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A testi és lelki rendellenességek a 
közbiztonsági szolgálat szempontjából.* 

Irla : Argay FN'e71CZ csend61·flJhadnagy. 
I. A lJúnÖ7.és okai. 

..\. napilapokban olvasbattuk azt a rövidke birt, bogy 
FmllCz.iaorBZó.g egyik kis falujában egy 1 3  éves fiu fej
szet, puskát és töltényeket keritett, ft, fejszével leütötte 
testvérét, megfenyegette atyját, a pnskó.val fl. szomszé
doha lövöldözött és többször is azt kiáltotta : 

• Oonnot vagyok, dinamittal kell engem felrobban

tani . .  , II  
Onkéntelenül tódul ajkunkrn az ft. kérdés. vajjon 

egyedül csak Bonnotnak. ft. párisi apacsnak "éres pálya
futasa volt-e képes ezt o. borzalmas merényletet elő
idezni, avagy II gyermek gonosztevő 8ajnálatraméltó elté
velyedése más okok behatását is feltétolezi-e ?  

A kriminológia, pontosabban e tudomanynak egy fia
tal ága, meg tud felelni e kérdésre, mert épen azzal 

foglalkozik, hogy kikutassa és rendszerekbe foglalja. 

azokat az okokat és tényezőket, amelyek bűncselekmény 

elkövetesenél annak lÓlrojöttéhez alapul szolgnltak vügy 

serkentőleg. elömozdítólag hatottak. Ezt a tudomany

ágat bűnügyi kóroktannak (criminahetioJogial nevezik. 

E tudomfinytignak megalapozója Lombroso Cézár, a 

hires olasz orvos-tnnár. 
Abból az nlapel"böl indult ki. hogy senki sem követ 

el büncselekményt, - büntetés terhe mellett eltiltott 

rOSRzat - magának fl, rossznak kedvéért, hanem a bú· 

nözésn\;jk valami más inditóoka vnn, ha ezt megtnlálni 

és hatásában megszüntetni lehetne, úgy n következmény : 

a büncselekmény elmaradna. 
Lombrosónak és követőinek tanulmányai szerint azok

ban n személyi tulajdonságokhan rejlik a bűnözés oka, 

nmclyekkel valaki születik. E szemelyi tulajdoDsngok a 

szülők egészsegi, ideg- és c1melÍ.llapotll, tovflbhli alot

m ódjuk, bűnözésre való hnjlnmuk stb. nyoman örökllSd· 

nttk at cs úgy testi, mint lelki - orvosilag is kimutnt

ható reodellenessegekben lelismerhetök. TAjékozBsul em-
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litem fel csupá.n, bogy ilyen testi rendellenesség pel
dá:cl : a koponya, az arcz szabálytalansága, a fülek 

alakja, a test szőrzetenek fogyatékossága. vagy túlfejlö
dése, az érzékszen-ek büinyos múködése, stb., lelki 
rendellenesség például :  indulatosságig fejlődött szenye

délyesség, alattomossag, hiuság, befolyásolhatóság, bru
talitásra nló hajlam, rendellenes nemi ősztön stb. 

Az ilyen jelenségekkel biró egJéneht született bűn
tetteseknek tartottak, Ilkik fejlódésűkben az erkölcsi ér
zék teljes megszÜDtéig (moral insanity) juthatnak . 

Yag};s ft bűnöző nem szándékos és főleg nem tuda
tos elkövetője a. rossznak, hanem egy már a születlisé
nel fogvfl gyilkosság, rablás, gyujtogahis elkövetésére 
itélt, néha gyógyitható, legtöbbször gyógyithatatlnn be
teg, kitől a ttirsadalmat nem 8 fegyveres rendőrseg és 
ft börtön fogja megráltani, hanem a kórház és az el
különitó8. 

Lombroso és követői pillanatnyilag nagy diadalt ar.lt
tak elméletükkel, de netruloklira bekövetkezett a kiab

rándulás, akadtnk tudományos ellenfelek, akik bnvarko
dásaikban tip ellenkező eredmtinyro jutottak. 

Ezek szerint a búnelkövetés okai nz előbb emlitett 
rendeUcnességektöl teljesen függetlenek, a bűnös sze
mélyi sa.jatságain kivül keresendők és az éghajlati \'i
szonyok, évszak, neyelés. környezet nyujtotta példa. 
gazdasági, állami és uirsndalmi berendezkedés 6zolglil· 
tatjnk azokat. Segitsé.gére jött ll. Lombroso·tant tagadó 
tá,bornak a statisztika is, amely IlC:ildli.ul kimutatta, hogy 
délen fl gyilkOSSÁg, északi vidékeken a vagyon elleni 
bÚllteV€S a gyflkoribb, télen a vagyon, nyliron Bt személy
biztonság van inkább veszélyeztetve. jó termést hozó év 
olőnyös hatással van a vngyonbiztonságriL 

E két ehnólet összegyezteté:lébeil, mintegy elismerése 
képon annak, hogy valahol középen fekszik az igazság, 
egy IHumadik elmélet keletkezett, mely a búnözés fei
okniként II tottes rendellenes szemelyi tulajdonsúgaim 

beható. rajh\ kivül múködei kedvezőtlen befolyásokat 

jelöli meg. 
Ennek ny, elme.letnek jogosnltsngnt laikus szemmel is 

felismerhetjük. 
Egy, bár testileg vngy lelkileg rendellenes tulajdon

st\gokka.l biró ember egyediH azért még 11eDl lesz bún
tevő; korU\.tozni Cogja. fl. nevelüs nyujtottn helyes tir
kolcsi érzlos és itólókepesség, ttimogatni fogjn II jó pólda 
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a \"sllit'iO!'l ág 8 I,untelen fog maradni talún már c!!ll
.
k 

aEt"rt U, mert n bún elköreh"'!"l:re szuk".:g Dtlm 
.
k,: szt I!h ; 

Yi�zoDt 61 ifi hizon.roli, bogy c'3upán ("fiak llZf'rt. IDt'rt 
Hluki I.űntt'n"·!',t 1':'16mozditlJ. kibj\'o nehéz viszonyok 

közt. juto11. ha h.'lkileg ép. erkölc"jjpg eg�!'Iz<;t;gI!9. nem 

fog engedni 8. c.,úbításnak s 8. belyzt't nl'b,;z,;,�geinf.'k 

(..l1í'ntáll\'tl, }('BRJBkrnbl,an megmarad hec,;,üh·tl'llnek. 

Tt'htit amig '-gyrt-szt II hlin oka nem egyedül a tl'tte� 
rendellenes 8zeméhi tulajdoDf'ágniban rejlik, mert nl'nkl 

"em Hziilet('U llünt�tt('8 és II testi vagy lelki rendelleDe&

,..q.�·(>k !Ot'nkit "em kárhoztatnak elkerulhetllmü1 bűn e1-

kő\t:t4.,,i're. mlÍ<.;ri·szt � i .. bizOD.VOS. hogJ ezek ndkűl 

ulkalml hüntcyöktöl t'ltl'kintte - bÚllözé!> l'!-'ak kicIJíny 

I"y.n.zakkhan falI előfordulni. 1Í1l)" p,:ldaul : 100 gyilkoK 
me�izsgtlhl�Qnúl csak :W-:11J-nál nem találták meg 

azokat 8 rt>nddleo";{'iégeket, a melyek ft gyilkogtjpu�hoz 

turtoy.Dak. (·lIenllt'n azok ifi ,HOo,,-ában mcgtahilbatók 

'·oltak.1 

�lindcbböl I"-dig ki'f"iláglik. bogy a tel5ti cs lelki rend

dlenesB.i·g-ek I'", II. húnelköv(·tés között szarOlI ka[ll.''iolat 

tHI (t!nD ':'8 azoknAk pontos ismt:rése II közbiztODl'ági 

�1olsó.lat /ozempoDtjáboJ kh·lÍnBto8. 

RÖ'f"id. ö!"�zl'Íogla16 múdon fogom ismertetni ft rcnd
dlen':t=\st:gek meRnyilvlinuls,.J,ó,t ell jJedig aljból lJ szum· 
}JontbúL amennyibun a közbiztonliagot IH:-foIYÁ'Iolvim, ft 
közbiztons(iJl;i közeg�t érdekelhetik. 

I I .  A:L elrnelJcteg'l(:gek fajai, tekintve a közbhtoll'lágra 
,aló \'e�zéIYCs"égnket. 

A te ,ti é8 Itdki rendenl:'nt'�f',;g:ek bjZOD�'OI!l ol�' "dlto-
7.8.sokat id,:zbetnck elö valamely �g:yéDben, hall.\' azok 
miatt 8? j'rintE'tt "'s,y(;n tudata l-S akarata korláton-a, 
c etl,'g m�g"zűl1tetw� nn. 

Az on'OJ;j tudomány a ldki det cml' megzanTodott
"liwtt f'lmebet(!g1'!/�,..,'nek nen'zi. 

A ll;'gtöbh dmebch:g!'\l<g va�' veleszületett a beteg:gcl, 
'fol{\' ll.'f(slább li hajlllm!>t örökölte, ,,'yakran nzollhun 
IIzerll·H ba.j ! alkobolizmw;, I;zi Jllis, kOpQnyaR,"rül,'"  
gyl.'rmeká�y stb. credm�nyek':pen l; föhb faj ni' II kÖVd� 
kellik ; 

a) /Jú ,komor1uíy 
A IOzdJemi éli mozgál'/i múködéll naA'yfokú )oJlYha'Hí

�iüjau � k\'f�lIzm,:.k hltltkezf.l!chen nyii \'áDl1l. A tJl't-ell;l't 
fáj,lillma /'·rzr'.Hck, önvnd, jövfJtól yaló f�h'l(>m lepheti 
f·l. m/·lYf·k hntá<;a alfltt öngyilkoflRagra ntl'mccllwl, ele 
bozzúturt" ÚJiril Ill"ZV" ia vCflz(,lyl'''�{' vúlhat 7\CIrI " Kr 
('I'RliidiTto kHiilt ki a blii'komor!'iú::bRIl Rzenvefl6k közul. 

nölJLinek 
ht:t.:g tul,: I�nk, 
�hdu1t 

h.\ Jhllu/HlfPg (múnia). 
jelt.:ns'··geiben 6zinte elll.'ntétl' · II 

kúl/orol, ingl·rkktmy. Nemi Ö!!1.IÖU rr
:
ko-

m(:nvek. dc testi �ütc.:sek f;� 'fngyonrongaJáaok elköve

t�!'t:;e htyujtogatá�1 b hajlamo!'it ez a bnj. 

cl 1>brJ1YfldotlstÍ!I. 

)[('gkülönböztetbetó : 

/i/(M:t-rthi t.ébo1!lodQ/tsrÍy - a. beteg minden caeJek

nehen ellene irányuló fondorlatot lát. emiatt feJj elen

t,:�ekd (hami .. "ád) tehet, de erciszali:oe módon is vebot 

magri..nak l.lt:gtc.:teJt (testi sértés, emberöles) ; 
nagYMriyi félirJ/vndoUJoIáfJ -- midőn a beteg nagy ha

talma.t, rangot, állál\t, tebets�get tula.jdon ít önmagának ; 
E'zzel másokat is f�lrevezetbet, anyagilag megkárositbat. 

(csalás, z8arJlás) ; 
Ilflllrhws t,;IlOlyodotl15ág/lfíl - Isten kivnlasztottjának, 

kikűldöttjf: nek tartja magát. túlvilligiakkal i!rintkezik, 

azok meglátogatják. megbagyásokat adnak neki stb. ; 
öng:rilkofl�ágra, hozzáh.rtozók, de idegenek �lete elleni 

bűncsclckm�n)'ekre is vezethet ; 
.'izefelmi lr'bol.'lfldolbuign.ál - a beteg alap nélkül 

hí�zi. hogJ mag8..'1ahbrangtí Jo;z�mél'y szerelmét birja, azt 
ajánlatai\"al üldözi, eUensegeket lát, kik Rzorelmét 8 az 

agycsüléRt akadályozzák ; áldozata �lIeD HZijmerem elleni 
mt'renyletet, nHt el!tmsegei eJlton a becsület vagy a. testi 
épség elleni b6m'Heldonényt bozhat létre j 

jle)'le�'ell"si ltifJol!lodfJlliiáy - abban nyilvánul, hogy 
a bett'g okoskodóvá, sértóen vitatkozóvfÍ yálik, vádakka.l 

jarja ft bató�ágok ÖSFizes (órumait, vég nélkül poreske
dik ; fi. bec�tilet cs teliti epRég ellen kÖ\fethetnek �l bűn
(·lit'I{�kmény'. 

d) Se/'·::;kórfJs (ci;kóros) elmezavar. 
Káhultt;ag, szivuyomás, t:rószakoskodlissa. (a.juló indu

latkitörc.:;.:/k. öa!i'lt!e�éHi robamok. Lombro8o szerint 8. 
hüntc"ök nagy resze a Dt:bézkoro�ok családjába RoroL 

Az élet e� testl epseg tollen brutális mercnyleteket� 
�okszor II be!o,tial itásig fajuló szemérem elleni hűnt'se. 
lekmén)'ckct. de lopáHt es gyujtogatást Ül elkövothetnek. 

t:) Hix::leritÍJj elmcZflllar. 
Egyike , a leggyakrlibhaD elöfordulóknnk, nngyrc1Bzt 

nőknü Erzoketlel1Rég váltakozik fl túJérzékenysóggel, 
hazudozásrA. félték6nyk�déilru hajlam. a kcdélyLnngulat 
ok llplküli meg\'áltozRsa, siró· CB novetőgőrci:Jők. On
gYJlkoHH(llli kjaérletek g:yakorütk, dc nem komolya.k. 

B('C8ÜJt.tí!�rtf.H, rágulmuzAs, hamiA ,'dd. féltókenyaégi 
nlu}J()J! tf'MtI HértC>H for(lulbnt t'1ö. 

fl SrUTrJH:.fl'lIúis cllllczouar. 

,
lJJl'.onl(JkI.!JltJn IlJükrAn /·lö(orduI6 mpgln.tegedés, (lu tulnyomóan n férfiak között. 

-

, 
J,·Il",rnz� tüuet : úlmuthUlHag. hl'tegflégtik érzéHe, tú)erzf!kcll'yrieg, erkÖlcIIi erzf·k Inzuhhm i könnyen sórtödnck. 
HohnnIOiz"rü kitóJ(!'H'ík nlitdt II tt�Hthizt(lllaágot, urkö)cHi 
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ziUles miaU 
Iyeztetbetik. 

a szemérem és a vagyonbiztoDságot veszé· 

g) HlÍdises elmeza/IDr. 
Agylligyulasnnk is novezik ezt a. betegséget. Az első 

jelenségek a. neuraszténiáboz hasonlitlUlnk, kesöhb az 

emlékez6tehetség és az orkölcsi érzék folytono� lazuló.· 

••• 01 telj.. buteságig rejlődhet. Együtt járbn! : nagy" 

zási téveszmével, gyüjtögctési hajlfunmnl, fokozott 8 rend

ellenes nemi öszWnnel stb. 

Agylágyulto.k az erkölcsi érzék lazulása és kóros 

nemi ösztönojknél {og"Q leginkábh vagyon és flzemérem 
elleni búncBolekményeket követbetnek ol. 

Mint elmebetegségek megkülőnböztethetök még : II 

butaJ!lÍg több faja és a kü1önbőzó mérgek következtébeD 

jl.ilentkez6 elmezavnrok. 
Előbbiek közül a. kóros elmegyengeség. nt6blliak kö

zül az alkohol- (szesz) mérgezés lehet leggyakrabban II 
közbiztoDsng megzavaTója, 

A kóros elm�g:yengcségnél II beteg munkára képteleu. 

arrD. lustB ; költekező. dorbézoló életmódra 'ftn haj lama... 
itB mert az erkölcsi érzékét teljesen ehcl'Izti, hvg}' kö14 
tekezéseit (olytatha�sa. idegen vagyonhoz (og n�"Ulni. 

Az alkoholmérgezés tünetei rendellenes BZl'n"ezctü 
embernél mnr kisebb mennyíségü szesz elfogyaszt lisa 
utnn is mutatkozbatnsk : fokozott izgalom, a rllnd kOT4 
látainak megbontása, erőBzakoskod(lsok jellemzik (réSZl'g4 
ség), amelyek miatt a kihágások egé�z sora elkő\'(·thctő. 

A 8zcszcsitaloknak buzamosabb időn át nagyobh 
mennyiségben való élvezése idült szeszmórgl'zewt okul.. 
Ez te folti hett.'gségt'kcn kivül egyéh kövctkC'zményci4 
hen is végl.ctc� : hanyagiiág, megbizhatatlallsrig. erkölrt;i 
érzék tompulása, emlékezö4 és itélöképes!:Iég g,vongülesc, 
reszkető őrjönges (delirium bemend). A betl'g úgy IlZ 
61et4, mint a vagyonbiztoDságra (",lelte vc,.;zélye!'l ; gyuk
ran öngyilkos lesz. (Folyt. koq 

Mit kell tudni a csendőrnek a bűnvádi 
perrendtartásb61 P 

11'10 : dr. Ká" ".dn Ekml!r er:.til.lI'/{alt:ai J.i,.. járá8l/ú-d. 

(Polytatás). 

Ezek a cselekmények azok, amelyeket kÖzöllHf.güson 
8ÜtgŐ8 és halasztbatatlan nyomozó éselokmónyoknok 
bh'Unk és ezekre nézve meg kell jegyezn i.ink úllnló,hnn 
azt,

. 
hogy ezoket ép azért, mert a hüncRelckm,"ny ny o

mamak megacmmisitéBétöl ,"a:;o' m('g\'lHt{Jzlnllí�út"l IC4 
hetne tartani, a tÖl'l�ny fi birói batótll'lgoknnk tartja 
(cnn, amt'lyIJk arról mindjárt oly jel{):zökÖn)'leket \"(:91.
nek fel, amelyek a. fötargyaláflon fclol\'B!lbntók lcsznek. 

A nyomozáshan tubát n rendőri hatóságok ft hiró�úg� 
gal kÖZÖ/Hm lesznek r(;!izl 

Ezek a 8ürgó8 birói cseleKmények : 
t. a. birói szemle, 
2. KZbm�Jymotozti8 �s húzkutatás, 

3. lefoslaln., 

t, előzetes letartóztatás, 
;1. valamely tnnunak eskü alatt \'aló kihallgatása, 

mcgbüutetcfle ,"agy vallomásra. ,aló kényBzeTitése. 
Ell'ket c."ak a biróság teljesitheti. 
Tudnunk kell. bogy hogyan jnt a birósng az ily cse

lekmrnyck szükségén",k a tudomlÍ�ó.rn, melyik biróság 
fO�flnnt-ositja azokat és azutlln lti.ssuk ezckPt az egyes 

nyomozo cselekm�nyeket külön -külön. 

A nngykuti gyikossúg ügyében a jlinlsörmpster a júrás 

8zpkhel)'en léni"u, ahol j ilrásbiróság /8 \"on, bemegy a 

jtiráshiróstighoz és ott fi, büntl.:tö hirönl\k megjelenti az 
esotet. Ezutall a nyomozlÍs megejtéso végett még éjjel 

Nagykutra utazott. igy rendeli ezt a Bp. !It.. §. utolsó 

mondata. Szabály az lenne, hogy a kir. ügyesz�egct, 

amely a nyomozást ,'ezetlli hi\'ah'u, van, kellene ertesi

teni az e�etröl ; ennek meg is kell történnie, azonban 
azt a jánlsbirósúg köteles megtenni, a jelen esetben és 
a Bp. !I.J. �-a értelmében fl kir. ügyészsegtöl inditványt 
kerni. 'L'ermészetes. hog." ez nom minden e�dbeD van 
igy ; ft Ep. !J1-. S-a éH ft Szolg. ut. I t t. §-a kirejezel1tm 
megmondja, hogy II járasbirohoz akkor kell rordulni, 
bu az közelebb \'an, mint ft kir. iigycszség. A legtöbb 
c�etbl'u a jarásbiróság lesz köz",lehh, 11\'.onbnn ba pl .  a 
esendöJörs megyo székhelyón \'l1n, ahol II kir. ügyész

srg iR Rzéke1. ott egéqz bizonyos, hugy {\ kir. ügycsz
/lég lesz értesilendö. Lehet azután cset, ILhol II kiruly i 
ügycszségllck van t:hbesr.élőjc, II júnibir6súgnn.k uzou
hun niuc's, ott czél/o;zt:rü il királyi üg,y':szlléghez is fOT4 
clulni. 

A jrirúl'lbiróslig h'hát mt:'gbnl lnin II jnl'lisőrmestcr je
h'nll"Het, az cseÍl·t tú'\"bt:'ilzélőn vagy sürgön)'ih.'g közli a 
kir. li�y,·qzszl·l. lia azonban nem tud A kir. Üg�"éHzség
gel üs!o\zl'köttet�st kapni vllgy fl sürgönyzés Ü" Bok időt 
venne igcuJblJ, fl Bp. !I,j, §4il alnpjún jogáhan van és 
kötch:sscgc i� a kir. Üg)'(oRzscg indit\"ánytinn.k he"árasn 
nólku! mindazokat a nyomozú ('!wlukmf:n)'cket teljesi
!tIni. nnwlyeknek elhoJasztÁsa nz eljo.rlÍ8 czelj:ít \"cHzé
IYl·ztE·tnf., Ez eKetben azonban o. tá\hcszeJöi összcköttt'les 
Hikerült cs II kir. ügyész a kö\"etkt'ző iu(litványt lette :  

�Indit\IÍ.II)'ozom az elhult K. Itcrcnc7. hlllhíjállük 8Z�m
liojilt éR honczol:isnt, helyszini szemle megtortnsát, II 
kczTl'keritenrlö tettesnek clözotl's letal'l(ntahíl'láL ffJ a 
BÜ

"
t'gd,,('k�ek mutlLtkozó tauukihllllgatliflok toljN,itésóL. 

Kir, lIJ(}'('SZ,� 
" A kir. iig.véflz�lek (lzt a nyihtlkozatát hi\juk "indit

ynfl)' .-nak. JnrhlváJlY alnlt értjük tehát a kú', üg,.VéSZ4 
n�.� __ nzt II nYJlntkozatát, amdyl)'l'l fl birÓHligtól vaJumely 
Imol cHoh'km(·uy tdjcsitPH(·t kéri. 

Amint tl'hlí.t a k,·r ,.,. ' .  I " ' " . " " " . , ' gycHZ'leg II eSI!lH oTkC'ggol leilll/'flfi 
utJ l�n, ugy a blTol'ággnl lIIdilt,tiny utjlin erinthzik. 

I!.hben n?: űrry ('szi . .1 ' 1 " b '" 
" "'. . IOUJ '" uny un lJl'nu(l foglnltntnak nz 

OHSZ<'S Rü.rgős nyomozó cselekmények, IáMHUk, hogyllll foganatoRltottn azt II kir. j lirásbiróság. 

B U T O R 
kéup'n',t 9", r'nletfi,etéue legjután10u.bb áron EHBENTBEU ts FUCHS TESTVÉREKNÉL BUDAPEST, VI., TER.ÉZ�KÖRUT 8 sz BUTO� '-____________ ..!.'3!.,;K::;�p: .. �.��·.�.�y:d�k IngyoD, : :  Telefon 88�O' 



1\:i1  d:\-. Frnkuó , órúl)tH. 

I � 
I 



:>1 CSID.'DÓRSÉGI LAl'OK 1919 julius ��. 

Tu .... ak. bo� minden kir. tönl ny:-,zeknek van 'riz", 

g: ohmlJL Tulajdonkép (·hh(·z b fOl,iulhatna a kimlyi 

ogy :!Z; de ré�zb�n idő-, re-szben költ"":l;kim-lf ... ból tőhh

nYire a jára<:t.1f"Ó!8g0kat e10kták igfnyoo unni. Erról 
szol • Bp. ",,'j -a. 

3. Birói ... zemle é� .. zak értök. 

A nagyJrnti gyilkl)-�ág ügyéhen tehát 1,izoU ... ,ig szál

lott ki a helyninére ; tZ II LizotHig állott a kŐ,"L tke

zokhöl : a Jáni!;)'irÓ5ág birája I� a jef!:Vzó. továhl,á k�t 
on-os. még [":dig az egyik 8 kir. tön�Dye:zéki on·o .... 

m! rt fonto-ahh c-(kkhen fló TaD iru.. hogy f"zt hB 
gH),YIoc nnni f m:i .. H. a jára-or.os. A. jára-llllo fogja 

fogaDato itani mafát fL hintalo ... f"IJár�t. A jl'�Ö t • .rD

(joje nyomoló l"!!ldekménYl'kröl Jen7.ókőn:n fdH�td,>. 

mert a .Pop. l :!  I .  § -a k6teh�z(}en irja dó, bo� mind.-n 

('e:�·tb , jeltfzokönyY fd"' HeJ":nel II jegp:okonyv\"l'zd,·,t 

kdl .lkalmllZni Az ono-ok pedi�. mint J::ont!"ILa1Juk, 

• IJnll&ilumMt u o. hoOtzo1:i-"t fOgjáK fogana.to:-it:mi. 

[zenft:lúl 8 ),izottE� kIe:;1 �zitdt, magat hl megl,úba'., 

f"bYennf"1 8 nagyknti pol;::áTok koreből, m. rt n Bp. 
��/. {." ertdmeot>n a 5zemle lt·gaJahh kt-t tallU jpl.-'n
létéhen foganato�itandó. Ezek az utóbbi:,k .t. hiró agi 

es eZékrfl néZTe tndnunk kell, hogy il.F·n hiró�a� tano 
t�endőr nem lehel 

A l,iró i's o. jeltyzókÖDyn'fzetö 3 bati,Rági tanukkal 
minrlenekelött o. bely'izÍnre megy s ott 8. helYPIzint mt'g
ezeml';li. Amint emli�ttük, II bulla már Dem "Volt 8. 
h{'lyszinén, I?DnfHogn l-.ak a7. ott létezó Jl\"omok '·0)
tak megállapíthatók. A -zahaly az }J-nne. b��'}' a hiro
�á� meSf:rkf:zé-�ig a heJy;;;zrn � .. 81. áldozat úgy marad· 
Jon. aLogy azt az e;;; .. t után talil.lták {: .. a (,sf'nrlör�ég· 
n�k �da k{'ll Lalni e- 8J: előljaró;,ágok:at Ezorgalm8san 
kitsmlani, hogy amint azt a J1p. !It I·a döirja: a nya· 
mok dltozatlanul ép�égben tartao.;�ansk ; emheröl,: .. i E'�f" 
teHen azonban ege..;z két.,égtelcn, hogy emll('rl,aráti 
kötd. ft"''':� lév�D az áldozat lehftó megmfntl:." s igy 
a mt'n�Ylhen az még élethen levőnek látszik ,·agy batida 
on'Os alta I ott a hely,.rin�n nyomban meg nem állapít. �tott

. 
\agy ho. nem talált bulláról \'sn szó, Dun lehet 

l-aroga.'1 uz t·llen, hogy az aJdozat Laza. ne ,it�!lsr:k 
A l,ir6�ág már mo).t a sZfmlenel jeg�\'7.ökönynt 

'
Yef;Z 

fel, amely II következóen ban�ik : 

. 
�ely�zjní iJzemle-jegyzőkönY" : 

_
lelvd�f: 8 lm. járá"hir6Rág Xah'Ykl1ton 8l I ! tl:! oktllilt.r 

t I. nSI/Jan az err)szako" balállal dbalt l,' F' 
úgyélJ('n. 

. "rt:llI"Z 

.Tch·nlevók 
A l,irl,!\ug rf·· ... zéről : 

:S, N. kir. jará�hjró. A. H. blltO"úgi t.auuk. 
N. N. jf'g:\ zoköny .... n.zetö. 

-\ biródg �'ag,fknton megjf-"h:IlH�n, u ft'ntirt l'dtÓ' 

köz-pgl hiróval t II jár",.. Ig-I tanuk j,:lenliotébl:n 

órme5terrel megmutattatta magának azt a helyet, ahol 
li. Ferencz leütve elózó este megtalá.ltatott. Ez a bely 
II ki� ukza e.. bo_�,;zu ukza sarkán a bo .. �zu utr7.& 
t.n. t'Z. ház mellett eltt:rüló fire,.; telf:k tJlótt van ; 8 34 Jé

pc_ bo�-zn telek crupán egy tenné,;(aból silo korláttal 

nn elhritve ; közepen 1 "" lépé�nyire II \.0. es � f.. baz

-zam között (eküdt a holla ; közntlt-n e lwlylycl �zt"m

llen nn Takác� _\nrlrá.� vendcl;löje. Az uh-7.a J lj h:p�"'i 
�7.f.;Ir:� é" hurkolva ninc:'.. 

.\.1. idl'melIekelt vázrajzon . l ·val mt:gjdolt lll']ycn ll. 

homokban hó ycroyomok találhatók (." 'Innak a Dyoma. 

hogy ott valamely test fekülit. 
A megjelölt űre!'; telken deli irányI/an 'ft,zetii három 

kpl'� �zéle_ uton II B ponttúl II t: pontig laLn�·umok 

találhatok. Ezek II láhnyomok :;tip,.;z"'izd fdn:ldü·n. 

megalIapittalott. hogy 8zok a holla talaI:-i"j IH::lnt61 

rléli ir:l.Dyl1sn haladnak e"'i meglillapittatott ;I 1;11·:jl'fln 
talliJt nfomokhól. hogy o. johh lábnak ml"::;dl·lu (· .... nnm

n.'-"omon n kü]",ö oldalon (oldozá .. nyoma \'f�ó,lott a tahjl,a. 
)le�áJlapitottuk toyáhhá. bo� az á. pont. vagyi" It. 

hulla találá ... i hel.v K. Fen'nrz Ji\ka.�;'tul. amí'ly ho .. �zu 
ukza I J.. szám alatt van. "':o·enes irán�·haD 1 1 :í lepi:_';. 

.-\ h-'irt üre" telken II (.' ponton égy doron" találta
tott, amelynek IlUnkós oldala vérc-"'i e ... 

"
amp]y hfinjl'lkent 

órizethe vétetett. 
.\. mo,.;f: leirt adatokat a következö rajz vilagositja meg: 

I > ' 
fl " 

• 
, 

--.óc .  

I I .  

• 
c 

"
, 

l 
E�·d, I:mlitt;sre méltó adut nl'm tal;ilttltott. 
A Jeg.Ylökönyvet Iczún'll uhiirtuk. 

N. S. 
�. X. 

Kmf!. 
A. lJ. 

A hf:l�'�zini szemle mcgrtnrbis·.. ntu' n 
I II .. Il jnr.l!olhirú 1\ 
III a.�7.t!mlf··he7. . I.:� fi t.oDu;olit .. hoz (og. 

.\ hlllla�zernkt �" hon · I' I "  
'rt "kk I _. � 

l7.0 a�1 ;1 IIrlJ�ag HZ nn·u .... zak· e o e egyutt tdJ o ... iti · · 1  
lt>kllJ,:n . . " 

, 
.:
�meflnYI Jen II nyomuzli'li csc-

. . V a lurosag t'!l'udOJ,! 8 manlÍlól é t , "  I" 
vo,;ok dolga. 

., r l" Uf oen az or· 

A HIJ. :11- J .  §·n �rtl!lm",I'en " • n blllotl �7.('mlér{' (,:s II 

Merkur kerékpárok �:��IlI�lj::'j�:fuá:!:��it�Ö.D(!k·'':'1 1ti,· álli,U ... rendkivül oleIÓ 
_ G . Ik . . y u,v ré.'Izletfiz l(· · 

Co. ud'Ju � aJblmuot.t&k br6kp'rUb61 
umUl . 81ko.tré�7..ek rcudkJvill 0lcs6 é. e !!ire. 

AJ:it�Ut ill en D É ., kor., albutuekMI 6. gummfkból !O .... '" 
roo. _ 

l "" ho!rrmenn, gM R Y E D E kerU:pb. 4, ..... rr6a6p S ro ugedm. r6Ue.fJ.Inek. 
•••• Tal" •• _ >6 • Z E G E D. 
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hODt?olásrn rnindij:t két orvost kell alkalmazni, akik 

közöl 07. egyiknek lehetőleg kir. törvényszéki orvosnnk 

kell lennie. 

:\ hullaszemle mindenekl!lótt ahból án. hogy meg· 

állnpitjak II holttest azonosaligát ; e célból 1\7.01. az egyé

nek. akik az l'lhaltat életéhen ismerlek. rt holttest meg

mlltatásl\ mellett megkérdl'zcnclók. (Bp. ::! k:!. �.) A jeleD 

l'Sethl'Jl II hi ró súg a hclyszini szemlénél alkalmazott A. 
éH B. ható�li.gi tnnnkat alkalmazta efrc Ül. 

Ennt'k n1l'gtörh;nte ul:\n az uno�ok bozzMognnk II 

l,oI\('zol:isllor. i's rrról II birósng je�yzökönyH't H'H? fel. 

EhlJl'n II jl'l=!.YY,Ókölly"lJen minclenckelött henne nm II 

ft: ... t kül .... lí , il-:g:ilutll. \ n �!.riR 1Dl'f:!:ll llapitlign aliIlak. hOK" 

il il-�t lI1ilJl'll l'" azon minö s�rülc�l,k taIaltattak, Ez

nLin kÓ\ t,tkt'zik a lH"h·iz,,�alat. a tulnjJfJllI,epl·tli hon
I'wl:i.;, \O:.!�'I'; II tl"i-it ÜH'gclDt'k nH'gn�·itti:-;ll. , llZ or\'o�i 

ludomán�· luirOln ilYt'n ön'get ismt'r : fejiirel..!;, melhil'eg: 

cs bnsUrl'g : l·u,k 1I1opjim a kübő es lwb6 ,·iz-;gúlntok 

oln)lián adjúk mt'g: azután az orvosok a yelerncll)"ükct 

arnl nénc. ho�y mi IY" n volt az elhalt szenczetionck 

l'gyéni :-;ojáto""ága l;!i különös állapota, a sértc.; elköw

teH:Ilt'k körühncnYl'i, II .. értes miuósege és végül. hogy 

milycJl ok ielezte dó fi J"lo.lált, (Bp, I:1I:t §,) 
,\ jel�ll esdhen tl hOIlt'zolasi jegyzököuyr (�.; Ul, ahhoz 

füzött ült'méuy I\zt juttatta II biróság tudom:i'lám, Logy 

II HfrUll;st t'h')·l,ttcn ogy ötés Ok�zltl, amely ilii l'lhaJt 

11111 hlllúnt(>1úm tomilll I:lszközz.el mérlltl'lt Óli 1''-' U IWPOIlJn.
törés ickzte ulő fL Indúl okát. :\[cgillapitotta nwnhun 
O �zBkcrtő Yélcmt'uJc azt Ü;, hogy lll, dhRlt ('{tv flll

tünőt'n elg.rcn�ült, lesováuyodott ember ,'olt, nki "l,(lc
k('zni i� [\Ii� lett volnu kepes, 

Ezzel II lll· lyózini I>zl'mlc es öl hullaszemle cis hon
ezulá" \"('/.!:l't ert. 

Itt kl'il uzonhan urrúl szólanunk, hog\" n hiroi Sll'm
tének lunnok ('gYI'·h 1''''1"1('1 �s az onoÖ)oiz�kértiikön ki\"i.it 
,·��'i·b I':IIf."t ,-t/il." i:-o, u!;ik II nyoUlozlÍ.:>, il ldYC il lizsgií.
lut �Ol ún hi l.Jallglltnndók, 

Mi tulajdon1l'p ti hiroi �zemlc ? 
_\ hirói �zt'mle fi hiTó�ágnnk HZ az l·lj:l.rá�u. hOll)' 

olyan tllr:!.\"l:kllt r·'� köruhnénn:ht, aml' hel< 1\ hün\'lirli 
l'Ijátitsrll fUllio

.
sak, IIlc,?Hzemlf'1 és arról 

"
jcgYZÖkOIl'y\l't 

\l'''Z fd. Az llYl'n t."Irpynk l; " körülmén)"cli 1,6trl;h� k :  
la;..:)' 01.\"11111/1, amt·lyek II túrgyalá .... ru l'hihdc.ik, illl'lYe 
II

.
largyula,;ol1 h; nw!.!:\ iz"'glilhattjk, lll. Il r�g'.v\·('r. II.Z esz

kol. rnl'�s"BlI1lde�u II fi)tarw..·uliison is l"lll'ts':gcs, il \"1'11-
kor Jo.uf"o"' .... i, .. nl'm , ,', \', r ·  f ·  

. '" '" II 1( I� Ol Dg t'lIll O,; IU' ''· szuüm 
\"i1lu IDerrl-"lt·lli·.. !'it" D m t  1 .'. . \ t 

. 
. .  o . , 

. '  er a !.JUlIJI' (' Il lúrgyaMHoll 
fu:.,']uk

. 
r

.
llq�\'Jz!Jgflhll ; dll'Jlbl.'n hu " .. ulaull'ly kÓz'lt:g. \ j _  tl� .

. 
k. (>)J�I\J

.
t kon�hnt:.II.'"l.'i funtosak, l'nnck II nll'�s7.elllle

l(�l' 
.
U fotargyala'lon nem le >iZ lehct�!'ge", ml'rt a tlÍr

gJllI
�
li rt'n�I'�cn u, hirosúg hdyisegi·bl.n �zokolt Olí'gtor, 

tatm, �c 'II!-�ont Iti a !;z(:mle lll'm ll'>iz mindi� tlürgös , 
,anllak azutan olyan táTfr<'nk amelyek .. ....t \ . \ 

. � 
Q.' • rOb�on szem e � 

lu·tok (·"lIk mf'g !.,� C�9.k a bely�zinén pl. a h\llla. om('ly 
r-lrot l,nd B amd,\'I,t d kell lemctni. a fülclön talúlható 
ll.lIIl1l0k, amely,·k l'h'·�znek. a leégett húz, IImdy fui-

épitésre szorul. S igy látjuk, bogy voltokép háromféle 

hirói szem le Jebl'tséges, és pedig a) olyan. amely ingó dol� 

gokat szcmlél meg és ez nunrug foganntositható ; ll) olyan 

amoly ingat1anokra és tllrtozéknikrn vonatkozik, amely 

tehát ('sak helyszini szemle útján lehetséges ; Vlln azután 

f') olyun szemle, amely siirgóscD és l'!mk n helyszinón 

fognllntO!�itható és ez II legutóbhi csoport az. amelyet, 

Illil\! látjuk. n)'omhan n n.vomozlls mcgkl"zc1csekor fi, 
bjrfJ�rignllk kell foganotositani, mint siiJ'giis nyomozó 

{'scleltmén ,rt. 
A flzl'mlehC'z szakértők Ilklwr BzüJtségC'sijk, ha ol.van 

tl'llyeluöl VlIll SZÓ, <lmelj'd\ felismel'esére és mogillHé� 

sél'� külön szakórtl'lt' m szükségt'S, am�lyl)'el II biró 

magt\ 1WIO biJ', HYl'n sznlicl'telcm szüksc>ges :  

(Jló .. i CSf'(··/;II,:I. fcs'j .'i"l'lt;.�eh/1él. umilwr on'o�l"Il van 

szüliseg, 
;l méryf':f;!'iu':l. nm ikor lll', On'OSl1!) ki\ ül Vl'g)'csz is 

:-;züksi!g"efj : ezt II n�/!yészi szakt rlői ,'izs�ólatot nal unk 

az or"zngos birJHagi vegyész teljesiti, aki BudIIpesten 

szi>kt'l, 
Hiu:,IUIJJli..,itd.o,;udl , n szuKérlói n:>lempl1)'t I; l'�zpenz re fl 

körmöl"zhanyai pcnzreröhivatal adja, pnpirpcnzrc az 
():iztrnk'Jl1{\�Ynr b:.nkn lk C'zel,re a \'izsgllhltokra külön 

fdúllitott nSí'Jtálrn, 

(JJ, tI"flIlUOlli,<;itfl.'illfíl IIZ inísszuhrtö odja 1\ yélemcnvt 

Ilrról, hogy hason lit-e a hamisitás ,·olllldnol;: a kézir�

"úhoz, avagy kinek a tiutájíÍ\'u l ir'!\tott II hrdéscs il'nt, 
A csnldrd ('S /Iétke.,; bukásutil fL köny,'szfl.kél'tök vizHgfil

ják mllg II vagyonbukott kÖlly\'eit. 
(;YII.l1fl!/rJ,'ri.<; csetén II biztositó tán;oság emhere vagy 

tüzrl'ndrszeli közeg ud velemónyt arra, hogy m i  yolt a 
gYUjtáíl módja. eszköze, helyc, icl�jo es It hiz\"I'Rzély 
IlttJ!)·!'laga. valamint ft kar nag-y!'!Hga, 

Amcun)"iht'lI R,\'I\llU forog fent. hogy a tt'rlwlt e/nu'
Imjo.'i, orvOi-wk adnak n;lemen.Yt ; l'zC'nki"til erre II czell"ll. 
Rudnpl"sh'n nm egy ld.ilön inteZl\t, amcl;vhon az l.lrnc� 
I.�!lj�s hiill

.
tcttl'seket megfig.veli k, D('\'eZtltcscn !lZ ig:lZSlíg� 

u�\'r orsZIlJ.{OH ml'gfigyoló- (is clmegyogyitó in lCizd. 
BudnpeHh'n van tuyahhfi ('gy ol"\'osi hlttÓSI\" amely . \ - . 

flIlllf I'Jlnpmü ol"\'osi kórMRIJt'n a litlÍ!<I Yéll'mcnye lwt 
fdllhiz�g ,ilja (is utolsó "éll'IllUIlI't n,\ ' 

' . , 
iini ol\'ol'i tanács. 

• • ez Ul. Igazsug-

JjJfl I·j /'rf'f! �e(ekllff az lpnrfeW"yolO ad IizoliBl'löi \"clo
Ill!;nyt. Alka

.
l�uzll:ltó l'zen felül ;;;'ukértö minden CgyCR 

1''11:11I''n, 
�
\mr!lőn yalomi ipnri \'lIgy ltózüg'yt'lis�gi IH;l d('s 

fo,.og !oIzohnn s ukkor i\)� rosol{ ' ''k' l é . \ . k , . , . merIlO o t, pl t'RZ(l , 
ahar hl\ U1:dot; szemi· 1 , 1  k '  \ . . ' .\ c , il af 1WIll, ar hutllllk vólflmlinyL 
II hrrol IJzt'ml';nd, 

Á L'l'ALÁNOS I S lIi E H ETE IL 
Az emberiség fI.lakbelye. 

A .ttS�mtéRnok ótostam6ntomi legondá.já.t mindenki 
ORmt>rl. ogyan tur6mt�lt isten 'n ' 1 k t t 

. 
hulyuztlJ hule Adá 

. . '">:tY ec uu or e .  s nllnL 
mot, cs 07, cltll mllg II tudn!! kót fáját 
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melyek 
,
közül megtiltotta, hogy emehhez nyuljon. De 

Adám, Eva. ösztönzésére figyelmen kivül hagyta. isten pa
ranciá.t, btlLtlharapott a tudás fájának gymölcsébe, a 
mire aztán Jehova. kiűzte öt paradicsomból, bogy IlOm
laka izv.;adságávnl müveljo a földet. A paradicsom bejárata 
eló podig ket lángoló kardu kherubot á.llított. A zsidók 
szintén th vol keleten koresték elvesztett paradicaomukat 
s úgy h<'pztJltek azt, mint termékeny talnju s hatahnas 
folyókkal IÍtszelt pompás ktlrtet, 

A 7,$idólwn kivül egy k�ltlti népnél sem tartotta ftlnn 
magát uly hivon a pllradicsomi lakbelyröl szóló monda, 
mint az irániaknal, kiknek idevonatkozó fogalmllit össz
hasonlitns alapján l vuhetjük fel a többi szomszéd né
pek l�gtindó.i közt. Közép-Ázsia. fenlapá.lyain, n. Ulmalájn, 
]{arakorum, I{üonliin, IIinclukus bllgylánczok hatalm8s 
elágazÁ.sai közepette, fekszik a Pa mir, vagy mint az olt 
tanyázó nomád kirgizuk nuvtlzik, a. Bam. i-dunya _ a 
vilÁg fedele. Ennek ver6Cényes magaslatain és mély tor
koJatai köz! kellett hogy feküdjék az iráni bagyomlinyok 
sZtlrint az A riaDa vaidzsa nevü nép öl'Ibazájn, es ama 
boldog éduni bon, melynek höse, Jima (sugárzó) regés 
király. ruéJ( ma is Dstmsid nov alatt ismuretes a perzsa 
rt'g,ékben. Ha az Avtlstn egyik dalában arról a kirlily
ról olvassuk, hogy birodilimában nem száradt ki soha 
a viz, nem rogyott ki soha az eteI, hogy nem volt sem 
hideg, som fmeleg, sem aggkor, sem hajál, kintll, ne 
jutnának eszébe rögtön Ovidius es Hesiodus CtJstésoi az 
arnnykorszakról, midón az emberek is még, az istenek
bez hasonlóan, gond rs kin nélkül éltuk ? 

Jima biroda.lma. nz Arinna vaidzsa, melytlt az áldott 
Dftlja, Samnrkand es Bokhara folyója szel át, éd a szent 
Ardvi, az OXU9 öntöz, Itt jel�nt meg az istenol( kirli.lya, 
Ormuzd, Jima előtt és mint Jtlho\'a Noénak, !luki is 
tl1dtnl adta az özönviz bekövlltkuzését, mely A bűnös 
em bel'iséget el fogja söpörni a föld színéről. Haoem 
Jima nemsokára megkedvtlltu a hazugságot s igy elfor
dult �i9tentöl, mire azw.n ö isslveszttltte minden fényet, 
hatalmát és boldogsngfit s az mini umberi�ég k�nyldf'n 

volt odahagyni Ariana. vaidzsat s nyugatlub vldtlkekre 
költözni. 

Jima birodalma 8. magns Hara h�gy:iiég lagkinyulóbb 
c�ócsán, a Ilukarján feküdt. Hura �In�vuzcs alaLt . . a 
Zend-Av6szl A. az egész ktlleti hegységet erh, 8 a Hukal"Ja
ból ered nz irá..uiak sztlnt folyója, az Atch'i, ,'ugy O�I1S. 
Mivel pedig ti folyó a Pamir tavai ból vOl:izi urtJIJutét, 

tehát a Hukarja alatt csuk ft Fumir érthető. A H8.l"�\:u 

Mithrilnak. a Ilnpilih!llllt·k is pompás oszlopos pnl, ltflJ tl 
van, hol nincs se hidug. S8 hóség, sem nyomOl', BeIU 
betegség, som halál, som öregség. E feHogás magyanlZtl� 
tá.hoz elég alapot szolgáltnt anml.

.
k tudása, hogy

,
a� Ard\'} 

{orrnBn.nál az irnni monda szerint egy csodutc\'o f!t, II 

leher Hl\nma terem, mely hahata.tJann.á teszi az embert 
s ép Rzert ültették az istenek e megközuJíthotlen vidé. 
kukre. Van egy mns növóny is iti, a .mindenség magja., 
mlJly minden növénynek csiráját mngáhnn hordja, R 
ha tavaszszal meleg esö hull alá, mindezt magával 
sodorjt&. es buja, zöld ttlnyészetté fejti ki. 

li'elötJó a hasonlatosság tehát a héber és az IrnDl 
mondll közt. ;\[indk'JUö oz emhoriség nrlntlllm;:igaval 
hűzza liapct;olatba a paradicsomi allapotot. núullkcttóbon 
1\ bün változtatja meg az ulőbbi htilyzetet, minllkutto 
kululrtl teszI 8Z emberü;ég őslakLtllyét, 1I1111rlkl'tlóhen az 
élut fajtt játsza ft, fószerepet s ha az irlÍniak p;lT lrllC!lOm. 
jokat IlZ Oxus, mint lughatalma .. alJh fulyájuk {O\'l"Ó.�iÜ
nM kureHik, ugy ez esziinkhe jnttatjl\ II h:hl ia mtlgf.,lulij 
ht:lyét ü Gihon, ]hson, l1idd..:kel C� lt',.út Ilf'g'y IIngy f1>I.\"'I'  
járól, melYtlk az édtln kertjében tamil"l nak " mindl'n fi)l
dtlt körűl folynak. Csakhogy lll. irllUÍllk. mint II kd..tuei. 
közulebb lakó nép, vihi.gosabb fogalroakkal hiroak azok
ról a? állapotokról, melyek fl �zt!mitáknál mn .. alaktaln
Dul mosóclnnk el. 

Do Elő-Ázsiának meg egy hnrmadik vag,r n"p
csoportja, a turan i is, mlószinűlt'g szinten n ru n  k{izö.� 
forrlÍsból merítette az elvesztett 'paradic,;omról �zóló 
mondnit, mint az árja és a sZQmita, Az Amn ós Sir 
tájéknin nomád módra elö törökök közl szinten ol.\' monda 
van Corgalomban, mely az emberiség bölcsójól ugyanazon 
h..-gycsoport viclekére teszi, hol az Ariana vaidzsn r"kfirll, 
itt oItuk égig nyuló hegyek közt, a TLiansfÍn völg.\"&hCll, 
6 a hegyek t�ltl volta.k drága érczekkttl. dt' ('gy hu.tal
mas tűz megolvasztotta azokat. B uta.t nyitott tl Iw�y
falakon át, mtllyen aztán 1\ nép ki. nyuglltm, vlÍndorolt. 

Hogy a paradicsom-monda az Indus ps ( :nnge� pnrt
juinn.1 minö ainkat öltött. azt a hinduk moo,l nkön'hől 
tanulhatjuk meg. Ha a ... irá.niaknál ,Jima. e1.11kD�1 \'"i'izollt 
Jama volt nz t'mberiség tör1.satyja, azzal a kiI lőnbsegg .... 1, 
hogy ben Uti Ut'ffiéSlIk az eh'oszlett boldogságról való 
lu\&,.vomany. hanom n jö\""ö eletbo vtltett hit is lUU,t: \'110 
IORh"'iHvu. IJt's7.ttllt a hallil nagy, islDurl.t1 .... n hil"otlalmnhn, 
rla oda ől miodt1old kövotni fogja, hogy \"(�Iu örökkön 
tartó. �m,"nrt.alan holdog:iágot ólvezzen, 

Figyolemromóltó kiiJönbseg itt mcg ilY. is, hogy II 
hinduk It. földi parndicsom Rzékhelyét többe mnr neli 
koiottHl. hanem északou kuresik, De ezztll is osak II nyll
gllhizsiul n('pok ha gyomanyait ordiUik mtlg, mert UiI, a 
ml eZt:knek koltltre. nekik eszakra esik. Itt emtllkedtltL 
Rzcrintök Mel"l1, az istenek hl'gye, 13rnbma vlirostíval, bon
uau II biblitl.i ncgy folyamonl!: megf ... ,ltllöleg azintpn ntiR.v 
folyó özönlik lilA II vilAg mindauegy tája rolt'. '11o"ábbri. 
II �Il'rll mögött foly fi l�ll"ll. fl folyók nn,Vja, Partjai n 
hll:ül " I  Uttll.l'Ilkuru<; tartmnó,oya. hol (UI ulsö urnhtlrek 
holdogn.n és bún noll>.ül éltek. Bizonyos, bogy 1\ Ras :\ 

Magyar Köztisztv[selők és Állami Alkalmazottak Takarékpénztára 

I 

Köztisztviselői kölosönök 
törlesztésre. 

Előlegek értékpapirokr •. 
Osaládi házak és telepek 

léte,ités,. 

részvénytá rsaság 
Bu dapest, VII., Erzsébet.kör .. t /2. 

-== Te/efon /53 44. szám. = 

Alaptőke 1.000,000 korona. 

Kölcsönök lakbérletiltás 
ellenében. 

KUlf61di pénznem,k vé
tele és eladása. 

":I(,I('II(I( n�ull �III" . értl!kpnpirokra, !lorsjegyckre, vlMkl Inté. ll'll'k j·"\J!H·Il\·CU·C. 
�.b:"ulI\l� I költ'sö'llökl" (olyósitUDk k('r.e�'ég m('lIclt \'agy Jelzllln�m hllloSltH. ellen.J.ben. jutányos !i;amalh! l(') mel/eU. UI1l1'1111�ok, IlItÓZ\ �II) �\k Cll cJWIIU ... \k IIl'�rcdéS""1 cl\'4Unljuk 

Igen 1II�\rslllH.'1t koltscGek Cebznmltú.!IlI"al. 
V(.'''Iúink és t>hllluuk ertékp:lpirokat, idegen p�nzekot 
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n-'v jfl vagy II .Taxarte!tt vagy az oxwrt jelöli, � bogy így 

8 bintlu mondo II 1,:nYl'g?Leo csak az árja 0{'11I::b b?gyo

mJinyoít lámogfl.tja lfíndenl ós<;z�vevtl h�
.
hó.t, a �IT é� 

Psma vidd:,-. B PamiT mag8�Jnl:1i es a TblBDfl{m vOl�y(:l 

közt �:t-'rl:�t'ndő m,�gközditJJ bj(..Jcs-��g�d az lomlwrlscg 

kör.(j!l ris·!aJ.:6bl'lp:. 

KÉPEINKHEZ. 

Frakn6j képek. 

:\ li(; JJ!'jn� (>J{Vikóo Iwmut:ltQtt Frulinó vlíra még o. 

1!J\ngkor j/Hrib61, aMmI 111, jtl61Jijl \'0 Jó, m i).;!)r lj nn
J,C:\'ol'-h IlrIJd"llTIut hirtolw!';al mu�ok, vH�.r()n1Jk e� joh

h;i:L�'lIík vú!l:lm';rf', ('gy &rrl1 uHwJma,.; lII."l.\'I.-n, J�f."rjJJk:ilJh 

Deb"zI'n m .. gki-úditl1t:U.í maga"llatokon. nini kat ('pit ,'I 

fI.k. JJa1.;"llk min/kn r��záLf'n tal:ilunk !U!SfIDliJ lonlg:
, úBbat.. /lZUZ ho.'(.Y )"J.,rtö)JhDl.·k mar f; ... ak a romjail, ml·,i 

alig ,·p-y-hlltj li ll rnq.{ .közülök iJyon jiJkarhan ('fi I"k
)18.V, ;',Uul'0lboD, mini II rh� IduJJ1 kZI1Znrlo); !őrlr:Ill,lm i 

I�mli'''('ül tl'''inllll�tjí Fruknú y/i ra. 

,\1. orel.lÍ.g nYIlj,(flti J"'�f7.'-;D, tL na�ymHrloni lí llnmá .. tól 
kijrű)1wIQ) "gy óran .... iru CAÚ Rozálj8-)"'!{yHé� et.,')-ik :,0:: m 
m8glJ� fll.ikllÍi b,:rl:7.Án líll '.�Z a nir. Erl:fl..rb,'n fli: ,\ra
goníúhi,) (U7. I'g'yhor önúl1,J �pnn.rol kirúJyaü:!!Jól, ille 
�l.:irrnlJz!Jtt J:ajútl �fórok ";pitdjpk a Xl1L Ilz:izad \'égr'D, 
akik II frnliOr',j "Tli(�:'Ig:

, 
'W\,(, alHtt j,;mnrt NUll nll6'Y ki

II'rjerJl"'!ü urndulmut rokoJlllk lól : a Hánk bán fdm'(."':· 
li.il öriikiil!i'k, ,\ I�'la)ád ul'J)w) f,:rfliwTjll : Huj(jti YihnoH 
gróf 1 1  �:,-t,/'Il zlíloglm adto az "gé!:!/. rrakn/li f.rrMl'Ílí�CJt 
A lherl 0Ii1.1ník IJ/'f(�zef.(nek, aki II Bajóti !"iÍnyulúdok 
j��ltil .il> i"jJiil1úron rrwg,�7.prezvén. IItúJainnk egé�z Hi':.!.:!-ig 
IJlztOl"lIotttJ l' f(HHni,j !l:rM�ág/)f. Ekkor fllwn),:m IJníJyj 
adfJmlinylil;nt uz Jt:�l,l/ rlujz'y-f'�alnd IiI ,d,)" , k"liiJI. 

-

Az E�zlf,r1Jliz.l'-f�;iIl J:íd fm,dd� (,W'�z II bonaIIlJlít;i-iíg 
\/1dl/l'lci \'i�"7.IJ. Az Uf";Zlíg kiiliinhéjz{j r(;R,wín jf'en na"\, 
kitf�rj/'fh',�ü ur;lfllllmulmak, ln-E� "/Írna!., közfiik '"' ; , 
munkál'Ki ,,(mw k iH t ullljflonQslli voltak, � midőn I fi.:! I 
hl:1J It uik(,J�IJlltj:,rj h,;kpköll!� fll kalrn{"al Betblen (" ihor 
l:rdl!lyi f'j,'df!lem \!l1nkiic''ffJt i� mflj:!::ínak kiivph,!t." 'I 
hKZfl�l.l'r"t" tiri,1 ,:!t l\jdllyLGf!ég'�'rőJ IliTI'1'! g:dfmlai 1��l,
lf'rlaill,Y )fiklóK gróf iink?nt aj;ínl(J\I:, ri') �I'mklíf:s \'fi rnt, 
,'q,kh,,/.O' lj j;iI;,),4ht bizICI'Iithl1'1HU. 

JI. hTflilJlind király. hf)J{\' fl na�yl/llkii Wllr f'm,� lilkn 
ő� :��tll:� "

�
�K/;1 �,!t 11IIzll

,
lin� ,�Id()zafké'iz!o;ég';t mr-gjuta ImazzlI, 

11,_ .... I" I JJ1ltJ lIH ho .:!-un k" lt okll:vd{'hen 11 rruku(,i 
�r/'

,
r�1I1-g0

,
t l':i!1rnaTto

,
D?�1 l'g]'ütt néf{\'szílzezl!r ma� Yllr

fr�nnl zal?�I)g: f:
,
r�J�I� arlom:i nyozta nl'ki, ronja I (;:! (j

I�an ,I'�)' I!JlIlJb 1
"

and,YI o�lo\'ríJ ben fl fritknbi WM ('ziIOliv/d ,öruk Jn�f)n H� Imltol: ntottn ré,iZ6rf', 
J',ttbl 

,
az irljJI,�l kez,lve II (mKn/Ji urrutrlloJn valamint 

11 yrM nitlII H.1" !o!en újjlí4pí1tIJb,tl Jo'rlJkl'ó ':{LTIt lillfln
�l�Jfln '",;zt.!r!a(lz,V birtok mumM H it nagy sí hlflzntnkknl 
Jf,ku:!tIUl IIIMf/H "úr. miHt iJifhizomány. II f'"uhi.rl herI'l.�:gl . anWa "ml'lt, ngiJb61 Hzúrmazó gaiÓlItIli l�ztortllízv " lkI6� iJ"rI'ZI'�, � rulm6 f.iTfÍ)ifiH Urfi ""I I 1 I '  r . . 
I I ·  . r' . ' . :ro l' >I 1.' !lTl ('JI'-
".! ml gm JIl r, !-io ..... ron m l'rn.'f' ,·,·,,·,· k ,·,·" r,','" " I · 
k l

' ': - .... ' � n I 'IfJlITlJfl, IIrtO-
',Il mn \'flf', r�lI1 IM. Ell ritka múkinl:HciyeJ, {'rr1l'kl�t\ kl� I(:i-",d. rf'nrlkl'\uJ IlJnull!á�f)H C'HuJáfli irntRi I ul ' . r i  , 

d tá ' I 
. , J onll l'" "gy-

," 'r/'! J!:h
,
Z R� rava : mint \'lIlóIIÍLgo .. lanfltörV'nr'ti rouz/'lIm lIIúfortr'nf:!l. \lIIKl11mt köz- I" (" ... I.·dl··r!' I ·  ' 

" ' .;, I) Imf' l HZ/'Jnpont-"/JI I'tlhtntllJaIl II IwzmúveJőM, üUyllt 8zoJgú.ljfl. 

HIRER. 
Gyászhir ' A lsósze)cstei Szeleste)' Károly, n.v. c�, és 

kir. czimz (:1I'/j n.!zérórn8�{r. Il magyar �?a'nt korona or

oizüg:tihoz turtoz<J c<;endőr,.;"'� \'olt (')ül,'Yelo-hcly�tteBe, 
(O)Yfj hó I �-én, fi::' é\'e� korában Budapesten meghalt. 

Hűlt f<..1cmc - n. megboJrlogult VégRŐ akaratához ké· 
pf!!ft - fi katonai pompa mellózésével, II 8zem1eköruton 
levő Illtorjní Altorjay Imre "ozérőrnagy. csondórBégi felü

�'yolö kpp\'iHeJewhen ia megjelent postupiczi KOtitkn Pál 

\'�zórijrnJtg'y, felügyelő-helyottes eIén nngyBz{lmban meg

jPhmt blljtarsnk efi alárendeltjei bensőséges resz\'ételével, 

juli ll� 1 7-,:n, ddlltiin négy órakor, fi Damjanich-utczA. 1 1-. 
Rzúm alatti h'Yó,�zházból, a reformátUR vaUás 8zertart'Í.sai 
l=i7.(>not, nz új ki"Jzlemdöl,en Jul'Ő családi sirhoJthnn helyez
f" 1<:tt őrijk nyugK lomra. Jl:thílát, mélyen sehzett Hzeretö 

I.ih'csón livül, gyaszoJják II Lázár, Sántha, JJonintb, 

Csiky es Giidör ('HH.litdok. Ravatala ff:1ött őszinte tisztele
tünk l ohogiljút mi ir; megbajt\'a, emlékét kcgyeletünkhe 

J.firjuk, Lf'!,ry,'n áldott az emléke ! X)'Ugodjek hékében ! 
Adomány. A Ir>t�iijtendö cs('ndórsé� intern[Lfus alapja 

jl1\',íra újabban az V, szÁmu cSHndórkerületi parancs
Dok'uígtol :!5 korona Colyt he. Ez�n ÖHHzf'ggel nz alap 
\ 1If.(yonu .:!7,�'il korona }ol,\-) fillérre '!meJkedött. 

Epitáfium. f.lapunk ínlyi, él'í :!;'J. fOz:í.mának .JTirok ,) 
ronltábun közöltök volt, hogy a VittiliH Imre ral,ló
j:,'yilkol'L íiltld, kötelessége hű toljesít(;so I(özbon agyon 
hitt nóha; \"Ilradi ,Józfl�f Öl'svt'zető ero](lket u hajlá.rsi 
k/'gyr·h'l simmlékkel örökiti meg. A némotszentpéteri 
f l'm" tiíll/Jn nyugvó ÖTliV(>Zl'tij pm'lIi fdp. ('meJcndó sir
köv'" IJI. iJ ldékps Ile!yf1n megálhlpílott kÖ\'(ltkezi) C /·l
nat ffJgju ülw ... iteni : ,Varu/li Jbzse{ nl .  kir, cRcOflőr 
ií�,"\'�Zfltő ('rnl?ké�c� - ld Rzü l etctt N(�mf;>tszf'ntJletcr 
kOZHf1glu".!D l kx.t (�Vl szeptemher bú 1 9-�1! �S :lZ 1 n I O. 
(-VI HZl'ptl,mhl"r ll1j (j-án, a hihnrv,'lrmegy(oj Berettyó
�z�nhn{lI::tlJn köy;, .. ég 1 a�lhí

.
r;�h[Ln"

.
"jtitlis lrrJl'c rllhlógyilkos 

,dhll, hu 8zo)�alattulJc!HIC"l kozben orozva ngyon lö\'u-
1,'H, ('rnelte a hajtárHi hgrf'I(1t I � I :L I> 

,
Egy pr6bacsendőr megseb8sítés8, })IlTfUlzkiv SikuJae h�1 J lec�, l I t1nya�l,

r�(�g)'c ésímp;! i lakos, jlltiUR 1 1,-én csle �11�JI(�z omkor I'
,
orll:l Lá�z,J6 f'lmnpni ör,":IhcJi pl'ÓhflCHend

fllt orozva mcgtulTIac1bL f. .. egy hotta I ha)ántók:it mog. 
iitw� HlÍlyOHSID m ('�'MfJb(lsjtetle. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
) Czukorp�tl6 n�v�ny. An ll'nm argf1ntinni botaniku8 J araguay d<::)amfJTlkal államban �gy oly növényt ftJdo?ott faj, mulynok

,,
:\ czul<orhoz basonló tulajdon86.gai vnn

nalt. Ez n nov6ny, muly n.lig éri al o.z egy decziméter 
magllBHngot, az Anambal-rolyó partjain fordul elő. Szó.rft.no.k egészon czukorizc Van. LuvoMnek ugy loncae
nl\gyságu rÓSze clegtlDdő, hogy ba szájunkba VUBBzü k 
h�gy HZ

,
ánkhnn egy órA-náJ tová.b)' tllrt6 édos izt 6ro/ 

zunk, bflrom vafQ' négy lovél pedig ogy csésze ká.vé mcg
édu8i�Héhez tolJ080n elégscn(ls, li'n:ok a I t I t k 
azt bIzon T lik b 

,." apnaz a a o 

b�n �zt 
y

� J n
�
' 

ob"! fi. .cna�Oh(H -Dok , n minl Pa ragully

, 
' ovónyt nevezik. nagyobb ozukortartnlma 

van, mmt magának a czukorna.k, 
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Drága vonatkésés. Egyik amerikai á.UaID, Teus 
lóaJlamügyesze a napokban rendkivül fóltünó birsággal 
sujtotta. a Chicago Nea Island and Goll Railvay társ8.
dgot. A vonatnak több izben harmincz percznél nagyobb 
ké�éBe volt 6S Texas róáUamögyésze ezért 400,000 dollár 
birsagot szabott rá. A társaság a törvéDyszékhez fölleb
bezett, ám alkalmasint eredmény nélkül, mert Texas egy 
ója.bb törvénye kimondja, bogy a harmincz. percznél 
nagyobb késéseket Dagy pénzbüntetéssel kell sujtani 
A törvény igen szükséges volt, mert a magántárs8sá
gak má.r borza.lmas könnyelmöséggel jártak el 8. for
gfilom lebonyolításában. Rendről nem is volt szó többé. 
Gyakoriak voltak a há.rom, négy, öt órai, sót a kilencz· 
tiz óms vonatkésestIk is. a minek rengeteg baleset 
lett a következménye. A Chicagó vasút négyszer késett 
Egyszer két órán iii hosszabhan, háromszor félóránál 
hosszabb ideig. E negy keseseTt a társaság körülbelül 
öt millió koronát fizetett, egy másik magánv8aút pe· 
dig, a Missouri Kansas Texas Company pedig már 
hónapokkal ezelólt 200,000 dollárt. Ez a társaság annak 
jdején rölehlrezett a birság ellen l1.m a keresetet eluta· 
sÍlották és ezért hiszik, hogy a 400,000 doBari is ki 
Ktlll fizetni. Ez lesz n legnagyobb pénzbir&ág, a melyet 
valaha rendőrség kisza1Jott. Ha nálunk Európában is 
elkezdenék a vonatkeaesekért pénzbírsággal büntetni 
a vasutakat hej de Bok előkelő vasút fizetné utolsó pén
z�csk6jét büntetésre, nem is szólva a kedves vicziná
lisokról, a melyeket dlrekt azért építenek, hogy az 
emberiségbe kellően beoltbassák a türelem nemes erényét. 

Diplomás h6hérok. Szinte hihetetlen de igaz. holp 
voltak már doktori diplomás hóhérok is. A sok nt· 
kaság között, melyet Stuttga.rt varosában öriztek s �e· 
lydt 1857·ben tűzvész pUBztitott el, volt egy bárd, koz· 
vetetlenill Sándor württembergi herczeg ortékes pallosa. 
mul1ett. A bárdba ez a mondás volt belemaratva ! - Ne 
tégy gonoszat es veled se követnek el semmi gonoszat. 

Ez a bárd a négy Bickel-testvérnek, Márknak. Jakab· 
nak, Andrásnak és Jánosnak volt a. hóhérbárdj�. Mind 
a négy testvér Stuttgart város hóhéra volt. HSTID.!Dczegy 
esztendő alatt (1660-1691) oem kevesebb, mmt 
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bünöat végeztek ki. t 680-ban történt, hogy 1. L�p�t 
nemet.római császlÍr és magyar kuály ?p abban az l�O. 
ben lovagolt bu Stuttgart városába, mikor egy. PUjto· 

.gatót és egy gyilkost kivégeztek. Az uralkodó vegtgnézte 

.az aktust. A két idősebb testvér, Márk os Jakab oly 

ftgyesen végezte tisztét, bogy L Lipót jntalmnl az orvos� 
doktorátust adományozta nekik, miáltal meg volt nekik 
engedve, bogy orvosok gyanánt működjenek es minden 
teati bajt legjobb tudásuk szerint meggyógyitsanak. 
Ettöl az időtöl fogva mínd a ketlen oda tették nevük 
elé a dr. jelzést. E két emberen kiviil mSS hóhér 
nem volt doktor, ambár, mint egy csipősnyelvü latin 
krónikás megjegyzi, a hóhér nem egészen méltatlan 
az orvosdoktori czimre, mivelhogy minden bet.egséget 
gyorsa,n, biztosan éa sikeresen még tud szüntetni. 

Szerkesztői üzenetek. 
A 8zerkesztOség a szolgálattal kapcsolatos kérdé· 

sekre és névtelen levelekre nem válaszol, kéziratot 
vissza. nem ad, levélben pedJg csa k: Igen lovételes oly 
esetekben válasw4 ba a. válasz - kényességénél 
t01.�a - nytIvánosan meg nem adható. Kérj ÜK: ennél
fogva oJvllsólukat, hogy Jeveleikkel bélyeget ne küld_ 
nr.k. 

Egy hav1cUjas. Né\1elen lHelekre ninc.". YtÍla�znnk. 

27. k. j. Igen. A. hó végéig rendes ilIehnénp,'it huzZ&. 

Zernest. �[egkapjB. LegközelebL. 

25. Megilleti, ha Uinyleg paran�nokol. 

v. 1889. A hogyBn Ön leirls az esetet, oem látunk oz őri
zotLo "ételra okoi f(·oDforogni. 

18HG. l, PeWgk6rréoynyel esetleg beszt\mitják. 2. Ha a I'zol· 
g4lat meg van szakiha s oz nem önhibájából törUnt, b�!'lzArnilják. 

n . .K. 1. Ha az illet(i a mebészeti tanfolyamot sikerC'sen el· 
"i!gozto, igen. 2-3. )lég nincs rendeZl"8. 

'EndnlvAgyó. I. Nem vál13lkozhatunk rá. '"1. Ha a Ilzobályoka· 
pontosan betartják, ily kérdés fel sem merülhet. 3. �\[egegyez""i 
MI függ. Hn nem tudnak ruegogyczui, ruajd dönt-enc k az elóI· 

j/ir6k. 
CsanádI. Csak egyszeruen sz.ó.mit. Sorsjegyei neru nyertek. 

Öreg csendőr. ;\(iot az altiszteknek. 

1881. I .  Szohál�ndolctileg kell hop.' rendeZTe legyen. 

2. Igen. 

NyugdUas őrmester. azon idóponllg, mig tlln.:"leg�en sz.ol· 

gólt, nézetÚflk ll'lennt illetékes, azonban n hivatalos rt;<T.letintkz. 

kedé!\ok még nincsenek kiadva . 

1000. A lrorona6n;éghez nem lehet átlépni. 

M O S K O V I T S 

RÁ 

a natom iai czipő- es csizmagyár reszv.-társ. 

M. kir. csendó'rség, boszniai cscnd6rség, cs. és kir. közISshadsereg szerz6d. szállitól 

Buda pest, Rákóczi-út 6. sz. Nagyvárad 

A-án'ja elsörendű chevro- és boxbőrből készitett J 
··d · á b . I t különlegességeinek szerzO eses r an, resz e -

fizetési kedvezmény melletti szállitását. II l: II  

Kívánatra árjegyzéket bérmentve küldünk 
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HIVATALO S RÉSZ. 
Biintetőjogl döntvénytár. 

J. Vlidlottoak az a tptte, hogy mint II sértettnek me,l2;" 
rendeh!sek g)iijtesere megbizott ügynöke, ahho) II ozal
ból, bogy magáDak jutalék czimen jogtalan vagyoni 
hasznot szerezzen, n serteHet bamis megrendelöjegyek 
bt!mutatá�ával té,'edésbe ejtette és megkaro�ilotta. c�a
his vétséget nllapitja meg. - II. A pusztán olyan mag
rendeJesek gyüjteséve.l meghizott. ügynök, ant�ly meg
rendeIéseknek 6lfogadását (l megbizó maglinnk tartotta 
{anD, ft Btk. 3R L §-únak �. pontjában felsorolt szome
Irek egyikének sum tekinthető. 

(Curia. 191;) I,brosr �1 .  I�SI I9B. sz. a. III. Ilt.) 

.\ munkaadónak kölelessegében lm minden ó\-intéz
kt:dest megtenni arra nszve. hogy alkalmazott munkÁ..
sai tl'�ti apasge es élete Yeszelynek kitcye ne legyen ; 
elitéles, mikor A vádlott ezt a kőteles gondo�!>lÍgot mu· 
IA<.;ztotta el s ezáltnl okozója lett annak, hogy az egyik 
munkós fl forró malátaval telt tartálrba beleesett és 
oly !fulyo:3 égé"i sebeket szecyedett. ho'gy ilDnak követ· 
keztében ellinlt. A Curia. az alsó fok áltnl m...gallnpitoH 
tenyt-kho! azt fl ktiHltkeztetest yonta le, hogy n vád
lottat büntetöjogi gondatlansag terheli. 

(Curis, 1�11:1 februnr 21.  1�58 1 9 1 ::!. sz. n. 1. Bt.) 

Lopás czimen mondatott bűnösnek a. bérkoc6iutas, 
aki a bérkocsit kort'lbban ha-öznált szemely által fl. ber
k�'csiha.n .�ele�ttltt tárgyat, a

. 
bérkocsis tudta s belcegyc· 

Ze!\8 nelkul Jogtalan eltulajdonitns czélzntlival l·hl>tte. 
A �. tli.bIa jogtalan elsajntitas '>étségét (Btk. 3fj7. §.) 
állllpJtotta meg. 

(Curio 191  � jan. 9. loU 1912. sz. n. lJ. Bt.) 

Yndlottnak az a tette, bogy fl szolgálatad6ja részére 
érkezett pORtn�tal�ányokat jogtalanul mngo.hoz vette, 
n�fJkra � postaI kulc1l'menyek átvetelére egyediil feljogoSlt?tt cZlmzet!nek nevet rahamisitotta es e bamisitott 
okirato

.
k alapjan �z utalványozott összegeket felvette : lopás e� magt'ulOkuathamisitás anyagi halmazata. 

(Curlll 1 9 1 1  gzeptember 28-án, 6US. sz. Il. lll. Bt.) 

SZEMÉLYI ÜGYEK. 
Okirati lag megdicsértettek : 

A m. kir. bonvéc1elmi miniszter ur által : 
Kovacs.Buoa ,lózsef, II. szamu cSt:!ndörkerületbeli já

rtísörmester, egy rablógyilkossng tetteséoek olfogása al
kalmán\l teijesitett igen buzgó és ercc1menyes szolgá
llltáért. 

Debreczi .József, YII. számu csendöl'kcl'ületbeli já.rás
őrmester, kiváló30 buzgó es igen eredmónyes szolgáln· 
taiert. 

A magyal' szent korona országaihoz tartozó osenclör
ség felügyelöje által : 

Racsa Istvan. III. számu ('sendörkerületheli öravezet6 
ez. önnestor. egy rablógyilkossÁg tette8eine� k ilen oz. 
napon át tartott fáradhatatlan, körültokintő, Igen lele
ményes és ügyes nyomozás utáni kideritése es azok el· 
fogása alkalmával kifejtett eredményes tevékenységeerC 

Előléptettek : 

1 9 1 2  julius \-év", : 

a m. kir. lll. számu csendőrkerület álloroányáhan : 
Kele .JÓzsuf, Winkler Adolf. \" nazlaxik András, I{t!>le

men Mibruy es Znjzon Jáno� ör!lvt'zetö ez. örmestel'e)[, 
rlntll'slcI'ekkl: továbbá 

Picbler János. CatilDzáró Károly. SZt'ntmiklósi Móricz, 
Szabó Gy. Sándor Ill., Astih�nn Dániel es Szepcssy 
Jenő cH6ndőr CZ. örmestel'ek , 6),,�vezetó ez. örweslcl'ekké. 

Házasságra léptek : 

A m. kir. VI. számu csenc1öl'k�riiI6t aUománytiban :  
Kóbor htván csendül' ez. őrmester, OMh hénoeI, 

191  � jllniu.s 1.5-en, Samodoll. 
�ngy Fercncz örsvezetö cz. orruestl'r, Pánek Emmó,

vnl. l!) 12  jnnius l S-lin, Nyil'lidon. 
A m. kir. VII. számu csendőrkerület ó,llományábnn : 
Bakó Balázs csendőr ez. őrmester, Baricz Vilmó,\'al,. 

1 9 1 1  augusztus to-én, VárdotCahán. 
Fehér József csendőr cz. őrmester, Németh Máriával 

UH:2 fehrulÍr 18-li.n, Tüskeváron. 
,. 

A m. kir. V!ll.
" 

számu .. csen�örkerül�t tillományábllll : 
Gombos Istvan orsvczeto ez. ormester. BtHory Julianna 

Rt!btlkáyal. l!) t 2 juníus �g-én, Bnjon. 

Könyvnyomda, 

könyv., papir- é s  

irószer .. keres ke

dés, a magyar kir. 

csendörségi hiva-

talos nyomtatvá

nyok legnagyobb 

raktára. 
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