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A lopott tárgy. 

,VÓj(Í'., 

Á lIjnnk meg mOHt fl, nyomozá.Roknak luna gyakori 
pontjánid, II m Ikor ll. tetteti, VQ':;Y ll. uyonusitolt kl-zrt' 
korült, dc, nz elillegenitl'lt holmikat még DC'm Imptnk 
meg. Az termp81.l.'te'B, bogy nkkor dső Rorbun n kél,ro
került tetteR fóvón hB igyekezni n. lopott bolmikBi <l)ő
keritonl .  

Nébu n tette8 magn mondja ej IIzL'P lóredt·lmesen, 
hogy Ilova tette a lopott holmit. Elvégre ur. enyhitó 
körü lmóny le8z az itálcthozatulnál, 8 B kelcpezébe ke' 
rultnek ezt HikcrüJ nóbu, megmagyarázni. PUH1.0 ('81lk néhu. 

Hn fi lopott holmit nem tliláljllk uzon u hulYljD. n 
m elyet � tottee mOSJolöJt. a.kkor kót oshetőHlig tlUítt Ii.llunk. 

A tolvaj vlIgy egylSzcrüen Dom bujlllndó n holmit 
{'lŐlldni, i�R biztositIIni nltarjo. n lll o k r'lja �yümöJc8M ké. 
Hőbbre tIlIon remónykodik, bogy Dem si kerül 8emmit 

ficm rúlJizonyituni. mgy ü. bÜDt�tÓB elazuDvedétlo után 
gondolja lcgü.llibb mElglcl'iz nek i u, l opott holmi 
,'ngy a tetteanek I'ú"koxtrírsai vannak, 'ft'rt u toh'IlJ 

beCtHilet igon ia idl. A tettes nem Ilku.rjll olUrulDi tá.r· 

sIlit, tudvü, hogy Ilisznbarlulá8kor megbecsulik, H még 
réllzóhoz i8 jutt:Ltjúk. 

IIozzti kdl h·luH U'rni a CZiDkoROkboz. Hogyan 11 Azt 
II )'Cirülm(;Dyek It tllLjnt hehltó8unk dönti el. Vo ne (clt·,I
j uk , hogy u bü" II II Hzerelom 8zorOHrtn Ö88zl�Conódik,  

n Icg(I1Hultllbh �ono8ztuvÖ iH hpJyct tlLlt Hzi\'úhon a 

8zorotőjlinok. Eu'n 111. utOIl elindulva sokszor l')jutlm 

tunk II tottrH töhhi öHtlzoköttetélleihez. 

A z  ú�ynC!v('zt,tt lf:o/aí.·w!J tolvnjok közül nl.1bIWYtUl II 

ílRulllolvu.jull. II vlÍHlÍri tol vnjok t;tb . . rcmlRzurint f/!lfJU/

"'lll lOV(lhb u.djúk II lopott holmit, Az cJTI,jók 'I'ft"I/I'I'I',W:

/Hit tuhlU Ilwk iH l őgtőn flzBmllJO"rc ,'ol'll rllik, It �ik II 

t!1t1lJJlórlt(!) IIgyhtt voltak, H mcpmoto1111lclok. 

A fcU{ln<!rt tolvaj Rz{!ruti tovlihbl'l n IOJlutt tllrf.{yut 

oldnhni , \"ugy 8iml'tn ((iJrln ejti. (Ht h'hál, II uoJ tptlt'lI

úrtúk, né7.ziJk ml'g jól mindig o. holypzint. rrprlnl�R7.f·t(,H(\1l 

Jéll kell 41kutntni uzuh\n Hld il hel)'(" iH, II hol II lolvnj 

n lul! uttin ,-,l rnjtrizöLl , fil'. utat, rnplyct lOf'nI1ku"'K kliz· 

hon mC'gtutl 

11-(011 (ontOM (!Rv.kuz II lopott holmi IIlI'Kkt'rit ,: j' ro " 
It,h.lmlr,fd .. A tnl\'uJ InkfiRl'tn inkúblJ II kIozdn, uY. IIlkuJmi 

toJvujnál JcJjűk meg a lopott holtnit. A I4znk';lmR meg
rögzött tol vnj nem igen tart gyllJlUJo;ut lehujillJHD. EI· 
ViHZi Htirg6sen az orgazdnboz, vagy olyan Ill' lyn', m.,Jytt 

külön ta.rt fl, lopott tÓ.rllya.k f!lmktftrozIÍlu'ltn. jJl(>tvl' el· 
rejt(Íaére. Példó.ul r!(I;'Y pinczl·bA, VillO' pf1dhi.�nl. A lukó 
'HibA. c8ak olyan tárgyakat vi8z, II mtlJY{'kDd DCUI szorul 
orgo7,clárn, teszem (el púnzt, értekpnpirokat, ll'gff!Jjehh 
IlZ IL lopott holmi korol II RzokúflQH toJvn.j Inkúdro, 
melyért nem kimtIt eleget 81. orl(lI1.llll 

Egy-egy 8zoklÍFl08 tolvaj )uknHun turtott hhkutnll18kol" 

II InkátlhelyiHégefl kivú) küJonóacn jól hJJ Iito(;ZUl II 
piDl'zét, JllullúHt, az jJJ�mbf.Jy('1. )r"'g kr·1I I.Izut(an tudni, 
ki fl, tolvaj rokODB, bnnHjn vagy l,i1.ulcoflflll, kedvcHt'. 
gzel,rc is kitorjllH1.tendö ll. klltU.tll8, kinUt, hu hoiguzOUII4t 
nyert, bogy II tolvoj kÖzl'l·tlen II terla'n' rótt " Hell,I,
mon)' után f'gyik· muHikod.1 ruugCordu lt, 

Ha mngát o. lopott holmit nem taJriljlll{, hruunik It 
zl'tlogczédulu.kaL Nézzünk tovl1bhlÍ fiZU hiD , llUll)' nelU 
tullilunk·(l valamJ olyut. II mdy II'j.(nlil.J," nyomát adjn 
II lopott bojminnk, 

Egy guliczini vúroBban In,törtek az ndóiJivnlnlbo, .\ to l
vajok többek között cgy "il'utnlofl hélyeg1.6t ifi f!J1optu k. 
A ItYl1nuflitottakDtH ta.rtott bnz�lltutúH aJknlmli\'ltI lIt'mm; 
Rem voH tnllilható. Végre fi lll'lzkulahltlt VC7.otö tiszt· 
vief.'ld egy noteezro hukkont. lOt'l}nek "J:'yik lopjiln li" 
ollopolt bélyegző bü Icn)'omutn volt. A tohuj ('g)' kiNit 
kipr6hlillll ll. búlyt·J.(znt, ti dehoj.(} gOlll lnJln "nl nu, IJOllY 
1.:7. 117. Ilrtutlan �zórllkuznH nrnJójlt'VlI 11'111,. 

Néba n:8zlJl'n ounak u mt'iju11t'luta"lllllru, lJof.()' CfutJ..ulo·un 
tOh lljll"u� törtl�nt. részb('n n I;l\r kOIlHI/ltu llhmrll, a 10l1Ott 
holmi mcgtcriJlt's€int'lí órdckcbclI mlllt u:tt máI" 1.'161,b 
18 flgy póldHhnn illuBztníltuk -- I� tutteHt eS.F'lön· !>óké
hl'l1 kelJ hngynun k  fl inkiLhh ItDllUk nu'gliRJoIL's(·rc. Azorit
kuzunl!. 

J':nnuk i l l uAztrúlltRáru l.'lU tirdnktJII I'Mt,tf.lt ik tllt"ntunk 
ich Egy bnnkbivlltlllllokot uzw l IUlllltlsitottnk, bog)' II 
kUHHzá.bIL nyúl 11 letókt .·lulI hzckkl'J. I\ót (Ict •• kti\' urij u 
Jilltlll emhorrel bnn'thlllgut kötutt. SÚl'ucn irJdo�{dtnk 
l'I(\'uH, H fl{'mlwl!úru II kompunin Clvlihuu>:tlllltu.llnll h·tt. 
A .lutcktinJk kozll('l1 H?orgu.llTlltHalt rldJ(·f.(� I'v lt·k mindeul, 
K mit II hunkhi\'lltllhlUk fnulnhul IWi'lwn elköltött. Ef.!) 
hOllllJl l('tdtt'VI,1 111. inU'1.1'1 II �.'t'"l1ulm \dt hunkll1\"u, 
tHI illik l{ölh·kPZli�lt'il1f!k pontoH liHll1,jl\1 ImptIl IlIf)r. 

hi,lorult, iJogy IIZ 081Z1'g UH'IiIIi1-l' ClIl'�bn"uIJu II tiutlLl 
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D • Jovedelmt-\, 8 19'<' I\et�t'gkivül ide.qeD penzekhez 
n ll. & D bl'utalook ll" J� " Ilotta u2t mikor f'Jö· 

� t·u:. 
Az t-ffa·t .. t-Jozetea. ,"BIZI akar utoIagol'i mepfiK" ek�ek 

�'lJk(ofta elaruJJ8k azt rejtellhely"t, <.l hova ft 

:ll "al blzton�8ghan P.rzo tolvaj elrfjti az ,általa lopoU 
holmi 

�eba' fftr I Bela tanaCROS sokszor alkalmazta tzt 
a roga t 

Lgy alkalommal a 91"0); en:khen tortt-nt, ft ki-
"'JIita"" f6zfl·odejében «gy gazdag oro.'!z mugaDzónöt 
loptak meg ezrekrp meno lok8zerekhL A drág8�agok a 
laklisból Hintek d ro; minden adat aTra mutntott, Logy 
a :okat li lakal"sdóno lopta eJ. Le il- tartóztaUáL:. 

Al 8'iSZony m8kac� verlekezé-;énJ Bz(;mben azonban 
Hmmi hizODyiték nf:-m volt. 

n rrZl ern.' maga elé vitette. 
Bocs8oat. 8sl'ózonyom ' Ezolt - té,"edtunk. �Jo6t 

már magam kem hlszern. bogy ön a tolvaj. Tf8,1!�� 

hazaml!nni. 
Az a.s:;zooy rliadalmr.oan mo;.olygott, dl" kq::J�sl'n 

megLotsátott a renrlórstgDl!k a tf.vedésért. 1:, re i 

flztJDhan mOZ�ófiltotta detektiYjt-it és egy I)ra mulva máT 
j�·I, DtE·tie f'gJ dek'ktiv, hogy az abszoDj' mikor lJazatért, 
ot "Hez mul n már a pioczében jért. 

R, n'ZI kÍJD(�nt a lakására. 
Boci'látlat aBflZonyom mondotta az Ö H8jlitos 

modorában megint tévedtünk. E.gy órával su,lótt 
azt hitt uk, bogy nem ön n tolvaj . A legnagyobb Haj
nalatnnkra azonban kÉ-nytr:-lenek vagyunk mt-gfsltO?:tatni 
"hIH·li vdf-l{t.·d�dünkft. 

'lit J('!tnt,;t-n ez a Iréfalkozás, tanácsos ur 1 
hrde-zle az t!;8Z0D)' hí.l�zÓJa� méHat1ankodra, d, lJanRjIi.. 
J )) ku:rutt a meg",u:ppE-Dt � 

'f It " JI LIlZ I rt mas,t:yarul. Ön a lúh'aJ ' 
�o bát f::Z "ok ! Er, hrutalitás, a mit n'lem mu-

elnj·k. 
ht:rfm, 

knlcRok 
TeuH ' 

, 
mmdJárt kirlHUl. Hol vannak II pincu-

A tanacS08 tK l detekti\'('k lemeutf'k fl. pincz(:l,e, f;" 
a 8&rvk)}&n ti·o.deg b bornok kiakt"- (el volt lazuh's Az (oksz/'r útt volt 

' 

II 

Egy rejtelmes bÜlleset felderitése. 
Elb ';J.élt'6 a l'B(oDtUir életb61. 

Irta o-lW.I/"/'''/t< 

II. 

Lokodi örmester járore !<zótlanuJ jut.olt t:I a. közer:,g 

bzeJéíg, mintha. a világon semmi sem érdekelnéo Nyih'án 
valami nyomja lelküket, mert Dem igy szokott portyázni 
kél bajtárs, bisz a szolgálat óvatosságot, figyelmet bö

veteI. de a szótlanság ebab hOR8zabhitja li Rzolgnlatot, 
unalmassá teszI az emu g)' is hosszu gyaloglást, mely
ró) a c!!(>naör sohasem tudja, hogy mikor \o{gzödik. 

Y?gre is, mikor lt mezei uton teljesen egyedül érzi 
magát a ktt (·RendÖr. a próbaesend6r fört meg a rsendet, 
II szóva tfRZl, hog�o nt-m jűl HUl (Z lJ..,'Y bll az örmes. 
ter úr oly szomorú ; \·tt.lami LIlDtbaiJa a Jolkt-t, mert 

nehány h(�t óta mintha kic�eri·lték \'olno. hozz!ink is 
mogon:a, bolott Í'zelőtt minden Szo\-a c�npa elet, csupa 
vidámsag volt, s alatta oly künnyu yolt szolgálni, hogy 
mint a madár repúles után a (('szkébto, oly örömmt-J h�r. 
tünk vi�sza a laktanyanklla. 

�laga azt nE'm érti, l'ócsi j,ajtars, toIrlfJtta meg 
a pnibacspodör elmelkedé".;.t Korondi ör8ver.dö. Ha maga 
is szolgIiI majd vagy ;W (-vet li ilyen nag)" (abu akad, 
mint most a mi őrmesteTÖlI�, R nem bir megbirkózni 
vele, megérti, hogy mi bántja lelkr:t a mi jó önneste
TÜnknek, miüt oly cf.;endefl a laktnnyánk, J:j miert gu b
jJ3�ztunk mindn)"ajan oly lehangoltA D fi Rzohainkban. 

A próbacRenrlür kerdö tebintettel namulI örBHzetőJerc, 
mert most már igazán nem prlettt:- II dolgot. J)� m"w 
khwtt az örsvezetö fel\'iJágosilani ot, ho�ry AZ :\ hral111m
f�h· �JiJkoiilHtR emÉ-flzti örmr'Rfr'Tlj hi, rnt-rl hogy ll? 
E.-8d nyit járu jlltní oem turI. 

A próbacsenrlőr mintf'!;y rC!-.tdkr dH, hogy o l"zt ki
találni n{-m tudta, nagyot on·IH' kil/ukk, hogy o IIg)' 
tallilja, hogy 1.IZ�rt nem kelh,ltp ugy ('mI'Rztl'nil' mngat 
örme;-,t<.'riJknf-k. �l.'rt IJ1@zfn uJ..,ryflwlulll f.ojj(') unppal jlir 
az r-"et óta Q 11', JÍ'génys(;ge iH, IJogy u. IdteHt I,idnit
lIék, fi JlIi nE:m sikerül, uzi>rt éM'k nem h.h�t nkd 
flkOZ1I 1 '1 

Ikhogy IH'm le}J(·t ! - nlgnlt \'iJoiHZa al IITI'I,'czdu. 
A JÓ "8. J" I " 11( or c olt n('m hzalllul lf'Jlf'h'nl'k JcnDl. 

�l!lgumnak Hem It . ' I  
. 

vo 'IW II Í'�y n}'u�orlt f'JJelf.m, Log)' 
C'Z " g\'llkr " . • JHHIlI( jOP)JtU U laktllll) ft H1.ornpzl-Cll-Illf,Cuj,lln úgy 
ml'gl'IILetr·tt 1 0  I t k I . , J gy k I' rnu va M(:rn tudju k Jnl'g HeJtl'lII 
ta·m. holot]' kin(·k 1 ·1 I tt I k . 

, H' Ú '" re I' I 'I Z IIn'g .\ hrIlJwmot Ily 
CflU(w;un It roÍlsvilagru kúldf'hl. 

flu·ZI·rt fudja loillrl('nki, }IU�{)" IIzliora�lImntr/l dol. 
gÚ1.flft, kolf'HOnokhJ I I I IJlHnll'lI U t d( '\'q(l .. .. c hl /I mm 
IIf·flll·lik IIt'm , II I ·  I I • fl (j JUh . \/·t"hlPl!l.tt I tIMIZ l"mIH'r, nWT 
JI«ro ' gYFiU' r ludlr Ll k I k • ' .  ) ll ,  lOR'" II kOZHI"gl tiz. v/·nn fill 
p,oI11.7.d IR �("II(·tt OlyJIODuk 

'
IA Ilflolt IIZ t'ljjfl 87.fll � kol 

c .. ()ot. Il�ltl,1 nroro " o I I  
. 

I I f  mi' IH té hfJlot)' \ 111/11111 \IRHI.li.ltl'llII �Il 

BRAU�WETTER JANOS 
..- ,  I mMr6 ni\! S'"'·!:f" ."" • nv ll\'iOk Fi (. \ I J' ( . 

), I "  .I I  1I1:\� 1I1f\II"U. __ r" I I!\ z('k It ,�) " u  I il 
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- Szóval az egész titok még előttünk , mely olyan, 
mlDt a. méreg a csendőr lelkén, mert minél to
vább marad titok, annál többet árt a jó c!'endórnek, 
mert elveszi nyugalmát, elzsibbaszlja idegeit. )Iajd meg
látja, ba valaha járörvezetö lesz, 8 feIebred maga ban 
is fl, nyomozó csendór szenvedélye. hogy nem lesz előtte 
semmi sem értékesebb, mint az, a ki, YBgy ft mi nyomra 
vezeti, 8 bogy mi az, egy rejtély elót! állani teh�tetleDül. 

- De csitt, - folytatja csendesebb hangon az örs
vezető - közeledünk 8. ceárdához, jó lesz valami oly 
helyet választani. ft honnan ft nélkül, bogy észrevt'het. 

nének, a c,árda bejáratát látbatjuk. Legjobb le,z, b. a 
gémcsk tit irányában, ott a kis fasor széleben bm'unk 
meg. 8 addig is, mig az éjjeli elevenség itt megkezdó
dik, egyel·mll,t megmotogatok. 

- Az idd is kedvez nekünk, mert a hold csnk úgy 
ejfél tájban fog feljönn i, s koran gyujtanak a csárdában 

világot. Ott van ni, mar gynjtogatjak is. Az ott a nagy 

ivó. mellette az a kis ablak n külön szoba ablaka, a 
melyben csak 8. jobb módu vendéget latja szivec:en o. 

osapláros, s benyilik a csapláros lakószobájába. ilisz 
jól i s  van ez így berendezve, mert a rossz nyelvek 
mesélik, hogy 8. csaplárosné szép szemei néha rango

sabb vendéget is oda vonzanak. mellékesen megjegYE'zve. 

a cBa.pláros tudtával, a ki aztán 8. szeretkezese inát 
azzal fizeti meg. hogy penzecskéjének nyoma \-ósz. Tudjn 
a mindenható, panaszolni csak ritkán merik, s oly go

nosz ügyes ez a tűzröl pattant menyecske, hogy rnilldég 

tisztára mossl\ magát. 

Tovább ha.ladva így folytatja az örsvezetö : 
- Bogy a csapláros kártyázik es gyakran ha

misan, azt már hallottam. sót azt is rebe�getik. 
hogy a fővárosban szzal szerezte vagyonát, a miból 
mostan OIYSD úri módon él. Igy szombat este msga 
szokott rendezni zenebonát, hogy a mé.r mámoros mu n
kásnépen többet vasal hasson be tört bolmikért, űvegekért. 
poharakért, ezékekért, mint a mennyi kára esett, Csoda 
bogy ezt a cHárdát már rég be nem drták. 

Ámde ni a konyhlibnn is sürögnek mnr, ma 
nagy sütóR·főzós lesz, mert a Sara szolgáló, nz iK JIJ 
fajta. - ugyancsnk sürgölődik, de a csnplárosué mnga 
iH hent van fl, dologban. A gyá.rban éppen most csen

gettek ; egy rövid rólórn mulva leR? itt vendég bőven, 
de most má.r lelQ'iink csendesen. 

A nagy csendet, mely rt. cBlirdlit �ddig övezte, két 

Bzill ember érkezeRtI zavartu meg, n m int kivihető t\ 

fo]yosólómpa fényónél, füstös czignnyok II fnluból. Majd 

egy·kl'ttö, kesóbb osoportokban több férfi its nö ol'lammog, 
vagy dudolm, tréffilkozvllo ballag u közeli SJllr felól. � 
egyenesen fl cSlirdt\ba tart. Majd kezrIotat veszi n boszéd 

boI a. cRI1.plArosné, boI meJ.: a cRaplárolf köszönti fl'; 

njtóbRn az érkezőket trMn� mcgRzólihissnl. bllllt Jlt'rliJl 

kezdi pengetni a cZJgany 8 hegediijet, IlZ ablnkokat el
fóggönyzi.k, ligy hogy c!'iak ritkán szüródik keresztűl 8 

himpafeny. 
E közben erkezik egy jo móddal öltözött, látbatólag 

,- idéki gazdaember is, a kit az epppn a tornáczra top

panó Sára szolgáló fogad. 
Adjon Isten, lelkem. (lg)"' hitszik jókor jött�m, m i  

vaD itt? Lakodalom, hogy annyian .annak ? - szólt 
az idegen s belépett az ajtón. 

Még egy kis .ártatig érkeznek .endegek, nagyobb. 
reszt a. gyár felól, melynek mngas falai es kéményei , 

II sötetben mintha fekete felhőként nehezednenek a ta.jra. 

Benn már nagy sürges- forglis van, az i\'óban egy-egy 
kurj antás árulja el a jó ked'\"d s nz ablak függönyökre 
vetödött Brnyekokból hi.tszik. hogy már ttinczra is per
dültek. 

A férfiak, leaorok, asszonyok ftll.áltn a torn8czon 
megjelennek, majd ismtt betánek . 

Igy folyik II dinom-dánom úgy JÓ éjfél té.jig, � meg 
mindig nincsen szükség a csendörre, pedig má.r erre is 

arIa is Ezeledni kezdenek a vendégek. Ki szeles jo 
kedv\'el dalolta, ki a mámortól botorkál.a - de leg
többje a község fele vezető uton haJad hazafelé. 

Dc most mi törtent ? Majdnem elszólja mngó.t fL meg. 
lepetéstől Korondi örsvezetó. A nagy ivóban elcscnde
sedtek, s a viltigot is kioltott lik, cSllk B külön �zobában 
szól a czigány ; onnet hallatszik ki II demj visongás , 

kurjongás. Annyi finom \Tendege kerüJt " olna most 
nagy hirtelen fL hires csaplé.rosnénak ? rgysnosak rakják 
ám ll. csardást. Yagy tán csak nem azt a jó atyafit 
akarják megkoppasztnni a ('saphuosek, fL ki az este 
olyan örömmel .ette, hogy lakoda.lomra érkezett. tűnő
dött mngaban az örsvezeló, s meglök.e a mellette le.ö 
Pócsi próbacsendőrt. oda súgta neki : 

Aligha. őrizzük ma ezt a csárdát hiabn, bajtárs ! 
Ú�J erzem. hogy mindjtirt dolgunk akad. Ilyen dévaj

�ágnak ritkÁn ezokott jó vége h·nni. 
Eg)'szerre css k nagy lnrma, kiabtilns nülja fel R 

dinom danomot. A czig,i.ny elhnHgnt, livegcsörörnpöJés 
es a. kisr.ftladó szolgalóleány, mnjd ft l'snplárosné jajga
lnsai toltik be II lt�\'egőt, uEty 1.l0&.f Bppen (I h'gnUAi\
gosnbb pillaullthlln toppan he járöriink fi küiönszobIl 
ajtaján es a. törvény nevében kijelent�8stll Rzuronyt sze

gezve. csendet pa.ranosol . Egy pillanatrA, nyilván 1\ meg· 
h�pclóstöl, c!'iond kt>letkezrlt, do nyomban fil ismét 
egymÁsnak t'RtE'k. Il csaplli.ro�, n I'zi,:::nllyok, \'agy két 
munkllBomber eH a mi idegenunk. h_ utóbhi .0H II 
támadás kÖzl'ppontjn és kis I.Jijjn, hogJ éll,tl'\'el Deru 
fizottf' meg 1\ meg 1l1'Dl Ylilogatott hm�RslÍg lirAt 

I\orondi örRYezetó erel.H" felszolihí!Hirn alonban uILJól 
I'tHHHI hitt fO csuk fl törl ün'gek, fl.'l(orditoll �lL'kek, 
ó8szekarmoU arczok, betört fejek � nz dR'Ill'tört bl'gt'dük 

f k t k-- oredeti bűnügyi é. detektiv - történetek gyiiJtenulnyc. , 
e e e onyu friCI dr f . .. lh/ fio' ,I LIllil!- • kuuolku6 kolol,'k leIN,to,} m� I " "  )("1" II \It. '&1< ... 1 

hClnok III 'flll"r mIlIIt. r " Al liJIlf.Oihi RII,I .. ", t I:hl'o'l 1\1"" " \1 ntTlIln�" 'I ' "  
\'1. Hu .. ,ulhhll:'Ank. ,lJ Tn7b kuUuhh .. k'hl \ 111 0'1\1" "I� I M'I"k 1\ 'Ilk 
13rl'Ulllk ft föld .I.tt � X Mo<lern bl!lhlruk \Illul. 11 hnh-I :"011 " hllll lt'l 11'111'11'11111\1' 1 

ÁJ'1l ktHolenkénl c, nk 2 kor. A telJu 10 kOtetbOI hl6 .0ro.,1 ..:0 K M,tnnd,lhtIÖ 'l *oronu hlHl r" tI,tlll,UIf' lj I l{UNO:;SY, 
8ZILn.OYI 61 TARS A kODl'kJld6bl,.tftl •• BuIlAJlOlt. IV., SewIDolweb-utolA. l4.. �.,\ Up., UII)"- fl ."p AI]�ln IDg:! ft \� '" fm 



CSfi\DÖRSÉGI J,APOJ( 1908. leLru'r 9. 

d t . itt tórtlmt. 
Rejtt.ettek 3. .3zemlelovel min az , II ml 

. 
. 

E pillllnatbfln nyilik az ajtó eH LokO�1 u:mcBter lep 

be o. kOfCilmlLhu ! A pillanatnyi meglepcteRdJoJ magaho7. 
. I t ·  t t 11 tortco-krt f\orondi orsvcz�to azonnal Je cn es 4 z 

tekről. Ile mintha Lokodi örm{'stcr milHlcnt fUllutI ft 

látott volna, azonnal megkezdte munklijtil. . 
Eló�zör 1\ csaplároBtól kért felvilágositá�t a tortt'Q-

tekról �II vf;oorlégpiről. " . A cBa.plliroR nagy Rzóhőfléggel igyekezett. ('1.o�dDl. 
hogy a rendeli szombat esti mulatozás fol) � CBllnhlJnban 
8 ennek folytattlsaképp ők, a. kik itt l;ppeo Jelen vaDoak, 
külön szobájá.ban mulBttak czj�á.DyZf'ne mdlctt B ez az 
ember - ezzel a mi jó.rörünk előtt m llT ismert irluf.{í.'nre 
mutatott mikor fizetnie kellett volna, azzal állott 

elő, hogy a pénztarczáját itt a c9ardábnn n zsebéhétJ 
ellopták 8 ezen gyalázatos tett-el egyenesen az ri (de� 
Reg�t gynnueitotta. meg s a miatti felindulásában neki 
támadt I:i abból keletkezett a verekedes, ll. mel)'hen mind 
reszt vettek a czigányokkal egyetemben. 

IdegenlInk Lokodi örmeJo;ter harnfság03 hangu meg· 
szóhtáaara a kövl!tkezőhpp vála9zolt : 

Igenis 50 koronát tartalmazó bort:irczámat It� e 
szobában ellopták � a tettes nem müs, mint magn a 
csapláros (elesége es itt (I mákvirág, ki a menyecfolk<:'vpl 
egyetemben o. mula.tozás hevóben engem úgy meg-meg 
ölelgeUek, mint a. legrégibb czimborát szokas s mikor 
gya.lázo.tos tette mó'r sikerült, az asszony o. Jnr'llék
szobátJa tért, o. korcsmáros meg sürgette a IIzumlo. ki
egyenliteRét. 

A csapiliros és az akkor már az ajtúbuu mutatkozó 
cso.plárosn(1 erőscn tiltakoztak az idegen várlJai ellen, 
az aB!izony siránkozva. adta az ártatlant, de ez mit sem 
IULfiznúlt, mert Lokodi őrmester ellentmondást nem tilró 
komoly hangon ertéBér� adta a tar,�asagnak. hogy fulrligt 

mig 81. igazBag nyitjára nem jön, innen mozdu I D l sen
kinek Bem Flzabad FI ha , alaki ellenkezést kilH.�relne meg, 
,'setlfg ékh'vel lakol. 

Hendre (t1lu{atimi. fogta II jelenvoltakat. 
Elö�zór a hozzu lf!gk özelebL [dió egyénhez (ordult, 

ki egym a. csaplf'troanó fel ,i 8omfordá.lt H li Jo int az 
őrmel:lter éazrevett�, szemével a. csaplárosn(; felé inte
getett. 

A kérdezett előadta, hogy ő II holy beli kenchll(Qnó_ 
gyár munkafeli.igyelöje, ffóhátl Benőnek hivjlik, a cHaphl 
rOH�k rógi ismer6Re és mint nőtlen ember, állaudo 
kOBztoa vendf:!ge 'J'F.'ljeBf'n lég!'ú} ka}JoUnuk tartja uz 
idegen fllIit{ullit (Ía azzal vf'trloJja, bogy fizel i:s nélki.il 
akart mt�grani. 

A m':g jeh.·olev6 ki?t vendeg csak az ajtóból volt 
flzf'oohdője a vigüdltliDlik s m�rt killön!'en is iHmerÓfI 
I dJZflégi rnunkaflf.'mlJuek voltak, az örmel:lter úht csak 
megmfJtozts. �8 f,',lreállitotta, Úgy tört�Dt a. kút czigá.ny_ 
nyal is, dl: nálok Rem talá.ltak semmi t. o. rai a lopá'i
bkD való r�Hz(-Hfll;gi.ik6t igazolta volna. 

Lrr/: órméBtf'fUnk ft Cfluplárosnébo7. forrlulvlt, f('18z6-
IjkAta llogy It IOI,ott IlOhnil :umid j" ml.ú"., a')JH. f.j/J, 

melt hu ezt nem tenné H II saJ IÜ, "'rtlekéb,en 
,

elö neUl 

sr 'Ienc az igazság kidcritéset, órlzetbc vetetl s mind. 
an�yijUkkal. kik itt Jelpn vannak, beki8�rte.ti a kö". 

scgbe. de elóbh a báznak wJnflAu zege-zugat utkutdJIl, 
Az asszon)' e kijelentl'sre halott-halvány lett, a csap

lároM pedig tiltakozni kezIlett, de ez c9ak arrn volt jó, 

hogy üz őrmester még Hzigorubh hangon bivj a  (cl öket 
a. csendes megadásra, mert bármily nkorllllylyal is szá

molni (ag. 
Nem kis meglepetésére ll. cRapláros nc maga ll.janlotta 

ekkor, hogy vizsgálják meg mindenét, mert ő ártatlan
nak érzi magát. 

Meg is motozhik öt is, fl. csaplárost is, maj d fi csárda 
minden helyisége került kutn.táe allÍt miközben ide
genünk esdve kérte az örmestert, Logy engedné meg, 
hogy Ö is segitsen a tlÍrczn kereséséb(>n, de erre őr mes
tuünk nem hajlott. 

A csapláros magánszobájára került ezután a sor. 
Alig fogtak hozzá, alig nyitotta. ki az őrmester az elso 
szekrényt s emelt ki belőle egy ládikát , a csaplárosné 
nJultan rogyott o löldre. 

A következő pillanatban Lokodi őrmester az idegen \ 
k' tárezáját, dc ezzel egyutlal eg.v popirdnrabkát emel 1 

a lácJáLól , diadalitta,an ki.ltja : 
Meg vanl Igen ! Meg \'l1n al. J\IJla.hám �yilkosa 

és kcit czinkostársa, És CL gyilkos ncm más, mint ez a 
bires 'l'óLáti kosztos ur, bünszerzője ez az uSllzony és 
8.1. ura, a csapláros 8 ime itt van e papirdarab kiegé. 
8zitöje ! 

Ez ol att egy a kabátja z,ebéből elörántott 100'elet 
mutatott 1.1 a halolt halaványan álló Tóh�hnak, ml'  
közben a siktJTtől érczes hangon adta ki a parancsot : 

Örsvezető, ez az idegen, a két czign.ny és e két 
munkáB arta.t1a.n . . \ többieket hilincHelJe meg és kisEÍrje 
be az öraAlIomÍlsra fi közstlgházáho�. E ládikfi.t, mert 
annak tartalma rank n�zve döntő leb",t, majd én viszem 
mltgammal. 

"gy az őrsvezető, mint ll. töhbi jclenvoltl.l.k mmtba 
álmodI ak volna. Csak egymásra jujmultak, mig 'róháti és 
a csaplárosné megtrirt,m csaknem egyszerre mondották ! 

Igen. most már minduD koső, 
Ut· alig kapcaolódtak lel a bilinc.ek, jötl fl még 

Dflgyohh mf.'SlElpetés, 
Lokorli őrmoster az iciegenhez (ordult H k ezét nyujtvfi. 

It következőket mondotta : 
KiJ8Zönöm a SzivcsHégét. Gflnflorn lesz reá, hOKV 

nltJ.{y Hegit'!rJJ.{ét magal'lahb helyen is multúnyoljnk. 
Korondi orlivezr-t6 �s CL pr6bacsen(lör tágra nyiH HZA

mekk,·j vizHgitlták az idegent, B mikor cz Illszn.klillAt le
vette, n8.f.ty cRor1álkozfÍ.sukra PintlJr GálJort, II szomszéd 
kO,1.Scgben lnkiJ volt csonr!örL ismertf'ok meg . benno; ki 
mar oly 8okHZfJ( \'oJt őrmesterüknek haHznám bonyo
lultalJb nyomozáaaihan. 

,\z fíj aötétjóbcu nemsokftrn megindult II flzomoru ki 
Hén<1, molYIlek ogyhangll81lgát Hom mJ HHm 1.I1VllrÍll I\. 
kiJz� f.gIIÍl1.Jllf( 
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A kovetkezó nupokhan ('/U'éhrfJl ('m hC'R;<;dt Rr. 
�g��z kurnyék, mint Lokorli őrmrstf'r , ügyes ��g.�!!Árél. 
Val68D.gOft rémmeH('ht 8zöttck fl C(!l1plllr�8pk hunoR m� 
nipuliltióiról 11 hn.l ,'r(onógYlír mllnklÍ�al. 8, (·k){OT mnr 
mio/kDki tudott valamit a �z�p c811plaroRnp "!! fl h,�(>g 
munltu((·Jugycló viselt dolgnir61, úgy. hogy Lokori, or. 
m�ktf'rn(>k c Bk rcnrlf'zn1 kr·Hdt lJ htinlnjfltromot hog)' 
az 19f17.8flg istena8Rzonyn J(�RDjth&H�on fl. himorwJm� 

A hunóRók fr·J(f'fIf-zéFlének h iTPre mlll{áLo7. Iért fil. 
oreg T6biúsno RHRzony iB. A t�Je me>gszok?U hŐ�,��zpd�. 
Fléggel adott mpl{ mindnD 8zukl'(égCR ((:lvllngmutuRt. �� 
pedig nem volt lényeghdcn, merI ő volt 111. f',((yedllh 
!(.ny, ft ki pontof!an tudott Rzámot Qf]ni AZ örf'U Ábrnhám 
�Jdmódjó.ra �R a ház körtilm(oDyeir� nézV('. (V;'1,'C kov.! 

ÁLTA LÁNOS ISMERE'rr·:rí. 
A rneghillés. 

Elmult már 111, az irlö, midőn csaknom mindE'D hr-teg. 
ség okánl ll. mpgbal6at tartották, de az�rt minden 81.ok. 
ember eli�meri, hogy a. meghűlés �ijvelkr>zt�"en ig�n 
80k boj érheti az ('mbert, küJönÖRon ha fl I!örrc' köz. 
vcth'nüJ egymúR után nagyon erös mr'Jrg éR Dugyon erös hirh'p: jnt. 

Az emberi 116r ugyanis, ha.RonJÓon ft, tüdőhöz többek között üz emberi teBt (entarfáR&.ra B1,ükRéges llDyagcHerét mozdítja elő ti cl cz61ra EI. tapintást 68 érz':Ht közvetitii idt'!gekt'n kivül kiilijn idegBzervek vannAk h"nne, Inelyfjk a bjrJpl( f.", meh·" mf'gérZf:Sf!re Rzölgálnnk ('H perl ig fl mell'gRi!g ,'nékc: Itlhlábnn sokkal "yrmgéhb, mint u hid(�g8(.g ,'·rzéke. EgÚZ"f!g�8 emJJf'rek Ju)rp rf'OfJeR('n minte.l'Y 37 C testmeleI{,!t mutat. különösrm hu n korulotte 1f'\'6 levegő :17 (} mtoIfJ{. ]Ji!l('gt"bb lr:gkörbrn JR megmIlrad rövi() irI('jg f'Z a lerm(.lI1.eteA teBti mc]r'g. Biog, IJIJ azon han li hideg naJ.,ry-on ('rli" avngy hORK1.nhh i"�ig lnrt, fl 1'�8t mdfoj:{l: jelpntékenyen h.hiiJ R ,..;: fl 1( .. huM8 tHakhamnr VC!!ZdY€H le"z nz egéRZIH!f.Crt'. 01,\' any oyirH, IJoJ..')· 2:l C·nyi hrJmér.'lHJr:fp.t mUT l'M If'Htn�1 80ba. Hfrn �Flzlultr,k. KiJJebb If�büll!HÍ t'g(:B1.l!'l!g(o" omJlflr kf:pe8 (:Itürni, dp betegrflekn(ok 07. ilycn ill Dng.von nrt. Lr.gvt-RzfJlY{>8(!hb azon han a t('8t termr:8u!töl mr.jpg. H"��nr:k IJpadáflfl olYIJnkort ha It? hirtoJ(·o ji) _" f>lwtJ. U oJylinktJr. midi;n az r1T1Jberi tfoHt " IIzok"HtHil ml'1r>giJbh. lJy l!Rdr·khen kitlÍgnJnflk a Jú"r véJedi-nyr.i fl (I vér 1tvu�y 81. jzzadMá� oJy �y(mlQn Íf:rjNl szét a IJonA/j H7.f'n'13k ("I':', hogy az irlewk tSfJkhnf.OfJr m"gh(.nll lnAk H r'nn ek kiJvdhztdJ6n nttfJ(!Mflk fl "őr, de 87. ir!r',:.rek , i1.mok /JR m!Í<f tl-ktrÚIZf:k ill ht·h·W'H álIlIpotha jntnuk. Uli Vltla.ki p(.J(hiul hill,.g V·li ':j"uLk,ín It ht:rűtütt vll'Uti kOCRI flhlll. }.:{It JÚrl,.Jf:n Jiinyitja, lj a hídr'g levfogiilj(, ni.z, rovirl idii ralfitL �8Zr�vf·L,·ti, hogy arcza. cHal.nem meglJénui ,  II Rlo:lÍja (i!lr,�á.JJ, il "zJ>woJiJluIa. II ihíJ{tll , uTf'lo:izTnrtit n "Jn luulzn61. ha t JEI. " filip, ki'lloll rJohány()zni vagy {mni, HM nt:Vf:MHf.l Ú. Bírása íH "róltdf-t1 ]':HZ. I1v t'1I1·tr:lllu·n ü'luH jOgOHOTJ If:!ljct m�gL{jJj'.lITijl tJeHü')ní, miveJ n ml.lr," ('IJ bitll"lf< 

'It  ' ' a kárlékonyan hatott nz arcz idegeire. IZVOrS va OznR 
. . .. I· I' et olyankor iR o. mH l őn II táncz kozben , BRon I) oz CR • 

• , .  (,'lh(''''üJt }{'"D�' könnyü rulllíjúbnn B vékony cZIPőJ�
.
bon . 

t I b" lco me� , utnna hHekerl vagy éppen tudö-IlIr e (OD "UJ ,,<� ,.,,, 
hnjn IpRz. 

. . .\ mf'ghüJ(:R általában Jc.gllyukrahban rly hlrltilcn hő. 
mcrsd,:hdí niJtozús ékdriben áll elö. Ilyenkor n gyomor, 
beJr·k fl különö8f?n n vesék vannak veszélynek kitéve. 
A felmelegedett tebt megázá.a, n hirIeg . nedves belyen 
ILII n, vaKY halás, " hideg vizben fürdés moleg testtel 
legtöbbnyire olöidézik ezt a bajt, d e  nagyon f1tká� for. 
rlnl oz elő a léghuzam esetéhen, habár n I,özb,t ezt 
tartja legveRzNJclmeseblmek. 

. A ml'ghlllr'st artlnylag könnyen kikerlllhetJül" ba ÓV •• 
kor/unk tea1.ünkd fl gyorH hőmérR<!kleti váltOzRsoknak 
"it"UOl milHltnkor az ifWjfiraRllalc meg(f·Jelö őltözetc.t 
\'iflehink. 1(ülhnöB gonrlot kell (orrlihlollnk o. láb m"le. 
gton InrtaRIWt, mivel toZ a t(EftreBz flo�K(l1 könnyebben 
m('ghul, min t pl . I� lej. Mondjlik , hogy ll- bÍl'es Doer. bavl' orVOH hngyntékáLan többl!k közt egy zárt boritékat 
!ahilt.k ily felirattal : .A hO.8ZU 'Iet feltételei , • mi. 
dőn eg\' flngol a c8omogot rlníga pénzen m egvette, meg. 
I í·p"trsóre c�flk egy ki8 czédul:it talált benne ezzel fi 
(elirnUul : • . \ lábakat mcJcgen, a fCJet hidegen, n gyom. 
rot IIzabodon tartsd . •  

Által"ban h.lytelen volDa a meghüle.től való féle. 
lemben kerülni a. 8zabad leveglSt é8 a. hideget, fl min. denkor óvr�to8an vigyázni aTffl-, bogy a hlSmórő egyenlő (okfJt mutu8Bon. Dc éppen oly helytelen fl7. el lenkező mflgavistld ili, küJönöspn t,ir/eg táJtn könnyen öltő?. kötln i ava.a.r (oJytl)Doaan ml1toglltni a tceti er6t A ki filthJI korlitól (I),r.p n. reorlefou'n szoktatja. testét fl hőmrr. K('kltt \lÍltozáfmihoz, 8Z johlJan �ltürí veflzély nélkü l f\ Ollgy hideget is, de a késöbhi pvekhl!n avagy éppen bote. ReH testtel már nflm lehd HPnkinek n teHt megedzéaére "omloloi vf!s7.ély nélkül. LE'ujobh mlÍ.r n gyermeket arra. Hzoktatni, hogy ne  öJtöztr'Bsék nagyon mcleg�n, hOIlY l,.hc·tŐJcg �yHkrli.n vigyék ki fl. RZllhR.fJ lm , hogy ott jlit. H7.anll.k VIII{) kOTtSoJyflzzanak. 

A h/ír rn"ger]Zóf;ét m {�r a szü letés ulón rögtön mE'U kel J kl'zrlE:ni az últal, bogy a kiqrledet n em hurkoljilk ne (:rI1HI'n, banem könnyed, (In el6ggci meleg öJtiizetct tCRznC!k rr�fl, m olyhen IC('z6t éH UtlJl'lit j� moz'JnthntjlJ. Különölt gomlat hJl Cord itani li. gy(.'rmekek mOHrlntnHilm. Az OIHli nnp"kbnn 28 30' C mdl'g fürdö Hzük�ége8, kéF!6JJh "!lY·ht fokkal hH�Hehb iH Icbl't, H 11 mlíHod ík (.vlwn ml�r olykor :!n 2� ]t limgyo8 ((lrdöt IH hasznÓllullunk, oly módon, hogy r'lőhb lL mr.llnL 1'11 h"" It t mOlIHull ml'� H tHI�k nzullln (oknzll.toHu'l nz t 1((:111. tc stet. Az ulódik "\IJi-n 1 (j H hirlt'� ftirdöt iH hUHznl'dlmtnnk H .. zprf!ne�If;H Itz II gyerm(�k. kit már "kkor lJozzt1Bzoklfltnflk Hhhoz, hl)�y noponll,"n t  vr-gyr'n J ly hjd�g fürdőt vJtI1Y Irgahi.IJh (oJRCí telttét mOHHn tnr-g. .\7. ily fürdö  "l(illOiH f.'16Sf'gitl 87. fLnYll.gcHcrót, a. vÓrforgnst é H  Jélok. 7.t!Ht II e m('I 1 (�tt fi hőrben JiJvlS itJt.gok ('H izmok C811k. tIlUn/IT h07ZIíHzollnak fl nagyon h ideghez H könnyen 
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megedzörlnek. A hideg "iz első kellemetlen hatúsa cRnk

hamnr meg"zünik " kPRÓbh a fürdés hideg vizben igen 

kel1�meH ,:r1.l'·�t okoz. 
. .\. hilleg furdo azonban nem mindig ajánIbnto gyenge 

es Yérszegeny embf'Tt'knek, mert meghiil,;st idezb(,t elő. 

Ha ba"znriljll iR. psetleg orvos tnnncs8.rn : ro {'id ideig 

maradjon fi fürdőben, esetleg langyos fürdöt vegyen 8 

csak n. mellet. blitnt él! kezeket öntse Ic hideg vizzel s 
azután Tüktön (ürdö-ruhá.ba takarts8sB magát B dörzsöl

tesse meg teRtét. n;giil egy kiR mozgást tegyen. Az ily 

módon élő emberek sokkal ritkábban bülnek meg, mJnt 

az olyanok, ' kik mindig egyenlő meleg helyiségekben 
vanDak B mindig csak meleg fürdőt hnszniUtnk. 

A meghühis karos kÖ'fetkezmsnyei igen gyakran el
maradnak oly esetekb{·o is, midön pl. a megli.zott hiba
ka.t erő>;cn megdörzsölik és ülik, a\"agy massage által 
,; Ienkcbb \'�rkering�st s erősebb izzadtist idtizn{'k elő n 
bőrben. Hasonló czéiból szoktitk njúnlani az orosz gőz
fürdőket és fL római forró Iegfürdöket, melyekben n. 
teatet forró vizgózök vagy forró szoraz levegő járja át 
s az ennek követkcztt:ben erősen megizzad. 

I{ÉPEINKHEZ. 
A deh'gátusok az Adriáu. 

A közö, ügyek tárgyalá,ára kiküldött delegáezió tag
jait a badügyminister és Montecuccoli gróf tengernagy, 
tengerészeti főparancsnok meghivták az Adriára a tenge
részeti ugy tannlmanyozáSR és a hadihajók megtekintése 
czéljából. Erról az érdekes hnuJmányutról mutatunk 
be olvasóinknak lapunk mai szamában nehany képet, 

KÖXYVISMERTE'l']:; S. 
.�yom�r és bünte�t. czim alatt RQ[Of/h '/PI/Ó egye

temi ta�,arnak nagyerdekü dolgozat a jclt-nt meg nz 
O

.
I�6 KonJ\·t�rh8n. Sz�rzó dolgozatáhnn a gazda�ö8i 

vlszo�yok
. 

batltsá� kutatja a büntetendő cselekmcnyek 
számara <'s Demére. Feltünteti a hüntetcndó cselekmé
nyek �óroktaná.nak fejlödését és gyakorlati jelentőséget, 
va�am1Dt az UJ büntetőjogi üikolt\k !Í1lá.�ponljá.t e ludo
manyá�g�l 

.
�zemben. Ezek után a gazdasági viszonyok

nak, lmlonokcn a büntettefl vagyoni helyzetének a hún�etenrlö c�l?:ekmények elkövetésére való bMolyllslÍról ir, 
Ismenetví:n �zen 

"
kérdpsrö) több liivliló ír6 nuzettit iR. 

A z  utolsó k,et fejezetben szerző AZ elöző fejtegetéfH:k 
taD�lRágalt

� 
(;1; eredményeit szüri le. F.zen eredmr!nyeket 

a kovetkezokbpn ilJmf'rteljük 
1 Az

, 
�1I6zeB hüntsdekményekct mgy ezekn,�k bizo

nyos fajait, p"ldtí.ul II vagyon elleni büntetlcket 
l.h.t k . , nem 

egy o ra Vu!sz9.ve7.r'lni, hanem azokAt a. kíH'" b"" ő tény"-'zők ('Spzhalása jd[.zj elő A küzd I 
OD

. 
�z

. . k . 
' e  cm az cgovl 

VlI!7.
.
onyo hl fiZl?rnhen �g)'áltlJlában I h t ti . e (: e en ; Uz élet-

tani t�Dyezok I egoagy(Jhh r':HZ<:: 'o' e) Hzr�Dllwn pedig fil�JDOK, It klJ/.�J J6vőlJ(·o nagylJn kevés erédm6n;nyel 

kecsegtet Ez a bűncselekmények kóroktanának lavoro 

tanulsága. 
':1. C&ak utólag, nz adott esetben, a büntettes egyéni

segenek, életviszonyainali, valamint Et. bűncselekmény 
inrlitó okainak tüzetes megvi7.sgalá'iHt alapján lehet (leg
ahlbb valószinüeéggel) megilllapitnni azt, hogy melyik 

tcnyezönek volt tul su lyn. a büncselekmény véghezvite

lére ? 
�. Milld az állalllnak é, pedig törvényhoztl,i ,zabá

lyokknl é' kOl'lllányzati intézkedéseIekel, mind a tár,a
dalomnnk módjában áll a büne,elekmónyek tár,adalmi 

tőnyezöi ellen bathatós küzdelIllet k i lejteni. 

Legtöhb ,ikerrel biztat6 nz elbagyott tár,adalmi O'z
hUyok yédelme, különösen a gyermel{védeleru. 

ITaBonló kötelességek még az alsó néposztalyok, főleg 

a nagy munkásosztály jólétének emelése és müvelődési 
Yiszonyninnk jn.vitása. Küzdelem Et. gazdasági visszaélé· 

'ek ellen, melyek az 01,6 néposztályok tönkretételét, 

kizstikmanyolúslit czélozzák. 
A bUn nyomai. �'yomozó hatóságok, cS('ndörök, rend

őrök és községi elöljárók rcszére irlu. : IC Sag!! 84 n
dor, pestvidéki kir. törvényszéki biró, lapunk kiváló 
munkatórsa. A nyomozó hatóságok és közegek ruun
káját könnyiti Illeg ez a könyv, még pedig igen gyakol'
la.ti módon. Röviden B oly alakban ismerteti ugyanis 
a nyomozás körébe vágó egyes dolgokat, mely nem 
akar tudomá.nyos Bzinezetü lenni, hanem inká.bb egy
Elzerü és mindenki által megérthető felvilágoaitás, st'lt 
még peld'kat i, hoz lel n nebezebb megkülönbözteté
sek lelderité,ére. Nelll egymá,ból lolyó törvénymagya
rázatokból áll K. Nagy Sándor könyve, banem lelllle
rülő egyes eselek megvilégitása.ból ; nem rendszerbe 
foglnlt nyomozás. hanem egyes nyomozáai adatok fel
tárása, & hozzó. Hizódő törvények es rendeletek össze
foglalIisAvaI. Az előljáróságoknak <18 nyomozó közegek
nek néll(ülcizhetetlen liönyvet a fo'/'fmliliu- Tri" sulal adta 
kl  ára � kor, rio fiHar. 

H I RE K. 
Vasuti kocsikat fosztogató tolvajok. A torontál

meg�el Oroazlamo
.
a �asuti ri.llomnaoD vesztegelt teher

kocsIkat n. mult ev OSze óta ismeretlen tottcaAk több 
Izben fe1tö�tek PS az a�okban tnlAlt árukat lopkodvn ,  
II m .  kir. alln.mv!lRutaknrrk mintegy <1000 Iwronn kIÍrt 
okoztak. � folyó évi ja.nuÁr 2t1··ón II vfiRuti raktár előtt 
teb�rkoC8�ktlt m,IUbri.ztak s eZ alkalommal ,� lopás 
elkövctéElcv.el mar gyanuaitrB. levő Sztevin 8zvetozn.r 
orollzlámOfJl lakoB, ki a vnsutm árut (uvarozott azt 
kérde�tc a rnk�ár körül foglalatoskodó l{onoz

' 
Imre �a�utk m�:hRzótol, hogy mit rn.ktak n raJ{tár előtt álló 

t� kr t�al lf1. és hogy Koncz nz állomnson hol (og l(ir

b 
z OC,DJ. �A millhllzó S�tc\'ill kél'dó8C,Jire azt válnszolta, ORr ,l kerdéaos vaRuli kocsi buzá\'n.l van terhelve ő r:�g 

1
t!I.ro��!11t8ága. mia.tt ftZ (dlomlisi irodilbnn fog t�r

i�{o�'n��i.inö��c� 
�.I'lI �ÓZó" fl Sztevin érrlcldőd�Bciről az 

t('n 
e r?gtön Jclcntest h'U, ki II dolgot szin

k
"'

, 
._�YUDl���I"I( t�Ia.1ta és uggályait !lz örHsol bivlltn.loaon 

01.0 ve, fl aegelyt kért. Az ör8öll egy beteg cHenclórön 
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A fleJt.'�lttIlSIJI� az \d I'ÍILII . 'J\'1"11uIJu-li.i"'-'g !'ln,,?in'l,Ubil. 

örlDE"lilel' IÖ\'(Í-se úHal tHlúlvn, fl lu,Jyszinclől való mene· 
küles kőzhcDJ a mezón' ÖSBzeeFett S OOUllO élet\"cszelyea 
flériiléaéyel a. tettestilra& R egyszerdwind sógora, Ninkov 
Pern csnlí jóval kéBöbb szallitottn haza es vétette orvosi 
ápoláa alá. Sztevin SzvetozAl' él",tveazelycs sérüléseire 
\"aló tekjnteHel ö,éi gondozásában hagyatott, Ninkov 
Pera Ilzonbnn elfogatott és n bunjelekkel együtt fi biró
ságnnk IHadatott. 

Hamis pénz. Aradról irjak, hogy az nradmegyei 
Berzova közaégbe.!l a csendörseg egy ponzbnmiaitó bno· 
dút f�dezett fel Ot czigao)"t II bnnda tagjai közül le
tartóztattak. A letartóztatottaknnJ nagymeuoyiaégü hamis 
ötkoronllst taltiltak. 

Szorkesztői iizeuetek. 

kivül, csak Gnchnl Imre oz. ormester volt otthon. ki 
!lZ ó.llomusf6nöksóg megkeresésének vetele ubiD rögtön 
felszerelt B AZ ál10imlefőnökböz ment és n�le fl továbhi 
teendőkre nézve abban lílla.podtak meg, hogy Gllchnl 
ez. őrmester, fl huzha! terhelt kocsiban huzódik llleg éB 
oU várja (\ további fejleményeket. Az őrmester A. teher· 
kocsiban elhelyezkedett, mire a kocsit 8zabál.\'Bzerüen 
leólmozhík, KOD('z m{L1házó pedig az :illomásfőnök intéz
kedéRe folytán. forgópisztolylyal felszereJten. a rnktnx 
közelében huzódott meg. A teljes sötótség belÍlltú.· 
val Szte\'in Sz,elozé.r, Ninkov Pera nev ü 8ógorllvol 
forgópiaztolylynl (eiszerelteD megjelentek és fi raktár 
elött (elig szabadon álló leberkocsi ólomzlÍrjllt levág\'n, 
nzt kiuyitották és abból egy zs4k buzát akartak kihuzni, 
miközben a. kocsi belsejében megbuz6dott Gnchal ez. 
őrmester lőkéBz helyzetbe vett fegyverrel _a törvény 
nevében 

'
állj ! ,1 -t kiáltott rájuk. A tolvajok erre ft. kocsi 

belsejébe forgópiRztoly�ól .
két lövést tctte�, 

,
n mit . n? Né\'telell I(wclokl'c, to\'l\bbi\ 1\ :-;7.0lgl\hllt.nl knpcsoln-

őrmester ft. fclvilJant feny ua.nyáLan egy 10\'os1'!01 sZIn- tOH J' .... rd(· ... ekl'e fl Hzerl(("�,..tfl<olég nem \'Alnszol. 

tén viszonzott ós a tetteseket üldözendő, I� koca iból Üreg JI\rA!46rmest.'r. Fia, knrálltil tia ol6hmnhné.nyainál 
kiugrott, de eJcsuHzott. M.�l'e Gachal Cl':. ő

.
rm(,Bt�r n r')J{va a hoclallród·illkola I I I. ,"\'fol:nullAhn "0ID8 llJ{)"81l rl!hebotö. 

földr(iI felkelt, II tettesek n sotétben eImenekuItek ugy, elo k<\rdáa lear. o ohhau fil �\'folyalUb81l hel)', mert fl waJ.:IL�8blJ 

bo�y mnr Dem voltak látbatók. A lövések 1:!lJó,ra �.á�: o�"tályokbao reDtluerel'-it\"e lev6 1H.'lyekut rondllzorlllt lU Illa,)bh 

pávaI elősietö Konc? m,í.lhnzóYfl.1 ft. totte
.
sek I�en�.

kules, óv(olynw(lkat H�gzelt lIöwllc]ókokkel Ii!'-okták hol .. ltsui !ol ClIll.k 
ITIlnylíhan bnlndvn, a teherkoc91 és az nllomn� �ován)' . t\kkor ,"Ollznok fl,1 adn polRári pAlyál.út, ha ell.'l:(·IHIfi n,ímu :\1· 

keritéRe kóv.ötti tóren n málbRzó egy forgoplAzfolyt �úhh "'\'ÍolynIHol n"glott ImllJ:llt,', lIiul·�. EJ.!.\ ,�hk'\Dt ki��ri8 Ugyi' 

taHlt, n melyben kilőtt töltéDyhiivelyek voltak !'I n mel . .,. lilUlUlul II .Hon,I,·leti l\"zl"It)' ·boll t!\\a!l�;ttll Ulelticlolllll 'fokol! 

forgópiaztolyl'ó] csnkbamAr megó.llllpilo!tt",�. bogy 01. Il )líal�·,il.l�1i hirrletUllÍnyokllt, IIhbull lIIo,!:híl.lll. hOR.\· lou·e " ILI. (-\. 

Hztevin Szvotov.nr tulajdona s így n)' l l.\'ft.Il\· � I�
,
vfi lett. folpU llh:1D lu.I.\' '·8J.!"y lIOW. 

bORY lll. addig c!1ak gyanusitott és !l1. 6J � otr tJob(l1l fcl \"IlIAII) I 4�r<.;. \ tlllblók"mk II CM'lu16ullJ:htlll lIliUtl(t1l idt'lboll 

neru isme!'t Sztevin volt n tettea, km ek ("'�Obl,t OZlm· It,hohotl'lk. 
zetcR őrmester mt'g az éj folyam!, n  a lakasóra ment. 1". �J. clioml6r .\ pÚllal\/io'6r�I\':lhl\ l"ltóltóH u(.lI,l{t\lnti i,lo 1\ 

ele ől otthon nem találta, nem pedig osért, mert tl: c�ontlórit',I{hoz kOiwetlen '
,
ltlt'pt5kllt\1 1\ n�·uJ.:thj RAAlln!\1 beuÁlIl it· 

CK CARlER \, a,laht.{ InoJueloot II!�órd .. kr(' uhlJ,l, dolo'...! I "  lI'tH , · t· 1... u l'hak !\,ck �' nl "!"t",_, d�<,-;;;;m.r,, .. hh "",."k,u ",'.k .. " ... k "<ot. "'"''''i''' '"' .. ' ';;'

.

''''' '' 

� � • F.2!Jll '''Il,lpl, kc<ollb lollua�t!t"kl)l
.

'· ul.,����.!�I('to,� 1l"OtUo���1 :-"1. k ('nr 
ler IIHlgn b""'7.,\h ol. Ar'l Iii Iii IIj" I:I\I', I';�III<\ 1ll!!�dOlllitt '\8 a kuu.Mb8Jl 

AMERII{A LEGNAGYOBB DETEKTIV.JE! STOKOVSZKY és MIKOLÁSY =.�;���. 
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tatik. de a gk tol,!: nlh'" " ... 'lI.p" '0 I HIVATALO S R É S Z. 
..... 

1 '" n.k " t  tit • . J. S. pr. r: rJl:l6, Iul aU z; • alj t {lfl � 

I tt b ar He I t: I lD III me},flt 

(. \ . , t "  J r m Z6R'3Zd k 

I. J IllI u 

It I mTl"& {tr 

�. \ z UI lb I t (I 6 ranJ:' attll )1 J t'OJut,1 J J 

(,I J l e nn mIII! LIlO t III/" r,t'1n tU'JJuk 

J .I lJr foi 'r.J*' . IletIUllk _e JlJr,rt6l f' 
Doh, . 1(,,' 

lIatu ko· 

, (Jrf"�. r 'l)1doIJ"" b "�IP. .1 I (,nll II. �I IIIT. wi an k"ny" 

ke e k�IJII ez/glllll. 1;'1,1.,,(:11, V rJI.rfJUy. ultza 't.. z. ala. 

�f. A .  A .. 11It:1" lCuaLlalyz I "-'. " " . pfJnl)f..lltaL: �. l,c,),;(:""I/,.IIIJ 
rl.elw"L,n a lilii ur parin! lIok at .rlílfmla {uVAI rI! ítalhnyi 

II: p, tl'll t .u .nl ,Ut ak_IJr II 6 lartozik f, ttlni. J rmkM II 

r ID UDII�II} ellHjltrb 'I)rJ. 

" n,I'Jf. I ork' lat. ""ket II lruJJlflt 'IP ehrubloTah ulh· 
VJt.Dt..I kaVIJat t,lk.to.lltny"J!tl &z(,(,llan tn .f(innt'm ocm lelH:t 

H. �, .1 

.J�·rnl·lJl •• 1. Az le ('JJw, a kl llIi MI .. ('tt t· bH/,e, milli 
a k • .lJt .IY nni allaT) AfJrnml t ,·'té ,eJll uti m' K ,1. Hk(J !(lo" 
-egflek azt a lot 1,'ktt, a m')1 ':g)' "ndM 1I1t1�lt n, j�t61 rue� 

kő,,"'t.elt.hk Az Ily DG t. I'lil r,cw I' I"ht! eg,v Cll( wlf,r Iti�zt Dfljfll 

t, A rangl(.r W�U nem lett IJI lfJ6Ihtu. :1. A r.,I�r) tv. 1.81:h 

kóny,l,. lHUCJtD"k {,:!"hfl. 

lJ. "'fOdOr. J{.4nM ... . ".lt/m .. tt "1�zI')Dyl)k (o). tán mOlt miiI' 

U.rKytala'l. 

C ... O}. � K • •  1. flt nut". A mu lt év lupternbl"lr 'lavó.l.tan 
pály'utra kiirt !;il1 Ilalárrlc:1JI16ri állú I.tf:MIMtlrfJ a {olyl, h6 :J·án 
f, • .,pudl"J"U l",r,l, .. ly.uJt •• It" ri!yhlit t,,:bivtak, a kuv.t�IIU'" 
"nhl.k m"IJ lU' JI. (tol.·lli rm',La h.lotú,.r/·ndörGht II tanfGlIY.loUJlllíl 
III 'tl.f(JU; fIIultrl1lJI I. Ile),üLI,. 8lfJt:! p:íI�,jzM'Bt hi"J�k 1II11jd lor" 
• hk rlil" utr kÚ\/n)elh/, ",Híg ht",it/"l m,", kaJltak. va�\ J 
.. l im"" � utult.bn" ""O' ft .. /h·luk rnl:� fUj.,'l(l.ibtfl \ UfJ. 

;0... C ntMr. I .  A 1z)lor,11Í. i álali,,}'1 W",löl'K olUIOIla /.1 8 

.apnDk u,ult /."1 �11 .  Uhn"l,a" IIH·rh lt.lii flZt:DI,teL mv.táb.,.. 
I' J. "':111: kUldt,1t OJler,' t'mht 1.. At. '.r.lll(oI)ÁI,kn olbeh"elflll 
«1 JD fnG 'gY"I'UI'll, .kár nliN l '/nJ,arafl(�.nf'}k. "kiír 11(>111, " 
lI .. t .. 1r. ual,6I,u1 :-.&. • (.rhlu,tl.u, 8l Qrll tart( .. llk TIHI .l nI, :1. 

At:: r j(,:.d' •• t,1t .. . ho! r.lil tlr'parancfltJf.k "alJ, az 6r k" tell.'1 
hob"UatoL ", A lev':r,YfI':,o(el 8 luhalJl(&lá.t (( .. lIlttt ka!apl,al 

splthal} tutJ6k. 

("1(1 lI,a� 
" :,fI,�d·II.,  A f .. II'lTfI!t ., .. rOlm/'nyek oJyllnl"Jk, ht'l{y l'luJL 

pj&.n 1 'Hu:ly";. Ir'nll k':rl�I",,,t /.Jt ••• lhaljll 
JI V , u,.llir. I A j,: •• "I".ü.kola IV. I'�lt�)y"t llraJ,{l"ulul'lII 'IKY 

"M'fllh'l. ,.1. 118 8' /·1'",1 tIW80y."t,,,! trJn"li.t "KY kl/htn ('rtő 
tan',.,., el(,,,,, lIII. ti �II I'VlI./ml'), "10" r. J"lfJlItkl7.lk, '('an/"t 
flJI I",n�k IItlU J'" 1I1I6t",,k :1. �f'I" 'rt" Ille", hl')"y ml.lyik tr. I 
;(",�tt 'rtf!'tt ... 

K . • 1. , "rJrlhr, A ( .. ,,),,1,1111. J,{ "lt,1)1: �I.,tt " rrjLl'c uIII"flltk .Ql 
IIr u.l4J1oua, unl.h! IIIUli 5 41 fI"k 1J\I.lu. 1'6k�1",,'j, hlul 
m" I) "ff Y r' Drll, " m),f'f;l III II skk", V/In íl(hlye, ha a cU,lal 
&61 .'Indl< jll) ",.". t ,. .. U 't, � ... I(""I'fn IIln1'.:l. At: Ilv ",6d/J1l 
Coe at.H l a  Jut J ."fJI'.,.hn,Mr, at l1Jttlk .tal,1I).I.81 �'J. a /.rtl'! f(l�t.."r., s rn, 611/"" . lIell ,lj' "l , 1f.1.1" JII'".lk, 1�1' IIfJlwHI( k It,mll ,.. Ini .k4t lilltr l,hldt'1.t kap. 1.1:.,..1 ... f· uk l"Ukl'" t�I'M"" .".. I"" 'nHlk, l •• IKyum a .ál a. :1:I nYllv"n/)nn UIf'K 
IJtm adJuilnt,k " �J f/lIt, trtJ.k" f'" IfIIl,MYl!U'1 lapur.1c j""lI.h 

fJ\ "te'''lIl,lI:. 

Jíiizigazgatá"j dnnt,\'énl ek. 

, .. ten k(j.r(Jnllft�. 

... 1 .. I ti "I,rí, om/i,;. ",t,H II 11110. }flO. §-fílJfl ,-,11"'/:6 
" flJlti/f ,.rleni llél. é!l. UI/ofl!l fl I":blk. jI. §-fUHl iit!{fJz6 

1II11lú. flliI'lIi I:iluífjd.IJ, a kirrílyi jcí,.,íffbirúlfó.g h"lfí'l
/W/'I:JJ/: t"flfJ:ik 

l�finjHZt.Tlan.c, J n07 decz. f,. 49,177. 1. M. 8Z. aj 

�zálldékoH kiítlo1)f!l(lH. 

Szá/ldékofJ /:IJrlohálfÍfJ állal rlk6vrleU leNti 8irlls k iJfPr
Ide fl kir. Mr6srí!J hattÍs!:6rtÓIJe tartozik. 

1�ljni8zt�rt.nác, 1907 .zepl 27. 34-,62�. 1. M. 8Z. 8.) 

JluJtók nlUnkáJa vadfulzatnál. 

.1 tJadászalllfí! (j hajt.6 !JozrlfJ.SrÍ!Ji "mll/ait 
I'. IInml.a teljes/tése !:tirüli jfJrJlJiJlz(Jllyok a: 
Ir:. fllflpjlÍlI birúlfJllflók el. 

,'égez!lél1, 

/898 fl. 

A m. kir. (ÖJdmiveJ.,ü/JYi mini8zIer 1 907. óvi 8G,8H. 

8zé.mu határoza.ta.l 

SZEMÉLYI ÜGYEK. 
Ok irati/ag mcgdic8értettck : 

A m. kir. bODvé-delmi min ister úr által : 
Jla,.{}ilu'dn .János, m. kir. III. szamu csendőrkerület. 

!Jeli ju.ráRőrmeHtl�r �H 
J/u'i:ál" .JÓz.,ef. ugyanezen caendőrhrületbeJi czim

zet(jH örmhtcr u közbiztODKitgi R7.o1gálat ter�n kjfejtet 
ig(m buzgó C:H igerl eredményes mükof!l'sűkér1. 

\"!}!I �Iihnly LajoH, jáTáf!örmcater, Bo III. HZ. cHendőr
kÍ'flil�1 ÁUornHoyában, úrvizveHz61y aJlialmR.\'ul k i rejtetl 
igen buzgó, körültekintő és fáradságot nem 18mtJrő 
tev.: 11. (·nyp,f.gefort. 

Porllmtm .lóz8er, J számu cHendörkerü)e tbeli Jará.B
Örrnf'Ktf:r, lJ zilnbi, nagykárolyi és bUFJzti adóbivata.lok 
kár.,. mIntegy 700,000 korona értékben elkövetett be. 
tijr.;fte8 loplÍROk toth'Hoinak szakértelemmel é8 páratlan 
huz�aJommal fogana.tosított kidtrit&Hf"> éa cHogtiRo. körül i 
hl1Hudó" közrr,müködcae6rt. 

flfljka Hándor, VIi sz. csendőrk(!rOlfJtbcli 6rme8tcrL 
f� hra.nyi"81{td vflButi bill f(·lrobbanláanval elkövetett 
rnuényl.:t teU'�ReiD{·k nágy körultl'k iolvfl8el é8 odoadó 
lluzgu)omma) fORllDntoaitoLt kidf.·ritéHf:' (ÍA eHogáHtiért. 

.l/Of'fJHi György, L /lJZ. '·8codórkf·rülr·tbeli öuvezetó, a. 
kozJ,izhJDf'ugi M1.Ol"klo.t ler/-n k ifejtett igc'n eredményes 
10 uki}d(.fI{"'rt. 

�yl l váJIOHu.n m"gdicHértet tek : 

A m. kir. L HZ. ('fll'DflörkcrOldi pnrancBnokRáu állal :  
Filr)l", �lihlÍly (�"('nr1őr ez. OrBVI'zető, f)(wka AndrAR, 

IIwtzfÍr Ráor)fJT éR Na!1!! G/Jrgoly ('sondőrök ds A' hAn 

I A szolin') t MeU';·r"'·" Pó e'" N'e'U.'U",� �;�i.:v� pontos órát. legnagyobb választék 
a legpontOlahb órákról é, divatos ékszere,rBI ké. 
pel á rjegy 1ékemben, melyet ingyen és bérmentve 

kUldbk bárkinek, kl ezen lapra hivatkozik. 
SCHÖNWAlD IMRE, ptcs, óráame.t. 60 ékszorgy. 
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G�rgely prÓhUC&8ndor CZ. ör�V(lzet(j, W(·rt a Fenyvesi 
\ I ktor koJozllvári konyomdMz állal az l �IOi. 1.'\' (olyo. 
mltn elköv(·tl'tt nagyarlinyu bankjégyhamlRitási Ugybfll 
mt'gl.')tell nyomrJzá'í során 8 nyom07.fÍ.�t vuero Járór
Yeletüt butlJlitósun túmogatlák. 

1/II11!1Ufh bh'UD cz. órml:ster k81ot8�zeDtkjrQ.lyl ,  IInl· 
IlIi:/ Lajos ez. fJrmcster ('sucsai cs .'-'untl' ,János (.'l. 
örm (-ster nagykapusi örspsrnncsDokok, tn�rt 1CI ével 
mq�'hnJftd6 csendörségi szolgálati idejük alatt, úgy il 
kozhiztonAápi i:lzolgálo.t terén, mint által"ban minden 
!rftoyhuD buzgó tS f!redményes tt\'ékenységet fejtet
tf·k kl 

HJ/Ii LŐrlncz ('!wndőr, cz. örav., mert Hl even feltili 
<!�il'ndÓrHégl Rzolgalata. alatt úgy n közbiztoo8ag t-erE!D. 
mlnt uHaláhan dic�trett:H es eredmf'oyes lt:vékeny8�get 
tnnusitott, 

Si"/OII An(hág örmt'Htcr körtekapui, ,"'iI!llll()/IIJ András 

ez, örm(!Rler H1.ékelykali, Fnrkas Sándor CT. órme;;{(:r 
görgényfizentimrc·j ürRparancsnokok, mot tO (·vet IDelt
balRció ('ljendörElegi !izolgtí.lati idejük ahttt ugy n köz
biztonBlig ton:n, mint áltnh\bnn minden irányban huzgó 

(: eredmenyl's tevékt!Dységet tl\.Dusitottllk, 

(;ri.pá, .Jú7.ser I. cz, örme�t(:f és (;úl Antal ört�vt'zető, 
mért 1 0  (Ív�n {elüli casndör!:légi szolgálati tdejiiJ.. alatt 
Uh'Y n közb iztoD8tig teren valamint általában m inc1t'o 
irnnyhRJl dicséretes tevékenységet fejtettek ki. 

Jt:on('.�(l!l .TánoH t'Z. órmeRter verespataki, Szú. Imre 
.ez. őrmester remeh:1 el:i HiI""ú Anlal cz. őrmester 
knoC1.Rl örBpanLDcsnokok, valamint .lfezlÍ Mibli.ly S1.ti.KZ
c!mnndi örsbeli csendőr cz. örsvezf'tö, mert 1 0  évet 

m('gballldo csendőr8égi .. zoJgólati itlcjük alaU úgy a 
kozhiztODSág t.-rén, miII t minden irAoyhun buzgó PA 
·tI dml'nYC8 tf.·vékeDYRtiget tanuaitoth.k 

:\ m. kir, li. !:IZ. CAeDftórkerüll'ti pArancsnokság HHal : 

\ftdlló,. 8llndor, lú József éli G/'If/ity 111\1 c8cndör 
cz. örl'vez<otök, !t,ídw Lúzar, /IC!lf!Jii.. Imre es /Jil;,':);i 
JlinoA c8cnrtörök, mert egy gyjJk088á�i tlset teUeaeinek 
klllyomozliBa t!8 letnrtozta.tá�il körül öraparallé8nokaiknt 
butbn.tóson túmogatták, miIiHal ft siker 6lérúsóbez na�y
hlln hDzzn.jftrl1ltn.k, 

(Jrb,ill JHtvlin cR/.I[Időr Ol'.. örtwezctö, mert orsJlt\Yuocg· 
Boknt II "zC,lruncsi UZl1korgytir kllrlÍ.rn elknvuteti ;ll".;nO 
koron u érhikü loplí� h.tb,srinok kinyomozuRII kéiriil bnt· 
hA.tófolBu tRmognttH. 

/lr:.:,,'i .TózHef CI�eDClur, m�rt jllrörhtr�l\t II nencAn Mi· 

Llily mehadiai lllkoH kürúrn történt 1780 koron R Élrtt>kű 

TubA ,"R ,'.kR1.Crlnpitfil 16ttesflilwk kidoTltl!St'!wl ho.lhutóllnn 

Ut mogllttll. 

1\1'1..,,,1'1' MillIíly ez Örml""lt.'r {\:őrosi PI�I upllcy.ai 

l'I).;OHl1l1k mult ,,\'i jll1i ll11 hó ! -,;n u \ izll1:fuIAHtól Wr-

11'llt nll'gmuntl'lw nlk,limu\"I11 f(l.DUHitolt biltor cH ön· 

r" lá.lrlllzfÍ mn�llhl rtú" 11I·'rt. 

Elóléptettek : 

1 �)O;.: jAnuo bó .:H'·á\'81 
8. m. kir. lY, tiz. csendórkuulet tlllomanyáhao -
ri r�1f Antal ez. oTSnzew, II-od alti"zh,t itr " e;('t6,'�/' 

tQVlibbA 
HZ öt én tenylf'gf8 ('",endó��gi szolgá.lat hdtjeú'le 

után 
ft m, kir. II. &Zama cRendőrkerillet allomsD.\·nblln ;� 
1\"6r6.o;I János, n"'lIdlillf/ Júno!;, JJtJn,.'I" Jáno� Il., 

,s'ipo'i DezRo és "é ·áro. Mihbly ; 
a. m. kir, lll. sz. csond6rkHtilet nIlományIiban 
Kaltó . .Jó1.�el, lAL" FPltDI·1. S,tfIU P. .f67.sef, SI.,rrin 

Fl'rr-Dr:z es T611t .Jo.oo" L: v�gül 
a m ,  kir. lY. �zó.mu c;;eortórke.rület o.llományaba.o : 

..... elt!s Gergely. Slin'g' Ferencz, .fr!',,; �[jkMR. IJI1Hml
hál .. PAl, U/lK: (,;,yórJ(\'. lúmpri" nem(·tE'r, h'f,'" /11/ 
László, /'OI'S/. .1ózflel, /'f). tie>; Istvan, O:::,wálli Balint, 
\fold,'al Dez"ő Gasptlr. :"'p0J{ (.jtibor (.:-. JllUlfá,,,/; 
Andnl .. l'Rendörök, owmJ6,. ,·:i",-:,.,e.., 6nu ,':l'IfÍl.I.·P 

. 

Jiatonai H:tolgálaLi iel. 

(. alJ" Andrus, lll. I;Zl\mll c';l'nllórkerulf:tbl'li C8E-nrlor 
cz. önvezetö. 1 907 szeptemher 'j l'n fl JI. fl -tát,tlll 
!f'!I" II!/Ji;tóyi /;,t!'liwi R:ol.'lálall lelld (>lIütlntott 

.Jaról'Vezetiii jehén}n�e.1 elhíUa. t ta k : 

A m. kir. Il. sz. cfiendórkl.'röl(·1 !\lIomá.D)·:ihnu 
I.uhu. János, 

fi m. kir. llL !lZ. l'\i�Ddorkflrulet alJomnn}"Hban 

Ta"';.' Sundor 1., nUlld, "ikim., 1\ 1/,1/", Sllorlor, 
."'i:" lIel ,JuDOS, ,')061, hahor, I'rí! h.tuln. "nM, I .. tvan. 
lIorl,(itI, (lyuln, .Iultáu SáJHlnr I.. 1\10·'1 Ul·k, .'::6/,,'/'(1 
Homok us, Tarr'si ü�"Ula. -'lullUi, Aolol, \/,, · I': .Iózsef, 
\ 'I'Iw P(Íter Pál, 1b",Ji (-i-ynln. r ",[01 )lihüJy. "'fI.i!" 

,József, Jú.prlú· Flóriun, U" /, FI'fI.'nc1.. /1,'/111" /" ',-;1 
Bemnt, T"�i[y Minden, 1111fl' I'.rno, Oláh Imn', I.,i,,�, 
.Tanos. S::/i/a:l.'l JOZ�It'(, (;!I'I/'/i l m TL t·S (iil';I/1I P,tI ; 

fi m. kir. lY. !lZ. ('sl'PllfJrhnilet Ill loJDlluynhan 
"." ('�I.-,:oj Ff'renez, l." II"f,. 1' RllullId. I\ (I"'I.�I .JIIUU!'t, 

".'/IT .\ntul. 1\·0/1'/1'1> .fUIlOti. r;/i,/tI .r'�D(lfi, S".'I'/ Jllno,". 
\hírl. I/' ,"illOH, 1 " ' / 1  , Ft'rl·lH'1. �" K" ... I.,.I/I, .JÚ1."l·r 

II m. kir. \'1, SZilmu cseor!orkt·rult·t IlllomltuJuhnu 
J/IIHiII, (II'i/:i István. ny',rl; Jüon . J.,i/lt'!' .Tunm;, I\ /J-

1'(1/'.1( lom U., \,,,I'Y" Plóriull, Ut·/.I.f I .lunol'l, rit/ti 
,JUDa>!, !I(k: .Tózst'f I .  II, III ri, ,JOZM r. l\t'O"- (..rUf�J. 
1 �1I.i"(/ l'ill, l\ir,O!! S.índor IL, ,,::,,/.,.' h'ronez. JliI.liI. 

HILndol', TilI. lÍr}!. LIÍ"lhl 1 1 . ,  1.0 (JI/C;' l't'rcncl. J\/,tIJ/I/'-/ 
( "" "'xi) .láno�, TI//mll .11100", .\álld" IMhnn \'111. 
JÚI, ... ilu'l (;.\' OfJQ·, IWIt,1' Ff'{rll/'z, Htl/uH .Jllzl>!uf, (;á.ptÍ 
JunoH II , IH//lI, I JI\tlOfol, \(''1 l�tnlU, ,:q:l IIt'llrik 
.""'/u,/zll I .lljOM, \ " I/Idh G llhnr 1. ,  ,

. 
I'JI", Jlllll)� ..... ·,'1" 

1�1"lÍn, //"" ,; Fueucz ell ,...,:"/,,, .lór:�pl, \'P�nJ 



a m. kJr. vUJ. n. catndfJrk'rdh·t állományáhbn : 

"'IrtIiI, I t.án • .  ';:/J/IIJ Jano8, JÚl,'rÚ'1f István, {(J/il/r"r; 
Janol!. '''!Aúl'l Jtr.nf}f!I, r;áh KároJy. 'j'!/fH'1l1a .Jfinf'H, 

Kell'ml"" JJlJ0tl, SIW" JRroflzlh • .";Z'1rI1/1'I(1 FereOl'l 

() /!t1l11'1 1"J"' • .',ZA·riTIJ1<i .lflo08, l1ér../f Károly, !-j(}/�ffl 
ImrI!, {forih" Frrf'ntZ, I\rr:Htil: Pétkr, .rví"JlUl IgnM:z, 

fúJrrJ},/' fJyorlQ' . .'ítPinJ!r Vilmoil. t:'pfJ BIDjl'lmill, Sarl!! 

(;ábor IL, Ert/ó fi :fJrv;y, ,.; zif. Mibilly, Zt1t/QI (;,1110. 

rarl,IJ> ViÍlint. fÚJ/1UfV".;t Jt)Z!ef. TrQmlJifri Anrlr6.", 

J,·t:rrJ.f:3 ,.rihlily. Z'HI i": lJibBly, Bflko!t LútzJó, Or"ó/I 
Józ d, J\ 'IliI Közma, "'''/I!J''f'!�j I'f!tU �"mf,"lÍI'J;' Sámuel 

Si/mút! .r.bb, H.1/wfÍh 1I11ff1, IJfJrorz SimoD, ff/d.g" 
}dihály, J'" wU' Andrá", ,. d'-/fle Ff:r�ncz. Po,kul, .JáDO' 

fjfJ1I.I!I" ),fjbIiJy, Tfimaljl: An,lrálJ, (AfJIJfH Sándor, Noc 
Itu.r PáJ, !.AJlCSlI (,fihQr, IIQffmrJI/It Aotbl. n,·he P�kr, 

f'r,as,U.fllI .Mz�l-r. �\'yi,=I,'J1' Győrgy t� Mal, :; púl C8l"llrl-

t,O\'uglási jutaJomdjj. 

A m. kir. lIt. l. e f:'nrJörkernJf::t ..llJomáoylt.l'fln 
(f#,/" fiábor oroJYu/,to, l drh. (;';1/; Míkl61t ez. 

'i,·zetö � (lrt. , 
• m, kir, Vili 

OrB' 

fI"llárA ,16z�tr járíl'lCJrmt'htu �� (,NII//)11(1 .\fártQD 
rl orsvl.m·tfJ, l I tIrI,. 1 0  koronálJ afany IOVüglási 
JutaJrlmrliJbfID r;fI'lI�ittd,·k 

�(.ovváltoztat;:"ifrl. 

11 "IfJ/fi" Lá zi,) ez, ormei:lÍl.:r, 

js DO'" l :",·�n, f.,fJvéum vc:guJ 

a m. kir VlfI. flzámu r�i'�o(lólkf::rnh:t alllJrnányábftn . 

(;'I" flfUl I .. Lvé. n önVl"Zet/l, \"11 rlf: Ka tftJi nnBI, J !J( * 
janUM k·lin, rröz<Ír.loD. 

'/'flnlfl .JÓl�tf önvezeiö, A"Oh'l HÓlftVnl, I �JlJ� jnlioB 
�J-(:n, Zala�gar8zcg{�n. 

PÁLYAZATO K 
Egy írnoki állás fl, pozsonyi lUT. ít;.Jőtáhlit.n&-1. 

I'I,"\/,. p(,lJ.kkal I «JIJ kor, L.kpon, ;; l fI kl", �[kfOIar 

nyt=Jv flz6bflO �8 írásban. Nf.gy k őz�pjllko]fi.1 oRzlúly 

Kfrv':oyek a pozsonyi kir. ítí!l ótábJfl dnókthez EJ(,)o<, 

I.hr, 20 ig, 

Egy ir.ooki állás a bártfai kir. járit'lbiróságnál. FizetNi 

p6tJékkaJ 
'I tOlJ kor, L.kp.nz 3W kor, )llII(y.r nyelv 

HZ6tJ8D �3 ini."bkO. Négy kr;zépiskolai ofolztály. Ttle-k· 
könyv; vizsga. K�rvADltk az eperjE:�í kir. töTVciny8i':�k 
l-)nöhhf:J, 1 !JOH (ebr. i!4-íg. 

Egy irnoki állás a tf(�Dcatni kir. J/m't8baróHúgotiL 

FjZ�tIÍA póll�kkal 1 400 kOTonn. l ... akpeoz 4�O korona . 
:\1flgyar Dy�lv ,"z6bfJD (ig irsaban. Négy kiJz{:píflko)al osztály. 
Kérvi-nyE:k a trE'nr'fI�nj kíT. törvényFlzí!k elnökl iktató 
hivM[dfihoz I !l08. f"Vj fel,raslr iG· ig. 

Egy irnoki állás az njpel:ltí k irál�J jitrkHhiróH&.g
nál. Fizet�8 J 4fJfJ korona. Lukpónz (jfJU kor. )fagyur 
DytJv 87.6bbn f; � írá.sban. N�gy középi;tlwlal OSdb]Y. 
'bltkköDyvi viz"ga. Kérv�Dy�k n pf'Atvírlt:ki k iralJi 

törvény t�k c)nóHhez l �,(}k (ehraúr :!7·jg. 

Több randöri álláa TI'mNlvár J.zab. kir. v8rlJl:mál. Fiz,. 
t" nr; K Lakpénz 1 2'J K .  lIapidíj � K �(J fil. Tenni",.!, 
hr,m rlllJlJ.zat �JagyQr nyelv I!ú/ban és irásbBD. H,d 

A m. kir l.  8l. (!�f":ntlórktrúh·t illJományáhan : havi' pr6ha14mlgit.lat. Kl'rv{'ny�k 'ff:me9vár flzlih. kir, 

Km"úfi htr'r, 1IJ. �Z. (!lu,:,nt1órlc�rü}eU,fdi c .. ,mdőr 
veZf":tÜDr vét. 8 m. kir. bdüsrytllin i",ter !Írnak HJ07. úi 
df::tl�mh(;f hó I fJ·ü kdt �J.j2�4·VI-a. flláml1 foDt(cdéJye 
&IBI'JáD f/úlmljyrJTIll,·rf.4 vliJtoztaUa 

JJáUUtHágra léptek : 

T4lh .Umo/t cz. (rrn�"tf'r, Lof. tllQ Erz�IJ(;lk.l , J�I()8 vá.rrJH Tf-odőr rijkapitanyi hivlltuJáLoz J �Jfl�. jun. :m.ig. 

január fj·h.n, Ff.&rk881Ilkán. A nyugrlijftl (18 r:/fet�hen kövel',ndfj eJjnr(uJl,1 ll. hODVt:t1-

A ID. kir. IlJ. �Z. r.:fl�nr1örkHul�-t állományában : IJlgi Hf'odaldi Közlőny (BzaháJyf(�ndel(;t,·k) l !)07, évi 
."�/J.M (jlibfll r:z. �nnf�"tf":lr. ,"jre-fllrlY'''!l!Ii Margitta l, 1 4-. .. zamaha.o .:83:1/eln. 8Z nJatti k6rr(jDdelot irányadó. 

1 'tf,� január 7.tn, Gyön�ö8ön. Egy mÜ8zaki Rzolgai állás a hurlnpr:dLI kir. mBgylIr 
A m. )ur. IV BzáoolJ (:8f.:n,Jijrkf'TiiJe\ áJJoIDányt\bfln ; turlr)ftJt'tnY�KYf:tf:roeD. [t'jzett,., p6t16kkal 700 kor. LBl!-
TIIIJI KflrrJ!y (''1.. örmek�r, Sza III I MÁriával, l �'07 p,:nz pótJókklll aDO korona.. Hl1bailJr�fm{iny 1 00 korona. 

1'J"(,lf'rnl!u 2Jdm, Oilgyánrm Mligyar ny�lv Hzóba.n �H írlL-fthan. K{.rvónY(lk fl huda-
I.rJI"i,� .J600/f ez. r;TlOf'flt(:r, /Ja.'I/T A OnllVflJ , 1 �1()7 pa8tí �ud()mll nyr'j:{yctem rtktori hiv"tfJMhoz rt. Hedor 

,J�r:zHnb"l 1 �'·"·n. M(llIonp.l"lrJOkoD, 'I ·f' b ' l' ligni Jf:1l8 OZ CZlmtzv(: I !JOk. évi mftn;z . .t_ig 
A iri. br. V !IZ. (;"I-ndórhrülf;t állom finvútllto ; E h' t ... J II 
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