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A magyar büntetőtörvények 
·és szabályok magyarázatokkal és jegy

zetekkel czimü munka birálata. 

csundőr, aki ottkint valahol ('gy kis faluban őrködik fi 
közbiztonslíg és n'nd felütt os nki hu akarja .som 
tnlalhatja meg :\zt, amit oly könnyon fullol \'ároai hulyen 
az u jogász vugy bi \'atalnok, aki azután n ll'gtiibhször 
gunyos mosolylyal birlilgntj!l n 81.egeny ('I:h;'ndórt, hogy 
még errőJ vngy arról u !'zabúlyról I:IIllCS tudomihm. 

h'lll: dr. fúil'mdJl Elemé/", kir. iá,'óllbil'ó. 
\>m vélünk fulozw azzal nz úUitlisunkknl, ha azt 

állit juk, hogy hazánknak törvényt alkalmazó és n tör
veny !Szabályait végrehajtó botósó'gai és közegei köz"1 n 

törvénYl.lk tudáSR senkinek sem támllszt oly nehézsége
ket, mint épen ll. csond5rnek. 

Aki tllhát n csendőr aprónok lá.II;Zó bujuit ismeri, tU. 
látta, ho�'y tllőbb-utóbb szükségc� lenlltt mindazokat a 
tudni'"nló pllrngrafusoknt es nzok mugynrnzBtút t:gy 
könY'"bt! gyujteni össze, amelynuk alakjn, tl'rjerluJme és 

Már magába.n vóve az fl körülmény, hogy ft csend
ól'ök szolgálatúnak legnagyobb resze nem fi nyugodt 
bi vnhdbnn, iróasztnl w(\lIett folyik le, megneheziti, sót 
lehefetlllnnó teszi, hogy n csendőr a törvények és a tör
vényes szabályok i&merefet és fl�lkutatóslit oly kényel. 
mes módon ttlljesitbesse, mint II többi bivatnlnokoli éti 
hiyatalos közegek_ :!\[ár pedig II csendörtöl is meghivl\.n. 
juk azt, hogy bármilyen uehez es terhes I:!zolgálntot 
teljesit, küzdve n nyál' forróságllval, fi tel hiclegével, fi 
törvényt bontó egyének ro�szakl1ratávul és Bokszor a 
csendőr ellen való szándékos igyekvessel, n nehéz fegy
vtlrzettcl és l"ubázattJLI, amit magával visz, mondjuk, meg
ki\'ánju k  it csondőrtől azt, hogy fl. törvényeket és a tör. 
vényeR szabl\lyoknt ép tigy ismerje, mint az, alii nyugodt 
hivlltalnbnn kónyelme" kar088zekben 8 jól felijzerolt könyv. 
tárban kénye-kedve és szüksége szerint böngészhet n 
törvények terjedQlmC's tnJ·ábon. 

E törvénYl,knuk és az nzoknt kiegészitö simbályoknak a 
ml'gismC'rese és feIkutatasIl azonban nem olyan könnyu. 
lllint Azt Ilzok gonclolnák, nldk nem szoktak pontoklsn 
utllnll nezni ununk, hogy mit il'Dnk elő A �zahúJyok, 
hanem Ulogl,légllzonck azzal, hogy hallomás vagy meg
szokás utján ülknlmnználc azt o pswgrnfust. ml'ly apoll 
olcibü li kuru!. 

Mert uzukoj II 8znblUyoknt mogsr.!lmhilni nlig lohot. 
A l'engett'g tÓJ'véuyon Iti\"ül ott "111111Ilk a Yégmhltjtásl 
törvények, miuÍsztori l'endoletek, utllsitÁsok, különféle 
Ilzahályrundeletell: os II (elsöbh birósúgok döntvényei, 
,niamint I� különböző hnhhozntokball es rondcl(Jtekbcn 
foglalt mngyanl?tltni oztlknek n. törvényes és Cllndoloti 
8znblilyokcllk. ]� mogazá.mlrílhatatlan töryónyok és ('gyob 
IlznMlyol{ 80knságáhól hogyan koresse fel azt, amifl' 
tipon 8zúkl:lóg(' van a csund6I'Dek és különösen az fl 

arn. olyon lt'RYen, hogy ozt mindt>n cSt'odór ml'g .. zllre .... 
htlsslJ, !lZ örsön buonQ lapozgfl!-son, Sőt portyá1.IÍSIl aJkai. 
má-wll magá vu I l"ilU:!Shtl. A csendór�egnt'k egy ma mlÍr 
porladozó derék tisztjtl, jó barátja es ismeröHc \'yisztOt" 
Hándor cSl.'ndörszazndos kezdl'He l'zt az l'Bzmét nyilvá. 
nOSRn bongozhLtni. Mint a CStlndöraegl La.pok liIok éven 
tH Bzurl\C8ztőjo es o honyedeJmi minisztérium ('Kendőr. 
ségi tigyoBztri.lyáUtlk foglllmllzótisztjtl sok ,lIklllmu nyilt 
tl\pluizttdntot sZtlrezni arról, bo{t.y a csenddrők mennyiro 
küzködnol!: fl tör"óllj'ismeret megszclzésónl'k még fl 
jogász 8zálllarfL is jtJlentákeny llehézsegoÍ\·ol. E InJl!lsz
talatok Jnchtották arra. bogy ,'áU.etve Darvas Adolffal, II 
lrrnnklin·Tál'dulat czéggeztiÍőjé\',,-) es a Csondol"sogi 
J.lll.pok, nhunint II Csendörscgi Z1'il'bköuj'\" szerkesztői. 
nek fárlldhahlllan jobbkezevol, nekl lUlottak annak a. 
nagy munkflnak, hogy fl csendórsegnek t'g)' ily könyreL 
adjaD/lk a kezobe. E nag:v PS neboz munka közben bul. 
lott ki ncbu.i Nyisztor 81indor kl'z�böl n 1011. 

Az IUtaln ('S,."bl'gyÜjtött anyag azonban f�lhtISzndlta. 
tott cs igy jelent meg I!JI U-ben az a könyv, amely 
ugynncsnk II fon ti czimet \'isl'lIe. mint II jl'l,m munka, 
amt'lynek iBmvrtt..\tesét kívánjuk adni. Ez o kön.v\" aZOn. 
bnn nem tndálmazbatlu minrl nzt. amin' SZÜkHCg \olt, 
wlir kiRlIbb terjl'dfJlménel fog\'ll SIna, mús l'ósv.ről pl'dig 
IIZ II köriilmény, hog)' il munküra uugyon "ürgől:I szuk. 
l:Ieg \'olt, II gyors munkll hili.ny08SI\ teHl' nz ulkósy.itós 
munklilntnit cs ig)" hizony tl-Z nehány hl'lycn még (ogyo.. 

tókOSlllll. toláltrltott, jólll\bat épon h,lenrlősóge (L !',,!;'od. 
arök között 1\ bizonyitóko (Lnual\, hogy tum igl\u.igen 
nogy (is sürgős /:Iziikség volt. 

Ami narvas bácsiuk ilzonbllO llt'm nyufodott Ilddig. 
amig ő n Franklin-Társulattlll össze nt\ID li.llütotott l'gy 
olyAn kÜIl'yV(if, amoly II czólnak tt1ljestln megfdol és 

S T o u;, \ S E' R r o S " .... d 6. kj.""" Qdv�' '" } .... . Il nl. to. Idr. kOlő. bn':horllS'. , m. 
ki r olOndön61: neraMMt nAtlJMJa 41, , Lndovlw. Almd6mto. hbl 1" IlJ{'.1Ilrll6ult6je., 

;,-;b;;;";;�""," Ró,k60ai tó.l'oKo.t6 fcltllllÓ'A BulIo.pORt, LiUJOBhid.utoao. Ct. 0TD." I Öot6hb.nto.a: .. 
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nagy és faradsllgoN utánjnréssal. sok-sok munkitval és 
miDdeDekDel több pénzé.ldozaUal ki nem járta, hogy a 
kÖDyv e� ujabb kiadl'lsban most már nagy terjedelem
ben, 12iO oldalon napvilágot lásson és olyan legyen, 
bogy minden csendőr mindig nyugodt lehet, hogyba ez a 
könyv a szekrényébcD , agy a. táskájábRD vaD. soba se 
jöhet abba a belyzetbe, bogy azt kelljen mondl\ni : • ke
restem de nem leltem megl• 

Jó lelküsmerettel állitbatjuk, hogy ez II könyv most 
már megfelel annak a czélDak, amely elébe tüzeteIt és 
amelyet fentebb vázoltunk es teljességét, ,tatamint meg
bízhatóságát igazolja az, bogy mindazok a közegek, 
amelyek e kérdésben legmagasabb helyről bintvll van
nak birilatot mODdaui, átvizsgálták azt, sőt átdolgozá.
Ában tevékeDY reszt is vettek. 

'Mir II tartalom rövid aUapozáflll is II teljesség beDyo, 
máaá t \eszi. 

Első főrfolizében ismertetTe van fl búnvádi eljárás 
nyomoztísi re&ze. Nagyon jól tudjuk. hogy ép a legujabb 
idóbeD legmagasabb helyekről is az B kivánalom lett 
több ízben elökrjesztve. bogy a csendörök a 8zo1gé.lati 
utasitáson kivül B bdnv'di perrendtartást is ismerjék. 
mert hiszen az Ö 8zolg. utasitásuk tulajdonképen a bŰD· 
vádi perrendtartás 'i"egrebajtá.sa. Könyvitakben mar most 
az elsó 61 oldalon megtaláljuk mind azt, amit a bűn
vé.di eljárásból II csend6rnek tudni kell ! az alapfogal· 
makat, 8. vádelv magyarázatát, a büntetöbirőságok 
Bzervezetenek és azok batáskörenek, a közvádnak és 
magánvádnak, a vedelemnek rö\"id ismertetését ; majd az 
el6késlit6 eljáris, • nyomoI" megindillis""ak. .Irendelá
senek, menetének és befejezésének ismertetését, valIlDlint 
az egyes nyomozó cselekméDyek és a bizonyitékoknak 
magyarnzatat, mindenütt a törvény 8zakas1.ainak közlése 
nyomán ; 8Őt megtaláljuR mindazoknak a miniszteri ren
del"teknek rö"id foglalatat, amel)'ek a nyomo1.ásrn vo· 
natkoznak. Ez a reRZ valódi jogászkéz munkáju s rövid· 
sege mell"tt wljesen kimeritő. 

ben nagy nehézséggel kellett &. könyvnek megküzdenie 
Sajnálatos jelensége ugyo.nis a. mi törvényhozásunknak. 
hogy az (Hotviszonyok hirtolen sokasodás&. folytán oa p
nap után ujabb törvények hozatnak, amelyek ujabb és 
ujabb kibágá,i tényánadékol oIUapilanak mes· E renge
teg terjedelmü törvényhozásnál rendkivüli nagy D",héz
ség az ujabb törvénynlkotú.sDa.k lura. ügyehri, hogy pon
t08S0 körüfuja azt, bogy mi marad meg ft. regiből az 
uj ban. vagyis II régiböl mi losz hatályon kivül holyezve. 
Csak bonyolult.bb!> teszi a dolgot. bogy • törvényeket 
rendeletek egesz sokasága pótolja. magyarázza és egé
sziti ki, még pedig sokszor nem, is egy, hanem több
rendbeli. Ennek (l, folyománya azután az, hogyha valaki 
valamely rendelkezést ismerni akar, Bokszor 5-6 tör
vényt es rendeletet kell összenezni, hogy megtudho.ssB., 
melyik van ma. valósággal és tulajdonképen ér\'ényben 
és hatályban. Rengeteg nagy nubézséggel kellett tehát 
megküzdenie könyvünk szerzőinek, amidőn a. kibágási 
törvónyen kivül az ÖS8ZtlS többi kibágási szabli.lyoJmt is 
eru'begyüjtötték és egyutto.l minden egyes csoportnál kulön 
figyelmeztetes alakjában kitüntették, bogy mi van ma 
érvényben és mi vesztette mih hatályá.t. 

Keresztül van vive ez il csoportokban : 
1. Cseléd és gazdasági munkáRügyek, :!. vizrendészi 

és hajózasi ügyek, 3. közegészség, 40. ipar- és kereske
delmiügyek, .). állategészségiigy, 6. közlekedésügy, 7. kiván
dorlás. �. véderőügy (a lcsujnbb véderőtörvény alapján), 
9. sajtóűgy. 10. gyülekezési és egyesületi ügyek, t I . iRko
IlLi és anyakönY\li ügyek, valamint 12. egyéb veRJes ügy. 

Mindezen kihágási ügyeket és rendelkezéscket maguk
ban foglaló fejezetek elején nagyon sikerültnek tnláLjuk 
azokal a bevezetéseket amelyokben egybe van állit va, 
hogy abban a fejeztitben melyek D.y.ok n rtindE.<lkúzések, 
amelyek már nincsenek hatál)'ban, ugy bogy mlÍr fi rell
doletben vf\ló kercsesnél az illető figyclmoztetvu vnn 
arra, hogy ne használjon fel olyan rend�lkey.ép,t. amely 

A masodik rész a büntetőtörvenykőnyvet tartalma.zza, 
kiegcbzitve a. büntetó novellával, va.lamint mindazokat a 
törvényekkel, amelyek 8. bünt6tötörvényt módositják és 
amelyek CS-OS. oldalon pontosan egybe vannak áUit\"8.. 
A bö..ntelötörvényt tartalmazzák a 61-től 2n7-ik olda
lok. hlind6n egyes törvl!nys1.akasznál ki vannak \'"6.10-
gatva azok II (el!1I5birósági döntvények, amelyek az Hlető 
suka.'1zra vonatkoznak, nemkülönben rövid és világos 
magyarázata az egyes szakasznak. Itt nagyon helyesnek 
találjuk azt, hogy az egyes Rzakas?nill a cselekmény el
követési módja is elő van adva a magyarázatban, ami 
egyenesen a. nyomozó közeg réBzére szükségeR, p. o. a 
becBület�értl:snel, az emberölésnél, 8tb. stb. 

már batályt\.t vesztette és viszont az olvasó figyelmez· 
tetve vao azokra. a. reDdolkezé�okre, amelyek f\ hatályon 
kivüli rendelkezés helyébe lépt�k. Aki meg8y.okhl.. azt a 
keservcH munkát, ho�y a Rl\ndelotck-Tt'l.r ítbnn sokAzor 
órliokig böngész, mig megtaló.1jn azt a rendeletet, amelyre 
véleménye szerint szükRége \0.0 és sokszor megtörténik 
,'ele az, hogy mikor mlÍr megtalálta fl rendeletet, utóhb 
jut rn, hogy az tulajclonkepen mÍlr nem is ervenyoH. ItZ 
csak báJáva.1 lebet könyvünk e része 8zerzőjóDek uzórt 
a fó.rads6.gos és \'alóban olismeré!lro méltó munkáért 
bogy czektől a kellemctJens6gektöl megóvta. az olvasót: 

Dc nom is ismerünk a magyar irodalomban oly köny· 
vet, amoly a rendeletek anyagát ily teljcsen tartalmazza. 
Könyvünk az 526. 1.pt61 oz I I 7S·ik lapis, tohát közel 
700 oldalon csupa rondoletekben tartalmazott kihágó,si 
{mya.got ölel rel, ugy hogy már maga. oz a terjcdoh�m is szokatlan, mert összes büntetd törvényi kiadó.sa.ink· 

. A harmadik resz tartalmazza. Il kibágási törvényt, itt 
lSDlét pontosan felsorolva azokat az egyéb törvényeket. 
amelyek kibágbokat szabnak meg. Itt 8. kibágási rés1.-

Ha fáj a feje7 ne tétováz.ék, bauem B t ' · z ' 
m.ly 10 porn ol ... . I .gmum,bb mig�::
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han a rl'nllt·leti killllg:i ... nknak ]('gfeljebb' a (t·h;orolti"lit 
találjuk ID"g, 1\ rt·ndt·lt'!t·k "zöwgH hiab" kt'Tl· ... ,.,ük 

)!t'gt'mlitjuk ml"g, hogy a kÖDY'- lt>gutnl ... ú rt' ... ��· tar
t'llmaua JI n'nrlori l,iinktfi eljnni"rn l"lluutkozn O"'�ll'" 
�latll\"oht "rIt :17. ugyvitdt IS. ((·llIit II killágli ... i lliro 

IlJtti :.Ijara ... minIlen t,·kintl'rhcn tdjes tU��·:\gl.'t fl�_n,.l i 

ehlwn I muukablln_ A kiinyy targymutlltoJót b kulon 
ftol hl! t'mlih·nünk. 1','rmr;"'7.t!te� lennI:' ugyan. hogy min· 

clt'o JÓ könyv " K.' jn ht;>tün·ncl!· ... LlrlZymllt:llo\al _ rendd
keznek ; mintán "z azonban a t iinpnykis,lá--oknol tl'hh
nyirt· hili.nuik. m\úszinüleg az.ért. Tnt'rt dké�1.iH;':l' nag) 
�llnk:l\'nl Jár. cnnt:!fllgY8 Ilt'ro fe}e .. lt"gt's kienll'lni, hn:-"," 
pnnek a kőnymt'k lj», oldIlIa ... t�irb':nnlltatújn \ 011. Próhak 
altIlI �yrizórlttink Illl'g róla. h og:' a tárgymutJJtó �nimo-

7.a"lÍnak t'l1át:i"':1 j .. n Il·g'IlIiJ:r.>obb gonddal ti,rh;nt. Yl'göl 

mt'gemkkt'züok II könyv kül�ó kiaIlit::i ... al'úl. _\z I ilO 
oldalft'i munka jóra\l\ló, dt· megi" nem ,.;ok t�rl foglaló 
papirou '-Iln nyomu. u�' hngy nflgJ h·rjcdt·lml· mel
lett uim· ... nl)' Dag)' olukja. bogy az kiinnyl')1 kt-?l'lhdii 
Ot! It'KH:n. �.\"omác:a ,'ilágo� és elsórendü munka. Ha 

mindl'1.ekhf'z hozzá\'('�z"zü� :l kun.F t:>ino:'> e'" tartos 

kijtj;�.··t, u�." azt keU mondanunk, bogy at. u lIyulcJ; 
korona, IIm.·ly :'trllan azt minden csendör me�kllphf\tja. 
II (,�I,?fldórt t'g)' olyan kön.n hirtokába juttatja. Ilml'iy
n�k il tartalmti.t drága kötetek hL'l"iI.�arhi�a utján Sl'm 
sZli'rezbcti meg. l lL' I�gjohhan dicsóri II koo}\ jó é� 
"'l,ükf;l;�{,S mivoltát, bogy ugy az igaz";llgügymiuiszter, 
mint a btJlüg:Ymini"ztel' szakközegei II munkát Iltviz ... -
gáltak "8 a1. elóhhi !I�i(j/lll 191 1.. fiZ utó!Jbi Pl·dig 
l :!!I,::!li \. V-h. 1 !Il�. 8Z0mu rendeltlh�nll kijelentette, bogy 

li mu felüJlúnlltntqll1, az Ju·lyt;>sD(,k és k.ifognstalnnnnk 
tulultatott l: " ha ... znalatra elfogadtatott. 

A madárvédelemről. 

�rár tril,b l:zikk fuglalkozott a madúnedl'iemnck II 
l,'s\'nr1öruk f(:véu \alú b'rjl· ... ztés(' i;� nép1o\zerü",jtpsé-reJ. 
.-tz t: rc!t·I;IÓ,lés m'·:.,n,o\t !'il ndlOl az erflt·klúflébnél to\-ahh 
i ... rof'nttk, IImt.·unyihl·n c�"ndörcink ör�körltlh'ik kt-rté�z
kcdo. �azrilllkndo (·mbt'Tl·il mt'S tudták nyl'l'ni 1\ IIZPp. ,1(. 
legfókt:llt ;,:u7.,ln<'8R'ilBg hasznn!-4 t· � neuws czl-lnok l [ogJ 

ruindazomHtal nehezen halad a. madár>édelem fuI karo· 
la .. a. az II kenó me�erte� hijliD meg nzon is mUJik,� 
hogy házilag kt·lló eszközök biján Dem lt1dDI\� fesz�elo 
odut könnyen elöó,llitani. Ezt ft nehéz!o\eg.et, l,smen az 
orintlwlogíni központ is, md."llt'k Yl'7.eto;;f'gE�lwz sok 

kel11ezó;;kŐdó. erdeklödó fordult, kik mind vnlnmi czel-
8zl'rü, házilag könnyen elrilillithntú odumintIlt ketil'k. 
Pl"llbak. ki�erletek utún sikerült Yegr(> ft rendes odu
minhmak lIle"Ct,ldó. huzilag könnyen elöl'dlitIH�tó formát 
tal;\lnl, mt'l';uek It-irását az ornithologi81 kŐ7pnuttól 
mt· .... szt·n'zvl.: siett'k közreadni azért is. rut'rt II közelgo 
t(,I '"'1\ legalkalmasabb t'Zt:>D b:ízi milltAju odu k elkcszitEi
fl(>ft'. Az odu alapja 40 cm l.lOsszúsagu fűz, nyór, égPI'. 
�tb. farönk, melynek átmérőj\' 16 tm. Jlyl'n oclullR-k 
való farönköt október nonmbc-rben kell �ágni. hogy 
tavaszra az odukHt elkészithessük belölük. Az elkeszites 
abból ILII, hu�" a fentirt nagysnf.,rtl fahengc-rl'ket köze-
1",:'11 hosszúban atfüreszeljük két Cg.HD)Ö félheng(\1"tt'. 
A7. l'Ryik félbengerre felülról számitvn 3� etm. b�&z
s1.ll�llghall Rl'ányosan rál'sjzoljuk a feszek· furat alakját, 
meh'Dek széll's�ége fent 8, alól l :? cm. A rajz körvona
iait -\"a'itag sJ;enDel vagy feetekkel huzzuk meg s azután 
fl má··dk til;zt8 félhengerre fektetjük, hogy a rajz pon
tosan Iltvitessék arra. A fészek- furat rajza tl,hát a fel
lwngereken mt:gvolna. Most vesóvel, kapurókeasel. 
ugJnt!vt>zett kaoál- és leknóvájó �zerszánunal kimélyit
jük. fIlragjuk a félhengerek('t mindaddig, amig o. két 
hf>ng\ r(t>l egyma"r8 i1Jesztw, a teljes fé .... zt'kodu alakját 
mutatja . .  \1. odu falát belül nem koll simar& faragni, 
hanem érdesre, szálkásra, hogy azon a madár kapasz
kodni tudjon. Az igy elke'szitett odu részeket összekö
tÖ1.,"". füreszporral megtömve, szellő8, meJcR helyre 
szltrndlli t�szszük egy par hóna.plg, mert ha. azonnal el
ké>szilve kihelyoznénk, Bzétrcpedeznc, vngy elgörbülne 
l'�nk.hnmnr. Mikor az oduk teljosen megszllradtn.k, akkol' 
az l'gyiJ\ (elbangart fehil fi röplyukkal szemhen, {'Sflyar
fejes liZ\'gg(·1 az odu ft.·lfüggcsztéséro ndó lé{'zdarahhoz 
erósiljük, azután h�nt fi furaton alóli ré�zhez szegezzük 
a lé('zet. A másik fólhl'ugarre körfúroyn! 1'6 cm Iltmt.'
rüjú röpl'yukl\� fU TUnk. ,'igyázV8 a.rra, hogy ft röplyuk 
menetl· felfelé irányuló legyen, hogy IlZ eliö bele ne 
esapjon fi széll'i simám legyenek farng"a, hogy II madár 
Illeg ne �ért8e magát rajta. 

A két félbenger összetarlá.slÍra 3 cm. szélt'1oi horganylIlldog ahroncsot vellziink s apro RZí'glikkel erösitjük 
0:111 a metszés menehin kétoldalt. 

TIúlra nm mf;g nz odu fedelzfÍ.rójn, melyhez t'gyik 
011l,,\(1O domhonl, úgynevezett szél deszkát veszünk azért. hogy az l'sőyiz nem áll meg ugy rajtn, mint a hlpOS ile�zkn.n s Igy nl'm korhA.(l bnmllr. Eire D dcszka.dul'Ilhm, mely SzoroRan a. felszegczó leczhoz hi.míl�zkodjk es 61. orlu körül :l-- 1  ujjnyi párkány t képez, szegezzük feJ az odu fl,lrfLtánál \'alomivel ld�ebb á.imél'Gtli hengel'C's 
fadugól. uR,Yelvc Ilrrll, hogy SZOrOsan ne álljon, mel.t �.kkor IlPhéz IiiI'mcIni az öszi és tavaszi tisZÚtfllwknli l. 
U�."plni Ill·1l nnn kiilönösf>n, hogy a J'üplynk fal .. ő SZ(oIéIg nt.· l'I"Jt'1l II fadugó. mert akadályoznil ft mftchir heP� Itijllrá

.
"nt ;�z elmondottak k ihlnYt.bh nkgórtJJtllós(>'!' !I" Ilbm nyllJt tó.jékoZllo;t. 

Ilf Y t·lk(,�zl hl· hó ZI odllinknt, korn hlvnszlizal .\lIanlhj beIYAlkn'. n k�rt. 
.
nd,:ar fáinak dein, vagy keletre nózö, fURgrl,rPM.·n nott ugalrn, vngy fák közé állitott 081,10-pokra,. ruflakr.a szegen'c fl. földtől :!_;j m mngossl\ghan klh.,lyczzuk. De hOlD' tavlUlzszn.t h08zno8 mnclÁr-J Inkokrn sZllml�h_ae!-4 UIlk. 'ne fel('rlktlzzünk meg téle n ú t  

---.----____________ ::::::::::�::::::::�:7::��u�t.�I:'.�.':e�'-k�.�. '�I�J� .. �'n�k'�,.�,�.�':,:"k�t�"�l n�i�h�· k�.�t.�:.������ tJ, 
B U T O R 

kéupénzert v. réllletfi!fl1élnl legjot!o1 osabb úon 
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ÁL'l'ALÁNOS ISMERETEK. 

Nők mint föJfe,!ező ut.>zÓk, 

A Föld {ö)(tldezéséotlk történetébtlD sok olyan n"m t1EZ�
IlZIlT bíres utazó férfiú nevével találkozunk, � lut 
útjában rt. felesége elkisért, kitsTh'a . oldalán minden 
m.gpróbáltalá,ban. Újabb időb.n �edl� találkozunk a 
CölCedez6 útra öná.llóan induló DO tIpusavaj IS. . 

Már 1 753-bBD volt az észo.ksarki fóJfcdező úrnak . ��I 
I\ldoze.ta, az OroSz Proncsic86V Anna. személyében. Fc

.
rJc

nek az volt 8 Cöladafa, hogy S�ibériát beuttlzza, II mlk�r 

az oroszok eIroglaltak Észak-Azsiát. Fiatal �elt)_sége elk�

sérta. A telet ft 72. (oknál töltötte az expediczló. A mI
kor oz élulmut szállító hajó tönkrement, ft legénység 
negy része és Proncsics8V Anna is 6.1dozalnl csett II 
nélkőlözéseknek. 

Livingstone, az újabb idők legismertebb fölfedl'zóinek 
egyike lelkesedéssel beszél arról a halAsról, melyet fel�. 
ségo csodálatos bAtorságg, egész

. 
kőrny�z�t�re wtt, a mi

kor Afrikát AlutaztAk. Az akkori rtlndklvuh módon fhad
sAgos és nehez főlredező utazáa minden vi8z�ntagsAgát 
h6siesen tfirte férje oldalán, míg végre az egeszaégtelen 
klima őt is elpusztította. 

BuUack-Workmanne, mint már e helyütt megirtuk, 
férjével együtt a Himald.ja csúcsát mászta meg. fl mi a. 
Mont-Blank megmAszbán!1 basonlíthatat1anul nehezebb 
és: fáradságosabb vállaIkods. A levegó oly ritka ebben 
ft magasságban, hogy az alvást lebetetIenné teszi. Épen 
ezért mindaddig még egye�len nő sem kisérelt" meg 
ez ismeretlen magasság megközelítését. Félelem nélkül, 
szívóssággal és lndá.avágygyal telve követte mégia férjét 
n mb nem fiatal ötven év körüli Bul1ack-Workmanné. 

Az orosz Potonin és a. magyar Ujfalvy is f,,16sógúk ki
séretében járta be Közép·Ázsia bomokpusztáit, Poto
ninné megbalt az uton, miután kétszer átutazta Mongo)
országot, de a párisi születésű UjCalvyné szerencaésen 
hazakeTÜIt 1'ibetb61 s uti élményeit vonzóan meg is 
örökitette. 

Pellryné ugy amerikai cszaksarki {ö}("dező úlra. kisérle 
el férjét e 15 kilométerrel köz�lebb jutottak az északi 
aorkboz, mint Fritjor Nanaen. Wilbelminu RumU/:lsen 
pedig fivérével, a bires dán sarkulazóval Grönland olyan 
vidékei t járta be, bovA még európai ember nem tettu 
ft lából. 

Az önállóan fólfedező útra induló nők közül egy bajor 
berezegnő volt egyike az elsőknek, a ki vagy tíz án"l 
,",zel6tt a braziliai trópueok fölkntahísa körül RZt'rzutt 
magának érdemuket. A nagy energiáju not szülővárosa, MünkbtlD az egyetem diezdoktorává, ft bajor királyi ludományos akadémia pedig tiszteleti tngjtívá váloRztOtlO. 

'rrcnFlcb-Sch"ldr}Qno. s ki vagyoDos özvegy éH Orvosdoktor volt, Némot Kelet-Afrikát utazta be töhhllzör H 
mint orvos, fl bensr.ü]öttek bizalm át ie megnyerte. BIUor"I\g& ('R h ahí.rozolteága oly nagy volt, hogy mog II legvadabb törzsukf't ,ie m�glátoglttta. A bátor aMszony föl. leppeénck 11Iztol\llIigaval éli méltósRgával anynyira tudott 
fl. vadaknak Imponáloi, hogy bennu fóldöntúlJ hatalmat 
láttak és s;'rletlenűl bsgytlÍk. 

l�gy !l7.t:p lia tal éFl gazdog hollandus nó, Aif'xine 'finne i� . f!�ámo8 fölfudoz6 utat tett és tanulmányai a fnldrsjzl I�mertltek gazdagftádboa tetem oson hozzájárultak. Xagy tetterő es renditbutetlen elhatározá!:! jellemezték ozt 8 Jistal n6t, kit az afrikai benszülöttek 
Bzépeégr.r>rt ,;gi látomAnynak 

. 
tartottak, do a kit pénz"ágyból ;W (lveg korában végúl megia megöltúk. EIPU-

dicziójának komoly, tudományos súlyt akkép adott, 
bogy Petermann, Henglin éB St�ndDur .. turméaz�eltudóao
kat is fölszólította ft. csatlakoz8ara. Az osszus koltségekt-I 
ö viael� s Buston szerint évenként 1 20,000 ma.rkM 
Aldozott e czt:Hra. A klima által okozotl szenvcdésck ell�j· 
nére is messze h�hlltolt Afriká.ba. . . 

Bischofne Kolet-Azsiaban, Kóreabrm, KlOáLan ('fi r,'r
zsiábon tett nagy utakat. Különöse� �rcdmény�s ' ti l I  
tudományos szempontból Csuao kinn I tartomnnyhHn 
tett utazása, II hol a mongol fona.tizmus tetőpontJlÍn �IIJI. 

A legkivá.lóbb női utazók egyike egy béc�., nő, PfoIlT.·j' 
Ida ,",olt ft ki tizenhat évig utazott gyedul, néllll IIltlg 

nőkisérut nélkü! is. Majdennm az egósz fóldet bcuh\l,rll 
olyan időben, 1 81-2 - J 858 közt, a mikor n k ö zleko:dö 
eszközök még a -lehető lagprímití�ebbuk voJtek Ói f1?k 

olyoD ma. már ismert. országban Járt, . 8.  bovA. ozulolt 
még senki sem jutott. Allami o1tal?mba�. eem. �olt ré-hz�. 
n mi pedig ma a föICedezőket mmdenutt vedl. �lltlt,�n 
Palesztinát és Egyiptomot beutazta és Izlandot lS fol
kereste elsi:l Cöldköröli útjára indult 1816·ban, mcly 

Brazil ián, Csilén, Tahitin és Perzsié.n keresztül vezuLtl'. 
tB51-bun főleg ft Szunda-szigeteket. Borneót, Szumat�át 
és Jávát tanulmányozta. Minden kiséret és fugy�6r nel
kül ment a. kannibálok közé. Később Madagazkár 6ZI
getén hosszas fogságba került a az itt szenvedett viszon
tagságok annyira megviselték, hogy Bnnak követk('z�hen 
balt meg. 

ÜPEINRHEZ. 

Az erdélyi árvíz. 

Az irlén mé.r hnrmadRzor hnllnla7.il{ fl pllnttSZlJb juj
szó Imz!ink erdélyi része fel ől. Hi",zen baj, �ZeTl'nCHot
h;'Of;Cg, elemi CBllpás akad mindig bovcn CH minch'n{p.ló, 
rle az mnr mégiH tulontul sok, ami 8. Hzogény erdólllt'
ket most ogyfolytában meghítogft.tta. 

'I'nvnRz idojén nz olvadáRból mind�n évben jelentlwzö 
ár\'jz : a nyn r elején a borza.�ztó vihnr H v('le Hy,intf;n 

anjz k most a nyár dereka óta ColytonoH CSÖZéR foly. 
t jin megint chak árviz. Amit II tnvusz i árviz mugkimr.1t, 
U7.t tönkretette, eh�öpörte o. tornndóv,li kupc"olo.tm� nyú ... 
aradáR H Rmil vólet!r>niil meg ez is meghagyott, Itzt 
l"t\Hzhon elrothat,lztotta a. most tőhb m int (lg) hOfi!lpl':: 
tartó esöz{ih, vagy elVItte az CHÖZCh folYÍlin ml'droik
hől kilépett rakonczátlan plttakok éli folyók Hzc'nny<'s 

áradnta. 
Szóval : pUFiztuhiR 111. egéRy. vonlllolI. H n'uulú"'lIl : 

ránk jön n. tól még korn. őaz olojén. 
A mOHl!tni árvia ugyan majdnem állalltnosna!. /Dond

ható flz CgéHz orRzágrn. nézve. ml" '� uhol ('Hnk Fiímhfí. 
lyozll tlun patlIkak éH' folyók va.nnn!" Ilzolott mind lilly_ 
Ilyi !"1I ml>grJngnHzloLtn It hcgyekrdl bolojuk ömlő t� iflWg4'H 
eHavi z, ml llt n. tnvlllu�j l'ohnmoR lHioh'odáH Hzol<tll. Hu 
mpg ri védőgátak Imi Hznhú.lyozoLt Dunll es Tiszlt 1"1 r,,
lelltmbe l'jtl�tte n kiirnyóktill 1t.',"'6 "RI'OMOlt Inkn�' lig:ll, 
ml'rt �'7,(.!khr·n iH tl'liíponlját ért� ul HZ RI'IHhiH. Enntilfog\'8 llZ únj? pURzhtófmil6! mind('n felr', lilÍlOl'lllh. 
Mok lHllyl'fI ml'g epen tönkromr-n t II In!(QHIII�g. J)p mpgiK 
l:f.(tobh kárt Mzunvcdett II \fÚTltmflrOH, H1.iiligy, 1(ulozs, Hzolnok· IJohoklt, Htb. nirmegyék IllkoHI"figa, murt 1'1.0(.;
hen fl megyékhen a IlzaLályozntlun 'l'iH?n, Hznlllol'!, 
KrR!i?nn (OH Mar08

, 
folyók áradósIt lJ. H'tUJnf'ÍllytS fáid" ke�, kcrtek.�t, .. Hzőlóket <is pusztákRt Ilogyon ,'lok hnlyen 

t�ljl'lum Alon�o�tp, egyeK helyokon n vÁ.roBrÓR7.ckt,t, rrgihh lu\t.nknt � VlzlnIalmok at megrongfil lll, !cfllintött" , ÚR'.' 

t 
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hogy az elemi csnpH.s okozta eme károkat még Rokó.ig 
nyögni fogjn 1\ 8or8Aujtott lnkoBság. 

.\ kÓIll'k, IDl'1Yt'ket II jolen sÚ1IDonkbnn bt.'DlUtntnn k, 
1"IDI' ]pirlmtEttllln pU!o\1.tull\'I I'gy('s r('�zuiröl luló rolw'·tPlck. 

RIRER. 
Egy csendőr mcgt.ámadtat.áso. I{l1l<-l' .JU1:sd. ",ildp!\i 

un,lll·1j l'liond6d Iwl)'j j til'órkődó!'i nlkulmliml, li�tJJlh'1Il1Jt'r 

:!�I.(>n, újjl.l nl'gyt.rlki-t urnkaT. HiklóK kÜZH
.
(:gbeD, .ftl, ill

Illiu c�l'ndjf,a\'IHli'wn ort HiHcllllf Ijörmt'1., HIHcllOf l\flDl'Iul 

l'� I\nlln ,IÓy'iluf I'I1k168i lu);,oHo1. lDl'gtzimflrltl�k (ih egy 
f,;lhigbhlll rtljhUvti�\'a, I'u'll)lOlUl.TI mcgeeb" Hitoltök, IDujrL 

IWlltg HZ LitÚtI kÖVUlktlztéhen t\htlélt ('Rendőrt lefegyvo

l"t'zll',k, 'IomronyÁt Ő88zlItörlel\, öt magl'tt pedig (t'IU'vPn',

vol ii�!lzl'\'ert(,k, A \'fi.IHngo8 hlliyztJtbe jututt l'Rendőrt II 
tonihhi Lánti\lrna1;j\�tól egy urra haladó I'Nldőrjilrőr 
mt'Dtpltl' mpJ.{. ml.lynllk l'gyik tagja, névleg Hnhl'iZ .JI�
IlIlS lI'ndur. Il cHt'udt'.ir Ll'lntnlmllzl\i közül Biscbof Kon
n\llut hU'lOD!u .. únil. élCll"eszelycsen m('gfll'besitlJtt�,. A tll
milliók n �íklOai öP; altul elfo�lltnin, az ottani ku'. 
jl'lnlshirlJ�á .... rnak l'ttadathlk ](uter l'Bondör HÓI'üléllO 
... ulyu .. , fh, nl-m 111 .. tVt'Rzi'!yeR. 

Kórolem. A mll.rut-tflnlnmt'g)·PI X}ilrlÍfhemt,tt- I,öz .. (>�
Ih'n i1l1umn'lozfI HI'nk" "liuiJy c!\t'IHlör kéri KUVIll'H 
p,"nt'!ol. li'uhiiw :-;1\111101' f'8 ](il'Hi !idn. csendőröket, hik
kl'! PHil jUllmir 1 ·I�n liolozH\'nron próbllcsenlliid "11.1'\
�:il tl,lt, hu�y l'zimiikct vl.le kőy.öljél{. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A könyv rabjai. Egy olo.�z lap legújo.blJ Hzámnban 

l'nl.,kl·a IlluulmAnYl közöl I\zokról II lndóBokról, II kij;: 
II könyvnek l'Btl'!k áldozatul . Az első jlytm lIiyftlóság 
1'�rlitO!'lztpnijllz görög hölr8 ce mo.tematikll8 volt, IIZ 
I\tl'xnotlrilli küuyvhir igazgatója. l�z az olvo8ás 8zenve
d"lmdöl mugHzI\\1ott ember lDugvakult R akkor inkább 
éllez�"lIel ön5(yilkoll8lt Jútt. semhogy le kullJun mondanin 
kön) Vei ről. A7. első ó.ldo7.ot ulftn a tanulmány ll. kcsóhlli 
1;\'HlB'll\dokb61 is fölumllt töLL tudóst él! kutatót, a ki 
val6bli gglll könywi közt lUllt mt!�, Köztük VIlD Pclro.rkn, 
It �i ftlJPt VI'r�dill8z mövl'iru hajtn találtuk l..JOltlln 
kőn) \·tl\ra Ullzl!dll mt'lI"tt, J Nopolcon oe,,"t meg
Iqlllh'IHIt'1 olvallsllk II Iilitábnn, E7. 1\1. t:'mbl:r, II IdlJt'n 
aonyi R1.I-nv.'i1t<1tlm loho�ott. 1\ könyvt<t él>; az 01\'811nl>t 
t ... m Indlll nfilkülözni Ilgy nnpon lil'm, 'fermellv.ptesl'D (,z 
li. fÜ)Jq�yZPM mfÍg llrról fi. Napoleonról l;7.ól, ll. ki Hutal  
l;v .. j)wn vihliza\'oDultllo (·11, 1/7.ll raZ kunyorl'l tlH'U, mnga 
l(f�r,-Itl' n rolu\ját rH minclenrül ItImundott, LIIUkhogy 
ktmynt W\hl\88l'D. lIogy tud,ósok 80knt ltldoznllk ItönyYT�, 

nz természetes. így Antonio Flnminio, a tizenha.todik 
századbeli szicziliai bölcselő nom tartott szolgát, maga 
vhArolta bo és készitoUe el 6nnivalójri.t. A mikor II 
SzatÓC8, II kinél mindünnap mogjelont, egy Dapon 
óazrevettfl, hogy az öreg tudós almnrad, nyugtnlankodott, 
az ablakon kere8ztül h�má8zott lakásá.ba és ott találtn. 
boJtan kcdnJH Itönyvei közt. Mottoley, fl hiro8 gyüjtö 
oly fcItékenyoD őrizte lh:dvcs kötetüit, bogy og}'otll'1l 
ll'ltogatóját slJm l'rc8zluUa bt;! kónyvfnl'll.ba, mert aitól 
felt, hogy n ]lor, a melyd járlÍ.!m kkBl toh'urncl" . nrt 
kónyveinolt, Egc8z jövudül mét kónyvl'c I.dltötte. s

.
n ml!wl' 

!I. vu laOl ikol' gazrlng �mber mugba.lt, csuk annyi pénzt 
IniéitnIt nAin, li menny i elég volt II tcmutésére. 

Élö halak fogyasztása. llogy • halósi\gi ez"IJ/Uy

rendulülük dA.cznrll egyes állatok kimóluti idOszakaibn,n 
is "lIwlüuk azolmak 820 nllatoknak o. hustÍval, lut fl. mu 
már igen tökélotessó ftljlesztett bütőeljárá8oknok k,öszön
bot jük, o. melyok segitBegevel a megölt ri.lI8.tok hÚSll 
hos8zu ídüig toljeson friss állapotbno ül tartható. A z  
ptlt.ll!vizi halflknl 8. hütöcsarnokokball egy évig is  ollurt
ják, Párisban p�d lg az é,· mindün fizakábltn bapni 
ausztrl'lliai nvulat, II melvek olyan frisstdc, mlDlbt1 cllok 
{'gy Ilnppnl �liöbh lőllék �olna, püdig az út AU8zln\li filJól 
HI tIlto rt jó nóhán:v bólig. Nngymonnyispgu élő Itlngeri 
hal importl'tlátiliva l Fmncziaorszl'lgban mór többször ki�ér
lüteztok, do eddig mindig kuclarczot vallottak. f{C\'lihbbó 
kényesck az édes\i7.i balllk, li melyeket vizlarl6khnn 
mindl'nbo,'n 01 luht"t BZlÍlIítsni, II mi ozonban olykor 
i�('n körülm6nyes és 80k neb�z6ógg(l1 van összekötve. 
1\Iotit azon han Gen fből egy 8zanzlÍczió8 tudományos fel
fedezéR hiro prkczill, a roülynok alapjnn n jövőbon 
lahj,n sikeriilni fog II hidegvérü lI.l1atoknt mtJsttlrsógeH 
fngyn,:n�t6.'l útJIÍ.D iR aokáig élve eltarloni.  Uoou Pictot, a 
lovegö esoppfoJYÓHitáslÍnnk íttltalalója 8. g0011 L'syotom 
hiro'l tanári! u�yuniB errlollcB lüsérlctukut folytatott arrn 
nézvo. hogy hogyqn visplk�dnek az élöbolak n hjd�g 
huuallÍslivol I:Izl'rnbun, Pic let többek között t:'gy Cdeavi1.i 
halat 7.Órus alatt. 20 folml hülött vizbo ragyasztott és hó,
rom hónapi� ilyon 11110potbnn t nrtotto, 01\lII\n 1\ jl\get 
ml.golvIlHY.lotta" m iru o. hal, fl mcly há.rom hÓnnpig 
úlutttlltlnDtJk Ml8zott, ismat élulrti! obrt'dl cis csaklHlmftr 
fürgrn uBzkltl II ",ízbcn, A kí8crletböl ozt köv6tkezh�ti 
Pic let, bogy e�yll9 clutorgunizmuHok kémiai viH8zl\bntn
Hait az organizmus mq:;Rcrlcfiu nélkül ilyen módon 
ho"Hznbb·rövid"hh ideig mtJg lt\bet 8züntetni éR Ilzulltn 
újb61 f'löirlézni . A hidügDtlk, n melynek n kisérlot i 
ultntol'flt k i ltl!lzlk, bizonyo 8 ho.ta l'ok közöt! hl1 mozo/-pIIH, 
IL mdllJk oz illolü !'i II atol! fl'l'roeHv.I,to hZl'rint "ého?n"k. 
Az .,\dt'lIvir.i halait �fJ, n beká\( ':!X, némelyik J::yih:flljlll 
)ll·dlg !JO fokoli hiliegl't igcll)'l'1. l'il'lct Inná.r kil'oorllltlJi 
lIgylte ('gyclt5ro C fill It Í lhlományos értol,kel birnnl" do Ilzf'l't 

Magyar Köztisztviselök és Állami Alkalmazottak Takarékpénztára 
Köztisztviselői kM.sónök 

törlesztésre. 
r é s z v é n y t á r s a s á g  

Elölegek értókpapirokra. 
C",ládi házak és telepek 

létesitóse. 

Budapest, V I I . ,  Erzsébet-körut 12. 
= Telefon 153 44. szám. =--

Ala ptőke 1 .000,000 korona. 
I IIOl/llIlunk Itt·t('h'!..-' t.klrlkfl�n7t�ri kónyvtClkhr 1 Ol" b!.�r�klu:lt.ld. UUoII, mrlyrlld hllt IUJnapl (chnnndlull hlii Ir-knthe ,"dldl ludYl'71ICk ti Ittlhl'lunknél 6� (hal) bttHI �mallll flutunk lA t6kt.klm"'tDdull:vnnhiv�I.)2 Oly tlkQr�klJrt� UUIl, tnl'lllIll . belevli al. l. fon'banle'l.eH fl'lmu\ldbL Id61 ld ntm khll, !)11.". (ilt II fel belén omatol "utunk CA Ulkrklmll.d6 levon""'.!.) , 

Kölosönök lakbér letiltás 
ellenében. 

Klllfóldi pénznemek vé· 
telo é. elad�s •. 

t 

• 
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oem luhetotlcD, ho�y 8 felfedezés ala.pján eikurülni (ag 
alkalmas fagyasztÁSI berendezéseket taltU II i a mlJlyük 
f1(l8itHÓ�óvCJ o. bulnlmt fl, jav?b ... n fogyasztaÚ állapotban, 
rllj nzert �J\'t, Jt·btlL mnJd pHI.rZra hozni. 

. M81ac� 8Z0pta':áS. Willi�maoD H. W. nnHol ulllZó. n 
kl It'gulobb UJ8UlUCf dutn lolLött bOSHv.nbb ielöt a z  olt 
lukó mdulu·négerck Hzokásoiról érdl'kt!l:l ndfltok�t mond 
ul egy nngol f?lyÓlrlLtboD. A r;nnfuluk igen llitikulturájú 
nógeruk, de lnvAló mj'l'sek CB n 8zokncsmüvéMwt ben 
jú,rtasok. Legfinomabb inyosfllltttuk az emberhús, utána 
ItzonbaD nyombJlD II mnloc7.hús JIÖvetkczik. nogy azon. 
bBn II ruaJacznnk fi rendesnél is izleltlRtlbb JegYIJn a 
húso, nz

, 
flsHzonyok fl c8ucs(!wliikkeJ t'gyíitl táplálják. 

lUindtm fiatal m afulu·ünyn egyflzerre gyurmelt6t és 
egy mtl.lnczot 8zoptüt. Ep {Igy dédolgutlk a kis bivitó 
állatot, mint n kis csccsemöjet, és gondoskodnak rója 
h��'y j61 megbizzoll (n. malaoz ős nem a gyurmel.) é� 
kttun6en JuhusRen blJlőllJ falatozni. WilJinmson f1zt AZ 
európai szem ulőtt különös szokást több ízben iFi m('g. 
ligyoUo. 

A pestis fászkei. A pl'slisnuk harom fószku van. 
Az egyik, - n It!gvesztldtllmcsobb - MlJkka környe. 
kón, n bonnan fi mohammecMn zarftndoklók tovább ter. 

jusztík ; a másik f\ Himalája vidéken fukszilt és külö. 
nösun ÉlJzakindilit. ftlnycgtlti ; o harmadik a molyi. 
ket Kooh Hóburt IG óv ulőtt ft:dtlztltt fel - ACrika 
keleti portján fekszik, II hol n pestis némelyik vidé. 
ken olyan jónó.nyszerütln lép fej, mint nálunk a tiCusz. 
Ezok II fé8zkok Ilzonbnn I;obnscm véltnk v6szélyessó n 
ozivilizó.lt világra. nózvo ; n. tulajdonképeni kapu, nmelyun 
II postis mlÍr többször megkisérletto fl butörést n modern 
kulturn orszngaibo, Han·!"rnnoziskóban van, fl. boI n 
k b  inai negyed BZ nmorikai cgésEsegügyi bntósEigoknak 
sok gondot. okozott. Ott lépett Col néhány ÓV oIdtt fl. 
hubo·postia, 1\ melyik úgy ft kbioaiak, mint fl. fehéuk 
közíil is sok I\ldoza.tot követtIlt. A snn- fmnczi"k6i ható. 
ságok folytonos kiizdelmtlt folytatnak n patkányok ellen, 
mert ozekbun tenyészik a ll'gtöbb pestibbHczillu8. 'l'u. 
lajdonkópon ntlm 1\ patkfinyok maguk torjeszti!;: (l ptlS
tist, hBnum a pRtkEinyokon tunyesz6 balbák. KA!iCornié.
ban néhány óv tll6lt arrn a meglepö Ct\Hedezcsru jutot· 

tak, bogy n. vuszodclmo'J pestises bolhák tl)ószortlttltte) 
fószkelik be magukat n mólHlsok Bz6rebe és iJyllD pes· 
tissul inJiczili.Jt mókusokBt még fl StlD·Fronozil:lk6tól 100 
mértröldnyi tÓ.VoI8�gban is találtak. II boj veszed ulm es 
plll:ltisfószok kép1.ődhetett volno, ba vólelhmül Cili Dum 
C(!dllZták volna nz infjoziált móku80knt Óli kelld idöbt,O 
ki nom pU8ztilottlik volnn. 

Szol'keszl,ői iizellet�k. 

Ounal.fi,. tI cscudO,.. ,rr�kApjll. 
P • •  1. '.'j·rllcslllcgye. I .  'Hurl'·II. "l. (,111\1111141 1I1I'J)"IIU1kit6.1 

1I,··lknl  t .. It .. 11 mlU1l111t 1"·'7.lÍ.mít. 1. \ I'0l.!!hri jlll,iI'·lIl1li H'" 
rr' 'tr, ij,'l:u)"nyl,1 Ioirrlllk. I. :S"lIli I;nl""I,I''''''' lI�tI\U1 mindulok, 
II kik 19C"N. ('\ i  """ lIIln·I" h" i!',·,'·1I lu \·,,"ul k"1;'·1 Irl{r,.I�MIJ, fll. 
Imlúrl>r."�1 l .. rl;tlllm�"tt Ili'"laJ"" lap Illr :.'I,·Jr.lu'·H:IH·k IlIIpjRlI1 
1i·1I .... I,·U', líllulUj I'"I,..tltl IIJklllr""ÚI�IIlIll, '";.!\" ,.hh,l, Ita /lulb 
J"'I.�/flll{i""II.IU úlluu"k. j('llí l,lln IIl./Jk (dli:\ I  .. 11I11{" kgalfil,lo 
tI. ':ÚI{ ILII·g�l.a"illí� 1Il�lkf,1 t/l1yll"l{l'H'11 1.!)IKAltal.. kik ' " �'T 
mini Ij"l,h iwlök "/.1'11 .. ki!"ul kU/I,r··IÚl'l,··t IIw/.;"lól.(j '�Ilil" .dIJl'I;, 
l U.!!.'" lilii" llIiJ1(i�,�/.:I,,·n II kflL!z,: I ,:ld lIupjril IIt1"g,'I,ll6 1:1 1"," {dJul 
tolk ily IIlkllllllll/fi�lulll. fclL,i",h'IH'/I ,..� \"I'I{I""'('II �l"II(Alll t i  IlIini'''·'L: 
IWl.ult kül" .. h",;;.." 111'111 "·,."illi. J J. \liu, llLl.pk III lí.lJullli �llJlJ{líllll 
1"111 \(I�.\ uhh,,/. Ims"nJ(, k"z�z"I,..,ílutl!;l1l �/"t/,ifl ,!�il,'g l,lJwhl/lI' 
l"" millIIkM HI·ud,,·li �lI<lIIl,I:\'(Ok, II kik u )1'11'11 /lkimt HIJUc'. 
l,".tul/'nllk lLupjfLll 1'·'II,\"lq.!11' ulkl lhIlUllí�"lIl1 '·II'"II.k ':11 Iq/IIIM,h 
,,{,rolli {Ii 1I1f·j.(Ml.llkitrl." n,:lküli .'IZ .. I;:tIJrlt/lt 1I1111111nuH ki. l l l. :\11/111. 
IllOk /Il """mi Ifi;..".\" kiiztllilllitlnn� i il{lIl.j,'nl,h alnll "lIit II/I'IIII./; 
IU'n 111/;1I11I1I1I,01t ulilldkc'-t 1I1'lJIln.1i 1IIIIIIk'11"k. II kik /I j,'Ir'1I "k. 
irllt kll1.úl ,;I"I';m·k Jmpj(m 1.1I"lId,·, JlIiIL6�I·g''''1I IUlrol/l ,'" .j 1111.". 

�lIkÍ((I .. n"'Huli f"J.(llI lkllJl.f, .. t mnlalllUH ki. �1 .  ,11,·1 1:" 11","1 1'l"!III. 
tllth··k ,;� 1 I.\"Ul(lhJ lllIu ' IL).'.'· llyllJd, ,:rllPll 1/11/1 1""·Ml1·�,·,I'�n ig':II.' 
jOU"hultnk. 

G. I{_ c.�Cllltdr. I. 500 k"f<mn �'I  1I}"1I�,líjnt knr. "l.. ;\'.tll 
dUlLit III 

PostJ�. Forduljon lilluie,f.rt 0KY jrlnc\ \I IIlCyn;,lhl. 
ez. �2 • . h udí,lur\ ,lny,'k RllIJljrín kotdt'II fil" lui. 
G. B, cS"nlI6r. A lll. kir. IÍ.llnllLrolldör�'·'Iltr",1. 

IC F. ez. ŐrmcAtc... 1 . .\ I,f.ly{·,... {.Po illl"lt!kturllIlYl'k nlllfl 
jAn. :1. Mllllltmklt ki�lIJlJllíllli ,.� " 7Jlrforlít I'l'tartllni knh,I,.�. 

JC lll. (Jnll. Egyouruh{lznti (·ZU�I·kIlÚI I"."r.{"tl.zlu,tl. 
1((,0". C�oll,uir úr. 

$. L. t.''IClJlldr. ZlInrnlÚ .. t kl;pc7, tllf'rt IlIml 'I I\nl·"I,.I"'IIIII.I\. 
hllnflllL II klJI IIh\I,",� lIló,lJtíllnk kí'1I joghllnllllllk 1" 111111'. 

J. A c.,;wllddr é" 48. Xllllu;n'uím IIw/lkupjrik. 

J OOO. l .  Alt mnr ,J" c"gí'lt":·k m"�fJk. �. 1/.1.111 1111\·. 1 " :11. 

NYOlilOII. NI'1ll hllllznhllrn l .... 

Ln cl\'lIlté. :\ fuhl/(oml. II foldrnjzi, n 1II1�l"tlllli rdnk"k nwr 
1'llIi. " 1lIIll&lf"j '" nrl"o�i, 1\ IIIl:.:ul�· ,'., fl kllfly,.·k Jll·,lil{ ulluM 
hnn II IlItlHlII,iJl.\1 Jlllkllpt,úk . . \ 1 .. >nmk'·'T11 II! illu 11)11111111'," I4:-Aru 
int ' 

G. U. HujlIo 11,'111 iIll·1i mC'g. 

nlncsl őrlllester ,llr".}"J{.n· IIOIU Il.\"rl. 

UO",III\,. I. ih-III. Jnb'áuez. 'mlig,'I, likoIH)(!illlu ,. ,.J.lhtJlllrl 
lur/(I· lltnrntJ II Illldlll".�1I "'"l1ml"I'IlIlór�i,;.! 'l"tdlllnp·r , .... S,.itl: Ih·". 
1{,"riúJuhl,1 1 BII,III /J,.�I, Zrill�·i,". :1.) ';7.(\rti I,,·. A ,fnli. 11\'\ II ILII,\ II 
I{IJI :-i,·luwi,lc-r HIHI .. lf III\c"i t"t�n�·h/"��l/léJ IWiOIl, r / l. RlIllrl. 
,,/I�M"" :10) I,'/wt 1lH':.lr(.mlclni, III. u.t.iIl�·'J11ll1tf"I,,·h.lhr1. ILno;7.ulaJntort 
urlnpnkll( /lNhg II \"Iícú f('J.(yh6.7. iJ:"u7.l.!ntó�A).'n 1.�fÍl Ji'jn. 

A ":r.cl·kCl'lztliHtig n l'I:r.olllAlnttal ICfIJW�olnto.'I k(\rlli'. 

�nIO'(1 {OH 1Il'.vtolen lo\,olol[ru nCJlI válnljzol .  kézirato t 
\'''�.!<ozn UOIII IUl. hwfllboll lJe,II� ('/ölnl, Ig.ou kh'('I.tnlo8 nly 

l\sclulclum "AIU/nwl. hll. a \ fl.ln�z k(o.lIl C"!si'gúll(11 

IhJ:"\il IIl'lIvAllo'lllll IlIeJ,:" lI('-lII ndhllM. 1{i'r.lIlJc Cll nél

fng-vn n l " n'lólnknl, hogy IO\'tllclJclccl IIl'lycgct Ilf' Jclllfl· 

JOlICk. 

D \. I .  :!IIO k"mull" p,',"lijm \nll i..-:I<np'. � :i. .\, .. 1�l.ő 

',.oIK(lllIli illt) II I "KI;i,.I{·,.dl"Mi \111.'.1 u)"lIl!llij 1J�lIn'l! ki�(" l,ú�,'lIlI'lI 

1110111 1,.'11. 1"'/lP.tÍ.mlh n� 
tHU:ffot/l�"\ .  :S ':/,",U");. ��flrillt JO(ltÍ.�,�rt Ir·U1w fflIJ,·tt'ntfllHlIi. 

IC. ('I-IolldlJr . . \ulluk Ui Ul'>4 .. k'I(I,II.I"u. hogy [",...\"III,\);'hn Hltoh' 
ultÍ.n )lOlJC(Lri ríllullI/lL!lJh:tÍ.lutllIL 1o··pj"I1 • .  \1. nlltÍ.ttí�i ill,·lnH(n�·,.k II 

r"lülúl/lU(IJnt i l lAn hul 11I\t r,. f"1J1.I ,)"illlllt,·,k. 

Tnll)'1 " . ez. (ÍrIII. l{m·lmR. I. .\. /flthlll.lllnll lIjjll)'UIIJnI.; 
I'lliifl.;71II1(1n' "'lolj.j"Alú 111Ilill"lÍ, grl\phit, liknpodilllll {. .. "l\IIIII(1/l1" 
11II"';:"lItomIJ 'I'n lllllly"r c'.� :-il'ill IJrog,'riiLjti.llulL IBudIl IW",I, V. 7,rillYI' 
IItNIi 3.). tU! ujjll�'ollllltok {(oh ,··I,.I.'hl'1. Mlllk"t·/.:,,� fI'�""k Sl'hl"l'lllm 
l\ri"IM h'�h\klZ.r"("hIHUL IHudnJlHII �"rnk"tiri út Ifi0.) kt\plmto'. II 
• fili i.  111'1 II '1I1�·nl.! pl'dil{ :-il'huuid" .. Rud"lf 1"lcllj ftíuyk,'./,,"""'II,II 
,\\i,.u. V I I .  HIIIHIj,'II"H' :10) ("(·nd,·lIwl'-,. 1. Iflt\yuilli uJjny",unJ,. 
,""h,I/,,,"·t, \ i l\�J.llÍltlllil. "" ,,�o;l.fllu\! ... !Ulilrbl tUIIH,lui III. i.I"llí/:(, 
�,,\kl"rtlll t,ljlirlí�lIkot II �"300 J. ,r. rllll'!. :H . .  ll. il ll,tol'·K '''''II 
l"I'lIIluld fUK,.,·I,lk':IIl·k �t pont jn �("t/1hn"'lllOn n1 .. r�7.fÍ:.:o", IlIlu thl"." 
nyih,l.n ln.rt,j hhutlLl I,:..:r.i. fB'1I11t11l'�t. V .. F"rollcr J,h:�,.r.to"-r ijl. 
:l 1\!)IiLIII�· l·r;lukM,Ic1k 1,·,..fnltill.'l,h 11II1i;"'\:.:nl.; lIi\lllllln. "\ll.III.U' 
jlírli'lím lit Oru.ftl{tJM luluul.t.\"i lIyihnn l'lrt,', hil lltull"IIL 1IY1 ... III'111(11.; 
" (IJI"I.I"ln�k[1lliJl n"I'tl'a1yotl) 1","117.(.11(\11 ,'.� li h"l.'·�J:illi nynliLnk fol
hJllltIU\lú�M"1lI Iwoklllliht. AJ. oktlIIIí .. inll'.\·l'lLl'''. IIl<>ull/lII lt'jo(,dliL,lo 
i r, Iwtl t.llllllnu\ny ttlLlk�'\K(.'1i hou". 
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HIVATALO S RÉSZ. 
Legfelsőbb ellJat(u·odlS. 

lj cs,;s:tÍli ,: ... "poRtllli királyi Fel!�é.'le 1 9 1 :?  é"j 

�'l\'plemht'r hó :!�-án Becshen hit It'g(r!sóbh elhatározá

"á'Oal : 

a.ltorjai Altorjay Imre yezércirnagyoak, a magyar szent 

I.arona. orszagaihoz tartozó csendőrscg (€'Ili�yelöjenek 

SlIját kt.>relmerl' jl'lenlf!qi s::n/!J,ilali állds" "lríl !'ffló 

r" ,'w,',d,:."éI Icgkegyelmt'sehhl'1l d/'f'ndl'//li. tová.bbá ; 

postupiczi Rostkn FáI Vt'zerörnngyot, n magyar ezent 

korona oT-',ztigaihoz tartozó CSl'Ddőr"ég felügydőhelyet

Io',;;�', ,'.,'/1 /." ... "IH/tjr· ... ';Y ('·/'-'f/.IJ,·liíj,;t/é. -

loh's,"ni Na:!)" Gáhor l'7.fl·rll·St, n debreczeni \'IIL 87.. 

{·",'orldrkerlild pnrnm'snoknt. fl mag,Var !:izent korona 

or'iZ:l.lltlihoz tartozo csen,lörrieg {l'lilgyl' lii/','IYl'lIrsh1i es 
Szathmó'r.r ,József alezredest, a szegedi II. .'1zamu 

c"'l;'ndf;rkerület paranc.�nokbelyl'tte8ét, fl d,'hrrr:,,!,j l" TIl 
:,j illU cS/U1/úrb'/'ii ld lm ra nc;.o.:""ká" tÍ legkegye lm eseb

twn f,",II,','/':ni méltó1.tatotl. 

Athe)yeztetn�k : 

A m. kir. hdügyminiszter urral egyetertölog :  

1 9 1 2  októb(>r bó t -ével : 

fdsóásguthi Körtvélycssy Arpftd, Ylll. !:>zlimu ('senrlör
kl'rilh·tbdi szazados, dl:'broczcni pótBzlÍrnypltrancsnok, 
Jl-od törzstiszti teendókktol \'aló megbizás melIl·tt, a 
I I sznmu csenclőrkerüll'thl'Z . Rzegedre ; 

'-arga Guszt.!h, r számu c�cndőrkerültltbel i szBzados. 
IIalf\8!-agyarmati szlirnypnTilllCSnok, pótszárnyparnllcsnoki 
Illl llóspght-n. a VII[ sznmu cSflndórkl'rülethcz : Debn,'. 
('j�l'nbt! ; 

Borhy Sándor. YllL számu csenrlőrkerülctbdi száza
,l".-i, {!t,Lre('zl·ni iiznrnyparancsllok, pótszlirnJparallcRnoki 
roinö:-:�gllt.-n. a ITT. �zámll csenclőrhrüll-thez : Budn
)ll'stn' ; 

vl·.hói Szluha lmTl', Ill, Hz:imu ('sc'ndórkl'l'ültltht'li SÚl
z:ul0"i, lmdapt'slJ I!zarn�'parnnl'!:Illok llasonló minöséglwn 
lJJ.,'yan31.On kl'riilelnel ' Egt'rbe ; 

Yl1i,bhk )ralyns, 1 1 1. S7:Ílmu cMmrlörkorüldUl,l i R1:RZa
�loli, I'gr! szarnypanUlc�nok, hAsonló mino��(;nl"" l b ugyau-
Awn kerüll·tuel : Hurlup,'str,. ; 

KriCHralul!"Y Fl'rl'n�'z. nIl. 8?:ámu cscndilrkl'rüldhl'li !'i�Ullt(ll)", Dym·gylllá.lli szlirnypalnncfmok. hn�onló m ini.i. 
R 'j!h"n ng,vlIDr\ZIlIl 1'�l:'n{lurkcril ldIlPI : Dt'bn:czenbt" 

úrkol>li 'Iihal)' Rarol)', l l l . K7.lllllU ('f!l'lldörkt'riil�'lholi 
f ihadllugy, �omburi s1.ako.szpal'llllCSnok, idcij.{It.'llPR szárny
JI I til nC!llIoJ.; I 1I11nö!>jf�b"Il, nz \' ,Z!ÚIIII cSl'ndc'j , kl'rti ll:t_ 
1I.·z I\alassagyarmatra , 

Zelkó Hl>nrik, VI. számn osendórkerületbElli főbadnagy, 

za.laegarszegi sznkn�zpan1Dcsnok. ideiglenes szárnypn

rnncsnoki minőRegben, fi "III. �7.nmu csendörkarület
bel'. : N'ylrcgyluizáru ; 

Krisztinko\'ics Istnin, \'. számu C'selldórkerlile:tbeE 

hadnagy, nyitrAi s7.nkaSZparnDt'sllok, hasonló minostig

hen, ft HL Szó.OIU l'sl'ndórkerüll'thez : Zomborba ; 

Zsakó József, Ir. számu csendórkerületbeli hadnagy, 

huszti szakaszparancsnok, hnsonló m inőségben, AZ \'. 
számu CSt'IHiórkeriiletllt'z :  Nyitrára ; 

Boros J.Jujos, V I .  sZli mu csendörkl'rü letbeli hadnagy. 
sárbogárdi szakaszparancsnok. h asonló minöség-ben, 

ug)-nnozon cse.Ddörhrűletnél : Zalneg:l\rSzegre ; 
Yerbói Szlulu\ Denes, Y. szn.mu cs�ndörkerülethcli 

úl�zlós, ideiglt-nt's szakaszparnnc!inoki minőséghen, n 
lY. sz.\ mu l'sen"Örk�rlilt·tbez : Hnsztrn. ; 

fáji FáS Gyula, IV. szlÍmu csendórl,erülcthe.li lI:ászló8. 
ideiglenes 8znku!Jzparancsnoki minöségben, n YI. számu 
c!oienr1órker iilut hez : Sill'bog:!Írdro. 

SZEi\·jÉLYI ÜGYER. 

Okirntllag megdicsértett�l<: 

LÓZS8 Jenő, m. kir. L számu csenclörkerületb�Ji fő
hadnagy, különböző alknlmaZlÍ�okbn.n, de külőnöson 
csendőrkerületi i-legedllszti millöségben kifejtett kivnlóan 
buzgó es Igen l','edményes tevékflnységl'ért. 

A magyar szent korona orsZÁgniboz tnl·tozó cS�DdörReg 

[.Iügy.löj. nItol : 

'. 
:\Iészáros Márton, r. számu (·l·wndürl;;erü1otheli járús

ormester, hOHszas r3endörségi Ilzolgálatn nl att kütőnöscn 
pedig 1 � éllin itt st'gedoktntói nlklllmuztotn�ában 81.01-
�ál

.
ati köttJlml'inek mindl'nkol' kiváló szorga.lommal tel

jesltelt ttlVÓk�nYR{>gp, aMl'fmdeltjeinplt 1It'I1'c8 hcfol"l1so. 
Jása és példás magatarlnsúért. 

. . 

RZl\hó Zsigmond, Y. számu ('slmdörkoriilethl'1i őrmt:'s
t��, hosszas. c�enclöl Qrgi szolgáIalI! nlnlt kj(tljtett  ered
m�ny�

: 
.. t cn:kl'll)'bf; geé l t. valamint c/{y nng,rohhsznbnsu 

hunSZol,'tkl'?:et tapjainnk :!�J napon lit, nll�y körültl.kin
tesst'l f� l}tnlo�

,
1 

.
fl'u·aRztó nyomozIls tlll\ni kidt,! ite-st', el . 

fogn.sn cs II hUIl)dl'k bi1,tositáfl(u·\rt. 

A m. Id".  U. számu c!;Unr]öl'kl11'iHl,li k 
által : 

pnml1csno sóg: 

Halzt't' AdI/if ör!)\'Czl'1ű t·Z. j k mOh", l.r, fl özbiztollsági 
foizolgnlllt tl'n'n huzumo�rtlJl.I időn út J.;, fl1jtt-tt iigyhuzgó 
(:1:1 t,rt.�l�l;nyl''; 1t·\'obl;'lIysegl'(� rt. nlú.rl'IHI,'I Ijtlinol, 11l'Iyl'� 
es 

,
�'zf<hrnnyoa , <:zl'téseC>l't, 11 t'IllIIÜ löntllm n folyu 

. Ól 
{.I

,
�JPn Stl'ltll�Z {;yuln (08 több I)(JI·f.(oRi InkoR l(llI,�tI\ ,_1_ 

liUVl'Í.ltI rt-inlal:l, !\i1,hSZI='I� t;" "n.ltüllumi"illís tllt1l'sélld; 

.. 

l 
J 
• 
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3 1 9  óráig tarlott igen fárasztó, ügyes és nagy ldemé
nyességre valló nyomozás Borán eszközölt elfogiU.áért 
és nz igaz�ágszolgliltatna kezébe történt átadáaáért. 

Kucsera .János. Ban Hb István és Varga Sándor lll. 
örsvezető cz. őrmtlsterek, a közbiztonsági szolgáInt terén 
bUZEtIDOSahb időn át kifejtett ügybuzgó és igen ered
ményes tevékenységükert, alárendelt jeik helyes és ezél
irnnyos vezetéseért és örseik példás rendbentnrtásnert. 

Gálfi Mihály es Bauer Ádám csendlSrök, ft közbizton
sági szolgálat terén huzamosabb időn át kifejtett ered
ményes tovékenységükért és példás maga.tartásukért. 

Jllbos László őrsvezető cz. őrmester, egy n délvidéken 
huzamosa.bb időn á.t garázdálkodott lótolvajszövetkezet 
I·,!- tagjának 50 napon át tartott eszszerü, leleményes, 
fáradságot nem ismerő es kiváló buzgalmat igénylő 
nyomozás során eszközölt letndózlatásáért és nz igaz
ságszolgáltatás kezébe történt atadásncrt, valamint 92 

bünreszesnt'k feljeleDtéseel't, nemkülönben 581-t. korona 
értékü lopott l\lIat es tárgy előkeriteseért. 

Bardócz Salamon járásórmester, n mult é"i április 
hó � I -én Ringler JUDOS Bósdi lakos sérelméro elkövetett 
rablóg'yilkosslÍg tetteseinek, valamint egy tolvajszövet
kezett tagjninak hossza-a fáradságot nem ismerő kitar
tással, ügyességgel és leleményességgol vezetett nyomo
ZllS sOlán oszközölt kideritéseert es az igazsngszolgtíl
tatás kezebe történt átndnsnert. 

Demeter Fe.rencz örsvezető ez. őrmester, it közbizton
sági szolgáInt terén huzamosabb időn át kifejtett ügy
buzgó és igen l'redmónyes tevékonységeért es aláren
deltjeinek belycs és ezélirállYos vezeteseert. 

Oláh István I. csendőr cz. őrmester, mult év október 
bó 2:!-im Lormn József krassóbrostyáni lakos sérelmére 
elkövetett gyilkosság tettesének .')7 órán át tartott fárad
batlan kitartassal és leleményességgel vezotett nyomo
záa során eszközölt kideritéseért és az igazságszol

gáltatás kezeba törtent átadásáért. 

Gill Mibály csendőr, folyó é,i január hó 2-án éjjt!l 
Sebed községben pusztitott hizvesz nlkalmnval a sze
mély- es " llg.Yonmentés körül kifejtett bátor és önfel
áldozó mngatnl'tAsáórt. 

A m. kir. IV. számu csendőrkerületi paranosnokság 
!i.1tal : 

BOg/ll' József csendőr ez. órmustor, egy tlizvcsz olknl
ml'wal nz élot- és vngyonmentes körül gyors elhatáro
zással, férfias elszántsággal és otlaadó kötelességhüseg
gel kifejtett eredményes tevékenységeért. 

József, l{usztura l"erencz, Varga. Ishán 1., Rusz Gábor 
es Jn.nesa Miklós csendörök, egy a délndéken huzamo
sabb időn át garázdálkodott lótolvajazövetkezet tagjai
nak 50 napi faraaztó nyomozás utáni kidtlritése, elfo
gása és n lopott dolgok nagy részének kézrekerites6 
körül járörvezetöjük hathatós támogatásátirt. 

Cloós János csendőr cz. őrmeater, ZsellEir Pál és Pópa 
.János IL csendőrök, egy rabJógyllkossag tettesének, 
va.lamint egy tolvlljszövetkezet tagjainak kiderités8 és 
elCogása körül kifejtett buzgó azolgálataikért. 

Ördög János csendőr, egy gyilkosszig tettesenek ki
nyomozása és elfogása körül kifejtett tevékenységeert. 

Katona Gyula csendőr, mert fi Mutnokszabadja köz
ség kárára elkövetett betöréses lopás tettesemok kinyo
mozá.sn és letartózta.tása alkalmtíval a. nyomozást vezetd 
járás parancsnokát hathatósan támogatta. 

Makay Feremez őrmester, csendörbirósngi segédmun. 
kás, odaadó azorgalmáért s bi"atásszerü kötelmeinek 
buzgó és lelkiismeretes teljesitéaeért. 

A m. kir. n'. számu csend6rkerülati prmlDcsnokság 
áltnl : 

Yasa György csendőr és Dolinszky Samuel próba
csendőr, egy tüzve�z alkalmánál az elet- tis vagyon
mentás körül kifejtett odaadó és kötelcsséghü tevékeny
ségúkert. 

Pénzbeli megj níalmazáe. 

A m. kir. buhigymiJliszter úr a folyó évi 1 1 3,1.1-9, 'V ·b. 
sdmu rendeletével, egy gyilkosság tettes6nek kézreke
ritese körül kjfejtctt bnzgalmukért, a m. kir. ll. 6zámu 
cse.ndőrkerület állomlÍllyába tartozó OItih József I. csendör 
cz. örmesternek 50, Ördög János csendőrnek pl1dig 20 
korona pénzjutalmat adományozott. 

A m. kir. belügyminiszter úr a folyó évi 1 1  i,316, Y ·b. 
számu rendeletével, a közbiztonsági szolRalot teren ki
fejtott eredményes levekenységeikért, II m. kü. II. sznmu 
csendőrkerület Állományába tartozó Juhos László örs
vezető ez. örmesternek 200, :\Ióra Mátyás és Fekele 
;József örs,'ezető cz. őrmesterek, Oro�z László csendőr 
cz. őrmester, lIorva.tb Anlnl I., Gombos Lajos József, 
l\.usztura Ferenl'z, Varga lst,,1in l, l�l1sZ Gá.bor és Imre 
hEklós csendőröknek pedig egyenként 30 30 korona 
p6nzjuhllmnt adományozott. 

El6léptetett: 

l � 1 'l oldóber hó l ·éveL 

a m. kir. V. számu csondorkertilet Allományliblln : 

Nyllváno ... n megdlceértettek : 
Kocsis Jl\nOS és llling Béla örsvezető ez. őrmest('rt'k, 

órmestcJ"ckki j továbbá. 
A m. kir. ll. számu csondórkeriileti parnncsnokst\g 

által : 
Fokete József örsvezetli ez. őrmester, Orosz Lúszló 

csendőr ez. Ormt'Btor, Horváth Antnl L, Gombos Lajos 

SÁndor Ferencz, Karácsony Károly es Kováceik János 
csendőr ez. őrmester, örsllezew ez. ármesterré. 
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Katonai szoJgálati jellel elláttattak : 

Az 1. osztályu legénységi katomü szolgálati jallel el-

lattatott : 
6 m. kir. IV. számu csendörkerület állományaban : 
Yaodra Ktíroly őrmester, I fI I ::!  szeptember tR-nn. 
A II. osztályu legénységi katonai RzoIglllnti jellel el

láttatott : 
o. m. kir. V. s�amu csondórkerület ó.llomáoyában : 
VA.1ucb Lipót öT�vezetö ez. önnE'ster, 1 9 1 �  szeptem

ber H �·AD. 

Jár6rvezeMi jelvénynyel elláttattak : 

A m. kir. III. számu csendórkerület állOIDanyában : 
BOTOS István, Dunka László, Gyuricza Mátyás, Her

nyák Gahar, Kovács Károly 1., Orosz Mihály, Pásztor 

József, Puskás István és Szilágyi Lajos csendórök ; 
lo,ábbti. 

n m. kir. V. számu csendőrkerület áUomé..nyában : 
Szűcs Sándor, Ynvr6 Mihály, Szalai István lll., Fe

renc�ik Janos, Krawarik Rezső, Horváth ,József Ill., 
Bognár Mibnly, Pomoth)" István, Czandt Lliszló, Ko-rács 
Janos lY. és Yida Pál csendőrök. 

Lovaglási jutalomdij. 

A m. kir. VIlI. számu csendőrkerwct állomnnyaban : 
DUTkó Gt\bOT, Csordás Ferencz, Kiss József járásár · 

mesterek, Hziklai Árpád őrmester. Süteó Antal, Kotan 
Fercncz, Sarudi Benjámin Ör8V1.>Zetó cz. örmesterek, 
EJt.k István. Szabó István lY., Keserü János, Szegedi 
György csendőr cz. őrmesterok, Albuez Pétar, Juhász 
János, Margitics Simon, Z. Fekt'te János, Bózsa. Miklós, 
Horváth János, Borbély KAroly es Csordás Béla csend
örök 3 3 drL. ; továbbá 

BalIó.cs József, L�nárt József, Bodnár Andrá8, Asz
talos Fiándor jártisőrmesterek, Gyarmati Károly őrmeS
ter, Bartha Mózes, Pandi József örsvezlJtó ez. örmeste
rek, Popovics Antal, Biró Imre. Yadász Mihály, 'llur_ 
c�ányi Bertalan, }{ádár István, Bécs Károly, Vén János, 
Eszik Mihály csendőr cz. örmesterek, HZllbó Titusz, 
'róth János ős )[olnár János cscndőrök 2-� drb. ; 
vpgiil 

Szikora Istvan örs vezet ö cz. ől'mesttlr egy drb. 10- 10 

koronás aranyhól álló lovaglási jutalomdijban részesit-

toHok. 

N évváltoztatá�. 

A m. kir. VU. szomu csendőrkerület állományábun : 

Cbirila János próbacsendör, a m. kir. belügyminiszter 

urnak 191�. évi l:!1-,OOS/VI-a szám alaU kelt engedélye 
alapjnn vezetéknevét .Kis--re változtatta. 

Házasságra léptek : 

A m. kir. L számu csendörkerület állományában : 

Magyari Áron csendőr ez. őrmester, Balogh Borbálá

val, 1 !1 1 �  julius l 3-án, Magyarderzsen. 

A m. kir. IV. számu csondörkerillet álJományában : 

Balogh Imre csendőr, Vorea Karolinával, 1 9 1 2  máj. 
I R.-án, Nyirbátorban. 

A m. kir. V. számu csondőrkerület ó.Uományában : 
Fehér Gyula esendör ez. őrmester, Dl1dás MárJáyal 

1 �1 1 2  julius 3-án, Pozsonyvezekcnyben. 
Pnbula János csendőr cz. őrmester, 8zimonidesz Zsu

zsannával, 1 9 1 2  jul.ius 30-án , Tótprónán. 
}(örösligeti J\dám csendőr, Zemann Bertával, 1 9 1 2  

Rz�ptem her :!2-fm, Lednlezl'ónÁn. 

I\.oprdn Tamás csende r, Daubnur Yilmával, 1 9 1 2  
szeptember lS-án, Körmöczbányán. 

Weisz Józsof csendőr, Zimányi Ilona Máriával, HI 1 2  
sztJptember 24-én, Nagysalión. 

A m. kir. VU. számn csendőrkerwet á.llomtinyában : 
Bes�Dyei Gáspár örsvezető cz. őrmester, Magyar Anná

val, 1 9 12 augusztus 1 0-cu, lladadon. 
Gllvrillás PAnfil csendőr, Papp Anná.val, 1 ! 1 1 ::?  lebr. 

6-án, Márllmnrosszigeten. 
Pá.l József csendőr, Uyés Annával, i n i  t május IG-án, 

Szekelypál falván. 

A m. kir. VIII. számu csendől'kerület allomanyábnn : 
Balogh Bartha András örsvezető ez. 6rroester, Szitál' 

Gizella Erzsébettel, 1 9 1 �  augusztus 28-án, Edelényben. 

Könyvn y o m d a ,  

könyv-, papír- é s  

írószer - kereske

dés, a magyar kír. 

csendörségi hiva-
talos n,o mtatvá
n,ok legnag,obb 
raktára. 
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