
VI évfolyam. Budapest, 1912. deczember l-én. 48. szám. 

CSENDÚRSEGI LAPOK 
Szerkeszti és kiadja a M. kir, Csendllrségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága. 

ELOFIZETEBI ÁRA' Félévre - - 6.koron.. M!gjd!1lik SZERKESZTŐSÉG És KIADÓHIVATAL 
Egész évre 12 korona. Negyedévre a korona.. llitdtll 'a!áraap. Budapes&;, IV. Egyetem.utcza 4. az. 

Mit kell tudni a csendőrnek a bÜllVádi 
perrendtartásból p 

hla: d,', Kát'mdn Elctnér er:lébttlalcai ki-', jártúbi,'ú. 

(Polytató,sl. 

6. A7. ehlzctes letartóztatáli, 
A nag.,rkuti gyilkosság es/!tében fO]j1ntott nyomozás 

i;'rf;'(lm�n)'nyel járt és ft csendőrség ft következo gyanu
okokat dedt�Ue ki; 

K. Ferencz, az elhalt, a gyilkosság estéjen ft varos
Lól jött haza és nagyobb összegü pénzt hozott magával, 
amelyet a takarékpénztárban H,'1tt fel; felesége, K. Zsu
Z�Rnna, alig horo' haza erkezett, elkülrltc a korcf'mába, 
bogy h07.zon egy félliter bort, holott utóbb kiderriU, 
bogy otthon volt o. háznál is elég bor. ,"ele volt hét éves 
(-iábor nevü Ha is. El. a kis fiu tJlöudta, hogy Ö az apjá. 
yal ment a korcBmaba l:!i mikor n korcsmából kijöttek. 

egy j'mbor ugrott oz apjához és egy nagy bottal ügy 
fl'jbeütötte, hogy az összcl'sdt. A gyermek ismt'röst vélt 
Játni a tettesb�n és mcgne\'"ezh.' J.1. Józseret, amint a 
gytll'ek mondtu, -Józsi bác . .,it •. El. az II. József lopá� 
miatt többször büntetett előéleru egyen volt, foglalkozá· 
:-iIIra néz,'e ('zipé�z, aki abban a hirb(m állott, hogy 
K. Ferenc7. f�lesegeH�1 szerelmi "iszonyt folytatott, amit 

Ő mnga nllm is tagadott. A gyilkot-iság elkö\'otését tugadta 

es ('!'lak anuyit ismert be, hogy öt az asszony többször 

hujtogathl UTra, hogy fi férjét tegye el láb alól, mert 

neki 8Z ön'ges félkogre1mü t�mbor terhére van, dl.: Ö 

t'rrt' nem "olt hajlandó. K. Furenczne tagadta. bogy ő 

L. Józ/oit'fet folbujtottn yoma, azonban azt áHitatta, hogy 

L. József fulytun emlegotte azt, hogy jó voma láb alól 

dtcnni a? óreget. Kinyomozta még ft cSl'ndőrörs, bogy 

abhól fl. (iOO karonából, amt'l,)'tlt az elhalt a takarék· 

pénztárból magával hozott, csupán WO van meg és 

lllizkutnhh:lt tnrtván L. József Inkrisán, ott :200 koronát 

tnltílt, nml.IJnek hol�l.l'rzes�t L. JÓZSl'( n\!m tunta be· 

igazolni. Azt i\l1itothl, bogy azt sógora küldte neki 

AmerikálJlJI, nzonban fl post lill nl beigazolódott, hogy 

hat hónapJIlli flzt'lótt kapott L. Józsl,f .Am{'rikAban élő 

rokonától lOU koronát és alig volt bihutö, hogy II ren

des foglalkozással nom biró om bor ahboz azóta hozzA 

nt'm uyult \'oln!l. Igy alapos volt a gyflllU, hugy a penzt 

L. ,Józsuf K. FertJllCl.nótÓJ kaptn ft gyilkosság bércért. 

Fontos It"anuok volt meg az, hogy ft holyszinón talált 

lá.bnyom ll'mérdvén és L. Józf'e{ lábnyomául ö"'sze
basonlittatTán.. egyí'zonek tulaltatott {.,. bogy a b�ly . ..,zi
nen talált bot több tanu által L. József hot jának ismt:r
tetett fel. 

Az elsö négy nap ennyi l'redmeny, valóhan dicse. 
rt!trc melto volt ft járórmosÍt..'r ré"'7,pröl. Mi azonban a 
cBl'ndörörsnck ft kÖzYE·tJen legl'lsó tpcndője? 

A bizonyitékok, mint hittuk, nagyjába.n biztosit.a 
,"annak: II belyszin, a hullo.bunczollis, a búnjd�·..; bot, a 
lábnyom és a tanuvallomaHnk. .Azonban a legfoutosabb 
maguknak a terholteknek fi hiztositása a további eljá.rá ... 
részere. Ez mti�képün nem töriénhl·tik meg, mint ha fl. 
t. .. rbelteket II csendőrörs elfogja, hogy azután ft biróság' 
nak átadja. 

A jelen esetben II ft>.rheltek tagadAsban lévén t!s kőz. 
wtett bizonyitekok forogvú'n fenn, a dolgot mindl'nesetre 
jól meg ktlll gondolni. Mert ba ök mrgis ártatlanok, a 
lehotő legnagyohb igazságtalansag történik: t>ollenkező 
esethen, ha htinö<;ök es ft jlír6r öket slabadlábon hagyja, 
nagyon valós7.inü. hogy a tanunUomá.'iokra bt!folyással 
lehetnek éli különösen, hogy az anya le fogja beszélni 
kis fiát arról, hogy ft szeretője ellen tt'g\'tm nllomást. 
Olyan helyzet ez, abDI mindt>n ptJll'Z késedelme veszélyt 
jtlJent. 

Ez nagyon gyakori eset es ba fl cf;t>ndörörsnck ilyen
kor akármilyen kételye nn, a ltlgjobb, a.mit tanácsol. 
hatok az, hogy kérjen utbnisazitást a. kir. ügyé6zHégnél, 
.agy hB cZ közelt1bb "an, II lt.'Sközel�bbi jÁ.rÁ.sbiróságn.ti1. 
,Jól tudjuk ugyanis, hogy 8 csondórscg csupán elfogja 
a.z illető egyént és az előzetes ll·tartózta.tás elrt1ndalé."lo 
már n vizsgalóbiró dolga. Igy nmdelkezik a B. P. 143. 
*·Iinak első bekezdése. Az eIfoglisnnk tehá.t ltlhl.ltőleg 
olyannak koU lenni, hogy arra llZ eJÖzdt.·-; letartó7.tatás 
tll.reudeltessék, ebból következik, bogy a cStlndörörs esak 
oly egyéneket fogjon el, Bkikrll nézve l.lőrdátbató. hogy 
n? előzetes letartóztatás azután a biróság által l'l fog 
l"ondoltetni. 

Az elfogás tehát tulajdonképen ntlm tlgyéh, mint hogy 
fl csendőrség biztonságba ht'ly�'z olyan egyént. aki majd 
olözetcs ll'tnrtóztatásba fog kerülni A csendőr oz eset· 
ben is o. birót-iHg 8zllmára. fogja el az egyént és az fl, 
körülmény, hogy az eldzattls letartóztatás utóbb r(ludol. 
tohk el. c<;ak a dolgok természetéből kön>,tkezik, ameny
ny.ibl;ln nUndl;}D csendóri nyomozá.suál nem lehet ott egy 

S'I'O\iVAS SER J OS ........ .. I<I.á"'l od • .,.. 
a ca. ée lur. ko.ol biboro,;, • m . 

. kir. olODdar.o, uonMdtt .dlUt6jll él II Lndorih AlI:ad6mia hbi }lIloDgaaer.t.hzit6Je, 
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vizsgálóbiró. aki az elözeteR letnrtóztntást nyomban el

rendelje. 

lfelyek mar most azok az eSl,tek amidón a bűnvádi 

perrt>ndtartlis szerint előzetes letartóztntásnak yau belye? 

Errol a B. P U L. �-tI. szól. nlDolyct minden cR6ndőroek 

szószerint tuduia kell. Ez II 14,1. §. igy szól: 

Elozetes letartóztatns rendelhetö el: 
I. tettenkap89 I.!sl.tén, ba a teUeoka11ott kiléte azon-

nal IDl'g nem állapitható ; 
�. ba a terbelt megszökött vagy azzal ft czéllnl, bogy 

magát a hunyadi oljárás elől uhonjn, elrojtözött cs utóbb 

a hatóságnál önkcnt nem jell'ntkezett, továbbá bo. bizo· 

nyiték forog fenn arra núzve, hogy fl terbelt fl szökésre 

előkészületeket tett: végre ha meW'!zökésétől azért, mert 

iUandó tarlózkodé.ai belye vagy rendes keresetrorrása 

mcs, vagy mert i1:.meretlen és magá.t igazolni nem tudja, 

vagy az alkalmazandó büntetésnek e.lőrelátbató nagysá

gánál fogva alaposan lehet tartani j 
3. ba bizonyiték forog fenn arra nézve, bogy a ter

helt valamely t",tteslársat, részest, orcazdát, bünpárto

lót, vagy tanut hamis vallomás tételértl vagy a vallo

más megtagadására, illtltóleg szakórtől hamis vélemény· 

adásra birni, vagy a böncs�lekmény nyomait megsem· 

misiteni. megvá.ltoztatni vagy elrejteni törekedett vagy 

törekszik ; 

-t.. ha 8. terhelt nem magyar honos es alaposan tar

tani kell attól. bogy szabadlábon hagyásD esetében ft 

batóBág ujabb idezésére nam fog megjelenni. 
;J. ba a terhelt az ellene inditott eljárás alatt u jabb 

bún tettet vagy v_bégeke' kőveletl e� vagy ba baonyi· 

ték forog fenn ..... bogy a terheli a megkiaérlell bdn

telt vagy véleég végrebojtWVBl vegy ... al lenyoget6· 

zött, bogy ujabb büntettet vagy vétséget fog elkövetni. 
(l"olyt. ko\'.) 

A schweizi tartományi vadásztestület 

(Landjagercorps). 

Ismerloti . .n. L. 
Bajtánlla.sslt.g és fegyelem 6.pollt.sa. (Vége.) 

A csendól'ök tagjai a lövészegyesi.il�tekDek is, amelyek

nek minden "édkötelcs schweizi állampolgár tngja ; 

ezáltal nemc�nk (I. bnjtársinssng:. banl,m nz es.,vi.ivéttutn
zus szelleme is batho.tóRnn ópoltntik. Az egyt>sül�tekct 

az állnm támogatja. 
A fegyelemkozelÉ's felelte szigoru. Ügy ft tisl.tek, mint 

nz altisztek és csondőrök aktiv (tényleges) és pnssziv 

(szenyedóleges) "álasztójoggal hirnak és ezt sznhlldon 

gy.kerelbntjnk. 

A legénység csakis R parancsnok L'ngedélycvel l<'phet 

valamely egyletbe. Oly egylotekbe. amelyokuck szabályai 

a szolgálat mikéuti teljesitéset befolyásolni hUszIluak, 

minden körülmények kózött tilos n be-Iépes. rolitikai 

egyl�tekbe _ kivéve nz előbb emlitett esetet - ti. b�· 

h�pés meg van engedve. 
A saj tóban nem szabad reRztvenni. 
A \'oD<teglők cs ká,vóháy.nk látogatása II mllUmllIDra 

,'an redukli.lva. TiloR az 0ly egyénekke1 vnló érintkezé�. 

akik polgli.ri jogaiktól megfosztattnk. vagy aki.k tisztes

Hégtelen életmód miatt a védoröből kiznraUnk, vngy 

rOSBZ hírbt.m állanak. 

Tilos a légénységnek vadászni és halászni. 
liatonal nlknlrnazfuJ. 

A csendőrség tábori csendőrszolgálatot teljesít. Dy 

alkalommal a osendőr napi öt frank pótlékot kap. 

Hliboru esetán a csendőrség II bOD\"e(hu?gbez osztntik 

be. Egyéb ko.tonai kötclezettaégektöl mentes. 

Ötlszcsitéll. 
Adoll vialonyok é. körülményekbel képeBI 8 Bchweizi 

Dsend6ratSg szervezete szerencsésnek jelezhető . 

KitünőeD bev61t az ant bropometriai hivatnI és a 

nyomoz6levél szerkesztő hivatala. s a ijzövctaégi tanács 

azon van, bogy ezen hivatalok BzaporittnsABD8k. 

Ugyancsak igen jó 1\ berni .tartalékll intézménye iH 
mivel arra való tekintettel, bogy a legénység- zöme 

egyenként van elhelyezve, 8. bcálló fogyaték ily módon 
• mrtalékból könnyen pótolható. 

A bajtarsia..'1Rág és cgyuvétarlozás á.polására e1Bö80T

ball a rokkantak penztára szolgál. Czélja a tagokno.k 

vagy azok boz�átart�zóinak adott esetekben nyugdijat 

�agy ��gélyt kl�t81w. A penztárnak valamennyi tiszt 

es az OBszes legenyaég kötelező tagja. M állam bizo· 

nyol'! 6zub\'enczióval já.rul ebhez a pénztárboz (ezidő8zerint 

Bernben 17 ,?OD .. {ran�ot fizet ,évente). Minden egyes tag 

fizet belépé61 dll cZlIDén ;j �o -ot az évi fizetéséből és 
ugyancsak évenként fizetéRének 5°�_át tagsági dij tzi
m�n. ,A pénztá� illetik még továbbá a tagokra rótt 
penzblrsá.gok (lJOB-ban 20,000 frank) es az elhasznált 
ruha eladásáb61 befolyt összegek is. 

A dotektivek kizárólag bűnügyi BzolgR.1atot teljesite· 

nek. Kü1önösen It belyszinelésben és o. tónyál1adek ft\l
vételben lesznek kioktatva s eczóllJól az összes rendel· 
kezél1re álló modern eszközökkel (fényképező készü· 

lék 
. 
stb.) elló.tvB.. Nagyobb bftnügyekben nzr.al nz 

n�asüá8f1al küldetnek a belyszinére. bogy 8. vizsgáló

blIót támogas!lák. Egyébként az anthropometriai ÓH fel· 

deritö hivatalban és a. rendőri közlöny szerkeszti)· 

ségónól alko.lmaztatnak. A Bzakaszokbo. való beosztás (melr 

nálunk a. jó.rásoknak felol meg) helyes cs praktikns. 
. 

. 
Nem mondbató ez 1\ csennöröknek egyenként II 

községekben való beoBztáslÍról. Igaz, hogy Schweiz 
IllilldcJi tekintetben igen magasan kultivá.lt orsz6.g, (',g 

lehetséges, hogy ott az llgyes beosztó,s be is yálik. 

Mind�nesetre előnyösebb lenne az ör8ren<1szor. Mert ha 

nem IS történik sok búnt3set. ez nem (I. széttngozódá!4· 
A peDZtárt a csendőrség tagjai vezetik, felügyeli a 

parancsDok útjó.n o. rend6rigazgatóság. 
' 
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Gál Sfmdor, jltrMórmostor és Józsn Anml, hk",lIórmosler �l::Ildi8.zftéBo Szegedon. 

na.k, hanem inkább annak tulajdonifhat6, hogy a schwei:.i 
állatnpo{gúr feltétlenül tö/'uéllyliszlclő, aki Itmellett., 
hogy ft törvényt betartja, féltékenyen ellenőrzi azt is, 
hogy az minden bivatRJnok által pontosan betartassék 

Egyes csondőröknek detektivszolgálatbau való alkaJ· 
mn,z9.sa az óriá.si iclegenforgalomnn,k It folyomnnya. 

Nom valami telüntélytemelő il csendörségre, hogy 
fogházöli, sőt kézbeaitési fUllkoziót is végez. 

A kiegészitési rendszer, ügyazintén n felvételi feltéte
lek (elegendő illeték, ellátás stb.) teljesen megfelelők 
n.rra, hogy a kiogósútés a]mdó.lybn ne ütközzék. .Az 
ujollczok intelligencziája oly magas[oku, hogy a hat
hónapi próbaidő teljesen elegendönek bizOllYUlt. 

A fegyelem a hndsoregnél divó szabályok alapján 
kozeltot,ik, Szabndsngvesztés osnk n legritkább esetekben 
Bzabatik ki; annál több a pónzbirság. Ez sem egesz en 
szel'ono8eB dolog, mOl't a birsó,.g u. rokkan�a.}{ pénztárát 
illeti meg s azt a szinezetet ndjll, mintba minden 
körülmények közMl fl pénztá.r gyarapitásáról lenne első
sorban 6ZÓ, 

A portyázásnair büntetésből való I[isznbatn. It sllol
g6.1atm hátrányos és hatástalan. 

A fenyités végrell!ljtásának foWiggesztéa6 nincs ked
vOZő hatással, mor� fegyolerurontó s a fenyités hatását 
is kártékonyan befolyásoljn., 

Igen jónak bizoll.vult fl, logenyaóg fegyelmi úton való 
eltávolitásn., mort ezáltal mcg VRn Il.dYIl. a lehetőség, 

hogy fl. testület érdokeire káros elemek minden hossza
dalmas proczesszus kikenl1ésével II testületból eltávolit
tnthatók. 

Daczára ft felsorolt hitínyoknak. Il testületben igen jó 
katonai szellem uraJ.kodik. Cgaz, hogy magánérinukezós
nél jóval fesztelenebb és lazább az előljáró 6S alMen· 
delt közötti érintkezési mód, de ez, úgy látszik. az ottani 
felfogásból ered s [l blldseregnél is ugyanaz észlelhető. 
Az ft. szigoru táraada..lmi elkülönözöttség, mely a többi 
országok badseregoiben a. tiszt és legdnység között meg· 
vaD, ott hiá,nyzik. Mint má.r omlitettem 111. oktatási 
módszor olsőrendü. 

Kitünöen heváU fl. legénység továbbképzési rendszero 
s kiilönősen a, tisztikar tanfolyamai. Ez utóbbiak által 
elejo vétetik II fanulmlinyozó.sbnn beó.llhntó stagnálás· 
nak $ bizonyos mertókbon versenyzésre is ösztökéli a 
hallgatóknrt, ami viszont tl szolgálat előnyére vá.lik. 

Miután Demben nincs nyugdijazási rendszer, a rok
kl1Utsági pénztár ezt It hiányt van hivatva pótolni. 

A borni csenc1őrsegnel 3G (hb rendőrkutya - berni 
juhászkutya. - van alkn.lmazvll. Használhatóságukról 
eltérők ugyan ft nézetek, áltahl..nossagbfln azonban -
kiilönösen üldözósnel - jól használhatúk. Az is tagad· 
hatatlan, hogy az l'gyediil portyázó csundörnek igen 
hasznos társa a renclórkutyn. 

Azok il. osondóröJ" Itkiknek portyázási körletébe hava· 
sok tartoznak, kitiinö távcsÖvek kol (triii.dorekkel) ·'ó'nnnak 

UR Ul'PA S ZTI�L T .  :l..ENTH·ÖL�RE"Üli'iASZ'jlsz I H BA XOUÖG, BABZl'I'ALJON AZONNAL 
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Illlltl\'II. A Ir'LVl'Hii fl/, (Jl'vvluilÍltzolt kiklllul(JIi(lnlÍl, vnluwlnl 

H1.Ilr"TII"U'LIII''''''\W,lI'LM, II IUlv/L'Ij Ihrllp MluJd,IIi'IM(Jlu',j j�t 
Hl,iJL foulo/'! Rr.f!rI'I'uL 

IJldliy.I\M " 1.1llju irn UUIOInrJI,iI ,ht ruó!orol4 kllrl,IIjJúruk 

vl lnnllk IdprlllJ6.lfJt4 ullltt. 
A flJ�fJl'ykiH, ',,., l If'III,\f"W'IIt1n "Hig VII,. Id�Jlnyil,,() II hir.o

/lyOK mUI,w,WII VlllUttuJdlOr. mllll'lll bi,rtiinJHJf'Hil! (dtul; 
IJoIY II vnnl.lfrlll \'/11/, kiMM,·j IIllU/iJe. 

II"J'U v,,,·,,,� 1"'1H'II.· ... (."ll. 
l(i",",01l1.11/1 rl'r'lr" fl Imrlj' f!HI"lr1iirfuHliiJ,.tn'Ilr. Hz"rv,,

wt" ImimIllI. .Io,",ui ,"H II,il"l'I"Hf�UI.i hnlHJIIJók II OIHlllfllír
""g('V'L! {JMIf)'I'" ,íJJoW(IfJYu: (j�y flit.iHl,l, I'J(Y lIiHr.tviHIIIIl, 
"�y jnn\.HllrlrlllllllU", HV,Y Hr.úlllíHm"HtUI', luirllJrl líl'IrIIIHlm', 

kllltl11'z II Hitfv,1 "'H nil rl111diírlu4lrmn, I!;gy rlln(WrJCIIloJlf�m 
IlMa IUKUM "MllI. 

fl) nUJlf (�HOJHIIJI·HÓK'O. 
A ""inI! Icih',biztoflH{,�d 1r'"IIiI •• t.,k 11'l<rIlIHI3),I , '!IőIjArój/l 

111, (dIIJJIltuU{"'H (f�OJlHI.·il d'rílnt), rrl.�I)'IIf!k iJ.(,.Y,H{'J(n�'yi 
,"'H rllwlrirK(.,I.{i {JHi'.")Jyl� VI,�/'tl fl JtjiJ',1lÍztomt{l�i H1.011«tlll 
1/,1 M 1/lhmfírd'HI RVIIJíOl'fJ1 1(I1Zrl{l1fZlllkfl1.ull�Hi ll" HwJ,i.{flllIlI 
tAf/III. 

A "MNHllirll(.p, l1i"l1t""1II r'M ImoHzU\lm H1.,' rinl, "{IrollI 
"ICIIJlorlllll I flgmiul i" , 

l. Ii Jtii1.bh;lollHllgi dllluJltivlClHLülfll II !J(jniipyi M1.fJJl{nlnt 
(j11f1lúHM .. (l.orflH du IItlrol",. 

�, 'L I'HI'IHWr I IIHlIl lut (l�or"H f,(ullIllJrm',rio1 I�M 
a. ,J, viM,ki I'Hf1lld6rHIÍJ( (l:orpM dlJl.� J.(IITduu rurfUlla), 
A kily,I,ii',tOJlM(I/-(1 dHlfJktí",,'md(t!ul VII/,lIlfíj/1 'wy J'ItTH/Ii, 

(1!Iii�:y.,Jlj, A t/'Mlilllll HZ/ln'lz/,I/! "IiItJ( d'''1.IIfJtl Ir/dilI/iti. 
, /\111,,1/111 1 111. ŐHMZI'H Idiw'H/dIlJfln,',ny"I, ldd'lTitf�HO, IHtll.h:Ii". 
rJyolflor,nfl. /LZ Íll1lwrnrtml!(,lfzllt I\M lJ (nldnrltlí HznJgJÍlltl. 

AlfoTf/r;rl/lfI II�'Y (fiunk, I", ulliH7,t ('H :11-; dfJll1l,liv, 
A /lutfJkl iV'lk löhh C!Hopod ru VII Jlnl�k "ooHztVI�; u, (!Hupor. 
tokfd ,,!liNzi Ille voz6nyhk, A Clt0pfJrlQk uZf1k: 

ugy cHOport /I hllnilv.yi rtyurnnr.tUll. 
ILZ ifl1lj.(OJ1rfJJlflóHznl'll, 
HZ HJJllrdliNlurll/ld/'H1.01Ilt ,',H 
u ffll,l.,rilő JjZ(II �("f1lfJt Iftljrl fil. 

A MzolJ(� 11\1 l{íZ(II'(,IIIR ptJlY,(lri mlnthnn IlIlj"flitlfltill. 
A dlllllkliv HU/lufllllOm ltip/"Hllkor h{�roln !"vi Hzolij:(,lntm 

kiHullJzi mllliúl II IlJo'rmtkkor jOn rmn" óVfldMwt 1,,141. ifi, 
A prfJbn "zlIlg.�llIt .jV,.v ,'·viv, hiri, moly ídlJ ,du,U IIZ 

illfJW HZllnC/wi ffJ,:(yutklJz(uI l ,rlls l ... l l1 fl r'!Ildiiriv,fll,J.(ldfJ /ÍJIlII 
Illbof:Hft.lhflI6. 

Az /,1v(dl"lt luirr)Jn (lvi Hwlu(dnlí idlS 11I14111.6VI1111 lllu(my. HI'g IIjh61 lnvlthlli Ur,OIK(t!IJ.tm Hl,url,(ídíl, H ,,11111 ,(/J1.d6� Il(,JfJl{ p(ildijbu.11 rl'!HZIJKli1. A JdllfípZIÍK IIj:(Y "J"'f'ziól;,� 
dllll!ktiv .. ílilwMblJJJ liirVmil!. II'/jJV(IIH), laívulfllrOl'IJy Idz IJ 
uyo", 11')(11 iHkolo,J fJl/ikl',I"nIIH(IJ.:. 

A r'��yl!ll1'nll"z'II"'" 1111 HOn J(, II f�HUtlcll'írlt!Htfjllllljb/,z, t1 lJírl,'ki /'1fI'fI{J,ítH/!U (Ourdu/'( rI/fili/liX) "PoY 111110/\ I� 
vi.IM" rnlHll)r",('wwk, ",,,lud,,lu II bolyi rlJwMH1.l!t IW1.ftIItHI' 
II vndfl'i1,n.Ii, " .. 1(1H1,ILII, v(tlJl ('H u�YftfMrlJ""'�J(1 liírv(mY11k 

BUTOR 

bntr�rUt!inrl1ll( uJll1n/.íl' z6HfJ H " I<Ö1,iU"ZWü,íHi I'IfI njrfJH{I�J 
l, i vfdlll olc k ind Vn1Jylt! illik kózlJlJ",i ló",u. 

1\ t/tH/Ulul /I urllncHnol('L IIH.Y Jdvnhdnnk. (OlIUr dll ('lJ r,," 
flllH UfLrd"H rlfl'Nwx.) ,MIIIIf. vlln rufJflflJ vn iJflrom /IH0)' 
flgynJ{í 111. OJll!fjfjtilljH gYlllwrh'.tHfI f'zó Jj,íIJÓJ, ugy /�ltl8zL u

gunlí lÓ ő'" I� HhoJI folyó vi�í H1.ltIJ6IY'l-Ínllh 1IIlIIrl/írZ{JHÓr'l 

I�H k/It Judi)r (gllrdf!#plwlw), JrotVIIJI vidllid cHnndőr az 
/lgyuH I'ÖZH(!I{"kJJI!{I VIIIl I!Jhulyozvo. 

A IUHti/h,t Ilij',YlJlIIl1h{J,t villoJ /J" IcnLom dlrtg Vffn Hz/,rvÚ�VfJ. 
1\ HzoIu41nJi ),ijjolov,uU>8{IU .íH II pl'ólJllidő /J"l,lJl/OH IL 

f�Hllllfll.ldf)HHilfJtrjvoJ; I� rrll,(yfI!oml'IJl,BMH IJIO'II1ICHu.lr IlltHOlIl l, 

IIlvul, HZ/lrinL tö/'trinllt. I(flJljnlngrJH IdliópzÚH "inUH, 

ÚHIl" Ilii I'I"'HI.IIJ.,I., 

I{(�t/Jmdlll� vu.u HZOrVUy,vu. !1'f,htdllL" u. JtlJV.bj1.lnflll(,,,,í 

Hl';(IJJ.((L!ut 111/(lMMU, " WrvI\lJyflH roucll,Jkul,l'tHllk VÓUTIJbuj'I'l' 
H(tnllll 1J11'JllfíndHo, bünl/!londő mwlollllf/\nY/JJc 1,IJCÖVIJlIjHf!
Jlo.k rnljl(ulllllMlyozlum M n1. .·)hflvotlltt IdfrIlJHUlfjJ(m�IIYIJk 
IdflYfJJnOz(LM(lná.1 I I  rlu111ktivlllHUllut 1(�IfIOg/JlI\HI'. A f''''IJndar
ulig v/'lgfllhrljt6 IfÖZ'��fI /I J,Öziur')';gntfl .. í ÚK hjr6H!Íui IJI�t6. 
1It\J.(olcnnll M lJ1.lJn(uJfJl (oUIt(�zj,rj tllondlílwt íl4 1.,ljfJHIL . 

Alil Vfln rmJrl,,1vf' u JUlLolllIÍ flH1.t{tlypUfU/lltHllokH(tgnnk, 
IIlnllJynul! k,.loJfui JmruDmmil I'H ITIfJg"iJf,úHuít (nW'lJuluki· 
hud l,mílluH. 

A hmWlol II tórilHhől, núUY j(lrflHb61 (IlrrolldiHI;IO/llHnL, 
AH l,il,rmyolf HJf,(J.rnu őrHb/U Wríij'llllfl' tili. 

fJrn'(1rWHllf/lr IJfJ!! HZrÍzr/JJoH (('HI'tlC!! ónutfJII), 
I lid,í Hköru: klttf,wd pl�I'IJnc'HlIOJcJ {lH i Hzolgn Ild i rAlly i I áH ; 

('ll.(y"J'1/fdCfIZ.1J1.JH; (4l1zrlnH7.u.tJfllZhl,IH i foIHY, f Jl'" II�HI (ol fogy· 

V/I)',fÍH j íroclllVfJZot/'H; (/jlrl'II'iWHl,oIU4lr�t, nyoruodHHt,olu(�Int 
jrftrJlyíl,íMII ; I,JHl,(J.II{jHOj{�lj; V'6giil IV/, i),,,éjJe rr1UUij�OIrd(,lóHIj, 
A J!urllfluH,wll uJ(, T(mdoJt lIírJf,H hAmIn hivlLtuH (f)gltd. 
JUHltut i r�i'. ngyik I� p[lra.nr�Hnfl"(" u 11If1Hi l{ n1. ulH/j I"Ld
OIlgyÓ (rtíJmtlnngytí), UO lml'lnnrlik u, Hl,6.IfJviv.1H('Ui irodn, 
In/,Iynuh {,It,n "UY IUHlnugy fill. A törzH {j lIundJ.nyIL: II 
pllrllllCHnokl ugy föhudnngy, I1gy '''Illn/�"y, (JUY törzH' 
u ltiHJf,1 hn"nidml dOH logiH /IIJfJ(J, oKY H1,4JUuttnllHlol liH 
/Igy OHI1JHWr"m (HrjHndior) (dl. 

A WllIlrlrwgy ,,1If1lJflrzi I� I1fJJHII (>It IdilHIí H1.oJgó,lnt. 
kflZfill!Hl, HzfltrJllm 111. (írHiíkol li", h'Óllyilj/L 111. oktn.t{lHt. 

A 111lfloflKY v1·7.fJ!líjo It. Hz(unvivői irorlfílllLJc i 11I�lfvtltöro 
Idtllr:jPfI fl Hr,(}lg�"�llkllr,ol�H /11JfJlIllr1.�H�rO IH H övOk I� (01· 
KZltntUlHj őJHlzll1í t"und(jj{ iH. 

A 1l/IMtidtiKí'<t (törzHu.lfiMZt) VflMli f\.Jf, J rorJ(d , IWJloJi fL 

ru Ici fl ri líM gund OHk(Jf1 i k " vlJzónyl OHf/k rllIl 
A H1.(Llifí"'"IIJHtfJr ((ollrrilJ/" líH II HllIn'lolud dOI! IOKiH 

vówuJmjlbj II (hm! vÓ,rnHJ Itö1. lJí zlorJH(Lgi Hw lgtil11trto lc, 
A IwiMILdJor " H1.(�lIli.l(lfwHtur ml'llli VI.t.1I fOudlJlvlI, 

A Kt/Tdl l{fJ II tOll ri {,UY j r\.1'(lHJ'/� (1�I't()IlfI iHHOfllfJn t) VMI 
OHJlIVfI, A1. I,I...-(j j4rl\H flllölfJlI (hlTt( vn.rnH hn.lfLrnt H fL 
"IIIIHIf�,.nflh ki"ízVHllOII lrfl ll yi,(u,,� Id/Ltl ,\II. II j4r�H II I,H' 
IIdnl! (""pol). " VÚI'f)HluhIJrlllíu, I�Z iUIlZH(LR1IHyi Imlut!� 
fí/'UÓ�6hlll (,H hiv,onYfUj M1.{,IJlU ilrH),öl AlI. 

A lnrtllMk (ltiJrfHholid :10 (ll) l'f�HZllfJ rt !Ii'. ujmwzlHko' 
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JabóI es reuben a tortalrklegénysrghól aU, mely utól�bi 

mint mosgotarialék hasznaltatik fel szö1eeg e�eten. 

A mozgotartftIek paranc-moka II mart:lchal. �e: lOgIB. 

A varofobázónoég hhatasa az eSt·ileg kitoro uvarga 

soknál ft'll':pni; igy tÚUlIMpalja 8Z örsöknek. .Az órseg 

ejjel.nappal portyáztat ja a 'fUOS t�ru�et�:
. 

.. . 

,km. lakol 

1 w IC!I 67� 

Az igaz"ilgdgyi. palota őrsége fogbazon es fe!u_gyt:�o� 
�lolg8.latot teljesil Genf varoa indnbazlÍo egy kulon or� Ddekh\· 5,H 100 :-!f};ll 
.. :\0. mety 'faBut-ngyeleti �zotgá18tot Yegez. . . 

A töl,bi városi órsók helyi 1'-zolgálatot telJ.�slteDek �l> 
pedig miDt ónzemek tejjel-oappall es DUDt mo�gu

Juörök ejjeJ. A 3 - 10 fóbűJ alJó örsöket-e�'f-egy brlga-
elier parancsDokolja. .

' 
A Wbbi birom j3rá.a larrondis;;emf'nt) bIzonyos !;z

.
�m

.
u 

oraW. áll 8 Genfln kirul ysn clhel�·ez'fe . .\ Jan", 
plU'8DCBDoka egy-egy marechal de�_ l�� .... . A:. "z"khel�·én 

leva örsnek iB ó a parancsnoka. O lJ1\nyJt)S az okta
tut, a 8101g&18tot. ellenőrzi a fegy€:lmet ( . ... !'ill·mIi·li llZ 

"rendelt órsökel 
A brigade parancsnoka ellenorzi az al ilorendelt csendó· 

te,tuld :,u 
corps d .. Furf't� l 

:!l-i::! , \3�.I;O!1 
Yidék. 

c!'{'ntlor.,( rt ,6 3:tll(1 1 i U. 
wrp' du rr .... " 

d. '"!ln flusl 

(1- lC" n 3:!3 0"-: 1 1 .... I ti:! 

• l:bböl kettó irodal �zoll=:álatot t..1jl -it. 

BUntetójoJ:i és fegyelmi ,·irozou)". 

A bünt�tóhíraskorlás miot Schweizhan rnndenütt 

rak lISolgál atat, k-nlszolgalatot teljeait fi a kifoglbtalan 

uolgálatteljeaites, oktatás, fegyelem és fdszcr(llt:s tt!kin-

\<Iében felelő8. a polgari birÓSÁgokhoz tsrtoúk 

A. fegye1m�·t az döljáro purllncsnokok kezelik. azon· A genfi csendórtestület szervezés tekinteteben azonos 

t'gy gyslogaligi század szen€zeae\""el. 
han ff'nyitó jogok ninc�en. 

A feg:relmi {cnyitó jogot kizo.rolag az igazságügyi �� 
n.ndörígllzgató gyakorolja, nki I.'zt a jogat n parancs
nokra átruházhatja (jel�nh;"g úgy iH van)_ Fcnyitesek ; 

I. kimene .. tIlalom Oaktanyalog,tlgl ; 

Klel'é zités. 

A (\'l'nfi csendóriestillet oly !-'chwejzi polglirokból l"gc-
8zitiid'jk ki, aJrik vedkö\el k 8 lepJj,bb 0fl1 ujonew-
'anfolyamo' Tés"''' 

Feh·éleli felté\eJek: 
védl!:ótl'lczettaég es :!o- 30 Ih· közötti életkor; 
lE'gkiscbb testmagfts�ág 1 iO cm. ; 
9chweizi állampolgán,ág; 
megnyeró modor; 
kifogásta lan es csinos testalkat; 
kifogástalan testi alkalmas"üg és 
200 frank 6ndek letetele. 
Minden jelentkező nzsgának vettetik ala. amel yen 

az illető 5z�llcm.i képes':i�gei biráltalnak cl. UgyauaUor 
t€:sti alk:,lmassú.guk t�kinteteben az ujonczok katona· 
orvosilag fe.Jiilvizsgaltatnak. 

A je\�ntkezö bárom (!\'j szol�ala.trn kötelezi mngat; 
�.bból "gy e'f a próbaidó, ntely fill/ti o: illein lIIiwien 
illdnholás m:U.;iil clhncf/.lílhat". Az u jontz :) 7 hónapot 
a1. u.kolIi.1Jsn, s többi időt az ör;;ön tölti. 

Aki három e'fi szolgálati kötelezl'tt,;égc.nek dl>gct 
t�tt, azt lellf�l. de nem '.ell továhbi szolgálatra ujból 
kötelezni. 

ÁJlom(\DY. 
Három tiGzt (t"g)' örna�y, ('gy föhadnagJ ell egy had· 

nagy); három törzsaltiszt, fiO alt-il·,zt es 13 t mwndőr. 

!. 8oronklvu li ejjeli 8zoJgó.lat; 

3. zsold me�'onáR {Jcgfd jt>hb t 5 napra félcivenkent); 

t. fogság (10 Dapig lerjerlhot); 
-I. idó!t·ges lefokozns ; 
li. tartós lefokozó. ... és 
I. elhocsáta'i. 
Az elbocsó.ttu� Genf ti.llruntanácsáho7. megft'lebht'zhetó. 

Klképzl's és ttn·ftbbképzéA. 

TiJr::Iil.-ar. !űegc-..zittdik a csendürsegi testületból foko· 
zatos tiszti elöleptetc8 által. A cBl'ndörtiszti rendfokozat 
ehlyHeschez ch·gendö II fichweizi c"apattü;zti vizsga le-té
t-ele. Szoro,;;nn \"""eU tsenuörtilil'.ti ,izsga nincs dóiHa. 
'fovt\bbkepzés (:Zóljából II cS�lldörti8Zh\k a �zövetségi 
továhkepzö tanfolyamokon, "bZllt'k reszt. 

A n6pl'sIIégi �!I terül�ti elhelye1.é"j ,-iAzonylat az alábbi 
tábIázatból \'ehető ki: 

Le!l'�'t.'lscfJ. A parnnc�nok ... Ág sZc'kbelYr'n müködő 
n jonczü;kollihan rCHzt".ül ;) - 7 hónnpon át oklntú"b!lU. 
Kiváltképen ft i">zolgálldi l1tnsih190k, b imlt\tö törvonyek, 
mentöBzolgalnt, elsó lit'ge lynyujtá .. , n�·omozó nzolgó.lnt, 
Hizoltó.si I>znbályrendelt't klSpezik az oktatás nnyngát. 
A gyakorlati kiképlCS in\sbl..li jcll..nté�ek :->zerkl'sztésrböJ, 
tovó.hhá gyakori üvn� és czéllövl.:shől álJ. At. ujOD('Z 
az órszl·m-, II. portyázó- eH ürazolgúlatbn gyn.korlati ut011 
11..'BZ hl..'ve1.dve. 

Az iskola paranosnoka o. föhndnngy; !wgédoktatók II 



f 

, . f 
� , 

,� 
I, 
r , . 

, 
! 
n 

• 

A lIálJOrúfol orsz{lgHkb61. _ Kirk·l{ilifjj.1.f' II� O .. trum I1lf�ll. 



572 CSEND6nsÉGI LAPOK 1912  decz.mber 1 .  
============������======�====== 

tiirzsaltisztek ; azonkivül rendórtiBztviselők és egy rendőr
orVOR is előad. li. nyomozást 8 d�tektivosztály folügyelője 
adja jO)(j. 

Ki \'I� ló sulyt helyeznek a katona.i kiképzésre és a 

fCj:(J\" rforgabiara, 

Tökcletc8 helyi ismeret, RZ idogenrendé..,zetben yaló 

tökéletes járlas8ág szintén s�ígoru követelmény. Ugyan. 
cllak nagy gondot ford itanllk a közönaeggel való bánás

módra iB. 
BajU\rsiasSár; ápolflsa. Fegyelem, 

;\, nőtlen legényseg közös laktonyában \'an elJlClyezve. 
A WrzsnéJ altUizti táraaJg6, könrvtár és étterem \'an. 

Az ételeket feh'últva - ll. legénység maga kéBziti. 
.\ lcgénYflég közgazdálkozá8t vezel, amely ay, étel- és 
ítulDumücket nag:vban bevásál'oJja s lulajdonképon egy 
fogyasztási 8zön:ltkezetcl képez. A közgazdálkozást al
tisztl:k vezetik ;  élén mint elnök egJ tiszt áll. Az ét
hz?sben ugy a nőtlen. mint II nós legénység ,','sz részt. 

Az Rnyagi ,il:l�onyok támogatása czóljliból van a tes
tületnek egy biztosító pénzhi.rtt is, amelyet az állam sub
",'nezÍ(mál. 

Az elszálLiaoJAs SzigOrllILD katonai szabá.I�'oh: alapján 
tiírténik, A legénység kimenője korlátozva van s az 
úllomast szabadsá.g nélkül nem sza.bad elhagyni. Úgy 
II tiaztAk, mint nz altiBztek ügyeleti szolgálatot telje
sitt"1lek. 

Szolgálatban nyil'rános étteTmekben és kávóbázakban , 
R7.o)gliluton kh"Ül lebujok ljan, kártyabarlnngokban vagy 
bordéJyházakban megje}tlDUJ szígoTt:lan tilos. ÁrUlkodás, 
Yflg.l n2 elöljáró ,'agy baJtárs mogrligaJma-zására 'rogy 
,�7.idnlmuzásfL azonnal i elbocsátást von maga után. 

A szolgalaH titok még a. testületböl való kilépés után 
is szigoruan betartand6; mcgszegése birói üldözés tár
f!yát kepez). 

A tisztek és a legonység cselelrvö éR szenVedő választó. 
joggal birnak (tehát yálasztanak és választhatók). Egy
Idekbe csakis a parancsnok engedélyével szabad belépni 
l�fJli�ikai, úgyszintén oly ogyietekbe, I1melyek szoczia� 
l r�ztlkuH elyeket követnek, �gyáltalában nem szahnd 
b l,�lépni. A, Rajtóban való részvétel tiltva van. A Iegény
lif'g a vadalilzatot eB balátjzafot nem gyR.korolhatja, 

Katona.I nlka] mazás. 

� t-e�tijlet a katonai parancsnok parancsait végreha.j
tlllll köteles. li. francziaoTiJzági garde republica,íne-hez 
1,�sonlóalJ gárdaszolgálatot l eljesit és a. katonai gyá8z� 
k rf'léretr,t szolgáltatja. 

Háboru eR�té�. tábori csendőrszolgáIntot teljesít a tes-
I.d'Jt, Béke Idejen a b!itárszél i szolglÍlatot fi k t . 

I " · I 
a onal 

" i" n( orseggo egyetemben vpgzi, 

ÖAHZC!llteH. 
TJclekfi/lll'xlúlel. 

,
Polgári tCbtület, ameJy Idzá.rólag hGn

ü�'Yekkel foglalkozlk. Főfelndatai közé tartozik a Genf
bt,n tartózkodó anarchisták, forradalmárok és 0,7. összes 
országokból odasereglett emigránsok ellenőrzése. ft] téren 

a t�stülel kitünő.n működik. Emlité.r. méltó, bogy 

külön anarchista·rendőrségi osztály van. A testület iro
dája mintUBzam. 

, 1  uiJéki csendőrség (Gardes rurea.ux) basonlit a mi 
polgári őrtesteinkhez azzal az eltéréssel, hogy egy
ségesen van szervezve és vezetve. Hívatásának jól 

felel meg. 
A r.rsendőrlcsf iilel katonai testület, amely igen nagy 

tekintélynek örvend 8 m integy gárda- éB elite-csapat 
számba megy. 

Igen jól bevitIt a tal1alék szervezése, meri oly ese
tekben, amikor valamuly helyen DOb'Y0bb csendőrsegi 
erőre van szükség, vagy az örsökőn hirt�len (pl. beteg
,ég folytán) beáJló fogy.tékot kell pótolni, kiválóan 

használható. IYlI a;; ÖI'.ffök lélszdma mindi(j teljes. 
Xagyobb zavargtisok kitöréaének esetére már most ki 

vannak kidolgozott ton'ek a legénység összpontositásáról ; 
így aztán szinte hihetetlenül rö,id - néhány órai _ 

idő alatt az állomány kétharmada a kanton bármely 
tetszésszerinti helyére ösr;zpoDtositho.tó. 

A legénység sz/ÍJlitlisa automolJilolwn törleDik, 
A pa.rancsnokna k  egy külön autumobi l, fi, járás (an'on

dissements) pnrancsnokainak egy-egy autocykel (motoros 
kerékpár) áll rendelkezésére. 

Igen jól bevó.lt a csakis vaauti ügyeletet tartó öre 
intézménye is, amely a nyari éyszakban megnövekvö 
idegenforgalom miatt feltétlenül szükséges. Különös 
íeladata az idegenrendészet s e ezéiból egy gonoszteyő
aJbommal va.n el1álYo., A legénység jogosu lt a vonu
tokat á.tvizsgálni s az el1en6rzéat menetközben is gya
korolni, 

Az örsök felszerelé!:le es berendezése mintaszerü. 
Minden örsön telefon cs tűzjelző készülék van, amely 
a. városbázőrséggel es a toronyörséggeJ "an összekap
csolva. 

�finden örsön gyógyszerszekrény, első segélynyujtásróJ 

szoló rendelet és egy hordágy is van. 
Az örs

,
ön vnn ezenki vül egy őrszoba, cgy fogheJyiség 

és e?'Y ugynevezett kijózanodási szoba ittas egyének 
részerc. A rend ÓS berendezés mintaszerű, 

, Az örsök szolgálatának ellenőrzése felette 8zigoru 8 
haromCéle módon történik ; l .  közvetlenül n. minden
rangu os rendü előljáró vagy ellenőrző járőrök kikül
�ése �tj�n ; 2, járőrtalálkozás ; 3. bízonyos pontokról 
lr�beh Jelentések bekü]clés8 által. 

Ejje�i szolgálatban mmden csendőr gummiczipőt hord, 
A vlelóki csendőrség (gardes rureaux) köteles II esendőr

testületet teljes odaadással Mmogatni, rondelkezéseit 
P?ntosl\n fogan!itoBitani. Ily módon n. vidéki csendőrSég 
b.�zonyos aIánmdeltsógi viszonyba jutott 1.1. cscndőrttis
tulettel, Ilm� I1zo

.
nbllD a szolgálatra ps kozbiztonsági 

állapotokrn. Igen lidvösnek látszik. 

. 
A kiegiÍ�zitéB módja teljesen megfelelö J:I a. próba

Idő - tekmtve az ujonczok miiveltségi fokát _ ele
gendő. 

Kevésbé , Bzerencsusnek jelezhető, hogy fi, fegyelmi 
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ftlnyitő jog nem a. parancsnokra, hanem 8 rendőrfönökre 
van ruházva. Ennek a törvényes rendelkezésnek azután 
h08Bzadalmn.s fegyelmi perek a folyamányai. Ebből az 
okból a. jelenlílgi parancsnok megbizatott a. fegyelmi 
fenyilő jog gyakoThi,al"al. 

A kitúnö katonai szeDem a jelenlegi parancsnok
nak tudható be érdemül. aki mint öreg Crancúa idegen 
légi6beli tiszt a vBsfegyalemkezelést ou. tanulta s azt 
a schweizi csendőrségnél is meghonositotta. 

Az összbenyomás úgy szervezet, minl katonai é3 köz
biztonsági szolgálat tekintetéből igen jó. 

ÁLTALÁNOS ISMERETEK. 

A Balkán uemzetei. 
Ma, a mikor már európaszerte ko:nolyan foglalkoz

nak európai Törökország fdoszlásának gondolatával, 
ma, a mikor má.r valósággal jelsz6vá lett ez a mondás : 
. A  Balkánt a balklin-népeknako, nem érdektel"n a. Dal
ké.n-féIElzigut nemzetisegi '\"iszonyaival bebatóbban is 
fogla.lkozni. Ezek a viszonyok t�rmészetesen igen bonyo
lultak s a. Kaukázust kivéve a világ egyetlen részén 
sem élnek oly öS8ze-viszsZ8ságban különböző népek, mint 
épen a Balkánon. A Balkán-félszigeten mb évtizedekkel 
eze16tt nagy tömeg�kben vonultak különböző ered�tü 
nemzatiségtlk, melyeknek mindegyike hagyott hatra ma· 
gá ból egy kis üledéket. A vallás és a nyelv num csalha
tatlan bizonyítókok valamely nemzethez való tartozás 
mellett, nem minden mohamedán török, s gyakran a 
meghódítottak átvették bóditóik nyelvét, & nélkül, bogy 
nemzeliségüket elfelejteHék volna. A balkán nemzetiségi 
viszonyai néhány évtizt'd óta annyiban é.ttekintbetdb
bek, a mennyiben Törökország nébá.ny vazalusa felszaba· 
dította magát s ezáltal külön CZ6ntrumot alkot ; igy 
lellek önálló 1l1lamokká: Görögország, Románia, Szer
bia, Montenegró és Bulgá.ria. Az egyes nemzetiségek 
elterjedésének határvonalaÍ azonban korÁntsem esnek 
össze az államok határaival, ugyannyira, bogy egyes 
helyeken annyira kevert II népesség, bogy nemzetiségi 
határvonal egyáltalában nem is húzbató. Ezt egyébként 
is megnehezíti az fl körülmény. bogy megbizható sta
tisztikai összeál1ítá..sok nincsenek. TörökorlU'.:ág ilt is 
mulaszláat követott el s ezert nem csodálatos, bogy 
egyes Balkánnépek tólbecsüJik a maguk szám beli súlyá.f. 

A nagy öS8f.evisszaságról megkbzelitöleg nyerbetünk 
némi fogalmat, ha meggondoljuk, hogy az otbnografu
sok európai Törökország területen mintegy husz nem
zetiséget tartanak számon. ilét lócsoporlra oszh"a eze
ket fL nemzatiségeket, 8, következő népcsoportokat kap
juk : törökök, gör6gök, bolgA.rok, szerbek, románok, 
albánok és czinczá rok vagy kuczóoláhok. A bolgá.rok 
és a szorbek szJó:mk ; II görögök, románok, albánok és 
czinczárok görög-latinok. A törökőktIt fi tudomány a. 
követkoilő csoportok ra osztja : tulajdonkepeni törökök, 
tllrkomAnok és tatárok : a 8zerbeket ismét 11 követke
zőkro : tulajdonképeni 8ztlrbek, bosnyAkok, cserna�o�
ezok (montenogróiak), uszkokok, stb. MlL1dezokon kivlll 
elszórva élnok még a Balkónon oroszok, lengyelek, né
metek, magyarok, zsidók, arabok, örmónyek, csurkeszek 
és czigt\nyok. 

A törökök sebol sem Alnek exkluzivitásbll.D. mindon
boI néptlkkul kevert!dnek, némely vidéken csak egJt'8 

török bivatalok találhatók" Tényleg igaz, hogy II törökök 
maguktól visz8zabnzódtak Konstantinápoly és Kis-Ázsia 
felé. A török birodalom Európában mindmostanáig 
6. 1 30,000 lakoet számlált, ezek közül csak 1.360,000 
volt tö:ök, ez kerekszámbsn az egész lakosság egyötöd 
ré�zét Jelenti. BulgáriiLban, a melyet Törökorsz9.g bar
mmoz évvel ezelőtt elveszitett, az 1910-e8 népszám
lálás szerint 4-88 ezer török él, számnk azonban szem
mel láthatólag fogy. mert tiz esztendővel ezelőtt mint
egy 560 ezren éltek Bulgáriában. BnlgiriáDak ezzel szem
ben kerek négy millió lakosa VSD. 

A görögöket az"lótt a félsziget legelterjedtebb népségé· 
18k tartották, mert az ortodox vallás minden ismerójét 

• görögök közé szé.mítothk. Ez nem felel meg fl valóságnak, 
mert fajtiszta görögök csak nyugati Albániában (Epiros), 
MaezudÓniában, az Aegei- és Fekett:·tenger par\vidé
kein. a Duna torkolatAnál. az Aegei t"ngertlk szigetein 
és Kis-�bsia partjain találhatók. A görög királyság 
la.kosainnk száma az 1 907-es népszámlálás szerint 
2.632.000, az összes görögök pedig mint"gy nyolcz 
milliót reprezen1álnak. 

A bolgárok meglttbetósen elzárva einek országokban, 
valamint Maczedóniának egy jelentékeny területén ; nyu
gaton benyomultak Szerbiába és Albániába, keleten pedig 
albánokkal. törökökkel és görögökkel keveredtek. Egy 
újabb statisztika szerint Maczedóniának egy millió ötszaz 
barminczegy ezer lakosa van, a kik a következőképen 
csoportosítbatók : 410 6zer keresztény és 4G eztlr moha
medán boJgár, báromszáz ötvenezer Blban, 28,000 török, 
U5 ezer görög, 120.000 szerb, 95,000 czinozár es 48,000 
spanyol zsidó, a kik legnagyobbrészt Szaloniki ben lak
nak. A többiek cziglinyok és itiegenek. Ebből a statisz
tikából látbató, hogy Maczedóniaból nem egyhamar vál
batik jelentékeny aulya ánam. Csak a bolgárok élnek 
nagyobb csoportokban. a többiek tejjes szétszórtságban. 

Szerbiának 2.930,000 lakosa van. A Törökországban 
lakó szerbek száma mindmostanáig 1 3·1.,000 volt. 

Az slbánok, a kiket egyébként skipatsrolmak, vagy 
arnautáknak is neveznek, a legvadabb néptörzse a fél
szigetnek, meg 8. törököknek sem sikerült öket meg
fékezni. Az albá.nok való6i1inűleg a régi pelsszgok utódai, 
kiknek nyelvét főbb sajátságaiban meg iB őrizték. 
Dél-Itlilitlban több mint 100,000 albán .1. A Balkánon 
lakó albánok száma mintegy I a 4 millió. 

A. czmczárok a romA.nokkal vannak rokonságban. Ne
vüket onnan nyerték, bogy az ötöt nem úgy mondjak 
mint a románok (aBÍnts) banem .czincz.�nek ejtik ki. 
Számuk mintegy 300,000. Legnagyobbrészt a Pindos
begységen élnek, a. hol főképen pásztorkodással foglal· 
koznak. 

A románok közül Szerbiában és Bulgá-riában nem 
él több, mint 200,000. Románia nem csatlakozott II 
Balkán szövetségbez, mely Törökországot el ahrja tün
tetni Európa térképéről, de igen valószinü, hogy az 
osztozkodésnál mégis részt követel ma.jd magának. 

KÉPEINKHEZ. 

Feldiszités. 
Folyó .hi uon'.lmber bó PI-én d. e. 1 1  órakor ment 

vegbo Gál SÁndor jánisórmester és ,Tó�sa. Antnl törzs
őrm(>�ter fehliszitést' o. koronás I'Zl1lil órdt'mkurl'Rzltel. 
\ ft'hhszitést fl törzstiszti knrnnk bi"alf\los tllvoUótt.· 
kövotkeztébon }lulyrwi BoldizslÍr .András szúzados, 
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pót.;;ztlrnyparancsnok Yegezh' ; amelyen �egje]e�h\k G�l 
�undor kÖZl'etl('D tiszti e]ö!J8TÚi, fi SZt�gl'(h cBendor.hs�tl. 
kat .!> 8Z ÖSSZI.''' legénység_ Boldizsar százndos a tl.1NZ
."izoliasz tisztlllgé�e utan D1agasszárnyalásu Szt:'p bcszed.�t 
intezett II megjelentekbez. tolmllcso]Yll egy�u� fl k.eru

leti parancsnok cs a tÖ1.st!sztikllr ;;zlo"rencsehraDl\t.�lt . . 
Igaz erdemoket jutalmazott . ugymonrl - O :88-

;;zári é� apostoli kirnlyi Felsege: a�lk�r ezen �,é.t � l
.
h�z

tet legkegyelmeseblJen kitü�ltt'hll. m�lt-o.ztntott. <.TR! �il�<l�' 
őrmester :! 1 eyet megbalado Debez es (8ra�zt�, \ �szel) �J.:� 
kel teljeB, mindenkor kinilóaD t'redmény� " kozblzton�agl 
szolgálat után . .Józsa törzsormestt'r pt'dlg ef!)' neg,p,,:d. 
BZlíMdot mt·nhaJarló, mIllIlenkor a legnagyohb orhUHlus· 
�al és kiváló o sznkértelemmt:! teljesitett irodai. �zolgll

,
lat 

után érdemelte ki lIlaglinak ti. h)gfel"öbh kltünltl�(,st. 
Külön megeruljtégt érdemel .JóZ�ll [örzsörme,.t�'r :!oo !'\"tm 

felüli �t:'Sédtiszti �t;'gédmuu)';tisi minö.3tgbt'n, 'k�mo
l(l �zn�

értt'lt:mmt'l és paratlan ügybuzgnlommnl h,IJt'''lt�tf ki� 
tünó szolglilata s az II kini.ló . h;ny, _

hoK" ezt'� hu:s.lml 

áUú"ban elólJlÍrói tiszteld�t ('S bel',;uléset tdJl·q m€'r\ -
h�n kit:rdt>melte ! . 

- Bajtár�llk ! E kft ki"niló aihoztet bÖvl·tendo minta· 
kép gyll.nllot lillitom Önök dé ! 'l'llnulj�nak töliik szor
galmat, mun'kaszeretetct li kiturhist mIDden nlt;g II 
lt'gnehezl·bb körülmén.rek köí:ött is. . .. Ezek után mellü1ro tüzh' II korona ... ezust érdem
kert!sztet, amel, pillanatot köz ült kepiink ör6kit�_ mt'g, 
.A diszszakasz 

"
elronulá.;;a utin bajt;ir�jas OSSz"jóvetel 

volt, amdyen az ünnepeiteket Kmjcso"f"ic<; JlÍ.no� �örz!'!. 
őrmester köszöntötte f�l. szép szavakkal bJztosltottn 
öket Lajtar:!ias raga�zkodásukról. szeretetükről. .Jáz�n 
törzsörmester vál�zában mfi>gbatvn mondott k05zonetet 
elöjáróinak a kitüntetö bizalomért, amelylyl'l Vtilt' szem. 
ben viseltettek. 

Ezzel nz ünnepély niget ert 
• 

A bábol'US országokból, 

JIa a !>ajtó napi hiradásaiban hangoztatott békés han
gulatban hinni lehet, a halkúni haboru "ége felé koze
h:dik. Igazi háboru c�ak Csataldzsanál mn mfjg. Uri
nápolyná.l és Szkutarinál ellEmben cfiak olyan kiéhezte
tr",� féle eljárás folyiJe A BalklÍn többi részein pedig 
már a győzelmi babéro kon pihennek ft győzö "erc'gok 8 
ide 8 tova való felvonulá�uk csupán a meghódított teTÖ
letek annektálására és a közigfizgatásnak a sajat minta.
juk szerinti berendezésére {'s átalakitására irányul. 

Konstantinapolyban már Bz6ba került ugyan. hogy 8. 
�zulttin tS kormán:ra a török birodalom régi fő,'áro!!ába, 
(k.épeink egyikén bemutatott Bru8szába vonulnak vissza, 
természetesen csak abban a n'g8ő esetben, ha a gyöze
delme!! szöveLiégesek KOO!-itantintipolyt is elfoglaInlik. 
EnI" azonban, ha sikerül nz általánosan óhajtott béke
köté". aligba kerül fi Bor, 

BroBSZa, 6Z ázsiai TörökorHzÁg fővárosa, ősrégi VI'irOR, 
állitolag még Ha.nnibál cSlÍszár épitette fi a nevót ProHn, 
bitbinai kirlilytól kapta, aki nkkor a c�ászár vendége 
volt. A törökök I:HG-han foglalták el. Hajdan hin'� volt 
tudomunyos intézeteirö), most csak egy pasánnk cs 8. 
gorög értleknek l!izékhelyc. �filltán azonban ho��zn ieleig 
sznltimok SZékhelye iB volt, rcg�nyes fekvése, tÖr16noh 
nevezetességü és egyéb pompés épwotukben való gaz
dagsága (csak mecsetje van vngy :200) még ma iR mél
tóvá teszik. hogy {'gy birodalom székvárosa legyon. 

Kirk·.Kilifoisz':btJD eltekintve fl háboru okozta pU�7.ti
tátIOktól, már Dlmdt'n II rendes mederhe terelődött. 

:\. bolgfirok, mibelyt elfoglalttik 8� .ug�'uevezett • 4�
k 

temp
i váro ·at mindjárt bolgár mintara rendezte be a 
k
�
·
m, a at�si t:i ekkónt biztositották n békés lakosság oZlg

nJ
zg 

.. t S bá Drinápoly [elöl meg majdnem naponta nyug m.l .  r r b 
bnllatszó úgrudörges folytonosan emlékezte l 8Z .. �� ere

ket a bábo;us mozgalm nkra, a Y,sszamaorndt ,gorog,
_ 
boI· 

• • 'j: ' I k ,"o Inál' tul tette magllt mmdezeken s gar es ZSIUO 8 os. "o , k d ' 
forrlalkozását folytatja ott, allol a haborn meg ez ese-

o 
kor abbahagyta. 

HIREK. 

Adományok. A lésiten!ö cSf!ndö�se.gj intl'rn
,
á.tus ,alapja 

Javam, részben gratu!U.czlók megnlltns,
n cZlmen,

. 
uJnb

,
bnn 

'l következő adományok folrt.Ilk be : CZlbere Istvan SZ8zadostál .5 K: ] )llnk (;Ylila sZtí�<Idostól 1 0  ]<, HOJllogyi MihÁ.ly 
főhaduagytol ,i 1\, J lezsö �ánrlor hndung.r�ol 1 �) K� a lJe�
kirillymezői örstól I K ;jli r. , ft beszter{,zt'banyal sznrnylol 
i, 1\ -PS az t'gri szrirnytol � K .jO f, msl;f" udomtin;rokknl 
az alnp \">IgyOllll :!i. !Ji l  1\ J I filllrCl' l'ull'lkl'rlt'tl. 

A katonai intézkedések birIapi közzétételét tiltó 
miniszterelnökségi rendelet. A "Budnp .... sti , �özlön): . 
tzimü hiYnÍltlos lup rol�·o évi nOYelOber �"-Ikl szlÍma
bnu a minü-izterelnökség m}(j(ji�1. E. szám alatt II követ
kező rendelelet bocsátotta ki : �A lll, kir, miniszterium 
fi{!yelmez1et mindt'onkit, bogy II katonai intéz��dés.ek 
hirIapi közzététel�nek tilalma tárgyában l !JOg_ eVI mar
czius :!O·an Si,i !J09 )1 E. szám tllutt kelt rendelet 
most is hallílyban \"nn es szövege ft következő : (I)Iint
hogy a  katonai intézkedésekről egyes hirlapok olyan 
czik

-
keket közöltek, amelvek amelI .... U. hogy n lakosságot 

indokolatlanul nyugtlllailitják, ft véderő elhelyezése és 
mozdulatairól is tlijékozást nyujtanak : a m, kir, minisz. 
térium a fegJn�rcs erő á.llás<Íról, mozdulatairól, erejé. 
ről és működéséről, nz erődök és erösitvények á.llapo
táról, ugyszintén a regyverek, hadiszu}'Qk és szerelvé
nyek mennyiségóröl, vngy élelmiszerek holleteröl, meny: nyiRégér6} és minőségéről vagy szállitásáról szóló hirla]lI 
közléseket ezennel megtiltja, Az ily tnrtnlmu közlemé
nyeknek sajtó utjún való közzetételét nz Jt-\7K én Y. 
t.-cz. -t5Ii. �-a öt évig terjedő álIamrogbázzal es négy
eze)' forintig turjedő pénzbünteb�ssel sujtja, Ez ft tiln
lom a kormány ültal n)'ilvánosságrn hozott tudósitá-sok 
birlnpi közzétótelfÖre nem terjed ki. � 

Kárelem. Pintér ,Mnos, Balatonkenese községben állo� 
másozó csendör cz, örmester keri KovlÍ.cs József csendört, 
kivol 19ü!) l�Jl l .  civekben ft ruszti örsön együtt szol
gá.It, bogy czimét vele tudassa. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A népek szaporodása. Az anglikán egyhá. legutóbb 

megtartott konferencziájfin 8.- püspöki kar egyhanguJag 
tUMat foglalt az Angliában mindjobban elhn.rapódzó 
egy-gyermek rendszer ellen. A püspöki kar kijelentette, 
bogy az egy-gyermek rendszer, illetve II házasság szán
dékos cyermektolen8ége tlllenkezik a keresztény hitelvek. 
kel, az erkölcsi tisztasággal j igy pusztulnak a. nemzetek. 
Az angol lDoily Chroniclel az anglikán tlgyháznagyok 
eme állásfoglalásáról irt közleményébon megemlékezik l Napoltlon mondásáról, mely Bzorint Európa. valami
kor vagy kozák vagy republiká.nus les?. Republikánus, úgy 
látszik, nem lesfI. A jelenségek olyanok, inklibb kozák 
lesz. Hl09-ben a születósek számn megha.ladta az elhaIá.lozó.'lok sZlÍmát Oroszországban 2.661-.000 lélokkeL 
Eme horribilis számmnl szomblm elmarad Európa többi 
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öt hatalmasságát együU\'éve : Nómelorszn.g (8��,OOO), 
Anglia (690.0001. OIa.zorsz"� (374.000). Ausztria-Uagyar_ 
ország (55�,OOO) : I" rancziaor!:lzágban 20,000 tesz ki a 
hiány az emAlkedes holyatt. Ez Öt államban a. lakoBSé.g 
tebÁt 2.418.000 lélekkel emelkedett. Mondhatjuk azon
ban, hogy Európa. többi államaibm egyÜU.véva sem 
8zo.porodik o. lakosság oly mér-rben, mint magában Orosz
orszo.gban. Igaz ugyan. hogy Európa többi részeiben a 
szaporodás mintegy 3 millió évenkint, ezzel szemben 
azonban teny, hogy ez államokból évenkint mintegy 
egy és Cél millió ember kivlindorol, ellenben Orosz
országból a kivlindorllis nagyon csekély, az is csak a 
hah\.rmenti litvánokra, finnekre s lengyelekre szorítkozik. 

Szerkesztői iizcllctck. 
A oizerkesztOsl!g n szolgnIattai kallc-solatos kérdé

sekro és né\'telen levelekre Ilem válaszol, h:éziratot 
vissza lIeUl ad. le\'élben )ICdig ('SInk igen kivételes oly 
esetekben válaszol. hn a \I\IASz _ kénye<;;qég'cnél 
fogva - nyilvflnosan meg ncm adható. KérjÜk enn61-
fogva olvusóinkut, ho�y leveleikkel bélyeget 00 kitId_ 

jenek. 
1 7 7 7 .  Hc,qyalja. I -;1. Pónzhamitüfós nODl forog feull, wt>rt 

n Mmtnrtnlomnnk II o;;ökkl.lllt�!lo (l�tflJrt\s, UClII UKért tortónt. 
hogy nz AtflJrt póozdar.lbok tolj es értékii pénz gyrl1lnnf furf:'a
lom

'
ba tl1tí'S>\enok, hnllom alért, hogy l\kszer gyfloU!\nt vil!t'lholdk 

legyoulIk. 3. A hhuss!\g ongod';lyczhot6. 
PctrŐcz. Nézettluk uerint jór a n'zéllylési pótdij. 
l)unnlllentf örs. Kórdésoire nom tudunk n\IIl�v.olni. mert 

azok "I(löntvo m�g nincsenok. 187U. J. Olyan altiszt, n kinl'k nincs hh-atalnoki líllftsrti jogo. 
"itó ignzolninya. nom pályhhat OL ignz��gugyi kelpll5i tan. 
fol)'nwrn. ll. Lehetőlog korfuI. 

Határszél él'< DUIUl • .A kórdésokot n('Dl dunthetjt1k el For-
duljanak nl. olóljlhó tÜldi rflrnnC'sllok�t'ighoz. 

J,<"'ilII1lC. Nincs megong('d"o, 
Ujozorn. Nem kali nEolni. 
S. 98. N,hmtilnk IIzorint e�nJás forog fenIl. 
1\lo ... ó. A biintotótörnlnykönY'· (Lűutettokr61 és nlt�é,l!:Qkr(1) 

55. S -n �rh.lmébon csak akkor vt'�l!lti cl II rQndJolekct 6tb .• lia 
hivn

'
lnlw'sztésro itóllQlett. 

({erkllD1entl. I -4. Forduljon folvilá,eosilAsrrt n köuél:l 
Cll6ljáróslighoz. 5. A. szolg. 8!I� b. I. ré!o>z 715. pon

!
jn u�en'nf" 

ti. Nom tudjuk. melYIkat gomlolJn ? 7. Igen. S. ;\I t'J; nmcs 1(>
tá1'g\'nl\'"o. 18U�. I. A fOJ;n'ntókbll n\tel nnpjzi tól lI!ünik mog. 2. )(�S'y 
az {lj IIl'ugclijtönóil" mikor IéI' tlJotbo t Nem tudjuk. Roméljük 
EI. legjollLllknt. · . . . 

Tll'lzamcntl. �40 Órti.1I folul t(lljositott sEolgAlat noUl Jön 
tokilltoUJe. 

HIVATALOS RÉSZ. 
SZE?lÉLYI ÜGYEK. 

Kineveztetett : 

191::1 novL'mber bó I -cve. l :  

c.'iewlor lór :,,,;,,,,,(',,,, ,'1''''''; 
)(atus1.ka Anflu. Örmt!'stl·r. I. nlng.'!zammal, a YII. �l. 

('sendörkt.>rület i\llnrnlinyli.ball. 

ElólépteUek 

191� Doye.rnher bó l -avul : 
II m. kir. lll. l'ztimu csendörkerülef liUomlinyaban : 
"égh Stiudor . 

II rn. kir. YII. számu cStJndörktlrülut állomanyá.bnn : 
Vargyas .\.ntl\l. Mihúly Ell·k, Kiht!>tli Kindor, Bartha 

Andnis, Incze SImetor rs Komliromi LőriDcz örs\'t'zdö 
ez. 6rmesterek, iírme.";/erekki ; tonibhü 

II ID. kir. III. számu csendörktJri.ilt't állományt'tbaD : 
Kiss .Albert ; 

a m. kir. VII, sza mu csondőrkerület áUomnnyáball : 
Sllutbn .JÓzsof, 'látyus Lajos, �I1RY .JÓz�ef IL, Yllr�'s 

lHt\'au, Bokor JÓ7.SP[ és C�oma Jllnos ('sl'nc1ör cz. örs
vezetök ; és Yégül 

II m. kir. VIII . .számu csendörkuriiltlt nllományában : 
Szobuszlnl DÚllill1 csendőr ('z. őnol'sh'r, 6,.�we:.eb; t':. 

órmeslel'l'I,ké. 

Katonai 8
.
zoJgálati jeUel elJáttnttali" :  

Az 1. o8ztályu Jtlgónysagi katonai szolglUntl jellel el. 

\tIttatolt , 
a m, kir. VU. �zt'tmu csendÖrkeri.ilet állományában ; 
Debreozi Jóy.!wf jílnisörmt'stor, 11lJ::! október 2:?-en. 

BflJ·ic1. József örmester. IfllE! októbt'r 2!I-en, Ambrus 
István őrmt'stl.'r, 1 9 1 :!  nowmbl'r �-lin. 

A Il. oszbil}'u logan}'ségi katonai szolgóJati jellel eJ
\tIttatott , 

a m. kir. I. számu csendórkerü.let ii.llományá-ban : 

Vecehlo. Az igén'yjogo�lIlt�óg, I'Mk kntonai (e�end6r) allill1-
tokn) vonatkozik, rond6rdégl t'g�·oOl'k neDl részMulnek (lEOU kNI
vOlllllónvhcu. 

SzeJ,:"ll1. A .NnpiroUllo Imtáro7.\·Any.ni mér\"ndók. . . . ' 88a. Az olóljfu-ó pnrnnc!lDobAgok. ilI(1t61eg R ko.tOlltll hlró �n· 

sógok ilIoltikesok. 
lSorsjegyekr()). 7. Sorsjegyo nClm !I)'ort. 

Péte.r Foroncz ör�vezl'tő ez. c5rme"ter, J ! I l� Ny.t\ptem

ber t 8-lln, Dobon lstvlin örsvez(\tö cz. 6rmoster, 1 9 1 2  

november 5-an, esekrne lJ.'amlis ose.ndör lIZ. őrmestt\r. 

1912 novombl'r R-An, SzakoJ,y Domokos örsvl'zetö cz. 

őrmester, 1 B 1 2  dt\czl\mbl.'r 5-en; 

Magyar Közfiszfviselők és Állami Alkalmazottak Takarékpénzfára 
KöztisztviseMi k!llosönök 

törle.ztésre. 
r é s z v é n y t á r s a s á g  Kölo.önök l&kbérletiliáa 

ellenében. Budapest, VII., Erzsébet-körut 12. 

= Telefon 153-«. szám. = Elölegek értókp.pirokrl\. 
C .. ládi házak é. telepek 

léte.ité.e. Alaptőke 1.000,000 korona. 

KllIioldi pénznemok vé
tele é. eladós .. 

�'1I0 ndunk betétekel tDkDr�kpéJl:tI.Ilrl k6nyveC'.kére. 1 OJ� 
- O

k ékb létek utdl! melyeket bnt hónalji [e!mondlhl Ido 

:�köfé5e �elletl heJyullck rl lntézctunknt!l. 6% (hal) 
k
bt'�tI�J 

kamatol Oaclűnk it\ 16kekamQtadó Icvonas.6vnl.)2 0
r
ly III ti r,. -, 

" I I ft bclevó u l. pontbnn Jel:r.ett elmllHl II 
�deJ:I�tn�:nmk6tt6Ih% (ót ls [éj) betetl kamil tot (Jlt'tuuk 

(A t6kekamalld6 levouhhal,) 

EIlUc{let Il)'ullullk érltlkpllplrokn, .!lonJegyelue, .,fdékt iDté
letek l'Cuvényeire, 

Személ) I kölcsthlilket (oly6sltunk ke:r.eu6K mel'-tt vagy Jel
llllogos bllttoslték ellenében, JuUo.yos kamaUétel melletL 

Utllh'lI nyok luMZ\'ÍlIl)'ek ét abequek be8zedhét elvüJa.lJuk 
l/ten mé';6kelt költ •• 6gek (e.lsdmltbhal. 

Veuunk és elnduuk �rt!kpnplrokat, ide,eD péu-clr.eL 
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ri m. hir. I I .  HZÚffiU cHtlndórlwrilltll rí.llomt'lllyribnll : 

Iltlrtt'lli \lIdniH ört.\ ozIIHi 1''1., Öl'IlWldll\" 1'10\ 1\1'll'ul)' l'H 

:'\" Illllt h l  Jr'HH,:ló UlltInrldr (\'1.. jil'llWHhll'lIk, I � l \ :.!  110\ (Imhol' 
" ."11 : 

II nl, k ir, V I I .  Hv.ümn ('H'lIH1ürlt(\riilol IIJ1omuuyó.ban : 
I\nrorli .\ndn\!i ÖI�YlIYoIIW tHI, örn\l'HIHI', HJ I ::.!  olttóhl\1' 

�'I'\)l, Húlilli .\ndnIH, Á lgyu Al1dl'l'H� ÖrH\','Youtő oz, őrllWH
I " I'I,I! !(rl\"l\f'H .IÚZH" r c!CI'lIIl ör " :.I. iil'rJlUHhll", PótHI' ,TózRor 

tlH 1 l�'li II \"11,,111 1')\I\lldöl'ölt, I �II � oldólH,r fj-Im, M .\HI':I\rotl 
Zu"uri,·tH t'8011116r, I �I I �  oklúblll' 10-1'111, � l r\t'yriH ( ;yiil'gy 

el'C IIIldlh UI':, öl'll\llldnl'. I U l :.!  lI"tólml' ':1(j.l\ll, II'il l " ki .JÚMtlf 
iirl'l\"l'1.l1tií I'Z. Ül'nWRt.,r liH Kiliti lHl\un cHon(\őr cr.. Öl'
IIIi1HI"J", 1 9 1 ;'!  no\','m lHI1' 1"iu ; 

fl m. kir, VJJL H7.l'tmu cHl1nddl'kl1J'iIlo1 ll J lomn.nyrl.bllo : 
VuidieH G.vöI'g)' önlVt lv,ulii (IZ. ŐrlHl\I;tOI' {OR ItllH",\nyul, 

I!'l.n.�('� cttl'J ld6r. I H I :.!  oldúbur ij-ón, I'luRlttJ P,II 61'11-
\.I1�t\lű 0:.1, ÖI'I,wllt.,r " H  Bonh'�1I ,JÚ OOA Cl'Wlldór t·Y" Ő"· 
m l  'HI III', 1 �I I ;.!  nkt úbol' fi-áll. 

Ji'lrörv('zoLői JelvéJlynyol t'lM .. tt'lltf,n,lc : 
A Dl, IÜl'. IT. Hzáml! cHtmdi5J'kol'ülot lill omlinyi't.lmn : 
Hnt{lllhl .fr'tuoa, MuuJ</h'Hi HI,m unl , IC J\tohU'IT lhUint, 

K. DV.ÜI'A (�,ihnr, !(ntOl)l\ ( j)'ulu, �Iohlt\1' H,í.lint. l . ,  Á l lm 
P,",t" ,·, JjnroH I JliKv. ló, I JI'llO\icA .lijZfHI{ ,'II l'inll�1' 11\,rou(Jz 
Ctwnrlól'öh, 

A m. lIir. lU, HzlÍmu cHuncl61'korii lut IU lomrtnyfLbo.n : 
púl JlíJUlH. Hv.u"!)1 ViJlt'ZII, CHill/Ó Anhtl , l{iHH 1 111.HzU, 1., 

\IlIjul'cl'Ir'lk .lúuuM, KOCHiH ZHif,\:moucl. KO\ I'tCH IHh'ún U I . ,  
Hlltyn }{I\l'úoflon,Y, Vríj;to H{tnrlol', Hzubó Hlíndor V . . �fiH
lllr .fúnoH I I . ,  Kmdj l I/íJínt, Mt"HZI'trOfl LilH1o lcí, Cflr\HZIÜ 
Fl1rllllcz, H10ólwly .1ÓZHllí IÍH Hr�(JRkó lIit "lÍ.l l cflnmWl'tlk 

A m, kir, Vll, II"Úml1 llRondl5rkul'ültl1 r'tl lomrinyAbnn :  
.Jlinmll ;\ftlu'tly ŰHf\I Ir1ór. 

Lo .. "gll,.l J utalomdlj. 
A m. Idr. n. AdlolUll o8undórlwrii lot Mlomó.llyribttn : 
HilÜC:fI .lúnol:l L j,í.n\sörrnoHtnr, Po.pp 1)Olllulnr, Boroe 

Tllmfvl, DOIIIOltoH MihMy Clumr1őrök 3 a dTb. ; RI�gi .JrinoH 1 .  öJ'IWl'wttj oz. Öl'lnOHtllr (,H RZÖCR .llinoA volt 
cHundőr :! � dl'h, ; 

\I m. kjr. Ill.  MZÚmll cHondiirlwrülol ríllomrí.nyó.hnn : 81.ub6 Kr'lndor I L  I.IFll.ndör 0:.1, ÖrIllI'Rt(.,· éH Kl'I,ti 1 1m.' 
cR,mdör ;j ci drh., Violn. i\!t'trlon, Vn,jdn G)'llln jlhAH
Ő)'/I)" Hh1r" h, FZIlh6 Sáurlor fV. őrrn" Ht.il', lJlu'ZIÜ Jr'UIOH, 
]I'öldl·)j l.JáHZló. VIU'gll Pap ,Jr'moH, Sy,ili ,f!\.nol', .1ulloH Kúral)', 8zih\gyi h .Umofl, Hznh6 (jAbor r. ÖrRVf\1.utö C�1.. 
órmPHt,'n,k, l{o\'n.CK l ioldizHár, VAZHUn)'i .lrmoH, HziicH 

---..... �,.. --� .. ----- . .... �.-- - -

<:y, JJ'�OH I" HZI�ppnnml Alhl1,I:I : ,
1'1\1  IHI\'(IIl, 

,
INI.!�il\l� ,Iti-

110M ('fltllIdÖI' ov.. 8rlll('Htl'l'ok, !ől'ölc Aulul. CHill I .J O�H\ lf, 
M,'Yol,i JlinoH, l'lIll'i �l ihlU,r, Jülri C I.rörg.r, B,II',11I Andnl.JoI, 

l{opJ,\llyi Mr\l'trJlj, I\ n l l l l  .MUOH, I. JflH�ltUJ: I 'II ! J I I', Kov.'i(·H 
)li ldóH, 'l'úlh p, J\ ndn\H, .\.mln'

.
l1H .\ndl"llH

; t'hu'" I ,AJoH, 
'JlMh J\ nini,  HZII bó Illi·d/ll)'! V J l uM, Szu ho A Ibol'I, I I . , 
]t l l'I4�lólI)'i I JlljoH, GyöJ'1i 1 111 1,,1, Nll�lIt1t �1 1 �h'(Ill, ( JOl't\hi�'H 
.frÍ1mH HOI'OH ,TÓV,HOf II .  oHllllflliJ'dk .1 3 ( ! t'h. ; Kupll!4 

)hh'lo
'
n, PIIHLi 11'I1I'I1l}CZ, Zillglti ( j)'ulrlo, BrdiiM � I ih,"'y 

júl,,'IIlől'mllHtnn1lc BOI'r I t\1l 
,
.1bv,H(, f, 'PIHlllln Mt'"" tOl l ,  Nél lItIt i , 

J,ínoH 1 . ,  Puli" 
'
1 1 111'11, Hilrgill' �r/�I,\" 'UI, '!'IIIt1l('H I H t\'I'1 ll 1 . ,  

H�tojlm T{IÍl'oly, ÖVt\ri I Jlljll/'l. I( �H
_ 

J\IUtll l'I : 1 iil'l'I\'tI�I\\�� ('V.. 
iJrnwRlt'l'oJI", II'OI·izH ICúl'ld)'. �lnJII 1I�o\' IIOI'OJH'Z, It ol lt,,1' 
AndrriH l lol'\'lLt.ll .1r\noH l J. ,  Mttl'i",lm ( lyöl'gy, N{ílJ l l ,rli 
Hlí l inl ,

' 
IC/lilII SI\ndul', Vnrgn A n l n l .  BuduI\I' Ht'tlldol', 

Bokor J3nl'inlull, I hll'iYoll [JIIJOH, VIl,lwl)'1I 1(,'l.I'oly, IComr'I' 
romi MildóH cHllndlll' ev.. öl·IJJOHtol'lIlt. I lo 1)'I 'H 11'111'11111'11" 
l{otollÍl. A 11<11'1\ R, Hollnclnl{ Mr'u-I ún , NÓllIutll .JóZHnf L . ,  
Bul i  Pütlll', (jyllr�)'IUt GyiiJ'gy, V,ir/lezi IGndrtl, IJIIIPllril'l'I 
I 1'11 vr111, L6111In;' I Hlvú n, J1l\g)'i H/\ndrn. fl'tirj(t!t I\l i lu'dy, 
D,\u" 1:I ::\lihr\.ly BllI'tMI J'JZHtlr, Rzignt.i 1 111\'1\, HZlíll l 'J  "" , 
\'tln, J\.r,hl. J\iÚII'd,\" TJI�toH \'1!llc!tIIl, NlIg,V" Hi 1 ,lIjOH, '!'Ilg-
11\!4i IOltlk, I Irudor JÓYoHllf. DilllOll (lyÖl'gy , f\IIJlrí.l· KrindUl·, 
SnltóHz l.Hivl'UI, A l mllHi IGlrol.", l lilrU( M ihrUy ÚH I l n\vu('\t, 
IHI\'Úll CHf1tHlóröl! 2 � (hh, ; y,"gül 

II m, IliI', Vl l l. s1o(nnu CHlIlHlőr!ttu'Ü!.11. nllomri.nY(lblln : 
U\\ I'lmH 1H1"\'I\11 UHIIlldől' oz. ŐI'lIl t'MLul' � (h'b, ÓH B{lIli 

.lrínofl örü\'l'zt'tö (:1., lírnwHllIl' I { i I'h, 1 0  1 0  IWI'UJlI\!4 
n.rl�nyh('tJ r'bll ó lovllgMHi jlltr�lflm(lijhn.1I l'{ÍI�z('!4j�Ltllt,\l{. 

N óvválto1,lut t\HOI<. 

A m, Itir. L azámu OHOIHW"'toI'Ulat I't.llomfLnyt\.bnn : 
'1',impll H'\l1dol' {'HllI1rWI' nl':, ,il'nwHt �'r, It nl .  ldl', boI U�ty

rníniüv.t,11' UrDllk 1 9 1 �, (',�i I ( , Ji  , I  :!1.fV I ll. av,,1rnl1 IIlIgtJdólyc 
Idr�pjlln \'o1,otólmuvót !,'J'Olllp'l�-rn, vr't,lto�Lf\Llrl. 

I 
C s e n d ő r s é g  i ka lap borit6k 

a 1 kor. 60 fil l .  
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a do bozok á B kor. 
rekesz - fe dölapok 

� BO és BO fillér. 

I 
Mimlo1.okot ol61rAlnorlntl mórolok 
norlnl ('8 olllirn"llnk rou"folol6 kt\k 
prt\8oll poplro"9.l lmvollvn- njl\lIl 

Makó Ká ol k'n,,"," 6, r y doholuyr\rtó, 
H6n koronlln foiUlI mOijrondolólok 

Brassó, 
porlómonlolok. 

Könyvnyomda, 
könyv .. , papír- és 
irószer. kereske
dés, a magyar kir. 
csendörségi hiva
talos nyomtatvá
nyok legnagyobb 
raktára. 
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