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Egész évre 1 2 korona. N egyedévre :;3 koron a. 

Szerelem-e v agy elv etemült ség P 
Irta: lfegl'di("<{ Gyula csendörfőhadnagy . 

Lapunk f. évi 12. szá.m ában közzétett I. pályázat nyertese. 

Egyik vasárnap délutáu a mnraszerdaLelyi csendőr

laktanya legénységi szobájában az asztal meliett ül 
Kalmár Béla és Polgár .JÓzsef csendőr, pipázgatva és 
heszélgetve, mig az egyik ablak melletti széken egy 
tisztes, szürke J;uhába öltözött deresedő, kurtúra nyirott 
haju és hegyes re pödört szürke bajuszu úri ember 01-
vasgatj a a Csendőrségi Lapokat,. 

Úgylátszik már átolvasta, mert összehajtva az ablak 
párk ányárll tette s kitekintve az ablakon látszólag az 
alkonyatot nézi, "al ójában azonban a beszélgető cStnd
őrökre figyelt; mert hirtelen azok felé fordulva, hasonló 
koru embertől szokatlan élénkséggel szakitj a meg a 
csendőrök beszélgeté"ét. 

__ Nincs igaza, kedves Kalmár barátom! - szó
lott. - Belátom. hogy a földmívelés, értvén fi parasz
tok egyszerü szúntas-vetését, oly foglalkozás, mely " 
legkevesebb ínteUigentiát követeli, de azért azt Bem kell 
és nem szabad becsmérelni. mert a mellett, hogy nemes 
foglalkozás, nekünk még ezen kivül a földmivelésen, 
gabonatermelésen s ezzel kapcsolatban az állattenyész
tésen nyugszik úgyszólván az egész államháztartásunk. 
Földmí velő, állattenyésztő állam vagyunk ezer év óta. 
EJz biztositotta fennmaradásunkat a mai napig; ha te
hát ennek köszönhetjük jólétünket, illik, hogy társadal
munknak azt a rétegét, mell' ezzel foglalkozik, meg is 
becsüljük. Tudom, hogy ön polgári foglalkoz,iRilra ke
reskedő . Elismerem, hogy egy jó kereskedőnek művelt
nek, ügyesnek, élelmesnek és lelemé~yesnek .kelllenni. 
Abban is igazat adok önnek, hogy IsmereteI t:lgal:>bak 
lévén, magát a szolgálat terén hamarabb s jobban fel
találja, mint polgár csendőr, a ki földmiveléssel fogl~l
kozott polgári életében ; de mondom, hogy valam.lkent 
önnek mint kereskedőnek szakismerettel kell bUllla, 
hogy ~zon pályán sikeresen mŰködj.ék, ép úgy a föld
mivelés sem abból áll , hogy megrogJuk az eke szarvát, 
vagy kasza nyelét. Annak is sok csin.i a~binj,a van. S.zá
mos évi tapasztalat, tanulás kell hozza mig egy fold
mives is saját szakállára foghat az önálló gazdálkodás-

hoz, hogy fáradságát siker koronáz za. _ 
]J ébként látom, hogy önök azon versengenek, .hogy 

a sz~gálat érdekében polgári életökben szerzett Isme-
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reteiket, melyik tudja jobban érvényesiteni. EJrre azt 
mondom, bogy ez mindig az elöfordnlt esettől függ; 
de bizonyos, hogy Polgár csendőr szakismeret.ei. teb át 
a földmivelés alkalmával allerzett ismeretei között is 
vannak olyanok, melyek a szolgálatra anott esetben 
nagyon becsesek lehetnel" Ez ,illitásom bebizonyi
tására - meiljegyezvén, lJogy mig be nem soroztattam 
magam is földmiveléssel foglallwztam, ha nem unják 
hallgatni , elmonilom a követk ező esetet. 

A. két csendőr szeme felvillant, s mig az öreg e l ő 
vette dobányzacskóját és pipáját megtö1llve rágyujtott, 
székeiket ahhoz közelebb hnzva, feszü lt érdeklőd éssel 
várták, hogy megszólaljon. De hogyis ne "árták volna, 
hogy beszéljen az öreg Németh bácsijok, az örpg nyn
galmazott csendől'őrmester , hisz 30 évig tartó szolgáln
tában az élményeknek oly tárházát gyüjtötte össze, 
hogJ bár minden vasárnap elbeszél egy-liettőt, de sohu-
sem ismétel, s mindpgyikben van valami olyon, a mi
Ml okulást és tanulást lehet meriteni. 

\' égre boclor füst kerekedik a pipaból s mikor az 
öreg nébány erős szippantást tett. a füstgomolyaggal 
együtt megeredt száján a szó: 

Zala megye bájos dombvirlékén Csáktornyán szol· 
gáHam az 1890-es évek végén, midőn egy juniusi lJap 
reggelén öt óra körüli időben épen fegyverzetem s sze
relvényem tisztogatását voltam megkezdendö, minthogy 
előtte való este vonultam be szolgálatbóL mikor is nagy 
jajgatással, csaknem ugy esik be egy tótszentmártoni 

parasztasszony az ajtón. 
_ Jaj, drága őrmester uram, végem van. Nincs töbhé 

az én galambom, aranyos uram, az én istápolóm. 
Mindezeket s még IstelJ tudja mit hadart össze el-el

csukló hangOlJ, nagy könnyhullatások között a fájdalom
tól roskadozva az alig 30-32 éyesnek látszó, életerőtől 
duzzadó, barna horvát menyecske. 

Látván, bogy valami fontos 8set történt, de azt is, 
hogy ily lelkiállapot közepette a nőtől nem tud~m m.eg 

tulajdonképeni panaszát, leültettem s egy pohar frISS 

vizzel kináltam meg. 
_ Köszönöm a szives jóindulatát, már a szivem 

majd leszakadt, annyira futottam, de bala Istennek 

csakhogy már itt vagyok. . . 
_ Segitsenek rajtam, keressék elő a kl tette. A.kasszak 

fel, vagy adják a kezembe, hogy a tulajdon két . kezem
mel fojt sam meg vagy a körmeimmel tépJem kl a sze· 

mét! - jajveszékelt ismét. 
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- Jó asszony, azt sem tudom miről ,an szó, csilla
podjék s lujja elő nyugodtan, hogy mi történt - csil· 
lapitottam. 

- Hát még nem mondtam? De ne csodálkozzék rajta, 
kedves őrmester úr, mert az esct oly rettenetes, hogy 
azt sem tudom, hol a fejem. Ha megőrültem volna, 
még azt Bem lehetne csodálni. 

Sok osillapitas után, de még mindig siránkozva el 
kezdett beszélni: 

- A hegyen levő szölőnk alján van egy kis rétünk. 
Tegnap, mar mintbogy szel'dan délulan a megboldogult 
emberem: jaj-jaj, hogy a holló vágja ki a szemét a 
gazemberének, a ki tette, gyehenna tüze égesse a lel
két! Hát mondom az emberem fél kenyeret meg egy 
damb szalonnat a tarisznyájába tett s kaszát fogott, 
bogy azt a kis füvet már mint tegnap és ma lekaszálja. 
Azt is mondta, hogy addig nem jön haza, mig el nem ' 
végzi s künn hál a pinczében. Ma reggel, hogy a szénát 
forga8~am utánna mentem. Már messzirőllestem, néz
tem, hogy észre vesz-e. Előre örültem, bogy majd meg
lepem, mert nem volt szó arról, hogy utánna megyek. 
Megyek, nézem, de csak nem látom. No talán elfáradt 
vagy sokáig dolgozott az este s most megszerzi egy 
kicsit az álmát mondok s avval csak tartok a pineze 
felé. ITát a pinczétől vagy !'lO lépés távolságban látom, 
bogya [űben fekszik. Rákiáltok : Hé apjuk, nem szégyelli 
kend magát, már a nap mindjárt feljön s kend még 
lustálkodik. Lassa én máI' egy órát gyaJogolok. Az 
apjukom azonban annyit sem szólt, mint ez a szék, 
melyen ülök. Ej, mondok, nagyon elaludt, no majd fel
ráz om. Hát a mint hozzá érek - Uram bocsá! _ 
majd hanyatt vágódtam. Ott fekszik az ón drá,gám, az 
én egyetlen jó emberem vérében, mellette meg a kasza, 
az ő kasz~ja véresen. Odamentem hozzá Iröltögettem, 
gügyöréztem, de már n em szólt, nem volt már benne 
lélek. 

Meghalt, a nélkül, hogy csalr tőlem el is bucBuzott 
volna, hogy csak lefogba\tam volno. a szemét. Óli jaj, 
miért is nem en baltam meg! Ki l08z már most az én 
istápolóm, ki keres nekem kenyeret! Hnnem azt mon
dom. őrmester úr, hogy nekem kézre adják a ki ezt 
tette, mert ha nem . .. 

- A többit már nem ballottam, csak azt mondottam, 
hogy várjon s öt percz mulva egyik csendőrömmel fel
szel'elve a panaszos nővel együtt a laktanyából kiló
dultam. Mire a járásbiró lakásához ér tünk, - ki egy
szersmind a vizsgálóbiró szerepet is be töltötte, - s azt 
felzörgettem, az özvegy elbeszélése folytán közölhettem, 
hogya tótszentmál·toni szőlők közt Podoczanecz I stvánt 
az éj folyamán meggyilkolták s kértem a bizottság ki
szállását. Magam pedig j árőrtársammal s a megtört 
özvegygyel az erdős dombokon át a rövidebb utat vá
lasztva a helyszine felé siettem. 

Még most is emlékszem, hogy gyönyörü tavaszi reg
gel volt. 

Az erdő lombj ain a, harmat millió cseppj e, mind-
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megannyi gyémánt ragyogott. Egyik. :án " egy pár vad
galamb turbékolt, a távolabbi cserj esboI a fulemlle 
csattogása ba11szott. Máskor gyönyöl{ödDl szoktam a 
természet szépségében, mondanom sem kell. hogy a 
jelen esetben csaknem hidegen hogyo~t. Emésztett. a 
vágy, hogy minél hamarább a helyszmen legyek s lus
sam a történtek szinterét. Jó egy órai gyalogolás után 
megpillantottuk a kunyhót. 

Az utolsó pár száz lépést csaknem futva tettük meg. 
A mint a pincze mellett elkanyarodtunk, min tha csak 
gyökeret vertek volnn a lábaim; megdöbbenve ítllottam 
meg, mert neha felcsigázott képzeletemben a bullát 
utközben sZlÍmtalanszor magam előtt láttam is. rIe a 
kép', mely elém tál'ult, mind.ezeket bOl"zalmasságban 
felülmulta. A buja, csaknem térdig érő fűben vágott 
rend félbe volt hagyva, s egy jó ötvenes, erőtelj es férfi 
hullája hanyat.t fekve, egyik lába aláfordulva, mig a 
másik mereven ki volt nyujtva. Ajkai félig nyitva vol
tak, mintba egy kiáltás lett volna rMagyva. Megüvege
sedett szemei mereven az égre szegezve. Körös-körül a 
még lábon lévő, de a lekaszált fű is verrel fecsken
dezve, kissé hátt-ább jobbra egy véres kasza feküdt. 

Ezek még nem keltettek volna bennem borzadályt. 
mert hiszen láttam vért is, hullát is eleget, hanem 
az a seb, mely a hullának jobb váll ától amellkasán 
keresztül buzódott 8 mely az összes cson trészeket át. 
szelve felt,Í,rta az egész mellüreget, valami zsibbasztóan 
hatott idegzetemr e. 

Felocsudva ezen lidércznyomásszerü zsibbadt.ságom
ból, azonnal hozzáfogtam a helyszini szemle megtaxtá
sáboz, de a fen tehb elm ondottakon kivül sem a hullán. 
sem körülötte nem találtam semmit, mi figyelmemet 
felköltötte volna. J3en9ztem a pinczébe is, ele ott sem 
t llláltam lényeges dolgot. A kabátja és tarisznyája egy 
szegre akasztva lógott. A magával hozott kenyérből és 
szalonnából cs nk annyi hiányzott, mint a mennyit egy 
egé~zséges, erősebb munkával foglalkozó eniber elfo
gyasztani szokott. Igy tehát rablásról szó sem lehetett_ 

- Nem is ott kellett volna keresni a tettest - szól 
közbe Kálmán csendőr, - - mert bizonyosan valamely 
szomszédjával összeveszett s az gyilkolta meg. 

- Igen, de a saját kaszájáyal volt meggyilkolvII, _ 
válaszolja az öreg Németh, nyugalmazott őrmester. 

- :E{iszen ez épen a mellett bizonyit, a mit én mon
dok. A támadó bizonyára erősebb volt, kicsavarta a 
kaszát u kezéből s úgy suj tott rá, - érvel Kalmár csendőr. 

- H~ már Kalmár öcsém véleményt nyilvánitott, 
hát mondjon maga is valamit, kedves Polgá!" öcsém. 

- É n nem mondok - válaszolt Polgár, _ mert 
fogós kérdésnek látszik s bizony először szeretném az 
ily esetekben a belyszinét, ele meg az egész környéket 
is alaposan szemügyre venni, hogy csak valamely irány
ban is feltevést támasztanék a dolog lényegére. 

- N agyon helyesen, 'édes öcsém. Én is ezt tettem. 
A velem volt csendőrnek m eghagytam, hogy maradjon 
a hullánál s igyekezzék a jajveszékelő s még folyton 
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átk?zódó. öz.vegyet attól távol tartani, én pedig, mert 
a blzottsag ugy is csak egy óra mulva érkezhetett meg, 
egy kis körutra indultam. 

- A pincze a hegy alsó hurmadán feküd t, közte és a 
hegy felső része között egy ut vezetett. Ezen tul volt 
a tulajdonképeni szőlő, mig a hegy ltiba felé a kaszá16 
terült el mintegy 100 lépés szélességben s 350 lépés 
hosBzuságban. A rétnek már mintegy fele le volt kaszálva. 
Először is ezt vettem szemügyre. A hullától jobbra a 
három rendtől kezdve a lekaszált fű sötétebb szinü 
volt s a rendek sokkal alacsonyabbak voltak, a mi 
nyilvánvalóan azt bizonyitotta, hogy előtte való nap 
volt lekaszálva, s a nap megsűtvén megfonnyadt s igy 
jobban összeesett, a rendek tehát laposabbak lettek. 
Ezek között lefelé ballagva. a fű tarlóját, a kaszálás 
módját, tehát a végzett munka minőségét vettem szem
ügyre. Mondhatom kifogástalan munkát talá.ltam. A fű 
oly egyenletesen volt vágva, mint mikor a borbély a 
nullás geppel nyír meg valakit. Látszott, bogy a ki 
végezte, higgadt. megállapodott embe!' 8 nem m!ísnak, 
hanem magának dolgozott. Majd átmentem ahisabb 
rendek közé s ott folytattam tovább vizsgálódásomat. 
Alig akartam hinni szememnek, mert itt már nem egy, 
hanem két ember keze mnnkáját láttam. Az egyik rend 
az előhbi napi munkás keze nyomát viselte magan. 
mig a másik a mennyiben a tarló kissé magasabb volt, 
de meg a kaszavágás nyomai is szélesebbek voltak, 
határozottan arra mutattak, hogy még egy embernek 
kellett ott dolgo2ni. 

- A völgybe érve viS8zafordultam s lépésről· lépésre 
erősebb lett fentebb mondott meggyőződésem. Képze· 
letemben testet öltött a két alak Láttam a mint a 
meggyilkolt előre hajolva gondosan ereszti minél mé-

, lyebben kaszáját a fűbe, hogy csak egy milliméternyit 
se hagyjon a földben, mig a másik utána kevésbb~ 
lelkiismeretesen halad. De nini, mi ez? A. hátulsó most 
már nemcsak, hogy nem dolgozik elég tisztességesen, 
hanem csaknem tenyérnyi tarlót hagy. Szerencséje, 
hogy az öreg elől nagyon el van mélyedve munkájá· 
ban mert máskülönben alighanem fizetés nélkül hocsá· 
tan~ eL Most meg úgy látszik visszamaradt, de igyek· 
szik utólérni, mert nem a kaszások által szokott csapást 
tapodja lábaival, hanem nagyokat lép, kaszáját csak 
imitt· amott vágja a fübe, de a hol bevágja, ott nem· 
csak a fű, hanem a talaj is sebet kap. A 1<llsza tebát 
nem vizszintes irányban beretvu8ze!'üen süppedt a fűbe. 
hanem magasról rézsuto8 irányban csapott le. Végre ez 
is elmarad, csak néhány ugrásra valló nyom muta~ja: 
bogya kaszás a meggyilkolt báta mögé került. AlIJ 
gyilkos! ... Arra ocsudtam fel, hogy a bulla .mellett 
alI ok s a velem volt csendőr halálsápadtan nez rám, 
fegyveremet pedig két kézben fogva tartom magam 

előtt. 
_ Mi lelte. bogy oly különössn néz rám, kérdem a 

csendőrtől ? 
_ Se=i, semmi, de őrmester úr talán .. 

- Nem tudta mit mondjon, mig végre biztatásomra el. 
mondta, hogy fegyveremmel úgy tettem, mintha kaszálni 
akarnék, meg hogy agyilkOSDt kiáltottam. Megvallom, 
egy kissé elresteltem magamat. Zavaromból azonban 
csakhamal' kimentett II bizottság megérkezése, melynek 
tagjait midőn a hullához vezettem, az orvos megálla
pitotta, hogy a halál megérkezésük előtt 4-5 órával 
állott be. 

- Hogy ahullával ezután mi történt, az mellékes, az 
azonban a tárgyhoz tartozik, hogy a járásbiró távozása 
előtt hozzám fordulva azt mondotta, hogy ismert 
ügyességemtől elvárja, hogy eme rejtélyes esetet ki 
fogom deríteni. 

- Nem rajtam mulik, járá.sbiró úr, ha kideritetlenül 
marad, -- mondottam s azután bará.tságosan elbucsuz
tunk egymástól. 

- Ezek után áttettem a nyomozás szinterét Tótszent· 
mártonba, hol a meggyilkolt lakott. Ott akartam keresni 
a tettest, nem a meggyilkolt ellenségei, hanem ellen· 
kezőleg barátai I,özött. 

- Ej·ej, Kalmár öcsém, miért csóvalja a fejét? Még 
most is megmarad előbbi feltevése mellett? Ha olyan 
hitetlen, hát kifejtem, hogy honnan meri tettem eme 
feltevésemet, vagy mondjuk inkább következtetésemet. 

- A min! már mondottam a réten két kaszás keze· 
munkáját láttam. A második kaszás, a végzett munká.· 
ból itélve csak rövid ideig, 11. óráig dolgozott a meg
gyilkolttaI. Az orvos azt mondotta, hogy a halál csak 
4-5 órával előbb állhatott be. mint ö a hullát meg· 
vizsgálta. :\. balál egyetlen kaszavágás eredménye volt. 

Mindezeket összevetve, arra a következtetésre jutot· 
tam, bogy a tettes az éj folyam~i.n érkezett a helyszinére. 
A gazdát a pinczóben felköltötte s azzal együtt fogott 
a munkához. Az özvegy azt állitotta, bogy férje egyedül 
ment ki s nem is volt szó arról, hogy munkást fogad. 
!IIost egy teljesen idegen ember hogy megyen oda éj
nek idején magát munkába ajánlani s vajjon II meggyil
kolt beeresztette volna·e azt a pinczébe s vegül munkába 
állott volna·e azzal? Mindezeket kizártnak tartottam. 
De megdől az ön feltevése is, t. i. bogy valamely ha· 
ragosa tette volna el láb alól, mert ba az ezen szán· 
dél\kul kereste volna fel s tegyük fel, bogy ismerte volna 
a belyi viszonyokat s tudta volna, bogy a meggyilkolt 
künn is bál, imért nem bajtotta végre a tettet a pin· 
czében alvó emberen? Hiszen könnyebben végezhetett 
volna vele. 'rebRt a mint mondom én a fentieket össze· 
gezve barátai között akartam a tettest keresni. 

__ A községbe boérkezve a községházához mentünk s 
a jegyzőtől meg a birótól a meggyilkolt családi és 
vagyoni viszony,ti után kérdez/ísködtem. Megtudtam, 
hogy háza, néhá.ny hold földje, a már ismert szőlője 
és rétje van. Vagyona kitett mintegy 20,000 koronát. 
Józan életü, takarékos, gyermektelen ember volt. 

_ Mintegy 10 év előtt másodszor nősült, elvevén a 
nálánál 20 évvel fiatalabb, teljesen árva és vagyontalan 
most hátrahagyott özvegyét, kire bázasság kötése aIk al-
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mával fele vagyonát ráiratta.. Közeli rokona sem neki, 
sem feleségének nem volt. Kérdezősködtem még a 
plébánostól is, tanitótól is, de azoktól is úgy a ,meg
gyilkoltról, mint feleségéről csak jót hallottam. Ugya 
férj, mint a feleség tisztességes családi életet élt, mely 
nem multa felül, de nem is sülyedt alá a falusi polgárok 
átlagos családi életének. Végre a szomszédokat hall
gattam meg, kiket különösen arra vonatkozólag kérdez
tem ki, hogy kik szoktak a meggyilkolt házánál gyak
rabban megfordulni. Ezek megneveztek néhány oly 
férfit és nőt. a kik a termények beta.karitásánál szoktak 
segétlkezni. 

- Bizony mig ezeket elvégeztem ránk esteledett, miért 
is nyugalomra tértünk. Álom azonban egész éjjel nem 
jött szememre. Egyik oldalamról a másikra fordultam 
s alig vártam, hogy ujra mu,nkához láthassak. Az áldo
zat temetése délelőtt 10 órára volt kitüzve. Ott akartam 
lenni. (Vége köv.) 

Elég gyakran olvashatjuk az uj ság ból, hogy a vona
ton megöltek és kiraboltak egy utast s az áldozatot 
egyik fülkében találták holtan, a tettesnek peclig se 
hire, se hamva. Másutt meg sipisták fosztották ki a 
vásárról hazautazó jámbor marhakereskedök duzzadó 
erszénye it. Emitt egy vidéki alak ijedten kap melJény· 
zsebéhez, kel'esve a biztosabb kezekbe került óníjá.t, 
amott meg egy nászutazó hölgy siránkozik, kétségbe
esve ujdonsiilt félj ének egyik állomáson hozo:nányával 
együtt történt eltün8sen. Hát avasuti podgyászok, 
hányszor él'keznek megdézsmálva rendeltetési helyökre. 

S mi mindezt látjuk, halljuk 8s tüIjük, s tehetetlenül 
állunk az eseményekkel szemben. 

Pedig sokat tehetnénk! Mert valamint lehet a mozgó 
vonaton a kivándorlókat ellenőrizni, ép úgy lehet a 
közbiztonságot is fenntal'ta,ni. Talán ott van a hiba, 
hogy keves a csendőr? Az nagy hiba minden esetre. 
de nem ok arra, hogy ezen kérdést figyelmen kivül 
hagyjuk. 

Mert tegyük fel, hogy főbb vonalainkon naponkint 
átlag 1000 vonat közlekedik, ezek felügyeletére 1000 
csendőr kellene. de talán elég volna ennél l,evesebb is, 

A tolvajok bátran mondhatják, hogyavasut azon mert egy és ugyanazon csendőr ellenőrizhet több vo. 
útvonal, a melyen biztonságban lehetnek a rend őreitöl. natot is, épen úgy, mint az ellenőrző kalauz, s prre-

Igazuk is van, mert védelemben részesitjük a váro- ven tiv szolgálatnak kevesebb csendőr müködése is elég 
sokat, falvakat, pusztákat, ha szükséges a postakocsit volna. Teszem fe) Pestről indul egy vonat Pál'kánynána 
is csupán avasuton szállitott személyek és javak azok, felé, ezen utazik egy csendőr, ki átjárva a kocsikat. s 
melyek tisztán avasuti szmélyzet védelmére vannak látva, hogy kivált nappal, j elenlétére ott nincsen szük. 
szorulva. ség, Váczott kiszáll, s egy oly vonatra ül fel, melylyel 

Vasuti csendőrség. 
Irta: Sollé .. Imre csendőrfőhadnagy. 

A vasuti ügyeleti szolgálat szervezésével gondoltak nem utazik csendőr, de mely a kalauz bAmondása sze
ana is, hogy a. fontosabb vasuti állomásokon ügyeleti rint felügyeletre szorul, s azzal esetleg visszautazik 
közegeket állitanak fel, ez azonban hasztalan kisérlet- Pestre. ilyeljárással azt hiszem, 500-600 csendőr is 
nek bizonyult s nemsokára legtöbb helyen be is szün- elláthatná avasuti rendészetet. 
tették. Mig vezetőink szigoruan ragaszkodtak ahhoz, Azt hiszem, hogy inkább ott a hiba, hogy a külföldi 
bogy a csendőr csupán teljes felszereléssel, tehát tár· államoknak nem jutott még eszükbe ezen kérdéssel 
karabélylyal teljesitsen szolgálatot, nem is mertek arra foglalkozni, pedig rájuk férne, mert epen a külföld az, 
gondolni, hogy a csendőr felügyelet czéljából szuronyos hol a vas uton a leghajmeresztőbb dolgok fordulnak elö. 
tárkarabélyával valamiképen a vonaton is elhelyezhető . Hiszen az amerikai Pacifik vasuton egész rablóbandák 
Ezen feltevést lehetetlenné tette azon körülmény is, rendeznek fosztogatásokat ; feltartóztatják a vona.tot, s 
hogy korábban avasuti kocsikba csak két oldalt lebe- egész kedélyesen veszik át a megrémült utasok erszé. 
tett beszállani r s így mozgó vonaton az egyik kocsiból a nyeit. Ha a leleményes jankee felvetette volna avasuti 
másikba való átjárás csak az e téren már gyakorlott rendőrség kél'dését, valószinüleg e téren mi sem marad
vasuti személyzet részéről volt lehetséges. Most azon- nánk hátra. Nem ogy vasuti kalauz kiált fel a vona.t 
ban, hogya kényelmes, hosszában is átjárható kocsik ellen intézett merénylet alkalmtíval, hogy miért nem 
vanDak forgalomban, mi sem áll ut jában annak , hogy adnak neki is valami fegyvert a jegylyukasztó mel16, 
a rendőri kőzeg magán a vonaton tRl't6zkodjék, s a ha máI' az ő vállaira nehezedik az utasok védelme. Ott 
mozgó vonaton is őrködjék az utazó közönség bizton- olvassuk a vészfék aiatt, hogy az csak akkor húzható 
ságám. meg, ha az utasok személye, vagy a vonat biztonsága 

A kivándorlók ellenőrzése már is vonato n történt, . veszélyben forog. Hát ez mind szép dolog, de ha meg' 
oldalfegyverrel és fOl'gópisztolylyal felfegyverezett csend- támadtatásunk esetén meghúzzuk a vészféket s megáll 
őrök áltaJ. a vonat, mit érünk vele, legfeljebb azt, hogy a merénylő 

ily módon vélem én megoldbatónak avasuti rendé- nyaktörés nélkülleszállhat a vonatról, s az utazó l,ö
szet kérdését is, mert nem csak a kivándorlók felta.r - zönség üldözbeti. kergetheti ha meri, árkon· bokron ke
tóztatására van szükségünk, hanem oltalmat igényel az resztü!. 

utazó közőnség is úgy a személye, mint a vagyona biz- Lássuk már most, vajjon fenntartható-e az utazó 
tonságára nézve. közönség biztonsága a jelenlegi rendszer mellett? 
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A voonti bid Branyiaska fellll, a mely részen a robbanás tör tént 

A robbanns Mtal felszalü tott hidfIl lemez, 

Dinamit'Jllm'énylet a branyicsl<ai_vasuti hid e llen, 

389 



:3 !lD 1 !l07. augusztuB 18. 
=-~==. -= CSENDÓRSÉGI LAPOK 

- --~-= 

Tegyük fel, hogy az egyik vonaton éjj el egy rabló 
megöl egy nIvó utast, s valamelyik állomáson leszáll 
a vonatról s odébb áll. 

Mi történik ekkül'? Midőn a kalauz felfedezi az esetet, 
bejelenti azt o. legközelebbi aJJomásfönöknek. A kocsit 
a vonatból kicsatolj ák, s a bullával együtt ott hagyják. 
Az állomás főn ök értesiti az illetékes batóságot, mely az 
éjjeli időre való tekintettel csak másnap vizsgálj a meg 
az ese tet. 

Hullabonczolás után a felfeilezes t tevő kalauz 
lenne kiballgatandó, de al. máJ' valahol az ország ellen · 
kező végén utazik. Napok is elmulnak, mig a felfede
zést tevő kalauz 8Z esetre nézve részletesebben kihall
gatbató, s előadásából némi támpontot lelve valamelyes 
irányban megindul a nyomozás. Végezetül aztán mégis 
cBak a csendőrség kezébe kerül a nyomozás. 

A csendőr-járőr megint csak a kalauz kikérdezésén 
kezdi a dolgát, mert egyéb tanuról alig lehet BZÓ, 
mivel ki tudja azt, hogy az esetnél ki volt még jelen, 
s a szerte kiszálJott utazó közömég jelenleg boI tar
tózkodik, s ki tudná őket névleg is megnevezni. Azután 
kutat tovább a járőr, bogy útközhen ki, hol szállott le, 
a kiinduló pontokon kérdezősködik, hogy jelzett napon 
ki, hová v~Jtott jegyet, s a leszálló helyeken, hogy ki 
minden sZfÍllott le g egyik-másik gyanusabb alak mene 
vette utját. Egyesek nyomonüldöz,;sskor felkeresi a járőr 
az éjjeli Bzállóhelyeket. megnézi a vendég könyveket, 
hátba ráakad a gyanusitott koczkás kabátu ur nevére. 
De ha rá is akad, ki tudja igazi-e a bejegyzett név, 
s belyes·e a megjelölt útirány_ Itt az tán megaJI a nyo
mozás, s az eset bevándorol a nyomozati ügyiratok közé. 

Itt-ott akkor j ár sikerrel a hajsza, ha a lopott, vagy 
rablott holmit eladáskor valahol felismerik, de ha 
készpénz volt a zsákmány, akkor ez az eset is ki van 
zárva. 

A !lD-es években egész szakasz csendőr volt ÖSBZ

pontositva a vágvölgyi kastély fosztogatók elfogásIL vé
gett. Uber és Mandák szeredi tolvajok voltak az ül
dözöttek. Bekeritették a Vág menién elterülő erdőket, 

s elállották a Vágon átbuzódó hidakat. de azért a lopá
sok és betörlÍsek csak nem szüntek meg. Lakk, frakk, 
klakkosan vidáman füstölt a két akasztófavirág vala
melyik vágvölgyi vasut 1. osztályu fülkéjében, s két 
kézzel SZÓ1'ták a kalauzoknak a borravalókat. Így röhög
ték ki a határban üldözésükl'e összegrült csend örei nket. 
Mert mire a mieink Maniga vidél{ét járták, ők Pöstyén 
körül mülíödtek zavartalanul. Midőn néhány hónap 
mulva tolvajlásukon rajtavesztettek a telbetetlen gonosz
tevők, s elfogva bekisértettek Pozsonyba, az egyik kala.uz 
meg is jegyezte, hogy hányszor utazott ő ezen "urak
kal» IL Vágvölgyén, s hányszor vittek ezek magukkal 
telt batyukat, de hát ő nem vonhatta őket kérdőre 
mert elvégre nem ez a mestersége, hanem a j egylyu: 
kasztás. Pedig. úgymond, ha csak egy csendőr is lett 
volna a vonaton, mindkettőt elcsiphette volna. Nem is 
emlitem, hogy hány csaló, sikkasztó utazik a vonaton, 

s száll le va.lamelyik kis áJlömáson a végczél előtt, hol 

üldöző i hasz talan várják. 
A multkor viszont egy vasutas két sipistát mutatott 

nekem. Ezek állitólag naponkint fehándulnak Pestről 
B szedik el a nyaralni utazó k pénzét. Midőn észrevet
tek, az egyik egész szemtelenül meg is kérdezett, hogy 
Pestig utazom-e , s tényleg, mig a vonaton voltam, nem 
nyll1tak 'I "bibliához" de az ert egyengették a~ utat két 
j6képü erdélyi utasnál, és szent meggyőződésem, uogy 
mihelyt kiszállottam, megkezdődött a "hazai csendes" . 
Ez üzelmek fölött csak a jó isten mond itéletet. Sajnos 
azonban, hogy a vasuti személyzet felügyeletére bizott 
javak sem él'keznek mindig ép tartalommal rendaltetési 
helyükre. 

Egyik vonalon pl. maga a vasutaB volt a tolvaj, 
ki a podgyászhól kiszeclett holmit a vasuti kocsi abla
kából ki szokta volt dobni egyik vasuti őr blint.ársának, 
az meg értékesitette azt a kellő helyen. IIogy mekkora 
mennyiségü uolmit lophattak ezek össze, az li itünik 
abból is, hogy avasuti őr házában feltalált holmi sze
kor számra ment ; a leleplezés csak az egyik orgazda 
árul ásál ak volt köszönhe tő . 

Ha a szegény utas panaszkodik megdézsmált pod
gyásza miatt, j egyzőkönyvet vesznek fel az esetről, fele
lőségre vonják a podgyászkocsin jelen volt vasutast, 
ki egyszerüen azzal védekezik, hogy kérdés, vajjon meg 
volt-e a lopott tárgyapodgyászban a feladáskol', mert 
hiszen a tartalom bemondva nem lett, s így ő nem is 
felelős érte, mert így akár ki mondhatná, hogy ez, vagy 
az volt a podgyászában, s rajta követelné. Még könnyebb 
a védekezés, ha külföldről jött a száJlitmlÍny, akkor 
egyszerüen a német sógorra fogják a dolgot s annak 
meggyanusitása könnyebb is, mert Ausztriában csak egy 

. vasutas van a podgyászkocBiban, mig nálunk kettő. 

Ha a vasut előnyomozata eredményre nem vezet, át
teszik az ügyet (rendesen két hónap mulva) a csendőr
séghez. 

Olykor sikerül az esetet kinyomozni, de hany 
esetben hiába való az erőlködés. A mult éven egy 
3000 koronás vasuti ékszerlopás tetteBét, egy vasuti 
éjjeli őrt, Morvaországban akkor csipték el, a mikor az 
egyik lopott gyémántgyüriit akarta ' értékesiteni. De ez 
is csak az ékszerész törvény tiszteletének volt köszönhető, 
ki a lopott ékszer vételébe nem akart belernenni ; de hány 
esetben öl'ül az orgazda a jó vás~rnak, s hallgat a 
vétel felől. 

Láthatjuk tehát, hogya vasuton elkövetett büncse
lekmények megakadályozása vagy kinyomozása a jelen
legi r endszer mellett úgyszólván lehetetlen, miért is e 
czélból vasuti csendörséget kellene szervezni, mely ál
landóan ott volna a vonaton , s állandóan pOl·tyázná a. 
a vasuti kocsikat. Az ilyen csendőrnek jogában állana 
időnként a kalauz közbenjöttével a zal·t fülkéket is át. 
kutatni, mert épen ezek azok, hol a legrémesebb me
rényietek történnek. Ha egy-egy utas ily fülkében fel 
is riadna álmából, megnyugodva dőlne vissza fekhelyére, 
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.\ robbll.ll<ÍS hatásn. Il h1<100. 

A hiu kijavitott állapotLan. 

Diuamit-Ulel'éuylot a branyicskai va8utl hiel ellen. 
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ha betörő vagy rabló arcza helyett a közbiztonság éber 
őrének tekintetével találkoznék. 

Az esetleg elfogott egyén átadása sem járna nehéz
séggel. A csendőr a legközelebbi vasuti állomásI'ól távi
ratilag megkeresné valamelyik utbaesö örsöt, hogy egy 
fogoly átvétele végett rendeljen ki járőrt az állomásra. 
Itt az átadás rövid t,ényvázlattaJ történnék, mig a rész 
letes jelentés a vonaton jelen volt összes tanuk kikér
ilezése után szerkesztetnék meg és küldetnek el az ille
tékes batóságboz. Ezen eljárással biztositva lenne a 
bizonyitás, a mi jelenlegi rendszerünk mellett. a tanuk 
iBmeretlensége miatt épen a legnehezebb. Ha a gonosz
tevő a vonatról szökni merészkednék. könnyebben ül
dözhetné őt a vonaton jelenlevő csendőr, mint az utazú 
közönség, mely nem mindig mer ily kétes kimenetelü 
vállalkozások ba bocsátkozni, de melynek ~z nem biva
tása es nem is kötelessége. 

A csalók és sikkasztók se menekiilbetnének oly sike· 
resen, mert teszem fel Pestről valamelyik ,'onattaI 
szökik egy sikkasztó Bécs felé s II hatóság táviratilag 
tudatja erről a vonaton utazó csemlőrt, ez a sikkasztót 
még a vonaton eJfoghatja s igy nem fordulhat elő 
azon eset, hogy a sikkasztó t a csendőrök Bécsben 
várják, az pedig egy előbbi állomáson száll már ki s 
onnan gyaJog vagy koosin megy Bécs be. 

A vasuti kalauzok hivatásuknál fogva már elég 
személyismerettel bírnak ahhoz, hogy közbiztonsagi szem
pontból utbaigazitással lássák el a velük utazó csendőr t. 
Ismerik ők a sipistákat, a kivándorlókat, a zsebmet
szőket, sőt még a vidéki utasok legnagyobb részét is. 

Nem is képzel ek olyan ténykedést, a miben avasuton 
őrködő csendőr II kalauzok támogatásával sikerrel el 
nem járhatna. Az állandó kapcsolással biró vonatoknál 
a kocsikban még villamos csengők is felállithatók vol
nának s ezek veszély eeetén még jobban megfelelnének 
a czélnak, mint a vészfék, mely hirtelen megállást idézve 
elő, könnyen a kocsik megrongálását vagy kisiklását 
okozhafija. Az ilyen villamos csengővel adott jelre fül
kéj éből bármikor elősiethetne a csendőr s a j elzötáblán 
kiugró szam pontosan jelezhetné, hogy melyik számu 
fülkéből adatott a vészjel. • 

Avasuti podgyászok megdézsmálása ellen vasuti 
csendőrség szervezése nélkül is lehetne védekezni, ha 
eh-:nddtetnék, hogyavasuton szállitanc1ó összes pod
gyaszokat a felvételkor ólomplombbal zámák le. Az 
igy leplomblÍlt podgyászokat a V8suton nem memák 
felbontani, mert az ilyenek felbontása esetén a hiányzó 
tartalomért a vasuti személyzet tétetnék felelőssé. 

.Az eszme felvetésével alkalmat nyujtottam testületünk 
mIDden tagjának ezen kérdéshez érdemlegesen hozzá
szólani s hiszem. hogy ha az eszme az intézőkörök 
helyeslésével találkozik, a vasuti rendészet kérdése 
az utazó közönség nagy megnyugvására mielőbb ren
dezve is lesz. 

ÁLTALÁNOS ISMERETEK. 

A kopás és a I)OrSzemek. 

Az alkotással karöltve jár a pusz~?-lás: ez. ig~zsa~~ól 
mindjárt meggyőződiink, ha figyelmunket kl~erJesztJuk 
a kopás termékére, il láthatatlan porsz~m.?o.sk~re . , 

Ismeretes, hogy minden vert pénz Idotar~aval veszJt 
a súlyából, megkopik. A mi ezüst korona8alD~ a tanUI, 
hogy akárhányszor vékony, p~szkos, sárgas-fehér.es 
leme~zé kopnak, lj, melyen se körirat, se kép fel nem IS
merhető többét. Újabb időben az aranyrénzt időről-!döre 
megmérik, a nem teljes súly.úakat !! forgalomb~l klvo?
ják és beolvaszt ják. A statisztIkusok pár mJlhórol beszel
nek, a mely kopás révén évenkint porrá váli~. Más 
tárgyakon szintén észre,ehetj iik a tetemes kopast, ha 
finom mérleg áll rondelkezésünkre. 

Mindennap tapas?,talhatjuk, hogy egyi k-másik csavar, 
II mely eleinte olyan nehezen j;i.rt, lassanként enged 
mel'evsMéből, sőt idővel lötyögni kezd. A tolltartó szár, 
a melyb~ annyi meg annyi tollat teszünk, idővel szin
tén megkopik. lyukak támadnak rajta s utódjáról kell 
gondoskodnun k. Az ékszerek, a gyűrük, ónllánczo k és 
6mtokok kopá,!! mindenki előtt ismeretes. Ha már a 
szép, kényes banásmód végeredményében szintén t,etemes 
kopásra vezet" milyennek kell a kopásnak lenni ott, a 
hol nagy töm egek és sűrűn érintkeznek egymással. 

A legcsattanósabb példát erre nézve a vasúti sinek szol
gáltatják. Belgiumban erre néz,e egyenesen kisé rlete
ket tettek és kisérI etekkel bebizonyítottak,hogy valahány
szor egy rendes hoszszúságú vonat egysze r végig halad a 
sineken, egy földrajzi mérföldnyi közön mindannyiszor 
egy kilogramm vas kopik el. Mai napság azonban, mikor 
a föld szinén legalább is 60,000 mél'földnyi sin hálózat 
van és mikor bizvást fel lehet tenni, hogy naponként tíz 
vonat közlekedik minden pályán, a kopás okozta vesz
teség naponként a föld kerekségén körülbelül 6000 mé
termázsa, tehát egy év alatt 2 190,000 métermázsa, vagyis 
tob,b, mint az évi vastermelés egy szazaléka. 

Es vajjon hová tünik el e rengeteg vasmennyiség. 
Mint tiszta vas porszemecskékben száll fel a levegőbe 
s oldható vassók alakjában kerül viss7.a a földre. A hasz
nosabb vasat nem éri az a surs, a mely a nemes fémek 
sajátja, hogy még porukban is nemes, mással nem ve
gyült alakban kerüljenek vissza az anyaföldre: 

Minthogy minden használt tárgy kopik és minden 
kopásnak porazaporodas a vége, nagyon természetes, hogy 
az a kis porszemecske. a melyet le;;feljebb akkor látunk, 
a mikor alkalmas módon, mondjuk a kuloslyukon át B 

napfény meg világit ja, hogy ez a por~zemecske aranyat, 
ezüstöt, vasat, egyszóval minden elemet, a maly II földből 
előkerül, tartalma,z. 

A mit mi pornak nevezünk, azlegaláhb is annyi elemet 
tartalmaz, mint maga !t föld, a melynek a parányi részecs. 
kéje. Más lapra tartozik azután, hogy ki lehet-e mutatni 
az aranyat, ezüstöt stb. a pOIszemecskéken. Egyes ele
meket ki lehet mutatni, má'oknt nem. A2. arzén például 
elég ritIra elem ~9 mégis be l ehet bizonyítani, hogya 
legtöbb tárgy, a mely bennünket kömyékez, parányi 
mennyiségben arzént tartalmaz. 

Visszatérve a kopás ra, egy folyamatot látunk benne, a 
mely lassan, de folytonosan összekeveri azt, a mit a ter
mészeti erők s segitségükkel az ember szétvaIasztottak_ 
Az anyagoknak kopás okozta elosztása és összekeverése 
annyi~a. h~thatós és finom, hogy az ö révén akármelyik 
test kiSIklIk hatalmuk köréből. A kopás szakadatlanul 
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li branyicskai biclf6, (A hol a létra látható, ott ,olt Dlhely •• v. n dinamit-töltény,) 

" DinanJit-Jllerénylet a branyicskai vasuti hid ellen. 

veszteséget okoz az emberisegnek, It melynek pótlá
sara folyton-folyvást turkálni kell a fóld kérgét. A mi 
egy~zer a por birodalmába jutott, azt többé vissza nem 
kapjuk sem mi, sem utódaink. 

KÉPEINKBEZ. 

Mel'énylet a branyicskai hid ellen. 

Már megemlékeztünk lapunkban arról a vakmerő di
namitmerényletl'ől, melyet a branyicskai vasuti hid ellen 
követtek el és mely csak véletlen szerencse folytán 
végződött nagyobb katasztrófa nélkül. Erről a nagysza
básu merényletről nehány a helyszinén fölvett képet 
mutatunk be olvasóinknak. 

BIREK. 
.Az antal6czi eset lefolyása, A lapunk mult számá

ban "Egy járőr lefegyverezése,) czlm alatt megjelent 
közleménynyel kapcsolatban az eset lefolyását a követ
líezőkben ismerte~jük: Nagy János csendőr és Kercsó 
András próbacsendőrből állott, szerednyei öl'sbeJi járőr, 
rendes szolgálatban, augusztus 4-én délutá u 5 órakor, 
szabályszerü állapotban Antalócz községbe érkezett, hol 
a biró házába térve az el őzőleg Horlyó községben telje
sitett nyomozás eredményét irásba foglalta és onnan 

este kilencz óra u~án, étkezés és pihenés végett a 
korcsmával egy tedel alatt levő községházához ment_ 
A korcsmában egy 20-25 főből álló férfi társasá" mu
latott, kik a záróra eltelte és a korcsmáros is~ételt 
felszólitása után sem voltak hajlandók a korcsmából 
távozni, a járőr felhivására azonban valamennyien szó 
nélkül elhagyták az ivóhelyiséget és ki8ebb csoportokba 
verődve, különböző irányban eltávoztak. A járőr ezek 
u~án, vacsorához látott, ele alig hogy leszel'eltek, kivül
rol ektelen lárma hallatszott, minek okát megtudandó, 
a Járőr csakhamal' felszerelt és az utczára ment, hol 
Jobbról-balról békésen viselkedő egyéneket talált, 10 - B 
lépést haladva azonban a három Kludzik fivérből állott 
hirmázó és az út közepén álló csoporthoz ért, kiket 
Nagy csendőr, vállazott fegyverrel, csendre intett. 
E pillanatban, a lármázók valamelyikének egy kiál
tásara, a járőr mindkét tagját, még mielőtt védelmi 
állásba helyezkedhettek volna, a mögöttük elmantdt 
egyének, mintegy 15-20-an hátulról megrohanták, kar
jaikat lefogták, kardjukat elvették. Az így keletkezett 
és a jál'őr által fegyverük megtartásáért folytatott du
lakodásban a tulsulyban levő támadó tömeggel szem
ben a járőr fegyvel'ét basználni nem tudta, miért is 
csupán aJ'l'a szoritkozott, hogy a közelben levő biró há
zába bejuthasson s midőn annak már bejáratához el is 
jutottaIr, Kludzík Kercsó próbacsendőrt karddal úgy 
vágta fejbe, hogy annak homlokáról egy öt cm, átmé
rőjü hus és csont lehasadt. A próba csendőt, e pilla
natban, mÍlltán az őt addig hátulról fogva tartott, de a 
,ágás elől, Kludzik figyelmeztetésére, meghátrált egyén 
karjai közül kiszabadult, a szabaddá vált fegyverével a 
tömegbe lőtt. A lövés Kludzik Györgyöt, Kercső próba 



csendőr támadóját, és Polacsek Sándor ungvári lak~s 
bádogos t érte és mindkettőt a kulcscsont, lapoczka es 
gel'incz között sulyosan megsebesitette. A lövés után a 
támadók szétfutottak, a járőr pedig vél'~ől elborítva a 
birói lakba ment, hol Nagy csendőr, kmek .~r.cz~ és 
jobb keze volt megsebesi~ve, szenve.dett sér';llesel es 
kardj uktól történt megf08ztasuk felett toprengem kezdett. 
A próba csendőr Nagy csendőrt a támadók elfog!lsár~ é~ a 
kardok visszaszerzésére buzditotta, amIt Nagy csend or lat· 
szólag helyeselt és a sulyosabban sérűlt pró~acsendó:t 
előre is küldte. Alig ért azonban a próba.csendőr a.z elo· 
szoba ajtajába. ő, lefegyvereztetése feletti szégyene:zeté · 
ben saját fegyverével szájába lőtt és 2-3 percznyl ver· 
gődés után meghalt. 

Elfogott rablógyilkosok. A lapu~k .folyó évi julius 
2R·iki számában ismertetett csongradl rablógyllkosság 
tetteseit a IIambach Ernő járásőrmester, csongrádi Já· 
rá~paraDcsnok vezetése alatt állott járőr, Dömö~őr LaJOS 
és 17 társa szeméIvéLen kideritette és egy fejsze, egy 
balta, két va_üllő 'és 500 kor. 10 fillér készpénzzel és 
az elrabolt pénzuől SZ61'Zett négy lóval együtt kézreke· 
ritette. A beismerésben levő tettesek, kik közül a meg· 
gyilkolt f:!zántai Sándor éjjeli őrt, Farkas Sándor, idb. 
Dömötör György. Igri József és Igri János ütötték 
ag)' on, 11 szegedi kir. törvéuyszéknek áladl1ttak. 

Gyilkosság. Deureczen hatúában a hajdusámsoni út 
mentén, augusztus ü·én éjjel ismeretlen tettesek, egy 
ugyancsak ismeretlen - külsejéről marbahajcsárnak 
látszó - egyén nyakát elvágták s a bullát az út mel
letti tarlóra dobták. A tetteseket Anik JánosjáriÍsöl'mester, 
debreczeni járásparancsnok hetedmagávaI nyomozza. 

Egy csendőr megtámadtatása. Fincza János rátóti 
örs beli csendőrt augu~ztus 4·én éjjel, szolgálaton kivül 
Gosztony községben Pálfi Ignáez, Pálfi János és Pasch 
József, gosztonyi lakosok, orozva megtámadták, kardját 
elvették s azzal mindkét keze fejét, jobb vállát, hátát és 
fejét öSBzevagdalva, életveszélyeson megsebesitették. 
Fincza csendőr a körmenrli közkóJ'h!Ízbl1 ~zállitlatott. 
A tettes ek a csendőrség által elfogattak. 

KÜLÖNFÉLÉK 
Az elefánt pusztulása. A déli világ orrmáDyos óriása, 

az elefánt, úgy látszik, kipu8ziulóban van. Szakértők 
b~cslése szerint eg.\édŰl billentyűk gyártásához évenkint 
ötvenezer elefánt agyara szükséges. Ebből az óriá~i 
arányú fogyasztásból azt következtetik, bogy az elefántok 
végJ<ép elpusztulnak, s máris több tengerentúli állam ké
szűl az eJefánha.rlászat korlátozására, Etiópiában a va
dászat, vaf(y inkább a pusztítás korlátlanul folyik, ott még 
nem törődik senki az elefánttsL Kongó·államban ujab
ban kisérletet tesznek befogott fiatnl elefánt szelidítésé
vel, abból a Gzélból, hogy belőle báziállatot neveljenek. 
Akisérletet buszonnyolcz elefánttal kezdték meg s ezek 
igen szelidnek, tanulekonynak és engedelmesnek bizonyul
tak. E kisérlet eddig elég jól sikerült s talán az elefánt 
II tenyésztés folytán mégsem jut a bölény sorsára. 

A süketség gyógyitása. Egy angol orvosi ujság je. 
lenti, bogy dl'. Rearth londoni kórházi orvos olyan ope
rácz iót fedezett fel, a mely a legtöbb esetben meggyó. 
gyítja a süketeéget. Az új fajta műtétet legelőször egy 
Idős"bb as.zonyon hajtották végre, a ki már egy évnél 
hosszabb idő óta volt süket. A műtét, a mely nem járt a 
dobbártj a szetroncsolásával, vagy az arcz eléktelenitésé. 
vej, igen jól sikerült, A liverpooli fiUk6rbáz orvosai kisér. 
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leteztek az új gyógymóddal, a mely több száz esetbe~ be 
is vált. Az illető ujság kijelenti, hogy az operáCZlÓ a 
legtöbb esetben sikeresnek bizonJ11lt 8 bogy ez 8 halló· 
képességet vissza adta, ha csak a suke\ség nem volt va· 
lami nagyon régi keletű. 

PÁLYÁZATUNK EREDMÉNYE. 
Lapunk folyó évi 12. számában közzétett L pályázat 

szerint kivántatott a csendörségi nyomozó szolgálat 
teréről egy oly mulattatva oktató dolgozat (elbeszélés, 
mely a fennálló törvények. és szabályok keretei kö~?tt 
mozogva, részletesen kifejti azt, hogy egy adott bun· 
esetben mi módon deríttetett ki és fogatott el a tettes 
(vagy tettesek) ? A dolgozatnak m inden esetre az a tanul
sága kellet~ hogy legyen, hogya bűn nem marad bün
tet.lenül. Az eset lehet akár valóban megtörtént, akár 
képzelt. 

Beérkezett összesen 13 elbeszélés: 
1. A kistf/'let. J elige: Előre. 
2. A ~zarka(éBzek. Jelige: E. T. U. 
3. };IJY r~itélyes biintdt nyomozása. J elige : Az em· 

ber sorsa jellemében rejlik. 
4. Szerelem-e, vagy ell'efemüUség? Jelige: Tisza 

partján halász legény vagyok én. 
5. Az 1tr1okaöccs. Jelige; Oonan Doyle. 
6. Hall/is nyom, a mely mégis lIyorm'a I'eze/ell . 

Jelige: Dunapart 9G. 
7. Lesállás si/m·e. (Jelige nélkül.) 
8. Elhibázott nyomozások. (Jelige nélkül.) 
9. Czigány(u?'fang. J elJ ge : Szentesi. 

10. A toll'a,jl'iasztó. Jelige: Többet ésszel, mint erővel. 
11. Bizalmi személyek (be.~ugÓA) megszerzése. (A szerző 

neve alatt.) 
12 . .fU eltünt tojáskereskedő. (A szerző neve alatt.) 
13. B. J . .iáráKőrme.~lel' nyomozás!!. 
A bÜ'áló bizotts{tg egyhangu itélete sZel'int a pályadij 

(egy íróasztal felszerelés és a czikk legmagasabb dija. 
zása) a "Szerelem- e, vagy elvelemiilf..slig \,,, czimü eIbe· 
szélésnek itéltetett oda. f:!zerzője: .Hegecliis Gyltla csend
ől'főhadnagy. Az elbeszélést mai számunkhan közöljük. 

Ezenki vül csekéJy változtatás után magasabb dijazás 
mellett közlésre alkalmasnak találtattak: "Egy ?'ejlr;/yes 
Min/ett lIyomozrísa,,; "A kisér/eb,; uA smrkafészek. : 
,Az Il1lokaöcc" " , és "A lol/lajriosztó. czimü elbeszélések. 
Felkérjük ezek szerzőit, hogy velünk közölni szivesked
jenek, vajjon elbeszéléseiket a bizottság utmutatás& 
szerint némi tekintetben megváltoztatni s azután közlés 
ozé~iából rendelkezésünkre bocsájtani hajlandók.e? 

"Az e/tün/, foJáskeTeslcedő» s a (,Bizaloli SZI'H1lrtyek 
(best<gól,) llie.qszet'zéseo czimü elbeszélések, valamint 
B. J. já?'ásől'liIeslel' nyomoztÍsa, a szerzők nevei alatt 
küldetvén be, a pályázaton részt nem vehettek. E dolo 

'gozatok szerzőit, a feldolgozott tárgy felhasználbatása 
czé~jából levélben külön fogjuk felkeresni. 

A beküldött többi dolgozat közlésre alkalmasnak nem 
találtatott. .Jl szerkesztőség. 

Szerkesztői üzenetek. 
Névtelen JeveJelu'e, továbbá a szolgálattal kapcsola

tos kérdcseln-e a szel'kesztőség nem válaszol. 
. K.. s. H ogy. a C'seJ1d8r km'ékpárt tartson és azt szolgálaton. 

kivuI ~a.szl1ú.IJa, rnegtlltvn. nincs. Erre keIDminemü engodrly 
sew szukséges. 

L. 'T. 1. Nem miniszte)'} rcuuelet, hanem minis:r.tel'tauá,csi 
határou.zt u1Ondottn U, hogy az igényjogosuUsági igru:olviny 



FEJTÖRŐ1\. 
I\.éptaláu~'. 

HeWrCjtvény 

SZ!lIllrejh élly. 

Egy fórj ti) én".J idősebb nejénél, mindkettő '''' ein~k szálla 
ö~.zesen K,-öt i.s?,. h';rdée, hogy hány '~cs a férj é. hány 
é\'cs a nő? 

Megfajtési bataridő : I ~(j7 aug. 2~. 

1[ind a b~rorll talány t megiejtől< kvzött egy darab Erzsébat
királyné snnatoriullll sor~jegy lesz kisorsolva. 

l< 

LapUl) k 29. számában közölt fejtUrők helyes 
megfejtése: 

],'épla!. ,íllY'- ,,7-rÍJ'atJan kapu CI gyermek .~zá.ia". - Betü
t"~i/,U(i"!I'- "Prír!rríny.,,- SZIÍ1n1'ajl I 'é/!!I .- «1,1,2,7 = 1"2,,, 

B aJyoson nlegfejtették: Szekere. István őrmester és naje, 
CZÍ1'ják János önnester és neje, Czirjó.k rstván és János, Mészá· 
ros József és Tolnai Dávicl örsvezeWl<, Gajer Antnl, Szőke La· 
j os és najzerkues János csendőrök, Margineán Jánosné járás· 
őrmester neje Nagykáta, IDmansky örsvezstö Aga, Gergely Sán· 
oor járásörDl. és neja, Kallós András ez. örsvezotő, Kóri János 

csendőr Dés, bDlvásá.rbelyi örs. 

* 
A kisorso lt Erzsébet·ki1·ályné Sanc!to1'inm-so1'sjegyet 

Ulm ansky ez. ör'svezelőnek Ágára elküldöttük. 
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HIVATALOS RÉSZ 

SZEMÉLYI ÜGYEK 

iJcgfelsiibb elhat ározás, 

6 cs,ászá1'Í és apostoli kir Gilyi Felsége folyó éyj jul. 
hó 14-eo Ischlben kelt leg felsőbb elhatál-ozásáyal : 
" ?, '~mil!get' Antal, m. kir. IL sz. csendőrkerületbeli 
Jarasormesternek nyugdijba helyezése alkalmából a /'-0-
1'onás ezii.~t h'c/emke/'esztel legkegyelmesebben adolllfÍ
nyozlli méltóztatott. 

Rang megvált oztatás ; 

az 1904. november l-ei ranggal kinevezett : 
rományai lovag Czogler Gusztáv csendőrht1dnagy 1. 

rangszáma helyett a 'll, rangszámot, mig Més::.ál'os Ivan 
csen~őrbt1dnagy 2. raugszama helyett az 1. rangszámot 
nyen. 

Áthel)-eztetett: 

1907. évi augusztus hó 1 (J-val : 

Hölrkön József, VII. sz. csendőrkerületbeli törzsőr

mester, a II. sz, csendőrkerületbe. 

Okh'atilag megdicsértetett : 

a m. kir. VII. sz. csendőrkerületi parancsnokság ré
széről: 

Pap János örsvezető, a közbiztonsági szolgálat terén 
kifejtett eredményes müködéséért, továbbá I1lárendeltjei
nek helyes, czéltudatos vezetése es befolyásolásáért. 

Elóléptettek: 

1'!J07. évi augusztus hó l-ével: 
Jóna Sándor, ,llbfrt Sándor, Takács István II., Bun

esi József, Iíi8s József IV" ReikOl't István, Szersa János, 
Kál/tol' József, I'i'lcz Imre, Gelencsir Ferencz, C8áde1' 
Ferencz, ,h'tller Sándor, J(o(',~is József I., Piliuáll 
Imre, Tóth József III., Bátori József, J.!a-rosi Gyula, 
Heselbach Antal es illont/lIk Béla VI. sz. csendőr· 
kerületbeli ez, örsvezetők, valóságos örst'ezetőld,é; 

az öt évi ténylegGs szolgálat befejezése után: 
Lázár József, Jíob/'icsa István, Má/!!J{! Antal, Zöld 

István, G. Biró István és SzendTei Antal, r, sz. Sz/án 
Miklós és Fc!'rkas József, ll. sz. csendőrkerületbeli 
csendőrök, czimzeles örsuezetőkké. 

Katonai szolgálati jellel elláttattak : 
JózSC! Antal, II. sz. csendőrkerületbeli törzsőrmester, 

1907. évi julius bó 1~-én az I. osztályu, 
rm'ga ]'ál, II.Jz. csendőrkerűletbeli ez. őrmester, 

1907, junius hó l -én, továbbá 
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Kiss Júnos ll, VI. sz. csenr1őrkerületbeli csendőr c~. 
örsvezető, 1907. augusztus ~9-én és HICz! Sán,dor, V . 
sz_ csen dör kerületbe li cz. örsvezető, a II. osztalyu ka
tonai szolgálati jellel. 

Járórvezetöi jelvéllynyel elláttattak : 

Németh Zsigmond, KOI'ács Miklós, Sch1l1clczer' Jó
zsef BeJ/esik József, Burko"ics Lajos, :lhÍt'hs József, 
Xady .János II., jj.Jugyal' Imre, )fórucz Imre. B~dla~ 
Lajos, fÚJllács Sándor III., /Iege(~üs G~~rgy, SZct~O 
János IV., Dá,'id János, Pal GJ'orgy, 1 ótil ~lklo~, 
.lfihdll;a Lajos, Jankó Iml'e II., Szab6 János '\ L, es 
Jdkli Károly, VI. sz. csendőrkerületbeli csenr1ől·ök. 

Jelvénypótdij. 
RoseJ/atM!1' Péter, VI. sz, csendőrkerületbeli törzsőr

mester részére, a honvédelmi miniszler úrnak julius 
lJÓ ~z-én kelt 89436;16. sz. rendeletével, a koronás ezüst 
érdemkereszt után esedékes napi 3g filléres jelvény
pótdij, folyó évi május hó l·étől kezdve folyósíttatott. 

Névváltoztatás. 

JCLbuka Imre, VI. 8Z. csendőrkel'ületbeli Öl'svezető, a 
helügyminiszler úrnak 1907. évi junius hó 27-ikén 
kelt 698M). 'VI-a számu engedélye alapján, vezetéknevét 
"All/ld"i,,-ra változtatta. 

Házasságra léptek: 

Berei Lajos, IL 8Z. csendőrkerü)etbeli örsvezető, 
Danszki helyesen Da1lcz!rftl! Maria Erzsébettel, 1907. 
julius hó 2:3-án; 

Palak Dániel, VI. sz_ csendőrkerilletbe li csendőr cz. 
örsvezető, Radio; Máriával, 1907_ jtlliu~ 28-án, Sós
kllton; 

[{ere.mld)" Lajos, VI. sz. cS8ndőrkerületbeli örsvezető, 
Sz,/kiÍc., Margittal, 1907. augusztus hó 2-án, Bölcakén. 

PÁLYÁZATOK 
Egy hívatalszolgaí állás a muzeumok és könyv

tárak országos főfelügyelőségén61 és országos tanácsá
nál. Fizetés 700 korona, Lakpénz 300 koronIL, vagy ter
mészetbeni lakás. Ruhailletmény 100 korona. Magyar 
nyelv szóban és irásban. Több nyelv ismerete előnyt 
nyujt, A vallás- és közoktatásügyi miniszterhez czim
zett kérvények a muzeumok és könyvtárak főfelügyelő
sége és tanácsa előadójához 1907. evi szeptember hó 
15-ig. 

Egy irnoki állás a munkácsi járásbU'óságnáL Fiz"tés 
14QO korona. Lakpénz 360 korona. Magyar nyelv szó
ban és irásba.n. Négy középiskolai osztály. Telekkönyvi 
vizsga. Hat havi próbaszolgálat. Kérvények a bereg
szászi törv'Ányszék ~lnökéhez 1907. évi szeptember 2- ig. 

irodatiszti állás a nagyváradi pénzüg~igazgató_ 
Egy 'átbelyezés folytán másboL F Izetes pótlék_ 

ságnál vat1orona. 'Megfelelő lakpénz. M~gyar .~~el.v szó: 
kal 140? asban. Kezelési szakvizsga. ~egy koze~l~kolal 
ban és Ir, , _ k nagyváradi pénzugYJgazga.tosaglloz osztály_ Kerveu) e a . 
1907 évi szeptember hÓ-Ig. , 

E' utbiztosi állás Barcson Son:ogy varme~Yébűn. 
Fize~rS 120() korona. Lakpénz 300 kó,roua. ~~Iatalá,ny. 
Magyar nyelv szóban és irásb,an. ~eglegeslteB az ut
mesteri tanfolyam elvégzése utan, Kervenyek S~mogy 
vármegye alispánj ához 1907_ évi szepte~ber ho l-lg: 

Több pénzügyőri vigyázói áJlá~ a SatoraJJR,u,lhelYI 
pénzügyigazgatóság teriiletén. N~pI zsold, pó.tlekkal 2 
korona, Laktanyaszerü elhelyezes. Ruhaatalány 100 
korona. Szabályszerii mellékilletményel~ . Magya~ nyelv 
8zóban és irásban . Szamolás. Nőtlenseg, K~l'Veny~k a 
sátoraljaujhelyi penzügyigazgatósághoz 1907_ eV! oktober 
hó :i J-ig, . 

Egy írnoki állás a tornai júrásbiróságnáL FIzetés 
)ótlékka\ 1400 kOl·ona. Lakpénz :300 kOI'ona. Mag;var 
~ elv szóban és írásban. Négy középiskolai osztály. 
T~lekkÖnYVi vizsga. K0rvények a kassai törvényszék 
elnökéhez 1907. évi szeptemher hó 3-ig. 

Egy írnoki állás a kapuvári járásbiróságnál. Fizetés 
pótlékkal 1400 korona_ Lakpénz 360 korona. .Magyar 
nyelv szóban és írásban. Négy középiskolai osztály. 
T€lekkönyvi vizsga. Kénények a soproni törvényszék 
elnökéhez J !lOí. évi szeptember hó 5-ig. 

Egy írnoki állás a vasvári szolgabirói hivatalnál. 
Kezdő fizetés 1400 korona. Lakpénz 300 korona. lIIa
gyar nyel v szóban és irásban. Négy középis kolai osz
tály. Hat havi próbaszolgálat. Vas vármegye főispánjához 
czimzett kérvények Vas vármegye alispánjáboz 1907. évj. 
szeptember hó l-ig. 

Egy fogházőrmesteri állás a zilahi 
fogbáznáL Fizetés pótlékkal 1000 korona. 
korona. Természetbeni ruházat. Magyar nyelv 
és u·áshan. Oláh nyelv ismerete előnyt nyujt. 
ügyi szolgálathan való jártasság. Kérvények a 
ügyészségu ez HIU7. év i szeptem ber hó 3-ig. 

Egy irnoki állás a nagyl,anizsai kir. üg:VéSl~8él!Del 
Fizetés pótlékknl 11-00 korona. Lakpénz 

Magyar nyel v szóhan és irl;isban_ Négy kÖziépil9kolla.i :: 
osztály, Kérvönyek a nagykanizstLi kir, ügyészséghell 
10U7. évi Bzeptembel' hó 7-ig. 

Egy fogházfelügyelői állás a kaposvári törvényszéki 
fogháznál. Fizetés pótlékkal 14no korona, Terraészet
beni lakás. Magyar nyelv szóban és irásban. Négy kö
zépiskolai oszlály. Kérvények a pécsi kir. főügyészség
hez 1907. évi augusztus hó 30-ig. 

Egy hivatalszolgai állás a rétsági járásbiróságnál. 
Fizetés pótlékkal 600 korona_ Lakpénz pótlékkal 160 
korona, vagy természetbeni lakás. Ruhailletmény 100 
korona, vagy természetbeni ruházat. Magyar nyelv szó
banés, írásban . Kérvények a balassagyarmati törvényszék 
elnokehez 1907, évi augusztus hó ~9-ig. 


