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• Esperanto . • 
11'111: Pl"otectoj' SeCllritati. •. 

E szóval már lapunk hasábjain is találkoztunk s azért 
nem lesz erdektelen most, mic1ön az .Espel'anto»· 
világnyelv 8zületcs6nck 25-ik évfordulóját ünnepli, a 
viJógnyelvekkel általánosságban és az .Esperanto.-val 
külőnősen foglalkozni. 

Az n törekvés, hogy az emberiség egy közös nyelv
ben ogymnst megértse, talón épen olyan régi, mint a 
babylon i torony épitssénél keletkezett nyelvzavar, amely 
az addig - II biblia. szerint - egy nyelvet beszélő 
emberiséget nyelvében megzavaTta és fölclönfutóvÁ. tette. 
'fudoml\nyosiln o. franczia Descartes és a német Leibniz 
foglalkoztak először egy vilá.gnyelv felépitésóvel. 'förek
vésüket előbb n }o.tin, később II fmnczill és angol nyel'\'" 
áJtnlános használata. hiusitotta. meg s tényleg még ma 
is u. diplomaczia hivatalos nyelve a frnnczia, a világ

kercs){edelem nyelve pedig (lZ angol De már II két 
utóbbi nyelvvel szembon is versenyre kelnek n nagy 
német, spanyol és szláv nyelvtörzsok es eV'-61 bizonyit
ják azt, hogy egy élö nyelv II '\'"iJó..grorgalom lebonyoli
tásárn. nom alkalmas. 

Marndnn. még il latin nyelv, mely mint holt Dyol\" a 
népek irigységet fol ncm kelthetne s szóbőségével, 
nyelvbeli szépségeivel s kliLssúkus irodalmávn.1 leg
jobban szolgálblltnn 111. érjntkezé8 szükségleteit. Ámde 
Il latin nyelv szabályai oly sokfélék és nohezen elsajátit
batók, a szabályoktól való kivételok soknMlgában oly 
n6bé� eligazodni, hogy pl. ft nyolcz gimllllziumot végzett 

f'mber, miután nyolcz évig minclcn nap ogy órán át 

rószosült In.tin oktatásban, o. végóll. szüksogből le Ind 
valamit latinból anyanyelvére forc1itani, de \'ü'SZ!\ lDiÍr 
nom é� ogy latin társnlglist folytatni Copen llaDl képes. 

Mindemo köriihuónyok szükségost>é tottél! egy ,-iltig
forgalmi nyolvet olyképen nllítnni össze, hog"f az kön.y
nyen olsajiUitható, SZllv(tíhan minden folesleget llleUőzó, 

nyolvtnnlUuln pedig o. leheld legegyszeriihb lcgyen. 
Az első ily nYl1lvct "Volapük. néven Scbltlyt!r János 

Márton Hzzelstottelli (Nómetorszllg) plóbll.DOS bocsátotta 
világgá. Ez II mlinyt,lv ogyszoruség tekintetóben fl 
kövctolmónyeknek teljesen IUtlgfolol, llyol\'8Zllbl\l.vni �ok
han hasonlítnn.k IL mngyar llyolY sznbúlYluboz Illír 
Hchil'yor soknyolviisógo dnczára, ópen ma:rynrul IINU 

tudott de hlitránya az, hogy voltaképen megint csak 
az angol nyelvre támaszkocljk B igy megint csak egy 
teljesen ismeretlen új nyelvet kell megtanulni. Így 
néhány evi kisérletezés után ez ll- nyeh' is felt'déHbe 
ment. 

Több sikonel járt dl'. Zowenhof varsói orvos vállnl
kozása, ki 10 evi munkálkodás után O:iHj'-ben, tehat 
�.) éY olőtt adta ki elsö .Espernnto.-nyelytnmit. 

A nyelv főleg a latin eredl,tü nyelvekre (fronczia, 
olasz, spanyol, román) támaszkodik, de felvette mind
azon nemzotközi kifejezéseket. melyek minden művlJlt 
ember nyelvkincsében feltnlálhntók, tebát köztulajdon t 
képeznek és bö�itett6 meg az angol, német és szláv 
nyehtörzsokböl vett kifejezesekkel Nyelvtana I G szabályl 
tartalmaz s o szabályoktól egyetlen kivétel sincs; tehát 
a nyeIrtIln maga egy pár óra alatt mindon közép
müveltségü ember által könnyen ell'ajátitható. A többi 
azután n gyakorlat dolga. mely főként forditásokra. 

szoritkozbatik. A nyaJ\' összesen mintegy 1000 azotöwl 
rendelkezik s ozek képzök acgelyé"el alakítbatók ILt, 
hogy bármely nyelv tudomá.nyo� vagy szépirodalmi 
múvei ezen 1000 szótö segélyével mindl'n ertelomzll\'1\.r 
nélkül fordithatók cspernntóra. 

A villi.guyelv természetesen csak mint nl'illzetköz,i 
forgalmi eszköz van gondolva s semmi szin alatt stlm 
czclozza a nemzoti nyelvek kiszoritásáL 

j)1a mnr nz Espenlllto-nyolv a viJfi.g minden országá

ban el nm tt'l'jedvt'; számtalan egylet munkálkodik 
terjesztesén ; sznldapok, szórakoztató ol\'o.smányok. nyelv
tanok nagy sokasága gondoskoilik il nyeh- könnyú 
elsajtititásnról: lieroskedt'lmi- cs ipanállulatok bn'iznúl
jA k mint ll>nlt.1z6si Ilyel"et; é.vi nomzetközi kongrt}8szU
sok szabalyozznk a propaganda és fejleszteö szükség
letoit. 

Nómotol'szng, Ja!lIín, }l'rnnoziaorszt'tg, flZ amllrikai álll\
mok ép úgy terjesztik 1\ Dyelwt, mint a kitiUhb állnmok 
között Romnniu él> Hlllgliria � ez államok eg",es iskohii
bfll1 - még fi népit\kolnbnu is az Espernnto resz
ben rendkhüli, da reszbon már kötolt)ző tnntnrg.r. 

Egyolőro ft biiszkl' Itngo! zúrh:ózik el al. tJspt.'ronto 
tauuló.sfitól, mm'Í hozzá van SZOkVR, hogy pL IlZ él�,I· 
mes !:Ivájczi wnMglós, pinczér, szohnlún)-. ktc'reskedó 
az ő kedve",!'t, na mug az odabordott millióiért ugyis 
megtanul üngolul. Áwd{. nz J�ijplmUlto mlÍl' II Svájol5bllD 
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VUIZI e a ulri:: · o ' .  . 

DI:ID ntiJJlu., hünt'm 
mOlglllorn, Iw-ly juJsZB.yáboz lJiveD : 

.l'.!t: gutú rnalgrlloda, konstantu fro.pant{t, tro.bora" 

la mon tOlj gnmítan .• 
(Mi-g a bs CIlI:\pp is, óJlondóan eFlVl', átfuTja II grunH

heg:r�l.) 

Hogy roily könnyű az espernnto-nyelr elHajá.titás8, 
BDIJUH \,h;cmlltékAul álljon itt az en �l:iperanto-tanul
málJVliim ,: '.rcdm'�Dyeim rövid leirá�a. 

CI év�K koromban kozdtem u nyelv elBajútitásávnJ 
foglalkozni ti miután napi cgy órai foglfilkoz9.H mellott 
�b'Y pár nap alatt 8. nyelvtani 81.ahályokat megtanul
tam, k�t h6nap mulva máT leforditotte.m llerczeg 
Ii'clf';ncz (!Ifi HlheH1.é168ét B ma már tti magyar olbl.lBZé
lés forditáHfl H",rezegtő!, Berczíktöl, Ró.ko8i Viktort61, 
Koz/Uft Andortcjl stb. fekszik H6komhan ft ezek kÖ7.ül 
né�.r dlJcsz,íMH JI" rczI!g F"rl'JJClztől már Ul, f J�8p<:rant.n 
BíhliotfJko lnt'$rnaciu. (nemzotközi �Hp(jranto könyvtár) 
"gy fü7.,�téh(jn ú! megjelHnt. Amit egy öreg ember vén 
fej, .. ily könny�n olvég�z. U1. �fIY fiatal rugékony l.llmé
Dl,k c :ak jút6k }(jhet. 

• 

Mind'Izoket pedig uz6rt mondottam (JI, mort az (.n, 
a. jrivlJlJl) lát6 flJlrogbom szerint vannl1k mOBt már, da 
l&Klll'·),; ji:iviíhnn még inkAbh alkalmak, midőn cHondl.ir
ogy1i"nlJk ia bUBznát vohatik cgy nemzetközi "iló,gnYI'\"

nek, hb U1ÚHkóp nem iR, de 1i�6ra.kozÚBk6pen thi a 
világirodulorll megiRmorélH� végott. �f�rt \U.ll ám !iZ 
EHp!:runt{jnnk B:ltzdug irodallWI. úgy "rodat i müvakb4'm, 
mini lOindun nlHIIv,el irodalmi ümnókoibőJ. 

D" t411án (�gyjjZijr mllgindnl az idegenforgalom B. mj 
vlÍrOlmiokhafl, Hirdőínkbfm éH a terrníÍHzol Mtal oly buja 
H'lljpHégg'JI mC,lglildott hegyvidék/Jinken ia. NOmCHtlk mi, 
nkik fl tlllltüh:thl)n bODllO Münk, hanem u nBgyközőn
Klig i� m'JgKzoktu mlt.r n cf!(jndőrl fi, kultuTli- lorjeHzlő. 
j(,tlI.J.: tl,kinlolli. nl� 1111 az idlJgún turiHta, kűlőnöBcD ti 
Mohi uluz6 némd, fmgQI és f.rIlQozia vftndorláfiJli köz
bun !léhll "f.Q""gy cl;ondörru bukka.n, oki hu l}/jm iti 
unyuuylllvén, du II ki,zÖH fJHpr,ro.nto-nY1.llven tUfl velu Grt,·huJi múr! fl világjárók ft ).;űlönfálc orAzágok 
nyelv"i! n�m, dlj a vil{lguy(,lv(�t meginnuljak nom-o 

IV tudá-sa nélkül IB Jobet utazOl? már a magyar nye . 
... ' b  á'ámlna az idegenforgalom leJloaztéséhez, hit 6? J8 ozz J . 

• b De a velünk határos Galiczjában és Romaruá a
.
n 

l"' !eltel foglJ1lkoznnk még az iskolákban IB Dagy � uBzere . ' az Espúranto tanitáslÍval 8 - azt blSzem .. - D,lDCS 
"do m,'dőn a magyar csondoT, akinek meBHZ6 az 81. • . • 

LHtt.'D tudja hány nyelvet kellene tudnia. a �.atár8zoh 

vagy v8suti szolgálatban az csperantóval egyedul boldo

gulhat. 
• 

Befujczésül még csak azt kiván om felemliteni, bogy 

Bud.pesten a Kókai Lajos .zég (Károly-utcza 1.) foglal

kozik az ílSpBranto-múvek terjesztésével 8 ez BZlve8en 
szolgál könyvjegyzékkel s nála kapható egy öt fillér 
IÍru kia ,Esperanto-kulesl is, mely a nyelv megIsmer
tetésérp s elsó megalapozására alkalmas. Aki azután 

komolyan akar az Esperantóval foglalkozni , annak 
Bzám08 nyelvtan, szótár és gyakorlókönyv áll rendel
kezésére. 

:\Iagam nagyon örülnék, ha az Esperanto terjeaztésé
her. e rövid közlemeDynyel ia bozzájárulhatnék. 

A testi és lelki rendellenességek a 
közbiztonsági szolgálat szempontjából. 

hla; Argay Ferenc% CletuMrf6hadl1ag!J. 
(Folytatás.) 

UI. Az elmehetcgaégeknck new tekJntott személyi 

rendeJleneHségek Jet'olyA8a a klJzblztonségrn. 

Az elmebeteg által elkövetett jogsértés, ba. akaratának 
szabad olhatározási képeHségével nem birt, a magyar 
büntetőtörvénykönyv 7(;, §-a é"elmében neki be nem 
Bzfunitbató, vagyis az elmebeteget, ha büntetoodiS cso
lekményt követ ol, felelősségre vonni nem lehet. 

Felü Jetesen Hzem1ólve II bűnelkövetés okainak kutatá.
Ráhói fakad6 azt az eredményt, Logy a bűntevők zöme 
teHti és lelki rendeUeneBségekben F.lzcmvedő ember, arra. 

fi. véleményre jutbatná.nk, hogy ilyen ember, ba t-örvény
sértést kövot (jI, ep úgy m int HZ elmelJeteg, cHolekede
lóért a fulelös8éget nem viselheti és nem lenne bÜD
telendö. 

Ho. az igazságF.lzolgáltatás is eh ből fl. szempontból in· 
duIno. kí, akkor a társadalmi együttélés mihamar lebe
tc�tlonné vd.1nók fl a törvényben lienki Bom vódelmet , 
Bem korlátot nom lolvén, az ököljog venné át az nralmat. 

ll}zórt II bűnösség éH (ele)össógviAelés megálla.pJtáaá.nál 
rendszerint 8f1. 11.187. a döntő ; Rz4ndékoaan követtotettre 
ol valamely büntetendő cRe}okmény, illetve II tetteA rcn
delkezett-e - u. szándékban feltételev,ett _ tudatának 
PS nko.raté.nnk szahad elbató'ro:dUli képoSHÓgÓV01. 

Az igazHágHzolgáltatás c lIa.rkalaioa elvének indokolt 

vultát azonnal megértjük, bA m�ggondolink, hogy ugyan 
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nagyon Hok cmhtJr 8zcnv�d olyan testi vagy lelki rend
eUt'Dl'8sógLen, amelyek jelenségei az eJmebeteg8egeknok 
\'aJamoly fajára utalnak 8 mindazonálta l túJn,vomóréHzt 
semmi káros beColyál:lsal sincsenek a közbiztoDfiágra. 
Hisztériás, neuraszténiás, t'skóros stb. emberek egélSz 
tömege él közöttünk. Beluil1c8zkednck a társadalmi vi

szonyokbll, hecsületesen BZtlrzik meg kenyerüket, Bok . 
• zor mag.a álláat foglalnak el a azt jól betöltik. Te

hát rcmlel1enc8ségeik daczá.ra mogmaradnak a becsület 
útján. 

Músok azonban zömét képezik a büntettcsoknek, hol
ott ép úgy mint előbbiek, szintén felismerik a. cselek. 
mények bűnös voltát s szabad elhatározási képességg(.} 
hunak jóra, rosszra cgyal'ánt: És m�kkorára nőne utób
biak tábora, ha rendeIlenességiik kedvezményt "agy 
mentesscgot biztosítana szú.mukra. 

:Mért válik egyik rendellenes személyi tulajdonságok
kal biró emberből bűntettes, holott a másik becsiiJett::s 
marad? Erröl köteteket írtak már ŐSsze a a kórdést 
röviden kimerHoni bajos is. 

Ha a mindennapi óletben nyitott szemekkel járun},. 
önmngunkt61 tnlálhatunk magyarázatot szol gáltató pél

dákat. 
A véralkat , II könuyelmüség re való hajlam, ft lizülöl, 

gyengesége, a ncv�léB hiánya vugy ferdesége sok bún
n�k szülőanyja.. 

A rendellenes ornbert könnyen ejti meg vaJa.milyen 
szenvedély ia. A tékozlás, a kártya. a l óvorseny, a pénz 

Rért-é ... , sőt �'Yilkos8ág ia előfordu lhat kójkielégitt� czél
jából. 

A rossz környezet és példák p<!dig kiszámí lhafatlart 

hatással lehetnek rájuk nézve. A példa ügy \·onzza �ze
ket II szercncsétlcncket. mint az éjjdj ll..'pkéht a fén�'. 
a rORSZ környezetben élő egyén p<!dig ritkán hpes 
annak befolyása alóJ magát kivonni. Rondellencliségcik • 

nlol fogva ugyanis a rOSRzra igen könnyen hcfol�'ásol. 
hatók. a bún számára fogékonyak. 

·A párlai apacBok, kikről évek óta Ilr. ujlHlgok útján 
sokat hallhatunk, kÍ\'aló példái enn(:k. 

Egó.r;zen különáll6 t ársadalm at alkotnak, IcgfökciJetc
sebb köJtHönhatással van.nak egymásra 8 ez nr\ml"sak 
aetmódjukban, szoká saikb a.n nyilvánul. hanem Jegfd
tünőbhen abban, hogy egy-egy ki,'áló allik bÖlJtevesi 
rendszerót csoportosan ntánozzák. 

EWbh a zsarolások, azután a z�ineg('lósek, ma az 
aufomobUraLJúsuk vannak napirenden. 

OA pádsi apacsok ma talán fejlódésük t-(.·tóCokán vall
nak a az egész világ bortalommal ohassa II rólok szoló, 
a bihektlen!!égg�1 határos közleményttkr't. A ,·Hág leg
elszántabb bandítá.i közülök kerüln('k ki .az úJetpt tö
kéletesen megvetik, máaét nem kimélik, Jnf4:.,'1.lkét nem 
be(·8lHik. Nem egy embert támadnak meg, az (:gész tár
sadalommal á.llannk szemben; nem a rnegélhetésért küz
denek II bün főrt('lmes eszközei"\""el. hbnem az 61et min-
den örömét, élvezetét akarják kieröHzakolni s 8.1. élv(:
zete.k közé tartozik maga. a harcz, a gyilkolás iB. 

Csak a napokban kellett egy a.pacs _ Bonnot _ 

kózrckeritése végett nagyszámu rendJr8eg�n és cseod
ÖrlH!gen kivül még a katoDaságnllk is kiyonulni, dc ron. 
de!:! fegyverekkel még így Bem lehl.tett eoredményt "Ieroi, 
egyedül a dinamitbomba volt eJJenCl sikertbozó eszköz. 

és munka. néll{üli úrlJatnámság, ba ilyen embert magli
hoz vont, az előbb-utóbh odajut, hogy csak az öngyil
kosság vagy a bűn között választhat. Könnyü szerrel 
fog hozzányulni II rlibizoft idegen pénzhez, kihasználja 
bÚllöS módon mások hiszékenységét, szóval sikkasztani, 
csnlni , zsarol ni fog, de nem veti meg ft pónzszerzé.q 
egyób bűnöij módjait seru, csak kielégitht>ss6 szenve
cJólyit. 

lIa ilyen ember ft szeszesilalok rabjáva lett. akkor 
pláne fol van tn.nft előtte az a 8zél�B orSzá&'1.1t, mely az 
önKyitkossághoz vagy ft börtönbe visz. 

Ii(:'ndeJlene�égl'iket megerősitö befolyásolLtltóságuk bi
zonyitékn az, bogy Bonnot birBní: Garnier és "!"tHet 
nemc.'iRk II biíDben követték társuka.t, hllDeln tárruk 
httJáláboz hasonló véget iB biztorutottak maguk szá
mára. 

A narni ösztön ÍR Boksz or "úJ t jn ki II hüntevét:it. 
'fCl:lti ÓH lelki r(mdellenességt1kkel hiró embernél II 

8y.crolom OH fi bŰllte\'éa igon gyakran sZOrosan össze· 
fiigg: vagy ó..ltalt� vagy érette kövel ik 01 a hünt. 

A szeretőllok pénz l",lJ kártyára, borra B a kéjnö ki
I.!meli I� du\':zadó pónztttrc1.n.t vendége z8obéb6l, \'agy ba 
arril Qlkfl.lmos, mogzslltolju ; uo férfi: 1.1:181"01, OMul, betör 
vagy leüti n jól kiazomolt póm:cBzsákot, csakhogy pénz
J,OZ jllsHon éH ltedvoaénok minden szeszélyét kieIegitve, 
birhMRa. 

� ha tlmi g)'akran előfordul valamely beteges 

nemi ÖSZI ön fCllz)tohe magá.t emboTÜnkbe, nkkor a közön-
8Ógos kihlig,i81ól n legsúlyosabb biintetlig minő�i:llhot
/lok rondbontá!loi: nomzlSszeT\'lemeztelenités, haJfonat
ICVÚgÓH, fajtalfUlHlig, állatgyalá.zós, megferlőztotés, tesi i 

�Jikent fejJödbetnok a bÜDtettes\'ilüg borzalmusMí.gu.k
ban �'nnyjre kima gasl ó alakjai? �regélÍ.hetjiik., Im mcg
gondoljuk, hogy II páriai apacaok hosszu mullrrt tekint

hetot>k ,·isSZIl. A Ida gonosztevő szüli a nngyot. Ziillött, 
Lörtömirág apAtól tulán reszeg fejjel numzYe, hisztériás 
Itéjnö anyától szü!vo, nevelés nélJ;;iil, rosl;z példtlktól 
kÖl"llyCZ\'O csak u ma gyönyöriiségujnuk ólnel{ EJ ember
öltőn nt mind gonoszabb ösztönöket hagytuk utódaikra, 
nmolyek a !"OSB? I,örn:rer.utben buja h\.lnjru tnhilvún, BM
hnd foj1ödéRuuk indnlJHlttak. 

Ehhez bllsonló jollcgzetes tunetekot bazlink hü.nüs.,--i 
törtónete js fÖJmutBthll.1. Szabudságbal·czullk uLini idő
Lf.'n Iwzdóllik IlZ Alföldön u betyárrumulllikll. Elt.lint(' 
csal, politikai menol{üllek voltuk a szegónylegónyek. dc 
II ti!lZtCHSégC'B élem hamllr királik közülök, visszatér a. 
rondeij élutmódhoz itthon, mgy II külfölclre menekül ,  II. 
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IV. A blintettc'i rendellenes "7�mcIJl tnl:ljdon�{4;<tinak 
relha!'tznft.lá.� a híinilgyi 0yonlI17.1\.,bao. 

Tabin ··bo pillant \,ra úgy t,·tczik, hog)' H renddJ" nh 

te.."h h kIki tnh,jdonsá.g:okiwJ bíró búnict"::,; bűnf'�e1d;� 
meop'(nl-k lJ.t"l)mozása e�?b húntényf·k nyomm:lÍ;ü\";, I 

�z ... mb .. m küJönö"tm neb�z (rla.dat. Ha 9zonh"n me�gon. 
rloJjuk, ho�')' otdJhi I..''ietekhen ('�mpán az ",lkheicU hún
t�f·lekmén\" lehet kiindolá.�í pontja a nyomozli!inak, 
pI61JLi�l.:n�1 pedig ezeoki,ül meg a hfinösnpk töllbe
kevE':.hc fduirt !c-lki tolujrlomagait is figyt.:lemhe vehf.t
jfik, �ziil"u�gl'anl.'k fogjuk találni, hogy f'zokct közddJb
ről meg:i�mf:rjök, mert !'ok e�'etbt:n ,"&lamely bóm·:-wJf!k. 
mény kirkriM�l?-hez st'g�lyünkr(: }t'sznt-k. 

Áz t:1mebett:gck jogsérti,,,d soha'fem fognak fi nyo
mozúköze� Húlmara megoldbalallan T!'·jlél.vül szol�alni 
,Haratnk korlatozott '-agy teljesen hilinyrik. ciif'lekvc-
8ük öntnrlutlan. ennek kÖl'etlr�zléhen egyáltalán nr-m 
\állJ!;atnak ülőht:n, belyben, eszközben, 8zcmelyh<:n Hígy 
targ::yhan, amikor, a.bul. amike·nt, akivel vagy 8miH:l 
8zl'mb<:l'D \'klamt-ly iog�ütést eJkö\'etnek. �It-n c!wld,\'I!
"\ök hünö� voltat fel sem ismerik, arra !,jcm törekílzc
nf:k. ho�' nz f�lft:dj:zetlt:níil maradjon. Áll f'Z mind A 

,·agyon. mind az �Il·t elleni bÚnt�vésejkrlJ nézve. 
Az elmc:bctl.!g leüli az első "zemközt jövő t:mh,-rt. 

azzal az e�zközz�l. mi tp hzeügyehe akadt; ott marad 
B. belyazinlm az il.ldozat mellett mgy nyugodtan h82a
mf:gy. �fa!i iStio/í.f:szerl mindent, amit bír: lJögrét. Imlc'Iot, 
kekl, f:k'i7..crt. felüt a koctrira, mit gazda nel kül talá l , 
azz<ll ethajt, de tU'mmi cz61ja sincsen. A kocsit, lovut 
f:lhagyja, a ki"":!.h torgyak birtokának boldogan örül, 
azokal i'it:m t!l nt'Jn rejti. sem éHz'!z.(.'rÚ(�n n"m erték�'!ilj. 
A gyujto�atú mín,hmki szemeláttára teszi uz (:r(.'�z alá 
a. tih:cijfJVllt, vU:ly lu .. !iikt:rnl a trltt', holdog izgalomban oll marad a tŰZDel. Voh olyan is, akit nyIlgodlan liha 
talBltak az ált"la felgyujlott házban. 

Ha n�mely hÚD�:�ö t:'Jmeht't"g meg is ki�r1j a szö-

k, ,"" .-y.i.- ! a !!'\'anut:-ht.relé"r, h.:szi t:Z' og)', hogy a '- """ , maö ..... o ...... . 'k '!Vanut még ('sak inbhb magára lt'rdl, \'l\�� €';;ry !':lZI -
,.,. . - I I 10 'a" ulan ismét ü,;::izae;;Y"" az onturlatlanran'n OD nl a -.., '"' 

�:l:.:h8o ki.;;�rle\e m�dö marafl. . 
_ . 

E.!!y _!O-njtlJga:ó t'lm..-bf'Il·:; azzal \"O�la mIlgard 
�
a ��

oot -uo� 3 �njtó3nysgOT minrl""nki . ...;z("me dotl kl
,.;z,·l1t.: nl. é:!ó házhól l3 al.I t-Irt'jteni akl\rtn. e�y,. 

t:lmt'
llajos ka lona ekszert IopolI. utána Fiumeba. �zok�tto ele 

megmar dd, f!g:t"t·nrnbájftban, Finmeban pedig mar cél· 
járól n,'1Jl tndun s öntudalla.nul llilra�goll. _ .. _ 

-\ :-!l"ernclrí r�Dtlelh·n�g"ég",k alttpJan IJDoo?O TC"nfl� 

�Zf�rint szin;en de�t-ntló támpuntot fog Ilyujtani II nyo

mozás "ikt'r�i wzeH�'1éht'z. 
:\l1nflt-n· k(olótl ;JrYa mutatok r,-ft., h01?:r ily fogyeD alta· 

láhao nem hir magasahbr .... odü sl,·Il.-mi ki·pl'sség�kkd. 
L,og-gyukrahhan arra iti ,dig I.ir dlogt'nrlo ész!-ózel. hogy 
.�f(\: hÓTH'.�,·ll·kményt érü-Imes"'D mt:gtt,'rn:,zzen. ha erre 

m?:.:i.:; h;p'·.'-! lenn(o. akkor a tl'rv \pgrellajtá-,;:lUál (og 

lnh;it ,·Iköntnj é� az n.l'ornlÍnt \',·zl'l. �,;gü1 f.-Il�hl', hogy 

é,.;z'lzt:rij"t'gról tal1l1'ikorlo tpr\-d kifo,gasta.lunul hajtott 

\-éh'T'í'. CJk};or a (-"l'l(."he-; otani \;sl'lkr:deR{' Il'SZ áruló
já\'a. 

Ha \a::;.....-on ellr:ni büne�('lí'I.:mén.rröl van l'ZÓ, akkor 
1:!'Ynkran li.llhatnnk kh r:tcllpl sZt-mht:n. Eu·k tettese 
j�f'lI "yukran dőfordult - lehet hidt",!{E'n é" oko�mn 
,,;'ámi;Ó fó (�s ügyes végrehajtó iR. !\ölönösl'n a l-"alók: 

Hzf.lhámo8ok '>!'I iparlovagok, hamiskártyá!:lok, továbbá a 
hami:-:litók között tala.lhatók ügyes. józnnnl mérJegelö, 

könnön[ont gonosztevők, akik nern(-$ak 1\ tervezésben 
és \"P�rrdJajta;ban járnak el elöreszamitó pontossággal, 
haDf'm gondo�kodnak arról is, hogy menckülósi vona
luk sza.haiton marndjon vagy hogy kézrekeriiJésük ese
tén Re Il:jhf'��en öket bünte\'élJiikéJ1 fdelös!'Iegrc vonni. 

S mit látunk �zeknól? Yegre rnégiH ('sak borokra 
kerülnek. De finom mcgf)gyelóképcs:.;ég. rC'ndki\'iiJi tahi

lekonY!'lág es, amit elsósorban kellett volna emlilenf'm, 
f'rnYNictJt>D türelem keH hozzá! 

�rinc) inkáb� köze1edik valamely hüntevö 81. erősza. 
kos ('sf:!l�kmcnyek felé. ez annál inkább jele annak, 
h°rlY ('gycdül �zenemi Kcpességeiben nem hizik. Való
IJ3U ('uok előhbit:khez hasonlitva kjfiebb jelentőségű E'm
herf!k. nüo('selekmónyejk ugyan még It.!gtöbbször feJ
mot&.tják a tervezöképesseget, mert birnak a biintcUesekot 
jeJJemző clf'mi ravaszsággal, ele tökéleteset már ritkán 
produkálnak és búntevéscik nyomozá!'la js könnyebb lesz. 
'rllláD Hlegcml6, hft a F/'ke/�-/;f:: jelszó mögött rejtódzó 
divatos zsarolókrn mntatok rá_ Tnglulhatatlanul ravasz 
«mhprck, a titokzatosság leple Bokszor sikert jdcnt szá
mukrfl, 9. mcgzJo;arolandót is ügyesen vó.lnsztják ki, dc 
ycd"lmükről már nem kepcfoIek gondoskodni. hiányzik 
nliluk a kijvetkczetC's gomlolkozlÍ!!'í .kcllCRlfég 8 így arra 
fl természete!; c.'Ibeto!'!egre már nem BzámituDnk, bogy 

Merkur kere' kpa' rok I&gfinomll.bb JI'}órhllhy. gyönynrii kJállil6. •• rendkJvül olosl Arak telleR J"14116.� mellett C",(ol,{·\) havi j'(;St;)clIlzeté<;re. - G"""""" alknt""".k •• ,,<lklvü, 01.,6 "00.C"�nd'�rdy'j ol almawUak ke-rbrl",-akhól1/J kor., alkatrhukb61 � gamtnikbbl tOa,v irent,"edm. rllBze'uJ.nsk. Mj."", ... ,.".. D É (:> y E D E k •• 6kp'" 60 "�'.'p S Z E G E D I It.! b'TttlflUhe klild .!ol .l. QaCYra.kU,r -:sa " � i . 
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mi Il'<';z fiHor, ha II pénzt bozó küldöncz helyt·tt fl kM:

hiztonsn(1' köze�ei jelennek meg a kitüzött helyen. 

A �Zl'J';Hlr clh-ni erőszak �egélyevel és nltalában az 

éld dlE'1l h6 nör. ók, ha testi ,'ngf lolki rl'nrldh·nes.,(i

g:t'khl hirnnk. mnr pedig hílnyomóre!'lzt i1Yl'uek,
. 
�ec 

rokozottahhnn kimutatják {'selekv�H€'ikhen fi szollernI olut 

g,n.'ngülesl;t. Eljó.nisllk egyszeru, kezdet1e�t'R, gyakran 

rdt()Dt·tb vatisngról tanuskodó. Sokszor elore meg !le
.
m 

h·r\"t'7.ik a hÜDl'selekmen.rt. hanem ösztönszeriileg, a InI

lanut kinálkoóó hatása alatt cselekszenek. 
GoroD I'm Liti, hogy nem egy gyilkosa, ki úg.v mésd

rnHa 1(1 álrloznlát, mint II hentes II disznót, Azzal "éde

kl'zdt. hogy nt'ID ,olt ,"izlindékában ölni, dll a krit ikus 

pillanatban
' 

gyilkolóeHzköz akarlt kezei közé es t'Z hnhí
rozut! II ht·köyetkezendőkre nez\'e. Meglá.tott �gy kést 
"zernei ",lött.. mondja egyik ma.sik búnén�k .édol
men', Szeml'l döh mjndl'n verbe borult, megragadta s 
nzuttill már nl'm volt ura akaratának. 

ÉH'kkel l'zelött na gybátyját ö1te meg egy nhnormis 
tiatalembt'r. Könyörögni ml'nt hozza, hogy fizesse ki fl 
ll'attót, mclYt,t lmmisitott. Szóváltás kt!ltltkezctt, ekö zben 
az unokRöl'� pillllntása níe,,;ett rokonának c�npRsz nyn
kúra H I'Z '{"itta ni.. hoCY azt megfojtsa. 

Ilyen cgct�k ungYi!i.hól nz elmebetegek jogserlf'seirc 

l'wlf:lhzlt·tnl,I.: kinyomozásnk hasonlóképen Dem lesz 
nl'iH!z. A tdtc�IlCk II büncselekvés cldtti \ isolkl'dl'"". 
Itijl hi!;Zl'lI ml."'g akkor bünte,'ésre nem i� gondolt eH 

nagy ha�znot ll1ízhal II llyO' 
mozo. 

Pl'rf'lZl' nflm minf!en cllet ilyen egyszerű és ttklÍrháuy. 
�Zfll' megfortén ik, hogy a rabló \Tagy a mhlógyilkoH ia 
júl kiszimatolt h'rn-el dolgozik es azt jól jll hajtja \'égl'l" 
Rl'm III el6zményekbcn, <l;E.'m a (.'sdehélil' alRtt OlYAS

mit el nem követ, ami a CJ'aDut Teá terelbetllc, oly jÓl 
kif'zumiljl1 hüntc\',;senek idejét {is helyet. hogy meg Rem 
It'J,httt ik " kiirt mindenkit, aki elh.'nc mllhntna. 

:\Jcg ilyenkor il, hizonnyal t'lkö\"ctC'tt olyRn hibát. 
Ilml,ly II kideritéftre fog okot adni il ezt n Rzakt'tnlwl" 
liZfc'lDc hizonynyal ft'l is fedezi. 

Hegulü ut�'iának baltáját használta II g)ilkos�lignál, li 
lligymányol'li gyilkosok a hulla eJrojt'�IHall'n \'oltak gon. 
dlttlunf)k, egy má" t!!'l __ tbcn a gyilkos a holttc:;h.t Sltjlll 
ágya alatt rf'jléttf' eL. Akltdt már olyRn jnintl'ltl'H iH, 

akit fi ravasz óvatosság túlságos mórtóke "itt az igazság

Hzo!gúl tatás karjai közé: fi helyszinon cgy társ�nnk hol

miját hAg)1a vissza, hogy II gyRnut arrn torolJe . �l�

rogasa Ül volt, melle�l(>g bOS8ZUját akarla nzon lodcgt

tl\ni -- 8 ez lctt a veszte. (Vtlgfl kö\'., 

ÁLTALÁNOS ISMERE'fEK. 

Az álla tvilágról. 
A néphumor 8 utána a költe8z�t igon gyakrllD basz

nálja fol nz állatokat egyes ktJdély!Í.llnpoto� s
. órzelmek 

megtesttlsitésórtl a e felhasználáa _ n�m mmdlg kellően 
okadatolt, sokszor tlgyeneson igazsagtnlan is. 

lly igazságtalanság történik napjainkban kiilőoöSOD n 
szamárral, melynek neve ma már valóságos 8ért,és, 
holott különösen a vadszamár, moly ma a mnkncssng . 
gal IJárOtiUlt ostobaság jelképtl, keleten na.gy 8 melt .ó 
becsülésben áll 8 tígy testi tigyessfge. mmt értelm!" 
ségtl alig áll hti trabb 8 parip�é�lil. ��ebben ot!m _ 18 
volt ez igy, példa rá. maga. n biblia. BJlellID vagy Bálam 
szomara az ó·teslamentumban igen tiszt61etn�móltó Sze
ruput játszik. Szamár volt Krisztus jászolá.nál. Szamá. 
ron mentek 8ZtilÖI Egyiptomba. szamlÍr lJaton lo,'ngolt 
ő maga ia a JtlruzsáLembe való bevonuló'skor. Ennek 
megfeltllöon a középkorban ft papok naRY tl8ztdotben 
tartották tlZ állatokat: ünnepélyek a,lka,lmá.vu.1 püspökök, 
sót pApák is jeleot-ek meg gazdagon diszitett szamarak 
bátán. FranczíaorBzagban, Belgiumban és Spanyolország 
ban e mellett valóságos vallási ünnepek voltak a Krisz
tus életében szerepelt szamarak tiszteletére karltcsony 
"agy virágvasárnap alkalmával. Legbíresebb ily ünnep 
\'olt nz, melyet Dauvaisban minden január H.én lar
tottak. A város legszebb leánya gyermekkel karján, 
szamárháton, proczesszióban vonult be Szent Iatvan 
templomaba, hol a mise-inggel is felruházott szamarat 
megototték s elázetos betanítáa után lotérdepeltl.ltték s 
ónekeltettek. Az istentisztelet alatt fl pf\'p az éntlk végén 
háromszor kialtotta hangosan az .l-Á,.t 8 ft nép ia 
ismételte. A pápák gyakran betiltottAk ez ünnopeket, do 
azért Franoziaországban egéaz 16G8·jg fonnt\lloUak; 
il gúnyolók .Asinarii. névvel jolöltek. Ugyflnitt volt ft 
szumárteBtvéruk rendjo ia, - igy neVlJzto legnltibb a 
nép a lll. InCze pápa által mt'gtlr6sitett triniláriusokat, 
kiknuk feladatuk volt, hogy !l. fogoly ko resztényeket 
váltsák ki n azaraczén fogságból s kik ft kcgyo.domli.
nyok gyűjtését mindig Bzamarhaton járva eszközölték. 

A hires BuridllD 8cbolasztikus ll. I,ét széollcJ:lomag közt 
éhtJn \'eszö szamarat II két egytlnIó vonzás áltnl mtlgbénult 

Magyar Köztisztviselők és Állami Alkalmazottak Takarékpénztára 
részvénytársaság Köztísztviselői kÖlcsönök 

Iőrlesztésre. 
Előlegek értékpapírokra. 
Családi házak és telepek 

létesítése. 

Budapest, VII., Erzsébet_körut 12. 
= Telefon 153 44. szám. = 

Alaptőke 1.000,000 korona. 
'./fogadn,uk hctélek�1 lakarikpfnzbri hÓIlYVCuklorc 1 Oly lah�r�khttHek ulan,

. 
melyeket hat hunoru fl'lmnnd,i\' hl,; Ickole� mell_rtt hell.l:7.0ek elllllhdunkud, n. o (h:II) Iwll'U kamatot Ilzetnnk IÁ tokehmatadó le\'On�sli\'3J .):.1 ()I) I"":ll\'k_ heil" után, melynH a �ett:v6 lU I. pontban Jelzett fdmulldá,<. Idöt kl lIem kfJU, 6'h'l> (ot és fél) betet. klImatot fIlctUIIk (A tökekamalad6 JevonhJval.) 

Kölcsönök l.kbérletiltás 
oUenében. 

Knlfóldi pénznemek vé. 
tele és eladása. 

I':ItJI('Ut1t II)UIIIlOk értékpapirokl-lJ. �orsJl'lt.rckre vidéki Inh:. Zd.ck n:��véll'ycirc. • 

Sz .... ucl)] krJk!!tlIlOkt' 1 (oly6�[lunk knc''Ictg m('ltctl VAr s J(,J. 1.01"1(0\ hlllnslték cllenchl'u Jlllrin\'n� ].nIlIHlléleJ mellett Ulah,'tII'Ol" InI6zv�lI)ek és dtl'lllU'k hl'til.Pdését elvAIIQIJuk i.;en mérsékelt kol�éllck (ebz(Hllihls,ív •• 1 VCR/Ullk és olltf!unk érlÍ'� rl.1l'lrohnt, Idegen p�u%l'kel 
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akarat példájá'Yá emelte 8 tanít.ványai a meg Dem enge
dett segélyes1.közöket Iszamárbid 1nak nevezték el, mivel 

ily !!(>gé:IYt:81.közök által mintegy híd készüJ a szorgalom 
(-" Tcst�g közt habozó Bzamár számára. J�leDtékeDy 
szerepe vaD a sZ9marnak tlgészségfigyi szempontból is. 
A �zamá.rtej az emberi anyatejhez legjobbo.n hasonlit ég 
c:'t:cstsmók, valamint btlteg emberek táplaléaara ne.gyoD 

hASználják. A fiato.\ l:izamarak búsát a rómaia.k • Lali
aÍonllsl ne\" alatt nagy nYBlánkságnak tartották és az 
OI8�Z BZBlámi-ker�8kedök még most is jó bírnevut szt!" 
rczntlk a Bzo.márhnsnak. Valóban nagy igazságtalanság 
tört.:nik o. szamáron az állat-szimboJíkában és csak 
flZ il !szerencse, bogy ez állat - nagyon türelmes. 

H:Honl6kep igaztalanul bantja korunk a. szarvas
marbItt js, c�:lknem egyf::nrangú só-rfésnek tartván a 
• marba . jalzól II 'szamárral .. . Régebben �z is másként 
\'olt. 

A biht oz eröbatalom és bátorság jelk�pének lar
toWtk PS II bikaazarvak az isteni s uralkodói batalom 
j",lui voltak. ny szarvakat viselt Jupiter Ammon is, mely
n�k ji)�htllyet Nagy Sándor fÖJkeresttl. Az ó·görög my tb 0-
10giábaD II bikák a napi�ttln szent állatai voltak. Odya· 
f;t:UB Bólyoflln búnbódőtt szert, bogy utitáraai ily szent 
á�atokat megöltek. Maga .Jupiter blksalnkot öltött fuI, 
m,d?n Eur6pát elraboJta. Bika csillagzat van az egon 
sz ev h·gtermekt:nYl.·bb szakában. Az egyiptomiak i&tune 
Apis },ika ala.kban jtdenik mtJg a földön, a legenda sze
rmt oly tabóntól elletve, melyet az égi világosság sugara 
tennélumyítutt meg. Az apiBDa.k feketének kelJett lunni 
b�ml?k�n fehér háromszög, bátán su képe, farká� 
ketszlDU SZŐT, nytll ve alatt bogárl:lzeTÚ cSlJmó és jobb 
oM

,
alán

, 
b?ldclJgyedhbz . basonló folt. Nagy öröm volt 

(:�é�Z hgyJptom?sn, mIdőn. a. papok Hy l,iUt talá.ltak, 
kujon c cZf:llra epltctt heJY1Bégben RzentttIt vizztll tar
tották ?égy .hónapl� . .  �s azntan egy SZttDtult hajÓD, 
hol a ""ku Rzamára kulon szoba volt, átvitték mempbisi 
palotájáha, boI pompá� szőnyegeken hevert éR Vlzut is 
�ze�t(lJt forrásból ivott. Ez. állat jövendó mondó volt. 
A JósIást kérő imádkozott "lőlte hosszasan és azután 
hedugta füleit és a játszó gyermr:kek köze ment·  a 
l"gelsö szó, melybt itt hallott, vo1t az apis felelete �e
Iyet azoban ':Dog a papoknak kuHelt mcgmagyaráz�i. Az 
",Ipu&zt.ult aplst beba.lzsamozták lj drága koporsóban a 
�z"rapI8-IIJmplombao belyeztek d. Indiában még most 
IS &zcnt a szarvasmarba eH eJöktl)ö kasztboz tartozó 
t:�b�rn�� DIJm szabad húsából cnni. Az ntczán mindcm
�tDtJk kl ken !érnic a szent szarvll.'lmarha elól es az 
1�dn8ok mcgvetp.ssel D�V6Úk az angolokat .élő marha. 
�rok --n a k, �iV61 a tcbrin a (öldistenség szimboluma 
j<.,Jnnf:� �, teklDtélyes állatnak nevét roa már gún névai baBzoaljak, holott ők szántják földünket 8Z • 
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ogy menynyjr� bacsü
mának kép/:\ nemlJ8 ércZtlk'kf'l 

I: It szerenC8e sZlmbolu_ 
nm Illet gyanánt hordjá.k Hé -

d�llgakövekkel dfszitv/J 
bAcahfln, az arymanthi v'addi�:�: a

dl!:�6 nem volt ilyun 
(,1, fl kclf,tif'kof:,1 :I .  di"znólJú8 t"'8 "II 
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go mllr ml'gIJl!c�ÍlItj.k, a mint Ió.U,aljok fl.l,hól is, \0::; 

mily nagy szerepet játszott egy disznópásztor az Odys
seUB udvarában. 

A vadállatok közül legtöbbször használják szimboli
kus jelzesekre az oroszlánt, mint az erő, bá.torság, 
hatalom, de egyuttal a nagylelkűség B húség }elképét is. 
A régi korban ugy ísmerték az oroszlánt, mmt a posz
tak rettegett királyát, de e m elltltt számos megható 

elbeszéIeseket iB közöltek háládatosaágáróL Annyi lóny, 
lJogy az oroszlánt teljesen meg lehet szelidíteni s azután 
nagyon ragaszkodik az emberhez. Henrik szász király 
egy kigyótól megszabadított oroszlánt hordott magával, 
Marcus Aurelius negy szelidített oroszlán által vont 

kocsiban ült, maly példá.t több fejedelem utánozta. s 
még újabban is tartott II .vörös. Bonaparte herczeg 
jly oroszlánokat kertjében, mígnem vaskalitkába. kel
leLl őkot wnnÍ. A régi egyiptomiakná.l az oroszlán a 
Nilus áradásának jelzése volt es mint ilyen lett fel
vávt! az égövbe. Mint a napnak szentelt állat, a túz 
j�lképéül ia tekintetett es ft 1emplomknlcsok oroszlán
(('juket ábrázoltak, jeléü), hogy a jótevő és romboló tóz 
istl<Jli }Ja(alma védi es őrzi ft tt1mplomokat. A görö
göknel és rómaiaknál az oroszlán forr.iavédő volt es 
IJzért a források és kutak mell�tt ábrlizoHák, vagy hol 
eZ nehéz voJt, a vizcsurgásnál és a házi CBatornáknáJ, 
mely szakas maÍ na.p is megmaT8dt. Valószinű, hogy 
II nfl.pnak szentelt állat képe kezdetben mintegy áldozat 
volt il forró s vízszikkasztó napsugarak eHen. 

Kfilőnös jelentőséget nyert az oroszlán II közép
korban, midön a keresztes hadjáratokból visszatérő lova
gok mindon lehető alakban jelképezték. A czímerekben 
ez 6t.a van oly nagy szerepo. Egész sereg európll-i feje
delm� család, még a peTzs8 sab is, használja. az orosz
Já.n Jel,vényét. A velenczei köztársaságban nagy sze
rt\pet játszó oToszlán-szobor m�g most is megvan II 
MáTk-téran. 

A _ ma.jo_�, a�z . 6mb?r legközelebbí Tokona, mintegy 
karnkatu raj a, osulőktol fogva TOSSZ hírnevű volt. Gyá
vaság, r�Vl\l3Z8á.g, ostobaság s könnyelműség voltak tulaj
donságal, de azért a képzömúveszetekben ritkán alk al
maz�á�, mivel n régi�knél a szépségre tokintettek főkép. 
A koz�pkorban a majom-alak ördögi hatalom jelzésére 
ba�?naltotott, de nem alilon balalomérll m aly minttJgy 
a�. (Jg�t ostromolja, banem 91. embereket ' bosszantgató s 
It1JátBZÓ gonosz szelltlmek hatalmára. \Vagnarnek, Faust 
fa�ulusának! ,:olt .. e� majom-alaku bázi szelleme s ily 
a!so�b rendu .ordogok gyakran taltí.lbatók az építészeti 
(hsz1tés��nál lS, . Korunkban a majom különbun mar 
csak az I.ltassá.g Járobor julképe, 

A varlallatok k�zt legnemesebb szinboluma. van az 
&";I�ntnak .. Kelot-Azsiában nomcRak az erő, hatalom , de 
: 

bo)��eRseg" ne�cs . árzülut s részvét fogalma is hozzá 
an �otve. (Jancja lsten, a múvészatck s tudományok 

vtdőjC, n templomokban elafnntfövoJ á.brázoltatik Indra 
cl efAntoD lovagol s ind foga.lmlTk szerint IL víl� e 0-
t�met �yolcz ba��lmas, elufánt hordja., Maga n�d�n 
khór elcfánt nllLkJ8.ban jelenik meg a f"ll "" k " "1 I 
l lk ' . r"ké 

o (on s n. lrI� yo { 
e �I �8 .. 0 

.. p rebér elefántokba költöznek, a miért 
:�e �:fá

��!O� u(�varta
k
r��lIk vo�. Ná.Junlf, uurópn.inknlÍl, 

� mncs ul ön SZimboluma, csnk a dán �!;�:
t
t��teo

n%��
.
en, melynek mnsát nzóln a Rziámi király 

A honi vadállatok k "  t . lk" "t r6ka ' 
oz je u P I cg legnevozotesebb A cl , mint a ru�fo.n� a ravaszság julképe, A farkas ll. 

m;7h
a
Ol:��:t!D

B ���égl�J�t1tln fnhínkBág)clképe 8 o. német 
('hJdelukut mi 

ID ct .farkAsa (:jSZl meg nz összes 
kivűl kárl6konC 

m�ca oz )�ten csak bort iazik. A rond-y CgtlI a mose'kblJn s máR alkalommal min-
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dig mint kedves és okos állat szerepel, és sokszor az 
igazságszolgáltatás eszköze is, m int mjdon a keménYBzivú 
Batto mainzi püspökőt bört-önében lölCalva megbüntetik. 
A krokodil mesés könnyei miatt a ttittEltes jelzöje luU 
s az orrszarvút, de cendesen csak a görögös rhinoezerosz 
nuvévtll, gúnynévül emlegetik. 

Ilyen sok 8 vál tozatos alakban használta fel az ombl:'r 
az egyes álJatokllt különbözö jelzésekre és a mint lát. 
juk, igen gyakran Dagyon igazságtalanuJ. 

HIREK. 
Adományok A lét�sitendő ts{md6rs�gi internatU5 

alapja javára újabban a kövdkt:Zó adományok folytak 
be ; a poz\:ionyi po .. ta eo;: ta\""irda igazgatóság<itól, a po. 
z",onyi esendörktlrület útján :l,) K, a YI. �1ámu csendőr 
kerülcttöl, biintetó tön-énykönrn'k ára fej.:oon :J511 K 
e ... Riegl1r Emjhól l O K. 1feJy ujabb a,lományokkal az 
alllp 'fag)'ona -:l 7. 7':l7 K sg fillérre ttmelk('d�tt. 

KÉPEINKHEZ. 

A dunai l.lt;ászgya,kot�latok Buda.pest fölött. 
Egy m ozgó cBapattestnek nagy elányo, hu. teljesen fd. 

szoraJt utászcsapat áll minden pillanatban rund�lJ't:. 
zésere. 

Mély árkok. Bzakadekok és folyók stL. nagysá�uk. 
boz es mólységükhőz képest röndebb �agy hos!'zabb 
idHig mind aklldályoz.w.k a mozgó esapat rn(>nctl'1ésf;t, 
ele mibel)i ilyen akadályokról kap hirt a föc�apat, l.lóre 
rnozdilja utilszosztályát ős ahoz képest, hogy fdtölt�sJ 
árokbotörnés vagy áthidalás szfikséges·e, a kelJö intéz
kedések roganatosittauisa mcllett dbliritja. a felmerült 
akacltilyolmt és biztosit ja a csapat menefelescf. 

Egyik ilyen fontos feladata az utászcsapatoknak az 
út:{.voevt'zett szükségboli, \'agy a fél álJancló badibiduk 
épjté�e ott, II boI valamely át nem g"izolhnló folyón 
kull áthatolni és rendes állandó hid egyáltalán nincs 
\"a.a:y csak nagyobb távolságra vo'lna található. Ha az 
ilyon hidópitésrc a helyszinén megfelelö anyag nC\m la. 
lálható vagy az esetleg rendelkezésre álló ilyen anyag-. 
ból több munkával es több idő alatt lehetno II szük
séges hidat elóállitani, ti- hadi hidkészl�t basznliltali1\ 
fel, amelyet minden nagyobb csapattOO!st rendesttn mugá
val szn.IJjt, 

A hadi h idkészlct(>t ahhoz képest, hogy l J.  vagy ::20 ko. 
cain Hiál1itható, könnyü és illetve szab'Ványos kész lot· 

nuk nevezzük. 
Békében minden utasz zászlóaJjnak négy - három 

szabvúnyos és egy könnyü - hidkeszlete \'an, amely 
készlet két, ;j3 rn(31er hosszú szabványos könnyii lUHIi. 
hid összelÍJlitásóhoz szükséges eszközöht, szerszámokat 
és scgédeszközöket tartalmaz és egyiittvcve hndosztlily. 
hidkivoDatnak neveztetik. 

Eme hajóhidak nlJnzntá! több ÖD/illó 
�
ko!?p (P?nto?l 

képozi, amelyek rnmdegy:tke 11--j 5 (onY1 legenyseg 
viúszó.llitáslÍra. n.lknlrnas. Ezek llárorn sorjával össze
kötvtl s nz elmozdulás ellen vasmacsklÍkkBl megeró�it"e 

Igazságügyi kezelői tanfolyamok 1 9 1 3·b.D. A r. 
c\"i julius 1 �J·én kelt 71 .9,59/:10 a. számu hom.édt'!mi 
minjszteri rendelot szerint, az igaz6IÍgtlgJi mini!)zÍt'r úr 
rcnd�lkezése alapján, az igJzságiigyi kezl'iöí tanfolya
mok, az 19 13. éY folyamán il kö\"t)thzö kir. táblákmi.l 
és alább jelzendő időben fognilk megtartatni, e� pc{lig : 
Blldapesten és Maros.Yásárhelyen :  rnárcziUH I .töl áp
rilis J 1-ig, (:yórLen és Xagy·Yáradon : április j .töl 
májas U j-ig, Ka8san és Pétscn ; á.prili:; j lj.tól m<i.jut! 
:30-ig, Szegeden ; majQs 1 6·lól junio,; 30·ig. Budape.o;tt:n 
és KoJozsvliron : szeptumb�r l-töl októbt:r l ;j.jg, lJubre. 
(."zenb(�n : szeptember W-túl oktúbtlr 31-j�. n;gül l�o
zson"fban EtS 'reme5Táron ; októb('r l (j�tul novpmbt-r 
30-ig. A tanfolyamot végezni sz,í nrlókozu ig6nyjogIJsnlt 
al-agy 5zoJgáJa-ti id�jük I �. év�nek utolsó feleb�'n álló 
altiszteknek a 6 havi elókészítö (probal. ::;zolgálatru. bo. 
csátásukat oly idóben kell kérdmezniök, b0-'tf annak 
idötartamaba a kezelói tanfolyam és kczolói vizsga ide. 
jét kitévö hat hét is beleessék. 

Orvtámadás. SchwelJer László nándorht:gyl örsbeJi 
csoll(l órt, ki julius :!l·én esto dbivodsí engt'dólylyd 
Bisztracseres községbe ment, ott este f(,!tíz órakor 
Boldea Jurdán és Avramucz Juon lJisztracsl'l·esl lakosok 
lakosok orozva rnegtámadták és kövpkkel feién és ha
JántCluín sulyosan, de nem életveszélyesen megsebt'sitet. 
lék. A támadók elfogattak. 

EllenszegiUés. Bakonyi István és Csokonai Imre 
ell'en·ári örsbeli ('sendórökböl állott járór, julius :!4-én. 
Gj'ónár község határában egy lopásban gyunus czigány. 
karavánt tartóztatott fel, s azt a n-romozas Le\"Gzetél:ie 
czéljából Györvárca- kisérte . .A. karnván kiserese közben, 
l!'orgács Szelencze czigánynó jeladására a kara van hir. 
telun megállott és II járórt körfLJlogva a további kisér
t�tésnek eUenszegült. mjközben Forgács György czigany 
nyitott zsebkessel Bakonvi csendórre robllJlt, mire Ba
konyi csen dór, minthogy 

w
a czigányok óltal a Jllror mar 

amúg.v is könl] ,",olt véve, fl támadó cz�gány elll\? e� 
lövéiit intézett. melv lövés után a CZIgány az ntszeh 
árokba fordulva m"egbalt . .A fegyverhaszmUat után II 
kllra�ún a további ell�nszegüléssel felbag)"Ya, a győr"ári 
örsre kisértetett. fi. (olyó egesz Bzélességóben fehill!ttatnak

,'
s 

.
bidalásslll 

vllló összekapcsolás es az oldalr8csoli: fellllhtása utá,n 
már kÓRzeD áJI II hid az egész csa.pattest - gyalogság, 
tiizérl:lég, lovasság ÓS il vonatcsapat - !HezállitáslÍm. Rn 
bárm i okhól felette gyors vag)' egyszerru nügJ'ohb �.sa
patok ílt8zftJlitásárn van sziiksóg s n csapattcstlltlk tobb 

hadi hidkeszlefo vnn, egymástól bizonyos fAroh:llígnl 
kót:hsírom ilyen hidat is folállit. . . 

A jelen szftmunkban közölt képeken egy Ilyen bACh. 
hid folállitftslÍt mutrttjul( be oh'usóinknak, Um('}Yl'! nurll�. 
pest közolóben a nunlin Rvakorlatozó IItásZCS�pll�. fill!. 
toft fuI hu I·orn nap aIntt, mőg pedig olyan eros. ONS�l •• 

áUitással és felaillJrelésscl, bogy iillundó hlc1nak JS tolJe
Ben megfelelnu. 

Kérelmek. Ocskó Mihály. Komárom rnegyu Udvard 
községb�n állomásozó csendór kéri fi m. kir. csendőr. 
Hégnól szolgáló Stigler V. D6�Ü egyőnt, kinok nmdi fo. 
kozattit nem ü,mari, hog)' �gy elveszott csomagjn ÜRvélll'll 
czimót \"elo mil'löbb közölje. - Görög :1fihál:f cs. cz, órull's. 
tar kéri az 1 �I05, és 1 906. é�ekben ]10rtsun '\'ell' l'gyiitt 
szolgaJt Válka PuI ps. cz. örsvezetót, hog,r czirnet v('.ltl 
közöljt" Deli P. Ópáva községben áHomlÍsozó ('sen dör 
kéri a lll. sz. csendörkeTÜlel áUomtinyáblln szolgáló Pn,p 
Pál L és Szarka Elek csendöT"öket, kikkel Rzilnlsvárdon. 
fnnihbn GC\ronlll1 Gnllu cs. ez. örrnestt"rt. kivtlJ I !J I l .blln 
Enpl"furmoson /;s nl<�iil Radicsev JuZS{'( ('sllndórt, kiwl Ini l ·blln }.[uzőkö"e::len együtt szolgáJt. hogy ezimüket 
fontos olibó] velt' közöljék.. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 

A hSDgyákr61. .d bnnf!Ják serény futli�roztÍs?"kknl �!> 
t.lr"nlllllllli ch·tűkk�l mar fl lcgréWbb n�pek tJgydme,t 

mll!!1lhu \onhi\,;. Földrés7.ünkön fl. fnJok SZ6ma nem nu!O . 

ll.. .. �Q.I nll.�Yo!lh ll? l'R"j'·nt.<k !-lzlÍma. lIindcnütt látjuk 
öket �úrgillö(lni, erdókben és ml·

.
z�kiin. kl.'�t+'kb�n cs 

l.sumln'kok köZÖlt. �-\. rungynroTflzugl hnDJ7Yllk ket ,nl. 

c:-.<t1iulba tanoznnk : II (i'ormicillák cs AfyrmiclC,l:\.k nlcgnh:d. 

júbA. A baDgylik tá�ndalmábl\n fl.ndsz",rint hlm�k�t: 
nr

�
8-

hilly�kot C� dol"ozoknl hlllilunk , de sokszor k.ltonakat IS. 
.\ "

rlIJI/.:ozók Yi�s7.uftljlöaött n?sten)'t:l� (úgymint II elol
gozó mrihekl. Erdt>kl's UZ II " Iszony IS, il mal)' II �)(lll' 
gzák l'� más áUlltok között [önnüll. �ok :i1llittll� e!t!l·k 
bnrát"nf:!:oIJ viHzonyhlln. Több h"l m t;isz�' h�zsgn l� 

.
egesz 010· 

hit ,;,zt'ntdltt· l" " iszony tnoulmányozasara. Klhlllt, hag)' 
l'g.n-S fajok rabszol�tlknt is hlt t Ilunk. Rendkivül tiRY"!l'mrc
mdtó a hang.ytiknúl az ivadrkok apol ása . .\ habokat 
kihordjúk a nllpfcnyTl:". Mintha ök is tudnánnk ft m��e

�
íl 

nnp- ts Ipg(ürdó ne\"l'7.et�ssegéról
, 
es S'yógyitó ercJ('�oL 

1-,J{.\"f·"; (ajak kil' meHil'ctő boly t I?plt�nek. 8 
.. m�lyen tohb 

J..ijllnist látunk. Elég kiB fadarabot. vagy doglott bogarat 
dnbni II holna, hogy rögtön n igy riadalom támadjon 
bt'nul'. t.gy..,�t;'rre l'ivc,.z tik fl·jöli!..'t, de Ift"'�anként higgad
tabhaHá ni lnak. �n$n' szem'pük vau ft tl'TDleszet b.iztar· 
tu,.;úhan, mt·rt őr taknntj:ik cl 8 boHtt'6t�k(Jt. EUcm::e
�ök �ok mn II lllndlinilágban. Babjnikat ü. eSZik aZ 
őrökkf: éhe,.; cneklö madarak. A külföldi bangyák éltit
módjli.bon mcg sokkal érdekesebb példákat tnlt ilhatunk , 
mint 8. bR1.ui hangyáknnl. Hoznnkban mintegy ötven 
darab hangyaJaj él, do 1:\ legtöbb faj n meleg égöv 
alatt tlutózko(bk. A bODI:D'a agyvoJcje igen l\ic�iny és 
az a.próbb fujokmil csak nag:dtó\"al latbató. A7. ocyvuló 
súlya ("�ak hárOIll6Z117.tHlrel:i7.o az egész te!ltnek es megis 
mogllsnl."l ertelmisrgijk vaD, mint II mchelmek. A.z ertl'
lern náluk yalószinűleg azért fejlődött ki jobban, mf:'rt 
n iiink 07. állum i elet sokkal koni.bLan ke-zdó(lött. mint II 
m{:hl'knél. A bnn,:u.'lÍk m('�i'i7.irl;l t'lma.szkálno.k a le\"(�l
tetwk után. Látjuk öket a diófák lE'velón. a rózsa. szá. 
rán ';8 "zámos más növónyen. A lenHtetYt"k édes nedveit 
nYllluJ(utják. A han�ni.kknl ÖSS1.escn 1263 izeltlá.bn állat 
él j6 bltrát!.ághan ; �zl·k közli 100'1 faj bogar, :1.7 Ie}Jke. 
I S JÓKv(clc, i egyenes szárnyu, i� poloska, 2(; pók, 
� rák . .\ b8ngytí.k fl'gYh:rc a hangyasav. A nép kö6z, 
n;n)·(.t J!J'tJb"J'itja velök A hangyák múkö(leset liokfClc 
�1.I·rnpontLóI leLel lDegfigyelni. A It·gtöbb IDl'gligyelö 
hihá.zik lunIta!. hogy a:t embarrcl és emht'ri tá.r6Ilda. 
lommo.1 hüsonlítja őket ö,,�ze, pedig a bangyll.k egeszen 
mÍLs term(:szctú lcnyek. A mi a hBngynll.llüm néptJs�egét 

illeti, n töhlwk közt II követkczó BZÜlllnclntolillt sikerült 

nll'glÍllapitnuiok II mtlgfigyelóknek. Egy 
.
bolyb?n . meg

ohnstak ��.;jtiO (elnőtt hangyat és 1 3.aOO 1I11'val, dc 

l.·nnél m('g sokknl nagyobb társadnlrnak Í!:i vanullk. 

Szerkesztői iizolle!.t'k. 
A ... t.crkc.o,;ztöshr a szolgfllnttal knJlc: ... Olnto� kérdé-

8010'0 CS nc,'teleu levelekre oeUl váln..;;zol , Itézirnlot 

, h_sza IleIU au. levélben ))cdig (,suk igen kivúteles oly 

esetekben ,'Mas ol, ha fi "Hasz Itl!nye!'$sl'góllél 

fog\ a - nyilv{lIIo-.all Illcg nem adható. l{(>rj U k  e1l1l61-

fOJ:"va, oh'Móinknt, hogy leveleikltel bclycgct ne klllcl

j(�II('k. 
HOH. L\ján1oto� /lZ ón;pRranc511oksag útjÚll ZI 6zlIknszptlrilllCS' 

nok�h�lúl M ougcd6I)' .kicszkózlé�ét kl\rz�i. . 
, " HAIHic7.i. .A lIósiilési I.'llgede.iIJt n koruh,tt paruncs n

,
okbug aUJ" 

nwg, ke.ird":súro tehát c"-Ilk 11IIllyibRn ndhut
�
].Ilk Mnll\gOl:;It{u;t, 

hogy egy oly rllDdoletról, moly IlZOTlut eSZik orspnmnesllokokllRk 
ndhntO mf'g a lI(htll":�i clIgetIély -- nem tudunk senulllt. 

'l'llIln);:ozócló C"iCllllör. KtÍrdéso n f('g")'oIllld tÍrlllti ; nem 
adhutullk fdl"ilngoslt.ist. 

IllternatllS. OlvaD iskola nincs. 
Altnlcll. Ll'het iu\lplZlli. - próbJ.'ilfJIgálnt !>llih�;g(!s. 
D. J.egk(;tIJlobb. 

� .  . , U, I" . 11) uJ.!"dijn.s csendur. NyuJtson bo egy kérn'urf a. 
lll. kir. IlolfIgymiuinterhez. 

A bi,l.p.':.::cl III[lUllk jnám ben:tele:diik. . . . . n. J�. J 8 7 (S . ..u ehióbltl'ég netehink SZllntlt out dIoh Dleg. 
E. B. .A :{ os:ttlÍlyú inh:i. " zlló d ó l":ptét�··fI lIil\"!"; befolyáss!!1 

u szo)''1ilati eh,,;hh�t:<rrl' . .A bl-)Yl'gct Inftuuk jn"Áru lJon·,tolt,.dnk. 
Gl�I)I\r. 1. A tú; ftilcitti levegő felmoJco�s1.ik. kilzígul {os 19") 

fajsul:">-n konnyubb . Icsf, minok kon'tk(\?t�hcn fdroM torokszIk, 
a.lulról pedig ZI lude:::, llehewLb lengó tódul n tü:r.hri;t; 1'1 Ult 
('rli�dll, (:j.({·!lro hirja. Minél lUilgnsabb IL kélUl'ny, nlluúl nagyobb 
II fclfl\lO tur(Jhó lo\"Cgöoszlnp, s így il hir. iR !llluál johb!m őg. 

:J. Hn ZI ké=:Nlclem IWOO jÚl' \"oszél}l}úl. nkkor nz ily oljárás 
bz:uL{alytalun. 

�l ,ÚIO\Ú ri.i\üll"hb nz Il t. 
4. l\PZll tudjuk. 
;1. Xr>Jn hn�1.u6.lhl1tja. 
('se"mlÖI·élct. 4- korollll elózC'll"s lJckiild�sc lUoUett. 4444. Fl'ltéh'l n":lktil be!lznwítják. 
lIat hJo,-,,(>1i cscndőr. Eltá,·o1.ú"i ("uguMI)' 8I!.iik,;l·gcs, dt> fl 

kcruh·tj parnn('�nobá.g ettlii eltukinthel. 
H. J. (:, ... clldur. ll:. II esem16r�é;:;i �zolJ:"álati itl6 1UC':.:"azakltiL"n ;! ücn liii nem h'rjl'd éli vi .. '<zaltln:'l<e mt"g "édkoldl'lctt�é!;ének 

torhnIlu (10 Ih) allltl tortbut, úgy az oltizó cH'ndőrtié�i 8l0JJ;{�
l/lh id('J8 után c�tdékc .. pótdljra igéll)'e '/lll. J{i\állc..-ci. Fonluljon li hdybeli olőljúrol'ohghoz, tllmk IlH�jd 
rOl/rh·zik n kl�nlé.�t. Ounullfll·t i. r. 81.t})1;. ,.�nb. L rl",., �tj7. POllt, ll) I\lpont, utolsó 
Ul,kp1:<lt',· n. A rcnUfák07.st mtr\"Jllló. 

18tH. A U. �l(jlg. ut. :!�I. �'a mérmdó. 
NIlupI. Nézetünk slerint ig(.n. 
18MB. I .  Nem. '1. Sommi, 
K.ltoua. :!. Sajátjából. :!. Nera. :-1. Nl'lll. 
I{adut. 1. Nem. Tl'rm{;szetoBoD ingó I 

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

M. kir. csendőrség) boszniai csend6rség, cs. és kir. kÖlöshadsereg szerzt�d. szálIItól 

Budapest, Rákóczi-út 6. Sz. Nagyvárad 

Ajánlja elsőrendll chevro_ és bo"bőrből készitett 

kOlönlegességeínek szerzödéses árban részlet_ 
fizetési kedvezménw ".elletti szállítását: ..  ..  II 

Kivánatra árjegyzéket bérmentve küldQnk 
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HIVATALOS RÉSZ. 
Biintetőjogl döntvénytár. 

Felmentés a zsarolás vetsegének vádja alól, mikor 8. 
vádlott nak ft levelek megirásá\'al és elküldésével nem 
vagyoni haszon elérése volt a. czélja., hanem azokkal 
azt akarta elérni, bogy a czimzett bontsa. fel oz eljegy
zését azzal a nővel, kit a vádlott óhajtott felesegül venni. 

(Cw'ia, 1 9 1 1  augusztus 30. 5878. sz. a. r. Bt.) 

Vnlam�ly nemzetiségnek a másik ellen gyülöletre iz
gatása csak akkor forog fenD, ha. izgató nyilatkozatok 
téttlle alkalmó.\'al azon nemzetiség tagjn.i IS jelen van
na.k, mely nemzetil:légben a tottes gyűlöletet aka.r kelteni. 

(Cmi., 6878/ 1 9 1 1 .  számu határozata.) 

I. Vác110ttnak az a tette, hogy a birtokában volt ide
gen tulajdont tevö magtárt faburkolatának szétszedése 
által megrongálta, majd a szétszedeU faanyagot is resz
ben tüzelésre felhasználta, részben elhordatta s ekként 
a. mngtártól való elválasztás folytán ingó\"á vaJt funya
got, mint reá nézve idegen dolgot eltulajdonitoUa, nem 
• Btk. ·kB. §-lÍba, banem annak 355. §-ába ütköző 
büntet�nc1ö cseltlkmény. - ll. A Btk. 359. §-ában meg
ha.tározott, sikkaszt6snak tekintendő büntett "agy vét
ség, II Btk. 8.j7. §-a. illetve az ebben felhivott 338. §-a. 
szerint való mÜlősitésre befolyással nincs. 

(Curin, J 9 1 �  ápr. 2. 2Ml5/ 19J2. sz. R. m. Bt.) 

V,ídlottna.k az a. tette, hogy a sértett czéget üzlet
nyibls kilátásba helyezésében nyilvánuló fondorlattal 
tévedésbo ejtette, ily módon nagy monnyiségii árunak 
hitelben való eladására rá.birta, üzletet azonban nem 
nyitott, az Á.rllkat eladta, azok vételáTát maglinak meg
tartotta s �kképen II czéget megkárositotta, c:;alós. 

(Curin J 9 1 2  npr. 10. 2596,' 1 9 12. sz. a. r. Bt.) 

SZEMÉLYI ÜGYEE. 

Áthel )'eztettek : 

1 9 1  � nugnsztus 1 5-ével : 

Fonyó Ltiszló, YI. !o;zlÍmu csendörkerü]ctholi hadnngy, 
Dngykl�nizRnj szakaszparancsnok, hason minós6gbon 
ugyanazon cS lmdőrktlrülotnól :  Szekszárdra ; 

Hticz László, Y. RZRmn osendőrkerületboli zászlós, 
ideiglenes sznknszparnncsnoki min6segbEln IL VI. szúmu 
ofll'ndŐrkeriilethoz : Nag}'lmnizsftrn. 

Várakozási iI letékJ<el szabnds.\goltntott : 

Mlirton Antnl, m. kir. VI. számu cSl\udörkortiletbeli 
törzsőrmeHlor, 1\ Wl'gltill,tt folülvizsgáhLt alapjáu, Uli�t 
tjehmleg szolgIHntkeptel�I H,  1 9 1 �. évi (\ugus�tUB hó t-tol 
8zámitnnrló hat hó tartamára. 

Választott lakholy ; Péos. 

IDneveztettek : 

1912 julius t -ével : 
c.sendör járás6rmesterekktf.

Sebnobel Istnin, örmester (1 .  rongszám) a. IV., 
Kiég. Pal, (2. ) az V. 
Nyiri Sándor, (3. ) • II.,' 
Fodor Imre, (4. ) a IV. és 
Hulpuj György, • (5. ) az L sznmu 

osendörkerület állományában. 

Okiratllag megdJesértettek : 

A m. kir. lll. számu csendórkerületi paranosnokság 
�lt.1 : 

Dunka László csendőr, két embernek fr vizbefulás 
veszélyéblU nehéz körülmények között történt kjmenté

seért. 
Báró Gyula örsvezetö cz. örmester, mert mint segéd

tiszti segédmunká.s a kerület á.llomá.nya kiegésziteai 
ügyeinek elintézésenel a kerületi segédtisztet közel öt 
éven At kivá.1ó képességeivel, pontos szaldsmereMve1 és 
lankadatIllll szorgalmával kimagasló eredménynyel támo
gatta. 

Bozsódi Zsigmond járásörmester, 8 közbizt.onsá.gi szol
gá.lat teren hosszas csendörsegi szolgóJati ideje alatt, 
mindenkor tanusitott kiválóan buzgó es igen eredmé
nyes tevékenyaégeért, aJárendeltjeinek belyes és ezél
irányos vezeteseért, megbizhatóságli.ért, úgy a sajá.t, mint 
alárendelt örseinek jó rendben tarlásáerl és helyes irá
nyitásáert. 

Nyilvánosan luegdicsértetett : 

A m. kir. nI. számu csendőrkerületi parancsnokság 
Mtal : 

Vigh József miskolczi szarnybeTi csondőr, két em
bernek fl vizbefulás veszélyéböl nehéz körülmények kö
zött történt kiment6so alkalmá:ml iMörvezet6jének bat
hatós támogntRsaért. 

Pénzbeli megjutalmazás. 

A m. kir. belügyminisIlIter úr 8Z 1912. évi 91,·J.SlfV-b. 
számu rendeletével ft közbiztonstigi szolgA.lat terón ki
váló buzgalommal kifejtett eredmt;inyes tcvekunysegükárt 
az V. számu csondórkerület illomti.nyába tn.rtozó Mod
ródszki József járásőnnesternek 1 50, 'róth Zsigmond 
csendőr cz. őrmester és Gyurcsik La.jos cscnd6rn�k pedig 
50 ·50 koronából álló pénzjutalmat adOmtlnyozott. 

Elóléptettek : 

1912 julius l-ével : 

• 

A m. liir. IV. számu csendörkorületi parancsnokság 
által , 

Koyács Józsof 1, Szabó Istvdn l, Hornyák JtUlOS, 
Szabó Mibtlly Il., Czikó Károly és Kováo,b JÓB,er örs
vezető cz. örmesterok, rinll('stcrekkl: tovl\bhá 

Bunda János. l�flgozsan Cyril, Dana Alajos. Cl'!t'glédi 
MiluUy, Tóth ISÍ\'tln IlI., Doros Istl'nn és Dénes Pl!t�r 
osendlSr cz. örmt'sterek, ch'i;t't':elő c.:. 6rme.stN·ekké. 
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Jár6rvezetói jelvénynyel eUáttattak : 

A m. kir. m. számu csendőr kerület ó.UományábaD : 
Gergely Sándor es Schweigbardt Antal csendőrök 

továbbá 
a. m. kir. IV. számu csendörkerület illományában : 
Voloain Károly, BtrtleR Márian, Pet? István. �.1tse

vits Ignáez, Takács József L, Buza AndrBs, Balog Gyo
.
rgy: 

Nekrsale Vazul, Szirák Istvnn, SlpOS Gábor, Str�btJli 
.János, Szilágyi Lajos, Csaknlidy János. Szabó. �etor. 
Iványi Imre, .lanik Károly. Varga János 1., Bábai �flD08, 
John Károly, Zoó Istvtln, Pap Dán.ieJ, ScbuUn N'!�� �,

r, 
Molnár István, Kempf Lajos, PetrlscS6 László, 

,
Iarok 

István, Keszthelyi István, Kingya Auk8zo�t, Llpcacy 
Istvn.n, Nrlo"Y Janos, Bánya Simon, Janka Janos, Dellák 
Rezsó, Geiger Mátyás, Bodó Gábor, Teleki László, l{�r
tész MArton. Abrahám Mihály, Belenszky Károly, Grlga. 
György, AInksa J ózscf, Gergely József, Szóllősi András, 
Sztupár György, Németh István I., Bodnár József U, 
Horváth Vendul. Orban Balázs, Hinda Gusztá,·, 'fkács 
János. Bankó Mihály. Prálya Lászlil, Kipilla György, 
CZllD.Der Ágoston, Ferenez József, Adám József, Tóth 
János II., Varga Ferencz, Sütö András, Du.vid András 
es Cserényi Imre csendőrök ; végül 

a m. kir. VI. számu csendörkeriilei állomtinyliban : 
Rigó Dávid. Biró Pál. Bazsika Lajos, Szakala András. 

Komjati Pál. Dani József, Németh Glibor, Sümogi Jó
zsef, Gyimóthi Pál, Varga Sándor, Szasz Imre, Szent
györgyi László, Vendég Antal, Nemes :Mátyás, Büki 
János, Bitter Forencz, Eberhardt Károly, Fodor Antal, 
Horváth József X., Hersits Mihály, Hir János, Kuti 
J6nos, Kiss István L, Kocsis István, Ladányi László, 
Markotán Imre, Milkovics István, Nag)' Mihli.ly, Nag,V 
Kó.roly, Nikotin Márk, Nyerges Benjamin, Odor Imre, 
Osvfi.th Gábor. Pandur Ferencz, Simon József n., Szabó 
István, Tóth György, Tatár János, Varga Fertmez 1., 
Szücs Ferencz, Koczor F�rencz. Lidi Flórián, Lóki Já
nos, Horvnth IRtván 1., 8zikszai János, Surányi Albert, 
Zsin Fercnez, Nagy János VI!., Ambrus La.jos, Kardos 
János, Szentpéteri Vendel, Dtlzamits János es Erdélyi 
László caendörök. 

Katonai szolgálati jel : 

Az L oszt. legénységi katonai szolgálati jellel elláttatott : 
8. m. kir. ln. számu c!lcndörkeriilet állománvában : 
Erdt1s .Mihály járásörmester, t9t �  jnlius 9-Ón é� Bo-

uódi Zsigmond járMörmestor, 1912 julius 1 t .én ; 
fL m. kir. IV. szamn cscndörkorület OJJományában : 
Hunyadi JózHe[ járlÍsőnncster, 19 t � juniru; 8-án 

. A ll. oszt. legénységi katonai szolgálati j"Utll ulláttatoH : 

a m. kir. I. számu csendörkerület áUomlin:ylihan : 
Diem János örsvezetö cz. őrmest�r, l � l � m�Jus Ul·en ; 
a m. kir. 1Il. számu csendórkerultll nUom�yában : 
Józsn József csendőr cz. őrmester, 191�  J

.
un . . 12-én j 

a m. kir. n'. szamu csendórkerület allomanyaban : _ 

Karczngi Károly örsvezetö ez. őrmester, 1 9 1 2  április 
I I -én ; II . áb fL m. kir. Vill. szamu csendórkerület á omany an : 

Taká.cs Mihály csendőr cz. őrmester, 191:1 jul. 5-én. 

NévváJtoztatá9. 

A m. kir. I. szamu cSt:lndörkerillet állományában ; 
Artyán András csendőr, a m. kir. belügyminiszter 

urnak 1 912. ovi 97,057!VI-a. sz. alatl kell engedélye 
alapján, vezetéknevét ,Békssl-re változtatta. 

A m. kir. Ill. számu esendőrkerillet áUományában : 
Hosza Gábor próbaesendőr, a m. kir. belügyminiszter 

urnak 1 9  t 2. éli 84,557/Y-8. szÁmu engedélye alapján, 
vezetéknovét .RózsaI-ra változtatta. 

B ázasságra léptek : 

A m. kir. I. számu esendőrkerület állomanyában : 
Kovács József csendőr ez. őrmester, Gál Ágnessel. 

1912 május I·lo·én, Kövenden, 
Pnl Mihály csendőr ez. örmester, Barabás Rozáliával, 

1 9 1 2  julius 6-án. Kezdiszentléleken. 
A m. kir. ill számu csendőrkerület álloroányaban : 
Fodor IstvÁn örsvezetö ez. őrmester, Demeter Máriá

val, 1912 május 8-án, Budapesten. 
Gömöri Mátyás járásörmester, Franli Anná.val, 1 9  t 2 

junius :!9-én, Csavolyon. 
Péterfi Péter örsvezető ez. őrmester, Zádori JoMnnal, 

1 912  julius 4-én, KOs8uthfalvan. 
A m. kir. nr. számu csendőrkerülat állományaban : 
Iváncsuk András csendőr, Mibálka Mnril\.vol, 1 9 1 :2  

á.prilis 25-én, Petrován. 
A m. kir. V. számu csendőrkerület Iillományábnn : 
Mitana Márton csendőr ez. őrmester, PobezHnl Anná

val, l n t 2 junius 4·én, Puhon. 
Lflz!'nk István csendőr cz. őrmester, Belony Máriá.val, 

1912 julius lD-en, Trencsenmakón. 
. 

Szücs Sándor csendőr. Szücs Erzsébettol, 1 9 1 ::?  J un. 
2-án Kisoroszin. 

Zsilka István csendőr, Gyuros Margittal, 1 9 1 :!  juniu8 
99-én, Nógrádszennán. 

A m. l..-ir. VI. számu esendörkerülot áUomnnyába n :  
Cziráki Vendel csendőr oz. őrmt'stel'. Tiyald PltlllinlÍ

val, lf Jlj  julius 2-án, NngyR�entmihályon. 

Könyvnyomda, 

könyv_, papir_ és 

írószer .. kereske_ 

dés, a magyar kir. 

csendörségi hiva-

talos nyomtatvá_ 

nyok legnagyobb 

raktára. 
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