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Baden nagyherczegség csendőrsége. 

lA:Jnortoti : n. fh 

A kör.bíztomu'lg és rend fonntartására. rendelt Hzorv{'zet. 

j{(jjpluJol rt rondörh,�tÓHágokl.l.t m űködésükbon támogatn i 

P,tI nzo/! rendel.kozésoit foganatoHitlln i. fl'ová.bbi felndntn 

a bűn ügyi HzoJgá.lllt ol1ü.tásfL. fi mint kisf'gjjij HZffr\'l' ElZ 
üJ.,'YéHZHf.g'ohnj.k, kötoleH azok utnsJtlu!ait végrebu.jtnni 

BoJ só HZer\'j>zl!tIJ kr.doJlui ;  a kfdonai fdűgYtllet és 

a fegYClJomkezoMH kizárólag: o. katonai előlj(m'Jk dolga. 

A tNíl ii lot tagjai f!tJ}, a porosz hndüf.{yminlHztor és 

II halügymin iaztur Icőzi:ittí mcgú.lIapodá.� szorínt II k% llai 
sZI'flll/yrh közl HOtO/flOk, 

A tCHlüh,t a belügymínjsztornek van ulárcndelvo, IlZ 

ő hnf{l!o!köre II éHondörHégí szolgálat logfelsőbh ir(wyitíU:lIl, 
I'IRvKilintnn fl. J{ikÁpzó� (: 8 ri. heJflzolgn lut kf'z(!!tolóHO, 

A ImlfigyrniniHídórí umbnn rl:\ondijrf:léf"ri oHzhí.ly níO('HfID i 
II caendőrligyokot II cHcndőraégí os�ú.ly "égú, umolybe 

u gu,zdlÍ.flzatkoé':oldsi Ó8 pónzkezoJóaÍ ügyek elvégzéséro eg)' 

olt5nd6 va..n bC08zt \'11. 
A beH igyminiHztórium hatáskörébe tartozik : 

I .  n. közb iztonsági szolgálat JcgfeJHŐbb irányitásIl ; 

2, 11 logónyHcg ulbocHátás/l. ; 
3. jQ.vl1�"lttótul fl fojedelomhez nj kerületok fdálli

tÚ'ia Irónt ; 
lj,. Ill. öl'sök lL�góJlJ'sé8i lótszámúnuk megállapi f lhm ; 
-I, tílfzlJ kínllVozf.Hok, elöléptetósck CS ritlwlyczé.llek 

irlÍnti juvuBIt�ttólel ; 

n. I iHZ! i Ifzl�hnc1HtÍg engedélyozéso (ha lll. négy Iwtat 
mogbfl.lnd) JJI�r{)m hónapig ; tov(�bbú IOgOJlyH6gi /<izahIHl· 
/:I6g ongadály(,zÓfiC: ogy I.\'ig ; 

7. Il Iflglmy8ng YÓf.{ll1gCH Mvól"h, ; 
K It l"UI\ll,W�ógi pnnllRzol{ f,,,letU elöntés. ,�m(\)ln'yibl'o 

IlY.Olf !"wm lll. ,U JnmminiHzlul' hn.túHkön\bo !nr!oznllk ; 
$" t ifolz!c!trlllk tjH ft. JizutőmuHloJ'nok idoiglcnoH olboesll· 

tt'l'ill II RzoJgt'tlnlból (fuJfiigW'RZlóR) ; 

1 0. /I folHzoru){'fj ÓH öJtözók fll1ügyelotu ; 
l l . I iHztoJmolf flgyf1H pn.nll1cHnokRág \'tlu,tPHóvol \'1\.16 

mf'ghiznhíl'u. ; 
l:!. ÖHHzpontoHiláH i 
J 3. Il r.\HI,l{YBJöHzolgalo.t (llIonörz6to/U ; 

14, fi JizotlJml'Htur JdnOVOl,ÓHO ; 

l ;j. nÖHíilé!fi (>lJg(.·dé)y kiudti'itl li liHZ1t'k él:l Ijz(:ltörne� 

h�,J' rÓKz(m' ; 
I G, fl legén,}'Hégi egyének ,wgélJ'('zéij�. 

A Imtonoí vezl,té8 1'1 C'H�n((ijrt'-'HtüJI.t paru..ucsnokú.t i lleti. 
A pnrancl:IDok kfttona.i kérdéHokhen közv I411lnü I a ft'jc(le
Iomnak mn alárendC:'h..,. A kj-.izhjztonl;úgi szolgálat és 

gllzdúHzntkezulciH, ugyHzintt'-n ft kik�pzé!':l tokintd6ban a 
heJiigymínil:lztf'r rendelkezik vell', 

A /JUI'(ltIC8flOk ollenőrzi o bnlsö r.;;j köl!;Q kzolgálat
teljt'Hitéat l;8 gondo!lkodik urról. bogy n t'-'!ltület levé
k{'nyf;(�gf' gánclmt nl; szonvedjt'n, A katonai fe,({yC'!om 
kcz.1IéHf.· én és ft azolgáli�ti utusjt�ok pontol:l D,'tllrtá.'1áórt 

elAősorbfln ő o fddős. 
6 nf'Vc7.Í ki ell holyezí út It csendőrökel, 
Az el öBoroltn..kon fulü! mpg uz ahíbhink tnl"toznnk 

hntú�köróbll : 
l ,  IJzallftdHúgHngcllelyozPR (nógy h"'lig II I{('rül�ti )1Brancs

nokffk, bárom hónapig II l(lg�D,)'ségi l�gy6nek rr!8zr'ru) i 
2, u 1l!g�ny8ógi állomá.ny killgé),lzitese j o növudókbo 

vott c!:/(mdőrőJ[ kikópzéaónok eUunőJ'ZPl:Il.l s fi végJl'geaiMa 
irf�Dti jnHlslnttót,d ; 

�. !t'génysógi egyének eJöléptoté/oie l!S mt·gdicAl.Íré�lJ ; 
1 ,  "irói reh�őbb!jégi jog gynkorhlsa a c!o!endőregyónek 

foJutt ; fi legenYHégi egyének idl'igleneH olhoci:ui.t{.-Iu. a 
bzolgúln.thól ; büntuléijLöl uredö iJ.tha!yc'z{'suk ; 

5. IIét ówm hultil az Öl>8ZUI> Illo ... zhíl)'ok és parancs
nokRúgoJ, mugHzemJélésc; 

lj, nŐ8ülél:li engedély IDl'gudn':lll a ll'gényl:légi 0Kv«uak 

rCHzóJ'e. 
A mollórent!olt törzs egy főőrmt.'stNbü1 (Korp8Cow'ri�T) 

68 kél őrmL'l:Iterből (FILlmdungafourritlr) aU. A HZl\m
Vi\'ŐHÓgi éH pönzkl'ze!ósi tcond6ktlt l'gy fizetijmt'Rtl'T, 

esctlt'g rBlizutöm('stcr lútja eJ. Ez kl'ZtiJi II roh;zerolési 

íigj'ulwt iH, 
A ftl!Hz,'rAléH úlvólolét egy bizott!:!lig l'':Izközli, IDv!y ll. 

pnrnnc!mokbóJ, o fizotömesü,rből ÓM ij, HZIt..ll itók egy mt�g
bizottjlLból ,llal[ul, 

Az igaz�lÍgügyi te0nrlőkut egy, U [JIlrnncsllok mt�lJó 

bOORztott igllzsngügyi tanácsos látja ol. 
UgynncHal, a tön:.Y látja el II nyomozó (köröző) iroda 

If'onddit ifi, Az orHzúg Ö�FlZC!i cAondüTl'IO'rinl�i nnpontn 
f'S}' nyomoz611�pot kupnuk, amoly IlZ oraz(lg összos 
hntóJoIlíguitól lHlórkeaő köröző éH ('I(ogató If'Ytllok éH pa-

S 'r o w  \ S S J<' J > J NT O e,. o ... . .  , . .. k', .'" .dvn" 
f ... � � ., .  � fl C�, (,� kir. Iw�", hall.orog, (I Ul. 
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ran('�ok alHpJán álliHatik Ö .... Zl·. EZt'n n)-omozóll'nlek 
alapjan kétbavonke-nt t'�'.t'gy idolt·ge-.. éwokónt pcd�g 
egy.('�' I;\'i targymutatót áUit ös"ze a törz .. f'S adja 
ki 8 (·�(ondörökntlk. 

A cqt'ndőrparanc .. nok ahi 'fan n' o(ldw '\"'e-gül a karl�rubei 
cH'ndöriskola is. 

A c"endörparoncsnokblig néj!J kt'rületre tagozódik. 
A kt'rüleh.·k parancsnoka e&,'f ('gy törzstiszt. 

A kE.'rulfoti parancsnokfiágok Kom,tanzban. Freiburgban, 
Karlsrubt'ban es )Iannheimhan állomá�oznak. 

.\ hl-rüh·ti paraDc�nok ellenőrzi a fegyelem· cs szol· 

gálntkczelé.'it és f�lu1ös oz alája rendelt legenyseg tovább
kCp1.é .. (: tdrintpteben. :\Iinden szolgálati es szolgftlaton· 
ki"üli magntartáEáról es melkeMséről az alárendelt 
legt-nyseg-nek tudomÁssal kell birnia s to czélból köteles 

a polgu.ri b8t6slÍgoknal alkalmilag puhatolni. 
É'\I'nkf-nt I:gyszer ml·g"zt!mléti a került!teb('z tartozó 

ÖSfio'Zt'S járá .. okat. Ha ,"ziJ.k.ségesfi{·k látja. a jo.rásokat 
mtg i!'i leplll·ti. 

A k(.>rweti parancsnok a kikülönitl'tt törz .. tiszt Ct1gyclmi 
fenyitó bataloos.Yal ran Celruház'\"'a. 

Hcly(-tt(·�o (elég- küJönö�) a törzshöz ,beosztott fóörmes· 
ter. El7.zal fi ml'gszoritás"al. bogy 8 tiszt jogait nem 
gyakorolhatja. 

..\. lieriilct törzse egy főörmesterLöl és egy cSfc'odórbul 
(Counit'r) álL 

A kerwctek több csendórjárasra tagozódna.k (clükön 
t!gy·egJ' órm('l>ter.jó.rásparancsnokkaI). amelYl.k teriilt'ti 
bl'08zhi...,a ai. Liró�ágok területi beoszhi ... alai.1 azono,'l. 

A járiÍ"po.rancsnok l'gynttal parancsnoka a Hzékbdyén 
lévő fóólJomásnuk is, amelynek letszáma 2 lj csendór 
között váltakozik. 

A járasparancsnok köteles meglepö szemléket taTÍani 
az alája rfoDflelt örsökön ; s havonként egysztJr megbzem, 
hili ft �ú·kh(>ly{·rtJ herenrlelt örsök legényA('gét. 

A közLiztomági �zolgálat kezelésér� vODatkozó nta. 
tritasrJkat ki:fÍl'(llo!j a járási fönök adbatja a járá .. -
panDc.:.noknak. .\ birósagok és tigyéjzseg(,k eHogató 
paranc�ait I:S a nyomozásra vonatkozó fdhi\'ósait végre. 
bajtani tartozik. 

Az frtk",zl·ti hivatalnoki kar jogosult a járai>parancs. 
nok a�8zi�zt�n(:ziájnt kike mi 

A jarÍls 3 8 örshöl (mellékáUornásb6I. fill. 
Az ör�i"i k  lebizáma I .,t. ember között "nltnkoúk ; 

parnncsnokn q�y (·sl'ndör . 
Az örs a ht.rtomnnybiztos ILandescommiijí,arl, a Liró"ó.. 

gok �" iigy�szf;egt·knek li közhiztomágra. VOlllltkozó r"n
delhzé�pit rdfétletltif t�ljesitt'ni tartozik. Az l'rrlé!ll.Oti ��. penzügYciri

. 
ható!-ilgok jogosll..ltak az önt ,"cgélyét 

�genybc '\"'1?nDl. Ugysnt.·z áll a kÖZ!\�gl ulűljáróllngokro 
ll;, d� ('b'aku'l btl.lu..<,ztást nem türő eSC'tddwn. 

Az orll terült·t(- több 6rjaratra "an beo,.;zt,,", nmelyc:t 
a bt:osztoH Il'gtny,�ég egy megbatarozott sorrenrlb('n le. 

portyázni tartozik. A szolgálat vagy o'mlrs, \"ag)' eSe· 

tenkénti. Utóbbihoz tartozik a találkoz!Í.si járöJ'szol. 

gálat, amelynek az a czélja, hogy az t'gyéb időben Dem 

portyál.ott területek is atportyazta!'o�anflk. 

Az őrsök területi elosztása tisztán fi Iwl)'i \"iszonyok
tól függ. Az. egy vagy ket önnester és � 1 CHen dór· 
ből ólló föörsnek rendszerint ,1-7 rendes őrjárn.ta van 

ne-gy, egéf:lzen bat óras m(Jnetelé�sel. Az eKY YRtr.V két 
fóból úlló mellékörs átlag 31/!, egészen f) órás örjára. 

tQkra "an osztva ; ezek száma három es öt között vál· 

takozik. 
Minden ci36ndórnek (az egyéb szolgálatok on kivül) 

ha .... onta 1� nappali es ket ejjeü, minden örm�sternck 

1 1  na.ppali eb egy ejjeli szolgálatot kell tdjesittmie. 
A 6zolgalat legalább három órás legyen. 

A csendőr szolgálatát egyenruháball teljesiti. Ha a 
nmd{'stól eltérőleg polgári ruhában teljt'sit szolgálatot, 
akkor igazolninynyal lesz elhitvo. 

Az örsparancsnoksággal meghizott csendőr közwtlen 
elöljárója az örsön lévő töbhi c8tlndórnek ; ö kezeli a 
szolgálatot, vezeti az oktatast. vegzi az irodai teendő· 
kd. Katonai tekintetben közvetlenül II jarasparnncsnok 
ahi van rendelve. 

ruegé�zité!ól . 
t�) Lf'[Jéllyséy. A 14. hadtasttöl önkent atlépő. vagy 

olyan altisztekkel egészittetik ki, akik (mint !izületett 
badeniek) uj hadaeregalakulatok fol�·tán más csapattes
tekhez obztattak. Első (eltóttJl, hog)' csakis oly altiRztek 

vétctnl'k át, akik legahibb kilencz ('Hztendöt szolgáltak 
ft c'Iapatnill ; ha ilyen jelentkl'ző nem lenne eltlgenrlö 
számban, akkor első"orban azok vétetnek át, nIük lega
Jabb három évig voltak altis1.tck II csapatnn!. .Jelenleg 
II kil'ge�zité-B oly altisztek utján tórti-nik, nkjkol'k fj-7 

pvi ('sapat�zolgnlntnk '-I\n. Am int lri.tjuk, n ki(' geszitc� 
koránt�om ütközik oly nebez�égckbc. mint nálunk, mert 
ott igazán válogatni lehet az anyaghan, nálunk pedi}t 
ujabbnn o. póttartalékkal il> meg kell l!1�ge(lnünk. Ezzel 
nt'm 8 póUartalékosokat akarom lukil·�invclnj Ium bátor 
az caak termcszett'8, bogy a bosszuhb c�:IlPEltslOJ g-lÍlatot 
tdjeRitctt egyén minden tekintotbon nlkalmasllbb a l'send. 
órHégi szolgálatra, mint fi. csttk szük�egképl'll, néhány 
bM alatt ki képzett j, csak jelezni kininiam !lZ anyag ér
tékl\i közötti szembeszökő külonhsegct lS azt 1\ való!:Izi. 
nüt;eget konstIltáini, hogy Haclcnlwn minch1ll vn.lószinü
foif.g !lzflriut nem küz(lenek léts7.l\mhiánynJal, mint ná
lunk a kerüll'tok ; amlnt1k inrlitó 0)\11 t talán II jóval 
magfumbb illetókben s az egycL plönyü!:Iehb elhíhi"i 
ulódoZlltokhan iB kell koresnünk. 

A lpgcoYAPg közvetlenül a csIlpattúl vetutik át olvmódon. �ogy az _ iltlé�ni 6hajtók ezen flZRn<Mkukat s
'
zolglÍlilli 

ut.on bfc'JPIl·nhk. Ezen julcnthzrNi jcgyl.(�kck ev.'nkent 
kHBZlJr II cSt'ndörpamncsnok"aígoknak kiihlctut.'k mt'�. 

lrJll�a�faA'�7·�a�1�·e:7�·e777.n.�t�éW�'AZ�'é�k.�h.=n.�m�B�--�-------------' 
m.ly \o P'''' .1.1\ • " gm.km.bb mi::�:

n
:�j�:,,:::,nn� l .. �retvás-pastillát  

R't<1I1i ncretvI'l.8 TúDl.oS lryóJ;Yl7.enhx K I ' 
- t' u

o
aet Ja. - ra II 1.20. - Kapbat6 IlÚnden gy6gytirbftn. ","POII!i O ll . nOlok '\lal 8l'O l H' n .... rom dohoxnil ing,. pOltai n6.IIIU,I. 
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LiJl6t. Snlvatol' és Frigyes fúberczeg('k fogndb.tAsB. 

A IlIf"z(Jllcgyesl nngygynkorlntok. 
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I - '. " "'''''IDU' J'elcDtke'o'nek az e}óirl fpltcteli 
aIDt' y a ::;ZUIi.;t.'gl'S ........ .. 

\"ir��"3. let.:tele "égett liarlsrubéba \"(116 bebinl�:l iránt 

intézkedik. 
Fd,ételi feltd{>lek : 
1. kifoga ... talan c}öéld ; 
i!. imi, oh-armi és !"zámolni tudus ; 

3. l'gl.'sz�l�ges erős testalkat, jó  F.zdlemi képes ... �g. 

A felveteli \-iz;;gát letett jelentkezó II karl"ruht'l ('spo

dóri ... koIáha kerul. abol b.lrom es fél hónapig t>lmi>h·ti 

kikéJlzésbeD része!.w ; ezutan gyakorlati kiképzt's czéljú

hól l'g:' tapasztalt járáspllrancsnok (öör:;ére oBztatik lll'. 
.\ próbas7.o1g1\lat l'g.r é\"ig tart. 

.\ próhacsendört a c..;endörparnncsnok t'lboc�áthatja. 

Yiszont az dmélllti kiképzés alatt álló is hármikor ker· 

beti fdmenh-set. 

A ügleg('�itést a bdügyminiszter rendeli cl. A ,,,,sle

g:esit� .. kor a csendór 5 éli szolgá.latra kötd�zi mngát. 

En'n ido elteJtewl azok az altisztek, kik a c .. upatDsl 

9 eng szolgúltak, nem tartoznak semmi i.rán�-ban kötole

zett�(g:et vÁllalni s mint bizon}-talan időre toúlbbs7.01-

gó.lóknak tekintetnek. a kik negJedéri ft!Jmondás után II 

tt:stülett't elbagyhatj,ik. A szolgalnti yiszonyl a Csen dör

paranciónok nem mondhatja fel. 
Oly c�l·ndőrök. kik II c�apatnál kilf'Dl'1. évnel rövidebh 

ideig szolgáltak : !iZ ;) évi �zolgtüati kötel('zctt"ég lett'l
tével ujabb 3 cvre kötik 10 magukat. 

b) Ti.-dikat A baderu szarmnzáRlÍ c!iapattisztek közöl 
a nagyberczt'g IiUsl Doveztetik ki. E czélhól a nagybt.1r
czeg kczdl'ményezél'ére n POTO"Z hadtigymini ... zler meg

jelöli a badeni c�apatoknak azon tisztjeit, akiket csC'nd
örségi slolgálatra alkalmasaknak tart. Kimonrlott át n'.· 
teli felteteh·k ninc!'enek ugyan, mert ez tulajdonképen ll. 
nagyberczegnek egy kegyelmi ténye, azonban gyakorlat 
szerint ('saki!i telje,;en alkalmas, es killln/il!1i minősitett 
tisztf.'k vetl,tnek nt. A ti"ztekl'ől nz t'löléptt'tesi jayn"ln
tot a belügyminisrler terjeszti a nag):hE'rczeg ele. A lis:l 
{iuli'irt wtn a rCHdflJkozala, hal/cm a:ol/ á/his uián 
Im::n, amelye! betcilt. 'l'isztckuél a korhatár fi5 thhon 
van megallflpit\'a... A fizctömester iZahlmeisterl. akit II 
hehigyminiszter neYt:·z I.j, katonai tiflzt\"i�elo s a katonai 
torvpnyek alatt áll. 

LovtL� leg6nYJJég. 

A IO\'fl.s-fiUomány HIU csendőr és g őrmcsh·r. A IOYl\8-
c�'�Ddlír�g kizárólag a lovaqcsapatokbúl r,gé!olzittotik ki. 

A Ionkat az állam \'e"zi ; n ló lÍra lRIIO mlll'kilhnn ,'Illi 
megállnpiha. Legtöbbször ma.r belovagolt hAdi lomk 
YII"üroltutnak. A pó\lo\'aknt a csendőrök lllaguk idomit. 
jük. )[intl"n c!oIendór saját lo\'at gondozni tartuzik. Ezért 
fi kinc�tártúl é\'onhl uz örme:.tl>r :!fJO, II csendőr 100 mór
kát kap pótlék gyanánt. 

SJ.ol�álat JoödJt'n a lovak rövirl időn' n ki"iz';('gházó'nlil, 
hO�"izabh időn a '\'cndéglö i�tülJójaba ó'Uittatnak be ; az 

�bból felmerülő költségek fedezhetésére minden lovas 
napi 111 fillér tiltalányt él,ez. 

Léí:!!z..'\llniszonyok. 

Rendszere�ih'e no : 1 tábornok, .l- törzstiHzt, 1 tiszt

\'i!'eló (fizdómesterl. ::. fóórmester (átmendi rendfokozat 
fi legenpeg és ti�ztikar közöm, Rt. örmester, 1 rt!) eSl'odór 
(őssze�en .)5� embert A lébzlim-, tl:'rületi es szolgála.ti 
\'il.;Zllnyokat 8r. alábbi Íllbláznt iHID{'rteti : 

VscDtlörH;gi 
lét"zám 

;,).,::,,, 
Lakó<;<;óg 
l ·lli,t.,G61 * 

Tcrlllet Fogy ('<;fln,lórrt' jnt 
n. kil.)nI.-hen llt;g�·z. kilol1l. lako!'; 

:!'{)O,93:10 �l�lulQ �li7H 

Ebbo nincs bcsznmih-ll a 1\aTlsmhf' Fr(>ibnTg, l\:onstauz. 
RB�tatt. llad('n, Pforzhl'im, :\Iannhf'im t'!! HlJüh,lbt'r� ,nro1"okbau 
lak,ík Bfáma : :->-f--I.,li5!1 lelek. Ezen ,�írOf;okbatl egr ;).":1 fól,')) úlló 

unamreudiír�;� teljc"it szolgá.l8t.ot. 

FegyelclllkC7.elé.o;:, blrásh:odfts. 

Büntetübirós.:igi és fegyelt'mkez�lé);i tekintethen Dllden 
na�hercJ.cgheg tfS Poroszor"zág között I:'g:n�zmeny áll 
(l'nn. A tisztek éi> a legény�ég, l'ulamint a fiztJtömester 

i!! a kalonaáUomtinyhoz Rznmittatnak s mint ilyenek fi 
német birodalomban érvényes katonai büntetötör,ények 
es szabalyok alatt állnunk. Renddri, "aclnszati, halil
szati és jövedéki kihágások elhiráh\.'1ára a. polgti.ri ható· 
fiágok illetékesek. 

A kiszabott fenritésl katonai ha.tOblÍgok hatják végre. 
Böntt'tö birá.,kodast gyakorol ; 
1 .  alsóbb fokban ft korületi parancsnok, aki mellé 

igaz'iágügyi elóadóul egy hadbiró van beOi:iztvfl ; 
:1. felsőbb fokban a csendörpaTancsnok : mellé van 

rendehe cg)' hadbiró tanncsos ; 
3. legfelsőbb fokhan fi I\arlsruhéban tizt>kelö 1·1-. had

test parancsnoka. 
Oly itélete khez, amelyek haló.}-, fegYház-, börtönhün

tet�!)t, vagy egy enn felüli vnrfogságot róttak az l\liteltre, 
ug)'szintén minden a ti!'ztek dIen hozott iteIl.t Hfgr(>haj
tU!lához II nagyhert'zeg j6nihagyt\sl'ü hU kikérni. 

J<egyelmezési joga {'sak fi ll11gyb('rtze�D�k van. 
Közigazgatási uton va16 lllbocsntli'inak Ilkkor nm hdYl" 

ha az iIlelö állandóan elégtelen Rzolgt'&ltdoknt teljeNit, 
, agy csendőraegi szolgálatra Yltló testi fO�'ylltókos!l.ltgll 
van ; ug)'l:Izintén nz örszolgálati kötel('IiRégfitirtPH, �8 ugy 
l:izolgálntban. valamint szolgálllton IdYi.i l  tllllUl:iitott, nz 
állás tokintélyével össze nom egyeztdhető cselekmény ese
tón. Elbocsátást kell alkalmazni mindl:'n oly eHotbon II 
mikor ,� cSllpatnál eltá.volitá!-lt vagy lofokozást ir l.lö, 

A ,c8uurlőrpnrancBnok jdeiglcnűs ollJOcHátt\st «(clCug· 
gl'Bzwst n s1.olgó'lat nlólJ Rznbhnt ki oly l'sutt.klll\n, IlUlikor 
II hiill\'iz�gá.ll\t olrendeléso után fl·ltéh1lnzhetö, hogy ilZ 
clhocsátáa hekövűtktozik, vagy ftz illlltönuk Hzolgl'tlattl'ljc
sitl;se a szolgálatra htitnin)'t idézno el ö, A (ulfüggeHz-
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ksi jog együidnt - 8 c.�endórparancsnok utó�ago;.; 

jót'áhagy ,�ánl - 8 többi cseDdórti�zteket is megilll'tL 

Salyo::abb fcgyplmi kibagasok e:"deD euendelheti a 

C" cndórparant';Dok - CUggt,tleDöl a lwkö\"etkezhdö fe· 

nritestól az ilktönek bönlek·ból .. aját költseg�rt; 

t'�ló átbelrué"et i�. Ha�on]ó körölmi-oyt'k között kiman· 

dank iegyzóköDyrileg 8 szolgálathól nló dbocsil· 

t.i1�sal n16 fig:yelmfztét�5 i". 
Ti�zh·k i-s ft fiz�tome�tt:r bünttte"hpl'D a bclűgymi· 

ni�ztl'r által nyugrlijazbatók, vagy fegyelmi uton a "zol

glilat al61 felfüggt'5zthetók. A ti .. ztek j. .. fizetiiméstu d

bocsata.s8 a DIlgyherczegnek vaD fenntartm. 

If atouai fegyelem ég beo!Özt.'\.o. 

A le�hi.let katoDB11ag t'8n �Z(-l\l·lt'f.· c' központilag' 
itz .. he. A ti .. zti ",}öJjarók köt .. le".-k l katonai .:;zdh'ml't 

Jpolni. KüWnö" gondot fordítanak a katonai :;.!JakorIa. 

tokra es a Cegywr ktu}{.,úe . .\ bad!!!-T"'; e ... II I.>l·n.lőr

c('g kozrltb. 'ri-zon.v körűlhdöl azono.'! a mienken.'l. 

.\ csendőr II. ha·l"er�g lJ]ti�djeDek rangjat ri�di , azok n 
t�t-D,}rj'0k akik kardbojtot visf'lnek, egyenranguak a 
bad�("r� g allJrm"stt"lt:ín:l 1�·jz,:fl'ldlH·bd� a fci�JTme-tert'k 
(s órmbh-li'k pt'.lig az önnestureJ. A (-:'+ntlör (j-Ij,·hh· 
nlója. a had<';f'reg ij"�ze" kij7.leg�nyeinr:k p:-; önt zet/ii nek. 

Ha a csendlJr .. tg a c.'!8pattal együtt müköflik, éiv� az 
elsöbb .. (·g ;  mt'rt hin a parancsnok�ágot tl'kintd nélkül 
a c3'apatnemrc a rangidósl'bb tiszt Yeszi út, ha azon hAll 
tz I'm' c.:;apaui:lzt lenne', akkor kötell'� m�ghallg11tnj II 
cdendórth.zl ja-v&slatút. 

A b�li:l'ó c,wn�lórijk a karlsrnh,·j l'-l'IHlcjri'lkf,lahan 
három ,� (1,1 ha\ i oktatásban re<:'z�,:-;ülnd,. tHmk i:nt 
bárom ilyen .anColyllm \"an, renrlszt'rint l ::!  ballRut6v<lJ. 

Az i�kola parane"no];:a a karl"rubti kt:riilcti paruIH·". 
nok, ki mr'tic' ('gy oktatóh"zt i.:� k(.t polgári tanút 
(pgyikuk ögyc..<iZI van he()�zt'fa. Tantárgyak a mi i,.kuhlink 
tantar;::yainl körülbelül azonosak. Tanuljuk :1 pr6hu
clI('ndurök ezen ki 'fül a gipszlenyomatoknak kl� ... zile�d lS. 
}�általában DálU'0n dh'ik a ,!!yskotlati mÓlhm:rl:lO. 19\' 
JX'1d6.ul prób8portyitzlÍ�t is turtunak, á mikor az ok1ató
tilizt a lonontzokot a gyakorlati szolglilat tlikllihll heve. 
z",tJ. (,yukorJati uton tanit ja nz ügyp,..z-tanú.r a lnhnv!}. 
mok felvételt:t, tl�'y�zintén a lá.tható é� lá.thatutlan 0)'0 '  
mok kr:ZI,Ir:�ét. Ug:mncsuk sZt'TDlélhl,töleg hIfiittatik a 
daktyloskopia is tHadl.:'Ohen mind"n ör ... kötcl�-s alkalmi
lag ujjh:nYfJrnatukat ki .. ,zjtf.'nil. E tz,:UHJI IIZ (Jkt.�loti ... 'Zt 
i��r(jl.idörl.' l:i�zall a;o; ör�ökrt:', bogy II }egénYH;gd az 
uJJI':nyomatok (elv,:tdphc'n toYáLLk{,l'czz�·. Az őnök fiZ 
ojjlenyomalukat az ügJész:,í.-g utján a Iwrlini tillamn-Drl. 
6r ... égllf·Z Rzols,:áltntják Iw, ahol az eg(.sz hirmlnlom r{-. 
sú·re eb')' központi bivatal van ll'ndfol7.Crl-sih'f', \'llU llZ 
i",kolá.nllk 19y igen dU!;an re]';Zl-rclt hünügyi mUZCUlna is. 

Jg�n n81,'Y gond forrl ittatik a kriminalisztikára K tan
llnlsgul II 11'gt'J.'lfÍmngu bhntetöjogúl>zok Cltcin�.Schnei-

ken, cir. von Schwarz, dr. Wu](fl'n, dr. H. Gross, Nice

fo� -Linden stb.) móvei szerepelnek. 

A tanfolyam befejezésével a hallgatók vizsgát tesznek, 

amt:lynek elnöke a c5l·ndörségi parancsnok, s amelyen a 

nagyhercze� �ZÁTDy8esédje j ... rt:�zt\'"esZ. Ezen a 'fizsgan 
dól ('I� hogy a hallgató gyakorlati csendör:<égi szolgá

latra bo("�áttatik, vagy pedig a csapathoz \'isszavcze

nyeltdetik. e ?  
Yan a c';;f>ndónskol.ában cVtlnke.nt efty ugyncvczett Ól'

mesteri tanfolyam is, amt1ly negy bétig tart 8 amelyen 

oly c�endörök \'"esznek részt, akik örspsrancsnokllJ. alkal

masak tS elöléptctési sorban tillanak. A tanfolyam kizá
rólagos ('zelja a hallgatókat ol.."1atóknl kiképezni s tani
tásuk csupán erTC az egy czelra szoritkozik. A tananyag 
azonos a próbacsenrlŐriskoJáéval. A viz�ga abból áll, 
hogy a haUgató előadást tart s eLbeli kepcssegei fdül 

le"z dbirálva es rangsorba osztva. A hallgatók szúma 
�'l'nkent nl-m haladja tul a négyet, miYelbogy 8Z ör
me.;;tl,ri n'ndfokozatban elenyészően c�ekély a fugynti-k. 

A cSl'ndiJrnE'k az őNön \"aló tO\ abbkppzé,.e ll. szemlél6 
elrjljaróra Y8n bizva ; ezenkiyül az őrsparonl'snok heten· 
ként kél",z('r bkolát tart. 

Szemll·kt'n t·lsősorban az örskerüldlJlm elóCordnlt es('
lli,'nYf-k hpt.'zik az oktatás anyagát. Ezután ,-jz!'ga kovet
kt'zik az ö��zes ntasitásokból. Majd az ujabhan. illetőleg 
a sz�mlek irlöközéhen kiadoU vagy megjeleni rendell.·tt>k, 
tiJneny�k és parancsok értelmczese következik. Ezután 
fi �zf'mlelö áhizsgáJjn a nyomozókünYYcket 8 azok alap
ján II fontosabb esetekt't megheszdi 1; 8 hirhedt .... bb 
nyomozott egyénekre a esC'ndörök figyl·lmét fclbiyjn. 
E7.Után hosszabb gyakorlatot lO\a�l's('ndörökk .... 1 
iskolalo\'aglást - tart a szemlélö l'iőljáró. Az C!'icten· 
krnt ml'gtartott gazdászati :.u-mlekE'n külön oklnt<is tsr· 
tatik az illtttek ... zabályzat es gazdászntkl.·zt'Ir'"i utasihi.
�okhóL 

A kiviilról tanulá" tng)'nc\"Cwtt magolás) lilha ynn ... 
az l'gé!;í\ oktatási rendszer a megb"S2l'lo (!s szcmli'lh.tc"i 
oktntá<lon alapszik. 

A "zemlen rt'nrh.zcrint jeh'n nw nz ügyész is, aki n 
hüoüg,Yi nyomoz;\sról turtott eloltchi.'iban részh"l'sz és 
gyakorlati példakklll \"iltígositja m('g 8z .'gyes C'st'tt'ket. 

Minuen ötsön {'gy kj!'] könyvtár yan II törveny
I=niijtcmeny(·kböl és bűnügyi n)'omoznti J�öny\"llkböl. 
Hzámos ön; fl!nykepészoti készüléhkkel is (,) nlU hltm_ 
A ll'gtöhb csendőr jártas a réllykép(ohl'tu)eklwn H nu. 
f:lyobh hünügyek nyoDloznti iratni köztil l'iohnsem hiúny_ ; 
zik 8 helyszin, bünjelllk sth. (t}nykópe. nÍ' szlÍ.mos c!o!enrl' 
öml·k is ,"un !"!aját kodakjn., nmely ig!'n haKzllo:; szolgú,. 
lntokal h,lj(,t;it. 

SikPrl'!'l'n foglalkozik a hHdl'ni {'Ht'nllör�t:ig II rendőr
kutyuk ki>r<1f.sérel is . . \ Dl'\"t.lésn61 mmpulI (lrra szorit· I 
k�znak, bogy 8 kutya Iflegtaláljn és kÖ\11tlli t1 ldja II 
hu��ynmot l:" gyanu� egyénuht m('gugll�'Ion. 

IJszt{>knek sem \"alumt<ly \'úsga, Rom \fllflmeJy tan
folyam \"égzéHI' nincs előírva ; e tllkintullJl'n tisztá.n (lZ 
ünképz�src YBnnak utal.a. 





A ,illi., 
A ."  "kor."JO H IJZ '·v.htz kin:/'pkfJrml (41 ro"" II Jj·v,HIIj· 

kell'hb JIIJfIJkl".n jlJ ójjn! IJz'Jdtók ki fiY. tJI.!d" J t  fl 141lJbl 
" II vilJll 11IJ.�1,1I{J.1f1 111 nlJJn íHrJJl,rlilk, NIJ"tun J'BmwH 
YIIII'jl.t 1/ f� ),lJ1l1(,rí t.r,,lfiik p,.t:wltny,my(mjU. htnUHUj(lk tI�ylHJ 

"IUII"", fl kfJz/'pkfJrb61 f�JIJmflr1J.dt 'J1IIMkk,JI r'gyIHt, IJf.lft,)' 
". villAt mfJr r/iKlm t'Jrf,Vf1 jHrmml·k, d,! Itz"k,f.l '�Kak 14 

hnyJ.4),fl.1I hff"ZJJ(dtltk II bÚJ! (orj:(utr.�(1rfl, (I\'; l,vl:HJJ/jl .mbfl. 
A X I V-Jk Htúz",ItJ,1 (rW,Vfl 'lZ ,lllJk,dlJ J,(l7.ft.k I llHáruHlIJJI 
miII l:lfflkrJ" m mind" Tjtílt (ortJul 1;)6 viiI", d.! C�flk k iv"· 
t,.Jltu·1J f.-, .. okkal '·IIIJkf.)YfllJJl Ify.(imrnul, mint u kffn141 II 
kl-.. , t" JtZ'·",lmtIHJfjJ.,U' lII,m Hy tJlun,nli"lll'fJ. Anjou 
),'�f':r" JI, lJÍrtokMlnn J :HífJ·lJlJJJ '�j,(y víllfll j.'gy,·znok ('Jl, 
v. l((lr'Jly rfflfl(�zí8 kir6lymlk (J :,HlJ) m(lr kulti� VlJJt "zü"t 
tlf;,1 " krh.U.ly lIy/JJ l,,1. .C;11�1IlBDr�., d.: J l I)IJgrjlj' J()vf1lJM 
dllUlAllIHI ;J(, k,wúl woJltAl mlUk up;y vlllfJ Vlin, az iH !J?', (bd 
1161. 'fl)1l1H.ÍJJIl lwrl:z" v;ulSn.,k () �IH9, HZ/riV:" '�Huk Mt 
vil l(Jj,1 Yf.lJt, 141r kilHn�z 111t;.zal kl,mulu, A vHla " zlm d�j 
l,kjrnt..u�lnHJ • (fJlJtt:Lotv,'f JJf.,y fJluU (0,,111 1 Illő, nómottil 
WHII.li/J. A X V, IJZI'1,ndJ)/l{J H'ml hlHl, VyltkClrllJh H ".kkor ÍJ! 
II vHI" fNUIf".{' 1) 1II.·"ttorrrdí.  A lJ1JlJvr,� I'J1I/J,rI",11I111 (1 420, 
llIlI '·l,fl .. tvill" rIJI/JuJ 1,lti, • .,lJhM )JÚffJJII IJTflrlyumtt. fiKVUyuí 
H'tJlIlh. h'IT"ZI'Y,rW J .. llftrf,ltJUJ ( J 4��J) "YoY ',7. lhltvíJ h�  " 10· 
UH" hk A IÜh.lll,korJ (""loolmy" k'JIJ, �HI.bá.r MklJr./iHuk �"k· 
rlUl rrmlu llJftk IJI�, ví11fuulk nyfJUJI1 Hirwlf, m"v, PUQJr, VfJro
n/'llH hirI:" klÍJJfm, 'l kar/Mmj IOlIfJY'.iKl,r,n, " u hoJltwduk 
tJlI.ont1t.rl':)'u k{.JlIlin Kmn Jlttunk víl lÁt " U""z II XV J I .  

.z4�wl vI,v,tdJl,. 
A ki)zl-" kIJfi krlmik(,'Io)( J.':yflklfUl í rj4k Ifj rf.,HzII,j,!HflTl 

,. Itlkrun(lkfll, II" II vH14rlJl "obil Hf'W tdrtlÍník ÚJfllftl.tH, 
dl"nkIJz(íI,·1': v.ylikffHJ "mlltík Flzt, h.ogy II 1,' v."Jlík'lj,"hh 
vl·n,j{.V,I;k ill ujjr.dkklll bZI:dtljk k l  f�Z ,;lmlJl1t � u tf,I},(,). M,·,v. It kf.JJ í" i�url ritkfl. AOJl,li(,IJfiTJ tudjuk ro"" 14 XV I . H141f1·dIIlHJ il, mindIIn Vlmrl/IJ< rm.JjifJvlf.l 11I11,t11 k/'H',t 
" ,,""'d I,MIt IJW (f,IIJTJ t;lJíÜJ�1í klíJIZiírfi·lIövi)lI ml.lv." 1·1, "ildi" twl{. I t:i!Ik-ldd vlf.n f'Jlj" J�Y',1,V'" hIJv,y 111'lmrfJrt "'·(I'y." v,nlí " Y.Y ",koma "lkfllm(lvfl.1 fl rtwlll!1.tu Illő J V. 
1 I" nrik frlllu�r.ÍfJ kirfJ.!ymdf " gyík IHJZ'a l:lJhkfll rlylJj lotllJ, �fjJv, I, w(J. .. ikk,il 11JJ/m " tAllilll Vllt.t ki "�y dllmbCJt. It'td,rt UJ H�IJI({lHIJb.1J volt 11."6 " liÓd ill,/jIm ,. v(iYof,n � vond{.J.l:I!k �('Z� k lJ I(m 1lJIJII'flfJ IJHzkör,i;k " l  bfmJf�nJ Hz'Ji, 

' 
1'1 dip" mint 141luk, fl vlJl4t ro(lf r6ijNJ lHm',rV,k H vfllt.. 

.. �iflfi, tmp,y JlIiJölli)H'rJ AlIv,lilllmfl til', lilfl,!f,IrJ(t! IH IJII'fr.
IlftJtllk, fI,j ",,1fJ Inrli fl 1�;,Ijlm. mirtL j"IIJIII,'fI" IUHI" m lJIJUY 
/I kl·IIYM',l ('jll n1.z/lk ":(1 lj ft hlJlhdlf; 1(1/1�j'm/ll UJ " P.. 
l'jrllll/ltk. Klvl,lIJI,·k "v."nhlllJ (IJrdllJ)lfItlllk (jIfJ, II(Y 'fl 
rflfl,fltI!, .. (·Z'Jk'JfMfH.llm'myokIJ1, mtiltlAt If m(u. oly " ,,:,].,1.,)H'!' mflJyl

�
k fl klJz" t lJbV,Y'JIJ tm"h�r.kolt(�k volo'l, "nl 6-�"UlIJII�g vJ 'Mr,. Jll,úrllt.k, gfO'HZM, ml,v, fl X r·ik H,,(L'UtflhJHI r,mJuH IJM, I,IIl(y 'Iv,y vollllJer.uJ t10J{,l' n'Jjij, ki  hiz(.,nlizl 

orwlvtjJ VfJJt, '1 b6 .. t UJlfÓ dl1rfi.J,oKru VBgtu H villflvl., 

vitt •. u6.jlibuz, dl.! 'tzi {J(j-truH DurníuDUJf, ld o.z, fJ�bwt f'jl� 

j,.V,YIJ1i14J, fi bizAaczi olJJubuJlLH DQ1J pJIIH ultráJuk6-at tUn· 

tol
'
i (,JI, II valóbun íJy . � I;Ul)(Jt/ányko�u..t4. HZ,okAft Euró· 

pl,b'D ."�",,,lokig DOm JlfInhlJ�döH t"lJh6, A Hz
�
)Igúk álli,] 

(JJ)JJuruJmJt hós1 11 v(lIJd6g" k  uJJfdkkal YI!H.ók ki II uzutft!' 
1" /J,JI!Hlm (ogl'lkkal HZflgij:uttúk HZ!'t, oJy mod(JlIJofJ, Wlt 

�Il mind,Jn uri bAzullJ tíllztl!HHr,gtfJl/JD r1ulogl1fik turt1J· �
JlÍrJuk, H/H flOU 111 volt e8fJl, mint rligitJb ukir/ito k  UtUIJ· 

Hlljftk, lwgy u hJsdurulwt ktírwiJkklll Mptlik Hz6t. ]Ju ',zt 

TlI/lI rl:w;blmn ill ílJetJonJHJk turtott/�k � fl bfnJH. roLlIJr· 

dalllí Eru�rnUf� J &í:HJ·bUD ouyonfjJUJD f1ktIJ.LJrJ, oJvuHbJt, bugy 
három ujj"I vugyók ki uz 6wlt " MlbÓl H vll!Ylv"�UDUk 

r'.(l hoJ.(y rnid6a 1.1 Ifzú.jbil. t{jHzíJc, 1.11.1 orrl fil) 6rlTltlt611: 

V;J1�l , IJoJl� GmHJ IWDbvr,otí p{ütpök J IJU .. bUlJ J� iJJfSTn· 

t-urJIihu.n, Tn .;ly 1 !)9H'}J1Ih (f�rJ(}r.j� (r"dHá"bf.W UI rf!f.lU

julent, fJgy'íJ{JOfjIJO rncgoolJlldJu, I",h()�y 1.t�y,lfJ,1 uM
.
tt Illik 

mind'juk iolJk ft t/U'HUfÚU IfzOWlJlúU(lfU tnl'�rn(HlDl kfl1.61, 
llOgy UI.,uk í. I'"I,k. IJQI!Y li •• I. kbhz.I nyól " tálh., 

JJ,IJ 6f'ú"D I) HZOfíDt jJI,rll" u az tíjjfl.kut ijlfKz"zlIJrozni vugy 

I'fHJ1l 'Mr. 88zlülkl1o,Ji;1 iti, J lyon íIIot!IJIJBóU"k n1.ollbuu 
IJ'JIn voltuk ubbuu ll?', írWbM rítkflHIÍKQk. Hruowmo 

IJllHzl;li, boIO' fl Va)oíllJkirú.lyuk udvurhijlgyoj II láluk h!lo 

IJjjaíklml V8J6H(1�O.l!l vIJ(Já\f7.l1lfJl Oz"'Jk, búr �Kyanlj TDl!g� 
j��y\';j flzt ill, bogy ur. 'J)ljkoJöbb II ruk 'HHD H)'akrUD 
,;1I/Jk k'JzlyQ" k6zztlL 

A XVI-ik Hzúzad v/�W' (,,)t, fl. vil lák bUlfzn(.lalu mór 
j,(yl1.kfJTíhb k"zr] Jonai, d., CHBk u 1''U'Jlök{jMhh kiJ,ökb"o. 
JJIJJlff .... t kum,lullMr BzüHl oJ(zkő,wí kiJztHt, molyuknuk ÚT
Mkl' :1:�,H.j.fi lino yoJt, kút tu,:zu.t kfJllulul H mwk egy 
vj lf(J.l taMluok, dtf 1 &�HJ-hon d' J/jJtréoH GubrÍfjlJlj, JV, J ,  on
dk király kurlv'j!w, mAr 20 víJ lúvul fiJ(JdJ:llk�zott. It. WT
Jlm,AJTók IJzfJrint fl víl ll.l blllfzná.lutfü u (raDc�iu .Míg
IJ'm '  lJfsv u.JuU htullJrmWf dívaLh/jHiJk }JfJOOHllott4k 11lfJg, 
J J J .  j J.,n rfk ir1"jI.lLlflJ ; ugyanazuk, kjk uz ÍJIKUl1lJóTOKIl.L 
j" k(J1fH�lfJyal(JU(jk, Jl�iWk u.� IJrUel(JH, bo�y KI1zUk6t bú ne 
JJíHtkrJJjflJ" mi"d'lOt, flI/J� fl bul,01, bOfHóL iH víll!J.val 
IMók, H u jó páriHíuk gyakran cHMo]6d1r.t.k "zon az új 
HzukluWTJ, TJlolyljt uyu.koroJ oi kfJzdlrl.hun tormészotoHuD ígún 
nllb&z volt. A divH.t lizonbno tov6.hh tHrjodt. IJOHoJlíHzör 
(JJ' .... lIzorHzlÍijhurJ II ADfSHá.!Jull j ü -XVJJ·ík HZ6.zurl olojlm 
már �yak/u.lJ1m.n Uírt6nik omlft/'lf (0161(1, mint ollllfz 
IiZIJk(utrlJJ, raoJyljt az angol B"n .}ohrJH'm " gy vi"jfÍ.t6kAbIl-TJ 
n flJ<yon nub6z, dit haltznoll ml1v/'HíwLrllJk oUVOZ. Az {lj HZ{J
káHrbl kHMnhon 10"" uonuk Ji Kr.kzudm,k IlI(tHOdik r'.dó· 
Imn iH mlak mint TítkttlJliwóJ "mMk'tím'Jk WIJg, H IIZ IJjj uk
k,.1 'Jvh. volt uz (4ltulánoH dlv"t, X J J t  JJbjOH m/.,r vil lá.t 
hMzn(4!t I.Iz "vÓKn"J, lll, DlJjfJ, oHztr4k Anw4, ki It HpU# 
nyol udVl.lnJ(IJ nU'Vlllkl#I/·tL r'JI, n�rIJ voJt kt,pUH Ofm H 
I:Huk líjjb.ít lIIlHW4ltu, 

A vílh. .'I4HznAlu.t(J,.nlik (.,It n llinoHH4 1(,tnltJ M ontrmnHir;r 
h"rtzlir{ (J(fjmuo, ki uz OIf4Hr, 'jf",lfJUl HI�mhfJlJi11" f. WBr· 
'IniH m űvolt h�(�ny6.l vd�, uJ H I;zt fl H1.oJuiHL X IV, IJajoH 
ndvurf4ná.l, hoJ (ŐIJ(1VfIlCO'J81ur vol t, (�ltll..JflnQHH(" lutl " .  
A tltlJ<ytmltdmu k ir61y l1r1vurl H1.ok(Uffdf ,.,r,1(UJ mindmI "lő· 
kuM h(lJ,n(�l H Jd",r l1Vth1ljd mulvu. mM u. polUÚrrok 
köy.öU iH (IJItr,tJ'J1lűl IJI4niJzl/.,k. 

A J,J.v,!jh,,� vii Iá.k loJjuHun lI�ylmljlHJk vlJJtnk, k6t l!UHHztl 
}J fjJ<yIlH Ii/{Kff.l, Tn/dy" k", 14 hÚHl ((fl 11J1Jh�,tt H\,;{lrni ' MHlíIJb 
J J(�rom.n/lJl,� 6"11 ví11ú.kut k/IKzft.,t!'jk, JIOUY

' 
IiJlf"hh 

tf4r�yu.kuL IH kíV/J}"!I'IIf,milk H It villl! Idl.l.kju. mlJUJ<nr),IiJt, 
}wP,y u. k/JzlJlID kőnnY'J1!),un J'llll1HHhll tl�rtl1l1l. II:z az új 
u.ll4k m', I.I� 6Kyn',vl'ZIJtt fl·J)UIJI vilMklJlln m ulnLkozik, 
rIJ.,lyuk f�r. "l6k'Jl/.í h/,,'a.,kIJUn mirJ/lunUtt IuljUKon ki HZ 0-
fltlJW�k u f6�J IJUyOOlJH vHl4ku.t. 

lj .. " " h"',"", 
,,.UM'" ••• UB lll%' " h  ....... ,1I,,,,.nu,.Mi, •. • AoI_,k- I/,,!tf",ln •• 1 

I 
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RÉPElNRREZ. 

A rrHyüiJ1og-YCHJ nagygyakorlatok. 
:M<'U�,l.űnt II m(,rföJd/,kn! bUIJ�,Z6 á$()'lJdijlJ(I:'I, fl Ul1'� 

(" $<YV/'(I')S "Ii pfH�kftk TfJrmgWIfJ, a 1(TV1HI� II pah,k lál vá
IJyoHHlÍgfll.1Írnhl1. UJ/mi) tJrrlvUfOiJ TO}W.JJJHil1f:df ffJ}JOI<ÚfHJ " 
Oflm 'wllulfJúk m4r 11 ImfHfJg(, trombjv,u.zl,. A {'Il-f:lp"tok 
m,,/S,,·tMk kiítQh�H8f:Ujihi;�. A viJTiJlmk ml'U\<I� I�k ft k/.kl:. � I",. nMwl u kIlkuh iH " vdri,íJ.l;}wt H ll'l.lán " J8:-:6.lJi1ották 
Ijkl1�, kH ('"0, hit aTm, l! nmdmf IÍIJf)mú.�ajkTl1. )1" /.1)· 
JJI'/{YPH v;(Mk6n "JfJHt már míndofl r�Hund" H. Sz(jvf4l : uz 
id"i nU$("y JWf/mi jÚ1Qkru.tk V�W: ; kUtQJJ11i kir,<jbZ�"H,.J 
Kr.IJlVf.l.: j"/lJjtllk. 

A ruJ�YlO'ukIJrli!t. IL wolY/1II mint láJw(i f;H,m,JiíriiJ, g 
mÚHkónt iK. "okurJ rf�HztvúHliJi tmjtár�u.illk kiJJ.: liJ, lj kÍftdrJtf 
JHtd)JlJrUfJ(�H "zI'rint, íWID júJ Híkr�·rü.lt. A }JíJ"U 6hzi MIl· 
ldr If 11 (UJyltJfJfJH ,·�l)ZÚH lH:rIJ lo}m"z1mflJ 'I (�lI'o.IJJJt'Jk 
hllr�",í J,,�d1/t;t, iglJn jI, kfJnd í/Jzióban II fl kítüzötl ídiírl', 
IÍJl)'HI.6JvIÍII (" DnaklJ.d4H n61köl fr"jr!8jtl�tt';k u. (,JlvmJ lJIII .. 
Hokul, ffmmdHHukut éH 1/l!d/jk'-'>7Á,wkf!t, padig 1/uJ6t!(lgol' 
,lÍrll'II�N vrlll Uí', �g:�HZ yjdl!k. 

J{ít"UfJk IOIl�uk6rt It mpülőurp·08z1ftJy togjai iH. A (I,j. 
rI " rit/j HwJl(ldllf 1/ g:o/:bozehb ri.Íijz4t, hoj l,gyetHl1, hol 
kf.jf'-'H}Jffll filvl� fi bizorJYÍllhm Mgi j6.rmű1/fin, {jk UtifM, 
'jI , rDIo" Jmdiu: fl !r'gki füniihb &retlrnf:nynYIJJ, Mtit u kijl· 
tlörwz·HzoJ.J.(ÚJufhÓI iH UlapOH!UJ kivf:tt6k o. r�MzjjkHf, II 
(rmtoHIlIJlJ pllrfHJf:Hok 6s j"h:nUiKfjk fonnakJ.l<1úH nólküJi 
h,vúbbít(u�á.vnL fi ,uni az f'g6MZboTl JeUBZfJIJJJ : u rnofrm)k 
ml odig j6J m űkéjdtok, fl 86paknHk hajh D'Jln ldt (.H 
"Ky/ltIl n l"zutJunku HllTn történt ur. f·�6"z í,llS ulntt. 
A IJul(YKyJlkMlftwk hll-iíld401.�h lukoHHlÍg.t. Il Hok mindfID· 
f/j),i JMlJttuk éH tup8HztaJlak kőúJt{ hjzOOlyfÍru. IJkot : " 
JflVfJgIJ rllfm\Hz burczofluH fúgja lugiovlthh (JJDI'�gfJtlJL 

A jO]f1D H7.(�mu nkbun közöH kúpok, IJIlwlyok kií7.i"iU u 
JuuJgyukorlltfok fl.ív(>r.f}Mj6nr�k : lo'"ronez jI'",ilintínrl 1r6n· 
örííkiJH (ób1m:z/'U úr li If'(mfj6�6nl,k ez aikulomból YIlM 
TlIf,r.l.íbr:llYf!WÍ lukoHztldyf1t iH b91nutlltjnk, II gyukorlut 
�gylJH Tfl llzzu.nutair61 való (c,lv6:toJok. 

HIRER. 
A tróDörököH Ö FOD.ég6n.k legmagn.nhb aw.mo· 

r6HÓ. A " HI'ndijnu!gnr'k JtZ idt,i lH1gy ImdS{yukorlutokhQz 
vflz6nyll J j fUKÍu.í, Hzolg{dulu lmuh közíH�" rt J?)JdjHm�·rl,�l< 
jHljf·HHI�H6vl·I, iHlnt,t KZÓp flrcdm/mynyol OTf'Uh1h!tlMi 101,,1.
m{\llyfjnk jI, h irrl/lv6L l:'únmf'z J" �nlíll{mrl li f!H�HzlÍ�j f.M 
kJ rfilyí FfJ1/HliH" JJy'yunJH lJ MI·r,fJlU'.R:yIIH (.14 hornyok/iti 
tnrlolt nllgy lJlJd�.YItI{Orlutok H",inlwlyór{jJ �iír"'nf I\J JJflt� 
Z(HIIJ. I,Wlt Hzij(�H MiM/ly ozr(jdl'Ht. r� TIl. kir. I L Hz{,ml1 
1�If'!rll l/jrkl)rfJ I (d, fili runnMnokál logmng? If"IJI, 1�'·UH'l.I'1 1 tra�(I
vuJ kjj /i ,l fuini IIH f!Z uJk" Jommu! UK! 1\ IIHloloh, /nwt 
h,�tifJyHÓ" r(Jfq:�"tllrl{IHIJ, valumint u to!j?sílnlt HZ01"l(l lut 
('i/l,tI. 11'''''lIlftl(fllfJ! lil, "UHJllflrúH(muk (.H ffllp'H III " "'tJ"Uf'(M� 
Hfirwk Jd(fljfjZfíHt üflnj ml.slt6zlntoft. 

Handoloti Közlöny " m. kir. CH.odOr.6li .zámáru 
nzíuHJIJ I(Ltolt HJ J :i  Hzupl" tfl hor hó J 2�6n nl1pvIIÓ�(l1 azon 
h('zr'I.:"I.tIJ!1 eHfOndllrH/:Ki IJívnlflfoH lup "hul) jlf!JrM."!IJ: 
um"Jyut Ini, rfllo(orJ ru"lkUldzött voll"n,í l  rugvlt,. IU

,
lorti 

iírí.ílllJ(lttl tJdvíír.lfiJJk. AlJnuk hllls6 '"rtulm{iI ('H "plln 
f'ffl iJlUi fH/ulkjvU I IirlviíH VolUlt l,üJön In!"llllllni r�fír fI'l.f:rI 

iH fftl"HJfIUfJH. mllrt .. zl,n olMi; rltltlt'anyflnfd, "zuolnJlJlm 
h/lly" 1 (OKI"ló ),IlWlO'minlHztMi I(ÖrTI1fldoll�t 1',I f.g I�kl'�. 

Hz6JlJ'ln II/tHd,J íínuwl<"ftórl, minduzrmfaJI" J Hr.IJ"� I'U(ll MI';'>;' 
zljl, nrJlJf�k, bogy i,ltf'wultnyUnk Vl'r,rltö kömlrHlk "úJA!! 

kijHr,iíTIl:tM mondjunk HZl:rt az atyuI gondf.1!(kQ,)á.�trf, 1lmrdyJy�J UI. jnMzm�ny �rkrYl,zl�t/'fJü hihDyf),'/!lágfJít 1-8 
f/JKyut/'lw ,�á.vuít l",fahfi, "/lm 1á.,..",JúgtA, tJ�rn 1Ílr1o
zfdl,t W·W kím{,lv,�, roind(j"D rIflJd,!lko;,:ftfl; {lilII p'fizki.h:� 
Z'" ,dlJ;.,zlhfni il Igy 11 ff· .. hJJ.:f.... min,linkRb}J tljJIE!I�V.,,
"jl/'n í jJ!.Y'fkl�r.nI·k Az ar, jnt/.zJI)';ny, rm·IYlI,:k IlJn& jJy .'«mt)lJi! JU:zf .. J.!fie van J,ff(·kIIJfv,!. ildj. "  hjza!lJmmal D r:Z� 
hd " j(ivi.í I·J I�. 

Gyá.Hzhir. A J��uJ('hbi ídMII'JJ rdy 1wk r:H;Jpá'l (ri'· 
t,· ful/'1ünk/ft, boJ.(Y ez fJ w�W,:/f.n flm1flOnl rlJnt már· 
múr flJJllntJl" h/.!Jy,·f kÖVI!t�l rmJ'(lÍnak lnpunk h1l.flJ4hjbin. 
,'fAr isnlJót 1:J(y kéJj\�r,(·rdl,tDI·.k t", tj"ztl·J(!Itfl�Y. (írvf,odi; 
ImjfúrH Jtijltözrjff III az �Jú.k ImrnIJIJJ, J/I�rhf�tl·tJtln gyászt 
"U4Jy1/11 ma.gu uf6u hftjtár"aí lr� uJárf:oddtj,·j, fiílt'g IUon. 
Imll tJ{U()TrJ ,HÜ'krJnJ árníju lJ1.Ív,:blJlJ • •  Jukab H:índlJr Hr,Ú.· 
ZUdOH, II blJ(JaIIf�Kti JJfSl ... /.Iimy VJToJj(:lfJwka bunyt d 1 !) J2. �ví "r,(;pt�mb/,r J fJ-I'n, BurJ0J"''itf:IJ, 51 (.V f!H kor( ... • 
I,an, IjI)I!�r,a� �u. kjnzÍJ 'w·nv·fi('� utún. 'J'fJm.,..·ff;Jj'{.n 
umt�l'y HZI'pl/�Ulhl!l' Lt·f�n TOlmi \-'tghl' H. "u,Jnr,..·�tj J 7. z. 
l' • (. ':Ir. Jmly(,rHtÍg; J.:/JrJ,Ú'z"ól f/tt Játluk u h'l/la· 
pr' .li ('!',IJOrJ,-,rI;,'zlj ,;" ultíPozfj karl f,·Jj�B Iwlrob'in, pIJ'Iln# 
J,i'· ... i KorrtJw JJáj (�I.i. I�H kir, vl·zt:rij-muKY. '-' eflllijr, ':gi 
f6JÜgyHJ6h,-�·JYfJtl,· Vf:ZfJt�8{.vd. 

Adományok. A lélt'IIÍft'ndó I" f:nrJljr<;égi íntl'rnátuH 
ulHpju jnvlÍru újuhbulI n kövdk f'r,Ó j)flOHu1lJyokat nyuj:{· 
táZ}Htfjuk ; a IfzuwosviíJgyj va ut r(.Hzv/'·nylúr/jfv,lÍJCt"iJJ 
5n K, dr. Htadhff .\likp,(I úJJs ... tOTVOH. m(w�j JlIkofltiJI l K 
!JO IH/i,rI,· fm'ly újaLb adomállyoldffll Kl. ulrlP Vtlr(YODIl 
:J7,80i" K [,5 filMrr(: (:J1]t!JkNktt. 

K6rulom. A TClaro8�tI)Tdum(:s.,'Y,·i Ny6rádrr-rnat,! kij;.>; (.". 
lmn (lJlornáiffJr,6 H"ok'J :\Iíhóly (,"',nd6r k/lrí J(f)Vi&"�H 
IJ{' Df!/f, .FáhiúrJ 8ándQT �I KíClfi BllIa (. " mliíri",H,,-d, kíkkVcJ 
1 �JI {J janulÍr J ·{m Kolo7.lJVáron ,tltí8ztí vjzlfJ(fÍt t'�ii, hogy 
(�loímOkfft VU)/ k ;jzöljék. 

K6ro1f:!m. A mOn'uoTHzúgi us HzíkzüLi CY. 1'[4 kir. 
I!Hr:nd6rH(Íg Wr1.ónotlfD('k w/Jgirú"úIJOZ fl polniseL·osirrmi 
('M. (.H kir. elfcD,lór oBztúlyparanc!fI1okklÍunuk lX{j(J 1870. 
/·vl.khlíl f'14cndIJrHégi alrnuDkt;br.tkra (z"" bkimyvokrfJ) volUl1 
Hzi.ikM(,gf:, IfJ/\Jyoküt héílr!oWIlk6p/JII, r·,wtll;g ÚrID(·gt�ril(' 
o)J/móDoD óbujlaJlu mf.1gBzl;TI.'r.ni. 

IffJlktirjük fl t.e.'rluJút tagjuit, rmHzerint aZOIl I.'Hl.thl·lJ, 
}jn l·mJifett könyvok birtokában voJminfJk, Hig)' 1'·wtJeg 
u/, örJlkörll1fb"n ,, :tl'lr �pB(l,-.. t " a k,':rdl.!'1e� iflM"!II ll. 1;"('011· 
(ir"(.W1fil HZOJgÓIt vgyl-nd: jly Jronyw.k r/I/·tt T{Jfldf.Jlkcz� 
nÓDlik, IIzok köl/'l4áIJudfulfl \'UIO' árut'fl b"c.'1átfl"(1Tf1 OI:7.V(· 
I� ,K, .k. (JoOllllrrnfJrif' ,bl"íhwUMkommuwlf) �r. :J 1 0  
PflJníHd.�()HtNtU .�vül J6pjflOf.k ';'ínth .. r,I;Hh,�. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A mikád6 o. n ronykép6az . . lapAD D.mrúgon .lbunyL 

CHúKzárjánuk, MlltlJubitónak hlllá.lo Illkalmú,b6J ugy tukin· 
tólYUH u.nuol lup ór(1�ke8 éH ngyaof;l:JU.k kl,iIt."lógulJ Uj8á.g
ir6í vó.llulkur,úy lörMntltót uJlJvoDILi fuI, fl moly v6.llPl· 
kazáH azon bUD Hlkorlbhm voU. A k6rdó8{'� UjR(l8 (6ny· 
k6p4I!z/J, II ki II IURU16bbí (orrang6.sok ifJuj6bull KLipá.· 
ball tJlr1ózkodoH, (oltutt" maUfÍbull, hogy litrándul ,Ja
pá.nbu, bogy f6nyhóp(ulvétolokul lIóHzlbfJn u mikádóróJ 
Ó8 ur, urlllkoc16 c"alád tll{ljsiról. eHull kéyőlJb tudto. meg, 
hogy lulwlull"n dologra vállalkozott. MiollHt elhagy
tlLm volna Kbinát, bogy .Japá.nba utnzzsm, "dht "ló 
kŐBObh II f6nykdp6n - már akkor goDdo!tlJ,m urrll, hoH>' 
vfllllllkoz{uom nom valarni könnyű 8 az aoged61y ulnyo· 
r�Hu !lok ftkndálybll fog ütközni. Num hagyJam tobtit Jigy"l· 
mOD IIlviJI Hommi flzűkséguy dolgot é8 olyun ,,16kéHZÜ· 
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leleket tettem, hogy ba umberi módon l?betett volnn a. 
fényképeket elkészltoni, úgy én 81ké8z1t�ett.cm volna. 
A japán nagykövetség rendkivül meltlg hangu al�nl6-�.e�,

e
let boosátott rendelkezésemre, II melybun eg�Bz korul
m6nyesen megvaIt magyarÁ.zva l�togB.lásom ozéJ�a 8 hozzá. 
még lapomról ia igen oagy (Ihsmeréssel Dyll�tkoztnk. 
Tokióbo. érkezVtl, legelőször nz Bngol nDgykovet�.

éget 
kerestem fel lL hol óbnjtitsomat elöadtam. A Dagykovet, 
II mikor m�gtndta czéloma.t, majdnem oda lett fl. meg
döbbenéstől. Végtelenul udvariasan adta értéseD;uu. 
bogy léven az én vállalkozBsom magánügy, abban. blVtl: 
taloaan mit scm tuhet, jobbnak láttam tehát, ba a

. 
J�páDl 

kühigyminiszltlrhet fordulok Ö még �agyobb B�lvelyeB
séggel fogadot� mint az angol nogykov6t s mIkor ké
résemet 61öadtflm, I\Tczvonnsai épen8éggel nem nrultak el 
meglopotésl. Ajó.nlóleveleim ie igen megnyerték tet�zését. 
A mi a fénykep kérdését illeti, nggodalmát nyllváD�
totta, hogy a dolog jóformán lehuttltlen, mert a ml
kAdó tlddig még mindig tiltakozott BZ ulltm, hogy le
fényképezzék. A lapokban megjulent nrczképai ia mind 
rajzok vagy ftlstmények után készÍlltek. � Hérdést �Rgá
nak ll. mikAdónak személYisége elé terjesztették don tés 
végett, fi ki tlgyik titkáráva l azt a vnlaazt �ű.ldte, bogy 
semmi okát s�m tátja annak, hogy az eddigi szok6.son 
vá.ltoztasaon. llozzátette még, hogy ha 8- dolog felől 
előzőleg erdeklődtem volna, sok kö1tségtöl mt!gkiméltum 
volna magamat. A miktidót lerényképezni lehetetlen, 
A mikádó személyisége annyira szont, bogy arczképe 
Japá.nban meg pénzdarabokon vagy levélbélyegeken !lem 
látbató. 

A nagyság átka. Pierre Loti, a hires frRnczin regény
iró és tengerésztiszt nem győz elegtJt pnnaszkodni a 
miatt R sok zaklatás ée nlkalmatlankodás miaU, melyet 
egyenesen nagy hírnevének köszönbet. Akárhova bujik 
el, mindenütt felkeresik. Utoljára mnr egy tengerparti 
magános házikóban buzódott meg, de hinba, mert itt 
8e volt nyugta. Egyik ismerdsének igy sirt a el bánatát : 
Valósággal megszá.llva tartják az emberek R bázn.mat, ll
turisták tömegesen keresnek fel automobiljaikon, (pedig 
a bázamboz vez6tő út nagyon meredek és nem a leg
jobb karban van tartva) minden tartózkodás nélkül csen
getnek, bejönntJk és biá.ba adom ki a parancsot, bogy 
nem vagyok otthon, a ltlgbelsdbb szob6.mból iB elő
czib!lnak, bogy banális kérdésekkel ostromoljnnak, vagy 
legalább képe8 levtllez6Iapot iT888anak vulem alá. A 8ze
rényebbek azzal is megelégszenek, bogy egy rózsát, vagy 
levtJlet visznek magukkal emlékül ft. kerttlmbdl, mások 
meg úgy elégitik ki kiv6.ncsistÍgukat, bogy egész nap az ablakom alatt csónakáznak, miközben 6Z0rtlZar kelJ h�llanom : �Ez az ö clolgozóRzobája ! Várjon, JTlintljlht 
lu. fog nézni ! '  így b08zantnnak egész álló nap. Ugy élek, mlDt �gy kolostorba vonult életunt őa munkakcdvlImot egó8zen elv8aztett6m. Annyi tény, hogy li. franczil'tk kúlönöe módon fejezik ki csodálatuk&.t, du flzért Pierro Loti panaszára ie el IlJbl,t mondani, hogy : Záli, te num panaszkodo� te dicsekszal ! 

. Az álla.tok és a tengeri betegség. Egy franczia u�ság érdekes megfigyelésekut közöl arról, bogy mikép vJs61kedn6k a. na.gyobb állatok a tengeri beltJgség alko.lmbaJ. A c1.lkklJÓ err61 ezeket írja : ,Egy barátom megfigyelt egy állatsewgletet UI'. Atlanli-óczen.oon való átkelés. alk�lmá.vB1. A joges-medvtJ az egyetlen állat, a m�lylk sz"csen megy bajóra ; Összes fogolytá.rsai azonhaD �erlcnkedoe�, mfJrt alighanem tudjá.k, bogy t\ vjznp.k.nlOcs ge
.
reodáJa. Uv�ltentJk, orditllnnk, ugatnb.k minda(l (l1g, a mIg a ttlngan b6tegség 1.11 nom ballgattatja 

öket. Legjobban Q tigrisek szenvedno� i a hajó bim
bó.lásn. már az olső pillanatban leh

.�
ngoJja .

. 
öke�� szán�l-

o.n nyöszörög nek és szemük szunetlenul konnyezIk. �B�ovft.k is soka.t szenvednek, sőt el .is pusz�ul�atna.k 
B betegségben. Az ökrök azonban hŐ�lesen Viselik az 
utazt\s követkozményeit. Az elefánt majdnem olyan

. 
é.rzé

keny, mint a tJgris, de legalá.bb nyugodtabb an türl �z 
ápolást ; rendBzlJrint meleg[teU orvosságot ka.p, a. �tllylk 
egy vödör czukrosvizből áll, . �� gramm 

.chlDlDno.l. 
A zsiráf nagy türeltlmmel vlseh o. bote�Beget és o. 
legtllkeseredettebb majom is vigan. u�rándozlk, ha. man
dulat vogy mogyorót dobnak neki vlgosztaló.su1. 

Nászút batvanöt kutyával. Mnlonlon Whitmann n 
világ legboldogabb é, legboldogtalanabb emb.r. egybon. 
A gazdag bostoni úr azért boldog, mert megnyerte drágA, 
szép Jenny jének kezét és azért boldogtalan, mert drngA 
szép Jenny je Q bnzQssógba. magával bozta tlgész család
ját - baLvanöL kulyát. A ki, nő .imádja a kutyákat , 
lánykorában föltette, hogy csupan olyan em.bernok 
lesz folesége, B ki kntyakedvelö. Szegény Wbltmann 
csakhogy megsztJl'czze Jonnyt sZtJrolmet vallott a ku�á.k
nak is j a. boldoginlan nkkor móg num 

.
tudta, bogy mllyeD 

nyügöL vesz a nyakaba. A kulyolk egyebkénl (elette érté· 
kesek bozzAert6k félmi1lióra becsÍllik, á.m Jonny o.nná.1 
is többre, mert tőlük o. világ minden kincséért se 
vá.lna meg. Az esküvő előtt néhány héttel már meg
gyült a baj a kutyák min.H. A nász�t r�vón, WhitmaDn 
igtJn szeretett volna Angliába utazDl, BZlvesen megn�zte 
volna Skóczin csudás hegyeit, ám Jenny har!lgoao.n tllta
kozott. Ö gyűlöli Angliát, murt egyszer útra kelt a 
partjai feló, ám kénytelen volt visszo.fordulni, mert a 
bató,ágok nom 6ngedték meg, hogy kuty6.i angol (öldre 
tegyék • loIbuk,t. Angliáról teholt nem 0,.11 több ,zó. 
Wbitmann szivesen nászuta.zott volna Havai ezigetér� 
is, de ekkor közbelépett o. kutyAk háziorvosa ós kijo
lentutte, bogy Panky Pink, a kedvencz foxi, nem birjo. 
el llavai lovegl'ijét. Igy bát ez is vizbe esett. Hosszú, 
hosszu ideig ta.rtott, sok töprengóebe került, bogy Knna
dábo. mennek, mort oda VBBut vezot és oda könnyÜ el· 
vinni a kutyákat. Igy hát meglalálták a megoldást, most 
még különvonatot kollett rendelni. Jenny követelésére a 
kutyáknak külön kocsit kellett épít6ni, mert hát az 6 
drngói csak nem utazbatnak közönséges teberkocsin. 
Megindult az ugató nászmonet és \Vbitmann ur ugyan
csak rövit\ idö alatt tapaszlalbaUn, hogy a. kutyákkal 
mcg kell osztani n foleségét. A dróga. aRszony óránként 
ogyllzer legalá.hb fölpaltant és vonszolvB. magn ulnn n 
férjét, robant a különvonat végébe, vajjon o. rlrngn 
kutyusok jól érzik·o magukat, nincs-o Bemmib6n binnyuk. 
A Hzó..l1ókkal rlJDgetcg volt a baj. ll&. m('gérkeztek vnla
mely városba, félnap őrűlt bajszé.bnn telt el kitűnő helY6L 
talá.lo] a hatvanöt. kutya számá.ra, mert mondani StJ kell, 
hogy ,Tenny fl.sRzonynak semmi sum volt Be jó, su drngn, 
mihelyt kedvsseiről volt S1.ó. 

Aka8ztóf. helyett életfogytiglani kávézás 68 téá· 
zás. A .Figaro, l�gutóhbi számában kedvo'1 töriénoIul 
mond ol mr. do TJé\'is emlékirataiból, m�ly az orvo"j 
tudomó-oy helyzetét a "XVIII-ik szó..v.adbnn drasztikus mÓ
don világit jn ml'g. ])0 Lévis onOM ki akarta próbálni n 
kávé és a loa hatásó..t AZ emberi 8zervezotrtJ. Nohogy nzon
ban lelkiismeretát cgy é.rlaUnn om bor gyilkolnAávnl mug
torholje, kót ba.lálraitólt embort Mrt tudománYOM kiAér
lottJi BzlLmllra, murt, hogy mind a két itat nveBzodolrnos 
mérget. tarta.lmo.z, azt az orvos kétségtlJlonnck tartolta ; 
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c�nk azt akarta meg magtndni, bogy a kettti közü} 

mulyik okozza gyorsabban a halált? Kivánságát telja
Rítették és n. kót. elitélt nek kegyelmet igertek arra az 

�setrtl, ha n kísérletnek alávetik magukat. A szeren. 
csétlen�k súvl'sen ulfagadták az ajánlatot. Az tfgyik. 

nek naponkint három csésze kávét, o. másiknak három 
csesze teát adta.k, természetesen más élelmiszerek mellett. 

Elképzelhetö, hogy n két gazember a \'ilágért se CI:iU

I'élte vulna fel sorsát a többi ulitélttel, mert idővel 

Bzéptln megbn,rtítkoztak a .veszedelmes méreggeh, úgy 

hogy s. leaiv6 79, másik szenvedötáraa pedig, a kávéivó 
80 éves korában haJt meg. Hogy az orvos megérte-e 

kisórletének eredményét, arról hallgat a k rónikás ; annyi 
azonban bizonyos, hogy fl, két bűnös a kávé- és leaivás 
nélkül nom érbette volna el ezt ft magas óletkort : 

mert halálra voltak itélve. 

Szorkeszlői üzenetek. 
A s ... el·IU�"iztős(·g IL MzolJ:ál nttat kapc"olntos kérdé. 

Holu'o ("4 nóvtelen !tH eJckr6 nern vá.1a�7.ol. k(iztraCot 
vblsz", nom nd. Ic\'élben pcdlg ('$Ink igen Jtlv6telcH oly 

cHolokhcn \'fl.hUMOI, ha n vála"iz - kélll <,sséJ,Ccu61 

fOg' \ ll. nyllvflno!'nu lucg Iletu adi. IltŐ. r{6".IUk elllléJ. 

fogva Ol"u.�6I n k f\ l. hO",")' levolelklccl belycgct 110 k llld� 

,jellel<. 

UJszfltlzl ('/'1011(10 ... I. .\ <'I!ODlI6rti,o;zlok6\"ul OlOIlOg ZuuLoll)'n 
nz Cgt!fll hRIL1oroKb61l lIolJkillC'k sincAoD. �. A;o; l.irIlIJlIrrUlCSD(lk. 
:1. AI. {dnJ(Ul�'. 

G. E. c?:. ,irIU. I. Ij..l'cm, do kÖ7.t!piflkoln. hifÍnynhon ('f;lIk mint 
t·10lm1nk{l� toljcllit próbs"zolg{,lnlot. :2. i.l ("'QS koriJ;'. 3. PróbII
itM I I  hó, okrnnn)' I10Ul kol I. ,t nármikor ,;zolgt}Jnh UIOD. 

NyiÍr(uhuontl ('NCUflth. HOO koronD. 

IC OI'IlICloitCI' .\ fl7.oJghlnti uton (tJItMjellv.h'ndó k(.nényt oz 

olOljárú pnmn('sllok�l\gok szerelik (úl. 
U. Ohn>;'I" d " HEolj..l'. IImlJ. l rl,S1. 6::'5. pOlltjfit. 
noa. HároD! I�h·t J.tilf'Il':> "I.olgtílni. 
R. Il. J 7. Hzliloh:�i ,,� illl!tót1"� bilOn};tn\u�'. 
1000. Anuyi k{'lly,'rct 4'b{,tnck, II mouu)·it akarnak. 

Sz. 1\1 .  G . . , .... ,',,, ·Sz. C�. G. :'![inI4i.n oz nta!lit,ÍA prr,· ,-onnl

k07.úlu� ImtArol':oll IIlmututil'it lium larlnlwoz. (u!BlIbb helyről 

k/,Il dunlt:,.t kiki·rni. 

Ol:.t. 1. NI'I.,'llink BY.Hiht jogl"IIlD úl�Bj6.tillí�, z. A (olyó "" 
IU'II twm h'lIY- f"lúllih'u. 

LOOO, I. .\:-. illdu l'Nf'Ulltirkortj)ot \'iszollJllilvl úlgg. :!. 1":6t 
órfl\'ul. 

HIVATALO S RÉ SZ. 
SZEMÉLYI ÜGYEK. 

OkiratIJag megdlc8értettek: 

A m. kir. lY. számo cs�ndöTkoTÜleü paroncanokság 
"UaJ : 

Barnn Imro csen(lőr ez. őrmester �.q IIorváth András 
Cson dőr, többrendbeli mehmagzlltolhnjh'ta büntette ügyé. 

hen hosHznbb időn lit vezetett nyomozás folyamán ki. 
váló buzgósággal. leleménye!! iifO'l.'seeggol és rszRzerü 
tapintlltosBággll1 kifejtutt orcdmenyc!:! tl'vt!konyeóglikért. 

EMléptettek: 

1 9 1  t 8ztlptembt'r hó t �é\'t'l : 

1\ ro, kir. ll. sZlÍmu csendöd,erület áUományában : 

Pópn TrifoD, .Tohos Llí.,zló, Szabó .Janos, L'nnö�i 

JÓ1.!-Ief, Htajn Liulzló, Rab Zsigmond. Hzekllly AmInt!", 
Pirol:lka Ynzu1, Yértc!ii ISÍ'nin, LOY8"i Antal PR �1Bknj 
l!'enmez örsvv1.ctö ez. önncstcrt..k. ,írmcslcrrkki ; 

Kristóf .János, Dobó .Jáno!:!, ZaJuvn.ri .róz!:ier, (romb

kütö )[olnar Imre, Biró Imn', li'ülöp }\·TI'nc1., Palltl PRI, 
HnmllT László, Bonedek György, Molnár .JánoB L, :\101-
(lovnn Pa.p J1'1008, Cloós János. Engel Mihó.ly. (TIITllndi 
Furr-Jlcz. HlIttlinger Józst'f, Búbu Imre, nn.ku Vidor, 
Ko"ác� János IL, Balázs A.Lrnluhn és GaJiclll '[illlUy 
csendül' ez. öl'mesterck. ö".�lJeze/fJ /.=. Ó1·ulcxtcrekké. 

Katonai szolgálati jellel elláttattak : 

A lJ oszhilyll 1('génJsegi katonai szolgIUuti j(lJlpl t'l
J.itInltak : 

I H !: :! lizeph'mber l O·ewJ : 
II m. kir. VI. 8znmu cs�nflörkt.'rül�t állomlinyriblln : 

SIld )IiluUy önwE'zt\tő ez. örmcsÍt1r ; 

1 9 1 �  Bzept('mbt'T 1 3-li.nü : 
1'llu;zki Iüi.roly csendör ez. iirml·�Il'r. 

Magyar Köztisztviselők és Állami Alkalmazottak Takarékpénztára 
Köztisztviselői kölosönök 

törlesztő"e. 

ElOlegek értékpapirokra. 
asahidi bózak és telepek 

Iétesit.se. 

r é s z v é n y t á r s a s á g  
Bu dapest, VII., Erzsébet-k örut 12. 
-== Telefon 153 44. szám. = 

Alaptőke 1.000,000 korona. 

Kölosönök l.kbérletiltás 
ellenében. 

Külföldi pénznemek vé
tole és eladás ... 

":llllu{Jl'l ll) uJtuok . értékpaplrokra, sorajegyekre. ,.(dékl Inlé� 
utel, re,zvl!llyclre, 

Szemót) I kölcsöuilkot (ot)'ósltullk kele�sé" meUeIt vagy Jel-11110/1"' bi&tOSltl'k ellenében. Juth)oJ kllDllltt6tel melJctl. 
Ulnh lln)ol., Jllté7.\'I!II)ck éa chú111il'k l'folUcdéBÓt elv6JlaJjuk 

hll·n rn�rst!-kolt k6Jt.,égek (elsdmHáswl.l.l. 
\'l'RZ(allk Oa tlJndunk ért6kpoplrokllt, Idegen pliw:ekel 



Gsmwöp.sÉGT J.>AJ'OK J 912 8z�pl�mheT 22. 
-= 

,f(U'(jYVf'7..et,ői jeJvénynyel e1JáIMl't.,I a,k : 
1 �J J '2 foiZnpVlm tJ{�.r fj.!i va.l : 

li m, kir, J. ir,límu é)'(Snrlöl'k(}Tíil,�t állományábnn : 
EnHllfój Gy6r.ő, 'Pa.rná-M rrttntfr6," PILp .T lmnH, BodoT 

GftfJ}"l6 r, If a jr1u TJfl.j M. Bv li nt ,I il7.f(':f JI., HfJTCJS [s(�JJ", 
Ciyl!ngr. J Jfjmjlm • .fakab T,njoH N" grő" Ua.JtÍr.H, AndrÍJ.si 
HlÍtJtlOT, 'j'Ör;r,ffŐJt :\fá.iI:, \'{jrndí FI,rr,nc7., Bándi JJrt\'án, 
JjUr.áH ,JflnoH, ]( ,�k(�tlJ H6ndor, KN\,{U;H p'orhncr., '!\.fíJJ6k 
Ji, )fíhfll\', LfI(�r.k6 fülöp, Bllló Jon6 ÓH PJacKintór .Jftnoa 
c!iI(lJuliJrdk. 

Lovag.Jáf4i Jlrtalomd1j� 

Bill Jwri .JÚU(IH jltru�őrrn(:Ift(..,., Roó� fmm, \'urga (j1J87.-

1.á\', MIllin lmr(� árH\-cr."W er.. ijTJn/�8torek, ,,'fLrkll.8 P�tar, 
&hőll IIlmriJ(, )�ohlir.Há.r ).Jjhúly ijJ·�vey.aUí cr.. 6rmf:Hte· 
r(lk, HöJiíni .Jr/zaor. fJérJ(!H .JIJZRO(, üyi;rli György, KiHA 
;\Jíhfíly L, Nll�y JfíLvfln 1., pú.linkáa [(á.Toly. �ípfJH 1mre, 
thwkoJjj'iI Lá�JJ..r, 'J!örxKök LIl,j.os é�lmdőr ez, ÖrTnf:sleruk, 

ArfJ.nyi ft'1'r'ifl (�Z , J:lalá7.� .hmos, Hullni )-[jhály, Gorguly 
KÚTol�', Ki8H 1'6 1 L, BZÜCH jJáJjnl, f.>zclJl'J1I6di P61or, 
YUTgn )'JíbAly If., ZHiroH IHlvlLn cllendiJ'I'ök :� :1, 11arlith 
lrlvlu1, Csanádi C-yörgy, J(rJri'.ik HimoD, '1!6tb Anta.l IL 
ör"w:zl.tö cz. órmoat.Prl'Jt. F;z'Jd]{,lt JRlván �HundőT ez. 
őrtn(��,l}r, Arltfili IHtv{m. Bf-,rcm�kí AJI(lní�, Sajgó IHh'6n, 
Vigh 1,U.jOH cl:lorlCJőtök 2- �, véglH Horai LI.t,jo�, Vávid 
J6z!f.�f L, FiliH1.ÍIT Istvún, Gah.lgonya András, Németh 
1Józ\J:I, IJu"k(lH .J&ziwf, \'arga Sándor II L örKvcze:lij ez. 
őrrnJ'hll}r,ik, KnifZf1. .JÚ.lJOH, .Ka.1Jrutri Jiltvan, Oláob Mroly, 
Hziíc ... f1MK elM/dőr t;)'., örmNítareH, ];1/. I 1( sr Áclum, J3odoní 
HMJdor, Gliírjfik .JúrrOH, Jlonáth j.'(·r(1U6Z IL, Horváti. 

Púl, HnfJfl'i Mihr.ly, XiHZlor J(tnOil éH rJ'ótb K. Lu.jm:f 
ttll,mdő-rök I I durIJh JJrany lovo.glloll jutl1Jomdíjhu.n 
T(·M1.I·lfillclll!k. 

!1iv,a •• ágra léptek : 
A m. kir, r. fl1.fLmu cHonc1ö"kuTÜ)ol állományn.t.aD : 

Portík ,J61.IWf /!lu.mcliSr Cri, örrn.!Hlor, fJoúk MáriúVf�I, 

I'J I 'z f�UgtlKriluH 1 :-,-6n 'MJLToHv(un'l.rLdyciD, 
(':Hh�i HfJmik j�lflJlIdiST, GHik Annú.vlt,I, HJ1:l, auglJ1:H�jile 

:::! I ·('m, }t�n.yírlg/m éH 
IJQpm�zku .hífJOH /}IIUntlt'JT, Hamur )'ff .. ríával, 1 �) J 2  juJ. 

hb ij�im, .é .!H(Jpllromh/LkolJ, 

P ÁL Y ÁZA'l'O IT. 
A wioní katonai 11IIdrajzí intézbtbsn egy segédi 'l1án I (i� 

k.,-rfWU (jvi fhl'l<ÍKIWJ, IIzul,lÍ.lytll"(1TÜ JlIkHl�tm .�nynr6) /:,., r. kinewJ-

1illlk.7r 1 (10 kiJyono. Ij/.5yonr�hJÍt.'-ILtí jp.rnJ/;k Ifgy6zor II wind.'ukoTtll. 

y",!t(lt.fJll.k : A lhMIJÓ/tzfJti l'ujzolúfI \'ugy il r&6UJlJtlfz{-a, J"I ktjnyo

rnllt /.� lj ff., D· ... k!',I'I'I.'�', iIfl'JJIJ((JII!, tov{i.hlJá két vllgy hál'om Inu·j 
pr6lJa*znlgídu

�
t r!k fl to:rofJltln, lúrept.hrrlzoIÁII, t,/.rI/11p{-flzírl, �ok· 

JlZOrt)I'Iítftllí mfiveJf..1t "-JuJ,ff'JS'ulmuilwJ. AI1�dríú.-)fBg.\·!�rr,rHz6." tilt 1.1 

hb.l(�rn" MlulfllJk rIJJt1r;�jzú:t/61 ]/,gft.Jldlb íf' urcflm&nynY(jl h:tl·tt 

dz"gl' :." ,,{-gül eUJllzorli írállhali felú.c1vnuyok kic1r)lgo'.dl.tófl. 

UgyIUIott egy a. oszt. rofiBzakí jelöltí álláe. 13;W korono l"oj 
fizQtf:"IIf5í. u:tmóIIZfJtLoni laklif. vagy íJyotHlOk hílmy{dum {..\ i :)08 
kr.orl)nu InklJ6r �l', 48 köronll IJJltrJrhhr. l' rl1t1<tf·!ftk : A kntonBí 

fö1rlrajzi int-bz/!tlJ11n f,j6fordulb v"JoUll'dy fo'YakorlBti Jlzukm úra 
(t/,.-rk6pf:B1..o{í raj;r.(JJÚfI, kfuJyom{Iazat, rónyMpty/.f:K. r�ZJJ'lf5Us1�H, \'11.1.6 
l'llkaJtnllllKÚg, tovMJb/Í. hn.L h/mll.fJi nwgfelf;Jö prIJha*z",lg(,I,.L 1{M
vlmYAik luly" 6d (jktólJPr !Jú Hj-ig II ballitgyminiHzh,rillmlt .... r,_ 

Egy Hzámfejtöi áJMs rl. wíoni tliy.brBz<n"túrnkL J7'j)(otétl Ihí J too 
k.orom,. Hzahrll.vw/'urll la'killct.móny Óli 120 koronu lJh'Yrmruhlv.:(l,ti 
jut-úlf:.k (JUyfll'6�r K IflindanJwrra u Kzr,lgúl Bti ruhn beHZfJrzé"�rt·. 
Ff;}tI'to!tlk : A n611lot nyahllok flzt.lJD.n ÓH ir4alJún vBlli tOljl!8 iH
mc:rflto. rl'liz6rdigí �JI f(jg)'\'fJnlzlI.kUl(�han júrfaH JJtÍI)'(l7.6k "Iőny
hol'l rIlRf.(iIlŰJnrlk_ I{6rvL'J1)'ok 1!11".t!. �,'i "kt/.h6:r hó l,lj-éig rt "'jooi 
tfi'l{,r�zf..1rlúrhoz. 

Egy vármegyoi klIzponti irnokí liUá8 AI.u.oj-'Pornu- \'Íl.rmc:''Y6 
t.örv(JlJyhst6H{í.�/Í.nt..L l�ízctéH p6tMkkul 14m, KOJ'on!!. Lnkp.únz 720 
korom�. M(j.gyar ÚH tót 0.1'1)1" 117.(%311 ItK ír(l!tb!ln. Nt,!,'), J\:özóp

j"kfJlaí oMztáJy. Abnuj-'J1orTJll "lLrmfJgy'-' fóí8plr.njához cúmzcH k�r
w;ny"k II 1'(�Tml,!,;yr, alhplr.njúlJOz I!)J 'l, I�,'i r,ktúlJN hl, � l · iJ.(. 

Egy imoki álláB fl ki"v(m11�i kir. jf�rr1HIJÍT"fÍágn(J.l Fhat(,s pút-
16kJu�1 14(/0 KOrOlJl •. Lftkpl'lIz 400 koronu. �CagYIlr u,veh' flZf.;JJlln 
"" iríull1l1n. N/igy kjjz{,pikkr,lní ollztl�ly. 'Po!okki:lJJJ·,"j \'izllga. K6r
vlÍnyflk ti nyiro"yhúza.i kir. ton'bnylfzf.k ol nök,awz HJl2. ó,·j ok
tbl}br M I-íg. 

Egy írnokí 6011á8 II horoJljr.lllr.ii kír. j(HA"hír6I1úgnltl. FízotéK p61-
Jókkul 1400 korrmu. Lakp60z 320 kMOml. Mugyf�r uydh' Rzóban 
{,K irú�lliIrl. N�UY kóz{f[,iJlk .... JrlÍ 01l1\16Iy, 'l'olakkönyvi ,'iz8gn. K6r
"fJrJyük IIZ u.f!uli lár. tijrv6ny,w;ók olnükóIJftz 1!J11!. 6\'Í oktf.thor 
bb l -ig, 

Több p6DZUgylJri vigyáz6i. álláK ll. ImluH"ngyurmnti, j lJot61og 
l'IugrJNvflri 111, kir, pIs0l�fjgyi�u'T.gutÓIltí.�'11{d. Évi zflold pt.!II'kka.J 
7,,0 kOrVllIl, JuktJ�TlyuflzOTíi dJiloJY(jZ/iN. Hnhaú,irllá.rJY WO korouú. 
SztlhfJ.lyNzorll. mollókí1lrJtT.u6nYrJk. MJlgyu.r nyal" AZóDnu éJI irúsr 
],IIfJ. Nlltlonllóg. lU,rviinY(Jk r. bnluHllif:S")lnrl/ll1ti. illoUílog 8ugOlJv(lri 
mogy"r kirflJyi 1'(,nzngyiW�zR"l�tluf/Í.ghol, HI1"2. r,,'i okt6hr..r h6 
31-IHk/,ig, 

Könyvnyomda, 
könyv-, papír- és 
írószer- kereske
dés, a magyar kiv. 
csendörségi hiva
talos nyo mtatvá 
nyok legnagyobb 
raktára. I 
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