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CSENDŐRSEGI LAPOK 
Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága. 

BLŐFIZETÉSI ÁRA: Félévre _ _ e korona. 
Egész évre 12 korona. Negyedévre 3 korODa. 

MIgjelenik SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 
mia den vuárnap. Bud.a.pest, IV. Egyetem-utczEl 4. az 

Vétlen mulasztások. 
I rln: .\rguiI. 

,\ holy",zini s�lImle fontoHHngo. annyiszor példúl.tlltntt 

már fi lnp OIV!l"ói �löt� 8 ngy elmélllti mint gyukorlnti 

szempontból IIDnyiBzor f<aetJk oktntás ttirgyá\ ll ll ('�tlDl1ör 
�gC!i1. HzoJgülnti idl'jCJ alatt, bogy még a IpgllfltullllJh 
próhucsendöJ' is l'zzl\l kezdene eJ fl mondókújlil, IlU vul n

ml.ly nyomozii"ü ('stllekmf1nj' miként) végrobajblNfi irunt 

mcgkr"l'd eznök , .minr1(IUekl1!ött Pl'dig hfllYflziui Hzcmlét 
tartok stb. II 

rl'udjll iH jól minden cSl·ndör. hogy miéJ1 es min.: JO u 
IwlYlizlni Hzemlll eY Ít11jeHiti iB - mlljdnllm . mindi'" nJo, 
mozÁsmíl nzzal tl pontossággal és �zllkavalottRággal. Il 

mi ly,�nre iHmeret�inél fogva cflok képt's lehet. 
ITu m(igi� forduJnnk alö cStltek. hogy ytllamely já/'őr 

mindjllrt II n'yomo�aíf:l kczdt\fón vagy az egész nyotnozá� 
tmrán iF; m.,I I(5z1 II he lyszin i sZI.mlót, 11;1, ('�nk kiv(Íttlll'� 
I[öriilmr:nyck kÖ7.ött, mgyis olyankor törtónhl'tilt, un 
hirtelen nl lttml akndlÍly gördü) nnnak teljl'sitc!:Il' �I .. , 
mikorrn. pedig már te ljositeni lehelnI'. vagy a holyHZin 
H�\(mVf'd vulllmikópen olyan változiist, hogy u R:t�mlptöl 
er,'dmenyt vagy hizonyitekot remélni Dem lehot li c,.ulk 
fol csh 'gc!:i es ezéihoz sum vezető idöpnz!\rMsonk hit/!?ik 
vole foglalkozni, vil;gy már _nom hUszik. Rzüksógl'!lnl'k, 
mt-lrt II hiin(,!ll'lekmóny tettmHl IDltr kirlerittl'tctt .;� IH.t,m
csuk heiRmeri hiinét, hanem hünjolekb�n ,'ogy lanun il· 
lomftsoJ;:hau bizonyitékot is szolgáltatott magn melJt'lt. 
Sőt vallIInk t'!wtck mikor a csenclőrjtirőr �zol�a.lllti tu l
hu;.�gósághól m.·llőzi ft huly."izini szemle Azonnali ml'W 
f ATtfhllit. 

Ez utóhlll 411 itll� Ug,)'110 ntlyotsegesllllk bnugllik. :\1 t'rl 
lIgy-u, hogy lebnt tulbllzgónak nevezni egy olYilll csenl!· 
(jrt, It kj ep'11l mulasztnst követ ('l? Pedig ug)' vun. 

Előfordulhat pl. bogy ogy járdr ddtt sulyosahL tor· 

mészotü hüncsolokmonyr61 teszllllk panuszt R llgyidojüh's 

Jlll'gjldölik II I'Rak kovés idővcl oldhb c!monokült tcttus 

Bzomélyót és az ir/in,vt iR, fl. morro menekült. IIyun körill· 

m"nyek közölt R1:1'lZ jl�röl' kÖ1.ül nom ludom hriuy nkndlln. 

vllgy nklHlna-11 egy Ül, a melyik n tetto� rögtöni (llfog

hntnsn remonyo feletti Hzolgnla.ti tulhu?góRágtól olkllpatTu , 

m,m II t.,ttust iihlözué elébh, hnnem II holYRzinére menne 

IwJyBziui szemlét tartani, Pedig llil'gtörtónhetnék uJO"
,
e, 

ho�'Y mire viR8?'atrirhet, akltr a ItJttrssel akAr ft né lkul, 

mnr ,'uro' nem lütszilt Bzükségt'8I1ek, II mint l'lobt. HI 
t'mlitott�m, "agy m.ír czéltnlan idópnzarlits \"olnu II Illt'g. 
,áltozott helyszin mcgH7.f'mIéléJie? 

.f.�z volnu 111. a vétlen mulaHztril!, II mit komolyun egy 
('Htmdórnf·k Flem II'hotnl' bűnül felróni, Ji:lkli\ctil{ uzt a. 
h'ghircsebh rcndórgeniek, nagytuchí!!u \üHglÍlóbirók is, 
pl',lig t'zek rendt'Hcn komoly. I'rdiíns embt'r�k :ol uyugodt. 
higgadt meggundol tlOággal PR nom oly fiataloH bi'vvt11 Cf'e. 
II'k('HZnck, mint a núlok h'vl''lehh kt;pl'8ités�fll r"ndel

kl'Zó !illtal ('sl'ndörogJenel:r, 
Elit n ffiulaszhist azonban Hok eROtben jová lohul es 

Iphfltöll'g igyt!ke.zni is kell jr'/vá tenni, lUHt a bűnc!"(llek. 
mény hulyszinc nagyon sok cselbt'n, mikor mlír telje. 
sen urtldménytAlonnek hinnők is nzt, mpg napok. bekk. 
Hőt hónapok multán is bizouyitc'kot nyujthat o. tettes 
dit,", folvllágOflitu!Jt erodmé>nyezbl,t fl büncRl'Iokmóny 
fl'nn Vllg:y fonn nem forg:iflll, Y8�J éptln ft gynnuHitot. 
Ink búntelenHégt: szempontJn.hól s irán)'t adhat ru: "set. 
l"ge8 toviibhi nyornozlÍsra. 

Bz áJJitti.saim kétségtehmB'egét IlZ alábhi pár I'set ismer. 
totc.sóvol igyekszem igazolni, 

Egyik Rlfőldi örsboli járásörme"lt'r músodmagó.,'al I'(;'n
d�,s l:Izolgálntban állván, c.sak esh. 8 Óra utÁn prkl'ztek 

t'gy nagyobb uradalmi major ha, ll. bal lo,'uik ctdtsóre 
és pibentcteliére helyet knpbattuk. :\Io.r tőbb mint egy 
órli.! idöztck ott és epen kószülódni kozdtek /I tovó..bb 
ml.nt\ttJlrc, mikor lélekszakRlh'(l erkezik bozzájuk f l  ma· 
jorba jövetüliikkor öket látott lll1ldalmi CsÖS? azza.l fl, 
.r"mbirrel�, hogy II mintegy félkilomótunyi távol. 
�lItgro. Il'Vö gflzds!'iági vasut kiteröjén álló, huzlhal lI1l'g. 
I'nkott vJl.cmti tcberkocbikból, kocsival tirkezt'lt hat isme
rotll.n ember, több ilHo.k buzát elrabolt olyrormti.n, hogy 
kllttö közülök il. rakomány éjjeli órizl·téru kin,ndelt 70 

óvel) í'jjoli5rt lefogta, n többiek II nyitott Vfumti kocaik
bul hirtelen Illogmktó.k kor!4ijuknl B ilztim kocsil'n ug. 
nU "Il., fllvogttlttak. S li is csak !lZ öreg nzuhl.n tÖt1�nt 

.'uogólykiáltá.sairn lett figyelmu8sé, de mirtl II bolys1.inóre 
(irt, II rablók mnr elhnjtnttak IL müuton a legközelebbi 
l,őzs6g irúnyft.bn. de meg n ngyon ml'.!!SZ .... nem lelltltnek, 
nwrt te,'18ék C$Ilk: figyelni' - fl korHizörge� most is 
ha.!lik, 

\ járn!lörmtJstor elkapatva n CSősz izgató t,lőndástitól 
tis 1\ csakugyan ballbiltó kOl'sizörgéstöl, llzonnnl ren(h.l
kezetl, hogy k(it jó lovat fogjannk t'gy kőnnyii koc�iho.. 



ORlllNDÖURlÍJGl LAl'OK I Sll� lIovllmblH' l i, 
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ij 117.011 lll'tgy \'IUI\'11111'4 llll\hN' II l1Iülllon 1l)'ltl'HulvlL VrlRYI' 

\llrlÖv.5bn 'I lIlulltlhlWi tlltlltHOlwt, li ÓIoI j1Íl'61'11\l'Im pndi/-{ 

8yorlol01\ l ovnilo 'lI ilIIojt (1101 iHIUII!'Vll ll/, t ruJihllt Illllllhwlt 

01110' Iwnynrulntúl, U fi:llrllllMI Itnl'('Hv.1i1l OHl\ltllMY torolly 

i)'IIOj'i\llIllJ Ot.lu inrIlII I nit H hol ilKol/lHlwlI, hnl \,,11(1,11"11 

hllll\II\'II, ()lllhill{ LllIll'lwdlnlt II lllolwltiilöJllwlt, IlUJ.!:,Y iH." 

k.il Iih� Ilő"i', MilOrilYlI, 1Il1"R hll II 'eOl'Hit 01L 111mrlll\)f iti 

lmgyni, r.IfOghIlHHIt1t öleol llIindl'nlu'lwn. An'ó! hlT1nl\IIJow

hiRnU, h ogy II VIIMUti Iweld iiJ'lit cHnlt plir t:ll'.óVllI iH lI\11g

ItúJ'dozr.ólt, illnhl' II IWIIHiJml ltlogltlldntHlllt, !Wlll\.]' OHid! 

p,i,' porov.IJI' Jtu Jillt vnllHl iH, iI.yoll Itl'il ilWH ItildUifllluyult 

I,öv.ött. HznrluWlt 1'11',1'1 Hnm lullolnll, 

Rv.t'ip )lolrh'iJó,gOH tijHJomlru vnlL Jlulfultnl! nr/hwll II h,UHÓ 

IlhI6v.ő!t (IH II jllrill' iH nyolJ1111t lilli)'I), l'I4 I1 Jl,m I'gy�ugy 

pilluuld rn. lilloUlIk JnI'K II nyu rgll IiI JlO t'lIi ziirJ(lt!4ÓI Imll 

i(ulnit II III i It ('H(\IlIl"H .tiHZlllldhllJl jól IIi\'l')H'W Vlllt. J\!lm

blk li lit lovl�bh H un'JI 110m iH loI:omlulhdt, hORY flRY hlt-

7.11"/11 mngl'ltlwll J(O(lflit IlIlt nmhol'J'nl H1'IIyotlbih'H, hár

mily jó IOVILItImi Hom lIynr'/.(I�l1mt hOHH?U idHlg, 

Mintttgy f"I I rSd�lIyi llUjHy,n I1I1'tn ('HuIHl�ynll 1n11/.{IIW7.ln II 

j'-.rö,· 1\ nyurKuló 1{01'Hlt M forfo(ópiKztolyl,Ynl Itflzfillbnn 

uljlll .,Ifillvn, ,',..,hdl fI'li. gz jölt iH jI. ilHl1tlíHlmn, dll n 

hOl'His,omint rI j{u'orl "'" ut Jlilzu]lllll ",,'/.{illUII, mindj(lrl 

m.'SCHlllld.'MUdllll flH " I'Iljln ül6 oKyn!l'lu ijorll HulwlU'V. 

Hi50rfmcH'\H jI'! I'Htl\1 l{ivI', nl 1\ (�lIönfifÍl' lITn lmuJ! J Mldwl'll.fII 
oc1tlfírl nz urllrlnlm i IWI'/ü iM. 

11;/o(y pil1unh'lH II rnltUf1lnr.tlttolt ltf1cHim, v01,(1\1 vl,lottn lJ .. 

m(tr IlJ(jre hi",zinnzl!tt tIlIlIllUII'ÓHIJ/lI" Nom \'nll uv,on 
lIlIfJJlui. J\ HilllHf!f'r,nnk rwrlig, Idd I'�'y joblmu'JlIII hirl,,
kaH fiu voJt til! II jlil'l\Hórmt'HI/If iH IJItgyOlJ jol iHIIlI11'tn, 
igu.zolni HL' kllJlolI'flIlHÓI. l(t"lfli;MiiJIrI', ho�y 11'11011.-11 mtlH 
�ocHit oz iltvolllllon, 1I0m-lI1nl fl,)nl!, 

. 

MinthoKY jll'(lil( m(IH(uliil ilO )',lwlfltl 1Iltlnlllirlíl .. J.(yfl
DUII lHl.ngol bl.llbUJi IL cHIHHI.'1I l\jH1.lIluíhnn, I1lj(�m 11fJ(�HI',jt
ván II fuHurtlJztnlntt HuJlUnl'i'iot, II'{, urndu.lmi fJmhilTl!ld{nl 
VjHHZI�t.órluk

, 
II rHnjorbn. i I I IltvII O�o'o),milm II �kil'll.holt � 

V(lK UtI IIOCl!lkboz, 

JIt ujnhh InllgllllwtÓIt v(lrl rr'(ljUh, 
MI'RV�ZHJ.(líJvíln II IW('lIikul, kilUnl, IiORY 1\ jlllmkolt 

b�zll mind �ogvlln, UlindiJ"'Hzo I'ollyi tör"'n!, iJQK)' u 
kQZÓPKIí k�CHlbll", II Inl!lyn6) IlZ örog r,jjo!íőr 1"",of/iszoH, 
t4 krHŐ 1JJ:lII óró,klmn hollll-hllr�y/lD, Hi"Lvll IJ"h/lTlyt ZHIÍ.
hakh61 h{lrfJJn�n('J(Y ZH{"I u. H,�j{lt HulyúnJÍ..J rOKvo 11I'ltm 
l��JUkott, mirc IlrZ (\jjulilír, Idd rnulluHlog I1II1RjllgyOZ.Vll 
I!Ukul volt, mlJlt II fIli, H ÚJJJOllfltl, mint mll/oll� iH blliHruurtll 
II ozt ll. körtiJlDóUYflk o�yhJ\VfltóH/lből iH lÜlvlItlCOí',thtlJi hJhu
tott, II zll(,kok IIJhulllLli,. pillllmllM)/U1 I!)JIHI H7.1llldík61t 
a ZM(lkok 1t,1,Ublln(IMMól IIrodő földrnnflü Ji',"'r I I Jt .

' 
h I' . ro o fl nUHZO IIH otu f1n!tI H u kocHlim lJ Ilmín1. 0.1, Jött . r It II .. 

Ijl 
,lJ u IH II un " mnyl mf'g \ hl, rögtön 101'{IHm gondolt II nlJholly v I f. ' 

WHHÓk UJ a klí. I 
.... O lJ tZII(.. 

, f',? UO r, vl�y 'JlfJUUy","UHilH(�Ir I� lottOHokkul 
vII.16 Ö IJ"zr\Ját�z6HHI�I , tork'IHZI�kJldt41,6J IWII' IH'. ' l I . , I· bj I ' , ... (I/.{or HlZulJtt 

{JU 1 III IIH It� odn/u')tuv,úLt CHQ' k "  lIz.nl1 o rUUlullu ul uz. 

STOW ' "  

l'gr.tlZ l'uhJbldHlóJ'iIH; {ly' "odig, bli.l' rHtllt !JI'�I' pill!ll1r�tlUI 

Itl\rlill ,,011111, 11H"HKPIll Hy(iy.{JrW! I II !Ilf.( n li 1111 nLtn,lt mlr'J� 

diHI\W'u'M, I\UOIII1I ultom:!Íúli'f.(t'IHI iH I mil I''', IrlljOlll1l1 ij.(IIi1-

nnlt \ftltil, II Ilolf.{ol ÓH r'o)wlIt, It IiInjol'ilJl II ,Ít'trflr'lri\r, ti 

mllg jo hlJl�n ltíHy.inov,\,(1 ndlll 1111; oH IlZ milli o\. 
Nnhn/oo' l)(1di� Jll\l'lti iH n�,t Idhl'HH!', "n�y Itll II lllt II 

tl'lll(ilcoJl1ilmH oHulIWI{ uyi!vdnOHHll/.{ru 110í',1I t Illi', \'nl It jl\dlM' 

őrnrnHI'lr nljliflíl:ll\! liH fl,IHlllliHM IlI'VlttHI'If.(IIHHÓ ttltllli nh,t 
I'om, Hílll,,11 I t�lIltlullllÜ, !JOg,v liJlOIl II "lHgl� ÓI4 ('\ P OIl 

(�zl\rl bnl'H(llollll J'11I1dolltozÓHII111t'U nr, ttrll�tI11tl1t, bo�y 

u, I'HunrWrl"w\u)'tH'lg 1't''':I�c'!I'1I \'uhj lnlluJHllg IJH jt'li'oUI1 

ÖJlllllírSliltl.,t,'fI ildúH l'zó�ilihr'JI JJJjlunlllJlul ItÖ�IÖJtUHHI\It; 

IDorI, 111ini 11111"'11 iH h"iMIlWI'III, I'Hnp"�JI pti,' IHJl'Czhu lto

!'iill \'OIUII, hORY JI I{obolt l'Ilhlr\HUUI! lilit hl',tHZ!'IZ hil"lHJ'I! 

I""li Hz.iullnIYI\1 Inl'gll1leinlHI' ,'IH 111. ""itnIt OHul "olórliMúgfl 

fullH pillunutolt nJfltt 1lI1'J(�y{ii'.t'hl l', ,,, 1 ijí\tlJ'lIy'í'.f!l1, !In JI IlW

DnltUIt'llllll! julzlllt tllllnHl,h IIlfo�ItIlMHu IIbim V"ll-O' !'dlul 

Hul'lcnl'vl�, 1l1l"K Il-zt r� pr\!' porni'.ul iH HUJllIUlllllrl'l' Il IIUR,\'OIl 

iH IlldyoH Ilzldm rolftldoí', n L 

RnJilml Irllf(ilm!ol'lhh oz II Im'IHne l'Hul, 11Iónlyn{,l IlUlll 

fl!olnl{ " I'HlIluJIJnI'myl nyomoz ó f.'HOJIIWdik, hlll1l:111 II "iV,H

/.{'&l6hi,'Ó H IróM/ibh (\ birói Vi1.HM(dldnllllltotl mr'IHih hirb .. 

H(lgi hiy.oll'lltg iH IIlmu1tIHí'.loltfdt u. IIOlyH�illl HZOIll!t}t 1111Ig. 
hu'tlmi, Hat ogy, ujuhl Jj pótdz"'RI'III�1 ItHIMIII iH ogy "Ul'· 
Hv,ol'ii rl�luMi hÍl'{IIJI�I! tullomr'II:1J'1I jlllot.l, I�h"uli uKod(LlIwy.b 
Itíjnlllnt&Jt4{\, l1f1R.Y mi{,J'I, 110m l urlo!,tu h I1hh,tll It ftll/llII
j/ir6 h'iniiRyhllll lwJyHYlil Ji Hv,umh'It, 1J1rlilollu r)zt I� bónu4 
pol! rr11/1b'1U .IJjill'r'I IdrllHlíj.(ot II IwlYHz jni .. y,oml!' mo�IIII'
lIiH,íl'll, H ltpn" IlY. /I J trJ II II pult 1TI1J1l/ln rrJnglnl'tuLI hnh'
Hy.ioi Hzmnh' ",r •• lI" II ""I",UH ir('Il,y hll III', nrldiJo( rn irllÚU 
IH,tp" jf:lloIlW"'li/.{!ln1lh tudul! h l.·lIi VizHj.«(dntnt. 

'l'fh'lnnl Il/uHU Illo IIKOI II Itövollwz(jkl;fJol1: �nH,\rnJ1jl lIHtll H Ól'" h'&jlmu, m(�l' jó Hö ll',tllflll, IHiu.Y 
)llgUUY Iwilull, I�Z IIluy.ún dulolvlI, I I il \IIImI iMUJorl)H "KYO' 
n'

,
llt m!I�J'inHztjlílt (lJtot, mir .. 111')",\'°11 11I11'IHnfnlú rlllolllllt, 

Pur ]Wrl:r,lw,nJ Ir/lHő)'h II hoIYHV,i" Irtiv,nJl1l/111J hdt/' rlu luun 
JO! ,'lil Ho ludó Ilzul6nH nr{�H Int!YJlIlji(ul{I"'I'IL hJtt Jílol:yullOttH, 
](nnuHY Hy,tHnlrzni, h(d 1\ hUfJl/jn "Híttl 1,6ldrlflrJ UI.(\' 
fukv/) uytiHy.ürJ.(1l ,Llnkot. t/lI(�It. IIhi l l,iizlIlulJhi 1II1I"11I1t1 ' ; 
lÓK uU", (1IliHlnmvlJ, Hw�IIÓrdllv., mi !I-)J'tl'lrlt volu. :my, ,'f1 ... i 
[hm O!lrlOJlrljn, hngy IlIvfJl'ióJc IIH 1J(Í.1 J1U.IrDf�zÚil IH nHJy'� 
IlUVUi'.I, IlgJ'HfmzoJmt IlfIVllí',ull, mOH II HlírLntt !tOVI'IHHOI 
l�óHöhh IIWllllrUIt U�J'H " HUl ' I  11/ IH, 11 ' 11111)( l�nnyh�JI UHIHJltlvor," 
iM{ I� t(1I'"yuI(nl íM, ItHllllyul! II \rimlld61In{r1 voJtt�l, H II 
Hór11Jt .,lőrul,'tHnml!, I /JI I III JlII ... II CI lill uRYlilllrlnttllll /�hIJIIII "oRY 
llZOl! tomlJU )'Ol1hllll I I I I

" 
' j ' , 

, r om vu nilUH, IIHlJ III J IIl J1 lOllynrllyl 
IJZ{,lfJHHÓRII líH Hi r 101 ,. , 

� • 
" , nl!� /I lIt I lurv,ynl! voJtn " , lunilc1cul flJ(y· 

uJO' ,lukó"'l, 11IIItVl} 1l"�HI ií1c iH 1'/lJllul!. 
Horllltnolr IH', f�Z l'dlit6.HII uRynll ho/olY IlIvorli\h f1HI�I( 

p,�rrl1tZlfJK ,ml�yil{UHI1lJI II I
' , 

I 
J ZOIl

'
yU L, 1rI' II't {�IWI,(t.r1 IIRYIlt!OIl, 

" IO
I
"dolt(Ü61 I'Jr'lh\ 111, 01'" r"IIJ hlly.I!rl6 HrdllllH vuiL r'njt,� U;roll yót Ilr. orV,," mr' lJ $ " "  t ... /�v. IlZJll�p ri.JJlIh V"/'ft,,(�liLln(d II 
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már jEd1.k1.t tompa. tárgyM} (-redő, fle borzHolásfJzerű fl 
nyolc1- nap alKtt gyl,gyul/, HérűMwnek minoftítQtt. 

Miumap w;y mfÍ,oik on'OoH yíZ!fgáJta. rtl/'g II (olyt(Jn 
rOKBzuJJé1rGl paoMzkodó "f1rűltet H abhól a körülmény
ből, boIO' folyton há nyt t!8 erős szédülésTől panaHzko· 

dott, tm;s agyrÍ1zk/ultí.#lt úllapított mcg H t1f1ctl,·seB komp

!illiúókMJ tartV"D, fi gy6gyturfJJ.mot iH bizonytalannak 

rninőfrítdt.e. A HI.-rüMr, mily t-árgygyü) való okozáBára 

n6zvf1 Ilzonhan (MlJgadtti fi. Bértl;lt éR tárHltí últal mon

dollfl.kat 6ppeD Uf:{)' mínt az IJJőhhj orV08. 

Arra t6rmllHzei;,'1JOI'l Iwm �Z, Bem U'l.l ol'őhbi orvo" nem 
gondolt, hogy fi, mcgo(.lfeZ(�tf lapol:! 61j Icljc"ún Birna 
tÁrgygyll.l olyan hOI7.1I0JÚJlBZI.lrű 1!'krijJéHlIket okozni, mintha 
II fiu arczát ko.vicflOH tala.jhoz dőrzHőltf.k voJnu, még 

K,;szakoTva Hem lubl:t. 
Egy cBonllőr járőr eme eJózmónyek ilIDlurlJte alapján 

nyomozvAn az ÜgyHt, a Ij�rliltnck hanuvullomóHok által 
támogotott ál1ítl'lRál magMd l.,tlc ugyan. mart a gya
DDHitoUak itl Ül beísml'rték, bogy a julzett 1:8tén t:Hak
ugyan fl !lbrüli!H okozáflMa nézv(! mogjsJöJt tárgy volt 
mindannyi'Jknál, �Iintbogy azonban mjndl!níkiik tagadta 
Hémtt bántAlmo.z:ú84i I'H fi'Zt ÍJJ. hogy fizzal �H tnrfloívaJ 
találkozi ttk, (főt fJrŐHun állítottAk, hogy mÁH he lyre utalt 
,,1(oglalt�águkn41 fogva li jelzett helyen mcg HO fordul
tak, oem zÁrk6zbutott ol ft. járór e gyanu8itottak ama 
Omlá8. l.b.Uí.égóD'lk .lrQgadáliál61 •• m, bogy .értetM 
t;ppon tá.rsai b6nt'&lrnuzhatták. 'Minthogy pcdig idegen, 
érdektdun lannk egyik ,'Hbeti:í8ógrt! Hem állottak frmdel
kl�zéséreJ mind fJ. két (�ahot6f1ég ff3IHorohi.<Yl1 meJJotl, mint 
be nom íHmcrt, dc az alapos gyannval igazoltnak lát-szó 
búnc::Hel"kmónyi jfJhmwtte be a járór II IJi rÓ8ó.gnllk j (iB 
arrli VBM ltikintf!twl, hogy II flórűlósl okozó tárgyat Hórült 
és tárHai határozottan rnpgnew�zték (ifi azok meg iH vol
tak, UJhát nom kl�nett kc;resnj élS mlJrt ltözben egéHz 
na.pig tartó j�BŐ volt, nmi su�ríntük UgyíH minden nyo
mot elmoHoU, móg a hrjlYHzioi HZllmJét is elmulnHztotta 
ml�gtartani. 

B6rült naIlról-napra r08lfzobbul lévén, fl7.ÜI(,i, a köz
Héghen mM ü�y"nn m(:gjelent járáfti tiszti orvOHnIlk iH, 
rolLr az uRot utánní 14-jk napon, megmutúJták R I�Z [01-
ism/:rvén , bogy pár nap mulVIl, mát halálltd végzödő 
agyr!'t.-zkórló.8 �H"té [orog fonn, uzormul bujlllont/JUo Ul'. 
(:Huu,t ll. jMúflbíróllágnak, miri' a hirtíHág kiszáJJott éR {J. 
H6rültet vl�lnmint 11 gya.DuKitottako.t kihu.J]r&o.ttu; majd 
fJrdl� {J. kf:t nap mulva. 61.. r'HO� utáni Hj-ik no.pOIJ 
"J1Ialt Hórtútt llUl1ájM tiírvl,nYHzóki otvoHokklLl bonc1.ol
tattti. iH, 6molyn",k 80r(10 rnugfil18,pit/iJft nyort, hogy fl 
flérult a homloka (IJőtéH1.ón kapott titeH vagy űliMé8 
(mogaHh61

. 
tQrtl,nt 1

,
lJi'séH) folylA n genyc" o.gyhlÍrtyagyul_ 

ladó,HHul jllrllló HZlkll!cHontrúpcflékl HZCDvedntt: H ez 
okozttt.. o. t�IiJá.14t; de egyb4m kimondották azt iH, hogy li 
8érOMB a Jol1.j,tt tlt.rgygyal való íit6déHHol 'Ífu okoztat.
hatott. A bfllYflzini Hzemlf.t ,'um J1Z alapon a hiróHt'lg 
Húm tanolta mog. 

K�H61,b (J.1. ül{y mM hir6/1ág: elő k1lrtiJvén, n Hzablld-

HUR 

láhon levő gyanoBítottak és a közben jelcntlwző számoH 
tan D kibaUgat{u;li Végl-tt kiHzálloU a vizsgá.lóbiró a köz
ségbu. A kihalJga.táBokat meg ÍH tartotta, du a helyszini 
Bzem Mt a legnagyobb való8ziDwwg szerint azórtJ W(1ri II 

sérö148nek, flZ addig állított módon va ló okozása, nagyon 
iH kézen fekvő volt, mollőzle, 

S múr úg)'lálilzott, bogy a terb"lt"k a balált okozó 
tmIYOB wstís6rlés vádja és kÖvutker.ményci alól meg Sem 
ml�De:kűllwtn(jk, anDál kovésM, mert az az állitásulI, 
bogy Hórt�ttet nem ól4 hanem társai vcrMk meg. a 
többszöri kihalJgatások során nyurt bonyomáaok és bí
zonyitékok folytán mínd"" alapnélkűlí állitá8!Ulk I"t.,oll, 

Mínthof,'Y azonban terhoJtok, jobban mondva már 
vádlottak annak hizonYltúára, hogy a jelzett időbon , 
azon a helyen, ahol a sérűlés okoztatott, meg sem for

dultak, új.bb tanukat jelent6ttek be, a vízsgálóbíró 
{n;ek kíhaJlgatáfJa. é8 a \'ízsgúlai kiegészitése czéljából 
újból kÍilZ{11l0lt a kÖzH�gbe. 

Ekkor történt, bogy • kőzségí biró a viz8gálóbíró 

írnokával beszélgetve, cKodútkozúslÍt fejezte ki -afel�U, 
hogy ebben a főbenjár6 hűnűgylJen Hom a csand6rség, 
(fem a iJirnHág, B többszöri vizsgálat daczára. 130m tar
tott beJYHzíni szemlét. 

Errl.íl a. vizsgAlbhhó értesülvón, egy bizottsággal a 
helyszínére ment, bár - mint mondá - nem vár 
tő](� semmi olyan eredményt, a lDi {VI. eddigi tényállá-St 
bcfolylÍtlolhatná, fi. heJYHzíni Hzcmlét mégis rnegtllrtottn. 

8 m('gt.őrtlint 11'7. a csoda, hogy ez, az e8tit után több 
mini ha.t hónappal megtartott helYHZÍni Hzcmla annyirll 
lDegv"lt,,,,',tta • wnyállá.t, bogy az ügy a vádlottak 
teljes felmenté.óv61 végződött, 

ADnak II kőhidnBk ugyanis, amolyan a sórtcttet esz
méleUen .1l.IJotban megtaláhák, mínd a két végén 
minteh'Y 30 cm-nyi magas8á.gu éH Hzélc88ógü batonnal 
bevont tégla párkányzata volt 8 a voJÓ8zinöleg r08szul 
kÓBJlih,tt heton vakolat, II különféle időjúrás behatásIl 
alatt, már erősen porladozá.anak indulván, kdlőnöRcn fl 
pá.rkány ffl!Hő r�8ze, a kiál16 kavicsdaraboktól erősf:m 
érdefl, ripacBoH lett. Csak egy tokint-ol kell ott roú, már 
tiszt!ÍtHm latt a vizsgálóbíró a·z orvosi látlelet . borzso
Já'lHZCrü . kifojezé8ének jelcntOBégéveJ éH megdönthe
tetIcm tónyk/mt alakult ki a bizoUflág előtt IlrZ a nézet, 

hogy a.z e�en helytől mintogy 25 30 lépésnyire mcg' 
riaaztott s6rtutt, monekü!ő t{�rBai utá.n való futás köz
bún, lJ. bjd végén véletl enül II HiJtétbeD [elbukott B II 

fejót, jlletljh�g arczát CBIlHZlísHzorlion u hid ripllC80.M 
p4rkAnyábIJ. jWíll'J B li kiáH6 kavicBok okoztá.k 61.. arcZOD 
éa lJomlokon a -llOrzflolIÍH8zcrÜ. BórűJéHt H ugyancsok 
umo erőH iítöc1éH VíHszllhatásának kövotkezm6nye volt 

az erőII agyrá7.k6dáHFlu.l járó flzik1acHont mcgropcdéao iB. 

• 

EhblJl n. kát cHútbm ifi lá.that6, hogy o. htllyHzini 

R1.emle megtartásIl nomcHlik flrfTélo flablonszerű bivfLtalo� 

czífraflág, brtnom rnindon bűnügyi nyomoz{u:lDllk leg(on· 



.\. l'öinjn hhljl\ Yojuikllt\!. 

A tmlkl\nl hl\bor(1 színhOlyéről. _ A bolJtAr hnb\rholl \-\'�l)HI úl. 
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tml/lb', M ;$(Y fllmfl.rn.dhBtntlfln. r6kullljkl), 'Hnh m!;" 

nkkor HO H?,ulw) mllJlőzni, bo 9,.. fll6bb HZOrZfJtI hjy'l)nyj� 

Mkok foJyf(tn ktJtH/'WfJl'JOJll1k j� Mtflzik fl hlíneHcJ"kmóny 

MnyáUlUMkll, ft lethJH'lk h(jniiHHI'JUIt, v&.UY hn II �UI1UHj· 

tott m/lr fi hoJYHzíni KUJmlr, (JJOtf Idjl'H II/,jKlIwr6 vul� 

)om(lft( Im'7.: ml.!n miJlfl'Jy.én /'l!fJt4JklwlI kiínnyoll f�lőfor· 

t1ulhut, bogy Ji IU'IYHzíní HMm I,· UM.Il lL 1II11yá.IJIÍH rmy

hlilJb,m vugy JuHyollll.blJUn m6dosulni (og. 

A h(ln(�H(}IHkmfJny Hzinhr,IYIl ulQ'lmiH IlUHfml6 fl Mr

képJJOZ (." fiok mindonI (,Medl,;';, mf'U'mngyo.rár. nnnJlk, 

aki o .. m j,íratlan ilY. olt hdflHudfJ n.YrJrnok, j6Juk Htb. 

I{JI iflrnur('Hnbrm. 
E Horok ir6jfJvol törtf.nt, bogy IIKy;k iJrHlSn rövid idő

köziJkbl,o 1'Iű'mllHulán ijtrondbll)i IJlJliirIiHCH-lfJp(lHróJ lot.
wk po.Ofl:4l,t, amlllyl'k míJJdl:/{Yíkllnál " Hllrkf� (1�I6J nyi

toltl! ki lj II,II,!" /11, lipül'lt ajtaj(J..t, ftl,f!Z jublmn rtl1lg

ml1�yllrr.l,Vft., rlí� {}IQ'Hzllrjj HirOfl ajtót lJ. Hurku.ij,6J kjlll/llJlt�· 

M okkM.t pItOlfJ'Itll, ty{,kóJbu Imhntolvl1, elvitt mind/ml, 
flrnít I!Hu.k (,rtlik'!Hítuní 1t,lwl'flt. (;;ij. hogy ),{Jn.yolulfflIJ1J/1 
tI:"y'} li 1I.y(JrnM;(u�t, u..VOZÚHU előfL Hzl,p1m viHHr.o.lollfj az 
njtót a. flriTkftl,u. 

Az hjtó Ir'zór(ulI'aro. hfHIWIí.1t rdoSz 6H lJJkat ckk/int 
fI"rtotlun marsttlv(in, ógy II károH, mint Fll. olHií izljfm 
kiküldiitt jlirdr Jmmilt ltU/cfI, iJJi1WJIJK II való/Ii kulf;ItOl�k 
iJlI·�kt(;Jml ('Kylm áltnl vlilb htf.6zn{thdú! lúhf� (omlf,,
rogni It IjY, IJIa.Jl()fJ fl kUIt�H IHJ! fart(lH(�vul íHmllrőH 
clJOMdd gyltnlHlifottflk IDljg. Ftz tornH�HZIJlf�Hlln tugadla. a. 
<lHo!r;krni)ny /Jlki1veMHól, dl, tOtl,l cHup(m ar.zu.1 VÓd/lk,.-
1.011, .W"y iJ f1Z íHtldl6IJan aludt, "h(WnflTl Wt�(lft_jll 
6IJrcHz!,5fit· (uj, minI ahqJÓHalJ KY'JnUHito!ll1f, ,.lI1m VI'-
1,f,ttJJ u jfJ.r6r, IJfJf(y II H1,flrílllfIk ulrJ,rmHnak JúfHZÚ gyulm 
(olylJÍ.n j"IJmtHük (fJL 

Arr(l vlil6 t'lkintJ,ttol azon hun, hogy II "uhliw'z olyan 
MtH(.l(tt!lonnuk 1Á11ly.ó ml,don t1ltlto. hfi11�Oy.tu.tni ftrtH.t
lun"(J.I(ILt, lJo/.(v már IlZ "IBŐ pílhml.l.UJun d(CJJ.(li.dJHltiJnuk 
ta�áI

.
ht(n azl; doJöI podlU. h,,1D' o. jÁrőr Idfl.JJ(JH JIIJJy

�;t,lm HZ(.llfllM tartott voJrllJ., Mt"�w·jm l{unadlltk. magurn 
UI "lm':nt'lm II boIYHZí,.(.fI: éB IIOHHZ'Uj vizHgálgutr. ... 
l,r�Jb{

�
luah\-.; után rfJ.jfítl'·rn a. 1101011; nyítjó.ru 61f QH 

1fI1fJ/IJtirt m/�v, íH rnlltflttam ll. kárormak �M II J'úriírn k 
'kt 

' fj ,  mi :/lt IMb.,j"tI hl' 6H kíjóvcffJJ lllán rnik6nl z(ltJulffu 
tm a t,·tll·" kul"JI nólkül ílf az ajjM. 

A gyl·,.·kl!t HI' R"yftnulfithalluk tov(tbh, UlfJrt mi,., 
tdJbHTJ .fl TJylJmcJzftHIJfln NJdig JJll.ll1dflmk, már n mÚllodík 
'"H"tlJt UI IJI}JI31'mf.l:1I6k. ftmilll'.l! nyílv(mml(,vft hllt, IHJg I� tl!l .... :Ht rn(ullltt kfJlJ ktm�,ml1nk. 

y 

�Jínt"l}gy Jlr'dí� fi� í,lgym(uuJt4lli öt I!HI;tnlJI u�yt.tfJ'Jy.7Id II m{Jd"'Z.,rrrd járt IJI II !JltfA,jj, tílJ�tllbf1n vultunk 
v",,�, IHJv,y "I1Y 611 IJUyufJul'/fJn .'gyflll kövdh� I�l mend nz 
út IJf·lllrf.Hf. 

Jl:UY hlJHIly,ahhnn hiriG tlYOf')(JZÚIl HIIf/trI, .1" mrir fl tHttfJd'K (''''I:ll1IÍI, J" Ur Il3pJ,'ztlik rt I I J ItUY (;"Il\"llr� I pltmfj�1 
JfuIJfJn/:/. �y'I�mMyf!t)/Jn. UCiHlI'I',",,' min,) " 1 • 1 . t ·  . ' lilII micn('Ht 
:J Hozt IM, JWKY orgft..'l.dflJll, IJUY kilmt'JfIllilt ii"'g tUlt,(m1. 

BUTOR 

fJ.kinól mtlglJlJztu magáL fl aki fJgyHZ'JrHmind oktnll,jll 1:11 
l,iztfli6jr.l. ill voJt, tlllJítOt!U. mOl( Mro IHI oll:!l) t/'kinl4JLu: 

hOllyolllltno.k J(�h�y,,,, dll vl1lGjli.lmn oflgy(jfI íH 1!�'YHr.Míi 

mb,IHWlrr", 

fiok rnindllnt Jelmt igy htnuJni Ul, alu,,"H IlIlJYHy,iní 

HZ/lmMbiH. A:-:érl ttJJJfH nfj I!HILk ,·lmó),1t1mn IIfUJgo�tllJj:Hll 

(l ('Hí,lTldő" ImnM'1 tltMflU iH m(�g mindllzon bűrwHI,}'Jk_ 

mónyl'"k nyomúz.íH:ftnlil �H mírlfltm CHHtboTl, amHlyok 

mínőHlÍgc Il�t MtlgkívfJ.njlJ. 

Takács József csendőr. 
18fir.-1!)11. 

Mult "vi Hzúptortlhr}r hb �j()·á1J '1'll.klÍ(JH .lózH(j( (.H VidI!,. 

AnluJ lujtukáLui, Hoproni 1fZ"ft.rnybHli eHundő,i}k rrmdfJH 

Hzolg(d/41 fjlkalmúva/ Zurhllybtul Ijgy iHml>rf,lllJn nov{i 
(llgyvHrl'H éHuvnrg6ru bukkantuk, kjl, mivul ki16t1.it iUfl
:-:oJJJi nlSm lutltu., Hy,'jlfdllYIlZfJJJIJHHál({iTluk H1/'gú)JiJ..piMijQ 
';z/Jljából u közfléghlÍz(4hoz kjij(.nmdiJ IJtlH.i'J/litottuk 
unólkü). hogy rfl/JgmotcJZlák volnIl. 

Utkiizlmn II f'Huvarg6 J.irtflhm yiflllzufordulvu. lj jlÍrőr
Vf!zr,tlH II ZHnlJt�hiíJ 1:IlUI,l\'ótlunlil olőhúzoit t:s rllrn (lt. 

BUTOR 



l II 
I 
), 
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m{lrőjü Browning-pisztolylya,l mellbeMUe. Takács egy 
jajszó nélkül holtan a földre bukott, mire az j�m.�re

.�
. 

len futá'ino.k Medve, - még II másodc.�endÓrrQ lB "ldo
ze"> közhen nebó.ny orerlmónytelen lövest tott ; a 
má<\orlcsenrlöroek fárasztó hajsza után sikerült az isme
fl.'tlent L'g)' jól czélzott lö,ésijoJ aként �1t81álDit hogy az 
ö�qZee!if'tt ra anélkül, bogy kiléte megállapitható lett 
volna, me�bnlt. 

Az ifimt'rt.'t1l'nnél mcgmotozlÍskor 4fl dltra.b éltlstöltónyt 
é� egy hO!Nm élo8re fent kótólü tór találtatott. 

Takác" JózHef cRElndór I n I  l .  évi október �·án nagy
számban megjelent hajtársainak. szárny- és szakasz
partlncsnoknnllk II községheli és vidéki �akoBBá�!\k 
mrly rfÍHzvéte és reszvóteltl mellett ft wrnnyl tt �metohen 
tcroattettJtt t'l . 

A VI. számu c8ond6rkeriileti parancsnokság tisztikara 
és It'gén�'spge között g)'ÜjtéR indittatott ml'lynek ered
ménye annyira kedvező volt, hogy Takác!> csondőrnek 
az ö"szegyült pénzből egy szép szürke gránit sirkő 
állittatott az elhalálozás évfordnlóján az i1Ictékcs szárny
paran('snok�ág által és a sir is czementkeritéssel véte
tett körül ; gondo�kodás törtent továbbá arról iB, 
hogy A gyöjtesből a sirkő feJállitási költségeinek Jcszá
mitáBft után fennmaradt ö�!'zegböl, mely a kerületi 
parancsnoksághoz elóterjesztetett, cvenként IIaloUnk 
napján a sir kiviJágittassék. 

Képünk ezen sirkövtJt ábrnzolja. 
A 8zámyparancsnoksng lapunk utján mond hálás 

köszönetet az érdekelt szives adakozóknak. 

ÁLTALÁNOS ISMERETEK. 

N émet tudós az em berev6k közt. 
FrobeniUfI némat Afrika-utazó nemrégiben kiállítást 

rendezett &rlinban azokból a tárgyak bóL �s melyeket 
bossz as kutntóútj90in gyüjtött őssze. A legkülőnrélébb tár
gyak kiállitása ez. a mely a modern és a régi Afrika 
népeinek szoká.'iairól, erkőlcseiról és életmódjáról tájé
koztatja a nézőt. Tudjuk, bogy II némely afrikai nép
törzs közl di"\"atos embarhúsevés kárdésI:! még ma. is 
ólénk vita tárgya és hogy erra vonatkozólag a tudósok véleménye még ma. is nagyon altóró. Általános az a. hit, bogy az emberevők a cziviliz!U:zió legalaosonyabb fokán levő embtnek, a kik csaknem állati életet 61ne1l:. AnDá.l érdukesebbek tl:!hflt Frobenius tapasztalatai, a melyek tlgeszen mb 8zinben tüntetik fól az emberevők erkölcseit. Afrikai útjában kiséretül azolgá.ló emborek kőzl több emberevő is volt es ezekről Frobenius azt 6.lIítja, bogy azok valamennyien derék, értelmes emberek volta.k mi több : intolligeDflebbok a.kárhány más törzsbeli om: beroé!. 

Közép-Afrikában a Baaaonge-törz8őn kivül emberevők még a bakete·, csuanda- és a batetela-törzsbeliek, aZtlk azonban c8&k az ütközetben elesett barczosok hÚ8A.t eszik mt>g. A busonge-törzsbeliek azonban ezenkivül valóságos embervadÁ8zB.tot rendeznek, hogy inyenczfalatjukat, az 6�herbú8t. meg8zarazzék. Ezek az emberek meg. támadják az olyan falvakat, a melyekben más törzsbeli emberek laknak i a té.madást rendesen akkor intézik a 

falvak ellen, mikor a férfinép U,vo) van. llyenkor az
után titkon a. védtelen a8SZ0n!0�r8 és � .. gy�r?Iekekre 
törnek, s a menekülőket nyilalkkal .. lel?voldoz�k. Egy
e asszonynak sikerül neha elmenekuIDl.e, a ki azután 
ft. �ann dolgozó férfinépet (öllA,rmózza, mire azok rohaD
nak baza a falu védelmére. Csakb0SJ: ekkorra már a 
támadók kereket oldottak, magukkal vI.vén a szerancsét
len 6.1dozatokat. Hogyba nincs tart.aDlok attól, hogy a 
megtámadott falu férfiai meglephtittk óket, �kkor . �ég 
ott, a helyszinen nagy lakomá.t cS8pna�. Öroket alhta
nak ft falu körül s a többi eza!att tuzet .. r.�k, a .gyar
mekekct leöldő8ik és nyársra. huzva. n tuzon pIrosra. 
sütik A feloőtteket magukkal viszik, ha. nz elvonulás 
úlja �zobad és akadálytalan, de bogyh. moglopetestöl 
kell tartaniok, akkor nyomban a helyszlnuo .��st Szúr
nak a szivükbe és holttestüket nyárson megsuttk. Ha a. 
Bütóssel elkészültek, az á.ldozatot földaraboJjá.k. Kinek egy 
kar kinek egy lá.b vagy flij jut ré8zül, de a törzs
főnÖk mindig az l\.ldozat szivét kapja. Mire a. leölt és 
elfogyasztott nlozatok hozzatartozói baza.tér? ek, már 
csak a kialudt túz, a szét.szórt búsdarabok es cBon�ok 
iszonyú látványa fogadja. óket, dtl a miből azok min
dent mugértenek. Nyomban tanáoskoznak és �egál1a
pítják II megtorlás, a kegyetle� boszu mód.oza.t�lt. 9sak: 
hogy ntlID ritka az az eset, mIkor nem tudJtU. klde.rlteDl, 
hogy melyik törzs népe dúlta röl a ralul és gYIlkolta 
le övéiket. 

Vannak azután olyan törzsek is, a melyek az áldoza
toknt elóbb megbizlaljók és cSRk mikor szép gömbö
lyű,. biotak, ralják rel öket. It. mily ,.rfináltak ezek az 
emberek ! Úgy vélekednek, bogy csak azok a. férfiak 
hiznak meg. ft kiknek - feleségük van. Ez okon a 
hizl&l.á.sra Bzé.n\ férfiak mellé feleséget rendelnek, de 
ügyelnek, hogy ezek az ó.ldozatok nehogy megtudjá.k, 
hogy micaoda sors vá.r reájuk, mert a.kkor flZ örökös 
rettegésben lesoványodnn.nak. Ennyi furfangot ki téteJe
zett volna föl rólak ? �Iikor azután az áldozat szép 
gömbölyüre bizott, kitüzik a leölés és a lakoma. napját. 
Ezen a. napon néhány markos legény, hatalmas !üt y
kösökkel (ö)ftlluverkezve, a leőléBrtj szánt áldozatokkal 
úlnl:l.k indul á.llitólag vadászatra. Mikor azotán BZ erre 
a czélra (:lör� kijelölt helyre árntlk, az áldozatokat 
egyszerüen lebunkózzák 8 ft holttesttlket füvel takarjak 
he. Mikor a fü az izzó napon megsza.radt, muggyujtj4k 
8 a. lobogó láng alatt az á.ldozat fekete böre fehérre 
pörkölődik, a mi azt a látszatot kelti bennük, hogy 
.szép, ftlhér húsh e8znek. Ezekből 8. lakomákból azon
ban ar. flsszonyokat kizárj4.k. A lakoma. maradéká.t ki·ki 
hazaviszi és otthon a kunybó kéményében füatre akasztja, 
dtl nem azért. hogy elfogya8zsza, hanem hogy bűvósz 
czélokra 8zolgaljon. 

Az emberevők azt állitjá.k, bogy az emberhús baná.n
nal olkészítve, emlékeztet a mnlaczpecsenyéro. Eddigelé ált�lá.bll.n az volt a vélemény, hogy az emborevő azért eszI meg az emberhúst, mert izlik neki ; Frobeniu8 azo�ban ezzel szemben azt állítja, bogy mcgfigyelésc 
szermt bizonyos misztikus és vallásoa érzés halása 
alatt cBelekszik. 

KÉPE INKHEZ 

A bal káni hábol'l1 szinhclYÓl'ől. 
_ Lapunk egyik közeli Rzámában 'J1örökofHzng báboru' Járól .. m('g�mlékllzvc, II Balkán báhoru8 népeIn ok viseleMrol, épltkezóséről és közlekedési oazközoiröl is mu· 

==--�--�--------P�·�<?,�� .. ��� �.�.� tf' Ir pe; Bp est, VII., Erzsébet. kij ru t 50. 
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tattunk Le néhány képet. Akkori köz!eményünk k· é. téséul, fi Balkán . ��es vidékéről való képek bemut�::8a mellott, mecemhtjük, . hogy nem yalami tejjel-mézzel folyó Kanaan ez II VJdék, hanem hegyes-völgyes szik
lás t�rtom6.ny • .  amely tarület nagyobbodásr& jó' I�het, 
de . kazgazdaságI szempo�t�?l való jelentőség!:, _ eJ
tekmtve att�l, bogy kulonosen Szerbiának az adriaI 
vagy az égeI tengeT feJó megnyiló úttal egy igen r�gi 
vágya teljesül, - egyébként, legalább egyelőre igan 
kevés lesz. ' 

csak azon húsra terjed ki. mely a kincstári élelmezés. 
ben részesülő legénység ezen ele1meze�ére "nn rendelve 
IS e ezel.ra haszná�tatik feJ. de nem tt.rjeel ki az adó. 
mentt.'ss�g az .t"�htett dglisokhól nyert. azon hátlra, 
a�ely kincstón elelmezésbE'n nf.lm részesülő katonáknn.k 
(tu:;zt-c�t'k), ka.tonní személyeknek, vagy más t'gyénnck. 
akár koz\"etlenoL I:Ikár az nltaluk fenntartott közös étkez
fleknek engedtetik át. 

Ell�nBze�éB. Drindzár János, alsógyertynni örsbeli 
csen d or, oktoher 3 1 -én, .Jurpák András felsőalmádi 
J��OB ellenBzegillövel. szemben, ft zemplénmegyei Szacsur 
kozRéghen, annak konnyü serülésévlll végződő 8�mrony
fegyvert basznált. 

A BalkáD .. l�ko88tiga. ttilnyomó részben bolgár, szerb, 
albán és gorog, II kik együttvéve több mint 70 olo -át 
te�zik a. Balká� .lako8Bá�ánllk. És a görögök kivételével, 
akik a.� .. L 8 2 1 -lki felkales santo ftllszahaditoUák mago
ka: II torok íeouhll�óság alól, ez ft nagyszámu s majdnem 
egeszen .egynyelvu s�láv. nép, éppen a szegénysége, 
gllzdasngl és szelleml íeJletleosége mia.tt évszázadokon 
át . nyögött török járom alatt, sziklás, kopár hegyvidé
keLD állattenyésztés ből .tengetTe életét s ami kis jöve
delme lett vol08, azt mmd a törők harácsolta el anél
k�I'N �ogy eUu08zolgáltatál;képeo ft lakosság kulturális 
ftiJlodeséről és a kbzbiztOllSági viszonyok javitástiról csak 
legkisebb �.érvb�.ll is gondoskodott volna. Az elnyomott 
lakosság tobbszor fel.1áz�dt ugyan eme kiszipolyozó 
re�l{ls.zer eBen, de mmdlg eredménytelenül, a török 
JTJmdlg levort� . 6�et s még alig 40 éve, hogy a nagy
hatalm�k s kul?noSell Oroszország közbtlIepése folytán 
BuJ.gArJa, Szer�la és Montenegró önálló fejedelemségek, 
majd később kIrályságok lehoU.k. Albánia és Macedónia 
IJedig még máig is török birtokok. 

De. amilyen szegény ez a vidék földi javakban, ép 
aunylTa gazdag termeszeti szépségekben. S ha köz
biztonsági \'iszonyai nem riasztottAk volna el állandóan 
az oda. törekvő idegen orsztígbtdi kereskedelmi él:! turista 
utazókat, már ezen a réven is nagyot lendült volna a 
lakosság anyagi és szellemi fejlődése. A szerb, albán 
és bolgár bandák a logutóbbi időkben is annyira kétsé· 
gessé tették a Balkánon utazók szemely- és vagyon
blztonBágá4 hogy még csondőri vagy katonai kirendtllt
ség mel1eit iB igdn kevés ember mert nUlalkozni egy 
balkáni utazásra. 

Hihető azonban, hogy a. most folyamatban levő 
háboru után, akár fl török, akár ellenfelei győznek, 
meg fog változni ez a. bizonytalan állapot B a Schmidt 
Perencz volt nemzetközi cs�ndórségi örnagy eredeti fel
vételei nyomán készült képeinken bemutatott gyönyörü 
hegyvidék hí.togatásárn törekvő vagy kereskedelrunben 
utazó idegeneknok t alán nem n végrendelkezés 
lesz majd az utazá.'! olőtti első és legfontosnbb teendójük. 

HIREK. 

Adományok. A létositendő osendörségi internátus-a.la.p 
javára, büntotötörvénykönyvekért II kolozsvári keliilet
töl 3 1  K 50 fill. é, fi kassai kortilettől 52 K folyI bo. 
Ezen újahban befolyt összegakklji AZ alap VAgyono. 
27,035 I{ 05 liUérre �meltotott. 

Húsfogyasztási adó. A bonvédeJmi miniszter ur egy 
előfordlllt esetből kifolyólag, a íolyó éyi október 1 6·án 
kiadotl t O l ,li71i H. számu körrendoletben turlatja, hogy 
a m. kir. pénzügyminisztor ur folyó évi szeptembor hó 
Ifi-án kelt !l7,916. sznmu döntésével a csalJatok által 
önkezolésbon eszközölt marba,·ágawsokat, Ho bor- es 
hllsfogy08Ztási ndótörvények hivatalos összeállitása li7. *-n 
I .  jegyzl1te alapján adóml'ntdseknek nyilvánította azzal, 
hogy tlZ az adóm{'nlosség ny. omlitett vágások hól nyort 

Kérelem. �zink� József, Lakócsa községben állo
másozó csend or, ken Ka.tona Ferenczet, kinl 1 !)07 �-jk 
evckben a �s. és k!r. 48-ik gyalogezredben együtt szol
gáit, bo� Jelenlegi czímét font08 okokból vdc közölje. 
. Érte

.
sl

.
tés .. Vett ért�sités 8zt'rint lA magyar helyes

�rlis szotara ei:S szabá.lyal 1 czimü, utolsóelőtti 6zámunkban 
Ismertetett mun�.a mór t�rdelve van, úgy hogy néhlmy 
nap mulvn a konyvet kmyomatják. AkI a felnjánlott 
�· .. JO K kedvezményes lir?n óhlt.jtja me.gszerl'zni, az egy 
het leforgása alatt. rendelJ t: meg Horváth Endre, Kispest, 
Báthory-u. 48. CZlmen, mert II megjehmés utáni ron de
lEi!itl�et c!'la� az . ese�be� szá�tb�tja kedvezménye� áron 
a konyvet ItÓ es klado fonh CZlm, ba fö1ö� példányok 
maradnak. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Egy khinai államfé':"i napl6ja. A pár év el6tt elhunyt 
nagy kblDtu ál1amférfiunak naplóját most fordították 
le tIlóször európai nyelvre. Az .Observon ebből néhány 
érdekes részletet közöl, a melyek bumoros mcgfigyel6-
n.ok mutatjá.k be Li�ungcsangot. Igen agyafart ember, a. 
klt sem otthon KhlDában, sem Európában nem lehet 
o)YaJl könnyen megtéveszteni. Péttlrvarott, a hol B. czAr 
koronózáslin volt jelen, ezt irta naplójáb a :  

.Csodálatos, hogy az oroszok arra kerték a (khinai) 
trónt, hogy engem küldjenek a koronázásra. Ez minde
nesetre nagy mes.tiszteltetés, de ennek is valami czéljá
nak kell lenni. En aBonban elárulhatná.m nekik, bogy 
én saját orszagom érdekeit tartom elsősorban sztlm 
előtt és mtlgsúghatnlim azt is, hogy ba Orouorszftgnak 
valamilyen tekintetben e1c5nyt nyujtok, úgy ez mindig 
csak azért történik, mert azt hiszem, hogy a végén 
mégis Khioa a. nyer6 fél.. Miklós czárról, fl, kit egy
szerúen csak Miklósnak nevez, a kövtltkez6 érdekes 
sorokat irta a naplójába : .Miklós nem egészséges em
bor. Azt biszem, sokat ül 8. szobában és az életéért v8.ló 
aggódois sá.padthi. és nyngtalanná teszi. Úgy ball om, 
hogy holnap korán reggel utazunk. Ezt nem szeretem. 
Inká.bb utnznánk mindjárt és aludnánk 8. vonaton. 
A korai (elkelés n nyugat dóre szokása. Különösen az 
li.llamférfiak sokkal jobban intél!lbetnék el DZ ügyeiket 
éjjel, a mikor minden csendes. A helyett nappal és tlste 
szórakoznak •. Sok feljegyzés szól a khinai özvegy csé,· 
sz &ro éról. A mikor Európából visszatért Kbinába, úgy 
látszik, nagyon dicsérte ar; orosz czarnó szépségét és 
ezzel megMntotta ft osaszBrnét. Ennek következményei 
nem maradtak el. A 12. hónap 2 1 .  napján a catiszárné 
megvonta Mle egy évi fizetesét, de még ugyanaznap 
AZ aranysárkány-rendet kapta. a osé.szérnétól, a ki őt 
nagyon szerette. Erről ezt irja : .Itt hát 8 rondjel l Ta
lán Azért adta fl íelséges osi\.szárné, bogy többé meg 
nu sértbo8som, mert mint a. rtlDdjul tulajdonosa t'!ltszé-
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8em szerint térdelblItek vagy ó.llbalok 6. jelenlétébon és 
nem köl olyan szigorúan az udvari szertartás-. 

Lázmérö, mint gyógyezer. Egyik kopp.nb"Rai kór· 
bBzban furcsa, ám egybuD ig�D erdekes d

,
olas:

, 
tortént. 

Dr. Bedduo. rőorvosnak az volt kedvencz tdeáJtl, bo�y 
bénullleokaL salétromos sIlvak bulélugzéeóvel gyógyit. 
Nemrégiben hettlget hozlak, a ki Dy61vizomLÓ�nláBba

.
n 

szenvedott és Bcddatl elhatározta. bogy ezen kIprÓbálja 
a módeztlrét. A kezelés sel dr. Jlavyt, egyik lllorvosát 
bizta meg, fl ki mindja.rt Dtlkilátott fuI8�aH\.Dak. Mug 
akarta tudm azonban, bogy a. bl.llélegzés milyen mérték· 
ben növeli o. ldst b6fokBt és ezért lázmérőt dugott II 

beleg nyulve ahi. A keztllésl azonban
, 

nem kezdte meg, 
mert II blJteg mug8z61alt: Már 80kkal Jobban érzem ma· 
gam ! Azt bitte ugyania, bogy a lázmérő b�dug�o. 
jelunti o. kura kezdutot. Az orvoa elc�odálkozott, de rög· 
tón átértett mindunt é8 így RzÓlt: t Örvendek, de �á.rB 
elé�. IIolnap folytatj uk. • Az 680let közölte

. 
főnökeveL. 

másnap mtlgint fi lázmérőt dugta a pácz�ens nyelv� 
aill, a ki mtlgint kijültln·"lle, bogy sokkal Jobba� érZI 
magat. 19y folyt ez tizenoégy napon át, � lázmerőt�1 
8 buteg áUapota t!gyre javult éK végru a tJzennegyedlk 
napon gyógyultan elboc�átotlák. Az estt! igen érdektl8, 
mltrl u képzelődésnuk az orvossz"rtlk relett való föléDyérc 
mutat. A két orVOK azonba D tolHat Il ezélon, basonló 
módon kezelt ugy másik huteget is, de persze ured· 
ményteltloöl, mtlrt az illut6 fl lázmérőt ft maga akaratá· 
ból nom kópzultu gyógyszernek. 

Rejtelmes vallások. Sebol a vilAgon másutt nincs 
annyi valló.8i szekta, mint Amerikában, 8. hol máról· 
holnapra ójabb és újabb felekezetok a.lakulnak a ezek 
aztán, boI II legnagyobb titokban, boI pedig D lugbibetet
lun"bb reklámmal hivektIt i�ytlkezDek toborozni Az ia 
bizonyoH, bogy vallási dolgokban elfogultabb és kép
mutatóbb nép alig ven az em�rjkainál. A főszoft..pet ft 
nOk jtUBz8zák, o. kik fSDBtizált 8yülekezuteik révéD el
képzelhetetlen bataImat gyakorolnak az egész országban 
nemc�ak vallá,;j dolgokban, de a mi még kétségbe
ejt6bb - irodalmi, múvéazcti, s6t még politikai kérdé· 
sekben is. Ez{'k a tólfiDom idegzetü nők legújabban 
fel\ün6 érdekl6désl tanuaitanak a keleti és különösen il 
hindu unás iránt. Bok o.merikai tanitónO a legnagyobb 
buzg8.lommal tanulmányozza 8. keleti népek szent köny· 
vtlil és titokzatos iratait, miközbtln valóságos ranatikus 
szenvedély vesz erőt rajtuk. Néhány év e16tt huss Reus8 
ft cbicagói Nap-tumplom előtt olyan nyilvános mugbot
ránkozást IwllfJlt val16.ai órjöngéstlivell bogy elmegyógy
intézetben kellett elhelyezni. Es e! az eRijt nem áll 
példátlanul, hanem sok belyen megismétlődött, men 8. 

06k túlságos8.n belemélyednek a Kelet vallá8�� titk8.i�a. 

Nem Idbet tohát csodálkozoi 8.z0D, bogy egy Kozé�-ázSl�' 

ból bevándorolt remot� AmerikábaD, u. boI ot �Vlg 

mlot vándorapostol IU.lJárta. az orezá.got, 8z�m08 kovu' 

t6re talált és sokakat 8�jál v&l1ásá.ra térltett .M és 

.Magda., a Napisten, a kmek kultusza o. oap mmd.un. 
napi imádotában rejlik, Amerikáb.an már sok lelkes tasz
telővel kerktlclbetik. Temploma Cb,cag�bH.n, a �ake 

,
Park 

A bon r.,kszik a bal talán még Jobban tlRzt�llk és venuu ' . I h ' bb imó.dják, mint Ázsia ege alatt.
. 

A Napisten eg Ive 
imádóin&k élén Ameril{ába.n II 8Ze?8ég� és 8ztillem�sBége 
óltal kiváló Mra. Hilton álJ, a k, I.gb"..�óbbon 'I!!0k . 

fizik az ókeluti hilt�t minél szélesebb korokben terJesz
t.ni. A b,vők és hivönök tartózkodnak a húsél.l.ktöl, 
reggelire rózsalevelekből kéBz�túLt teát liznak é8 dél· 
bcn rriss ibolyát és vad sóskat uszntlk. A legnagyobb 
megbotrAnkozá!:tl azonban az kelti, bogy n. keleti isten· 
tisztelet legvcsz�delme!olehb alRkja, a Baal és Moloch
istunségek imádato. is mindjobban terjed és voszedelmes 
módon h6dit 81. összes városokban. 

Szerkesztői iizenetek. 
A ",zcrkCIo!z.lil!!('!;, fl ",zoJgálattnl knl'CRolnto8 kérdé· 

Rokra é" o óvtcleu levelekre nelJl válaszol, kéztratot 

vl",sy.(l nem {ut. Icvélben Iledtg ('!Ink Igeo kivételes oly 
esctckben v6.lol'lzol. ha II válMz klm yel'!!4ég60él 

fogva _ nyf lv(lOosnn meg nem adilIltó. J{(>rjf\k eu nél· 

fogva olvMóin kM, hogy Icvelelkkel bélyeget IH' kUM
jenek. 
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p, UrlJlI"lItor, Is. t). 88R. 

Magyar Köztisz\viselők és Állami Alkalmazottak Takarékpénztára 
Közti.ztmelöi kMcoönök 

törl.e.té"e. 
r é s z v é n y t á r s a s á g  

Kölosönök lakbérletillá. 
ellenéhen. 

Budapest, VII., Erzsébet.körut 12. 
= Telefon 153 44. sz6m. =-

Elölegek s�kpapirokr .. 
Osaládi házak se telepek 

léteeité.e. Alaptöke 1.000,000 korona. 
Knlfdldi pénznemek vé· 

tele é. eladá ... 

Y.llogDdunk b6tétekel takar�kpin%t6ri kónyvcClkbe. I Ol wluarikbet�tek utin, melyeket hat hÓnapi felmondhl Id� lekOthe me1)�tl helyeznek el lnlhetünkuil, 6C\b (hat) betit! brnatot OUluok.(A tőke kamatad6 Ievon'''val.)2 0Iy takarék. beltt utin, melYDil II betevő u l. rontblln Jelutt felmondhl IdOt ld nem kliU, 61"" (6t b W betit! '-matot fizetünk lA t.(ikekamatad6 levoohh ... ) 

ImUc{Jot n yuJlunk �rt�kpaplrokrl loraJeavekre vld�kl IDI�· zetek rbzvinyelre. 4 I!W ! 
Személyt kÖlc,önöket folyólUunk kelell�é" melleU vogy Jel

. 
zUoKo� biztollték elleniben, Jut6nyoI T!;Omalt�tel mellett, Ull.llVóflyOk, Int6zvén)'ok 6. ch01luok lJe81.Méa6t elv6liaJJuk 

V �n mira6kelt k61uiRek felldmllhhol ell. nk é. elndunll. irtékpaplrokat, Idegen péuek'L 
, 
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HIVATALO S RÉ SZ. 
flZEMÉLYI ÜGYEK. 

LegfelB/lbb elhatároá8ok. 

O csdszdri I.... ajJostoli királyi Fel.'féqe l !H2. evi 
oktobor bó �O-ó.n B�cBben kelt legfelsőbb elhatározá
snml kit ÜT/6 szolgálataik 1'/��IU'réseü l :  

H,icz Páh'r, m. kir. 1V. sztÍmu CSl·lHlörkorü!f·tboli éH 
U,U Lajos, m. kir. lJ. számu csondöTkerlUctboli járás-

őrmestorl'knck, továbbá 
.Józsa Antal, m. kir. l l. számu cSl'ndörkl'rületbdi, 
T,ukác. Mihály és 
Romosún Vazul, m. kir. L Hzámu cSt>ndörkl.'rületbuli 

törzsörml'stl:.'reknok a kOl'Onrí .. e:fuil j;rdelllkrres:trl leg
kl'gYf.'lm{'sebbl'n adomríu!Jozni méltóztat-ott. 

Ki ueveztettek : 

191� Do\'ember l -evel : 
I'srnrlol' jli"úsórmeslerekké 

Szalinka Pál örmostcr, ( I .  rangszáml a Ylli., 
Hegyi J ózaor (�. ) a Il.. 
Szöcs Tivadar Cl ) a VII. CR 
'frcmmol János II (1. ) a YI. számu 

(:F:l'nrlőrkűrület ál1omnn,Yáhan. 

Okl J'atllag mogdicBériette k :  

.\ m. kil'. IV. HZflrnu csondőrkerlileti parnntHJlOk8ág 
"itnl : 

Hohllrjrla. fiaDdol" örtlvczctö cz. őrmestor, }i'ülöp János 
ctR DllJlkó GyÖ1.Ö CH{'Ddörök, P{O' ékszerlopás buntctt ... , 
ügyében, igt!D u1;)1I6 ... körülményok között, több varm{'gyo 
tl'rüh·tén, szakadatlanul több napon át v(lz{·tett nyomo
ztís folyamán lankadatlan buzgósnggnl, kötolc!;séghűség
gel, éRZSZlICÜ lcleményesl:Iéggel és tnpintatossággnl kifej
ff·tt eredmenyes tevekL-n}'sógükért. 

A m. kir. V1. szA.mu csondőrkerü}eti parancsnokság 
által : 

Szallli Il1t\'iln Ill., Fnrkas .János I . és ':róth Klilmán 
ör�vezutő ez. 6rml!J:iter, hosszas csendŐrtiégi szolgtilnti 
idejll nlltU a közbiztoUf;{tgi szolgálat terun liltnhthan ki
fejtett IÚYlí!ó sv.orgnlma, buzgó tevékeny::lcgt: cs er�'d
mónyes müköd�BN\rt, önl�nt'k nmdblmtartlislt és allÍ
fl'ndoltj eill,'k hl'lyCR vl'zotdHoért. 

Hzigoti GAsplir C/wndör. a Hunyad mt'gvóbl'n 1 !JO!I .  
évb�n Kllrlil1ger T.lipótné ÓH tár�ai guradobrai lnkm�ok 
sérelmérc ol1,övetott rnblógyilkossng totIescinok, hosszas, 
fáradtiágos l1)'omozft-s során I'Rzközölt kideritóse t.i.� otro
gá!olEinál, buzgósággal, I:Izorgalommtll és lankadlltlun ki
tartássl.t.] vnló kőzromüködésoórt. 

llorvlitb I,'erllflcz rx. örrivez/Jtő ez. őrmesh,r, IIZ l !I l l .  
ŐH I!J l 2. évlJl<n Hteil·rorMzll.g h'rülotón több ottani lakos 
kárám. betöréH utján ulkövotett nagyobb értékű ékszer, 
ólelmi- ÓI'I ruhunomli lopás tt'ttoBoinok hét napon át 
folytatott fáradságot nl'm ismerő nyomozll.sso.l törtónt 
kid(!riMsciu·f. 

NówlIlb Dávid járÓJIŐrml'ster, mort az 191 1 .  c .... blln 
Fejér, VIIH. Hopron ÓH Kuml\rom ml,gyekben garfl1.� dtilkodott ltóbor cziQ:lÍllyok áltlll olkövott.\tt tóhbrend

.
h(';h 

botörés"H IOl)(u� toth�lwit l ;j napon át tartott fáradHogot 
nem iHmerö kitllrtusBltl és nagy bu�glllommal folytatott 
nyomozl\'isnl ltidoritollt, és II bűnj(!!t'k nagyrészr.it meg
szorl'zto, 

:\JllcsicH :'Irátyá", cSt!ndőr ez. ijrm"ll"ter, hOfOszas csend
őrf:1égi szolgálati ideje alatt, de külöDö�eD az utóbhi 
u\'l"'klJl'n II közbiztonsági szolgála.t ter(:n általáhllD tann
!:iitott ki\'áló szorgalma, buzgó te.ékenysege és ererlme
nyes mükődéseért. 

Fenyvesi Mihály f.:s Kalmar Imre ora't·zl·tö cz. őr
�cst�r, h�s8znbb eHlmdőrse&>1 FizoJgálati idt!j., ülatt a köz
blztOOFl?gl l:ij',olgálat terén áltahiban kifejtett szorgAlmas. 
huzgó CB I'redmenyel:i k-vékenY!légeert. 

Németh ,TózMef \�. öravezető ez. őrmester (:s Kopunya 
Veorlc<l /.'�clldór,. Hl l l . évben ft Balaton mentén guráz
dá.lkodoH toh'&JHzövetkezetnek, fáradságot nem ismero 
észszrmi (: 8 leleményes nyomozás során bátor magatar
tással történt k6zrt'keritése és a lopott hi.rgyflk reszLuni 
mcgHzerzcIH·órt. 
. Bálint János .e�endör ez. őrmester. Gyurasits András 

es. �Ylllog Uolchz8ár csendőr, I !Ilt. évi juniU!o! hó �H-an 
KIstima pusztán kiütött nagyobb ménü rozl·setnel. a 
v�K�on�e�tés (:8 a tiiz to\"ábbturjed�JoIen.·k meggAtlása 
korül kifejtett buzgo tevékenysegeért Ch hasznos intéz
kl'dés(·ért. 

Beke Pál e!ol �agy Antal cl'lendór, hosszas cSl'ndör
ségi BzoJguhtti ideje alaH a közblztonslÍg énll'keben ki
fejtett ügyhuzgó, szorgalmas. odaadó te\'éken}'it!ge es 
ercdm�nyeij mükörléseért, valamint kirogri.�taJlln maga
\"ist'letl!ort. 

.syilvánoHRU megdicsértettek : 

.\ m. kir. \ I. szátnu csendörhrületi parancsnok8ag 
által : 

n )'üri Ramu, Horváth G yola és Stocker Frig}·"." törzs
iirmE'ölerl'!t. irodai nlkalmaznsnkban kifejtett l:Izorgn.lmlls 
és buzgó tevékenysegükért. 

Molnár Haláz.� törzsőrmester, mint szárnyirodai segéd
munkth, Ul. irodai "Szolgálatban mindenkor tunusitott 
kötolesscghü és eredményes te\'ékt'nysegeert. 

�ag.r Hlindor m. ört:lvezetö ez. nrml' ster, hosszabb 
csentlörgégi 87.0lgnlati ideje ala.tt II közbiztoDMlgi ,:;zol
gálat terén általában tanusitott buzgó' és ert·druénn's 
működésvért, örsenok rendbentarlá.sa, alá.rendeltJtJinek 
halvel' vezetéso �s oktatásáórt. 

l�ucv. Gvórg\", Kovacs Ferencz lll. és J3éla Mózes 
ör!'lvezetó cz. 6rmt!ster. hosszabb ('!>t'ndörBégl I;zolglilati 
jdeje ahltt f\. közbiztonHági szolgálat terén általában ki
fojtl'H Imzgú ós "Tl'dmónyes roüködpsee-rt, ÖrFu�lJek rend
bentnrtll�m és allÍrtmtluhjemek helJeb \'ezeté)ojeért. 

Kcszltlr MIH.\·ás csendör, mert az Hit l. ol'ben Fejér, 
Vas, �opron e,'j Komárom mogyékben garázdálkodott 
kóhor eZlgányok által elkövetett többTl\ndbeli betöréses 
lopll� Il'Hcseinek l :í  napon dt tartott fáradságos és 
buzgó nyomoZÁs�lftl történt kéllrekeritésf> es a bünjell'k 
nagy rÓHzónek mí'gazerzós6 körül járórvezetőjét hatha
tósan támogatta, 

Gosztola Feren(:'?, csendör oz, őrmester, hossza.hh 
csendürsógi Bzolgalalo. alatt a közbiztonsági szolgálatban 
általában kifejtett szorgalmas, buzgó és ertldmónyeA 
tovókony8ógcort. 

RafTlli Ferencz jl\ráaörmester, �.'ótb ,Józaef Ill., ós 
ArtDer Hándor örs\'ezl·lö cz. örme':lter, bosszu.bb csend
örtlegi szol�nlnti iduje alott a közbiztonsági 8zolgalat 
ttlron áltuld.lJlln tanusltott buzgó és eredményes mukö
dOlwórt, orrlének rendbentRrtása. ah\rendeltjeinek helyes 
vezetérIt' és oktaiósáért. 

�ragyar !Bh·un fl. és Kovlics Imre ll. c8endor oz. 
órmosler, hOBsztlbb csendörségi szolgalata &Jatt a köz
bi?tonstlgi Mzolgálat torén általábnn kifejtE'tt buzgó es 
eredmonyea tl'\"éken.vségcórl. 



. .  , " " . 

1\f1rdfl ,I,k,d orllvl'zolii 1'1., iirml·III ,'.r "H (tij�i , Pál 
,'!moIJm 1'1, iinw!Htur, IlfJtUIZfJb11 r��flnllljrHów Hzoj�r.lntJ ICI!'j,

/' 
ulllll 1/ l�fl7.l,iz�mHftv.i H7.ol"6..lIlt tllrMI (dtuIA"

,
"U fl�nJl"" 

tf/tI IIztJr/l,lIl rnflt4, IJuzj.{6 IjlJ l·rNhn6ny"� rnflklH)I,Hflnrt fJ� 
kirrJj.IIJKlllluo fnllgltVIHol " jl,Órl. 

I(óbor hlv(an I�HI.IJl(J,ir 1:1., r'íflnIlHtI·r, HJ I I . Ih�/NI 

HI,.jhrl)rHzóJ( f l,rüh,j/!n jiihh fJthmí h,kof' klÍrf' �fl, b" tort,M 
utj{ln . . J  kéivcifrf.! rmJ(v(,IJIi(,rl(,kij �jk�ZfJr.

,
'
, 
�1(jllJJ l '  éli n�hJJ� 

nHllli h/p{t'4 t/lltHllIm.j. k l,zl'flk(lnV'lff' ko rul, f1 nyomor.o"ft 
VI'1.I-ljj Jll1rnrH:HnfJkrlfl� I l lILJwMH t(lm{)�ut(If!Mrl, 

l :urluy \1i lJ(J!y l or7.lIt'rffHlHjl'r, IJtJHHZ'11l mmnd �jrHI!l-:"j H1.ol· 

Kiduli irlt.jl! IIlulj kiiJ"nrtJ!r: irodIli Illkflt�no.Z!l �h:UJ, dH 
I"J l i.iniiHI'n kól Ov Mn mjnt  Hú1rnYtlzI't.mVlviJ, m mt!(

:
nkor 

Irl1ulHiloll k i\(al r'J1IIl tújtlll t'HIJ(.yhű /'H j�on IJrl�IJJJl(ln.VI'H 

il.v/;J,,,nYHI'W!{1I1, rnj�j:("jzIUlt6HúgMlrt, r"R p(,Jdó.� mfl.j.(ut:tr· 
t(uuíl·11. 

l '  é . I l l,n{,lh "{JZHI·r 1 \', !'""mliir, IJfllu,:mhb CIWDr fJrH �I 
Hzo/J(óluli írHfI u l  .. H ft kiizhíztonHlÍui 'H:tJlj:(ftlat tQrlm kl' 
rl'jl/'tI f'rechn/\n.V'�H tl.vékl'nYHtlgn llrt, IAnkndfltlfln �zrJr· 
Vll 1wIi l'lf jó rnu�ll\' iHI)I/,ttj6rL 

SZIlIs,I l"niu'1. ,,,"uiJ CiftlVf'l.dli (}z, /iJ'f�wllt llr, f{�,
v�r'H 

,J(WOH, \Jolruír J"lv(m L líH 'l'uubllJr .�dflm (:H(,�(lur,jk, 
I H I ! .  {,V!JNI Ht<:ÍI'ror�1.ng . '-rü ldón több ottani luko" 
kf' rfJrJI 111�i}rl," utrjl�n /llllilvl,l!)tt nUl{yohblírt(jkíí

. 
ÓkHZI'�� , 

lih'lmi I"K rlllul'II/lmii JOp(l'4 IdhiBuínl'k k6í\rnklJrlt6J1J� ko· 
nil, II n., omo/,Ilfll VI'7odi; pUTllneHnoknuk hnHJfllbH t(lmlJ� 
�1It(1,,(d,rt. 

, . . ., hg�'hlÍí\l J/,zJ!d, 1111rb,IYI J'lil/,r, l'óJÖHkm �J6zfJfll O
.�
H· 

Vllyl-jii 1'1.. i;rrnflfj;\J.r, XHigrl II'fJrl" JPz I'Korl dor' (}z'
, 

IJr: 
rrW.,tfjr f!� �UKV \fihftly cHfmdclr, hr,HH7.BII c'H, 'nrifmfeJ(1 
Hzol,U:lilllli idfJj.! ulult, dCJ kUlilni)Hon II logut(,hhi f.v/JkIJon. 
ti. k i:l/'hiztonH(I�i H7ooJgúl111 wrtln (J.Jutl/�hBn IfmulJit.ott Hzor 
p:lJ.lrrUJ, IJ/1Zgó tflvI;kflnyll{�If.I· I�II (jffjdmIJn.v/'" rnűki-Jd(\MO(;rl. 

\,ímdh .167.'mf I .  flrlfw kr, HZ/Írn.rírorlfl/ '\ogJ;r!mun· 
k(J�, irIIdul ulJwlulIJdullihl1rJ ltdj,jl " tt "z(,rP.f�Ir'lmH l!foI 
hll'/.v.lJ I/,vú�l'n.\,Iff.j.(Clérl. 

jo'(,l'ClH Míh{tI.\, j(lrá.ijOrml�HtHf, jI,�tkó ,MnoH őrml'flwr, 
rJ/1116 ljoItV(IJl, KCJV(l(lH ,JlÍnclfl I J I .  örHvuzoti, Cl., őrflluHt.::f 
1:" JlOrv(lUJ ,J6zlwf \'J I .  I'Hfm/lár /fZ, l;ffOllfltr,r. ft. ki'iz!,JZ' 
tOllH('gi Hzolj4d�t t/lr6n ki(,.jtoLt RzrlfglllrnhH. buzJ.(6 fJM 
IJrI�dln/lfl yUM lIW/!k/lnyHflgf!/lrt, 

j )urllf�Z ,J(�n/'14 ur�voz/\tií ey/" iirrn/'Ktr", tJOHKZI1hb (lHe",l� 
lir .. u:gi MZOJp/ll",tí id.,j/· IlIalI II. kií1.hh·,lonH(If.:i Kzolg(dll.t 
tM"'" 6.lhd(�IJll.n k irojtott Im Z"" (�14 urr�dlTl{myl!H m (jkiJrl r',· 
HPl·rt. rirHMJn�; ffmcltJ/lntltrtwlfI I�H It.lfuflIuleltjninl·k h/,IY" H 
v(·1.I.lI/'lfllt· rt. 

SU.íHZ K6.lrnflu flK(,Jldiír 1;1., iÍJ'f1Il�Ht/jr, I löfvútli ,JÓZRlJr X r l ,  
1'IIf1ndőr 6H TloJlI!TJ{JuH 11'(jfj�nI:í'i prr'Jhll.CH1mdiír, 1 !11�. I"ví 
lIugU'41',iUR !tt') fí�flu Zircíí kiíZH'�gIJfJn kHiwtt Wzvt'Mznld, II v/,v,yfJlJmflnt/'H f.1I II tliz jovfl"htrJrj/!rIti1l6nIJk rnl·RJ(Mtá�Ut. 
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kiinll k iflljtllll IJlIzul. l.uv{lk6T1yHI�W! 1�8 baHZTJOK íntl:íík,:. 

d{'Hf!fírf, .. t t l ') / lorkl'" iI.lvún /�Bllndijr cr.. OrmlHoI IlT,
. 

mOT /IZ , J  I .  
. . m l "r 1",vJ.: ban tiJhh hu

, 
elup/!"IJ lukoK Ilflhd(ln� I'VI nOVf: I I� , , 

If lrn(td i. j víl lÚoj fínak {t.l kuJI'BCHUI jrjrtlmt �oJn'yltúf!ll ftl�/lI" 
rn4vul Dllgyol,J. k(mirtl'kij 1(lpúfJ If'tt(:H/�J�wk n

/yolOoZ{I�fl 
I'H kÚUfikori MHI' kiirljJ  fú.nuIflúgoL �1:<r

.
(J ufJno��, Hzor�lll. 

mId tallllHitott {OK /,IZ lllkulomrrud Jurörvozf:loJ/·t IHI.IIJl1· 
t/;Hun HUlll/glltt", , . 

l'il i"'(ln I mr/: őrrn(!B1M, bOHHZll bb c�(mrl�rHI'gl H�olp:ú.. 
J/t.I j íd"jo ül/t.tt, úgy fl közl!h·,ton�úgJ, ml,n t fJ,Z lro(lui 
H1.fJjg6lnl hm'·n áJ tI1IIi1IU.n ki({jjt/ltL 1J':(�"llzg{J PH K7.0rwd· 
mu" tovbk/lnVHéw'i·rt ,l'H pf:ldn.H fJlfLgúvJHu]e;léf,rl. 

�/\mr:th Pid iJrI4VH7.0W ez, i,rm/�BtBr, LfJ.Og 1Jl'-tof, \'uJ.{Y 
JHLvón clI/,ndór 1'1., lírrJlCKtC:J'IIk I"H Kllrlllí Nagy JJál ('Hf!Dr1i.ír, 
hOHHZBH /�H(mdiírllf�gj Kzo1g(J!/t.ti idojf1 lI

.httl a közlJíztlJn. 
Há,Ó �z()JUú.lllt torlm által tího.n tf.tnUHJtott ,,,z.�.r�I1.lm.(lIf. 
hur.gl, t{Jv líkjmy8f�r<ük /\K (}r(!r1mónyOlf mÍJlwdllHűk"rt, 
� líml$Lh IJál fdúrondolljBi hfJly/'M VI!Zf�t"H(' (.H oktnt/t· 
JlfvírL íH, 

• .  �ugy ,Iúnm JJI . tHc,mr(ijT, li 'J'IiTIIC� I;H I' ��/:r mf'K�e 
tfJfÜ/fJüíJJ töhhfflndbuli JopÚHL éH TllbUlfll r·lkfJvol<,tt kr,t 
v/"�z(11 VI'H {!fI I, örözőtt k{Jbor ozíg6nJnft.k. I �J1�. {,vi jUli, 
hl. :!H'I�n Dunaföldvúr kÖZHPj.( brltÚoI'I'dllln tdrifint /Mogli lj 
kiJriil ki (r1jtutt fáradságo! nlim íBrfll.lrlJ hm,gl, K7.úlgnlfl. 
flíJlrt. 

(hw&nH�ki J{{lroly CH. éH kir, �(i, lu'alogmm'dl'Hli kur· 
Ilfllulmi RYfl.logOH,

' k i  II 'J'OmIjH /:/i Ji'ejrir 
.
m(l�yo tr:

rid (jtl;n tdb"r(�ndholí IfJp(lI�t éH mIJJó,/it 4}IkÖVfl!r·tt klll 
vI' ... z/�lyCH {'H kiir(jzötl kóbor 1'í'.i",á.nyDl�k I !J I t. {'vi JUli. 
ld, 2K.4n JJlJnJt.(öldv(J.T kcíuU1g hlllárl�hll,n törMnt e1(O�(I'i1l 
körűl jó.rc'irvozl,tI)j{,t hu,tbu16Han l (mlOgultn, 

mől "",.", tek : 
19 12  novI mb.,r hó l ·i.,yul : 

I� m, kíf, V, 1JZ{t.rnu (�lIfjndörk�riHol (�l1oIJ1llnyó..blln : 
Bartfl ;MZKllr 1., f{J�lm{�n ;J{JZBO(, Botlun ,J(�nOl�, 'l'jhullyj 

JlJzHHf li ll H7.ü.!Jó K(dm(�Tl I .  i:irKvc,zf,ti) ez, í'rm,'Rterok. 
ő'1'1fleHfCT'fllrké ; tovú.IJh(t. 

Hflrmann (jvull�. Hzlir'H H{t.udor, M itaoa )orbt"n, L,l
ziktyán ,J(�nQH 

"
/IH �l urflHi Oy\]11.I. CHCn(Jijr CZ, ól'ml'Htorl'k 

fJ,'}wezetlí I:Z.  őrmeMtrf'('IrJrA, 

J<.ato",,; Hzolgo:.latl Jellel eIlMJ.rt'.oLL: 
A J I. fl/iztlí.lyu l/lg6nYtl4gi Imtonlli Hy'(JI�{dtltj jellel ,,1-

I!>U.toU : 
II. ro, kir, V, Hz(nnlJ c.lwndőrklJrülot {111om(t.nyú-hllll :  
�ll)rÓf}z/ ... G(t.bor eH/l1Hl6r 1'1.. í:írmoHtllr, t �J I � oktr.ílmr 

l :t· lin. 

A ( 'HI' rlfJ.//J'H6f11 I ((:.nd,)1I11 1 }O;:#;;" 'II _ ('(lJlt:I� Hftll/lfI 0,1/11 U k (J 1141 1 �Hé,'(. H�{J/(II"IJ )'N/I-"&IJ16I, H%I,IWH 11(1J11�I,m61H; rvJámf.}'IIk.  .A 1'{1 tHJ fltf6',,: 11'1 JI Onl ,ti Ifn {/JH1(1'1L I éN 1r,·�III II/.', II Inu�/lkálr, n (:.",/rlU íÍ1tlJt·" UI"", II (' li_ II ('?nJ) )'1'1 H%('l'd éH I t}:�tkkl;/r. I'nkt4'r /I II k(JIj kPH:tl et/Jlnl. IJ(t'JI�uJ./r, fI;#()/rból /0' I/JIÍ/JI o t,ru "IÍ' II H,;I IÍ H mtél J úfJIJf, HitllllllHIHI Ir lU 1111b" k. JIIIII' III II'II'}}I " :.lk k,'I. II f" f/Ilf1f/II'JIJb kPH%H6(lflllt IWHi:tH'�IJ/",k PH JiH'f/IrIUr�NIJ.·. 

Könyv n y o m d a ,  

könyv-, p a p í r  .. és 

írószer - k ereske

dés, a magyar kír. 

csendörségi hiva

talos nyomtatvá

nyok legnagyobb 

raktára. 
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