPPl'U uzórt 
IlIrtottu /I Ctl:l'udür oly kily.ul II (,'gr.'l'rót, hogy tl fd-
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SJI!ólitott ut 1l1t'�n\gllllha��a s ezzel II ft'Ryyerho.;;zD,i.latra 

alklllmat .... lol�álta .... oD. 

Dt' minek is rngaaná meg tamulhí .. j sZlÍndf'klml valaki 

8 "dl sZt'mhen filln k�t C"'t'Dt\or egyikt>l1l'k fq.!J'\"t'ret. 

mikor l·}Ört· tudhat jn. bogy mire azt lefegyvl:'f,>zhchlt' . 

addig II má!'-ik cseJH1ör. ha eli>ggé üJ!Yl'S es ht·lyeu YI\ll 

n szive, tiZSZl'l" is ll' .. zurhntja YIlg'Y lellilll'ti :> Ma már 

nDnyirll Ism('ri mindenki o. ('st:Ddór ft'J!:rnrhnsznlilnti 

jogát, hog,r csak fl h.'gmkmt'röbb vagy tnlún rt:'�Zl'gSegl;

ból sznrmttzú féktelen dübL' által d1'8gndtatott l'mh" .. 

tartható erre kepesDtc'k. 
Feltűni) jell'115eg az is, haK'" ket föhól álló járörnél 

is maj(Jul'm m indig az o CSen dör használja n fegynm:t 

II támadó elh.on, a kiét megragadta. 

Ort, ahol II jtirőrt több tamadó foroa köni!. meg ('...;nk 

ütbt>tó ez. mert ft másiknak a többit·k féhnt :lrtá�a 

cze.ljáhól ügyelni kell, II megragadott fegywrü bajtars 

tebát mo.gárn marad t'llenfelewl. Ott azonban, abai 

ketteD állanak .;zemben cgyt'th:D cIlenfellc1, h.·ljcseD él1-

llt'tdlen. bogy mil csinál addig ft fegyverevel ,,"zabadon 

rendl·lkcző csendőr. mig társll n fegy"fCl1 mcgrat!;ndó 

ellt:'nf(·llel ft fe-gyvcr eJhoc'-átásn in\Dt alkudozik. iUelyti 

nzt anuuk n ht-zi>ból kini.ntbatjfl . 
.. Az 31kudozll�ról f;7.ándCkosan tt:'tt�m itt t'mlitest. 
)fimlt'n szu.ronyhllsználntnál ng.'"ani�, abol fi fegJycr 

megragadá:shól keletkezhe-tö ttimadás':>at Villo Yeszélyes 
fenyegtltés clbárit:ü.nra kellett fegyn'rt ha�ználni, rt'nde
sen ugy arlja elö a ctiendőr az l'st:tet, hogy ö i!-.IIiétdtc-n 
felszólitoUn ft tarnndót a fegyver elert'sztésere s miután 
látta, hog:.' h..Jszólihisai erl"dménytell'uek marndunk, egy 
.eros rántfi."'l�alt kiflzabaclitotta fcg;.rvcrd támadója kezé
boI .;, akkor ttltt egy döfe.st annak egyik vagy mthlik 

tt' .. \re.Sltc' fple. 
Mi szii.li�eg van l'rrt.' az iSIDttClt felszohtá�ra nkkor, 

mikor a cscndör egy ero� runtll.ssal ki<;zabnditbatj a 

ff'gyn.rét ? 
Talán az�rt, bo�y fi tamfi(lo ezalatt id üt nyer

j('D a fl'g:n','rt mtig jobban ml!gfoghatni " É� mie .. t 
hallgatja \"'égig a. ft.'ltn·eré\"tll szabadon rendelkező jlirör

tár,., e:d az ismételt folszólitást akkor, amikor - ba 
igaz Lnjtársu a lefcgyyerez�s \"'o!;zélye l·lőtt illi, Möt 
,·eszi·lyl11� keriilh,�t o Ü;, mt!rt ha a. fcgyn·rt II támat1ó 
( .... ak\lgyan l,IWRZi, mnr egy elsztint h.·�.y\·etrl's l'llen
RZl'gülo\·,!l, illetye támndóvll.I lill bzemben :) 

.\ járör l'gy teRt i:s egy lélek kl·ll hogy legyen. S hl! 
olylln tnmudás "ri óket, aml'ly ellcn f(·�'wrhlln7.l1álf\Hnl 
kt'U y(-d.·kezui, tf'up,i. n  azt köt(·lesl:k IlI'nirni, mig il. 
tam8{ln,,�J(JI �lármazhat6 \· el;zely tt'!jcsl"n közYdll"'llne 

nem tHlik Ez az idő Pl· ilig: éppen eli':;1; arra. hogy a 
kiit.·\!-.. Iil!Yelmt"ztct���kct én ít:lszólitúsukat mt·gh'�·fk 
(.fi llZ addig tUl'a�7.tultakból a fC-D.\'Cg-ctö \"C!.zd.\" w;gy
H\gftt I'M csakuJ.�·an \"'Illó bl'köyt::tkczhl.t�:-;Ct t);l.l(,lllt.�:-;(�k 

illet\"'e ft:'li ... m.·rh.·s,,�k. Es, ha ez c !'nku/.,'ynn bl·kőn.tk"Zlk 
akkor ám tt·ljesihc mindenik n kot�· I l' "sé J.!: d nl' Il.g: 

johhRJl lDindig az, amelyik t'zabndnbbnll Tl'ndt!lkezik 

magl,yal t?-s ft'g}''{'el"e\"e1. 

_illnak IlZ esetnek azonban, hogy 'lalaki � (,sulldör 

ft'gyn:1rt't mt'gr8�adbassa, kivéve ilZt az e:!yetleu l'setet, 

amikor nag,.\'obbsznmu csoport kőnetlen közl,lból es 
hirtelen támad az éppen kőztiik álló járörrl', IllRS körül

menyek között sohasem szabad l'1Óforclulni. f.;�, ho a.. 

cSl'n�lőr !:'zcmdőtt tartja az utasitlis szerinti hí.�olsügot. 

to\"'abba fegyvere becsiiletet és élete, illohc tcsti .... pr;ége 

hiztol1sagát, nem is történue meg sohn. 

Sok csendür megadta már annak nz árt\t ,  bogy 

\"'igYRzatlansngból, közömbössegböl \"'agy talán eppt'U 

Rznnclékosan me.grngadni hagyta. fl fegyverét s aUla több

ször t'mlitett .erős rántils. belyett nz ismetdt fe.Jszóli

tasokot alkalmazta. A többek közül intő példánnk fd

említek itt egyet. amely egy ket fl·ibŐI álló járor és eg;y 
l'llcnszeg:ü.löból támadó�á \'áH polgári l,:.t�én között 

jatszórlott le. 
E�' hl'lyi szolgálatot teljesitó két fából állö jtl rür 

.... jjel 3 órakor azt ft pí'lDnszt \"tJtte l'gy polgúri l'g�'én
tol, hogy öt és fiát az akkor cjjel tru-tott luHbun c:ty, 
az órs ll'génysége által is nagyon jól iSDltlrt fnluréme, 

eg,r idősebb, vérengzö, wrekt'Clő t�lnll·szetü, magas, l'ros 
tt'rmctü es nag)' erejéröl bires ll'g�ny meg\'ertl'. zseb
ké!o;sel Dlcgszurkitlta és rajtok súlyos tel\tisertéseket 

l'jtt'tt. 
A. júról' h'l'lllé!o!zetes€'n mindjtÍl't az eset kinyomozllsn

hoz fot!;ott. Dc fl.h�lyett, hogy csak 1\ sél'tC'ttekt't kér
dezte volna ki, fl. tanuk at es a tettest Jll'llig. mely 
utóbhil'ól már a sértett mt!g:mondtll Ilt'ki, ho�y mrg o. 
kor('smribnn \·nn, majd ('sak a délelöttre id("ztette \"olna 
be a köz�égházához. mikorára vnlószinüleg kijóznnodott 
volna, mindjárt ez utubbi kikél'dezc1ll't határozta l'l. 

)Iagilhoz nyén tebli.t eg;\' éjjeliől't, a tetteS fclken�
sé�f.rtl indult, azzal n kifejl'zett 5zi\nllékkal. hog)' fi 
ki:izs�gh6.z!Í.hoz azonnal elünzctik fi ha nem l'ngedel
mc!'tkerlnék, bát megbilincselik es ugy fogják előve
z(ltni. 

Csak hajnali félöt órtlkor �ikerii1t t.'gy korcsmilbnn 
fl,1találni az ittasnnk látszó dc lll'm részeg lt'gényt. 
Kórclöre von ták mindjnrt n. wrekt-Ilésre nez�t', de az 
mimlen ftol\"'ihigositást ml'gtagll!lott. Majd pedi�, mikor 
II jlirör\"t'zetö fulszólitotta, hogy kö'{'eH�e öket II község
h!ú;ához, ('gyszt'rüen ll10gtnglldtll az l'ngl.tlclmf>sseg(lt 
s öI'Hzt'1>zidta. taknyos gYl'l"l'kt'kndi nt'vl'zh .. Il llIdti11líl 
jóvnl kiJ'lt·bh te-rmctü két c!O;l'Ullört. 

.-\ j ,ir(jT\'t)zt'tö erre Pifogottnul{ nyihánitottn az t'ngl'
ddll·nk,·djjt I'; jtll'örtál'�t'i.t elllwk fl'lH'lltllrtlÍ�lin\ utllsit\"'lÍn, 
k�·.,:heYett bilincsclil·l ll:"ett a leg,:ny nwlk hogy IDl'g
blhnc�l'lJl'. A legény több"zór \"i",,",znníntotta a hú,t és 
toyahh .-;zicltll n jún)rt ; midőn pedig lt'lttn, hog" n 
t'flendor l1l'm t'nged, bllul'm miull!lllnyiszor ujbul �H'g
lugallJIl II lil!7.et és II hihnl'!slw nktujn tt'nni, hirtl'l(l!l 
ml'l·mlglldta o tfR·ndört PI'; II falhoz ,"{igtu, majd II SZUI'O-
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nya.t fogtn mt'g s nnnóHogvn n feg.\'vert ipnrkorlott tölll 
ehllnni. 

A másodc!<I.ondör, úgy látszik, még jobban megijl'dt, 
mint a járörvezdöje, mert fi törhintckd ('sak neztll 
addig, mig járün'czetclje rá nem szólott, hogy II támadót 
�znrjn m('g, pedig mással se vott dfoglnhn, mert 1\ 
csendőr megtámllrltntásánnk Inttúra a korcsmáhan volt 
két-három vendég, II kore!-.mnrossal egy ült mindjlhl II 
má!-iik szollliba, az (ijjcliör pedig IlZ ult'zni ajtón át 
w\"oztllk s az ü\'egujtón lit nézték a történteket. 

J lirórvozotóje ligyclmeztctósóre azután mogcmborel to 
magát fi máj:jodcRl'ndőr és fi támadót kétszer egymás
után (.'zombonszurta, de oly óvatotian és gyöngédl'n, 
ho�,Y utóbbit 1'7. a két szúrás nem holt y kizökkentetto 
volna fi járörv('zetö le(cgyvorozesére irónyuló sZ1incMká
ból. sót johban elltJn(' ingerelte s l'nnek kövctkezménye
ként ozt a fe,::yvt.>rrd még egyszer a falhoz vágta 
s 8zutliD II fC{!yVl. tncH fogva maglival hurezolvn. fl másod
c�end6rr(l vetetto magát s bM t�n k az l'gyik kuzévul 
tobdtc, mégis mcgr�adta annak fegyvlJrét is és nnnúl
fOJf\·a llZ 6szhll és székek közé lökte s az Odll hnnyntL
t!sett csenrlőrt o. fegyverro1 ütötte, dögönyözte és fi 

szuronyát is leesl\\"nrru ig)'l'kL'zett oly t'rővl'l, hngy azt 
a nyakimáI :�O foknyiro. cl iC] görbitdtc, 

Ez mind az egyik kezével vitt� véghoz n rondkiviil 
l'rös legény, ft másil, kezével Pl·dig n járőn llzető �ZUrO· 
nyát fogtn. oly créiscn, hogy ennek arra irányuló mindl\n 
erölködését. hogy II ltJgényt vagy megriznrh!\ssI\, nlg)' 
lwzéből (l szuronyát kiszabadithassa, annyira. tudta 
ol1ensulyozni, hOK\" csak húrom-négy kil5ehh scirülest 
turIott az ('gyik olrlalán cs hona alatti rószen ejtl'ni. 
Yl'gre is n. járőnczotő BzuronyR n sok buznyomilJnn le
csavarodott II rCf;.Y\"l\rrúl, mire l'Z, szabaddá. lett ftl,:!;)'
wréböl, a jliriírtarr-Ilt már fojtogatni hzdö lcurinyl 
oldalról, n(-'hogy hajhlrt;at is prjt., hathnlőttp, úgy. ho�'y 
a IÓV{'llt'k 8 tel->tl'D kcrl'si:tül halad\"8, n tüdöt js át-
1�'uka ... ztottB, 

Ekkor t'1"fCsztt.!tttl a ma�oll(,sl'nrlört II legény ti fl,lcmclt 
oktHll'1 a jfI.rlJIWz,·töro ruhant, dc midíilt 1,'üthl1tdt 
\ohm, a f(·lszabndult m:üwc1cs(-'nrlör a tl'sL törzH(.rl' i rá
nyitott, rll' az l.lgörbült bzurony ttltol ininyátol l,lh'nh.tt 
Ic:i\·,·(hiklilll n fl.lúllit>lt johbknrjllL á.tlöttl', min' fl. töhh 
bl,hhd \('rző I,'gen)' kiszuladt az lIch"arnl I!R manpklilni 
n.kllrt .\ Kon'Hma urh u ri kapni nzouhan 'lllrvt\ yoHult 
M ig)" Ui: uldö7.,·· són· siető két csendör utáli'rh, s o�yilúik, 
nukl)f llZ "Jtyik zárt kupub61 fd,:'jtik forduH, 1\ 1l1li.l-tk 
zárt lmpullJl való vi"Kzafonlulú�ukor p.·dig tl lluísik l'!H'IlIJ(}I' IM� "gy-t<'.Q' Hjn"·,.,t h'H,'k II I{t!zóhen kl;sfoIol ft'nYP,:!;t!tözö 
lt'W'r1}n·. d.· �'l-'ylkÍlk �h· tnlítltll l'l. Y"gre iH II Imt lI7.urt
•. � ht lőtt ;:..JJI.ol "".llrlllaZú III1J.:(y vl·n·n;zt,'"i'gtöl OHliZC
rogyott e!i t :-. úrn muh· .. meghalt. 

l!.tnz, ho!!.\' I'l 1\ tumnllú nz ddt'v!'1 ndózott IIzl'rt IIZ 
óriilt l,:tod. I:.' ,zó ynlilnt·nJ:légiort, ho�.v I'gYI'!lül k(!� 

fegyyeres csendőrt megtámadni mereszelt. De hogy 
ezze} II támadással és az ebből folyó tottleg{lsségévo1 
annyira mcglllazhatta azt a két fegyveros csendőrt, tol· 
jCRon igazolja a Centebb omlitott azL az tillitAsomat, 
hogy I\. mllsoc1cBendór ll. legtöbb osetben CfH\k mmt DPZÖ
közom,ég szcrl'pcl az ilyen eRetekhen s hevnrja Ilzt, ho�j' 
tenkonysegre, közbelépésr!;} figyelmezteHsék ]�s igazolj n 
azt is, hogy II fegyvere felett szabadon ntlm rondelkozö 
csendőr már elvesztetto Wlényét llllenfelo f(.)lott R hu 
cflnk ,,, vóletlon vagy mns körülmény num jön segit
scgon" elvesztheti még I\.Z élotőt is, 

Sok tanulság merithetö ebből IlZ egyetlen osotböl 
úro' a szolgála.ti cljftrftsra, mint n fe�'yvorhnRználl\.tot 
mcgp.lőző mngntnrhisra, Héllzletozni csuptín azért Bem 
alwrom, mert a II szolgálati utasítás vonntkozó sznku
szai úgy az egyikre mint a másikra no zve kimerítö 
utmutatóst nyujtanak, A csend őrnek tllhá.t mimlen 
tetteiben csak ezeket koll szigoruRn szemelőtt tnrtani, 
akkor sohasem téved hot vagy legalább is nagyut nem 
tóvedhet. 

Mint mar umlitettom, a szuronyhnsználl\.t utim a 
Jöfeg}'vel'hueználat következik u It+f.,rtöhb !lrán�·számhan. 
Hitkáhban fordul elő, mint amaz, ami nnonk tnlnjdnnit
ható, hogy tsak igl.'n sólyos bonyodalma.k esotőn vcezi 
igrnybe minden csendőr, holott ami az élet PS tcsti
cpHeg kimeletét illeti, \'égercdményében (.'sl1l\ kevcsbbc 
túkinthctő sulyosl1bb kimeDl)tolünek, mint ll. szurony 
nlkalmazósn, sót egyes esetekben enyhébb iH annnl. 

Arra "aló tckintett�l azonban, hogy fi. lÖVI·'!! ho.hínit 
Dum leh"t korlalozni, legnhi.bb annyira nem, hog)' csak 
eppcD nz szclDvcdjen töl(', a kinok Hzlinva \"UD, hanem 
t'i'WtltJg mti80knt is érhut, J(,ginkllbb il mitI' tú\"olrbl is 
kétscglolcnül fl'lifimerh('tó vcs�ély dllilritlisúrn és meg
futamodott gonosztovök ml'gAzöklwt('H('llllk Illogllknfltilyo· 
zll ... ilm alkalmazható. nl' nitkor iH n IdwtöHég "Il�rinti 
1l'J�nngJohh Ó\"Rtos!'lti�gal, hog)' údlltJanok (;Il·to vagy 
ttJ ... tiépsé,:!;í' no \eszélyt.· zt(·H�ek, 

lfl1lthos,\' nzonbnn utafátútHtink I,mhol �l'J1l l'I�ncl(>lk('z
nl'k nz inint, hOg)' cHuplÍn ijl'Hztgl'I�H rZliljlibiJl iR kell 
\ lIg)" Idll't lö\'öldözni, n('!ll mulusztlJntom cl itt. fl.lomli· 
toni. hogy ar. pjjoli "agy a hirtellln ki nt'm Bzúmithn,tó 
hÚ"oh:ulgm vnlő crodménytolpll lü\"öldöz{"sJl('k nincs s(lJllml 
ulnpjll, Ml\rt nmellett. hog)' 1'I-1Ilk fl�ll'slog!'H tölt.ény
pO'�AéllOlá" (I,"" anll. Il Hltlr Hol,Hzor m�'gl'i:IlJ(J lt tévbit 
h'rjl·toI?lE't.;ón' i6 nHo\.lmllt nyujt, ho,:!;)' l',mk vnldiiltPHHel 
puITogtat a ct-;"lIdőL 

�!lJl-,·ohb hi.Yoltlli.gm I·!'mk o.z II Ctolt' uJór fnlyalllodjék 
hozzlÍ, nkilwk idl·gl·i n'ylIgodtnk. trid)('l'"h'Hl' ml'gkö7.ulili 
1\ mlódi t tb olRÚgol (.,t-; lÖYI·'H'� II I(.hflt,i Il'ghil.lOImlJb . 

l�lIdjg thuk j'lt\"dhm PHt·lről tudnk, nho1 I'gy. rt Hzüh"i 
kil-w rll,f"t nlt'gkol'zhnzll\.tú I,óhnr ezigl·.ny \llún Iöü!-.l'kt:f 
i,,1t eHl<ndör mind�n lö\ú�c tldúh, pl./lig II nwgnllllpitot
tuk Hwriut llJO-:WfJ ]öPPtol lúvolRlig \/i.htlir.toltu pl 1\ 
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A Stnlheim szA110d,l és n NaerodR\ völJ.'ykotlon. 

NOI'\''''J.;'ln: - NJ,hi jőg ér> hó-illill Ilo grottlii úton. 



.,;:1�3�n===========�C�S�EN�D:::6�R�S�É�G:;::I�LAP::,;;;,;.;O;.;K�========I n�I=2 jtlJitls I� .  

�zöh\'én.Ytől � hár utóhbi magn s kukoricza között 
mt>nl,külL ml'� � .. m kt·rülh .. ·tll· t· l fl jól irá.nyzolt hnnlln 
lö\"..:s l,:�.yikl·t St'. Es meg is ldl flZ �redmónyt" Azt II 

czdt, hogy fl s'l.ökl-n;nyt \'is�zl\lnrMztil'l"n. l�lcrte voll'. 
mt.'rt ml'nl'kühí!"fC k(�ptdt'nllé tdt".!, d .. , hfllált nl'm 
ok07.ott. 

I�n7., hogy fi hulyzeh', mivd fi knkol'iczll!;mlíJ jo\'al 
magasabh uttl.�ten ,i.lIott !'; igy köze látott n IDill' ('HÖVO-
7.(''ih .. ,u !l,vó kukoriczlÍnnk, dég kedvezö volt. nl' num 
ll'betl.tt tölo chi tili ni azt sum, hog)' higgadtllll (·s jól 
ininY7.oH cZl:lzús utún tette llll'g mindt'll Wyését. 

aiv l'St.tpkni'l fizonhnn. mint az múr ml:'g iH törtónt, 
horo: l'ltyl'R ('sl'Drlőrök dj ... ,1 liS ü;murt'tlsll tuyoll'liglHil 
ra.jok löViildÖ7.ők ('1111'11, Yu�y t!yulogszolglil utot tdjt'sitö 
esendür az előIt' �OO HlOO Mpi-snyin' liol'Kin nll'111,küW 
s mODoklilt,s kii7.ht'1l lövÖldÖ7.ő kóhor(·\':igú.uyok ollen 
ha<;7.nI'lllák IŐ(l'gyvl'núkt-t, teljl'slm f�leslegl'slll'k tartom 
u r'\'nrlc"u�n ,·r['dm.�llytelt·n puffogtatást. ];�s nincs if< ni 
sZiikspg, IDl'rt flZ l')öbbiek tüzelé!';e ulöl ll'hl't véddt 

hd�'n' huzódni, AZ utóhbiak renclt'�oD forgúpi:-.ztol)'Iynl 

,-aló lövöldözpsc pedig lL nagy bi,'olság milttt f!t'mmi (I'l,· 
I:ll'iwszodelemml'l Dl'm jnr a ('sendórn', mig az elll'nük 
,,·Ión· hdhatólag l'rcllmlon.,'tl'lt>nü1 n.lkalmuzott lövilldiizcR 
csnk hiú l·rölködés. 

A ezól· I;S (,rerlmenynélküli lövöldözé� tl,hát épPl:11 
úro', mint a ('sipkelödzl;slloZ hasonló npró·escprö SZ1ll'

káhi.�. mint kdlő l'Iikurrol nem kecsegtdő djánlH, ldwtö
h'g k"rüh·IHló. AUOlU in inkö.bb, mert ba utl\!;ihhmink 
hizouyoH fulin kim(i,h'!Tl' xzoritjllk it; fl I'iwnllöri II feRY\"l'I'· 
hnsznúlAtok nlktllmnzlÍ.sllnúl. a jdz(jtt ... ljúrasok egyiJH' 
sem mondhat ó klmóletm·k, hant'm fl 8z1lronynlil : II 
ftlRyvl.'rhAi'znnlal szi.ikségeRIH�ge ft+lt.Ui bizonytnlnn"ngból 
eredő trtovúúls kövdkezmé-n)'enck ; n lőfegyn-'mél pl·dig : 
ft musok i!lotu Hsú.lypzletéRnek. 

Ha mil,r az pmhl'rélet vagy teRtieps(Íg kiméll,teről 
szólottom, nl'm mulnszthalom itt mcg�mlitcni, hOt(Y az 
utn<.;itu)ol szerint kevé!'lhb{' vl'!;zélyes fO/-''Yvl.mek fl.ltün
t....tett klI.rrl nf>m l..t olyan kcyé:;bbé veszclY(lH, Ml.rt, hu 
erős izomzatu a (,!-it'ndőr, "ng)' teljes l'rcj<iböl vág \'1'11' 
pS n. test nl'mobl!bb rr'swin' ininyitJ8 ft ni.gl'lst mint 
ez ml'lr az utóhbi ídöb"'11 iKml;tolten l'löfordlilt Óppl..'n 
ú�y hallUt itl.;z ,·Iö. mint II tJznron'y HIg-y II liif"gy\ IIr. 

Az 1; let P8 t.eIiIi(Ops�� kimólést- lizom})onljliból llzonllllll 

mégis \'fiD annyi ('lőnyo oz ('löhhi httll fulett, hogy 

m(;g izgatott állapotban is jobhan t'S hirlll!tm(,hlwl1 10· 
8zllmithntjn a. cson dőr II IU\f(ldnl s7.lÍnflúkolt Yngá� Ill'lyl·t 

(; f.j irányait nmazokoó.l. 
])e csupan L�bból n szemponthól kardot hnsznnhli 

nkkur, mikor n cscnrlőrnek óppl.n a 1-\Zll ranyos fl'gyvel' 
van It I,;ezóh�n, t�ljesen okto lan dolog lt1UD(', Jlltwl mig 

fi, kardja után kapkod, könnylln lofcgyvllrl'zhotllc Múq· 
n;R1.t ml'g úgylátszik, bogy nl. nz ollt.nsz(·giilönek. ille

tiilog ttÍmfldónnk mondott l'ID'on, aki fl {,slInclől' �Zllro� 
I1Y08 (HgY"l'rot mcwn,gnrÍjn éR Iwvtl.rjn. IIzt, hORY lll. 

t'kkénl lekötvl" tartott cSl'ndűr I.ardnt nínlscm. n c�"nc1-
i.irre nézve nem lehot vcsz(.'lyes es hizonYIi.ru lwm is 
,'lIenRt!ges �znnclékkol roghntta m<\g n rl'g)"'Cl't, ln ll)'1 , ha 
l,lll'usrgl'l'I Rznuclókn voln n, mirc II cfwndőr 1\ knnJjlH ki· 
huz11Ii., mAr kicsl1vnrná kt'ú'ból fl sznronyof< rt·gp'erl. 

� 

A !-Izolgálntot toljl'8itö ('senrlűr úgYRzóln\n mincli� 
1'lltm�éggel áll szemben, Ennt;J(o::pm, ha H's\,:(ily l(iirop; ' 
kl'zi, azt mn\' (�JÖl'e láthatja, !'iüt lllllpOS kiil'iiHokintt's I'S 
II kÖl'ülmt>nYl.'k kötl"les es h,,'lyt'� Jlwgligyl'irHt' ml·llttl1. 
It,hetotlen ÍR azt eszrl' nem " cJmie ; mcgll'lwtioslll·k t(>lmt 
rdig vagy csak a lewitl<úhb e�utlll'n Idll't kiteve. 

Erro való fllkintcttel cs figyolerullt' ,"óVt' !lzt iH, bogy 
mil1flen cSl'ndöl't attól fi llflptól Itezdv(', II mikor a tt'f<
t iilt't1w belépett, mindun I'onrlü és mngn olöljál'ójn fi 
hötoles olövigyázn.tra éli óvatoAságra iuii, ezt az intl·j
m .... t és okt:l.tiu.t tartsa. is miudig szemelőtt, (h. Jnlll.l,'nl.k· 
fulutt, a katonai tckint r', ly eR II (cgYVI' I'lIl'<,sülllt mt'góváSl\ 

szelJlpontjliból iR. legfőbb g:ol1djn ICgyllll n fl'gyvore 
(detti szahad rendelkezés. 

Másrészt azonban no felejtsl' el azt scm, hogy neki 
fl- polgárok RZl' mély es vagyonbiztonságn. (eldti örkölleil 
is éppen ilyen 8zigoru és esküvol fogadott köttlloRseg ... ·. 
1;�!:I ezt nc CRllk egyoldalulag, azoknak II mátwlt nltnli 
lámud{IHtól vltló megvedelmeZeHrl' érlse, hanom II Rojáf 
indulatni felutt vnló uralkodás ml'llcU, arra iFI, b08Y 
t'lhnmn.l'korlott vagy éppen olhrülhotő (cgyvl1I'bllszDlila
tok liltal azok óletát vagy teHti cpHeg{lt ő mngn Re 
n·S7.el yl'1.tt.gliO. 

MI.Jrl amilyen S1.Óp Ól) dicR('l'otrt'mc\ltó egy. Ill. adott 
..sothen higglulhm, Jwllő olörulMtisRltl és n J .. ötules ki
mólllttel nlkolmn\':ott fl.gyn·l'hll'Jznúlattal n IóI"Willy rllll� 

Magyar Köztiszlviselők és Állami Alkalmazottak Takarékpénztára 

, 

Köztisztvisel6i kölcsönök 
törle8ztésre. 

részvénytá rsaság 
Kölosönök lakbérletiltás 

enenóben. El6legek .rtékpapirokra. 
Családi bazak és telepek 

létesitése. 

Budapest, VII.,  Erzsébet-körut 12. 
= Telefon 153 44. szám. � KUlfóldi pénznemek vé· 

tele és eladása. Alaptőke 1.000,000 korona. 
ElfourHlllnk hctfteket lakarékpén:tll\rI könyvee,kl!re 1 Ol 

1.lh.�reklJetétek után, melyeket hat hónapi rclmQnd6s1 hJt 
I rkQthe mellett helyunek ej IItthetiinknél 6% (hllt) 1It.'1(:11 komutf,t Ol'l.'lÚnk \A t6kekamatatlúlewIIl6'6val,)2 Oly bknrekhetet OUII, melynd D hete\'ó +lZ l l'0ntb3n jelrt'lI ft.'hnnl1t1hl .dőt kl IIt.'rD kIlII, 51/tU", (ót és (IÓI) bdH. kamatot IIxclÍlnk (A t6kekamola(\ó Icvonbával.) 

Ellilooel nyultunk érlikpnpirokra, ,onjegyekre vidéki InM. :cel ek ré,:cvényelre. ' 
S7.omélyl kÖlcsöll�kel roly6situnk kezu, "'", melln\! \'ogy jel. :tIUogo� blzlo�ltek ellenéhen. JuMnyo, I,omn llélel mellett. Ut.'l.lv/myok, Inló7\'ények �. ehe111lllk lJUM/I"II�.8ét el\'t\lIoljuk I,en mérsékelt kölbégek (eJelÓmi llll\.',VIII VCS7 ink és elndunk értékpllplrflkol, liege� pénzekel 
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rlelkezósoil l' rVtillYl'!' j u ttatni, II polgárok sl.PID<'ly- ';FI 
vllgyolllliztollRnglit nz l'set Il·gl..'s támadilsol\ ('lIll'" ml\g
\"éch'lml'zni " 8.7. I'zulwt \'t'szélyt'ztotö gono"7.t('l,·úht lÍr. 
luJmntlnnnlí lunni, ,"Plll>n ulyan SZtlgYI'O volnll, Itn fl 

('sendijr, mint II 1,t.ill,hi1.ton�ng iirl..', l.Jhamarkodntb:ighul, 
\"llKf t,l leI1Rzlm\"höl, c�",tlllg bnt ulmi tul tpng,·'ahii! t'n'd
hutö tl'iL,jwl épP"n ml\gn h'szél)'('ztetnti II polglirol< 
(ill ,kt (iH I t'Rti ópségét. 

És i'lI,t IIIlIHíI inknbh 1<t;rülllie kt'lI, m Ol·1 1,lIl'Jl I",úi 
!'selhen ILl1wlletl, hogy m{lsolmn.I, t'rköl('si éH nnyllgl 
\l'H7.teHr.gut, NilItll'g holtig tartó gyáHZt ukoz. 1..'1111' hl'ly. 
1<lllIn llljlirtuu'lhól Rznl'mnzhaló "iltélt"ttisr;vt,1 II Hllj�í l  

jövőjét PH sznhndsúgli..l ie \"(>szel)·l'�tctJ. !-löt 1\ It'stiil'lt 
ttlkil1tl�lyf.t (is r(ilh't' örzött hirnt'\'lít i� ko('zl.:nztntju. 

Alá szeilIt Vltf, vihnrt nm! ! 
l�s ez II \"ihar igl'n Rok csendül" SZ"Pl'11 indlJlt jii\"iij l·,t 

és reménységút i11Hu mlÍl Wnl.re, .\z ilj','nl,kn' mini 
legt'nYt'mheJ"(,hl' i" Hulyos volt tl7. Il tsapns. dl' m,..s 
sulymmhhnl1 ';I"zi ('1.1 :17. n nós, ('soládo'i cSI·t1flór vllgy 
nlliHz •. aki Ikmcsnk mllgn, bnnclIl árlnllnn rsalJiclja is 
áldoznlliní lesz fl. fc'lj, flZ !lpa Iwlytpll�n " lj:inl�Áhól 1;�lil"
mllztJ I('f>njtú kÖYl,thzOlón.Hkn(·I;, 

Hng.\' t!·h:iI mind.·zckPt l'Ikllriilhl'SSt'. Hgy.' foniolól'u 
nlindun cSIIIl ,lör, hogy Iwm II nt:p V!ln Ő "rtl', hlllwm ii 
nm II J10p.'1'l I'i (17.1·1.: 1<1,1 .<:wmlw'n ,"ul o 1,ljtil'liHilhllll ('S 
Il·Lt\\iholl. 11 8zlllll\l)'01\ é" 111Ilsitti�nl, 1\OI'hítain hf\liil. w. 

z(in·IJl:'n mmcll'nl,it II humanizmus os IlZ l'mhl'I'hanUi 
f.i1.\lrt,tt't. MlJl,t 1l1\1ll Ilzért atlntotf I'l'ziinld,!:' fi r('g)'\"/'T, 
hogy Ilz1.nl masok életét nyomós ok nelldil \"llszi.lyt·y'· 
tl'Hsilk, hnnClm lllll'n kl'zőll'g Ilulrt. bogy azzal um hcr
It"lnmink ,í llltót (;/\ tCJsli cgCSy.sugét ml'gÓYjuk ! 

Az öngyilkos. 

(.jllhhn I,'lthil'm m, kir, cSI'ndt1r úr. nlÍuhin IIZ d{·IIl' 
ldlalt vIH'sor/iból, nwl.\' j,i mnlat'zpör!{ölt \'Olt 111Ifg-OIl'y1Í 
vIII ; II luhuhU"llhnk:tf k iHZI'rll'gt'lt4', elég"l·dt<tlt'n kl,lt fel 
lit. nszlulh't1 /\ piptir'l gytJj tott. Az aszini h'sz"dest'wl 
fogllllliOZó szuklh'HIll;1"I\ úri 1l),!·glt·Heggd PUI"'lI1<'snlt ni ' 

\fumi ! :·hmludj(;J, (�Sll" lit II HrallJlllllz, hnrl" !Hljon 
" (:LY lih-!'t IIZ iilwnt'sbiil ófsH.ibcnrn. 

A H1.llkúcsJJt' IlZlllllJIIIl, ligy ltítsl.ik hHhll fl HIIHhtt (is 
iHm()J'\'o r.nhhll uml, úgy tlltt, mintha Remmit /,IBW b,tl
lult "ohm, 

- Mnmi hldljn'l' ? ,rngtinnk szóltam, h,\! !wI'!Wljiin, 
Ill.I IL n\z"lll"knnlyns pllní.dl�jlll ! 

Gldi llll lír "hr,qn, Imgyjon nl,k�'m ht'kC\l. �ú"ntt 

mint hif�7.Ík m{'g II kellHlflt nl,b"'iall"�PI\'l'1 lüizd. Most 
q.':y87.l'rn· ml'glillotl monoton "" ·'h�jA.llUn. 

MI'J:..r"\'Rn ! Hál miprl ,"I\gyol, en f'st'lul,ir szulf1ft 
iiIH"r,wtl.éiJ Hl1gúrzú IlOmln!,úr;l biikw, 1111 ll1f.g gnu-
c!OllifJ7.111 fll'm tlulok. 

�7.IJlott. � a h.·tf,·k me"'t'j,;r(. " "IwI" (!-!ll l lm l'l r  HZ tlt
(,7.�ml n}l�fJ 

,
alllllkot �,·ltúrlll � eg} ürl 'H I J I /'f" '; ii\"" gJ�I,I, 

1ll � l1t IHI IlJt'l'I:1 It'!-IIIl'
. 
u l lolt, YlH\"1l It h/lvl'Zó IIll,ulllm', a 

mlliO�' ',Il 1llnll mt'glmdl lllo gy,'n-kl,;,-' 111. flnnyirn SII\':II'
gott Holt n koresmú!Jól kibo/'JltlwtJ'1. 

.
(;ulihn úl:hl.�n vult annyi rTl. I.ir. ,"sz, hugy mint l'gyl'_ 

d � 1 Illlnn Il'\'o Illlitllnyn-'i(:s7.iilt�{;g('s. IWI"('sm1Ízris (,zf.ljli
hol II hlktllDj'1It d nl' ha7rjn, mt>rt II Ilfizt·lmnllhun. búl' 
�;:nlglÍ.lllthan St'ln ,·olt, II l,ü;zjikf;"I�rt " uz i,'JI " n i ilali,rt 
:!O n,Lpig ,"ult �zabll.lslÍgnl\. 

:\Iost lit·r}'rt'Zö 1111Hllnm nw ('�r I.is i l:liol'lisra . .  \, ii,.. •• 
rnlall��nuli d,...lllilill cit ór:\ktll' !,Ú.'nórzrJ slolglilnlhll 1111'111 
II prohat's,'ndőrrt'l s I'suk l"l'ggt,ln' jiinndi lIllza : I iltliha 
úr ",hul Úg)lI1 órzi magát, mint Ilz !'gl:r. mikor a mUl'"" 
I.:Múl Ill'lJ] fH 

.\min.t .. 
nH ü� II fU l'Ildi"ligonnn lu.lo)lntt hur melll\II, 

flllk(�n�·uknh·" I.:(·t h'nyt-r<' kiizt', fogott ft-jjd. fng:u I,iiliill 
az url Illf"tha hillt'gó Vi l'giilliúVill, \"11 1:11111 h:inulmmn, 
Rznm.fI�·u ,Init

, 
d�ldolgllt mngúhtlll, IIzhin II·lt'liilti polmrM, 

ft
:
lhl�J,tJn s �{.'mil� hl'.h!hri.m l� 1 II kis lilktbimJl:I pislogll 

In
�
l�lIbn,. UJI1l tolt. uJl"n IS7.!k s Img kihigul! �l.tmlt'kk"] 

11/'7.1 II lfl.mpn vörüöt's lwrongjút ; ,·Jgllwloll'Ol.il;, 
gsz�'h�, jut �IZ :l �o� r(>jl�'.

g'l'tl'1t. I " p lp?l'tl (,·'ltonind.·IJI1. 
llu\I'lylhrt mJnlh�u! lit'rl klJIHun II fo.c:súg, hn Idlutlód. 
n{< !{ ;

. 
H Illllclyt.J,; 

. 
mOljt �, lülonczorlLk jlolllí l' Uftlll ig,'ll 

1,I'zll 1k f" "l.f'�.,1I1I fl 1t'lkJl"'mprl'lél. 
I1l'j � l lt'J � �nlllljt {�Illihn ur akl.ural fllj. 

hugy II h .. InlJljlll ljl'ritt'ht'u majd dah,zik. 
\ztán horgozös r"jIH amúgy jnluiszkomol1llof 1l1lirljfÍm 

ll? Il!olzln.lrn hnjtjn .. (.-gyszl'r uzon [iri mnJ.{ut, hugy nz 
Ilszflllon füledeit luU'ostükörböl HeZt'geti hnmisittlllnn 
Ilzim iRkójAt. 

I.'Iten óltessn Földi ! - :'\[ordu} II bortól, lü�ttöl 
n.hllt hangon nuliha ur II lükörböl foló vigyorgIl humhl\ 
keph(tl., . 

, 

H.I'szk�tö kl'u'vol tölt s fl'n!:ikig iirill II pohnrllt. .\ hor 
l'rcje Illo."t teljl'son lovettl\ bibliról li h izom· II htlszlimit. 
hntbslignt kizIÍró kt'dólyúlll\potbll jutni t. i" ,"lig nyitott 
szli..iinl  1\ III ill t mllga t'lt> men·tI, mlt\U111 motyog, ,ll' alig 
l�rft'l1l lu'l/i/{' ; c�uk II SZI'Il11-ihö) plltnkzú kiinnyl'k t'JlI,wd

IIt.k IU',ru klin·tkt·zlt·tni, hog.." IHlliii�lIll'ruh�h·1 kiizkiirlik 
En, én gllzl'mlwf, Jltllll t'sl'JHhlr. lilit II mh"', n" 1I1 

hl'Csiill'lt'sl'l,h ? 1\\Tl'zt'. Ki lll. nku. Brunl1. :1 hm'? ",'m, 
on, II ('sldfl, A sol, t\fk,/jHlig. ft'ljt'lflltll·n,·k. J\iIIHIIÍ/lik Illin. 
dl· n.  111 ost szolgtiil\thnn i" ittnm, kiitdl'sségl-lórtl;". lili 
lesz :) Hl'z"rnnk, olcsllpnnl., jnj, jnj. reIHkll�7.tllnllk, mi 
If'RZ YUll'Ill :) 

Hznvni lirflwh.lll'Il hnugoklm n'szn!'l, 
""SZ rnjtn ft Idjl's mlÍmol', l,lkezd �il"llj. 
ll/, 1l8ztlllhoz Y,�rtl,-!ooi, 

t,l ;  mlljrl 
\okoglli s 

{'I"öl 
fl·jd 

uz üreg HZII];,i.csnó, Ituljll. hogy 11lIIU It·ht-'!t·m. tlHil-
loHn HZ ill"llH'stt'r úr ; 1'11 IWIIl Ill,ur"l, hnjllll jutnI. 

Egyswm. hirlt,lt'l1 f,·lugrik 1h'1j'(\l'ol, l,it'RVl'I1I'SI-,lil, � 
nirhl.nfuTg:o 8Zl'llwklil·1 szi�zl!gi fllgl\i kiiúil. 

(;nlillll l1\"nnk l'1. oem tulHZUIt st'hogy Hf'Jn s 1,1 i� dör· 
mogt" mn�úlmn II gOlllluln.ll1lt. mikor II st.nknl'slu; UIÚH 
II Il'gi'"ysi,;..'; "wim ajllljn hoz"mlt. Mig hO( l'iplíJuh?1 
dühiiR�'n pürt,lwl\'l' jnda ,"t"gig aí'. ü res Bzohtíl, lIl'lIl tn
gitvn tlllll� /o{nnclnlllltiil, hnSY borI i llIlI.qnn. IHil" kli l  tÓ V 

altdt ii! 1JÜllll-ll'sl' mindig n Imréd hinin, !Sok�?or flll, 
I,-Itl' tnllgnhnn. hugy ",I uz ul kulwllllh hivtl "'SI., dt' II 

Ll'szIimolnnk lllillclllDlwl. )t'a'YI'n v('igl' I'K\'S1.I'J"rP ' 
( ldnugnJ, II fcgyn'rfogaRhoz, 1"kilJljn kllraht�lvltl, 1l1.lún 

nz t·l hsl'tl·des " II /llibt61 túpllilt szin" SHtiJ!�ILI ·t l;)1i ft,l n 
tliItl: llyhísklij,ilIIJI ki""tt lult,·'uydoboz f" "t.lt,t ,.. pg'\· ,k 
fliml kin;'".'l nhlHlI. r"szkl'tö ujjnkknl il'lIr1Wllik II {t.gy
\'l'rlw slwn 1t1ll I. \ tlirni II rugli l,iynti J(pzl'lltil s II follln' 
t'sik, IlZ t·II'l'SI'n-fl,·1t l'mlll'r 11'Imjol t'I"I", kt'n'Hi Ilwg' 
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Idi l'lt.\' I'SllttUOI'Ui, ('g)' tompa znbnnri!ll R Gnlilm 
I, Illrian h·st.' ," h·tt.-II'DÜI terül cl II pn,lIóu. 

• 

l'nn· ... n \"il;'q�hn jutottam halalom uhtn. glmdnltn mll

gúl';ln ( ; lIlilm l.'lúrI!ID,  amint "úlgnldu utjlihlln rl'lnJi

, ,,tI:1 1\ SZI-IUt,il. hiirö1i-köriil mélyKégl's fl·kelt· ÜT, 00"\)'-

111'11 l'stlk J1t'hu-n,"hll ef.illan ml'g. valaIlli s !.patlt zöld,·", 

fdl)', 11UJ...'J m,"g mli lychhnek ón-zzék utánn II 8i1tdl-ieg. 
,\7.ÜIO m il)'tlll rurc�u •• )ŐCugltlnl ll,]nllk I'rrl1r.·](i, RL"mm i 
"I'm búzzu, IlIlJljn H mr'·�ris milyen borzulmns IWIH'H8"'g
''':111 haltHl. .\z Illllkja pedig trik 'Jllltcsen oJytln, mint ('g,,' 
IHlg:\' pIHinli.ll8 ÜVl'g lill 1\ spiritu8z hngy !"ry,ik milldmli.itt 
J l UIII 'nl 87. ntit.lr";llitúl nwgRzcppenl egy k;<:8it. �'hípUflt, 
Hlolll�ziirkl' !LrI'zuk lilit·k kÖTiiltt\ mf}í�(lulatlan \': iml'r,'cl t  
1J\ t'gl' tlZI'IIl+'ikhl hnmulva rt-n, Xemelyil. nytlklin 1\ liii· 
ld lI�·flmn. umott kt-ttö ft'i'n i s  ki� \'t�Te8 nyihú;t Int, 
.. h'ut millt II mU�I"u;n, n mt'lyet önkPz,··",·1 nyitott. ltoJ!'y 
II '.1111 ill ('Idohjll 1·, l t'ld. �reTht!letll'n fdl:'h'm �zál lja ml-�, 

7" r.,lnl' l1l1'�'1IloZII1l111i ,  dl' nt'm hirjn tugjnit ;  "ZúIUlIll, 
d,' lll""'" m .. ghénlllt. Egysztlrrt.+ izzú\'iiriis f,:ny lü�pnír.. 
1 .lj:l 1'1 FZl'm"it. Il Il'\'.'gil m,·�tdik fojt,', kénl'� fü,..tt" l. 
Ily . .  -ziir�l's. jlljglltás, "iZiH'tll'piJ kcsen',·k cS :..,.yiit n·lllwk 
l, ,1I�ni ZÚglIlIk. kllvarogTluk II I,wt'gjjlwn, .\ c!oClIIlú"( i<zúl· 
lili,.'"zkiiz mt'g/lil R hlo.;o.;ltIl !'iziluni talnjm ,'n·�1.k"dik, 
(iailha Fltiri:ill 1\ pokoli lan nlD, 

\ ' II,lok IWI-!)'I'H( ul ll. lúlábu slit nnWml'g (ogja h.íJI ii I 
)lol nti foIiYI\lkodIiJolsal ; izzó \usbiljnc!!l'kot rulma k kl'zl'In' 
II li,lí1lii,,;\'I', Illszignlva mq,::illclulnllk v�lH, .\mt'n l' 1,1-
IlWlllWk, izzó kumAncz�kben. (orró katl nnokhnn " 1111I1'rl 
1.llal\til, n)'i.)Rzöl'iignt·k ; zugnH, csattogn!i {'ri pokol i  hang· 
za'-;Ir millfl"nült, i�y ,"rnl\k fi (ötönc··nys zékru, 

( ,:dilm Ti1óriún I',rithli n: mtih·t.· mdlt·tl Üt ki tud uny· 
11 .... 11 \ I·oni, hugy II pokol ft.J�delme �lUtI :\11. 

' 

I latulma .. ,'mt·ln;ny,·n jzzt', vöriis trónon, {t'jt'n zi
l'''' ÚZ" korun:lv:tl, uTI'l.úról 1;llg;irzú k'·g.Yl·t1,·n"i'ggel "'L 
hlllzalommnl til a7, li hirAjll, alJ dőtt H?llmolni tnT' 
tnzik, 

�fit tl'tt ? - I(órdt.+zte a F;á.tán(.'jcdd,�m nz düHe 
idlu ill�zülö potrOhOH örclögtiil, aki lanczon \'czette idiiÍg 
(;lIlill" Flúriánt S Ilki bizonyara. az ügyéliz sZt,repM 
tiiltiJthl he 6 pokol han, 

�ag)'lJn �Zl.nottQ a f1Zl'SZUS itlllokat li m,·göJt.e mngllt. 
- '[I'nnyit ivott ., Kl:nlt·z\t.· üjra egy m{lIlik örrlt'ig-

1111. mell' �örlH' llih!lt C� orrlit tekintvl', ml-'g II cloho� 
mU':'::�'llr b""Zl�r1d, igl,n hu�onlitott 1\ Braun korcKll1ú' 
rUrdloi' , 

'[int cRcnrlör két év "R n(;gy hrino.p aint! ml'j:(
i" olt :- d J  litur hort, 7>'- üvog Bört (' H 1O�1 l iter pútinJin' 
(i·ld. 

l'izl'Hzho (o� főni. ha annyira R1.nrolt " ,  - j"lpn· 
,,'ti.· ki 1\ hiró, olőbh Ilzonbtln 8zámuljoo a, többi 
IlIktii'r! iK. 

.
Err,· " 10'  lllÍl1IlIOzl'mll8 "átún, füle meltutt lU/llon·Vpn. 

Ilfl"u,l � huntl "IIlH l'RY nllj:.tv f(,klote ltönyn'l'l f� IliTtI '1Il' 
1'1I11tlkalt H r" f'liI'�tJ hnngon oh'llHta azt il Hok gUIlOSZ' 
B:I�lrt, amit ,"]('h;b"n l'lkjjvututt, Ern' vnlllmi c."'oMllatoR 
mt,rI" g,·t ,hoztak, I,It

.
i ;; azon kü,zlimitlltliik, hnJ..')' :lJ kilo' 

'.:mmm tlulyt kq'''\!i,'lnl'k a hüntliyel ulkjjnh·!t cIi111t.1�. 
11/'11'k. 

Ezt II �ó.lyt m.·� k,:U..tt vá.ltani k mivel �iI'mTDijt, Rt,m 
\,.,11 .. u hU�/lh.)1 Ilkartak 1\ ':n kilót ki"úgni. 

h,·1 murko!i "ah,n hlz�a rOJ.{úkklll IlZIJOJUlI l.!ozúlIlgrott 
hf/gy Io·�t,·,t ki�1.ul-:�u�kilk, 

' 

I �t.'nl'm, ""git>J ! Ordituitu til mHp:lt.t C:alihn HUl ial! 

Az Il'Ih'n nl'vpnuk hllllatnra. n1. ördögök 8 (I. pokot el
tünt,.k. "ulumi farndt hÚflultfolág ItJpte mt'g ; 8zilt� Yt'l'e
Rét i.rt1zni ke1.cltll s R kiállott félQII'm hltttisn. alutt \'Illumi 
r'-'gl,n tanult gyermt,k·imárlRt'lgot hllt1nrf ajkn. ,lobban· 
jnbhnn k"7,ll l'HzmMni, n:gig Rimitjn "l'rl'jh>'kt·R bomloklit, 
Jlt'IO fl'lj twmlLlij .. , Y('gn' kinyitjl� H�t'J:O,·it iH, If�löHziir 
Hl'mmit 1011'01 Itlt, rh, I�pnlnl.ont !{,'1.Lli ml'gklililnhöztetni 
II kiirnw:wl{'t. .fnblll'Ól·halrÓJ kút mHI'utIn,t lát, I'�l·kröl 
IUlmnl' ' 1�!oCzrf'WHZi, bugy ri gylli.hal{. karjll IllltLt i� vnhlmi 
rurl nm, ll. fl'gj'Wr, amol)'I)'t'l ittn�ltu tl'I'S�tt, milwr II 
tölténYl'lii'l'l ll·hajolt. Ln!lsnn forditja ftljél II fcin)' fell; H 
hnl' !lZ (lgyhn jól belt'üti fl�ót, mógis IlOldllgnn táptll::lz, 
liOllik ki IlZ !Így alól. A I,i/ol ,íllohímptU mt·gigaziljll., 
fl�lán ff'lwHzi rl'g,yw·l'ét. Il toItÓD)" 8 mig nÁmlLD meg' 
ImtvH Iwlyre rakja azokat, Hzt.!mtli \'n!umi <:Ro(ló.fi pr1.�'i 
hlltli.slI ulntt mt'gtI11nl·1i: könnyd:h'll. 

.lti n� I:ottt'n ! Jó az IHttlO ! - MondoRl\tjn mtlgá-
hll�. nl'm \'ug't'Cltu, hogy kllrl h'gyek mllgllTllhnn, 

OHz;int,· nndorml DeZ a !Jl)rll� Ü"t'f.!:I'" Jol Iwls"jt;hun 
komnly "}hnllÍro�ó.so.;li. ,;r"tt ml'g a johb utrn VH,ló It'n's, 
JWijnlct mindent, ami tanuja luhl,lnt' bizni�l utotHO 
kOl'h"lykl'rlé",ém'k ti!! hünt;nl,IL 

,\z,lIin ml'ghunljn :i gyill s hUIHnn ,Akf'wj !;ezd, ]i�I· 
g'lIllrlnIJII. hf)�)' f"lmk 111. TJoIIt'n m,'nt,·tlc IIW� Illtól. hUllJ 
itln'UlD dt.JII�1 ki nem oltulll1, gl tut1jl1 kl;PZt. jlli, hogy 
milyen j·'hR·n n "'zlll'lpl t "I i "ajo\�an az -,tg,\' ulult (\It· 
J't'ngv�, boi az ,Uom ml'gh'pte, 1(loltoHn [\ I!i.mpti.! It o. 
mil I'ddiv Koha !olt'm INt. ilOárlk07.\'1l ulnrlt l'l. 

• 

Az ulomhl,li llolwlh'dugILhí':i úta llf:U' (1\1 év Idt d, Az 
örkön minll a I'egiuk Vllnnal( ; hunctJl !11\órilÍn bll jUtrRnl 
nt'm lSHu'ml' rá, aki Ilzdőlt iHlllUr!.,. ]}er�k. HzorgalmuH 
ctiCnflől', nem iszik smnnJit. nwgfnkaritolt !",;oze niocM 
llKYIU) meg, dH az 1l(lúSliágllit kifi1.l1tk L,'gujllhhnn uzon 
Jlh: IlZ ""z" , bogy mt'g"líllozln�RI\ n nevét, ünlibnhól -
Jh'ndt'JoIrt" 

ÁLTALÁNOS ISMERETEK. 

A z  iható arany, 
, A  köz�pkor csodasz ... rei között, m�ly�k úgy a bot eg' 

sl'gok, mIDI másnl'mú Lajok ollen kiváló t<szközöknek 
tartattuk" II legtllsó rangot foglalta al az iható arany, 
m�ly�1 lenyl�1g ke8zitett�k és basználtak. Az arany volt 
nózelok s�6nnt n (ölel lt!gbccsllseLb lurményu. JuJvénye 
a nap, �.vel �oha sem lesz tisztátlan, fényét aJlandónn 
�cgtartJa, 8 "lisztán" épun kerűl ki n tűzből. Ez anyag 
lUlztn!;Á.gÁ.t k?zópkoTl (ogalmal, szerint orénynuk tartot
ták , s azt btll�k, hogy a mily tisztA, ép oly tisztán tartja 

,
a ttlSI",t 18 a butegségtlH R miként a tűzben nom 8e�m'8u.l meg" fl7, életet iti fontartja éR mt'ghoRSZo.bhítjo. 

R apuD u�y� mmt a naprény a1. éji Rötélaóget és kisér· 
tutukut eluz�, az arany képes elilzni 1\ hett'gRégukut és ra�nlyokat IS, melyek az órdögtö) orednek, ki halIlImat 
fO'akarol oly emh",rck fölött, kik nem iSlun{óJLSk, Az aT6Dy II csodálatos erényuit nknrtAk I\-bhan AZ orvOS' 
Rzürblln alko.l,ma1.ni , melytd iható IloTlloynak núvez;tok, 

B�UnAC�l\V�lg ,Jeromos 1 5 1 2-hon mtlgjelunt .ArM distílltmd •• , ('
.zlmu n6pRzerü

. 
orvoMi munll:lt.jó.hnn II cRodiH ital ké!lzltp8(O,röl azt monrlJll, bogy tiHzla I\rI\nyat kuli vá· la8ztó vIzbon rulol�o.Di 8 [gy BárgBR (olyaclÁk tnmad. Il;'uly �1. ember hőret éR n mnclaro.k tollait pirosra {esti, 

11,1. álhtnq kúlönhttn helyes R n mili VI'p;ytlln iR ip;av.oljl\. 
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midőn az oldott aranyat, fi kblornranyat, moly külön
be� rendkivül, urő� méreg, bőrkiüté80k gyÓgyit9.Bá.ra. bosz
DaJJák. Szerzőnk 18 tuclta, hog� az iható arany méreg s 
ur.órt hZ a,ranyna,k ol! oldatát 18 kell készÍtani. múlybl'D 
ti nomes erez eren.yol nu legytmek oly erós anyag által 
mugváltoztatv8, mmő a választó viz. Ennek ulkéBzitéa6 
végett - a. bőlcaóazuthuz fordultak. 

Sz�ri?tök minden tárgy öt lényoges rcszből állott, 
tudn ul lIk a. négy elombő) : föld, viz, tüz, )uvegöból 8 
a legfinoma.bb lányból, moly mintegy az éleltult1D tár
gyak lelkét képoztt! 8 qUinta os'Sontia (ötödik lenyegtls 
alom) nevet visolt. Midőn II bort lopárologtatták, ..,10-
!:Izör lj qui nta essentia - fi ma úgyneveztltt spiri
tuaz - nzulno ft viz jött létre. Nagyobb hevítésnél 
ká.trltnyszerü éghető anyag a tűz - állott eM B II 
kannában . még �amu is maradt - {öld, vagy az úgyne
v�zutt 

.
lapla. philosophorum. A borszc8zbliJ kifcjliSdö gó

zak kopeztek a l�vtlgő elemét. A bor destilláeziója á.ltul 
tehá.t, a négy elemnek mogfelelő alkatrészeken ki.vül az 
ölődik alkatrész is magvait, mulyn�k aqua vitao nuvut 
adtak. Hasonló módon igyekeztek eljárni az aranynál 
i�, A finom porrli. tőrt arsnylemezeken kiloncz8zer vagy 
hZ8zer destIlllilták II 8zeszt, B mivel meg azt holdtölt6-
kor meleg lótrligyában ie együtt tartották az arany
nyal, 

,
a�t hitték, hogy az arany _ lolke . a bor quint

oS8ontuíJába lUment s így létrejött az tBurum potabile . 
(iható araoy), mely nom aranyos e nem mérges, mint 
a valD.Rztó VIZ által fololdott arany. 

Az újabb vegytan ez italban bizonyára nyomát sem 
hlló.lná az aranynak, do a. régiuk meg voltak gyözöc!ve. 
hogy 8Z így készítutt iható aranyban benne \'an 8Z 
Mtlny ÖSszes lerénye.,  még jobban mint n. \'l1la8ztó "iz 
4ltal feloldott aranybaD, mivel itt az anyagon eröszak 
törtdnt. Legjobbnak t.rtollAk e készülékeknél • tisztn 
piros bort, do 8 mellett különféle füsz�rt s más tárgya
k.t is .dtuk hozzá, több.k közt rhab.rbnrát, sZ"DdáJftlt, 
aloét, mézet és czukrot, ugy hogy az vnlósRgos likör 
volt. E készüléken kivül még tiszta umnyat is adtak 
be, finom porban, o. mint annak már az IOOO-ik óv 
körül élt arab o",os és bölcsesz Ibn Sina Aviconnu 
irataiban ia feltaláljuk nyomát. Az ily ktlvorok azután 
csalhntatlan volt s csodntJr6ve! birt, nomcHak ft hal
doklókat keltette új éltJtro, du a már meghaltakat is 
feltámnsztoLla. ha még ialantól kiszabott idojök al nem 
órh\zett ; ogéBzségoa omiJur élotót pedig képes \'olt szaz 
óvn e! továbbm kinyujtani. 

Az iható aranyat vo.lóságos nranyon kivül még drtigta
körukből, gyöngyökhől 6s korrallokból is k6!'zitutlrik 
oly módon, bogy n finom porrli. törl tárgyakat bordztJsz-
81501 deatillálták. KéBzítotttlk még lupároltotn.s nlta! Iblltó 
aranyat yirR.gokból "ngy inktibb mézből, molytJt A. mé
hok a. virágokból aZtHItui, összu. Két tonna mezből 11.Iig 
ktll'li lt  ki t;gy rél mOHzoly Iluinta ossuntia, muly (,Izort 
igen dl'llga \'olt. Bl'unsehwuig sdmítnRD szurjnt II mé
zen kivül 8zükscgos volt t'bbt!z egy kupn piros bor, 
harmincz forint IÍru kőszén, húsz forint Ani ü\'og, (ól 
ronnt árú nmny S Pgy l'vi munka. 

Az ily elrAga Rzorok ... , t tormészettlson cf:iilk nllgyon 
�nzdng cmberuk sZl,ft.'zhoHók meg 8 I.lzórt gondoskod
tak olc8óbbao tllőftllitható iható Il.ranyról is. Az ily or
V08Rzur r�CZUI)tjo kövutkozd : Vl'syűnl( oumos ökör(Mk· 
kóró-gyölwrot oly idd bon, midön ,Tupitor Ctl VonuR flZ 
égen jó konstulláczióhuD vnnnak, mtibfü"ut �I:I Hol1álwt 
S kÓ!lilítHünk uhhdl ni! oldi rt HZltb8.1yok Bzurint (olyn.
rltlkol. Ilu o (olyadekot új ng-ynguMnyhu tl!sz"zük s 
az arnnymtivllR, t'gy (orint órtékii afllOyflnrnbot ll'!;Z 

================= 

belé, rorrnljuk fel s ké!lz az aranyHa.I, moly a szivut 
�e�oröRí

.
ti S a Y.6rt mindtln tiHztátltaDSÁ.gtól mogsz/),bn

rlllJa. Ki nem Juthat aranyboz, olég, bo. izzó aczélt 
Vpf!Z s azt kil(!nczszer bolemnrtjll o. vizbo, s a vizat ft 
Letegnek adja, A drágagyöngy, koráll a nya.kban hordva, 
VB.g)· o boroBtyánkő füstje szintén p6tolják uz italt llf;
miltlg. különös8n 8Z által, hogy kópes�k II gono,,?, I>zt'l
lumeket ehizni s a tőlök származó nyavalYlltörr!st mc"
gyógyit ani. ElégdeU vakondok va�y csokamáj 6zinh� 
hasonló or<ldményeket okoz, d� az 8.l"anyitallal egyik 
sem verBunyijzhot. 

Szó.mos, u csoda.tevő Bzerokre omlékuztetö s még mn 
is életbon lovö babona tanusitjn, hogy II középkori or
vosok tanu. lénJugebun mt.'glnrlotta erejét. Annyi kÓhlt'j.{
to!t:lnnijk látszik, bogy maguk az urvOIwk e z  idöLt'n ko
molyan bitttlk oz iható arany c8odat�\'ö hatalmában. 
sót \'1 higOR nyomok vannak nnnak bizonyítékául, bo�)' 
még az új kor ktlzdetón iH, midón fl középkor más bi
re!; bnbontli, pl. a bölcsfHs:ég köve, mó,r reg el veszt6t
tók hJtlllökot. az iható aranyról 8zóló tanok m(�g vin\.
gozlf\k 8 általános hitelntJk örvendoHok. 

KÉPEINKHEZ. 

Norn�gia. 
Xorvcgin k lrllly"üg. szamOR kt·"kPny tl'n�"röbljl ,iHal 

tagolt, of{ld�, hl'gyes h·l'ul.'h'n. Il Hlmndillll\" rcll'1zigl·t 
nyugoti I;." .�szuki r ... ·!;zen rt.k!;zik. Az q.:é!1z ocsr.:l;.{ csupu 
hl·gy,·idf"k. J lq.l)'t.j között ':!OOO m ... ·tl.rn él lnagtlsuhLak is 
talullltltok H kü l iilliist'u az orszÁg észukl r08zón Ic\"ök 
ti-Icm, nyú ron l' ro'au'mt ho é . ., jégmez6kkl'l (gleciwrl·kkol) 
vonnRk Loritm. 

Xor\'í\giu nz ókorban iSll1,l'rotlun volt. östörlón(\tv az 
izlnncliuk mondlííhnn és reg6ibI.'JI Vl'SZ ul. Az újllhbkor 
törtenulmóhen j" c�lIpán ft !l-ik században ... ' mlith.·tik 
l'löször. Jo:Uűl az idól61! kezdn'. mllr boi mint önlill'" 
til rtonuln)'. hol Hvcflortozli.ggnl l'gyiittt'seu kinilysltgot 
alkotott. 

'J'öbh mint kt:! milliót m(.'ghahuI.J la ko�s(lgnnnk It'g
nngyobh rt'Nzo lmlászn.ttul fogln.lkozik ]�zullki\"ül müg 
(,!:Iul< II hAnYlunii,·olól:i és nz crdt'sy.ul ttIllIiHII..'tö ml'�, IOprt 
ft földrnivl·I('ij ij.{" " jl'!l'ntúktclt'n. Ipnrn. Inc'g ('Silk mOHt 
(ujlődik. l\l'I"I'skl',h·lmo azonhan a hul, olnj si h, rén"1l 
t'lég (' Iénk Lú.togatuU"áglit Rzoulmll nt<Ol l·zekllt1k. ho
IWIll ll. ki>Jll'inkl'n is hitlllltu púrut lun tl.rml�SZlJti hÚ·pS"·' 
,:tl'klh'n guzdng hl·lt)'Vifiékc.nl'k. YÍY.I'�I:8I"Ínl'k kÖSZÖlllll·tl. 

J.!zl'k IIll'gh,kinh's(Írt> t'\"t'nként mintegy sZlÍZt'Zl'rnYI 
t uri'ótll roniul ml'g Xorvógili.bnn 1'1 min,l It nc.p rendliÍvül 
jÓTIlodoru, ut1\'arius, az éll.lmozés l'l;: dS/.IW,lsohls I.itiinfl 
é� fllc�ó, fl. közll,kl'dCsi t'szközölt, \"I\'mt, hajo ós koehik 
{jol.hllll lilonrl\'H IL I )l'!If('I'ZtlD (O" Nyin'gyhltzn \'illt,k":'n 
hU'ózmilni EHwlwtt liotkl'rukü t'llyiJ.{líhuy. ha�ontu laptiklll 
ulcl:lu!:IlÍgll InPUl't! nl. utnzás iti kt'üsLl' kerül, II. turishik 
�zámll tÍHül-I'Vrt· l\lI1dkt-dik. 

A JUll'll liz,�munkLlln hUllIlJtlllutt t:íjk"pl'k �orú'glH 
l'�yl'S tlzl'bh "idChirói \'alu (l'1"étl,lt-k. 

HIilEK. 
Kutbn ugrott fogoly, Hzuhu t:yiirgy cHPudör éH Bl,dH' 

l<lu·uly I II I .  ,,\'nlo�ozn'fnlt,l i IWI'bnlnlmi gynlogoshól 
állol !  kl'I'ZI'" jjrlihlell jli riir lilIIti, jllliuli �-ó.n. lúlllplis 
KYlIlHljU ulHpjUU I'rogutt lJIlI"IU �Iilllilr kl'('Zl'1i InkoH, II 
kel·zuli lüiz.'IligllliúLU, miullllt SzuLo ' György eBouclur 



CSENDÖRf3ÉGI LAPOK 1 9 1 �  julius a. 

87.UMl �d '-q{z,·odó, az t:1fogQttn.t Bprke gyoll}�fHi őrizt·· 
t LizLa.. az Ullr uon lc\"o kutba ugrott (f, Ilbban mq�
fulhulf. 

Egy őrmester megssbesitése. n. T'Jth ).[iluily \wml i 
mu lku!I, julill� I-ro, }'ú:zd,'n ,,�y JiOrl',moi 'ft'f.-k. ,Ié:i 
• U"I!rua\·111. flZ ott HZfJlgúlnlilRg ml'g)t'h'nt Uigf) bhun 
Ilf '" ez I;rlllt �lert UTQZ\-a cgy 7.'wIJkl·�ijd joh" bllliaot(·· 
klJn I' nyukun "ZUTva. könn�'(:n rncgl'll'bl, ... itdt,t ('8 ozuhtn 
,·Hutat! Tdk az iir" által ('lfnjp-"ü, II hiró . .;tigullk Itl/ulu
tull. \ IIlPg�i'rült örmbtl'r hlizi ápo)ósbll \"f!t..tut1. 

AgyonHitt községi biró. )Iumda .JÚnoat, Ah .. ,')'i'KY 
),1Ii'. (g I,iútjál, JuniuI- :.!I.f·n I'sk � únlkor 4'f{V i . .,ml'rl't 
len ' I!' 'II, J,it a hiri) igilzulásra biyott (.-1, rfJrl-("/'piliz-
101)1Iul :i1!\lInli.iltl·. ,\ jün· után a kÖzI·li l'Tfhj,�l·,�"klw 
ml nd .. ull tf Ih � uliini Dyomud� hijzlwn. u l·c!'t'nllór"pj.{ 
fW gliJlapitulta, hulO' UZ o. c�llH]i.ir .. �� által ag)'uDI6tl 
UlIdlik .\nrlnis \1·7.I"I I",t' ulatt gl1r1ízdálkmlull ha\"it'li raI11/,
hanllHlIl:lk ( gyik III1jfI0",,, tagja. )IurHrdjzku .Tanor
fl-gyluizLullltll' -d tol,h .. ziir sujtott Slkruli: k07. " f·' !;: i mf
toSl gli, "hú,h'l - �OnlJf!Zh'ú \·olt. kinek kézTl.'kerih· I 
ITalIt '-ZI·1t -I,<JTU inti·zkt'M·'j t/h·tdt 

Vizbefulladt próbacsendör. l\öTijhZ{�gi (�niztli\'. pö ... -
'.\ ni rir .. lwli pTóhac-<'Dllúr. julius 3·an I: ... te (1:·1 �I úra
hor, f70lj!slut t,.Jie .. jtf" ... I." kozht'Il. KO\"lllunzky :-;{\Dllor 
c-l'n,)iírrel a "ó,,, (I,lfón j'IH' fünliíbázat ml'gt+·kinhml)ö 
e�� kikot.)tt /'H,;!nukiJl!. hág�}tt, ml'ly alka)omronl II I'Hol� 
nnt mq.;I,i1I.·nt f:" II "robaf'si'nrlór ;'�YI'JlSUJJt \"t·�71tfe. 
fl. fnlyóllll bH'1I tH III lit által d!ioflor\"u, nyomtalanul 
eltunL J J ullájo. (' ... ak harmadnap ltf!leliitl �) Órakor vnlt 
röltahilhulú. A �1.(·rt·ntHetlt.'nül járt prúhncHcncliJr hült 
tdl'm.'. bujlllrsi rl'f;zvóttl<l PÖl!tyfnhf'D lett őrrik nyu{.l;H
lomru hdyt'zv':. 

Az Ov tőrténetébill. Az öv, a rnulyik fi legnlóbhi 
eVl:khen "nnyira divathuD volt, mo!.t azonLon vi;<de.-.c 
mnr·:nflr t-ak a torna· eM eporttulepekru bzorilkozik, 
nll� Hl leny1.'8 multra lt·kintbet Vi!iIlZI1. Eredete jóformRn 
eh'(�hZ l ttirltnell:m homályában. A klu<;bziku. ókor 08Z
f;zonJai urra on!lznlÍJtak, bogy h:t'ndö ruhajuk. hossza 
vonalatt mt'gtorjék. A l.'zingulum tartottIl Ü8,�U' Ii Pl'P
)Qn ranc1.uit "IS vi_�(>löjén",k jobh tarlust aelut.. A kar!!-
1ingok idej(:lwn Itz óvd nt'mesak 1:1 n,jk. dl: a (I·r!inli I. 
honltak Körülfowa u fl",rc).;at �I:i kd vi'gli ulő) hOSH1.Un 
l,.Jógot! A koú-pkorbun nng)' feny t úztek UL Ó\·I·kk,·1. 
mdyeKet 11 X JlI. I'Zlizadhan aTannyal i'K (,kliőn·kk,·J di-
8zitdtl:k. Az övdrd rlrégu aruny- ElS l1.ÜbtbZÖ\"�tl'kból 

ke .. zittltték, tt.'lebím�zték, az öVl,k vi-gén perl ig jjlől Bzé
lesen rojtoHal met!J'lik\'Jt hit!t:Jk lu tB a ruba egéBz 
t11I;'j�t huíÖdtf·k. A XVL I:iz!Ízadban az övöu kiM Zr;ebekct 
h'szitult..'k P:-. fl nők t,hllt'n hordtak a. ptinztárczájukat. 
n II'�Jt:zökt:t. �őt .:.okJ:lzor ékszeruikct iti. Az övcsattok 
m iÍ\"cni ki"itdben kc.-;zültek es nagyon drágák voltak . 
:\éhliny ev elótt még divatban voltak 0.1. ilyen csatt OB 
övl'k. 

Czukorpótl6 növény. Antram arg('ntínni botanikus 
Para�uay rlélamtlrikai államban I,lgy oly növényt fede
zutl fl,l, mt:lynlJk a czukorboz bll.'ionI6 lulojdoDSo.glÜ "an
nak ]�z l� növeny, mely alig ," ri ul az t.'gy d�cziméter 
magasságot, az Anambal·{olyó partjain rorelul elő. Sza
rának tlg�8Ztln cznkorÍzc van. Ltlvetenek Pgy lenesu
nagYEágu része ult:gt'ndö. hogy hit. szá.junkbr vU86zök, 
bogy Hzánkban egy áránál tovább tartó edtlB izt érez
zűn k. btíTom vagy nfogy lp\"Cl pedig egy csesze káv� 
megecle!-ítetiéhez tuJjesen elégségeS. I�zek a tapa!\ztalatok 
azt bizonyit ják, boJ..'Y ft acaa-ebu.-nuk, a mint Paraguay
han tizt a növényt nevezik, nagyobb czukortartalma 
\'o.n, mint magának a czukornak. 

Szerkesztői üzenetek. 
A "zcrke",zt�ség a s7.olgálatt.al kupc"olat,m� k6rd6 

.ck rl" Ó" névtelen levelekre IIcrn vAlwMOI, kézirat.ol 
VI�"7;;t lle'lJ ad, levélben pedig ctlalc Igen kivételes oly 

('Hetekben vAJa.ó!"7.oI. Im II \álasz kéuyctJ!iégénél 

fogva uyUváuol'ftn nIC", nem afll,ató. KórjUk ennél-

10:,:"'3 olvu�(,llIkn.t. hogy levelt'ikkel bélyeJ:�t ue kOld

lIf",k. 
r,r,t'.,;;. :\,,'·zdlJuk ,z"rint uew. 
PflC7.iu nM. Grill·(dc kUIJ.\\'killlli. \-illllllaluú.l l:lIdÜlll)�l, V. k., 

Onr"lt' I nk/..:} i. ÁroJ kb. ':.! kr,rOIllI . 
..... IL l 3. !\,'·.l.f'llIu� flll'TiIlI i�f"lI. i-. ,\. P,7!1. I�\i XL. tu. 

1 1�,. ·1iJ. " fllf HI rn'luJ\·a. 
B. J. (" nd"r. " mt lIJio,)el! 'b': d., IIfI"Otl rl'wtr"kl.zatu ka· 1'lIIa f' �·(>II. 
K • •  ,. " G. l' ·!I.lor. Nl,dch'n k ... ·n 1+'ul' uim'lj ,6.IIItil':lIUk. 
J ... . D. (' uJM, ("z:(.:.:-('�rr,l

_ 
('hi I,·:,: QI fil 1I,lnuk ruh-ilág�itu�1. 

HHtO.
,'
L • II UPI

.
" 

,
Iehd fif·J.;It<:UI, :\r.,�j.cJ;yzuk uznuhun, h"g')' d 

r'JI II«rcnddt...,g-1 \ Ui'!I)fI� IJI·hmlkf;7.(,�. ti�zlolg'ílO .. tb., Ilf 'III ·{JIUM .. 1 'vr,�J "u. IIcslIokl IIlk.lhll�zt..li. liol hnlH!ln 1·!;VfOrUlII 
I Ilflf"k" ... 1.1Ilál � rlJrlyldf fng�. • 

H;7:$. I. (" �k u I ) u�!liJw l II�I. :1. 1 :,y tlulju�, bugy \t:gl()· 
'I II 
r l l.

_
\'. C"I. Lh'ilL-,,� mIII. J� ... c" J,j'l'I,ll'k ."libau ,ml'mk IH. L S"Jil HlOh {rll! ILllll·hl'zi .. t. 1'lIlia. I';' r,l�'''·t rn'lU uljuk, hj�al' kl JU:�/il \ i 1n""Ii(.ll llOIlI. 

�Z:. nnlll I r. j'('oI"·;:f,,I)UIIIIJ,h H.lI)1 "zuk �C IHl·hb�.7, IIr\,n�i 
c' 11.\ ' g'1 l'I/.llJl:,ih RII.\' 1·�l1t.,I"lJl1t.. 

• 

4 .  )(.,kk,ml á:,,'; u.\·uj.(llijr,klu1ílll '"..1 for.lulj"Ji II huh.lui [Idó' 
hi\ llt.l lhrJ)': 

M O S K O V I T S 
anatomiai czipö- és csizmagyár részv.-társ. 
M. kir. clendtfnégl boszniai csendtfrség, CI. 61 kir. ktlzöshadaereg llerz6d l2állltól 

Budapest, Rákóczi-út 6. Sz, Nagyvárad 

Ajinlja elsörendli chevro_ "'II bOJlbörböl készitett 
különlegességeinek szerzödéaes árban részlet
fizeté.i kedvezmény melletti széUitásét: .. ..  .. 

'<iv;Ínatra árjegyzéket bérmentve küldünk 
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H IVATALO S RÉ SZ. nniii. \'11 .. kobi. ma.t!Tore"ü l'l. :!. �zakasz jar.i'81 : nagy -
sialontlJl. tS�ffHj, tí-nkí-i. béli. 

.. 

Körrendelet. 

\ u. brM"ói cseu!lfir'keríUet. 

lnu/i ;t. sznrn'y : _\rad mí-g)"tI. L ... zaka-;z: Arad, :!. 
szakasz : .Kisjeno, :1. szaka .. z :  Boro"jt·nó. I .  szoka"z 
járásai : aradi, magyarpécskai, mária radnai, :.!. szakasz 
járá"ai : kisjeoöi, eleki. -rilágosi. 3. :'ozakllsz járasai : 
horo.ijenöi. boro."<:ebl:'si. torno-rui, nllgybalmá!ryi. 

/úl:iilrllfifclf l'"'·sl /> :Ii r:/lhely : Drtl.�!'ó. 
B,.,I., -ríj I .  szárny . llrassú es Fogara.. me�·(; k. J 

8zaka.;z :  Hrussó, �. Hutka<,z : Fogara;;, a. szakasz : Zcrne�t. 
l .  tóZDka�z jórli ... ai : ft.'h'idéki, ah·idéki. hétfa.lu:;i, �. szaka�z 
járá ... ui : fO�Rra.si, alsóárpási, 3. szaka"z járásfli : törcs
vári. �llrkilDyi. 

SI.l.l/ykrírl)l.'li lj. szárny: Szatmár mPJ!)·e. I .  sZ:lka.�z : 
XngykJí roly. :!. szaka'!z : Xagybanya, 3. "zaka�z : S2at
már-:Xémdi. J .  "zaka-sl: jarása:i : nagykárolyi, mútiszalkai, 
erdődi, :!. �zakasz járá�ai : nagybányai. n8,c!y.o;omkuti. 
szini�T\'áraljRi, a"\asujvárosi. 3. '>zaka<;z jórüsai :  szatmár
né-metii, cSf>ngeri, ff'bérgyarmati. 

fú/;últillifell hil':_'iIIX:1i 'i:ékltel.'l Nagyazl:'btlD. 
SWl!Is:ebeni :!. szurny :  �zeben mt.'gy�. 1 .  szaka .. z :  

Xa�Y�zt.'hE'D, :!. <.;zakR"z : Szászsebf:'s. I .  sZ8ka�z jant"in i :  
D a�·"7.I·)Jt·uj. nagydisznódi, ::!. szakasz já nisai ; uje�'btizi, 
:-zász .. ,·bt'lOi, szerduhel\'i. szelü;tyei. 

IJi, (/i ::. �zúrn.r : Szeben mcro'e. L "zaka.,z ; 1>(.\-a, :!. 
fizaka"iz : Brád. l .  lizaknsz járásai : denti. sza"/.\"tirosi, al
gyog.\"l, 1.. szuka"z járá-;ai : hrádi, kőrősbaoyai, mnros
ih·ei . 

SZEMÉLYI ÜGYEE. 

. !\-OJi.frirdlelt IOJ":.s/I:f:li s:t{hely: :\Iarosni ... árbely 
C'sil; ZI·,.,'r/rti L "zá.m�� : Csik megyl'. 1. �zakasz : 

Cblks7.en·,ln. :!. l',znkn .. z :  Gyprt:r�Yószt'ntmjkló�. 1. ... zaka ... z 
jllrú�ni ; felc<.:iki (niszbenl, kábzonaJc)iki, :! . . -;zaka"z jura
I'oi : (dc�iki !re�7.ben). gyergyószentmiklósi. 

fúkfl.(iill/·I,'fl Ifl1': ... li.:::/i :cló!:"el?! : Bras�ó . 
.'\:cjlsj'n·/llqyrirqyi ;)' sZlirnr : Háromszék megy!.;', l .  ... zn

kahz SzepslszenlgyörJ.,')', :!. szaka�z : ](t�zdi\"'tisárheJ!. J .  sz�
kal"z júnt!ini : supai, miJdÓRvo.ri, :!. szakR�z júní.s8J : kezdt. 
orhni. 

fúkiiltlllildl fiir: ... /i.<fi !>:�"'rrly : Xnsyszeban. 
p,'I"(':"I,;nyi fi. szárny : Hunyad mt'.!:'yp. J .  .. znka�z ; 

p{·tl'oz'ienY, ::2. Hznku(.,z : JIatözeg. 1. szakasz járása : ptlt
roz�,'nyl, ':1. l-izaknsz jó.rásaí : hátszegi. hunyaeli. 

JÚ/ .. "lnnitrtl 1,;r.; .. I;,·=l i ,',:,;, .. hely · :\fttros\'Asárhl'iy 
.lf"l"OsI'úsúrhel!li 7. szarny : )Jaros·'l'onla es 

,
Csik 

m�.En·f.;k. I .  szakasz : )Il\rOlmi<.;á.rhl'l��, ::!. szakasz : (Tyer
gYótiillZ:rl'''' L azakulSz jlirA'::iai : mnrosi allSú. mnrosi fdso. 
reg,-ni 

'
ul'ir), n;geni (dsó Ireszbeu). nyanídszerpdlH, :1. 

szakasz j.írúsai : gyl'rg�-útölgJt:�i, regeni ft;.'JsÖ trészhent 
lfl'.i 'krc�l·i 8. l'tzárny : Uesztt'rcze,Xllszód megy!:'. I .  

87.alua .. z :  l:h'sztt-n·za. i. szakasz : XaszÓrl. J .  szakasz 
jaru�aj : IU:"l"nyöi,  j!íf1l. :!. szakasz járasa.i : naszódi. 
ónHhHli. 

YtI I. doJ.)rcczcni C8oudörkerntct. 

lJclm'czl'/li I. szürny : IIajrlu es Btiktis mt-gy"k. 1 .  
szalm"z : J ",hn'czen, :2. s.zfl.ku�z : (,,fula, 3. !'zllkfl'iZ ; Uros.
h,izfl. l .  sznknc.;z jnnío.;ni : központi, hnjr�uhi�"z.örménj'I, 
bujrlu"zoIJuI>zlói. :!. Iiznka!lz Jltfli-.ru : g,ruhu. hekt'sJ: �z(>g-
halmi , :t o.;znknsz júro.sai : orushúzni, bekésc:mhnt, gyo
mOI. bZnnn!fi. 

.\!lin·yyl/fí :rli :? ,",znrny : S7.abolcs me�.\·!'. 1 .  1-l�
.
!lkns1. 

XYIr"�\"llIlzn, :!. Mznkn .. 1. :  Ki .. ,·urdn. L sznku .. z Janl!!!!I : 

Dn:{vklil1c"ti, ligduljai. nyirhrklol'l. ,lndl11 a�só . . :!.' .. znknsz 
Jrira'-ni : ki . ..,ninllli, ti .. zui. IlIJgd�in.\'J, eladnJ robu. 
_ Y'lfJ'y" tÍl',/di 3. 'i7.llrny ! Hi�n� m��?'l" 1 . . S:

z·
a,k �:�, � 

�aRn'u rild , :!. "z[lk'hZ : Bt'I',-tt.\"ouJfIUU, 3, szaka . ' .  
•. I . I ' .  , . k ·· t' 0'1 ''',1,' .1 "zllkll�Z tic' ,bu . I .  Hzaku"z Jura�ill : 'ozpon 1,

. 
l" • _ '

.
' . . jfini"ui : htm·!tyónj flllui. "ó.rreti. J'iznhinh . cl(,fl'c ... ke�, b�bllr

kt'fl"'Zh'/oI.j, :1. �znkntz Jáni .. ni ; széhlyhüli. nUll"glttnl, "r

mihulvfuh·al. 
!I.,i;>IIII,·.�i 1. �zrírny lJihur IIWg)·. l· . l .  .. ,

.
ak�"z .. lll·

l
lt.;-. . I k. jR.nl!-iUl · ht' "-nYl'l-. �. f'zuku'lz ; �(lg-.\""zftlolifn. . "ZII "Z . • 

�yj)vaDo8aD megdicsértettek : 
.\ m. kir. YIII. �zamu c�endőrhrilll'Íi paranc .. nok!:-ág 

ált. I : 
:\Iaty :\flklub (' .. pnllór, 8Z Plt:!.  fn uprili!'i hó 7-':0 

Tiszadada köz<.:égbl·n kiütött tuz\'é�z alknlmn.\'81 !::'gy a 
(ö"ttól mar eszméletlen állapotba jntott embernek al; 
égő blizLól való kimenti-:<e körüJ történt kőzreműködese 
slknlmánd tanusított elszant t:s bátor magatartá�nért. 

Katonai szolgálati jel : 
Az I. o'iztál�"'ll legenységi katonai !:-zolgálnti jel1d ellát-

t.tott . 
It m_ kir. II. "zumll c .. endórkenilel Illlorntinyubl\n 
HaJn ... v )[jbálv tön"órmt'ster. I n I :!  juniu" J "j-f· n. 
A II. -osztál�"'U' lt'genysegi katonai �zolgálatj j�l1el t'1Iá.t-

latort : 
II m. kir. lll. bzámu csendórkaiilt't üllomán.:nlban : 
:\Ia.jlinger FeleDt·z csendőr. J 9 1 �  junial-i � l -t!n ; 
II m. kir. Y . .szamu c�t'ndőrhrtilet :illomnnytihau: 
Ko .. ztolányi Fer,'nez cSt'ndór cz. OlIDesh'r, l!) J:! jun. 

.j-t'n ; 
a lll. kir. YIlI . ... zamu c�endörktlriilt·t nllományabau : 
Euh;lyi .János ör�"ez('tö ez. örml'�tt'r, l fll:1 jun. J .:::!-l;n. 

Járiirv<'"zet6i jelvénynyel elláttattak :  

A m. kir. II. öznmu c::.endörkerü!t-t allomnn)"oLan : 
Bnlo"n '"inezt·, Bnuu Ádám, 1Ju�zhli �\n{lrn",. Csiz

mndio Bdn. Czirjlik János. ])robinfl Súudor, Gri.lti )fi
hitl". ll"tmt'k liyürgJ. Hon'átlJ Ft'rt!l1ez Ill. J'l:tirpltti 
:\m;Jil", I\j�8 Józs�f lll .. Kiss P.i1 I.. :\lerh'e Jkczn Pál, 
Mtl..l!'tI;·ovics Ft'rel1t'z, X61--� Ktilmún. Papp �Iindor, Klig-i 
I"t\"tin

'
, Sajgo Istnín, Sándor István II.. �imon '\'ndd. 

S1.l·ntau(lrnsi r.ajo!:', �zt'ntt's .\ntnl, 'roth K Lujol'!. Yigh 
Llljos, BOJ::'llur ,f'knns II.. G)'llrmuthy .\mbnl". Hl'l'zig 
'j'inulnl'. Iluna!! AUXt.ot. Hornitb Istrtiu YI., Ilit)" Yitá
hm�, Kl'utll'T J/inu .... Kirlily .Jano!'. l\ulmrir Istvlin. KoJ
I�r 1'(·t('r, Kil-l" Slltlflor ll., )Iúthe (Idilli. :\l" ... tl'l' .Hno". 
�Wdól-i PAl, :\h'"yesi Sandor. XRf!:" Ft·reUl·z 1., OIúlJ 
(iyörgy. l',il 'Ciklos, Pollt'r _\Dllrlls. Ht'ml'h' �r:ltyfÍ�, 
B�tyi llibfily. Siló .\nrlrri .... Simon .Jó;,:;o;t'f 111., Subo 
:\Jt'llrbl'rt, Sl.f;(' .. i .Jfino<;. SZili ai Lujo.... SZlojit· ... György, 
'róth I(aloc<;ni .Jonos, Yuin Yitidyos. Yargu .\.ntal. Szücs 
:\IiIuilv, .\nIlDlC\· Il-itntn, ."idúm Yin('ze, .\uflrt<jkll 3Iibllly. 
Jinlln . Z .. igmund. Bolc1oc1.ky Pnl. 11og"tin h ún. Bur�
bnrtlt Jnkab, Huló.zsi Lajos Il, l'!oi!;P Slindor. CO!oitln 
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Ynzul. SUÓ� .Tfinlh, Huhos Istvan, Elek I\lÍroIy. Fork!l'" 
.To7,,,�,r, FUlllt'l '\liklos, Grcski Lfiúlr. Györi 'HadoYlm, 
Gn"ióln )Itklós. (jyorg-�'l', .huos. IIor\"'áth .\ntnl I.. Ilu· 
t 01'1 .\nrlrá"i. lltldntl�y Aron. Hoclcsesl·k .Trlnos, �"óes 
.Tano!', Kold. )[ártnn : Kt'szöl'za hty,"lll, Klllc-·I\r Atulrús. 
I\ü'-Hrl :--:ándor, Knsztlll"a Ft'r"ncz, ]\0"\"'0('<; Lnzllr, Lultá('s 
Jlino�, Loriuczi �tlnaor, :\Ion' .lá.nos, )h·llcn Milüdy, 
llo.dllrtu--i hhán, }Ioso István, )'Inlustvik )'Iihály, :\Inr· 
Inn('si l',il, Núg,'l .\ulal. Oláh Pétl\r "t , Ptltaki' (júhor, 
Pftfl\ki István, H!\Cskó (:yörgy, Sánta .JI'moH , Szlojkoy 

Mllnn, �1.llbó Györ�y IL, Hági .lánoB n., 1'llkncR Andui.s, 
Yi\lma Ynzul, Yúrt's D llyitl, Bakofi Andnis 11., HukoR 
)[ib:tly, (\olllnu Hall1nlon, DemetN I .. ajos, l>omboniri 
nyiirgy, Fülöp :P1!h�r, Fnzakal-l nlÍndor, Heg)'j1fü lIUTt..', 
Király .JÚzl-ler, Kiu('se,..; (lyörgy, l\iss G. Lnjol-l, (; . hm
g.wl Anllnb, :\Itl1ály )'Iil1ú.l;r, �agy Ferencz Ill., Xyum· 
h\t .. l\-rt'nez_ Pnpp Fl\renCZ I.. Papp .JÓzsue, PáHi )WlIdy, 
núkol'zfalvi HimOD. Himoll Ltii>zló, Tihlln)'i LajoR, T6th 
LIljOli 11., Voj"\"'olla Himoll, YihHis Albert, Zscllj;r PIli, 
Afra l\'ll'r, BehsI J:"lnos, Balás IstvlÍn, lll'Hle Ignác!., 
Bt'r�Zllll Dl·lDt'tl.'T, Th�rkó Mlirton, Bukon'lll bllndor, Boda 
BiLlint, Buwlt'szku Viktor. Bnlilzs )[ihi\ly, Bnhizsi Alldr;'IR, 
]ll\T\w. ,T ,-rt'miá9. ]leúk Ii'ltvun IL, ]hu;csu )Iiklós, For· 
ku" h.'fl·ncz, T\opatz (�t·rgcly. 1\66n (iorg,'ly, I(onll's 
.Tóz';l'f I.HjO�, L,'ll' Gusztnv. )Injor )[iklóH. \farár D,,· 
meh'r. :\Iatis :\[i klós, :\h1.:t· FI:lTtlnCZ, Xagy .Tllnus, XI\A:I' 
Károly, riró ]�tnilillu, rJesin Ti,'ndnr, Rácz Lászlo, 
Shl'rl Gyorgy. horháu Ottó, öZlllni Imrl', 'l'öriik .JÓzslIf, 
\YlIH Petl'r, \\",·ndling Jrino!!, Ábrahám .József, Bl·rDllrt 
Lajol', Boto'\ Mitti" Ft.'rencz Géza, Kóku {;ylirlils, Konic� 

. Istvan ll.. LuklÍ.l'l'; I>l;nl'S, Martino\"icR Mildús, Og{\nir 
Peto!', Papp Pétor, Papp András l., Pitlil!: Illi's, RMi 
István , RosInlEl Akim, Hiacsic� (}yörgy, 'l'ok Pid éR 
rrL.irjuIl� Fl'renez CSlIDtlÖl'ök. 

A m. kir. Y. Rúlmu esundürkl'rlilct tlllolDányábnu : 
l\is .\ndni"Ó, Pue -ük .rÚZSl'(. llársony Kcllltnl'�, KUVllCR 

Lajo�. Hock J III rt'. :\fnyer .Júno;.;. Yalns<:k Allljol'i, )lozl.'r 
. Jt'Jz�d, .Táno!'ik J"hán, {;ál .TózRcf, BallizR Atlflnh�. HzIatki 
.T?zser. �(ra!

.
iOviez .Tózsef, Pnvesó .Tán us, Karojnn hlinflor, 

hUI1�Hgl )hbnl)', BUrfi!.its Lajos, Farku"! H.-n6, Y(-gh 
)[Ihllly, Bujnok khán. :\[oró l'tÍl. OndruHl-k hh,'m, 
Yiktorin )'Iihúly. 'l'úlOl; Súlns"tl'r, Silwki lstnín, nyn· 
rac .. ku lRl nlll , Xngy )IiluHy, OndriH lziclM, 'rCiriili: ilit
�'�Il • .  )lilmlik 

,
Bda, ��rünant'r Pi<tcr, Joó IJúszló, KOpflltl 

J ama .. , Pusltus LaJos, Hailvtinyi .Timos, VIllló .lánol-l, 
»011110 :\[útyás, j>\·igpl!"loek namu, lIornHh )IiIu\ly, 
IIt'rI'zl'J:t Púl, .Tunicza JukuL, Rakó Illi>s, Komloyszky 
:-;anrlor, �8j..')' Ht:ln, �l1!:\ik Béza, Erdelyszky Pal, BO�RO· 
nyik "\llllrt't"i. \flulnrits/. Júz�d, t-h:�kl'lj: Hn[){lor 'l'úrnoH 
PIll. KO\'tH'� .Jbz,wr. {;yulai Águston, fl'6th I�t\'li.u 1., 
nlmíl' Ri'tndor (" ](onü Honúl cBl·u,löri.ik. 

1\ é'"l'áltozta tá�. 
Hausenhlns" Oszkár m. kir. VJL SZllrnu l·)wlulürltl:.'rü

lotbl,li hadnag .... , cSllhhli llt'Vt't , 1\ m. 1,11'. helilg.rmini"iz· 
tel" ur H l 1 :"!. eloi 7<.i,O I I rI n. szllmu "ng.'ddye ulnpjnn 
• n l'rnYl'SZl'f.,r1. ·rl' \'ált ozln t ta. 

A m. kil". l. szamu csendőrhrült:t f1.lIomilll)"llhan : 
Muntynu Miksa cSl'Jlfl,il', 1\ m. kir. bolügyruinülztl'r 

urna.lt 1 9 1 3. évi (j9,77I1'''! -·ll. sz. alatt Iwlt ongl'delyt.t 
nlnpjlin, vozl,tékuo\'ct A (3-yijrii u -n' vá.ltoztt\ttfl. 

. 

A m. kir. lll. számu ('solldőrkorüIot ImODlIínylibnn : 
YBwb LIi.szló örsvezBtö cz. Ö1'll1CHtcr, II m. ·Iür. boi· 

ügymiDiszter urnak ! !) l :!. óvi 77, I �!) \'1 II. I:Iztimu l'ngo· 
dó)ytl [\lapján, vezetólmuvót I( Véc!-wiu-l'c változtatta. 

VtUkn Pnl c�elldör ez. örml'stt.1r, II m. Iül'. bolügy
miniszter w'nak I9I:!. e\'i 80,X�ll '''I a. BZnIll alatt kolt 
ongoddy.., aIapjliu, vczetóknovét �KuIllónyu-re ",áltoztnttn. 

,\ m. kir. Y. számu cSllndőrkeJ'üll;ll óllomitnyábnn : 
]ü.,ps" )lihnly e�ell(lör, n ill. kir. Iwlügyminisztur 

uronk 191�. én 7!),U7!)/\'!---n. szam nlntt kolt l.ngl'tlélyu 
nlnpjan, v�zetéknij"\"'ét IIKunsú�i. -ra ",óHoztntta. 

Házasságra léptek : 
A m. kir. 1. sza mu csendörkorü}ut ó,Uomanyában : 
Fl'renezi Árpád örmt.·stcl', Mlijnl hl1l1ivaJ, I ! I I :!. JUD. 

I .')-en, Nyúrádl'cm"ten. 
Baricz Hánrlor cs�ndőr cz. iirmester, Kis Jjerh\nll, 

1 9 1 :!  juniu!; l (j-nn, Al'nuyORpu)yúll han. 

A m. kir. nf számu cseoflöl'ltol'ület állományábaD :  
Öcsödi GI\bor örs"llzetö cz. (il·nw�tt.\r, Püsld Z"m zsnn· 

naval, l!) l � jUDlu8 1·É'n. l3élu'Hl'll. 
Ynrga ,\ntal cRendör ('z. ö1'Iuestúl', (�lt intus IÜ'i!:\ztilló'· 

\'ul, I U l :!  juniu!> l ·én, :t,'Illblylln. 
Hoz�nyni )Iibllly CiI'S\"t�zeli) c". ÜrlUl'sÍl'r, :\Ia:zynr Hzi

dóuió,Ynl, l n l:! május :!7 ·en. I{t·l't'('Hl·!ltl('n . 

A m. kir. IV. sza mu csondórkul'ültlt nllomó'nyáhan : 
y l,le t'i\'adnr csendör, I lohn:r grzl-ll'lll'lh,l, 1 9 1

'
! novem

bor :!;j·cn, Hajón. 

II m. !ür. Y. sZllmu cSt.\ndörl'l'l·ül�t ól1om(myitblln : 
Gicz !-jl.·k ör�",-,z(\lő Cl.. Örnll'8tel', Huiohol" Múrili\'lll, 

I � H� mújuli :,!;j·éD, KomilromhlH1. 
MárkuR ),Iihuly cSl'urlör ez. iil'illoHt.'r, nÚHplil' ),[Ilrití· 

ynl, 1 �I I IJ  müjus ':12·en, pozMtloyy,'zl'kónybl'u. 

A m. kir. YIll. szómn cSllndőrlwrülllt úllománynbnn : 
nyulni Antnl örlivHzutö cz. iírml',dlll'. 'I'ótb 1'�rzl-liohot· 

ttll, I �) I � miIjus 30·án, l'mtorl.'hl'Htm. 

Könyv n y o m d a ,  

köny"., papir- é s  

irósz e r · kereske
dés, a magyar kir. 

csendörségi hiva-

talos nyomtatva

nyok legnagyobb 

raktara. 
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