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Néhány szó a franczia közbiztonsági 
szolgálatról. 

r. Egy IIlomozn.ii czélokat HEoIgfll6 új szen", 

A hünügyi nyom<1t(lsokkal foglalkozó ('uropsi bato-
sagok törhineMben az olmult é�tizl'd eddig' ismert't-

len seged<.>szközök felhasználása áltlll melyrt·baM vál-
tozásokat es reformokat hozott magtha1. 

Egye lóre Illeg ('sak ezeD ujitásak elejen tartunk, Ile 
nem kételkedem benne, hogy e mozgalom harnllrosnn 
eredmenyes befejezést nyer. Igar. ug,van. hogy er. nagyohb 
kiadá!iokknl i s  fog jarni, de Im meggondoljuk, hogy II 
b�ke mai korsznldl.bnn minden allam hadügymillisztere 
mindinkább fokozódó könJtelegcivcl eredményny('1 l�p a 
tön'én.rhozás elé, úgy tallin nem lesz messze IlZ n kor· 
szak Sem, moly a pénzüg,Ywinisztereknek n közbiztou· 
sági szolglHatra vonatkozólag ugyanazt az utat jelóli 

eg. i"agyis. maly parano�lOlólftg kö\cteli., boR' ft koz
biztonság )<ellö fenntartására fi szükseges anyngi eszkö
zök rendelkezésre bocsnUnssannk. 

Hznkkörök már ismo-Íe-)ten rámutnHak arra, hogy II 
nemzetközi gono8ztovök száma mindinkllhb cml·lkedil(, 
s hogy a vnkmerö::iég és rlwnszf;!\g, melylyel II büntette!;: 
végrehnjtatnak, a tett eredméuyeivel nö. Ezen nllitti.soknt 
boigazolná l'gy statisztika nzoll' összegekröl. Illl\ly('k 
éventt' nl. orszl�gból biintett ut jaD külföldre keriilnl,k 
fol igy fi nomzeti \'agyon szánuÍTa elvesztok, 

Joggal kerül tehát felszinn.l az a kérdes, hogJ az 
állambatalom kellőt1n fol van·e szorolve il. gonosztevők 
elloni harcz,rn, hOKV nem fi czéltizorii intézked�!=;ek hiánya 
okoztn-e azt, hogy II nemzetközi gono!=;ztlwök llllnyira 
ehlznporodtak? 

A nl'll1zt,tközi bt!török li ltal ol)" sol.szol' mcgsarczolt 
J.'nlDl'zinország l\zt beMtvn, az ottnni viszon:vokhoz 
alkalmazkodó oly eredmenyús i nlezkt'dé!wkt'l tott, melyek, 
nek kön'tkezmenyo nl\msokitrtl. az lesz, hog)' fi ll11mzct· 
közi gOJlO!\ztovöl, l'Ztm rot\j uk nézve IltlID n\ndégszerető 
ol"szligot I,orülni fogják és inkfibb ott fognlIk llolgozni, 
llltol k"vest.lbb veszély funyegeti öket. 

A bÜlltattl\S !.'!Okkal könnyobben (;s fesztelonebbiil 
rt'nlh\lkuzil( ft vlumttal, gépkocsival. Í1hbc:-\zélóvel rs 
ta\'irdll.\'ul, m illt az öt üldözö hnlósóg, mt'ly több t'sot
bell kénytolt1n iIletóRógi kprdflsck mittit móg hntósóg-

hoz i s  Conlului, Ill.1l) is bt'!>úht> arrol, hogr lll. uldozt!8 
be\'l'zl'te�t sok forml1i�Ág: is késlt"lh.'ti. 

A. gOlloszten;k rrtesithdik cs,rmásl a t"rvbe 're" 
üldöz6sröl, sőt a legfobb cse1:hon ohn�ha.tják is a. lapok
han, hogy 8. hatóság mily intezkeMsekat tl'rvez és bogy 
mily nyomokra akadt. Al. üldözö közegek ezzel ... ze.m
hen n8.�r ftirndsaggal kpm·t�lE'llt'k IlZ "Uogantló egyeD 
hollétl'rtl es mont'>kült;�i iránynra vonlltkozó adatoko.t 
g.vüjh·ni, erre illőt pazarolni. ami tt:>nnészete;Jcn az 
üldözöttnek ugyanannyi időny�rt'ségl:'t jelent. 

.Azon segédelSzköz, bog,'" �züks�g es(·ten a nyomvzAs 
lebonyolitástira legalkalDtlljo;8bbaknak yélt egyének (titkos 
rendórök) küldetnek II heIJ�ziner(', nem jó,rhnt mindig 
kellö l'rl!(lUlcnynyel. Ezen I·g:ye,n(·k ugyani,. 8 legtöhb 
l.'st>tbl'n már késön érkt'znt'k 1\ hclyszinre. elóllb erint
kez�l:Ibc kell lt!pniök n1. ottani lakósliftggal éli hntó�a�okkal, 
amivel Bok, 8 DyomoZRs sikerét koczkaztató idő vész eL 

1907. én deoz mber bó _ ·án F r8.ooziaországbao l'gy 
tö"&ny lápett eletbp. m(>ly mindf'zen baiokon bl'\'"8tva 
'rlln st'gitcni. 

Ezun törn�'ny IUtal Fl'au('zinon.;zó.g a már wl·glt'\·ö 
rondőri BzelTeZt,t érintetll'oüJ hagya,-;a mellett - l :::! � bön· 
úgyi rendörségj • liOrüll'trc, llZ úRnu'n'zett � flr;!I(lIlts 
réginllal,':S dl..' Jlolil'l' lIIobill'.·re o�ztatott. mel.yek nmkis 
II bil'lísáyok r(,llflt'U"c:=t;S';"1' dlhMak e� Purisnnk ft -ridt\k
kel való ndrlig hi,tnyos összekapcsohislÍ.l -ran nak 
hi,ntnl lótrehozui, 

Nngy városokban és kikötökbt'D áUomásoznak e,-; k6:
'fefll'llftl n Pó,riaban szekelo l"lIndör(önöknek van unk 
alárendelve. 

�linden IlTjgátlhoz (noYt'zzük örsnek) negy nJti::izt 
(kommis1.Áriuij) p� 1 0  blÍnög)"l biztonsági ör vau ht:'
osztVA.. 

A rondorfőllök mt'Hett hulyet1:cs(iU kivúl, harom tis:\t
visoJó es 1 1 1  bűnügyi hiztolll'-tigi ör, Yidl'krl' való ki
I:Izalhísokm pedig meg ló) ily l'g,.\"én líII rOllllelkezcsre. 

Ha figyolt'mhl" yeszszük, holtv oz örsók közt"',:!:t'i nem
esnI, saját tt.rillQtiikön, rio az or.31.ogban hárhol a ll'g· 
gyorsnhb I,özlt.kedcsi eszközt \"Chtllik igényhe, hogy "&.'

II IO'rol('7.csük. I Ihirnto?a�uk. mint A. tllvbe,-;zólö·hasl.uálo.t 
is tllljm,un clijtalnn e)\ 1108,.'1 minden örf: II flin\.rosbsll 
ll'-rő központtal tá-rbeszéloyel k6::,,'etlf'lI összekóttettiloiboll 
áll, nyih·i\Il\'nló, bOKY t"'zeu loIzoros kapcsolat mily t'rl, tl
menyekkl'1 jllr, 
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.\z '_gf'SZ �zt'rnZt't b. }.;iirülmenyek lebtaprólekosabb 
kibll�ZDli.hisának hel�'I'$I!;et yi"eli ! 

)Ijnden olfi5dlril érelhiérli /,j:'''fl fl  kijyeteltetik s gondos
kodás történt állandó tonlbbkepzesfikröl is. 

Ezr-n testület minden tagja II fenyképezes, ujjlenyomat
rendl;zer (dal-tJloskopia), h>stmeretrendszur (anthropo
menia) es bűnögyi t!.!cbnikában nyer - heoHztása 
elött - alapos kikepzést. 

)1inden örs egy elsörangu fenykepezögeppd van 131-
láh'A, az egyes egyének idóközönkint a fővárosi bön
űgyi nyilvántartási hivatalhoz vezényeltetnek, bogy az 
ott látottak és tapasztaltak is bő'\"itsék ismereteiket. 

Ha meggondoJjuk, hogy egy Párisban elkövetett 
búnügy eseMn mindt'n figyelemreméltó körülmény a 
személyleirással egyiitt a legrölfidebb idő olott minden 

örssel M:.ólhcü;, melyek mindegyike a húnügyhen 
a:'fJIInfll dolgozni kezrl, cbak terméswth, hogy ezen 
testület igen nagy E.'redményeket tudott és tud ft!hnu
tatni. 

Mindezekhez hozzájárul a nálunk, igaz, Dem nepszerű 
(ogdíjrendszer. 

�lielrJtt ezen, a franczia közbiztoDHági, vagy helye
sebhen bÜDÜgyi szolgálat teJjtl!:ütésere hivatott uj testü
let ismertetését hefejeznük, megemlitjük, hogy ezen 
testület kötele6"ége minden czigányról és csavargóról 
njjlenyomatQt és fényképet késziteni. }i'ranczínországban 
büntetés terhe mellett megkövetelik ugyanis, hogy min
den czigány igaz.olványnyal legyen ellát.a. A czigá.nyok 
neveinek megállapitá!:invBI nem törődtek l:iokat. Azt fi 
nevet vezették az igazolványba, melyet az illető annak 
idején bemondott EÍs az a nev a c-zigányon meg is 
maradt. 

Xem tudható még, hogy �zen új módszer mily ered
ményre vtlze1ett, de elképzelbető, bogy batása, ba a 
czíganykfrdést nem is oldja meg, a közbiztoD.!iágra 
mindenesetr<: üdvös volt. 

U. Eg-y mintUS7,erO r<:odórl közlöny. 

Párisban a belügyminiszterium épületében elhelyezett 
or6zágos rendőrfőnökség egyszersmind - egész Franczin
orbzág számáTa - központja a bűnügyi rendörségnek 
ÍB. A nyomozások ÖSSZ�l:I szálai ezen hivatalba futnak 
Ö8�ze b innen lesznek az orsZÁg területére továbbszöve, 

Töbh hívatalnoknak csaK az a dolga, hogy a vidéki 
bünüID-1 batót;ágoktól, \1zsglÍ16biróktól és ügyészektöl 
b.,.érkt-ző lj: veszélyes, valAmint csoportosan fellépő gonosz
tevőkre vOI1lltkozó adatoka.t gyűjtse és rtln<1ezze, nzért, 
bogy az eyy ü!Jybcn dolgozó külaö bizottsági hatóságok Ó88:.�mÚkijd.isét lebetövé t<!gye és hogy az "flY irónyllWI 
folyo nyomozá.sokal rendszerbe terelje. � ... n közp?oti, bÚllügyi rt-ndőrségi hivatal ef:,'Yszer-8IDllld li külfolddt-I il'! ermtkczésh<: lép el:l szerkeszti a 
frllnczi .H�mdőri Közlijny,·t is. 

Ezen közlöny I !JOl ·b!:!n loU rendszeresih'e, terjodelme 

I I :!  n�'omtatott i\", hetenkint egyszer jelenik meg es a 
központi állami börtönben nyomják.+: A nyomozandó 
egyenek - fenyképpel is ellátott - pontos személ:r� 
leírása meUet! tartalmazza 11 közlön�' n külföld által 
körözött �g)'éneket is. Az erre vonntkozo közlemények 
az illető bÜDeselekményt minden ré�zletév61 hozzák a 
hatóságok tudomására. Lopott ékszerek es egyéb, na
gyobb ertékktll biró tárgyak ábrai is  közzetéiE:tnek. 
Minden számhoz egy betüsoros nevmutató van csatolva, 
mely az ilI�tö számban foglalt egyénekre vonatkozó 
adatok feltalálását lén.vegesen mogkönnyiti. A. beszünte
tett nyomozásokról szintén egy ily névmutató ad fel
világositást. 

A rendöri közlöny ingyen jár az ügyészsegeknek, 
vizsgálóbiráknak, összes rendőrsegi hatóságoknak, csendőr
parancsnokságolmak, fegyház-igazgat6ságoknak es a tunisi 
és algíeri letartóztatási .intézet�kut'k is. Legujabban 
Francziaoróz:i.g a külföldi államoknak a rendóri köz
lönyből csere példányokat ia küld. 

A franczia rendöri közlöny nemcsak 
hanem oktatási czélokat IS szolgál. Igy 

nyomozási, 
például 8 Z  

egyik számban az összes, ft központi rendőrségi bún
iigyi hh'atalnak alárendelt egyenek reszletes oktatást 
nyernek arról, hogy a nemzetközi szállodatol'vajok a 
jelenlegi tnpasztalat szerint lopásaik elkövetésenél bogynn 
járnak el ? 

A. ezéIból, hogy ezen oktatás minél szemléltetőbb 
legyen, ft szállodai tolvajok altaJ hnsznált s laikus előtt 
ártalmntlannak hitszó betörőszerszamok basználatra 
kész és használatonkivül állapotban ábrázoltatnak. 

Ajtózárak s lakásokról készitett számos ábrákkal be 
lesz mutatva, hogy a gyakorlott nemzetközi szálloda
tolvaj a lopást. hogyan kcszíti elö s hogyan jár el 
szerszámaival a z�raknak éjjeli ülóben való kinyitása 
alkalmitval. 

A közeg�k továbbá arra vonatkozólag is oktatást 
nyernek, bogy mi mindenre kell ügyelni, ha egy szálloda� 
tolvajt eredmén.resen akarnak megfigyelni es tetten ami. 

A franczia rendóri közlöny egyik legutóbbi szá.má
I,&n arról ad oktatást, hogy miként kell a belyszinén 
eljárni, ha ott ujjlt::nyomatokat k�resii:nk és hogyan kell 
II talált ujjlenyomntokat biztositani. Ezen utmntatns 
annyira tanul�ágos, hogy reszl�tezcsébe kell bocsát� 
koznom. Tos1.em ezt annál is inkább, mert a helyszlUén 
talált ujjlcnyomatok használhntóságl'tról szakemberek kö
zött is nagy fi nézeteltérés. 

A hclYRzinen talált nyomok es lenyomn.tok jelentő
sége - a szóban forgó közlemény szerint - annál nagyobb, mert döntő bizonyitekként sZl'repelnek amellett, 

" :\1 " t  ' . ogln ogy pddll Qrrn, hogy II rr8lJ("'1i1ik lIlilJ gya.korla.tiQ�Bn go"n�olk(Jdnflk. Nt"UJ félnek u kon:knrronló '"jinntB!ok piszkúlódú-11m tol, hauom IlyúDon loUeszik wlIg-ukn!, hú urról wIn SZÓ, 
hogy D.lIgyot II }ullulDosfl.l lllkollllanllk. 
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hugv II gylln ullílho16 t,.tlf!H h"·nykg m,-'gforrlQ It ft bűnt··1I 

zinllt I.p n .  
�zrirntuJun. juW·ru. it,:ldtlJI j·linti.z.,tt t,únu�yr:li Ilf" 

iJ,(flznlUlk. h'Juy II 'JűllúW;j rJyornozfl'l uz ujjh�nyornalrJHfjl 

mil,' n8J..,'Y 1ta..,/llot huzhut. 'J'íi!Jb I: ",·Oll'n HwriiJt, co;llfJáu B 
IH" rt-;dnl"n futAIt ujjJ .. nyomat (jlaJjj{I.D, u tl·tt.· tórz�h,p· 

jftt lj hÜllul2:yi nyíh,(mlllrió bivlltuJná l mr!gtu.Uibli. 

�JiutúJl IlZ ujjJr·JlyQmut.nk �ujájo!fJ;ó.glij (: küWnJ,ózlJ 

mjntlti rrJ('gbl''1ZI;I��1 túrgyávfJ tétdidi, áttér az ntmlltatá/ol 

arra, IJfJgy wikf�I"'1I Il'bd al. IJjjlonyomutokat li LoJYHl-Í' 

""lJ rIJf'gllllálllí. 
frf!rrn/�íwk" hIJj:(Y 1\7.':0 nyomok r-DlijdoPfIl JáUJúftltlll.

Dnk, d,· lIt.hl kíintJy/:n folit;merhetők, ha simil fnl iilutü 

túrg.rnkon pl. iív"�lIcműn, f!SiMZOIt (úrnl:n "tlJ. bo.l,'YIJUak 

hlifTlr � hu qo;(:n lúrf..')'uknl sötét hlitU:r elő hcl)'l'zvc ü1.·
o rJu tJf,lJ fl)r�lIljuk, hogy fl ((my kűlönJ,öz6 írtInyból r,r

It.·- l: őkd. JfrunlJrmwlI m l'WlJlI'íljuk rnnjd f'Zt u IJIllyzf'· 

ld, ffi(:lytJ"D ti lrujfmJlfinowÍlgu len.yomatok opálf<zr·rü 

f!1.mkr· zinl"'1I {J\ijtünJll�k. 

A 1" �('zdl'z" njMJ, lm "z'm, ropplwt f!g)""z(:rü tlljlÍníHt 

,.ajál Iljjl .. n)·f lm,dunkkul kiprIJ!J(,ljuk, vil{\'lízZUJJk azon hUll, 

n,.Lof!Y fl léuylJUllt1 k.:, .... zitk,J·nM ujj unk fJ!clfuHzfo;zon, Jtlort 

nhkor nl'm J;Úopullk fi Jr'nyornalriJl tÍBzta k"pet. 
�rilJlrin ur. ujj tPllyf)[llUtok t>iml1 fHlül�tü tllrgyukon 

ta.lálhot6� legink6.lJh � azokoD látni kópükd l/'gtiHztáb
bun, tcnn!;"z"" ·". IHJgy a nyomozó közeg mind"'JI Hinlll 
felüli.fü tárgyut lJ h!gldilpof!aIJhan ml!J:( fog viztiuálni. 

IHm.:t "i�JJ(WJf ndá IJzonlmD, bogy tuhUI ujjl" IIj'lJllJutllk 
Jlyom'Jzá .. i (·y.(·lm (',;uk uHu r baflíwá lbafcík " J'f'llm';llj'fj
hl�n, hu jiftzll1k h I.j l:" nugyok, IHI t. í. az njj 'Jloryunuen 
{fl dC�11"'í':Á n/:lkül 1,<11 lenyomva ';M (olomllh'l'. }1:Z majd 
n(�m miurlig ukkfJr történik, ba u tdl/'j vagy "",,1./' /!gy 
pohftrnt fogott Jnl'g. 

fLI dh'nl/,m 111. ujj uz i1hMí tÚJgy ?rinl/'Mc 111kalrnín ul 
ft h!"c�/·k (:lyellh In l�rll'1kben í� 1·Ir�HWly.ott, lIkkflr ijHHZ�
kl�\·/·r.·dJH!k fl IJlljtlz(llliu(Jm"úgu vonalak II I"nyomnl II 
1,·I(tiJIJh fo J,U)I'U blt'iZDIIVl'het(,tl" n 

'l'irJla, v/'r Vftf.(y mÚJ .Zilll.!t fulyadéhkal órird lll'zPHhp 
jutr,�l uj�uk Ir'uyomutllinnk általábun ".agy fonlos-ágol 
lulUjdr,mlunk. A Jl)'11korll1t fJJlonh"D arra. tanit "ennün
ket, hogy íly fajth lIyomlJknú.l (�liuk ritkán nyomódnnk 
I .:  uz ujjb/*Yllk j,·gliuomfllJh réNy.h4.·j jjl, bogy ebbiil uz 
Qkh61 111. íly ujjl1myornutok ih u lugtóbb /�Hdh(,J1 hl.l�znu
vellf,t4.ltlanl'k. 

A lul61t ujj lt'nyumutuk mik/mti értf·kl·l:Iit�H6t iHlltiílj'r{ 
ul, I1lmutfttli� ('Hak ltltllhínoH tájt1k/JzhttáHt ud ÓH rá
rn

,
ul�tl Illrli" irogy ti tulú.1! jMlyomatok JnegvizHgftUIfUl, H1�ZII/,�, 8t1�. 111, arnl l;jvut(·tt f:H II Hziiks4g(·" kéM�üló

kl·kb,l /'ij mIlJoízj,
.
r11kkcl (.,IHz,·rell ht!'rmtlorium duJgl�. Az 

{j��Ii�ónllJ.: 1" gHl,lgorulJh kőt(:'I,��Ij{.U/·\'/� 1.�Hz U've, JifJgy 
uJJII'UytJr�fl�oHtd i!llittolt t{trgyak b"kűldé/l(ml<1 a. legun
gyoM, •• I'JVJgy(tZfttt1tJ j(lrjonlJk 1,1, mert gondlttJun CHOl/lIl
v,rJllttl ( fu:Mn J.:rinnY"fl di.ifordullul.t, hogy lJ lr·nyIJrno.lok villu
mili) túrJlJhfJz url iJfllJfJh � ilüNznuv(Jh"tf·!Ionukkí· vfdnak. 

Ily ('Io:.·t"knr.k ('lejót veendö, az or�1.ág bármfJly ható-

41go. /tz or 'í':ugol:l központi rendiir({)ndkR"gtöl Hztikl'i'�g 

I.�,!téb k,'uye lWy/lglJóJ ki!l;zült tAr/;')'ak Hz:ilJjtá!iúr1l. a.1-
kltlrnu küliJn c czólra öMP..zl:úl l íto!t J{uJúkut kérIJ(It. 

Az utlllutlthí.H fo'zorint ajál1latoH jly körülm&nyokhe:t. 

rnjndlly.IJn r�gy6n"k ujjlenyomalát melJékcolni, ukik az 

.'I.klilr.knrlií hírgyukat megórjntutt�k YBt:Q' megérinthlJUé:k. 

(Az (dd/JZatot I·� fl gyanithlltó tutt�8t íR buleúrlV'f·.) 

V,�gül kiOTfH .. 1i az utmulatá.R, bogy ha arról van HZÓ, 

miHZfJriut ol nem szállitbató tárgyakon levő lonyomal0-
kat koJJ JCHzprlni éH hj:�to8itaDí, Ú&'Y ozen eléggé nohéz 
művelutet cgy 8zu.kombor által vl:gc�toSlSíik. 

Az u] llwndottaklJóJ látj u k  telJ át, lJOgy B franc�iu 
rl<I1dőri közlöny nemcsak nyomozáBí cz610kat szolgál, 
hUDI.'Jn - Jcövllwaru ooéJtó tJélda gyanú nt - baBznoR 
{''l {(jIt�tl6nül 8zűksógcs i6meretek terjeRztésével iB fog
JlI lkozik. 

Mit kell tudni a csendőrnek a bünvádi 
perrendtartásból P 

Ma . rI,-. Kármán memér eruélwlflJ.llJai hir. júnúbiró. 
(poJylatú.). 

Ó. A lcl'o�Jalú�. 

.Minden nyomozó csrmdőr jól tudja, hogy a bűnvádi 
u)Járóshan II legb

�
atékollyab? hizonyitékok azok fl túrgyak, 

nmclyek
.�

{;z a lJunc�(;lekmeDy (Gződík, vagyis Amelyek
kol II bunc:seJ�kroény e lkövetve lett, mint példá.ul : Q. 
fegyver, haUll8fJtánzgyártógép, bet(jrő-8Z(;rszámok stb., 
vagy u melyel�en II bfintett elkövettetett. mint. pl. oz el
lopott tlÍrgy. Ezek a tárgya k • főtórgyalóson fogonk 
bizc)Dyítékul szolgá.lni , tehát e végből már Q, nyomozás 
Horún oly módoD biztosítandók. bogy azok II biróság
nu� b?IDutlltlalulanak. E tárgya.k cgy réeze ezen fcl ül 
ItZ('rt J� megBzerzcDdő, mert anDak idején azokut cl kell 
koboZDl 

A Bp. 1(;9. §-. értelmében lefog1.láR a" n nyomo"ó 
o �.

ell!kmén
.
y, amelylyel a,zokDük a tárgyoknak, amelyek a iJ��te� torvéDye), szerint elkobzandók vagy a. bGDVádi 

al.Juró.�b.a.n bizonyitáara {eJboBználhdók, u. meglSrzéaét 
hJztOlut)uk. 

A hüntf,tö törvények szerint (Btk. 61.  §.) elkobzBD
,lók azok a túrgyak : 

J .  Amelyek o. bűntett vagy vétBóg által hozatlak látre ; 2. nmúlyok a bűntet.t vagy vótség elkövetésóro 8zol
glÍltak : 

ll) ha az?k a tettes �8gy rljszCB tulajdonai ; lJ) hl} mUHnll.k ll. tulajdonai ugyaD. do azoknak bir
toklása, La8ZDálá8& vllgy torjesztéso tiltva. vao } gJkohzálm�k értj ük [t. bíróságnak azon renrl�lkezé8é�, 
:�gy az Ult l1yc� . lár�'YakfJ,t Q, birtokostól elvoDni és 

olu�
i

nj 
���

l
:���l�l t�Dl . va� pedig ny�lvonos ó,rvoréeeD 

ur. itéle�bcn van 
� f)ZD� tf át csak a. hl!óságna.k és tsal, 

m o,z�H köze"oinakJ
o
k�'l 0.0 ;��:y:�a�

e
�
��;'�o!�l����' 

a DYO-

Ju.sRuk, hogy azokban (lz ·' kl 
előző fejezetekbe r 1 lk 

. ugye Jen, o.molyekkel az 

t (�rgyo.k ? 
n og a. oztnnk , fordultak· c elö i lyen 

A no.gykuti Qyilko8Bo.g ügyében ilyon tárgy az üros 

• 

\ 



.. 
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tf!lho talalt Lot , mi utan annak II v€ige veres voli.. 
II mt.:nnyibf'n be fog bizonyulni, hogy az, kinek a tula). 
dona, azzal fontoB bizODylh�k áll eló, máHréBzt pedig 
I'Z is, mint a büntett eszköze, elkoLzandó lcsz. A vásár
bolyi inaRgJ'e.rek ügyében, mint láttuk, legfontosabb 
hizonyit.ék az It'Letne, hit az óra és a gyürú megkerül
nek. de bizonyiték BZ It. :WO korona is, a.melyet P. 
J&noHék pzek rényébl·n A. csendőr járór megta.lált. Eze
kén II bűntett lett elkiivf:'tvl!, de ezek nt·OO lesznek (;'1-
kouozva, mert N. ác!!mestf"T tulajdonai s oem tiltott 
dolgok. (EllcnLfon, ba a lopott ptnz hamís hankjegy 
hmntl, azt nem kApná YiPRZO. hanem az 1.1 (ag az itelet
!wn koboztatnL) Enn�1 a :WO koronánál ugyan felme
rülLet az &z aggály, bogy hiszen egyik ;Wf) korona 
olyan mint o. másik éB Ln val6tlannak is bizonyul na. 
8Z al!szonynnk az az állitásB. bogy azt a p6nzt nem a 
tako.rékp6nztárb61 hoztúk, hanem másbonnBn, akkor 
sincB még bcbizonyitva, hogy ez az a. 200 korona, 
am.�lyet a fiu ellopott Itt azonban II bünvádi eljárás 
bi7.onyitási céljain és 8Z dkohzáson kivül meg 8rra. is 
kell gondolni, bogy az eljárás cz�lja ot'mcHok a bün
tettee mcgbüntdéR�, bUDt'm II sértett f�l kArának lijbl!ta 
meglf.rit�se IB, úgy, hogy ha nem is (og hehizonyulni, 
bogy ez II �UO korona az áCiJmeBteré, dc ba megfel�lö 
öHar;eg a bírósti.g birtokába jut, annak idej?n módja leaz, 
mint látni fogjuk, ezt a sértettnf;;k kiadni s ezzel őt 
� ürtalanitani. 

Mi lesz mlir mOHt az 6rli.val r!S a gyűrűkkel ? 
A járőr uesug6 utján ó,te8últ róla, ho,l(y IlZ anya éR 

fiu. k�só eBte o. Calll végén lakó nrenrlásnál júrtak éfi 
azzal nagy alkudozl1'4hnn voltak. A Járőr gyanuja llZ 
volt, bogy miulán az án'ndb K. ÁLrab6m húzülás8al 
ia foglalkozik, JIf.:m� p IJdták el annak a �yűrűket ? Ez 
<:adtJl:'n tf'hii.t li7.intl·n bózkutlltásTll, iJ).·tVl! ruoat múr 
lefuglallilJra vaD IIzuks(;g. Gyanujút fokoztll az Fi körül. 
m';ny, bogy úz Bnya ÚR fia htiBmurtók, bogy jártak az 
IÍfl:ndásnúl, de megtogadták azt, hogy l'lmondják, miiirl 
voltak ott. Másr�szt pl'dig az áfPnlllt8 töhbször állutt 
urli(llZdadg Hltnujl\bl1n. 

. A h:íoglalfu!ra ft ,B. P. 1 77. § a. ugyanazt mondja, 
mint a buzkutatúH f'� hzemcilymoloz8sra, nH('zeleHen, 
L�&.v _ aDnak (:1reDd�1f:f!prl! csak a vizsgálóbiró éli o. jÚl'ás
!J1r��u

.
g, (�(: �i1l II k(,Rf>d�lf'm \"fo8zélylyl'1 jllr, a. rend6ri batQllfIg JS Jogoliuli, U� U(lID' .a cBend6r�(;g kijzegei, �

,
f:m IűVkll hutóságok, �rrtl na� lennének fcljogof'itva.. 

Erre azo�b'1� ullyanaz áJI, amit ft bázkutatbru néZVé 
flZ ,.JÓbb

.
1 feJ ez.�tlH .. � �Imondoltuok. lIo. a cli+-ndlhBég 

mcgi.itlálJtl ItZ Illető turgyll.kat, \'a�y tudja., bogy azok 
boi van.nak, biLtftl!l(muJ hosszan tartó ideiR kellone \'6.. rukozDl9., hog)' 9.zok ft tárgyak hiró, batározattAl lefoglaltaftlUl.Dllk. EzEÍn II 

,szoJg. ut. 2 :!5. , a ógy c"':�zíti ki 
a B. P. rtndelkez('sl-Jt, ho� � c.sendór8f:g a lefogJalandó 
tárgyakat megh,lál,á8ukkor őnzttbe veRzi. llvé"ból, bojt)' II�Qkat JcCoglu�áe \ (.Kett II IJir6ságnak áhldja. A cscndlSr. B�f.( tehát tuluJdo�kep el�kélizit i 8 Jafogllllállt, amidőn a tá.rgvak�t besumf-J 8 ft bJTóságnak (illetve ü"yészBófJnek) b"'mutat'o. " " 

Igy 8.' jeltn ('8étbcm iH. 
A járőr all,blm It !l itLen van, hogy ÁLrll.llI'lm, az áren�!I nt:m (0100. ml:g�8A�dni /I kérdéseK tlÍ1l{yttk kiad'ÍIHit. 
, merry. �eLIÍI udo. tB ugy t',BZ, amJDt azt a II p 1 70 
,a f:�Ő1IJfi .:. (elll7.ólitjo. az óranuk "R a

' 
két Ryü'rúnek kl/uiú áfR, m"rt e I. IIzermt a II p 1 1" 1 § át Jelölt tur'O'uk&t li kfoglaJállr& íllot{.k�� b:ióHé; k

J·an �egk 
(f'I�zÓJ,tiillúrn. mindenki kíjtdcs kiadni. 

fIzegene 
Az IÍr"nrl(i.fj .f(jl!!zó,lit�fltó a7. eRetben ja II tárgy kíadú�árA., )JO 6 1e-IJPun JóhIJlzf'müh'g lzerezte mt'g az illető 

turgyat, vagyis ha valakinél oly tárgy vaD, amely lefog
lalandó, de ö teljesen ártatlan idegen személy, azt a 
tárgyal kiadni köteles. Ha egyazerü {elszóütásra nem 
adja ki, ez e8�tbeD 8. továbbJaka.t illetően az a. kérdés, 
bogy gyanuaitbató-e búncaelekménnyel vagy oem ? Ha 
búo('selekmóooyel vagy részesaéggel gyanuaítható, a.kkor 
ellenü ben bázkutatásoak, illetve Bzemélymotozésoak van 
belye, úgy, amint előadtuk ; ba azonban lj teljesen jó
biszemü idegen és a tárgy Dala van, akkor már a CBen
dőrség nem t�bot maat, minthogy II megtagadást beje
lenti a biróságnak. A bir6B1ig ebben az utóbbi esetben 
II B. P. 1 70. �·a értelmében a lefoglalandó dolog bir
tokoaat pénzbüntetéssel buntoti, 8 ha azt le Dem fizeti, 
az iIletdt lotartóztatja j ez a. letartóztatáB kihágás 6B6-
tében bat bétig, bűnt.tt vagy vét.ég •• etén b.t bónapig 
tarthat, d� minden esetben azon nal meg keJl szüntetni, 
La. az Jllatd egyén a tárgyat kiadja. A letartóztatásrB 

ez .esetben tebát csak a biróság jogoflult. 
Abrabám árendás, mikor a cBcnd6rjárór nála mpg

jelent, kijelentette, hogy P. Jánosné nála volt tegnap 
este és kérte 6t, hogy két gyűröt vegyen meg tőle. O 
kijelentette, bogy holnapután bemegy a városba, ott a 
két �yúrút megbecBüJteli és ha. azok igazi aranyból 
vannak, akkor hajlandó megveDoi. ElőadtA, bogy a 
gyűrűk nem olyan nagy értékűek, hogy azok n e  lehet
nének P.-ék tulajdonaik é8 lS gyo.nutlanul vette át azo
kat, mert az aBszony azt mondta, hogy azért aka.rja 
eladni, mert surgősen pénzre volna szükségük, fizetni 
k�lI az ügyvédnek, aki már eJlenük végrehajtást is kért. 
A júr6.r mi�d

.�
n���tre kijelentette az 6.rendásnak, bogy 

o ft ket ��rut orlzetbc .eszi, mert afelett, hogy a meg
szerzés koruiménye nem gyanus, e, csak a biróság dönt
hl:t éR amennyiben őreá semmi!IHe gyanu nem �shetik. 
a�han 

.
az f'�otb{!1l is eze.k a. gyürűk a lopásnak fontos 

L�zony,tek jjl. ,
�z úrendás kijPlentette, hogy az óra nála 

�lnc� és felnjliD] otfa n házkutnh\8 megtart8sát is. Az 
Qra Igy scm került elő. 

A Júrör ekkor méginkább abban ft hitben' voll hOlO' 
az a caoma�, amely�t eJ6zd nap P·ék (eladtak '· öd; . 
�elyre �ukn�k czirnezve, ezzel az ügJ'{lyol ö8sze!ügg�sben 
aHbat CR minden esetben gondoskodni hll róla, hogy 
nz fl csom�1;: a. hatóság kezére 'kerüljön abLól a ozélb61, 
hogy megvlzegálta8sék , nincR-e a csomagban az óra. iB. 

Itt azonban mlÍr nagy nehézséggel áll ft jlÍrőr szemben. 
A ll. 1'. 1 7 1 .  §." megengedi, ho�y levelek, táviratok 

s l'gyeb pÓSt81 küldcmpnyek iR lefoglalhatók azonban 
a B. P. 1 78. § ·a  szerint : 

' 
.' Az ilyen tárgynak lefoglalAsát a vizsgú.16biró vagy 

11 ,JáráRbJr6RáS . ft� I llető póstn-tá.viró vallJ távbeszélő �Ivatalboz, szullitó vagy fuvarozó intézethez czimzett 
IroU uatá,rozatLan vagy távirattal, illetve távbeszéMvcl 
fe�del,hl;ltt el. éR kimondja. oz II � . •  hogy b alaszthatlan 
R�uk

.�
f'g csetóben ezt a lefoglulást CHu/lif.! �S elJliedIiI a 

kll ugyé�zség rondelheti el, tehát sürgős esetekben iB 
�Slik � kir. ".'I!I,lsZHPy rendcJkezh(jtik m4g a rend6ri .o.t?8ag se. Ezért a Bzolg. ut. J ;1,7. �'-a egyeneRen meg
:1\tJIt a 

h
c�endiSr�ek, hogy póstai kü'ldoményeket lefog� a JI�n, Bnúm Ilye� es�tekben u c8end6rnek a kir. 

��e�:1f
g
�o:�u���. J

áráabiróaági ügyben a jóráRbiróeág-

t .. 
EnllHk az �z ,� oka, hogy a- levél· ÓR p6sta.i titkot a. 

(
�
rvény �zlgorulln meg oka.rja. óvni PB miután itt ki van z rva, h?�y .a póata·intőzet az illető tárovat elrcJ'tbcsB8 vagy ellllkolJ" • baló á Illi o-

gÖB az intózk .dé 
II _S o , nem olyan nagyon Bilr-

l 
.c a, mintha va.lamely magó.negyónrlSl 

;:a
i 

na 8:.Ó,Ó' ülnól házkutatáat ken tartani 8 aki addig, g a tr , határozat megérkezik, azt meghiusitbo.tja. 

, 

t 
I 
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Magától értetődik azonban, hogy megtcrlénhetik az. 
bogy a posta kiadja ar. illetá tárgyat a czimzettnek. 
&t megel6ztnrlö, a co;endör6eg mindenesetre megiegye 
ut. bogy az illető póstabivatalt értesiti róla, bogy 6 
le(o�la1áA 'f'egett jelentést tett az ügyeszBegnek ngy a. 

biró.águak. A pósta közhivatal le\'fán, bivatalos kötele!{
'" gt: a c!itnd6r figyelmf"zteté,;.ét figyelembe venni. A 
Jaror tt:bat távL�szélön nyomban összeköttetést ktresett 
ft kir. ügyészseggel, egyuttal pedig Bürgönyileg érÍf:si
tette ugy a feladó, mint a czimzett póstabivatalt, hopy 
a P. Jánostól P József czímere küldött csomagot ne 
adja kl. 

Mi törteni!;, tf'bát ezzel a csomaggal ? A Bp. I ;.;j. § a. 
szerint ezt a csomagot csak II vizsglilóbíró veheti át, 
vaID' a kir iigyész8egnek vagy a biróságnak erre a czélra 
kiküldött tft�a. Az átvétel ft póstán jegyzőkönyv mel· 
lett Wrténik. A felbontás a vizsgálóbiró vagy a meg
hrt!::lf'tt járá...,biró"ág hivatalos helyiségében m�gJ n;gbf 
foS arra a czimzctt és a feladó lehetóleg megidezendó. 
" felbontuB két tanu jelenlétében tö rténik és arról jegyző
kÓDJf vd�:tJk fel. Ami az ügyben bizonyítékol szolgál, 
azt a vizllgálóbiró megtartja es leroglalja, a.mi pedig 
fde8Ieg�s. azt vis�zaadjli annak, akit ill�t. 

A P. J:LOosne által feJadolt csomagot a kir. törveny
!;zek vlz!igMóbirá.ja kapta kézbez a dEarbelyi pósta· 
bivata.ltól 8 annak felbontAsa után megál1apittatott, 
bogy abban egy öltözet férfiruba, egy ezüst óra és egy 
le'r�l volt. amelyben az asszony a fianak 81.1 irja, bogy a 
rubát kijal'itva \'is!;zaküldi és ajandékba küld egy órát, 
amelyre vunatkozólag figyelmezteti a fiát. bogy azt jól 
tq�ye el es ba akarki kerdezósködik, bogy kapott-e egy 
órát, akkor azt mondja, bogy nem Íi:apl.JU bazulról 
semmit. Ezzel mar most alapos a g, anu, bogy a lopást 
csak il P. Janos fin hvetht:Ue el és bogy nz anya OJ
gl.lldll. 

ItI azonban mé,!: egy k�rde8 meről fel. 
A \"Iz'!gal6birll lefoglal1 a a h:veltlt (is az órát. A csen

dorJárórnek azonban HzükMége van az órÓtrn a kárOImái 
lee':1d& felmutab.s .'régett t!s a le\'élre is, bo,::::y megó,!
IUpltSIl. hogy az kinek a. kf.zétöl t:red ? 

Jólltbet t/!iJiit II biróság már elrendelte eDnék a le. 
foglal:l .. át .a nyo�ozb clsJjaira. azt ba. 8zük'JPges min. 
dIg. kl fORl

.
e ad

.
D1 � (:_Bendó�t!gnek. Tebli.t, bll II nyo

mOl'.I:&�. 60r&.D po �tal kuldtmenyel,nek a leroglalu.-a menU 
(t:I s Il): ('D

. 
a fe.oti . �ó�on . fogaoatosittahk, akkor a �.HtDdlirJáror ft vlzsgtllob1rón �1 r"rdeklödjék a. leroglalil'l. l�('tve felbontáa eredménye Iránt es a bip:onyitákul �zol"1:&lhl:&tó tarfiO'n.kat It nyomozás czéljára kérje ki. És azokat meg 18 fogja. kapni. (Folyt. ku\,) 

ÁJIJ'ALÁNOS ISMERETEK, 

csak a z  idegenek szokták felruházni minden igaz alap 
nélkül. :lIuczuhito ttlooóra abban IlZ évben szállt a trón, 
mdy nekünk ia Dsgyjelentóségü : I Sfi7.?en. Ez i.dötöl 
fogva két Dagy báboniban vezette nemzetet Az. egyikben 
legyőzte 8Z ázsiai kolosszust, Kbinát, ft másikban le
g}'őzt� Oroszországot, győztesen men'e össze fegyverét 
a világ IcghataJmasabbnak hitt urával, ki negyedrel mil
lió katonának parancsolt 8 kinek csak magának annyi 
családi uradalma van, hogy belefért volna 8Z egész 
akkori .Tapánország. 

Trónfoglalása. előtt atyja, Komei tennő uralkodott, 
jobban mondva ; élt fejedelmi álomvilágá.ba zárkózott an 
a ü'Duók régi 8zékhelyén, Kiotó városában. Hdyette 
es e16djtJi helyett ft tizenkettedik század óta ft papi fc
jedelmek, a sógunok voltak uTsi Japánnak. Kiotói 
rabságában tartva az igazi császárt, a tennót, kinek 
yolt réRZ� Cénybon, gazdagságban, vallásos tiszteletben, 
cbuk egyhen nem lehetett rész e :  hogy legyen saját 
akarata. ��gy\'enöt évvel ezelőtt, 1 f.lf.i7 február 1 3-iklin 
halt meg Komei tennő 8 ekkor következett el hirtelen 
és YáratlanuJ az az idószak, mely a F�lk('lő Nap orszá
gat középkorias ázsiai monarcbiából európai értelemben 
vett modem birodalommá alakulni látto. Megjelent a 
szinen :\Iuczuhito tennó, s a hatalmas gyermeknek, 
mikor cgy énd utóbb. 1 86R tavaszán tényleg elfog
lalta a trónt IMuczuhito l �.j:! november 3-án szülctt.'tt, 
tizenbatodféJ éves volt), az volt az első tt,\tttl, hogy egy 
rövid belsö háború után megbuktatta n soguni méltó
sá�ot, mely bitorolni akarta a császári hatalmat ö be
Iyette iB. X1lID'on jó tanácsadói lehettek. S a nap li
ral�'nőjenek i\'adéka leszállt aranyos ketreczéből. az 
emberek közé keveredett es modem uralkodóvá lett. 
J�ol az a regény, mt'lyben izgAtóbb érdekeRséggcl kö,'c
tik egymá!>t flZ eS(.oméDj'ek. mjnt .Tapán Újkori turtóne
tében 'l 

B "záza�l ,cl�� �vebeD megjelent Pg)" könyv, mely ér
dekcsen \'IlngltJ8. meg az átalakulá!'! történetet. Szer
z�je hl. \'an J3nl.ndt, Poroszorazágnftk, majd az eRzak
nemot államszo\'ets�gnek; utóbb a nérnot birodalomnak 
bOB_S,ZÚ éveken át konzuli, majd diplomáczini kép\'i
.cloJft .Japllnban, utóbb Khinábnn is. Ez a n�met diplo
mata nagyon befolyásos úr lehetett ).[uczuhito tennó
nak 'J1óki.óba áthelyczt:!tt udmránál, ml:lrt nyilvlin 1\1. 
o t.8nácaBlrR - ntlmCSaH az új udvartartást Tl' ndl'zték bt:' 
eg{'�zt:!n porosz mintára. (,·on Mohi porOHZ kamarás volt 
II f08zl:rt8.rt�M mester), hanem utóbb .Tosi Ilitó. az ifjabb koráb�n gyonge egészségű trónörökös melle is nt'>met udvart orvost sz,,�.zódtetttlk dr .. Baelz tanár sZl.lmélyében. �f. von Brandt kon:rvéből tudjuk meg igazán. mi volt 6 Jole�tőségtl l.ruczuh.lto. feUépésének s mi \'olt .J apánorHzllg BulDU, a 8Óg11DOk Idejében. Muczuhito atyja. ,·agyis inkábh nevében fl 8�gun, A hatvanas évok elején még ily rende

,
Il'Í�t adott kl népének az európai betolakodókról' : �A t<JTVenyliket semmibe ae veszik, a társadalmi kötcl�k�,k �eglnz�ltftk j az országot belül az inRég nyomasztja, klvulrol pl'(hg a dölyfóR ba.rbárok öt törzHcnok (Ártad . 

angoloknak. frA.Dcziáknnk, nómet�knck amel'iklliaknll k '  hOllanrluAokn!\k) bántalmni érik tS megsommisitéH!lei fl'nyt-gohk. C',tlÁ,szári országl{lsunk f6törekvésa oz unciok harbárok luhpráaa legyen ; hadsureget fogunk töremteni éR mt'grcnclszabályozni ökl:t.. �r�.ként Kbinában, ép úgy .Japánban is keresztenygyuloll�ttcl pár.?ault akkor nz iclf:'genek gyiilöloto. IMli7-
��n, � lk_O{1 �z .ong Mnnó meghaJt, mcgkt-zrlődött II kt-resz('nyo .u (OZtJH� S fokozott eröv(ll ujult ki I HfiH.boll Muczuhlto tulnJdonktip(.·n voló trónfogi lá, k A' '(' .' eRáflzá . . 

fi o or. z I JU . I még n(lm tudott ÚTrll lonni a nép 8zl'D\'cdol-
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men, tanácsadói pedig, megrettenve az esemenyt:któl, 
szigorú Yizsgálatot rendeltek el nevében ta keresztények 
gonosz felekezete ' ellen, ft főbbeket kiyegezték, a többie. 
ket kiűzték az országból, vagy kényszermunkára itél. 
tek, ft bennszülött keresztények jelentékeny rEszét pedig 
éjnek idején megrohanták és fogságba hurczolták. H az 
ifjú lluczuhito császár első kormán)7endeletciDt'k egyi. 
kében , me ly I S68 május fI·ikén jel�nt meg " ft m�ly6t 
Brandt szósz6rint reprodukál könyvében, még ez ali : 
,Ámbátor fi haború kitörése kö.etkezt.ében kénytelenek 
voltunk bnrMságOB "iszonyba lépni az idegenekkel, az 
ország legfontosabb törvénye mégis csak az, mely a 
barbárok dűzesóről szól. A gyűlöletes barbárok mind 
vnkmerőbbé vnlnak s teméntelenek a bizonyitékai orczat. 
lan magnkviseleténok. Legyotek nagyon óvatosak, Ila 
dolgotok akad velük, de ba az idegen vadak törvény. 
telenségre vetumednek, vágjátok le ökeh . 

A tizenho.toclféleves cSMzar bizonyára nem volt meg 
végképen tisztában czivilizátori rendeltetésévl.'l. De a 
kiotói hatasok Jnssan·lassa.n eloszlotlak Jeikéről s ural. 
kodásll egyértelmüvé lett a czh;lizáczió uralmá'i'nl. 
Negyvennégy évig ült Japnn trónján 8 orszéga toz idö 
alatt egy cvezredet haladt. A kis ázsiai szigetországból 
n vi lág egyik leghatalmasabb, tisztelt birodnlma lett. 

dig forró vizü es egó pdroleurn forrásokat nyitott, a 
mell' utóbbiak lobogva égö lángjat szitottn eH helységről. 
ht'lységrl' yitte a földrengés nyomán túmlldt rendki'f"ül 
ereJi:i szélvihar. A forró \'IZŰ forntsok vizt!i Gallipolihan 
a kikötöbidakat is tllpusztitotta, G:i mof 1: ... nora niro ... ok 
között pt'{Jjg ft tengt'!" egesz partja lfíngukhan úJlott. úgy, 
bogy a tengt'r vize olyan volt 8Z l'gé:,z pllrt mt'ntén, 
mintll8 fplforraltJik .olna. 3IindenüU az ('hség es Rzomju. 
ság kinozta a hajléktalanni maradt lakosságot, ml'rt 8 
hajók a nagy széh-ibar és a forrú nz miatt nem is kÖZt·
Jerlhuttek a partokhoz. 

A mű"elt .iló.g általános részvetl' fordul most a meg
próbúltatások egész som által sujtott türök nl'mzet fl,Je. 
S Lizonyara nem fognak késlt:'kedni az anyagi St>gitseg. 
gel sem, a melyre a mindtJnélöl megfosztott s az ismét. 
ládd földrengés miatti félelmében szahad eg alatt tanyázó 
80numjtott lakosság nagyon is rászorult. 

KÉPEINKHEZ. 

A törökországi földrengés szioterér6l. 

A baj , a szerencsétlt:nség sohse júr egyedül J 
A mitr lógi idő óta beteg embernek nun.'zeU Tiirükor-

8zng l.I!ött hizoD,YRrn ismlJretes t:me Mdl1óigenek nem 
ok.n élküli jelontősége, mert hiszen hosszú Bzuzndok óta 
soha som volt bajok nélkül. MO$t is, hogy esak il fon. 
tosnbbllkat emlitsiik, még folyamatban vnn nz Ola�znr
sztig részéről kezduDlényt)z�tt háborlÍs megtall1adtntá�n, 
S mlÍr nomcflak n különálló 'l'ripolisz elveszttisével. haul'm 
az anyaország területi épbégének megserféséyel is fl' . 
nvegeti. 

• Már maga (IZ a jóval erőseb�. �J1enfé!lol folytato
.
tt 

háború is súlyos gondokat okoz Tarokorszagnnk: dl' meg 
slÍlyosabbti. teszi uzt az a bábeli zürzll.ar, am! ,8 

,
m�

ct.'flónini albáuok folytonos t:o!'l fokozodó lázongn�llhol fl" 
magri.han a. török nóp kö1.öu is különféle ok<?kból szar· 
mazó hehiBzalykorllisból tnmadt. 

Do a SorN oil�g ezt ll? cmhori elll'nségtlk altaI okozott 
kcllemt-tleusPCI.t Be l'Iégeltl� meg,

. 
ráadásul .. 

még. fl t(>r: 
mÓRzl't sujtaló öklét is nísznbndltoftn n külső eM holtlO 
ol1oDsi'Rok ellt'Jl i ... vedckuzni nlig tudó . török nemzet�e. 
Megmozdult a föld alattuk ős épon fl, blrodalom kl�ksll�, 
[lZ ('gyik köv,tlli sznmunkban ismerttl.h,tt.pnrdt�oUó..k \'1-
(lókót elöntötte romba. It kntnsr.tróflths foldTl..'llgt'8, fl ba· 
lottak éH a�besliltt.1k ozreit hagyván maga utlín es töhh 
mint hntvllllez�r l\rubt'l·t tetl hajléktalanná. 

' . 
Rommá Idt II J)ardtlnollák egyik főt'rősl:lége : n 'lTI\g1.0 

Gt\11ipoh B t� ma�ar törtónclOJúb.un i.s Hokat ollllcgtlt�tt 
Rodo/itó R meg sok rnlí� küzség es YarON a l?�rdnnelhl.k 
vidókén, nwlyok kőzűl talán legrosszahbul )ill't a 

.
kot 

h<,gy között fl,hö Myriofilos város, nmenuyllwn R .
. 
fold· 

l"eDg<>R kovotkl."tóbt1n DSllzetolódó hegyek valóEll\g�nl O�"IlZt'
llrj\selték. . . 

'roktonilmR ttlrmC>A.Iletü volt oz is, inint n. . mult (,.VI , 

I(crslwmótot cs kilrn"ókót fl'ny"getö földreng('s, tlo 'eg· 
oredm6n"l,bt'n sokkni Húlyo�llhb h1rmószotü nl.

m ál, l1W�·t 
I'gy,,� hl�Jrckon II fomhwkut (ÍB kutakRt bet

.
omto, DlIIS 

hl'lYl'hn 'Jlt'clig �7{;h(\r,>f;1.h{> n fóld k,"l'gé't llJllknt PR Pl'-

Hll-lEK. 
Gyászhir. A budapt-sti csendőrtiszt! hir"adalomnnk 

l'gy közked .. eltM:'gii tagja dőlt ki IlZ élók sorából. �tol
zenbl'rg Jlinos C'''tlndörföszamlannc-"o ... neje szill. JánOSR)' 
POhlena úrnö, etete vinígtiban, l !l l �. nugl.1sztus 1 1--l;n. 
hosszas RzeDvedós utan. t-S éyt'S konihnD. boldug házll�� 
r..ágának 3�·ik eH�ben jobhlétro szen(krült. A Yégtisztes. 
ségen amely n budai fnrka.sréti lemt!fó halottR"1bal'aból 
nugu8zhlR lIl-á.n dt.>lután fél m;gy um kor ml'nt �egbt'. a 
Budapestl'n állomásozó csendör1io;ztikar. }lo�tupid I\ostka 
Páll'!1. és kir. ve7.erörnngy, csendúr�égi ft'hiR)'plti-holYl.ttt"'i 
Ytlzctt;�evel es ll. hf'hil!Yminisxtt.>rium ri� t'nnek nzamnwo. 
scgónek tisztvisulöi k�ra, elen hinrli bznLti LÚ-Izló mi� 
ni .. tori tunncsossa J és Hzn.ploncza.r MiluilJ sznmn'yosc'gl 
igaxgntoml, ,-alamínt R.. budtlpesti csenrJör altiszti kur 
testLiletileg reszt vett. Aldós pmIekÍlre I 

Adományok. A létesitt.'ndő cSt'ndőrsegi intorntítUli 
alapja ja.Yli.rn ujabban II köyuthzö adományol.: folyta� 
btl. Sznmmer Imre szekesfehén'uri papirkt"rt'skl'dótöl 15 h. 
71 f. Molnár Jfizsef horti Jakóstól I fl K Jo!zcn tijn bb 
ndomán,>o.kkal az alap ,-agyona �j.7;,:l IC {l;; f.·re 
cml'ikt>d·etf. 

Megtámadott csend6rök. Yadás? ),[jhál�', Sznhok ... 
megye ujfolIedói örsbeli ('sendör ez. őrnll'sh'rt flUgURztus 
hó I O-én éjjd fel I I  órakor rjf�hértó kÖ,-,"égbl'll. sxol. 
glilaton kivül, Szabó JÓ7.se.f, Y8rg� Mikl�s, ,

.
r�rto� Fl'� 

rUllCZ, FtlTlIIll'zl Janos. Fmta Sundor es l rI SIlDO:or 
ottani lllkosok. botokkal es kesokhl mt"ghimadták s rnjtu 
kes8zurá!Jokknl l::l nop alatt gyógyuló �órült;'iekl't l·jtéth.'k, 
YU(1!)liZ cs�\ndör ez. őrmester ttimndói l,lIl'n kardot hasz· 
nnha, Szabó Juzst'fet sUIYOSftll, ,Ie neIU éleh-aszelYl'sen 
Jnl' gsübt·sitt,ttu. Bézi Imre, S7.n

.
trnt��: Jllt.!RY�> Inllt,iszftlkai 

Ör.-dll\li rsolld6rt allgu!i1ztl.1l� l 1 ·oD oJJd l �  ora ko .. , u!{yon
('sak szolglíh�ton khiH, Nagy jo'enmcz es echlig ililllOrEltll'n 
két tlírsa ornll megtilmadttl s homloktin késl'zuras"al �� 
nnp Illntt g)'o#!Jlllu :;órulést okOZhtk. A támadók közül 
kl·ttl'n II cliendör kt\nlpengejtinl'k megragadtlsn folytIlu. 
kezükön S uapon belül gyógyuló serülc>st ti 711nwdtd ... 

Kérelem. Majl,lingllr LIÍszló, Borsod ml' gye ml\ZO· 
köv(,!idi örsbl'!i nó!! csendőr ez. örmt'�t{'r hri IIKnmoly 
rt'ndfokozatban levö bnjttirsai kóziil azokut, kik lliflgukttt 
volt> köll'l;;(jnüscn tHhelyeztetni hajlandók vohu\nnk, ho�.r 
volt' (lZ iiR}'hl'n 1t'<\"c'liIeg mielőbh érintkezésih' hlpj"ud.:. 
Oermlln 'Innó, �21ihig'y mc,:t\"t' hfllmos{li iil"tob(·Ji l'sl'ndlir 
hl"i AI'gn,lán .Ilinos (IS [smul L!ilÁr e.'il,llldöriikl,t, ho/.-'y 
l"1.ÜI1Ülil't H,It> miclühh tudllBsák. 
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Honvédelem. Só.rói Szabó Ló.szló. 11 ID. kir. bon

v,;delmi minil'.derinmba hl' osztOtt hOlwedórnagy az 
19 1�  febrmir ba\"lihan n hudapesti �épszt'rl.i Föifikolni 
1'n.nfoJ .... nmon (Rznbad l�g:yetoml �:�2 vctitfltt képnl,k bt'

U1utataslhul ö igen erdekt's n';'p�zerú iSll1crteló clőadast 

tartott u bOllyédell'm üRvrról. meIy eli.iadásokat most 

l'lheszcló modorban egy kÓDFt'cskl'Le �yüjtötttJ ii�sze 

" azt, minthogy annak oJ'\"a�nRa nemcsak minden, a 

kCizÖ..:-yek irnnt enl(1klüdö mindl'll polgár, de kiiJönösen 
mindeD bi'\"3tásos tis�1j r�Szl'rc hBSZOnll!ll és érdeklódé�
sul jár, me�endelesre !ljilnljn. A );.őDyYccskc melYIlt:k 
tarta.lma úh'idl'D nhíbb kiiwtkt'zik, 19 \  � szeplembor bó 
rrge.ig megrendellletó A szerzónól, Buda,ppst, 1. ,  AIIiDyoki
út l t sv.am alatt :\ koronncrt. azután pedig minden 

könyvktlre"kedt'shell ,1- koronáért. A szerzőnél megrendelt 
ki)nYHk ,�:t"pll'mb!'r Ilf J 11"!lél! kL'rülm'k �zetküldés ahi l> 

(i ruk a kOllY"höz c:>atolt postnutalvlinyon lcsz szerzől10k 
megküldendö. A köu)'vecskc rövid lartalma a kövt'tkező : 

J. K/tllldá�. BCH'zetés. Az örök béke nt'mes eszméje

nek meg"alósitasa ft'h� mindenkinek törekedni!) keU, de 

o. bilborúk mil még elkl,rulbetetlenek. Nagy lilIumfórfiak

nak, katonáknak, tudósoknak és iróknak nézute I\. béke 
cs báború kprdé�éróL Az újkori búhoni k  sikeréDl'k te
nyt'zöi. A bon,édelom ügye iránt va.ló ,ü-deklődés Ji-W
földön cs nalunk. Il. "Ióad';». Az ifjusngnak ft honvé!tői 
hiT"atlÍ.'irll '\"sló előké�zitese a törvéuyszerű kntonai !'izoI
gálutot megelőzó időben, o. kul!ö}dnn e1l nalunk. Test
nt'velés ; szell<,mfl'jlcsztés ; tajékoztatás honvaduImi �S 
katonai kérdések felöl, 8zakszerű elökészités. A katonák 
szerepe a nép millióinak testi neveléséhen. J fI. rlöadri,<;. 
A bonY�delmi rendszereknek rövid fejlóMstörténetc. 
_� barcz módj� �atdan es ma. Regi é� ujkori fegyverek 
cs Ya�k. A ml \'cdorendszcrünkuek. fegyvereAerönk szer
yezlItenek ég folszereli!sének rövid ismertutcse. I l', r16-
fI.cbí�. Csa�a�ki k""Ilzes;, A. k.a'izurnya mint népnevelö in
tezet é'i nepuikoJa. 1:1I;ztk('pzé�. A modern katonatiszt hh·�tá9n cs munk!\ssága. A katonatiszti óllltpal)'ll. I'. elő
�dn,,-- A �ad8t'reg {clkóözülódése a hábonira. A tudomány 
es tecbmka vi\"mimyainftk alkaJml\zásfL a badrakcIt s�
rE'gnél. Vazlatos tájéko7.tatlÍs valamuly napjainkban vivott 
báborúnak lelolyasbóL 

pítottá'k, 1866-baD tagok hiá.nyában feloszlatták, azonban 
1 8 7 1 -ben újra elatrekeltctté'k a. jó kalapos ok Azóta 
egyik tag 8. másik után hagyta itt azt 8. bitvány sár
golyót, úgy. hogy 1903 óta csak egyetleD tag képviselt 

n7. agytJsület",t, a. ki egy személyben pénztáros, köny

vllló, elnök es tag. A soll tisztseggel felrubázott Leroy 
ur uzóta is pontosan fizati az 50 ceDlime heti tagsági 
dijó.t és a mint 8. lelkiismeretesen vezetett könyvek

ből kihinik : f\ . társaság l! vagyon8 jelenleg 2500 frank 
A lagc8udáhLlosnbb azonban az, hogy mindeddig egy 
czentimet s�m fizetett ki a társaság som sztrá.jkra, sem 
belegsegélyzósre ; jóllehet oz egyesület megtestesítője, 
Loroy ur fL betvenbatodik évet tapossn. 

Szerkesztői iizcllctr.k. 
A !;7erke"dóBé:g a szolgálattol kallcsolatos kérdé

sek .. e és névtelen levelekre nem válas:r.ol, kézirato t 
vt .. sza nem afl. levélben Iledig ('sak Igen kivételes oly 
esetekben vhlanol, ha a \'álasz kéDyességónél 
fog" n  _ nyilvánosan meg nem adható. lI.é:rJUk ennél
fog\'a ol vasóin kat, hogy levclcikl(61 bélyeget uc küld
jenek. 

Erdélyi csendör. \. Fellié!rl"oh' 8Ill odvlmvuyal ' mlószinülcg 
bes1.áwltJuk :!. Nwll. 

., • . . ' 

J(' ól"rncster. )fég uincR intl!zkedés. Az illotok csak kárel· 
menék Rthely{\zésti.k{\t, 8Z illetékes mini6zlériumok lllojd dóntőst 
hoznnk. 

11J1. I .  és :.!. Ez ,hloclU nom állittatik fel. 3. New. 
1(, F. ez. Örlll. A kl'rvény bólyogkóteles. 
Sz. nl. Az 1 �let6

, 
eb'yh�z !lzBbályait61 függ. 48. C5�k a ]eln'lly{\s Járlin'ezut6nok jár. 

Állanunk. Igon - legközelebb. 
, Szőke. Ha je!entltoúk és ft f{l}tételoknok llleJ,.folol, lehot hogy 
lüholyeuk. . 

�: Gy. li rs\'t . . 1. :,\[indig (1 legutóbbi állás nyugJljsubálY!H 
wl'r\"Rt16k. 2. ;) to" I>1.olgálot utáu. 3. Igen, II folttllolok közzé· 
tHeltek. 

K. J. UJ84. "h e�ot rt'szletl''' ismerete nélkül nem a{lha· 
tuuk ,·ólomi'nyt. 

] ,o' l� s eSeUt�ór. t. Igoo. t. :\I..inl lIrúbnidős rendör 6 Mig 800 K. 
lll" I\.Yl1. .. gát . rHkt'rrol letettf", én 1000 K fiv,etés, 400 R lBkp�nz, 1:.0 K rnlmIll'llz. Lovns "un l.lég. ha tebát át\"C�zi1, flddig mig 
sorra komi, gyalogszolgli.latot toljcsit. 

' 

II: őrruc�ter. Sajnos Ilolog, hogy me�tórtént, eMg hiinttttós 
rá �é7.\"O, ho..:-y ':.! h6naplg nyomt n /lZ RJ,'ynt, fl vfllósúniileg a 

KU .. 
LO" NFÉLÉK. 

k?rtlleh parnnc�nokság �eUl l111�ytn szó nt-Ikül fi Ilolgot ; Dl�I-
� l 

tonyos, hog)' ml ne h!\nbuk 6zr!gényt. 

�áratlan egye�et. T�lá,n az egész �ilágon nincs ). ���:�����o:;�(;,is::o� ���!�\I
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párJa a �e ManSI kalnpkeszltök egyesuletenek. Régenteij bl.folyft"sül, mit 1I1.Onhan megirni clmula!\ztoH. Nem adhat lk t . 
nagyon vnágzolt a kalapkeszitési ipar FraDcziaorszá 

liát ,'Ml,ml.nyt. 
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egyik megyéjében, Sartbcban úgy bogy a ko .. rnY'ken
g

. ·'t· !ör
svcz!ctó ez. ÓrmCRter. Bra\'lIroll ttredmén,' 6tb h06Z-

, • , ö ,ml n mnl; ez Jn alatt I k · ld··tt d . . 
szamos gyárat alapítottak, Idők multán ezek 8. gyá- Jé��cl Ulegin ,·

.
slódi I":ot� �e ' � .. n�fii�� lll

A
IU!toogö képze-16-

r8� beszün�ették az üzemet, do a kalaposok egyesülete lIJ.,')·O�CIl kl'1.,]Mik �s 1I�\"lI.nug\"mroh��6�k 'i8 
l nYO�01.á6 (I.'oio 

meg most IS fUDDált. Ezt az egyesületet 1 8\.8-han al" 
Ily�k lltrol,:"!i>lhllál mérfoldb Jl.Íltekkol hll.1RIl �·a
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.. _ "1 ti �I Kulykot. 
• Ii nagyon o ·  

Magyar Köztisztviselök és Állami Alkalmazottak Takarékpénztára 
Kuz�isztvi.e16i kölC1iönök r é s z v é n y t á r s a s a' torlesztésre. g 

KöloBönök l.kbérl.tiltáB 
ellenében. Elölegek éri6kp.pirokra. 

Budapest, VII., Erzsébet.körut 12. 
Knlfóldi pénznemek vé· 

tele éB eladá ... 
Családi bázak é. telepek = Telefon 153 44 

leteslte8e. 
• szám. � 

Alaptőke 1.000,000 koro-;a. 
t:Jlogndunk betéleket taklrékpénttiri k - . ta1<afekbetétck uUn mel 'cket h , on�vccskéfC. 1 Oly 

I�kót':� mellett hel)'ezne
)
1I el intt��t��1ap\\ �Imondhl IdG 

kamatot nzétuak iÁ től.:eklmatad6tcYou;l���. � 
,iO{h�t) bel(>h 

betét után. melynel a bl"t�.Y6 az 1 ( I  b 
./- I) taknrék_ 

id6t ki nem koti. 61/t"9 {öt és ré/l/l an jclzt.:u r.,lmundhl 
(A t6kekamatad6 Icyonb.�va.I.J 

) ct!!!1 kama.tot lIulunk 

Eló1euct m'uJtuuk erték I 7('lek rhzvénveire. pap rokra, lIorsJegyekre, vidéki Inté-
Szem61)t kölcso-nökN rol 'ó . zaln�os blztoslt!!k clle�é 

5Itunk kezc��ég mellett vagy Jel
Uta�, "'nyok, In(él.\'én�ek 

é benb Jutényo5 lu:amattétel mcUelt. 
,gen mtnékelt kólLséKek 

ar � �Iuek I.Jc8Zedésél elvilJaljuk Vefnünk éli eladunk érték 
e,sz mlthllvlll. 

papIfokat, Idegen pilnzekel 
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HIVATALO S RÉ SZ. őrmester és Nagy Tsh'án Il. örsvezr:tö cz. örmeRter 
30 30 korona ; 

SZEMÉLYI ÜGYEK. 

Okiratilag megdicsértetett : 

A magyar szent korona országaihoz tartozó csendőrség 
fejügyejöj. áJtnJ : 

SzeJltkereszti György, m. kir. Ill. számu esendőr. 
kerületheli jl\rúsörmester, 18 évi esendőrségi szolgálati 
ideje alatt úgy n közbiztonsági szolgálat terón, mint 
alárenrlel1jeinek vezetése, nevelése, oktatasQ és fegyel. 
mezése Itörül mindenkor kiváló orec1ménynyel B lanka. 
datltln szorgalommal kjfajtett JDűkődéseért! 

Pénzueli megj utalmazások. 

A m. kir. hom'ódelmi miniszter ur fi folyó évi 6í,993 16. 
és 6!',OO2. W. számu ctlndeleteivel a Tőrök Feroncz- es 
csendör8cgi jutalmnz/isi alapokból az alább megnevezett 
csendőrJegéu)'ségnek ngu8ztus lS-tin, mint az Ö cnlísznri 
és apostoli királyi }"elségének legmagasabb Bziilt.'tésfl 
napján kifizetendő alábbi jutalomdijnkat adományozta :  

1. A fj'örök Ferencz-féle j utalmazási alapból ; 
A m. kir. I. számu esendőrkerület állományában : 
Réti Károly csondőr 100, Albert ,János őrmester GO, 

Mohnj IstVAn őrsvezető ez. őrmester, Andoua János él:! 
Crisó.n János CaCJlclől·ők ·tO 4-0, László Imro őrsvozető 
ez. őrmester, Szilasi SlÍndor csendlir, Kalapos }>ál ÖJ'8-
vezető oz. őrmester. Ursucz Szilórd csendőr, Miklós 
György és Yegli József örsvezető ez. őrmesterek, ButY1.lrkn 
Sóndor csendőr eh Ilegcdüa Imre őrsvezető ez. őrmester 
30 30 korona ; 

fi m. kir. JI. számu csendőrkerület áJJomlluyában : 

A m. kir. V. számu csendörkerület rillományában : 
Yalasek Alajos esendőr 40, Csemi Lltjos cs Zliigó 

.JÓzsef csendőr cz. örmestcrek, Both Istvón. Fábián 
Ágoston es Bors Simon c ... enddrők, Bellobrád l!:1t'Ván 
örsvezetö cz. őrmester, Szalai Sándor II. és Tárnok Pál 
esendőrök 30 30 korona ; 

a m. kir. VI. szamu csendőrkerület állományában ; 
Csisznr Ist,'án csendór cz. őrmester 30 Korona. ; 
A m. kir. "Il. szamu csend6rkeTÜlet á.tlományában : 
Sárig Antal csendőr 40, �'uróczi .JÓzsef, Kovócs Adám, 

'j'ók Mózes, Izsák János, Nagy József cs Tamás Tamás 
csendőrök, Ambrus István őrsvezető cz. drmestcr és 
Kegyes Gábor csendőr ez. örmester 30 30 korona ; 

.A m. kir. VIII. számu csendörkeriilet allományaban ;  
PIl'skó Pál őrsveOilető ez. örmester 70, Púneli .JÓzsef 

őrsvezető cz. őrmester to, Basa Gabor csendür, Csáki 
Lajos úrmester, Fodor János csendőr, B8lo�h liStván 
őrsvezető cz. őrmester, BándJi József {'sendőr ez. örmes
ter, Kelemen Lajos cs thefánorics András cs�ndőrök es 
Koczka Kálmán örmester 30-30 korona ; mindöS6Ztl 

2S60 korona. 
ll. A m. kir. és lli. kir. hornit-szlavon csendörségi 

jutalmazási alapból : 
a m. kir. l. számu csendőrkertUet tiUomnnynban :  
Tótb Jáno!! őrsvezetö cz. őrmester tJO, Opris Józsof 

csendőr to, Farkas Sandor őrsvezető ez. örme!-iÍt\r 30. 
Mestor János, Szegedi Mó'rton, Muresnn György esenclörők, 
Blekos József csendőr cz. örme!:iler, Biro .Mihály ctiondör, 

Kadm Miklós örsvezető ez. önnester, .Fábián AlldnÍs 
csendőr Cz. őrmester, Kovlics Póter őrsvezető ez. órmes-
tür és Bagosi Imre csendőr �O 2U kOroD a ; 

a m. kir. II. számu csendörkerület állományaban : 
'forma Yilmos ('sendőr ez. őrmester .jO. (lyukiciI 

Feroncz örs"ezetö ez. őrmester, J[ornith Istnin lY., 
Piró Emilián, Darvas JereIlljd�, l>app _-\ndrús 1.. lluzulecin 
Győzö. Rllmete MátylÍs csendőrök, Biliczki .Jrinos es�ndőr 
ez. örmúster es KisR József lJ. örsvezetö cz. őrmester 
20 gO korona ; 

Demeter Feronez őrsvezető cz. őrmester, Konnert 
János csendőr oz. őrmester, Kopacz Gergely csenddr 
1-0 to, �orblin Ol tó csendör, Szabó :\Clirton JI. Őrs
vezető ez. őrmester, Afra Ji'erencz, ArBzeno,' DuslÍn 
csendü rök, Fülöp l,'erencz csendőr ez. őrmester, PolcsÁu 
István es Zeller Istvan csendórök 30-30 korona ; 

A m. kir. III. számu esendőrkeriilet állomanyában : 
Papp 'J'ivadnr 1. osendőr ez. őrmester 100, Szabó 

Imro és !Iabn ,Tózsef csendörők 90-90, CBil\ .Jánoil I. 
őrl:lvezetö oz. örmostol' 80. C�er6s Kúroly csendőr fiO, 
Bruder JÓZH(lf, Czóh .JÓzsef cscndőről;:, I,akdos Hlimuel 
ős l" erge Imro csendőr ez. örmesturek, Szabó .rózsef l l L  

örsvezetö ez. Öl"UlOster, Leiton Henrik tsendőr és CSltha 

ÁkOl; ÖrÖ\'l'zlItö ez. önnestm' 30 30 korona ; 

ft m. kir. ill. számu esendőrkeriilet állomAnyában ; 
,Joó Sri.mucl csendőr 60. Arany László csondőr es 

Sllbies Tst�án ön;vezetö cz. ól1nesfer 30 30, 'l.'boma 
Marton ÖrSY6zetö oz. örmester, Scbrcinl\r :Marfon CSen dör, 
}:leezt\li Jlinos cHendör ez. örmo.ster, Mikó Lojos, Puskás 
Mihály, Agoston JI\.nos esendőrök, i\IeKreri .A.ntnl csendór 
cz. iirmestor, Cattnnzaro Károly csendőr ez. ormester 
es Gyuricza ::\futyás csendőr 20 -20 korona ; 

II ffi. kir. IV. l'izrimu csondőrkeriilet allomúnyában; 
Horó�O'1 .1f}z�(lf clolendór ez. őrmester 80, Ha.jas Mátydlol 

Órliyezct(í ez. Őrmester 70, Kovacs l/jtnin ll. tSl�nclör 
es Pongnit· z Kihal)" csendőr ez. önnester 50 50, Roszina. 
Lnszló ors\"uzcló ('z. 6rmestcr to, Doroi; István 'Iibály 
ctlt'ndör ez. onnt,)sll�r, I lutúr Imre örl:lvczetö ez. örm(ls
tor, 1"lók Istvnn csendőr, l\:oosis Sámuol cSl�ndör cr.. 

A m. kir. IV. számu csendörkerwtlt áUomanyiLban : 
Öri József csendőr. Dovecz Samu(\! csendőr ez. or-

01"016st6r, 'I'Jimbn i\Iiklós, C.!Iik Ii'oroncz örs"eZt\t(i ez. 
ml'Aterok, Máfyás Pál csendőr ez. örm(' .... il1r. Babi" 
L/\.szló ÖrbYezctő ez. örmostl'r. 1I1yés .\nc1rás l'Sl'n<iör ez. 
örmesftlr, P,�pp Dániel, Yarga J 1'lnos r.seodórök, :Ut'CI>Prl 
&'rtl\lao ör.qvef.t.llö ez. örmesttlr és GJiijtö .TÓZSl,f ('sendör 
e7.. örruestor -:20 ::!O korona ; 
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.\ m. !ih. Y. SZIlm u csendörkerület ó.llománynbau : 

'IUjl'T .lu.1l0S cs�ndúr. )[t'Zl,j Pclur járórrnt.'!<It" I", Pl'!· 

l op.r.k, ,J,mwr, Ytirga Lajos. l{lIllkn\"�1.�Y htnín es 

lirak{lvicz .TÓZSl'( c,",cndórök :!1I 10 koroDll 

8 m. kir. YI. számu cSl'nd6rkerület állomtill)'lihan : 

J\ukofl.-,lli Gyiil'gr cSl'nrhir, BorUnk Lajos ('se l1clör ez. 
úrm"'il"f, Yamo8 ,1úzo.;cr iir�H'zetö cz. órmc1Oter, Yargu 

Pál I . ... ::\éll1...th JÓZ'<!I{4r cSl'ndőr ('Z urml'stt!rek :::!( )  :W 
korona 

II m. kir. Yll. KZlÍ.1llU (�sendőrkorühlt állomány ("bllu : 

KIlUó János Úloi )Ohm"r )'(ibály ör,m:zotö ez, ormt'S

t.'H'k, H .. z'in Antal ("sl'ndor cz. iirmt, .. t<·r, )fike (.uspar 

c"wuf!ór, f-;z'f"ohoda .\utal öniYezetö cz. örme ... ler :W 20 
koronu ; 

a m. kir. VIII, szumu cKtmdórkerülot 1i.11omnnyálmo: 

Ben�lll.k .JÓz�t'f, :\[izger Aotal cSl.ndűrök, Kodor András, 

r. Yar).('1\ ,rikló"i, Szilágyi Endre {'stmdor ez. örmCH

h'f(.k P'" Stnlui Kálmli.1l co;�ndi.ir ::10 JO korona ; 

1\ m. kir. hon·,-sdav. ('�enflőrp!\1'an('�noko;lig tU1oma-

nyil ban : 
:-;l�it .Tanos iinn'ezl,tö ('z. úrmc!Otcr, Rt:tr�l'vit Yillez� 

c"l'nuúr {'z. j,rmester 311 30. Y rkljllD )Iiklóh, KOH!l.no
"ié Simon es Histrovié lHtnin Őr�Vl\Z(ltó ez. ürmesterel, 
�n :!O korona ; Ö8SZl'�en Hi I fl korona. 

• 
. 1 III. hir (ij/dlld,'e.ll'i /lf/yi milli··d,.,. ,,/' /ll. 1 !11 2. évi 

sn,;jfJ li/lll -1. számu rendelt- tével, ff 'lfIltlrs:/;fj ri/inl
c.'.;('1J1.pó,:el 1I,r.�/akadrÍl!lo:á'la I:IJTrtl ki(r.;le/l Im:yó és 
n'('Jlm"II!I� :olg,ilJdul.- e/j,�"h:,.P;/',,1 Soyy ."'IIil/tloT ór-

1II1'.�f emel; 10, Bmr(J .I1i:,,'( é,: LIII;,í t> ,lli há ly rsmtlóni/, -

114''', mindhárman a m. ki.r, \'ll. H1.lI.mll escndöl'kt-rülal 
állomanylihan, R-R koronáhól nlló penzjutuhnnt enge
délYl'zett. 

Elóléptettel< 

191:l (lUgll�zt1l8 hó l -ővel : 
a m. kir. !. szúmu caenclórkcrülllt úUomó'nylÍbBD : 
Tóth Kálmán, J�rÖ8 "Yikló�, 'l'e�zö Fl'reoez, Balek 

ht�· ó.� , 
.
�agr ,"cDdl·l, J\OZmR �lihálS Lórintz (iyulu., 

CZlkledl Imrtl, Kész .József, Diót-; hltvón, Zsoldos Józl-wf 
Ylil �!ibály, 'furcsa Lukáts, SlÍrköú Józsd, 'l'ótb Búlint 
Ha .Jnkah Juzsef {'�(Jndöl" ez. órmetlttJrtik "rlil'''z/'/ó l''';. 
tin/lpx/," " '.L,' 

a m. kir. \'111. !;znmu c,.;cnrlörli6rü}ut n.l1omunyábnn : 

Fodor P.;tN iir,.;\"t'7.t'tö ('il. urmc,.;Ít'1' ó/"ml� .... lc,.,.e. mig 

Barthn :\IÓ1.e�, l\oszlin .rózsef. Kudor .\ndrft';, Bokor 

IRtvl'tn l'S J\ekl�1 Hl'zso es('mlöl' éZ. örlUc!!h�n·k (il·.·wr:efli 
('�. tÍrmcxlcl',.,kJ.-/' 

Katonai szolgálati jel : 

.\ lI. osztályn )eg(;ny�égi katonai szo!glilnh jl'lltil 
el1átttLttak : 

A m. kir. I. sznmu -cflondől'kerü!el állományábau : 

K{>sz .rózsef iil'R\'czdö ez. örmpj:ltel', If i t':.!  juniu8 Illi 

l.én, l�írály .róz�.iL'Í esendör ez, orml'stt'1" 1 9 1 2. t!Vl 

junius hó :!O-IID ; 
n m. kir. VIII. "zárou c!-lemlöl'kerülel nllomanylihan : 
�[izslli Pli} ('sendör ez. örme!>ler, 1 n I �. évi nugu8zt\1� 

bó 1·60. 

Járórvczet6i jelvéuyllyel elláttattak : 

A m .  kir. "ill. Hzámu csendőrkenilot allomnnváhan : 
Hórközí ]\óroIJ. Hud\'ltDyi Sandor, AlmtÍsi · Jlln08. 

Kzilng,\'i Imre, J!'ddhcim .\bl'ahárn, Ló\"ni )fntyas, Ll'('� 
György, Borbóly Márton, Barthu József, ?Iolnál' lat\'lIn, 
1{ölJő Pf:.ter, Agull Uiklól-l, Olá.h ,József, Rák Mih á.Iy, 
Bikoi .\ndrns, JJnkoloa Póter, )ftiszároH .JlilloS, Ujn\'n 
Bálint, .Fehér LojOl! I'!-I '1'óth Yendel c!:luIHlöl'ök. 

J"ovaglási jutalomdij. 

A m. kir. II. 8zá.mu eHendórkt'l'üld üllnm{myó.bllll : 
Mondoyjcs T mre, Pósa Sállllor örsvezető ez. örmeBh·

rek, En�el Mihály, Balá7.H György, Urbán Imre. ]),-,nl's 
Balú.z\-\, Pápai Istvan '-'8 '1'unka Bálint cscndórök � 3 
damb, Pap Lubel járá'lörmesll'r, D. Nagy .JÓzsu! örs
\'l'Zt'tő ez. örmeí:itur, Ile rezeg Imre, AtyánH'zki ?fihtily 
csendör <."7.. örmt'slel'ok, Király .Tános, Zclei Mihály, 
Ohih JilnCJli éH VUl'gn Hilllrlol' c�endörök 1 l Iilnab 10 
kOl'onó.1'i nran)' IO\'aglllsi jutalomdijbnn réH7.CsitteUt'k. 

H ázas.ágra lépett : 

A m. kir. II 8znmn csendőrkorület ó.J1omnnyá.han : 

I 
.luh�sz. ,János örsvI'zeti; t'z. 6rme�tcr Bál'ány )fÁriáml, 

L I I ::!  Jul1l18 �:.!-én Csnnullpalotnn. 

Könyvnyomda, 
könyv-, papir- és 
irószer- kereske
dés, a magyar kir. 
osendörségi hiva-
talos nyomtatvá

nyok legnagyobb 

raktára. 
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