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A csendőrség fővá.rosi szel'eplése 
és a sajtó. 

ITta : Pruzly lArtind cscndohfóhadnugy. 

AnnaK a harcznak fl. középpontjában - melyet az 
áUa,m éH II társadalom a bűnözés ellen folytat - testű· 

le!iink �JJ. 
A társ.dalom nyngod! fejlődését é. békés munkálko

dá�át - tudvalevő - folytonosan zu.varják, igen Bok
Bzor megbénítják azok a. társadalmon kivül áll6 ele
mek, lUk bÜDös utakon haladnll.:k ös igy tartdák fenn 
m agokst. 

A barcz elkeseredett és éJet�haláha menö, mert ezek a 
bűnÖM elemek nem bajhtndók belátni azt, hogy egyedül 
a tisztességes ut az élet és a boldoguláfol utja, artért való

ságos háboru jellege van e harcznak, a. cscmdőreég és a 
bűntettesek barczó,nak, küzdelmének. 

A ha.rcz elkeseredett, mert a tá.r.,adatmoD kivül álló 
bűnös emberek önként, maguk kőzösitik ki magukat a 
tisztességes társadalombóJ és abbaD a tóves rögeszmében 

éinak, ho!:y ők magv.tatt, kidobott é. gyűlölt alakjai a 

tisztességes társadalomnak, igy lassankint elidegenednek. 
elszoknak, elvadulnak attól cs valósággal belenőnek abba. 

fl. világba, mel)"nck romlott mcg a Jevegője is, a bűn 
világába, abol meg van mindenre az cngedély, 8 mi 

}'ossz ; abol teljcs az egyenlőség és a.z uralomnélküli
ség ; ahol nincs törvény, nincs erkölcs, nincs erény, 

nincR tisztesség, nincs szemórem, csak bún és romlottSág. 
A. ha.rcz élet-hn.lálra menő, mert amennyire borzalma

san véres ós rettentő ijesztő mó(lon, kegyetlen és lel

k6tlen bűntettek elkövotésóve] hiyj{�k fel magukra ezuk a 

hiínÖH emberek 11 közfigyehoet és Íngol'lik, fokozzák 

maguk ellen !l:'l úJjam és a tisztességes társadalom jogos 

ba.rugját, épun I1nnyira orŐS, bn.rczrn. elsz!i.nt az fl kiter

jedt ha.ta1mo, állig feg'y\lI.ltí�ett testület, melynek bivartúsa 

fl. hGnözéa eHeni kemény és ádáz borezot eredményeson 

magvívnl : ll, m. ldr. OI:lendőraég. 

A bűn orojo ós ha.talma. nagy, mindennól hatllrlmusabb. 

Végig kisóri il:r, oml/ert egész életón á.t fl bölcsőtől a ko

portlójg. Ott óhHkodik, ott leselkedik folytonosan köt'Ü

Jötte, mjnt ogy rOBRZ szellem, csaljn, CSfÍ.bitgatjll. ós mcg

J'ontja II bl�16jábl1 kerített ft.ldozfl,ulf. SzhrteTsn és lelket· 
lell kettitö, mely l<iméletlenül eJbnktaljn. az embert, kiöl 

belöl� ID.Índen emberiességet és megfojt mínd�n jóra, 
mínden nemesre való t.örekvési bajJamot éR képességet. 
Nagy ellensége a boldognlásnak és esküdt ellensége min
dan törvényszern ál1apotnak 

Az államnak épen azért egyik legfontosabb feladata 
megvédcni nemcsak önmagát, hanem intézményeit és 
polgára.it is e \Ieszedelmes ellenség ; a bűnözés ellen, mert 
nyugodt fejlödését minden téren csakis úgy biztosithatja, 
ha gonosz emberek nem zava,rják a dolgozni kivánó és 
dolgozni tudó emberek békés munkálkodását s ha ott, 
a.hoL t3z mégis megkiséreltetnék, a hol a közveszélyes, 
ártalmas elemek nem áta.Jják zavarni ezt a nyugodt fej
lődést, békés mun1clssagot, ott az állam re.színt meg
előző, részipt megt-orló intézkedésejvel csökkenteni igyek
szík a gonosz elemek gará-7.dalkodá.sát. megfekezi, meg
köti azt és biztositani iparkodik a mindennek legfóbb, 
éltető demét : a rendet és az általános személy- és 
vagyonbízt.onaágot. 

A nyugodt állami élet és fejlődés biztoBifása., tehát az 
általános biztonság fenntartása nemcssk á.llami, hanem 
tátrsadalmi érelek is. éB amennyire igaz az, hogy a csen
c1őrség a,z álla.mhatalom szerve és bata.lmi tényező, épen 
annyira kétsegfelon, hogy a társadalmi érdekeket védő, 
előmozditó es szolgáló intézmény is. Hogy e kettő biva

tái>át, nemes rendeltetesét tcstületünk úgy fugja fel és 
bogy IÍ.térú e kettős renc1eltetésnek súlyát cs fontoBBlÍ
gM, mi sem bizonyit ja jobbtlD három évtizedes mulijá
náL Ez a néhány évtized, mióta. t�stületünk átvette II 
parndur-korsza.k szomoru és nehéz örökségét, mindennél 
fényesebb bizonyságát adja a.nnak, bogy e rövid idő 
alatt la mit vcgzett;. ezerféle hivatásá.l, sokoldulo szolgá
lttt.i.t mik6pen teljeaitette - ez Wt ország lakoBságl�nak 
sz{lmáboz viszonyítva - aTányI ag még mindig csekéJy 
létszámmal küzc1ó testület mennyiben tudott idomulni 
fl. kol;', a miiveWdés, fl. techn ika. stb. ll&ladásá.boz. 

Más várt reú. megalapítása ic1ején és vnltozott a szol
glÍlllta. ft jelenben. 

A végtelen PUBZUI,k lukói, az erdő mé'lyét jru-ó bet" í.
rok, az ut5zéli cslÍrdúk Bzegónylegényei régen kiveSZlek, 
eJmultal., eJköltiiztali:, amint elmultak, eltüntek a pusz' 
ták, el az ingovlÍnyos widasok éa mn már csak itt-ott 
amlékezt(:lt bennünket vissza agy· egy düledező, füstös 
csit..rc1a-rom a betyárélet romontikus "ilágl�ril.. 

II (18. éa kir. köa08 b.nlllerog, 8 m. 
kir. ofl'ond6rdB' norz/idölt sl'I&IJH6jll és II LndovJkn AJUldomln hAzI h.1U11I'8��rkó�zil6Jo, 

;;�b�.�lm,,,;" R6.1,óod u,ro.:ntó (nltalldOjll Budnporl, Lo.oo ... hld-uto ... n ó. O,.o.r e ÖntőL/u:-otoU>. 

l/It hr6.bllD k6BzliU l!lIIZell 'fon08 611 InvO bangllUlreí� 6a alka:rhukol. Ho.l"l1lonJluik eroll el· .'i\>-;;.��� I 
S T OWA S S E R  O S  o ..... r. 6. Id.,Uy' ndvor' . 

;;,;;,il.",""�,,.�1!1 banlfokklll. Az öUtOI blUlgstorek javilAap, ole�6n elzl!<ir.aUolnok. Arjogydk minden bang-
I klllölI kllldotl)L r]IIr lQ"nngyobb vonó. ó. fovó" O 
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'fa mlir ninc�il'Dek ml'g a vegtelen pu�zhi.);. �
,
incs 

meg a ndoll erdö, nincsenek lakatlan, ember nem Jllrt�, 

k·· I,' , h  to� heh't'k a bd,'urok Dwnlwlvel. nehezen ml',:!; ozt' I;l . ' ' "  , • 

Ma. már eltüntok a mocsarnk, az erdőket kurt,ottak 
.. 
ya.t.'J' 

okRzerücn kezelik. mindenfele vasut, pOl1lpn� muut�k 

t k '  aID" II lenrőbb - mindenütt ott CZlr· '\'t'ze nt! e� - o 
kúl és nlindenhom eljut a csendőrjáror, 

Hanem ,talami még!s megmaradt tl multból. A gonosz-

" a bet)'úr,�á,T dl' nIamivel rosszabb ki,'itolben, rosz· :o..lg. - O' _ '
l s;mbh értelemben (is l'osszabb minőségben, mint fi ml -"�?I 

uzoké n Iwt.rko, SOkSZOl' gavallóros gOlldolkodáRl1 Bogar 

lmr�ké é" Hobri JÓskti..ké volt. 
, . '" 

Ma fl. gonoszsIig alkalmazkodik nz erkölrsok Z\�llott. 

·b z ma". �n '-1scli annak bélyeget és benne Ylssza· "I'gc ('" ... 
tUkrÖZÖdlll'k annak vonlÍsai. .-\ bünözeJ:l módosult a 

mll�a formáival II kor romlottsagaboz. A put;zb
,
kon, a

,
z 

l'rdókbclI mn múr n�Ul ltlhl,t dbujni. a gonosz!'ug egr" 

1-;7.l-'n közl,1 bUZÓflott nz tlmbl.rlnkta hdYl· kbcz, mert nlDc� 
kÓnDYl:lhb, mlDt elhveredni R ne,Qy tömcgbl1n. ",Uunm 

II h8�onlu I'mherek szazai közöll, kik köz iil llllg-yon 

farnsztó kiválnsztani a bibliai fehtf, bárán)'t. A hün 

hlic,;ut mondott n pusztáknak es cgé�zcn közel ütötte 

fl'l fliltrát uz embcrf.lk Inkóhelyeihez, talón II.zert is tl1djt\ 

olvan könnyen kit;zedni onnan áJdozatnit. A bátor, sok· 

sz
'
or nemt'sielkü betyárok utódai a.1R.ttomo�, alncsony· 

lt,lkü, CHu8zó-mnszó gonosztevőkke leHek, l.ikut n('m 1\ 
YÍrtU'l ,-ag:,' a !ileg:ény,H�g bajt a bünbl', hllnl'm nz el. 
1orcaosultslÍg, a romloft,o;lig PS az l,JyarlllltSiig. .\ rf'gi, 
�'I!YEizl'rii, primitív gono8zf!'\"fS ma komplikált, szii'l'oV('. 
ny�'!';, tudományos mesteraeggé fejlödött, maholnap már 
titkos .iNkoh'Lit is leEiznek, .kimü\'elik. magukat s a 
llltgy varosokból, a népe�ebh helyckhöl csinítlnal< Bllkonyt 
t!s :::lorlomát. 

Ez ellen vctft� fel, ez ellen folytatja tllstiiletünk a 
kiméletItID barc7.ot nemcsak az állam, dt, a tárl'llldalom 
megYE!drSl' (',,, ml'gml'ntést' érdekébl�n ÜL IIog�' I'Z II c'Ien.  
eles I'S 7.ajtalon munktHkodas eddigele .>redmenyt'B "olt, 
LizoD)'itják e7.t. a7.ok II I'Iponlán, tt.!hát minden kül!;ö 
herolJtlstól mente!> e-1ismeorések, mclYf"Hcl ncmcRRk 111. 
államhatalom mindenkori kep,iselöi, hantJm oz ÖJ.;8ZCS 
tlir!lDdalmi körök es tén.wzők tC.'l:Itiilfltünkktll szumbeD 
mindenkor adóztak. EZtlk oz dismeré'Jt:k igazolják azt. 
1M, hO�D' testület unk minden tagja felfogja és mt'gtirti It 
kor haluflásA-t, i/r.!'('kszik nlkalmQzkodni nDnflk vúltozot{ 
\'ÍszonyaihQl�, Hzrrctulct és Illlkesültf;egel, törtlhpst éH 
tud'l!:lt, bátorságot es ehSZlÍ.utságot \'i!:;Z bele li szolgáln. 
táLIl .:s iirömmel 8zolgAlju országunk biztonM'lgnt, a h'tr. 
sadalom kultunUis ós gazdasl'tgi előrchltlarlás:�t. 

Azt nl. uj hünt{<tUjo�i Irnnyt, melynek alapczóljü lll, 
hogy az I.'mbt<rokt't nkként mtlntsük meg a bűntöl éli 
adjuk ,iS!;lli az Pl.·tnek, bogy lebf:!töY6 te!:lzI'ziik ü. 
biinol.l;s .. lk .. riilesét. ,..zóval a hiin6zés ltlh,.töHégüt c!lök. 
kl'ntjiik, ml'górt"Uf' II c8('ndiSr-b· :;;tül'·lünk is és mindeD 

, 

egyes tagjA halDliDus, emberies módon j�ekszi� mun
.


klilkodását IlZ öS!lzboldoglllns javára eredmenye�se tenm. 

Ennek tulajdonitom ftzt a végtelen nagy hsztel�tet. 

I t t ·1 t ··nk"t ){örühoszi és azt a feltétlen blzal-Il11' Y CS U t' U  .. • , .  
t
, 

ly " csondőr:leg kötelesBégtudúsábn, tolJt!8ltesl ma , mti . ". . 

képcs!>égcbt\ és megbizhnt68Ágnba fektet:,o �an. 
. A politikai eSl'lmények utóbb II csendofBeg egy reszét 

("varas olhlJmára rendeltél .. Megvnllom, llem csekély 

:gg:dnlommnl néztem e szokatl�n szer
.
eplcs elé. � fah�

k t a. beláthatlan orszügutaknt Járó, {atlan mezoket es 

6:Il�adékoB hegyeket portyázó csendőrt, aJü it vidék 

életének IlZ üteren tartja állandóan n. kezót, aki meg

szokta. !\ \'idék egyszerü életét, féltem, hogy megznvarja. 

az ft sok rendkivűliseg, az a szokatlanul nngy zaj, az n. 

káprliz\ntó fényesség es a főváros egyéb sajátos "iszonya
: 

Féltl'm, bORS nem fognak pár bét alatt hozznszokDl 
ahboz ; r"Hem attól is, bOgJ' a laikus nagyközönseg. 
melVnl\k tekintélyes hányada ellensógot lat a renel örtli· 

ben: kozönsnYtll, ganynyal, nntipatiiwnl fog nézni fL 
('!olCndőrseg múködese elé, 

Kellemesen csnlódtam, 
A kil'iérlet nemcsak hogy bevált, ttlhát cStmdóreinl{ 

nemcsak hogy mcgrelt:lltek a roájuk vlÍrt {tjlndntnnk cs 
ti bAléjük hl'lyezt!tt bizalomnak, de maga fi, nagyközön. 

seg i::. Bzimpá.t iával, SZf\reteftel fogadta öket és féJó 
tiszt('lt\ttel nézett reá.juk. 

,lúl (\sik ezt itt e lap hasábjain konstatlilni. 
nem mintlIll nz irfint h.·ftek volna aggoflalmaim, hogy 
IlZ aUisztek és ft legényseg nem tettt:'k volnn meg (\ 
vóllukra nehtlztldő különleges szolgálat jól tcljesitésl' 
érdekéblJn mindent, ami emberi erőtöJ csak tolik, hanem 
olvn!:lva él:! hnllván Ilzokat a tlÍrgyila�os kritikákRt, ame. 
lyokkel a fÖ"tÍ.rolii lapok telve voltnk es amelyeket abba.1l 
ilZ idúbon II. fóvtÍro!lhan tartózkodó egyénlIk nahOl mon. 
clottak, Ilzokból szinte elő5uglin:ani Jtíttam a bűsz-kt:l:Iéget 
él; szeretetet, melylyel fl. m, kir. cRendőrségct a közhllngulat 
képviaeliSi és HZócsövei körülvették, ,I sajld rli,'w1C1'é..wft 
II(Juyra kell hcc,�ülm�lIk, Hogy t'gy olyan nigy hatalom, 
fti,:!;gl,tltln erő, mint fi sajtó, ha egy ilyen nagy hatalom. 
nalt jel�ntó8, kiváló és orsí:llgOB nevii képviselői omle. 
kl'znC!k meg ttlshiletünkról n hccswéa, a szerotet és oz 
c-liKmeres h'tngján, ezt kÖSzönettel es tisztelottel koll 
rogadnunk 

Alkalom· es Hl.iiksógdzerűntlk tartom, hogy uzekből n. 
kizárólag II csondörség fővárosi sZf\ropléHcvol foglal. 
kazó ujbl'lgközlemónyekb61 nehány 81.eOlelvónyt fiZ utó
dok HZllmnru közi.iljek és mogörökitsek. 

' . I z  Uj.'uiy' <'zimü fővárosi lap folyó óvi jnniuK 16-jkj 
sztÍuliihan l',:o'ik olőkelö il'ónk (Bródy Sándor) a .kakas
tollH.H, HzC]>. barna !pgényokröh mint . riilöttúhb elegans 
ós ki\' i·tclcl:ICD Ilal láso).;. ·ról cmlók!lzik meg, kik .nép. 
8lt'rusegrl.l tettek 8zert PC!lton.-,. akik .pec1!los ti8ztuság. 
ban és aczél dÍl!OipJjnlin nevclődnt'k" ('H akik II magyal' 



'" -
.. 

A bőcsi cuchnrlH7Uklls kougrc!l�zU) .. ról. Az oltti.ri /il.l.ul:otl·l{d \'in'S kOClli, m�lybcD Vun nOIlSUDl biLoroll, Jl�I)Bi Il'Sft,tU8 Vit fi Léc�í érllok ültük. 
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napnak .kivá.la.sztoU és kiművelt oBzlopfáil . •  Nem kell 

asi hinni. bogy ozek csak fólelme. é. rendcoiná16 gépek, 

ezek gondolkodnak is. Nem ellenszenves nekik az iro

dalom és csendes állowflsaikon vajmi sokat olvasnak. 

Én iB, de • könyvkiad6k még jobban tudják, hogy e 

malCzonD. emberek kitünó kőnyvvásar16k és főképen az 
érzékeny Bzépirodalmat pártolják. Itt, e városban azt 

hiszik rólnk, bogy pofozó maainBk, en azonban lAtta� 
cs6ndört, aki. az örs előtti 16czán Deniozkyné valamelYik 

regényét olvasta . •  

A .Budapesti HirlfJp' folyó évi junius t 6-ik számA· 

ban fA harmadik. czimen megjelent kőzlemenyben 

egyik kiváló ujoágirónk igy ir a c.endörről : 
ddég mindig iti poroszkál rilágvárosi utjainkon a 

rendelr és fl. ka.tona után a harmadik, a csendőr. Zeus � 

az olympiai ködben fri' nem volt olyan titokzatos, mint 
Ó, a kakaatollaB, a pna.t'król a kőfalak közé .zornlt 
jóformáju lovan. Már-már kezdjük megszokni, hiszen 
még alkalma sem volt ntézkedni és Isten mentsen 
meg' Mle, • . .  mert akkor jön a harmadik, a. háromélü 
szurony, a. kakastoll, ft legjobb Mannlicher s a. legbiz
tosabb haltU ura. Akinek nemcsak czéloznia kell tudni, 
miDi ft katonának, hanem találnia is, A megszemélye
sült halál, mely nem jár kaszá.val, néba kettős kaszával 
is, melynek &reza nem sápadt halálosan, ellenben tüzes 
szemmel néz reá a falvak menyecBkeje, jár köztünk 
gyalog daliásan vagy lovon gőgösen ; válogatott szepei 
vag)' aUólái a katonai oltinti karDok ; • l.lk. "up. 
inlelJigenc.ia ; ba kell, Pinkerlon legel.6 detektivj e ;  ba 
keU, kegyetlen B rOSBZ kozák ; ba kell, eljár ft forró 
augusltus legforróbb napjaiban, teljes Bzolgálati fel
Bzereléssel fátlan mezőkön óraszámra., vagy magas 
hegyeken téli l'ibarokban, hallgatja ft. májusi ordő zugá
Bát. s a deczemberi erdő wagnori tomboláslit. 

nak használt bamb papinoncsat 8 ebből megállapitot
ták, bogy váltó volt, kinyomozták egy rajla halaványan 
látható bélyegző-lenyomat felerészéböl a. takarékpénztá.. 
rat, amelyik a váltórB, a kölcsönt adta éB az ipsót, aki 
a kölosönt felvette, három nap oem tt111ett bele s bu� 
rokra került az egész banda. Ismortem egy járásőrmes6 
tert, akinek neve Magyarország valamennyi cziganya 
között olyan rettegett fogalom volt, hogy ha. fl, czigány 
véletlenül r61a taMU álmodni, még álmtíban is olyan 
ijedt volt, hogy "!vándlizott a jobbold.lr61 a baloldalár •. 

Ismertem olyan csendört, kinek a tarisznytíjé.bllD hat 
álló eBztendeig gondosan összehajtva hevert egy finom 
uri monogrammos zsebkendó, nagy üzleti rablás ott
felejtett kis bolmija. 8 a tettest hat évi fáradságos nyo
mozás után úgy találta. m�g hozzá, hogy harminczhét 
cscndórőrBtOl beszerzett adatok revén kinyomozta, bogy 
tiz even belül hol követtek el betörési, ruhalopást 8 
mikor az egyik örs megirta, bogy kilencz ave egy G. 
kezdőbetiis földbirtokosnál, kisütötte, hogy a zsebkendón 
is G. betü van s annak a regi belörasnek idóközben a 
(egyházból is már kiszabadult tetteBéböl lassu szellemi 
tüzön kiszedte, hogy a finom zsebkendő az Ő Bzórako
zoUsagából maradt a belyszinen. 

Dyen il csendőr, mint detektiv . . .  Csak poroBzkáljon 
továbbra. iB \"idám lovan. Nezelódjön, kémleljen. De a. 
nagy Isten mentsen meg attó) a. pillanatt61, hogy ko
moly akczi�ba. lépjen. Látta.m két csendört hétazBz 
ember elleD, a kolt c.en.tGr 1611, neMny otlm.radt, meri 
a Mannlicber-golyó épen hat ember testén szaladhat 
át s még a. hetediknek ft memoriájáL is megerősiti es 
majdnem hétszáz ember másfel pillanat alaLt ugy el
rohant, hogy esküt mertem volna tenni, hogy a. 8zem� 
határon egy ember sem yolt . . .  Láttam válaBztási harcz
ban tiz lovascsendőrt vágtatni felbőszült tömeg ellen. 

Tudja a büntető jogot, még a királyi Kuria. joggya
korllltából iB pedz valamit. Hallottam Yitatkozni ügyvéd
del, mikor a csendőr maradt győztes. Láttam rengeteg 
csendőrkézből eredt bünügyi irÍl80s foljelentéBt, ahol 
alapjában száraz esetek úgy körül voltak bélelve szebb
nél-szebb detektiv éB jogászi i:rveltkel, mint egy kis női 
kabát hermelinnel Ismertem egy marczonB, (ekete csendt'Sr-
6nnesterl, kinek feljelentésébt'S1 egyszer tiz 80r jogi 
megokolást egy kiváló törvenyszék méltónak itélt arra, 
bogy változatlanul fijlvegye it.ólete megokoláBába. lamer
tem cgendóröket, akik kézrekeriteitek barom nap alatt 
egy nagy be t-öröbandát, amely utlln a belyszínen nem 
�Ilradt a tél fagyott rögén még lábnyom sem, csak a 
kirabolt háztól száznegyven lép�8re találtak egy fojtás-

A hunok jutottak eszembe, Attila ostora, melynek suhin
tása nyomán nem marad s nem nő többet fü. S tlzer
ötszáz ember úgy elrohant, bogy nem érezte otthon a 
bokijót. 

Csak poroBzkáljon továbbra. ia. De ne váljék ferge
teggé, mely (eLhóHzllkadássBJ, villámmal, mennydörgéssci, 
felvilláml6 pusltacsövekkel, véres bajonettekkel, éllel 
vtigó kardokkal, haragos lovak babos testén rohan s 
gyilkol végig Bug6.rutjainkon . •  

A ,Peliti JJirfo7)1-ban olvastam jelee irónktól, hogy 
azon ért caendt'Srt, ft. minL jogyzékköny\'eoskéjével kezé
bt:ln ahba megfigyeléseit jegyezgette. ÉH általánosan (el· 
keltette a közfigyl'lmet az az érdokMdés, nyugodt meg
figyelés és szemlélődés, melyek a mi müveJődésre törekvő, 
értelmes és komoly bccsvágysyal biró csendőreink Jnin
dent m('glátni, mogrögziteni, megérteni iparkodtak, 

• �. mAl5�6nt. Jupílrr, a gorögöknH az ist6D.ck kirlIlya volt, 
as li hitük IZllrmt az �g és fóld ma. 

*'" OlymplU nenzetel h6gyC5Úc8 Macedonia (Görógorsz6g) batá· riD. A gorög mythologl.a nerint u i5tClnek IIdkholyo volt. 

Ezek a fent idézett vélemények abban konkludáltak, 
bogy .ilyen kiváló csendórsége egyetlen egy európa 

B U T O R 
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államnak ninca. P:> bogy MalG'BTor�zá" 18ko��á"n nyu

godt l: m. geh?gt·.lett lehet, mert na OLne �Idá.'j:os 

te\'d,enYI8(.gct 'Ijt ld lCbtölctünk. umdy I'Zt'r\"('Zf' c óta 

f,Z"'p (rjlódi-sl mutat és um",ly az állnmot � .. a t6..r,l1-

dalmat hathat/JII8.D támogatja m8ga"zlo� cZfiljai l"i,;n" 
!!flx-o. 

A rokoDszl'rJV f" IIpont in megn'yihó.nuJá�ai bi"zcm. 

hog)' mind, n C6l'DduT 1 ... lkr;bf-D ft jól n!gze1 t kől,'lesSl;g 

mt'gnyugtatú tudutét kdtik, elbizakorlottakká ök"t nem 

ff..�zik és ff'>1ti·t1enül 8Jkalma�ak lesznek orru, bogy ki

vAJó fontoBl-lágu Hzolglilati rE-odt'ltcté.!iuk JO(Íltó hétö1h· .. é

hl'D - ft jr/t/jben JI) fáradságot D,'m í.�m,·rö kitar

tá�rfl -arkllljÁ.k 

Baden nagyherczegség csendőrsége. 

A bajtfu,I,;Iru-II(lg fl" oláJI:li.t ezé!?:(} JIl(�ZIll(·II) ('k. 

Érdllhs IlZ ugyneven·tt hnlálo;risi P"/lz/rir IStl·rllf'

ka!'l�a/. Ez 1 8;)I;-han lritcsi Uetf:'tt fi t()IRjdonkApf'n viszo
n08E!ágon alapuló Nztositó-egyesület 8" 07. (l czrJja, iJogy 
egyik tag elhallilozáRa t:!!"elfn annak hozzátartozói vagy 
örökösei a hahilozási Ivagy b .. l.ve�f'bben tf'm{.thz';Hj) 
járulékot megkapják. Ez II járulék ezirlöszprint !H)(J mlÍr
kát (1020 koronát) te�z ki 8 a.mennyihen a nöth'n lag 
ezen o8�zeg felett nem végrendelkeznék, RZ egJ'lctl. 
marad. 'rag8ági dij fejeben a tag évcnkt'DI 21 korona 
(;0 filJ�rl t !>i  márkát) fiu·I, tUDt·Jy öS8zegd nl"gyetl"\"l"n
ként a járásparancsnokok a tagok fizetéséhől le\'onják 
és bE-t(·rje8zl1k. Az egyJet elnöke a kar1sruhei hrüll!tl 
parancsnok, aki m(jl letl bizonyos számo hivatnlnok r:s 
bárom tag múköilik. Az ellf:'nórzr:"t II bf"lügymmif.rz;tt'r 
gyakorolja. 

A testület kiváló súlyt htlyez R kHogáBtuhm (.<Il ka
toná� ö l tözlúj(lé�re és magatartásra úgy 8zolgúlaUJan. 
miot azon h"'td. 

A C'f1f"ndŐ!Df·k tilo" li. nyilvános Japokftt akár közvl!t
lenül. alulr kö1.\'C:tv.-: flzolgálati ügyekről ioformú1ni ; 
uRj'ancHl\l; t ilh'll Van II Bajtóhao vaJó rúszvétel. 

Oly 87.övetkt'zl:t,·kntk, am"lyck tisztán gai(rlal;(lgi ('zd
zaUal alakultak ffogyosztÓRi IIzöve:tkezet slb.l tagja le
Iwt a cllr'n,Mrll'gf:nyflég ; mti .. egylt'leklJ/' cFlakiA R tI'lIlii
J�t paranc8nokánllk I:ngcdf.lyévol h;phet lJe. Hzaharl 
a katonai vigft.lmalwn, tfmczmulo.t'iágokoD rr:Sl'.lv"nni, 
azon han a ko.lonai f'gyJet�kh(> való búlf:pé!l IiUn\. van. 

Szolgá.lft.ttf.'ljcHilés közh/'n ""ukis nkkor léph{·t a c�l/'n(lijr 
l{QrcBmá.l,a, ba ad a I:Izolgálat ér(kkr- (c!t/:tJl'nill ml'g
kihetr·li. 

lJoJultri millit 1\ tiszllkar ('sukis u f!ZlJlgúhltonkh'üli nlozMoknál. a Il'géDY8e� pedig ('sak szabarldároon vi/H:I
bd, Minrl�.n c�eodj)rm'

.
k havonta két sZlIhItd

'" 
nap ille

t"kl�", am l kor 18 '·ngt"rlf· ly ni-Ikü.l polgári rul,álJan d
Lagyhatja állomásbelyH. 

I1a a Cllfof16r ingftthmt akar váflárolni, \"agy nt:j(', 
C84:tJlJg mb bozzátarto1.ója m('lIékjövedr!lmd bujtó fog-

lalkodst óhajt ózni, ehhez a parancsnok engedélye 

szükséges. 
A tiHzlckDf;lk aktiv eB passziv válsntójoguk van, ft le

gfSopégnek eBenuen ninps. 

.t\ c,aJ):l.thoz \alú vJ�zolJy. 

J;eke idt'Jén kizárólag l1iJh61 áJI, hogy a csendör,:;ég 

a katonai butoi!ágok oly irányu felhivé.aainak, amelyek 

hadbiróHagi vagy fegyelmi ügyekre yonü.lkoznak, eleget 

tenni tartozik. 

Csapattiszttlk csalás ana az időre bíTnak II csendór 
{eldt parnncBnokllÍsi joggal, nm ig szolgálatilag együtt
működnek. nn a cSendór ily viszonyhan oly parancsot 

kap a csa.patti8zttöl, aDlfoly a különleges rendszahtí
lyoHa ütközik, i'Zt kötcJr>s II param'sot adó tisztnek 
megjr·)(tnteni. Ha a tiszt ennf'k daczára ft'nntartja n'n· 
delkt'zéslH, akkor a parancsot tt'ljesiteni kell, azonban 
o. t?nyállá3 az dóljáró tiszti parancsnok .. ágnnk bi'jelen
tl'ndó. A c�cndörörs katonai szemelyek elleni feljelen
te"eit ké;z\"etJenül az ilJetekl';; katonai paranc�noksághoz 

intézi. MozW:'�itáli e9f'tf-n a cspnclórRr!g lúzon.voB számu 
tábori c!!endört oszt be a badralwlt :-eregiJez. �rozgósi
fás "sptén a rsendór,;ec t�lndQj (aoalog) hasonlatosak 

a mt cStJndör.if;giinklC"vcl. ��pen út:Y. mint nálunk, fi ba
dl'ni cSl'ndör mozgó!'iitás tsctén npm válhnt mcg Q t1:'8-

IÜJt!ttöl. 

,\ barlplJi nllgyhcrczeg kiváló hl1jhLDdó8á�gal viscltdik 
(�8�lIdimu;gc iráni, amelynek minden adando alkalommal 
tOlIllje1ft íA odJu. A katonai legfelsobb vezetéH't magá
nllk tartotta (cnn. A cSOOdŐTliég paraoesDoku (l'gy tá
bornok) igen me!'l"ZCmf'DO intükedé8i é" renrlelkezé�i 

jogga.l bir � a f!7.olgáJat vezetl'sére és kezeieHére ugy. 
"z6lvan dünlö llefr,lyást gyakorol. Uiánynak ft.kinthctö, 
hogy ninci 8cgcid(i)tieztjl;', mert hiHzen II 84'gédmunl;:úsok 
honn ily lIlegbizbatók. tiszti ügyl'khc'n mpgsem lehet 
óket ig:t:nyLp w·nni. 

J<ilüuocn bc\"ált intézmény a lIyomfJuí hil"'frJI, amely
npk 'rf:\'tn 8. nyomozás nem(�Bak n h'shiJ('t által, d� 
úJ.,')'Mzóh·Ón 8Z egész orl1zógban kitünő,.n jnínyitható. 
A nyomozlí közlöny AZtlrkf:Azwsc {lij nyiJvántartli!!1\ a 
1,·lu4iS Il·gpoofobll.bb. ]{őzbe('ső ti8ztl álláM (amely ft m i  
MZ8.kftRzpu.ranú�nok!.águnknak felel m4'g) ninc8pn Hallen
bf'n, ami 8. fegydem nebezk{'selJb kczp]éHót IIlt8zik eId
irJ(.znl. 

.\ portylizáR Hokkal Hzabndahban törl?n i l( mint nn.
Junk, vugyis keveseblJ a korlátozD.H (.,"1 olőiró. .. : igy ujab
ba.n az őrjá.ratok f:labJon8Zp.rÜ lefolyúsa ('Raki", a. IOg8zük
RÓgf'��uh mi:n-bt'n íratik elo, nunlÍ.l többllzür azonban 
'·gY..'R nagyobh közf-iégek, V/igy fontosabb tflreplnrgyak 
fl�lk(iTf'8ésfl t>", leportyázlí!la. 

IlyclJkor fontos s/,cr,·p jut az idogenforgnlorn lillenör
zPllénuk 

. 
iH. !-izakitott a had ... ni c8elldörsóg azzal a. rcnd

izur(\1 18, hogy az egyel,: ter(·ph\.rKyakon való tartózko
dás

, 
idej(·t előre rnt'ghatároztn ; fi já.rőr addig (de CHtlk 

odcltgl tartózkodik egy-egy tereptó.rgyon, ameddig azt o. 
8zolgálat érdoke rn.'gkivánja. 
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A legénységi állomliny kiegé8zité�ének r�nd8zere fe· 
lefte előnyös ; lrWÖnÖStlD be.vAlt és e16mozd�tott

.� 
ElZ ál

lomány állandó.itá,át o bot évi szolgálall kot�le"ég 
(capitu1atio). 

J61 müködnek az úgynevczott fóórmesterek (O�er
wacbtmeiRter), abik amolyan közép8ráD� a ti8z�ik�r

. 
e8. a 

h,'g�Dy8ég közölt McgszóJitásoknál (hsztek reszeral IS) 
megilll·ti uz • ur. kifejezés. _ .  

A csendőrség J�tS71\m8 - lakoE,;ág és területhez VI: 
BZOOyitva. - aránylag c!!ekély. cz azonban

. 
az 

,
ottam 

is�n reodézctt közbiztonsági \;szoDyokn�k �aJdoDltbató. 
Igen jól henUt a vegleges, efietlegea ldolegea el

.
boc�á: 

tás ia mert sok káros elem, maly ellen bünte16bllósagt 
eljár�t megsem leb,·t folyamatba teDoi, ily nto� tá
\'"olitbntó E.>1 a tt:8tületból. Ezzel szemben nem egeszfn 
fizerfncsesnt'k jdezbetö n böntetésból való átbelyezés 
nlkalmubatáfin. mert egyrészt elkefieriti az illetőt a. 

vagyoni károsodással. másrészt - a ez yoltakepeD a 
legfontosabb - a szolgálatra káros hatásu, mert hiszen 
természeu'''. hogy skit büntetésből átbelYt!znek, azt n

,
em 

t€szik jó h�lyn� B így idővel egyt!s örsök. bogy ugy 
mODrljllm, számki,'etési gyannatokká ,·Alnak. 

Eor6pssZf'Tte iamerdes, ho�'Y Badenben a legrende� 
zE:ttebbE:k a közbiztonsági viszonyok �a mintaszerü a köz� 
igazgatá'J ; meltán sorakozik melJéje nz őt od.aadóan tá
mogató caendörl'ég, amely - mint már emhtettem, -
nemc"ak uralkodója kiváltságos hajlnndóflágát, hanem 
a lakosság bizaImát es ragaszkodását is osztatlan mer
tékben birja. 

Krupp. 
A vilá.gbirű. Krupp-gyár fönállásának századik évfordulóját ünnepelte mostané.ban és az egész müvelt világ figyelme Easzen városB felé fordolt. 
A Csátizár, a kanczellár, II birodalom előkelőségei követték ft. hivó�zót és a nagynevű család barmadik (-!f negyedik gcnericziója örvendve látbatta, mint forrott i)ijSZ& vá.JJalala a német nép érzéseiv�1 és törekvéseivel. Száz évvel ezelőtt bárom munkás és egy nyomoTtÍságos m6bely, ma b�tvenezer alkalmazott és Németország legnagyobb ipari telepe, e két tány beszédes bizonysága. a �zó.zeszland6s lnfádplemne"k, fáradbatatlan törekvésnek, sok flzf!'nvt:déóDt:k, de még több aikernok és végül II moat annyira csodált, irigyelt és szinte elérbetetlennek Já\6zó batalomnak �s gudag8ágnak. 
És mindez egy ember érdeme. Krupp AlfrMé, a ki. 

nek századik születésnapját ünnepelték 8. jubileum��l 
.. tt HB vannak az ipari életnek legen�á.a alakJa!, e

�
n 

'Krupp Allréd azok kőzé tartozik. A mIkor Krupp 
�ri 

or
e., • vállalal megalapitója meghal� fia, Alfréd 

14 �ztendős volt. Vagyona nem volt. A gyár. adósságat 
már rég. (öleméaztették a ki. tókél. Krnpp Frigye. élet. 

l Isó éveiben már adót sem fizetett, nevét törolték az u o . dó ók .orából. É. a fi.tal Alfréd, kezdetben édes. easzern a z . 'é t . flnyjl\ támogatáBá.val, később csak sBJát erej re .amasz
kodvn, -filágbalalommá. t-ette a Krupp nevet. Iametelnem 
ken, csak a maga erejében . . .  A ném.et n�p és n_emzet 
okkor darabokra sza$8atva, a sors vlharalVa.l kuzdve, 
nem törődött vele. Allami kedvezésekre nem számitha
tolt. Sőt .llenkezől'g, a legnagyobb bizalmaUanalÍggal 
logadták. A mikor 1813·ban megkezdette a pu'.k"l!yá:. 
tást. 01s6 ft1gy\'ereit megküldötte a porosz hadugy�,ml
Diszternek és megkérte, vizsgáltassa meg szakértol�el! talán jónak találják és Ö is btlállhat az álla.m szállllól 
közé. Ládliit a miniszleriumban azonban fol sem bon
tották hantlm ridegen tudaLták velu, a porosz fegyver�k 
oly jÓk és tökéletesek, hogy javjt�ukra v�gy megval
toztatásukra senki sem gondol Senki sem hitte, hogy a 
kis esszeni gyá.r az angol ipar akkori

. 
világhirű aczél

termékeivtll képtJs lesz versenyre keiOl. Krupp A lfréd
nak n�m maradt mlis választása, mint nem keresve 
tovább a hatalmasok kegyét s elismerését, .alulról-�ölfelé 
meghódítani az ipari és kereskedt1lmet es a slkerek 
révén az államot. 

Nem volt könny6 munka és csak kivételes. ember 
érhetett e tövises óton ezéihoz. Csak most tűnt kl. Krupp 
Alfréd sokoldalú zsenialit.é.sB. Ö volt vállalatának anyagi 
és szallumi vezetője, ő fogadtB fel munkásait és gondos
kodott a�ok jóléiéről, cl volt gyárának elsó .zak.�
bere, ő iparkodott és tudott is jobb aczélt gyBrtaDl, 
mint az angdl és végül ő maga utazott. keresett vevőket, 
li hirdette termékeinek jóságát és ő vetette meg alap
ját a hitnek, hogy vá1lalatában, munkájában. szorgal
mában blzni l.b6t é. ken, 1 835·ben dllltotto lel az e!Bel 
20 lóerejú gőzgépet és az új berendezéssel együtt meg
kezdődött o. mesébe illő fellendülés. Két esztendővel 
kés6bb már 55 munkással dolgozott és vállalatának 
évi lorgalma 96.000 márkát tett ki. A najna.vidékén 
lassan megszeretUlk szerszámait és gépeit és az egyre 
szaporodó rendelések kényszeritették telepének növelé. 
sére. rrermészetesen ft, nagy sikerek a fegyvergyártásssl függnt1k össze, de itt is előbb a külföld ismerte �e� gyártmányai elBő.égél Az 18SI -ilU londoni é. I 854-lkl 
párisi kiállitáson a szakértők már a legnagyobb elisme
réssel nyilatkoztak a különben szemükben nem nép-
8zeríl német gyárról. De csak Bz 1866·iki hAboró után érte el Krupp, hogy Poroszország ős később a német birodalom 18 feltétlenü) megbódoltak talentuma előtt és az új császárság eId és szinte versenytá.TS nélkül álló ftJgyvorkováCBó.vá tették. Krepp Alfréd kétségklvü1 meg is érdemelte � nagy kitüntetést, mert mindig jó német volt és az is maradt szerencsés és rosz Órákban egyaránt. A mikor 1855-ben a franczia kormány felbivta, hogy franczia földön építsen ágytigyárat. nem ballgatott a hivó szóra, nem vonzották az igért nagy áU6�i kedv6zések, otthon maradt es dolgozott tovább. A mJt pedig e. külföldön szerzett, azt Ís részben hazája. javára forditotta, bisz n nagy költséget okozó és badi szompontból olyan fontos kisérleti telepek is e pénzbe5l keriiltek ki. 

Krupp Alfréd 1887�ben halt meg és Frigyes fia. a k i  ké.Obb oly "omoró körülmények közölt hagyta 61 • 
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földi életet, ceak folytatt. a negy munkM, atyja nyom
dokain járva. Az ó feladet. már könnyebb voll. A világ 
minden réezéből kértek ágyút, pu,kát, pánczélokat é, gé
paket. Az állam csak nála. r�nde1t. A péDzpjac� szivesen 
szolgált kö)osönnel és ezért a aiker minden feltétele az el 
kezében nyugodott. Ily körülmények között ért el a 
Krupp-váUalat a mai magasságba, a hol egyedül áll és 
messze mutatja. a BziJá.rd akarat, a v8smunka és a 
szerencse áldásának batalmlU. A Krupp-család eeszeni 
villájából m a  egy kis világoi kormányoz, majdnem kor
látlanul. A törzsgyár mel1ett három kisérleti ttiJepe, 
bárom k6szénbányá.ja, számos vllsbányé.ja és Kitllben 
baj6gyár& V8D. Mindent termel. mindent készít, ková
csol, a mire a fegyveres hatalomnak szüksége van. 
A világ elsó hadserege hadi készültségét, harczi felsőbb
iágét részben e berendezésnek köszönheti. TsJán ezért 
is ft Krupp-gyár a német nép egyik jogos büszkesége. 

A mikor Krupp Frigyes 1 902·ben meghalt, a család 
vagyona már 200 millió márka voU. Ezt az óriási ősz- · 
szeget az id6sebb leány örökölte, a kit csakhamar ol
tárhoz is vezetett egy szerencsés emberfia, von Bohlen 
und Halbach követsegi tanácsos, a ki a caász8.r en
gedelmével fölvette a Krupp-nevet. A család tehát tovább 
él ée virágzik éB máris két új Krupp-fiú hallgatja o. 
legendákat, a. melyeket szttrencaés nagyapjuk küzdel
mekben oly gazdeg életéről mesélnek szerte Esszen 
városában. 

Ez 8. kép azonban nem volna teljesJ ha nem iUeszt
helnék melléje egy még ragyogóbbal, a millió, ,AUalal 
munkásainak sorsát. Krupp Alfréd jelmondásB volt : 
mindt"n munkának czéJja a közjó legyen. És csakugyan 
ó és utódai sobsellm 'feledkeztek meg a közjóró� a. 
melyet csak agy ápolbattak igarBn, ba fényes jövedel
mükhől bőkezűen juttattak alkaJmnzottjaiknak. Az idők 
során sok minden dltozott e földön' a bá.rom mun
káscsapat valóságos táborrá nott és az ipar dolgosai so
rában hódító hatalommA. lett a szocziaJizmu8_ Hetven
ezer munkAa között valóban nem bié.nyoznok az új 
szellem apostolai sem. De minden törekvésök megdéil 
a tényen, hogy a Krupp-gyárak b6kezúen gondoskodnak 
nemcsak az egészségesek fizet�sér61! bone� a �etege� 
gyt\moHtásáról is, családi bázaI k mmtaszeruek es 8 ln 
egyszer belekerült a rendes munkások sorába, anna� 
semmi oka. sincs aggodalommal tekinttlni 8 jövó�e. Ah 
sem vet ragyogóbb fényt a mostani ünnepekre, mlDt ali 
fL jelenet, bogy az elsó nap fL jubilán80kDak szólott, 
kik mb 30-50 6sztendtlje szolgálják a vállalatot és 
ama kivótelesek köz ő tartoznak, o kik a magok mu�
Ujá.al segItették a csod .. . fejlcldé.� a melyuek pArJa 
talán csak az új világban akadbfl,t. . 

Mit ia tett Krupp Alfred" Alindig az elsó volt a 
munkában és csolekvésbon, megértette a �or sze!lemét, 
minden újítást rajongással fogadott és swtett fol hasI!· 
nAlni czéljaira. az tllséi g6zgép az ö gyArában zft�atolt, 
" villamossóg CB odái az ő vt\l1alntában lelt�k eMsz.ör. al
kalmazásra 6s e mellett mindig meg6nzt6 sZ1venek 
JÓSágát, n6m kábílotta 61 n milliók fénye. és bár élete 
utolsó sznkában ft csáSZÁr barátságával dicsekedhetett. 
barátja maradt munkásainak. N6m is bagyta. �1 utód
jait e példós élet után sem a hatalmasok kegye, 8�m 
az alkalmazottak szoretote. Az igaz, bogy c8zten.dőn�m� 
milliókat lorditanok sllocziális czélokra és !Deg lob 

pénzt már az állam érdekében is a fegyvergyártás 
tökéleles1tésére. A Krupp·vál1alat minden irá��ban t?l
jesiti kötelességét, ez volt mult jának és ez JövendöJé-
nek ie dioga. . . 

'l'ormészetl.lsen e Cojlc5désnek is vannak gátJa1 és van 

kétségkívül batára is. Mert a Krupp-gyárat a harczias kor, 
az állig való fegyverkezés évtizedei szüllék. bire ép 
a fegyvergyártásban lett nagy. De ez nem jelenti, bogy 
egy békésebb korban, báborak multával, be kellene 
zárnia múbulyeit. A mai világ talán nem is tudja, bogy 
Essenböl a békét iB tudjak szolgá.IUl uly hH·mekekktil, 
a melyeken mai közlekedési rendünk nyugszik es ba 
eljön az az id Ö, II mikor az emberiségnek nem lesz többé 
szüksége ágytikra és pánczélokra. Krupp el lopja árasz
tani a világot aczélsineivel. a melyeknek gyártása titkát 
eddig kifürkészni senki Stom tudta. A mlÍSik kérdés azon
ban az, va.jjon a még egyre növtikedö munk9.ssereg nem 
log-e oly követelésekkel elöállani ft melyek a. nagy vál
lalat deczentralizálásnra fognak vezetni. Essenben lesz 
német földön HZ elso barcz Európa legvagyonosabb vallai· 
kozása és az egy rendszerben nevelt, az egy névbez 
kapcsolt munkástömeg között. 

Ez azonban a meSS'ie jövő problémája. �fa a Krupp
villa békés magassógából a császár minisztert'ivel és II 
most é16 nemzedekkel együtt csodálja és dicséri Krepp 
Alfréd dolgos életét és szava. kivánsága II munkások 
ezrein keresztül az egész nómet nemzetbez szól. Ime 
egy ember is tud alkotni nagyot és batalmasat, ba oly 
nagy a. bizodalma a sikerben, bogy neveti a sorscsapá.
Bokat, gúnyolódó, kisebbítő és Irillyked6 kortársait és num 
várva csodós segedeimet sem az égtől, sem a földtől, 
öntudatOBan halad o. kitúzöLt ezél lelé. Persze kivét�les 
SJsrl.lncse nélkül alig sikerül az ily vállalkozás. De ki
veleles férfiaknak kiilőnöstln nagy a szerencséjök. Ez 
B Krupp milliókoak, a Krupp nevnek a magyarázata. 
És boldog nemzet az, a mely eIlY é.század alatt leg· 
elább egy- ily név.el dicsekedhetik. 

KÉPEINK HEZ. 

A bécsi eucharjstikus kongresszusr61. 

Az .Eucharistia. szorosabb értolombrn .. éve [lZ ős
egyház szcrtartá!ö'ában szokásba vett bá.laíma. omel�' az 
urYacsoránál flZ isteni jótétemény, különösen ped i g il 
meg\"áltás áldáBá.rl\. vonatkozik. A katholikus

. 
l'gybáz 

által!i.ban a legszl'ntebh oltári t-izentseg s (lZ OltárI szont
ségben rt,\jlő isteni szünt erő megünnepléset érh az 
eucbo.ristia. alatt. 

Magn az euchnristikus kongrE'tiSZUS fl világ minden 
rószóből egybegyülekező katholikus Cőpo.pság értekez!ete. 
Tovélwuységc pl'dig arra ín\nyul, hogy a k�t1�ohkus 
hivőket mnr il gyermekkorban megkezdlltt EI mmel g,va-
koribb, t'setleg mindt>llDapi áldozásra serkentflt:' ; további 
az nldozó.si pápai dekretumok birdloitese által a. gyerme
kok ártatlanságának megvedesl're es mcgó\"o.sára oktnR -
80n, a fclnöttcknel pedig , ti�gédeslközt

. 
nYl1j�son ll .  hit

buzgóság megőrzúnenel k,ftJJtt)n�ő lelki. tcvc.keuys('gre. 
Egyszónll az isteni Crlelcmbell es ft . kTl�ztUSl tan 8�el
lemóben való crkől('söR ell·tl"e buzdlfllU1 a kt.Tt.'szteny 
embe.riséAl. t és hirde-fni [lzt. bogy Krisztus l:izayai 8Z 
egybllz súllirrJságáról CH Il'RVÓzhtltetlcll I'úklújllról jgnza� 
éR igazak iA COb>"Jlak maradni mindörökké. A kongn'sszut-il 
rondkivül népt's körwllJletoken kiCeJ h·tt (ónynyel es pom
plh1al pedig az egyház eröteljes Ceh·irág:;ulsát dokumt.·n
tálni ft. keresztény \'illÍ� oldtt. 

Az oucbaristikus kOllgresHzus ideji.\t e!ol bdyét mindig 
o. római kntholikUfol ogyház Cl'.Je : II római pápa hatá
rozza ml'g s oz cZ évi kongrl'sszuS szinbl'lyéül Bécsot, 
az oszlrúk osászá.rvá.roat jolölto meg. S o. .. osászúr ... áro�, 
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mint azt kepeink iR mUlatják, kitett magáért minden 
tekintetben. Tekintl1Uel arra, bogy II körmenetben Ö 
Folsege, koronás kirtUyunk is résztvett, minden töle tel
hetőt elkövetl,tt 8. rendezőség, hogy II körmenot es az 
ünof'pélv minél impozánl'abb legyen. S bár II tartós 
esózes sokat rontott IlZ iinnopély fényén, jelentósegébó1 
azonban legkevésbb Ó Bem veszi tett. 

Már napokkal, sót betekh·} elübh g)'iileliezni kezdett 
II kongre9sZ[)� ft. vihig minden rpsz"ből II mindenrendú 
es raogu kntholikus főpapok, kegyes zarándokok es 
katholikn8 hivők ong)' Rercge. úgy, hogy magában a 
körmenetben több mjnt százezer hi,'ő, közt uk 1 5,000 

magyar veU réRzt. 
Teljes lehetetIon egy ilyen ünnepély grandiózus voltát 

!öl magasztos hatását rövid közleményiink kerlltében is
mertetni ; ohfasóinknak "Z okból csak nebóny képet 
mutathatunk be, abban a remenybcn, hogy ezekhez 
(üzött képzelete scgi'lyével valamennyire mégis tájékoz
hatj a  magát eme monstre-ünnepély fény�röl eB pompá
járól 

HIREK. 
Egy csendőr meglOvetése. Póter Mildóa csendőr, 

szeptember bó 12-én éjjeli I I  órakor a hUIl)'admegyei 
AlBónyiresfalván tt'lj"sitett helyi bzolgálnt alkalmával, 
portyázás közben ismeretlen egyén által. ki ('gy fa mögé 
volt rejtőzve, 2-3 lepÉlBnyi tbolfiugról orozva jobblábon 
lövetf.tt. A meglőtt csendőr a menekülő tettes után, 
kinek széleakőrü nyomozá"ia a hátszegi RzakaS1. részéről 
folyamatba tétetett. két lövést intózutt, minek eredmé
nye azonban, - mlDth0ro' ft tettes clm�nekült, - is
meretlen. Péter csendőr il lövés kiivetkPztében csak 
könnyebb természetii Bérülés� szenvedl.tt. 

Löv�s a járőrre. A lliramar?�szjgethez tartozó Sziget
kamaran szeptember I X-án, 6JJel I I  órakor egy isme
retlen egyen Sziraki János szolgálatban I'lJlott mára
marosszigeti városi örsbeli csendőne Jött, de nt'm talá.lta. 
A .csendó� a lövest szintén er�dményt6lenül viszonozta, 
mue az lsmeretlen támadó elmenekült. Nyomozíui8 fo
lyamatban van. 

Kérelem. S�abó (�yötgy c8e�dór, ki Reczel közReg. 
h?n állomásozik, kéTl a folyó evbl'n HudapcEften altiszti 
Vl7.sgát végZBtt ZlIifTkovics Béla csendör ez, őrmestut, 
hogy egy reli nézve font08 okból, czimét vele sürgösen 
tudassa. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
�oholt 8zere� francziák .. Az aIkoboI túlságos él

vezese ell?n �ran:zl8oT8zágban 18 erdB mozgalmat indítot
tak, . ám ldálg mlDdcD eredmény nélkül. Az alkoholtormeles és .. fogyasztás 191 1 ·hljD nemhogy csökkent volna, de mé� novekedett. Francziaországban 1 9 l t ·ben 2,11 5.000 hektohtert termaltck, egymillió bek to liter! exportáltak ebből a tömtlgből, a többit lenyelték a dorék francziák. 1 910·ben 2.391,000 hektolitert termeltek és az orezágban 1,339,000 hektolitert fogyaRztottak. Ezidén tehát ogy lakos .torkára 4'OG hter jutott, mig 1 9 10·ben mindössze :�59

� 
hler'

l 
Az Onlzág különböző rÉszeiben perbZO külön-1,0 az ft koholfoGY8sztáR. Északon isznak legtöbbet a germánok m�g a k"lták, délen és délnyugaton a l�gkevesebbtIt. Ez azért is édekes, mert délnyugalon Cha�ente �� Ger� k.örn

d
YÓkén gyárt ják o. legtöbb ko�yakot. z a -SZ&Jna1 epa.rtümentban, a molynek föváTosai 1(ou('n éti Le H.o.vre, lsznak l�gtöbbet. fejonkónt 12.58 

Jitert. Azért, mert ilt Jaknak a hódító normaDnok, a 
kiknek fajrokonai Skandináviában, Dániában és Angliá
ban is buek maradtak B borosflask6boz. A normann 
iszákosok mögött a kelta hretonok következnek : fejen
ként 5 - 6  litert isznak. 

Légyfogdosás mint sport. Amorika nagy uj,ágj,i 
hónapok óta kiméletlen harczot folytatnak a legyek ellen. 
Elmondanak róluk mindün rosszat, mint türjeBztik a 
veszedelmes ferlóza betegségek csiráit es mint szúrtak 
már hslálra emberekül Ezek nyomán tervszeru, szerve
zett hadjárat indult meg ellt'nükben és a nyár folyamán 
Amerikában minden férfi, mindtln nő IégypU6z1ításra. 
vetotte magát. Főleg fl. gyerekek porsze. Legjobban UlJi
cag6ban szervezték a légyölés sport ját. Ott ugyanis 
egy derék polgár száz dollárt igért anna.k, a ki hét 
Dap alatt a legtöbb legyet öli mag. A kituzölt idő h'jnr
takar annyi légy érkezett n. derék polgál' lakására, hogy 
megszámlálti.sára gondolni so lab�tett. Ekkor tiz új'.1bb 
díjat tűzött ki, tiz gyerek számára, a k i  sok· sok legyet 
megöl. Közben a Newyork Harald rá.terelte a �özön8ég 
figytllmét fL Jegyek rendkívüli szaporaságára. Es pedig 
ügyes módon tette, appellá.lva uz amerikaiak üzleti SZEli
lemére. Díjakat tüzött ki azok számóra, a kik pontosan 
kiszámít ják, hogy április 1 9-ikétől kezdve augusztus 
10-ig hány utódja lesz egyetltln légynek. A számítás 
alapjául egy amerikai tudós vizsgálatIlinak kellett alapul 
szolgálni, a melyek szerint ft légy �gyszürre 120 tojést 
rlik és 8. szülülö lügy�knek felu mindig nóstény. Kilencz 
ember egyforma eradmenyre jutott, ezek kapták a 
díjakat. A megfejtés sZtlrint egy�t1un Iegynel{ néhány 
hónap nlnlt 341 trillió 61G billió. 8 1 3  millió 550,321 
gyermeke, unokája es dédunokája lesz. 

Halászás fonogreffal. Az Egyesiilt·Államokhan, n 
Sackett-Ió partján, Montic�l1óban a na.pokban nagy 
forrongás támadt, a melyik azzal végződött, hogy egy 
John Read nevG embert jogtalan halászat miatt törv�ny 
úlé ál1itottak. A 8ackott-tó hires nogyszAmu ízlpte� ba
láról es azéri tolongnak oda n. halász .t kedvelöi. Az 
utóbbi napokban azonbtln a FzorenCS6 oem ked'i'L'z�tt fl 
hsló.szoknak, mert türelmes várakozás után I'l'ndosen 
üresen húz ták ki 8. vizból hurgnikat. A halászok már
már kétségbeestek, ft mikor �gy nopon I,ülönös han
gokot hallottak, a melyek ti titok nyomára vezettok. 
A tőn.ak egy csendes hülyén meglátták John Resdoi a 
bárkájában, a mint alámerittltte és visszarán:otla ho
rogját és minden raotásDlíl egy lijabb hal került, n 
bárkában már össze-fogdosott társaihoz. A halászok 
mt<gbotránkoztak a vakmerőségen, megrohanták 8. Fze
renc�és vetélytársat és magukkal vODszolták II kádi elé, 
s boi a vádlott így védokezütt : Arra nem volt elegendő 
pénZtlm, bogy. z�nakart ezcrződtessek, vettem tohAt egy 
fon?gráfot, klá�htottsm gunyhóm ajtajába, felhúztam 
és Játszottam, ugy bogy a halak hipnotizá.lva. mind II 
h.�rg?m� {lllottaL-. Mél t nem vesznek maguknak a 
tobblek IIJ fonowáfot . vagy miérl neID hagyják abba. Il 
haláqza.tot, ha nmcs JÓ és praktikus cszméjük ? . , , 

�irály az omnibuszon. Az omnibuszok vógnapjai 
Pán8ban csakugyan bekövetkor.lok és ebből az aHrnlom
ból ogy pári si lap az omnibuR1. közlek�désénük lIezds
tórdl ft ,  kövotke�ő érdukos adatokat közli : , A  pári8iak 
nam SZlVeBl.In val nak meg az omnibusztól a melynek 
kelt!tkuZ�8ót. a. r.é�múlt időkhen gÚDy09�n fogadták. A régmult Idő 1 664-ben volt, u mikor XlV. Ilsjos király 
Sucbat és Crenon urak

,nak elöször .�dott kizárólag08 on
�E::délyt, bogy kétfogaln nagy kocslJnikon ft vá.ros balsa
Jébun és kulső részeiben II személy8zállítást lobonyo-
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lithassák. A párisiak azonban berzenkedtek az tijítás 
tlllen és az első omnibuszoknak alig akadt utasuk, de 
annál több támadójuk, a kik kövekkel dobálták és őssze 
is zúzták a kocsikat. A vállalkozók nagy kéresere aztán 
II diákság egy na.pon meg8zá.lIta az omnibuszok ülóhelyeit 
eB reggeltöl estig végigkocsikáztak Pá.ris utczáin. Ez 8e 
használt. Csa.k akkor szünt meg ez ellenszenv, II mikor 
XIV. Lajos Enghien herczeg kiséretében omnibu8z0D 
ment 8. Louvretól II B8stilltlig, a melynek kapuján Dagy 
betükkel ez II relirat díszelgett : .Résarvée pour bon 
pla.iair du roi.� (FtlDtartva ll. király kedvtelése czéljá
ból ) Másna.p mar az összes omnibuBzok zsórolásig meg
teltek utasokkal. 

Az amerikai posta, mint erénycsősz. AmerikábllD. 
a leá.nyok, asszonyok, meg férfiak között igen (öllendült 
il titkos, II poste·restante levelezés. A postahivatalnok. 
nak úgyszólva.n nem akadt egyéb dolguk, mint poste
restante leveltlket szortirozni, kiadni és a mi legjobban 
bőszítette öket, fi legjobb kliensek épen iskohi.slányok, 
diákok. Má.r-már elviselhetetlen lett a poste-restaote túl
tengése, arról beszéltek. hogy visszaél nek a postával, 
erre az igazgatóság rendaletet adott a postabivatalok
nak és ez a rendelet egyenesen erénycsöszökke alakítja 
a daliás postatiszteket. Minden posterestante küldemény 
utl\n kérdezősködő nóta1 ezeket ke]] kérdezni a hivatal
Doknak ; Van már ön húsz éves ? Van állandó lakása ? 
Fölva\! névre érkezutt a levél ? Erkölcstulen ez a leve· 
lezcs ? Ha. a két els ö kérdésre igenlő a válasz, akkor 
a hivatalnok kijelenti, hogy II levelet postán lakó.st\ra 
küldik, de ha ez nem tetszene, akkor a. levelet megsem 
misítik. A megsemmisülés veszudeJme vár a levelekre 
akkor, ha. fl czímzett nincsen még husz aVeS, vagy ha. 
a második két kérdésre nem mer igenld feleletet hazlldni. 

Szerkesztői iizenetek. 
912_ .A cl;eDdör�l'g és II kö];�ógek. czimü

. 
czikke Drm közöl

hotő. Mindazok II teendők, II melyeket OD mint kivlÍ.DJltos 
ujitá�t javasol, 010 vnnllak irvrt fl (11.okat a kÖ7.s�gi ololjlir-ú�ágok 
tölük tenll1Mlog (ogrmAtositj&k iti. Hog)" fi nyomol':lÍs f'ikertelon· 
'6gél'\Ck h'gtobbsllor a ké!lói értesités sz oka - oz tormeuetea Ji 
ut mindn)"njnn tudjuk, do 110m hi ... ];�zük. hogy oz ön által jo\'o. 
·tolt kotog relltlsller{!lIitl'l!{> Kyof!litnuIÍ IlZ oljárúst. 

H.eUclllc .... I. A (ol"ó �vbell nem. 2-3. Bizon�·tlllon . ... --�. 
Ha II (clh-·tolokook me�relel. igeD. lj. l::gycMr€; nincs l('n'110 ,hl'. 
7. A kébzlfll elfoJ!.\'ásúig. 

€rdCklod6. lS"'UI. 
U:). I -:1 I.I{l'lI. 
N. J. 777. I. Rikkü!lttás. 2. Lopás búnl('lte. 
Sz. J{. c�t·ndiir. A HI\tárOY:\"ányok ,"zerint lizdui tllrtozik. 
18no. Feln:'tlllrl! nelll IIllíUlitb"ut. 
300. T. L,,/{kö�l('lob" folyósit\"u losz. . . . _ . F_ d. C�6IlcllJr. EIOzö ül/S neUl lIlIAlIlit ho ; \ (·likIO ll·glt� ... 

'9()() koroua. 
Sor...jcgyel 116ru nyertek : N. 7:;. TMh vs Lomsi rlroH'storok. 

HIVATALO S RÉ SZ. 
Ö ... ök lovasitása. 

A m. kir. Y1. számu cf:endörkel"Ület terült!tén a dá. 
lyoki, beremendi PS vajszlói gyalogőrsők 1 9 1 2  augusztus 
I ü·án, n szuloki gyalogörs 1912 augusztus 19-en és nz 
ivó.ni gynlogörs l fil 2 szeptember G-an Jovasittnttak. 

SZEMÉLYI ÜGYEK. 
Legrelsllbb elbaMrozások. 

Ó császári /;.-; aposwli királyi ji"elséye l !l12. evi 
szeptember hó !l-cn B�sben kelt legfeJsöbb eJhatn.rozá. 
sáyal. a vedcrőröJ, valamint 8 honvédségr61, tovli bbá fi 
katonai bunyádi perrendtartásokr61 szóló törvények h'tre
jöttenél ,'aló sikeres kőzrl'múkődése elismeréseü! ;  

Hazai Samu bt'l"ö titkos tanácsos. altábornagy. m. kir. 
bonvéd",lmi miniszternek. valamint törvényes utódainak 
a lI/afJy(l1' llrín)i m,;lttis;á!Jot d.ijmentl.'�en legkegyeJme
sebben adomátlyo::.ni meltóztatott 

6 cSlÍS;ZCi1'i h. flp().�toli királ!li FeL ... é.'lt· 1 9 1�. e,i SZE.'p
tember bó !J-én Becsben kdt legfl.ll:iőbh elbahirmdI9á.val, 
a véderöről. valamint a bondvétlsegről. tol'tibbá II katonai 
bűnvádi pl.'rrf'ndtarl.ásokr6J szÓló tÓT\'ények eJókéRzitése 
illetve Jélrejötte körül kifejtett kihinc5 .szolgáJatai elia

mt<réseül : 
I vtínda� I<llr(ltson Lajos honvedelmi miniaztérinmi 

államtitkárnak II Llj.ó!-rc1Iú kri:éjlkcrNdjtlf es 
Szurmny Só.ndor vezérőrnagynak, 8. hon�édelmi mi

nisztériulD J. I.'Roportja főnökének lj Lipát-l'l'nd lovu.?
k"rr:;:tFt dijml'nteöen legkegytllmesebbl1n arlQII/(íllyo:nt 
móltóztntolt. 

El6léptetlek ;  

J 9 1 �  szeptt'mber I -cn_'l : 
fi m. kir. Ill. számu csendorkel"ÜllJl állomlin)'nbIlD : 
Hzabó Sándor lY. és Simokoy Istvftn ; tonibbá 
II m. kir. IV. számu csandórkurülef állomanyaban : 

Goldner .Jakab : vegül 

Magyar Köztiszfviselők és Állami Alkalmazottak Takarékpénztára 
KöztisztviseMi kölcsönök 

liirleszte"e. 
r é s z v é n y t á r s a s á g  KöloBönOk lakbérletiltás 

ellenében. Budapest, VII., Erzsébet-körut 12. 
� Telefon 153 44. szám. = E10legek értékp.pirokrn. 

C .. ltidi hoz.k és telepek 
létesitese. Alaptöke 1.000,000 korona. 

Kölfóldi pénznemek vé
tele ée eladó,a. 

1;110011'111 nh: hfll(>.luh:l" Inlwn!kl'r-nrhiri kunyvcC5lu�re I Ol� 
Inl.;II·l·l.hch�h'k ulplI. m�'lychd hOl hun:lpl (dmond!\M I�I 
lüol"'!c mt'llctl hl'lyun ... k rl ln tczduohll,H, 6� (h:\t) hd!"1 
kllmlltot Ilut linl. tA 1',jIICIIn!HIlI:ldó IC\'lIlIó,,;)\'nl.)2 Ol) C.I ... rck: 
belet utól) mcr.0rl a bQI�'v6 1lJ; L JlolllbnuJch.dl (""mllll,ItI!1 
IrI�1 kl ne�l k II, "'lIllu (ól és fcl) iJ ... tcll k.nmatol n.n·luuk 
(A t6kckamalad6 ICVOOÓIII"::'I.) 

";IOh�UCl n�'tlJltlltk érlékpapirokra, �orlJegyekre. vidéki InM. 
zl'tl'k n·'"\- CII\-l'ir ... S7('1J1111� 1 kol('su

"
uó k t' l (OIYóllilullk ker(,"-'ié g mellt'tI VIIRJ' Jel

ztilogu� hll.loSllck ellenében. jutnnyo,> knmattétel mdlett. 
Ulah llu)uk. Inlé,\'�uyek é, cbetluek llt�8zedé8él elv'UaJjuk 

IKIlo mCI'St.'kelt kóltségek (eJszámltáuval. VC8111nk �a oluduok érlékpapu1lkat, idegen pénnket 
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• m. kir. vm. Bz8mU c8t!Ddörkerü1et allomanyabB.D: 

Gal Lajos örsvl'zetö cz. órmest�rek. órmeslerekki; 
a m. kir. ru. számu csendörkerület állományában : 

Hegyközi György, Kiss János ll., PaIyi Randor. Peczcli 
János es Schweitzer bh'an ; továbbá 

B. m. kir. IV. szamn cS6ndórkerület 8llományaban : 
Kiss György es végül , 
a m. kir. VIllo BlamU csendórkerültlt IiUományaban : 
Szabó Pál csendőr cz. órmt'Bterek. 6r.-:vezetó c:. Ó1'

meste. ekké. 

Klneveztettek : 

1 9 1 2  Bztlptember hó l-ével : 

('srw#l;,- jlÍrá�ónnes'"ekké: 
Perényi György őrmester. ( I .  r&ngszám), 
GalOB JÓz .. r ( 2. ) o n., 
Vol! JanoB ( 3. ) o IT., 
lIOjBzo György ( l. ) o Vlll., 
Szabó István IV. ( 5. ) , ll., 
Bartha FerencI ( ,j. l. és 
Antal Imre ( 7. l az 1.. 
Házy JaDoB I K ) a nL, 
Kazmer Ferencz ( 9. ) az V., 

Csomafái László ( 10. ) az I., 
Kinn Janos ( l l .  ) IlZ Y., 
Kerekes Sándor {l :!. ) • nIL, 
PolgIIr I>YÖrfl1 • lll. • • lU. Ilo 

.. eDd�rkerület állomÚlyában, 

Katonai szolgálati jellel elláttattak : 

Az L osztályu legenységi katonai 8zolglilati jellel el-
laUatoU : 

II m. kir. IV. bzé.mu csendőrkerület allományaban: 
Na. Sarkadi N. Lajos já.rásörmester, t 9 1 :!  jaD. J t-én. 
.-\. IL osztalyu legénységi katonai szolgálati jellel el-

láttattak : 
II m. kir. ll. számu csendörkerwel állománytíban : 
Magyari Fertmez őrsveu'tó ez. őrmester, 1 9 1 2  aug. 

2\o1-án ; 
II m. kir. IV. számu csendörkorülat áUomanyában : 
Zsil. Ábrahám csendőr, 1 9 1 2  óprilis �O-{lD, Beke Ist

van c�en(lör. t 9 1 :'!  aug. U �·án. 

HonlJédelmf 

Járórvezetól jelvénynyel elláttattak : 

.A m. kir. II. számu csendórkerület állomáoyá.baD : 

Ruzsits István csendőr ; 
II m. kir. IV. számu csendörkerület lillományahan: 

Helyes Sándor, Fülöp Béla, Fülöp Kálmán, Popovics 
:\Iikló�. L. Subó Ferencz, Vigh Pál, Danielovits Győző, 
Cseriár József, Scbmldt RikáTd, Suri AndrÁS es �yisztor 
Gvóző cscndörök ; 

• ft m. kir. VIL SZaIDU csendórkcrület állományliban : 
Schwartz Albert es Tóth Ferencz csendőrök ; végül 
a m. kir. VllI. számu csendórkerület RJlományában: 
Yarró .János és Szilágyi Albert csendörök. 

Lovaglási jutalomdij, 

A m. kir. IV. szÁmu csendórk6rü16t allományában : 
Horváth Vendel csendőr ; továbbá 
� m. kir. VIlI. számu csendörkerillet állományáhan : 
Ács József és BaBa Gábor csendórök 3 -:] drb., Keleti 

Gabor örsvezetó az. órmest�r és Molntir György csendőr 
cz. őrmester pedig :!-:! drb. 10-10 koron8.s aranyL61 
á.Hó louglási jutalomdijban reBzesittettek. 

Xévváltoztatlls, 

A m. kir. Vill. szilmu csendórkeri.Uet állományaban : 
Stein L8.sz1ó csendőr, ft m. kir. belügyminiszter UTDak 

1 9 1 2. ó�i 1 �4.-,6\.t.fYI-a szám alatt kelt engedélye alap
ján ve1.etéknevet �Sándor�ra változtatta . 

B Ú881Jágra léptek : 

A m. kir. m. szá.mu csendórkerület állománytiban � 
Nagy Ferencz I. csendőr cz. őrmester. Pal Sarával, 

I HOS májuloi :H -én, Y éaztőn. 
Vig László esemlör, B8jdik MárÍlhal, HJ09 szoptember

I �-án, Margittán. 
Knjcsoyics János csenclör ez_ örmeater, Arany Juljau

nával, l nos augusztus HI-én, �[ezőturon . 
Szabó Sá.ndor I. csendőr, Boroa Julia\'al, HI OH aug_ 

Il l·en, Zentó.n. 
A m. kir. IV. számu csendőrkerület öllományában : 
Jákim Lnszló csendőr ez. őrmester, Fiozay Emiliávnl,

I ! 1 12  augusztus 12-en, Aknasugatagon. 
'fók lstvnn örsvezetö ez. őrmester, Dinda MáriávAI..-

1� 112 julius ':li-én, Nagymibá.lyb8D. 

KönJrv n Jr o m d a ,  

könJrv., papir. é S 
irászar- keres ke

dés, a magJrar kir. 

csendörségi hiva· 
talos nJromtatvé. 

nJrok legnagJrobb 

raktéra. 
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