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A hóczipő (Ski) és hegymászó bot 
használata a csendőrségnél. 

Irto. : • * .. 

A. hadseregben már évek óta folynak kisérletek II 
bóczipő (Ski) gyakorlati használatában . az utol.ó év 
január lH1vábaD az alacsony Tauern hegységben, ft. 
2500 méter maga •• águ . Seekaar.pitzé . ·t Rad.tadl f.161 
is megmaszták. De ft mult év végén a. mi Ttitránkban 
is voltak nagyobiJ 8zahlÍeu katonai gyakorlatok II .aki
futá,sl-han. 

Önkéntelenül felvetődik az a kérdé., hogy : vajjon . 
mi havasi vidékeinktiD szolgálatot teljesitő caBndóreink
kel nem lenne-e czélszerü Et _ski·futás._sal n jövő télen 
legalább ki.érleteket tenni ? 

E ki.érlelekre • legalk.Im.sabb terep . TMra lenne, 
hol a. hó többnyire novembertől márcziuB végeig eltart 
• • begy.égek lan ká. old.lai, melyeket az ott levő 
nagyszi\mu épületek felügyelete végett koronként télen 
ia portylÍZDi kell, o. bóczipők haeználotá..ra különösdD 
alkalma •• k. 

A vllzseczi, tátrdöredi, barlnngligeti és javorinai ör· 
sök közlekedési és portyazási útvoDEllai n téli bónBpok 
alatt nagyobbára olyanok, hogy a gyalogközlekedés csak 
Dagy fizikai megerőltetéssel lehetséges ; de a szán tUtal 

tört utnkoD kivül majdnem lehetetlen. S éppen e terü

leten folynak már évek ota külőnős6n TAtrafüredoo 

es 'üítralomn i ozoD - fi téli sportok legkü)őnCéléhb faj

toi, melyek között a bobsztln 'IDeIlett a Ski (Si) fog· 

lalj. el az .1.6 belyet. Gyakorlati .ziik.églelél legjobban 

beignzoltn. (l mult bó folyamán 1\ . sziléziai ház,-bnn 

elkövetett nagyobb 8zn.básu betörés nyomodBa. A nyo

mozó járőr hóboritotta jára.tlan utakon n. legöuIDdgtnga.

d6bb, egész.égét 6. te.ti bi,tonsngllt ve •• élye,tető ftlrad

ság Arán i a  nlig tudott n. tott Bzinbelyéig oljutni, mig 

a. aki.futdknnk éppen ez 1\ brIy képezi kedvenoE kinln

duló.!óli pontjllknt. 
A. elöbb fel.oroll örsök gyalog még a C.orb"1616I, 

'J'iUrflBzóplokoD, 'rt\tra!ürcclcn, t'l\trnloIDniczon ff! Bnr

langligetcn IH Jnvoriull ftlló vezető útvonalon iR oHak 

nagy erő· és iclő-pnzllrlu88nl közlt'kedbetoclt fl i(:{y ep;eD 

ft vidékon ft hóczipl.i vnlósRgoB jótétemén)' lenne. 

Egy plir kdriefAbúl kéHitlüll laki. beszerzési liru �!""I ;.lG 

korona 8 egy plÍr ily bóczipő jó gondozó,s mellett busz 
évig ia ha8zn6.lb!l.tó állapotban marad. 

A bóczipő használata mellett a. karabély a lovossági �ordmód Bzerint It bátra csatolandó 8 a derék-azíjjal 
18 átkötendő lenne. A köpeny lebbenyeit termószetesen 
felknpcaolni kellene. 

BSBZDlilaton kivül, middn ft járór oly terepreszre jut, 
boi II skin mnr nem járbntn8, minden csendőr a maga 
h6czipöpnrjtit összekötve, a vállon hordaná mindo.ddig, 
míg oly belyre jutna, a boI azt letételezné s térti út· 
jában megint magához venne. Egy pár ski sulya 1.'/, 5 
kilogramm. 

Ha. n kisérletek beválnának igen czélszerüeu be le
hetne hozni a bóczipő és az ebhez, mint segédeszköz 
feltétlenül szükséges hegymászó bot hllsználntát összes 
havasi begyvidékeinken, nagy hasznúra a csend6rök 
testi épségonek és egészségének ; - de nem csekély hosz
nára n gyors teljesitö képességgol fejlódő közbiztonsági 
Bzo]glilalnnl< is. 

A kivándorlásról. 

lrtn: Soltl,z Imre csendőrfőhadnagy. 

Amerika felfedezése óta sok ember sutba. dobta hazafi· 
st\gitt, s él a kozmopoliták jelszav&v8.I, bogy n hol 8. 

jólé� ott n haza. Itt hegy ja az anyaföldel, • felébred 
benne a kaJandvtígy, keresve IlZ OlSZÜgot, hol könnyebb 
a megélhetes. 

Mintegy SZI\Z évvel ezelőtt Rak ember I:Izerencs�jet 
találta. rel oz ujvilngban, nem úgy azonban ma, midőn 
mondhatni nehezebb II megélhetes odaát, mint nAlunk. 
A cSlllódott kivándorlók ezrével özönlenek vissza ba

zn.nkba., keresve n régi (oglalkozllst 1:1 bobocsó.ttatás� 

kérnek, mint a bibliai tékozló fiu. 
Az nmerikni elnökvá.la8ztás, El gyári kartell ek, Bok 

munkást (osztanak meg kenyérkeresetüktöl B n. kinek 

még van pODl�ij fl, ,·i8szn.utaza8ri\, az siot iR vissza bazn· 

jába. Igen lim, de van Bok olyan is, kinek El minden· 

napi kenyérre sem telik, B [lll Elzull "m koldul, fl ostra· 

molja. a konzuh\tmwkat, ho�y adjon oz nókl Ill'Dli 8t'gJlyt 

II r(1ndl.llkezesrl' nlló R.lnpból. Mily kAr (ll':eo mC'gtendt 

honfillk(\rt, mennyion süllenek l,l közülök Q nllgJ' n)·o· 

morlmn M llIlO)' ImI til ioben. 
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:'iajnos, u n vlS6ZD.'f indorláa csak egy Jiderczfen�, 
mely c .. a.khamar ('Hunik 

Az amerikai elnók,alasztas után a munkátHi.l1am ismét 
szokott foglalk(lz8bahoz Ját, a munkás ismét hresE'ti 
b bnsüsan fizetftt 8z�méJy lesz. 

Ekkor azután a már egyszer tengert látott honfi 
i6met Ulra kd. bogy talán Boba többe vissza. ne terjen 
bazáJaba. De az ügynokok Bem maradnak >€Bzteg, i�met 
rózsás szin ben festik le a tengeren túli eldomdót fl a

mi jámbor nepünk itt hagyja otthonát, pénzze teszi kis 
telkft 8 nyakába ve&zi a nagy világot. 

Nemzet�azdll6ágj szempontból nagy veszteség niuk 
ni.-zve a. munkásnép kivándorlása. Az általunos munk88' 
biaol" következtében megdrilguJ a munká.s 8 ennek (eje

ben 'az elötiHitoti czikkek és piaezra bozott termékek 
ára. is fe!J.;zökiko 

Termeszetesen ezzel egyidejüJeg beáll a drágaság az 
egész vonalon, mert ha drágul a liszt, a. hazi ur köny· 
nyen segit magán, felemeli a lakbért, mert elvégre ő 
nf'm ihatja. meg a. lenH annak, bogy a munkásnép ki
vándorol. 

Hiába jajgat azután a sok állami alkalmazott, hogy 
neh�z a megélbetéA, kev�s a fizetés, a fizetésj8.vitással 
megint csak az adó növekszik, mi megint csak a. ki
vándorlók számát növeli. 

Törv�nybozóink belátták ama kiszamithatatlun hátrá
nyoklffil jÁ.ró veszedelmet, mi orszagunkat a kÍytlndor
Iá.sRal fenypgeti, 8 az t IJ03. évi IV. törvényczikkel tör
vényt alkottak a kivándorlásról. E törveny végrebajta
sávaI a határszélen el "Ö sorban a határrendörség köze· 
gei vannak megbizv8_ 

Ne gondoljuk azonban, hogy az ősszeSf'n csupán 200 
batilrrenrlör elegendő a törvény végrehajtására ; e tör· 
vény végrebajtva csak akkor lesz, ha a ha.tárrendör. 
'iégnek ezentúl ill és pedig teljes odaadással eegits�gére 
ICAzunk. 

:Mert bie-z('n telje!! képtelenség a hatarátkelési ponto
�;at megl;zallani, annál e8ztelenebb dolog volna azt hp
zf'lni. bogy c lehetetlen feladatot nébliny száz határ
rt-ndőr fugja. megoldani. 

E bpbez feladattal csak egy erŐIl, fdzett int�zmóny 
birkózLatJli meg sikerrel, A ez, amint azt a magas kor
mány is hiSZI 1:8 remr:li, csallia a csendőrl!�g lebet. 

A ba.tárr$oDdőrR�g legfAljebb ti batárvono.lnak egy(jB 
(llJntjain 1!5 a vonatokon kutatbatja fiZ engedély D r:lkiJli 
kJVIiDt!orlllkat, cle az !'gyólJ vonalakon kivándorolni 
fl"zAnMkozók feltartúztlltá.Ra c8akilt II mi (ehldatunk ma
raAha. 

A mi jl'wJreink hrt8ik f(�l fl kÓZl:lf:geket, jurjé.k he üz 
utakat tebát f!1!0I,SIl nekunk van módunkhan fl)ltur16z. 
btnl zI)kat, kik rnáJJ IJ\l1O, mmL a vB'luton igyehzDék 
d}Ht.� ni hazánka.t. 

Jnt zml nylJnk I mherlJl mr'g8zokt&k, hot.n tevóhny. 
Iovul (i'(Jlli' �rl Ur t.rjf.utili ki, a min' filO'elmiJket (�IIJI-

II A lf'(Jjobb 61'úJc, 
)" l(ilto,lIduhh I'k J'fOfPk, f!I"yu:ertH61 . 1"j(d" R'btJlg, r:tg, kj'. 7),I'fJz, mint r/·"'7iI"'UI7..,·t/'l4f6 HJ óvj 

J6t(dIM rn,.IIEott hphat6k 

jR.TÓlk ff-'lhivjak. E ttffD tl:hát csak �kkdr várha�unk sikeres 
l· k cl ·  t I c,endóreÍnkre teljes nyomatekkal rápo.. en)" r "f , la . . 

rancsoljul; I törn·nyes rendelkezések v�grehaJ�t\sát. 
Igen, e tuen II fódolog, hogy ten Dl akarjunk s az 

t'redmf;ny nem morarl el. 
Ha látni fogja. a. nép, bogy az éUamhatalom egyetlen 

eddig rettegett közege, a csendőr is teljes sZigorral ör
kodik a kiv"ndorlb rel.tt, · lemond kalandvágyáról B 
visszatér békeI; munkájához. 

De lássuk már most, hogy mi e téren a mi tenni
va.JÓnk. 

Az ördparanc9nok kötelessege alárendeltjeit addig ok· 
tatnl 8 a hathatós tevékenységre addig serkenteni, mig 
ahirendeltjeinck köteles�égérzete e téren annyira. fel 
Dom gerjed, hogy azontúl mar minden külön figyel. 
meztcteR nélkül is eljár bennük. 

Az oktatásnAl a fenti törvény :1., :'1. , 5., 6., 7., 1 1 ., 12, 
13., 1.5., I I., �O., 1t., �5., �7., 48., , a végrebajtil,áról 
azóló .;., 62., ta.,  G5., 68., 69. é8 70. §§·ok 8zok külö 
nösen. a melyeket a. csendörnek ismernie keH. 

Ezek magyarázata a helyi viszonyokka.l módosul, 
mivel minden yidéken más és másképpen pr6blilkozik 
8. nép a törvényt kijlLtszani. 

Yannak községek, a hol . kivándorlók poggyti,z.ikal 
a. Bzekarre rakva szénával bafödik s maguk a szépa 
tetejére ülnek s ft járörrel találkozva azt állitják, hogy 
szénát visznek Bécsbe eladni, s mihelyt a határon át
kelnek, a Fzénán túladnak, 8 ki·ki sa.ját JlodgyászH..vaJ a 
kikötő fele veszi ut j lit. 

Másutt meg aratómunkásként kelnek fLt a határon s 
IL kaMza pengóhez göngyölik uti pénzüket. 

Sokan o. ktmyérbe, czipöbe rejtik IL penzt, avagy előre 
küldik \'alamely szállítási vállo.JkozÓnak 8 csak IL [eJadó
vev�nyük van meg róla. 

Legtöbbje azonban IL Kárpátokon átvezető utakon, 
avagy IL )forva-folyóD ladikon kel lLt és pedig olyan 
bolyaken, boi emher a legritkább .,et.khen RZokolt 
megfordulni. Ezek feltartózlatllsll. II legnehezebb ij ho. 
csak II tettenorésre számitanánk, úgy vajmi ritkán 
érnenk el eredményt. 

Az eljáró (�8endömok a kivundorolni szándékozók le
leplelr"'sét mR.a uton kelJ kereBnie. 

ÖSRzekötletéRt kell tartania fenn a községbeJiekkel, 
bogy ll. kivándorolni sZ8ndókozók előkészületoiről oly 
biztos tudom áRt nyerj en, bogy még az órát ilt hiztoRlLn tudja, II mikor a kivandorlók uLm. kelnek. Nézzük . dolgot közelebbről. 

Az bmerikfu rokon IC'velet ir nz otthoni111mak, ti. mclybeu rl'.tzsáFl '·letét feRti le. Az oröm nem marad R. négy (u.I küzdtl, II klllapos munkáfolJti.ny fónykópót kórül� uordozzfÍ.k az ivnerö�oknéJ s Qz irt\flludntlnnoknllk irt 1ev,.let fplolvRH8 {lk IL kO\'ácRmiJhelybEoO. Inr t · · 1 . . ormf� 10 HzerzEondő, a fórfi ak II korcHmli.lmn 18 m(oR'h('nyjÁ.� 'v(·lik It f]olUtlt fJl�·(J nnfll. fi kl mor iifl'.lt 

BRAUSWETTER JÁNos rull6,hnál I'IZ('I:(',I ('I1. ..- ,Jn.vIU\'tok li (wi JótAI1(\J4 R.lftllnt.t. .,.. A rJf'Kyzlik fn",)f>u t 
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nébány tengeri utazást. Az utazást ez persze azon 
időre ajánlglltja. mikor a tenger csendes. Addigra a. 
földet eladjá.k, a pénzt o. takarék ból kiveszik, n llioyo 
kat o. városi BzoJgá1atból haza szólítják. Az amerikai 
rokoD elküldi 8. hajójegyet, vagy ennek megszen:l!ije 
végett megindul n tárgyalás ft. kivándorlási ügynökkel l; 
ft, kivándorlás ténye csak ezutá.n következik be. 

Ime ily elözményeken megy át a kivándorlá .. , 
Ezekből azonban láthatjuk, hogy mindezen előzmenyi 

lények m indegyike nem történhetik titokban, 8 egyike
másika okvetlen a nép, a besugó, vagy községi előljáró 
tudomására jut. 

A portyázó csendőr mindezekről tudomast Bzerezbt:t, 
b a  a levélkibordóval, a levélolvasóval, a postamester
rel 0.20 érintkezést fenntartja, besugóját a tenyek meg. 
figyelésére felszólitja, II korcsmárost a korcsmabnn be . 
Rzéltekre nézve négyszem közt kikérdezi s a jegyzőnél 
II bértővel való szerzöclés vagy birtokátiralás után kér
dező.ködik. 

Ezek után, ba a kivándorlási szándék n fentiekbiSl 
bizwn következtethetö, o. községi elóijáróság figyelme 
felhívandó arra. nézve, hogy mihelyt azon tények egyi
kéről is tudomást nyer, mely nz illetők kivLi.ndorlá.si 
.zándékát két.égtelennó teszi, a ható.ágnak a 6;;. §·ban 
előirt jelentést haladéktalanul megtcnni el  ne mu
lftezsza. 

A hatóRág azután intézkedik a nem engedélyezett 
szállitáRi vállalkozótól ered6 hajój egy, levelek, nyom
tatványok Jefoglalásft iránt B igy ft. kivándorlflst már ab 
ovo lehetetlenné teszi. 

Egyébként, ba hajójegy el6 nem t.ltilbató • •  ki
vándorolni szándékozók nzt csak k tHCőJdön akarnák 
megszercv.ni s a községi előljáróság ideJekorLi.n a ki
vándorlók utbainduláslÍról értesítést nem küldene, úgy 
fi hBtlirt\.tkelesi pontok nt kellene 8 csendörnek éber fel
ügyelet nl att tartani, a mennyiben pedig a kivlÍndorlLi.s 
vasuton l1tlevél nólkül kiséleltetnék meg, azon határ
rendőr·ka.pit.á.nysÁ.ghoz kellene jelentést tenni a. kivún· 
dorolni 8znndókov.ók neve, személyleirásfi é8 lakhelye 
megjelölésével, melynek körletén át ft. kivándorlás ter· 
veztetik. 

Ezen ka.pihi.nysngok azután vonatvizsgáló kozegoiket 
ezek {eltartózlatIÍ8á.ra felbivnál\. 

Mog koll jegyoznünk, bogy a kivándorlAsb.n c.nk 
azok tartóztathatók fe� It kiknek utlevelük nincsen, 
vagy a kik a 2. §·ban lol.oroll gatló körülményok köd 

8zándékoznnk kivándorolni. 
Utlevelet, (lZ utlevéhigyröl szóló tönényczikl{ 6. �·bf\D 

lel.orotl ható8l\gok tillitaD.k ki. 
Ua. nz utlevólon fl. 10. §-bo.n feltűntetett adatok, II 

kit'LIlitó tllt'Lirásll (\S IIeosótje biányoznak, vagy nzon 

vnka.rás llÍhzil" fi nev, RzcmélyleiráR nem egyezik, "Ag)' 

a. benne mCRle}őlt kiRkoruo.ko.t R. kivl'lndorló nt.'w viszi 

magával, úgy az illeto nz ily utlevéHel együtt az ille· 
t.ke. bató.ágnak átadandó. 

A kivándorlónak tehát utlevéllel kell ellátva lennie. 
IIogy ki tekinthető kivándorlónak, az az 1 90·t.. évi 

1.0,000. számu körrendelet I .  �·ában van meghatá.rozva, 
R ugyanott fel vannak tüntetve azok iB, kik ílyeneknek 
nem tekinthctók, 8 a kiktöl ennek folytán utlevel sem 
követelhelc), 

A magyar kormány rendszerint csak a Fiumén át 
khándorolni 8zándékozók Bzti.llitlÍsaval foglalkozóknak 
nd a 8zerződések !megköte8ére és hnjójegyek elaclHsá.ra 
engedél)"t, miután csak ezen szállitlÍBnál tudja. a kiván
dorlók órd�keit ellenörzésevel előmozdita.ni. 

Ezen az utVODlUOD a .eunard, tengerhajózási resz
vénytá.rsRság vli.llalta el a kivándorlók sztíJlitását. 

ITa azonban a .Cunard . fiumei b&jói túltelnti· 
uek, ugy arra az esetre a kormány megengedte 81. 
.A·h'iat tengerhajózási reszvénytárFiaaágnl\k, hogy n 
bár 8. Fiumcn at való utazásrn útlevéJlel biró kiván· 
dorlóknt Bremn, Antwerpen, Hamburg, Rotterdam éa 
Havre kikötókön át szallilhassa, s e ezéiból az uinso
kat bajójegyokkel és igazolványokkal la"a el. 

Kivándorolbatnak és útlevelet kaphatnak a.zok iB, kik 
nem ezen villlo.latok hajóin akarnak utazni, de ezeknek 
még itt bazli.nkban létük alatt ezen idegen ytUlalkozók· 
tól bajójogyet váltani ok nem szabad, mort ha kivan· 
dorláskor ilyet felmutatnt\nak, úgy az tőlük elveondó, 
8 n. hn.tárrendörknpitányi hivo.talnak indokoló jelentus 
kiséretében beszolgáltatandó. 

Kivételt képez azon eset, ha & kivándorló külföld 
rokonni küldik II hajójegyet, de akkor ezt o. község. 
elóljRróság igazolni tartozik azon zliradékolti.ssaJ, hogy 
feltételezhető, hogy tényleg B kivandorló rokona küldte 
ll. bBjójcgyet. Ezen záradék hiti.nytíban a csendór, vagy 
rendóri közeg távirati kérdést intéz a. községelőljáró-
8ughoz annak közlése végett, vajjon igaz·e, hogy azon 
községb()!i kivándorló hajój egyet az illetó rokona. küldte. 
Mig ezen \"tilasz megérkezik, addig B.. kivnodorolni szán
dékozót figyelmezteti, bogy a vlilasz b{lvállbm vegett 
tartózkodjék nzon községben, hol ezen ha.jójegy Atvó
tole tö,tónt. Ha nz illetékes községelóljó.ró azon választ 
adja. hogy nem rokoD, de ügynök küldte fl. bajójegyet, 
akkor a. hnjójesy nz utnzónak vissza nem adandó, ha
nem a hnllirrendörkltpitányságnak jelcntóa ' kiséreteben 
bekiilrlcndö. 

A Imjójegyoknok küHóldi Cl!lége.k ,mal "aló elli.rusi
lása körül ugyanis számos viR8r:aóltis törtt�D1k. Igy pl. : 
a bremai Mis!'Iler czóg sokszor küldött ml\r hnjójcg,yct 
ki"ilDdorlókllnk kűlön(..,le {eladási helyekről nzzBI 1\ ki
tnnilllssul, hogy a hajójegyról IUlibH�k !lzt, bOJl�' nit 
rokonaik küldtók. EZl'D vissznéltiB m('ggntlúsa veRet! ke.lJ 
Ro közsege.lölj ilróellg ig81.olo zllrndéka 

A ki"úutlorlÁluól Hzóló tönény nt' ml'snk nemz�tgn1.· 
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d8BOgi �rdl:ket :"lzolglil, hanem védelmet nyujt a gyer· 
mekekntlk is azon lelketlen BziiJők ellen, a kik vagy 
kisüő nélkül nka'1ák öket a nagy útra küldeni, vagy 
gyám nelkül akarják őket ittbon hagyni. 

E törvény biztosítaDI akarja. továbbá a badköteleBc
ket a haza oltalmára, 8 érvényt szerez a törvény bűn
tet-d erejcnck a l,üntetés elő1 menekülőkkel szemben. 

Mig tehá.t 8. csupán útlevél nélkül kivándorolni szán
dékozókat II törvény büntetéssel nem sujtja, mert a 
kivándorló csupán a hatóBág elé IJesz illitva ft ott tór
tént kiballgatás8. atán ba zB.száUittatv8, vagy toloDczol
tatva, p�nze pedig utá.na küldve, hajó- és v8.Buti jegye 
leioglalva., addig II netán gyermekét teljesen elhagyó 
szülö. a védkötelezettség elől menekülő hadköteles. s a 
büntetés elöl megszökní szándékozó terhelt a végre
hajtásról Bzóló törvényczikk 5. §-ban megjelölt hatóság 
által meg is lesz büntetve. 

Szólnom kell még az ügynök ökről, kik a kivandorhist 
legtöbb esetben kőzvetüeni szokták. 

A törvény 7. §·a kjmondja, bogy azoknak, kik a. ki
vándorlók szállitaelÍVaJ akarnak}oglalkozní, erre belügy
miniszteri engedéJylyel keH birniok. De ezek engedé� 
lyük daczB.ra az érdeklődőket csakis a menetrendre. el
látásra és szállítási dijakra nézve világoeíthatják fel. 
de a kivándorlá.era csábitaniok, a külföldi viszonyokat 
Ísmertetniök akár szóval, aka.r irás, vagy nyomtatvá.ny 
által nem 8za.lJad. E czélb61 az ügynök oem háza.lha.t, 
közbenjárási dijakat otm szedbet, utielőleget nem ad
ha.t, s a t-örvény �. §-ban felsorolt, vagy útlevéUel el 
nem látott személyekkel szállitáBi szerződést nem 
köthet. 

Ha tehát Bo járór valahol ily őgynököt vesz észre, 
lege1sóbben is kérje elő engedélyét s azután ellen
[jrizze mfiködését, nem-e ötközik az a fent vázolt 
li"'lnmkba. A fentiekben kihágáBt elkövető ügynök kel 
szemben a törvény alapján járjon el. 

Sz(�rzödé8ek megköw8ére, mínt már emlitém, csak a 
.Cunard. és .Adria. tenscrbaj6záHi részvénytá.rsa.sá.g 
vállalkoz6inak ad engedélyt a kormány. Az .Adria. fiók 
váJlalatoka.t. i1Jetv� irodákat tart (enn CBa.czán, Kirá.ly. 
hidán, Poz8onyban, Lajtbaujfalun, Lajtha@zentmík168oo. 
Mjnden más flzállitásj vá.llalat engedélylyel nem hir, ti 

ezek ügynökei [l.iljeJentendők. fl a7. ezektől szá.rmazó áa 
a kivándorlólmái levtí haj6jegyek, levelek és nyomtat
ványok • batárrendőrkapilány.ághoz heküldendők. 

Az alábbi <B engedélylyel nem biró v,malkozók nyom
tatvánY' inak lef(Jglnl.á.8a. hírói határozattal már eddíg is 
ki lill monrJv� élj pf!fUg á. Misfder F. brómai czég. Il 
&harlacb Lajo>: é� tárEiJi. hamburgi czég. a. .HafJlI..C( ' 

• Wif:'Dí (;zég, ft, .f1.ed Star Line. czég, a. .Froudherg �f. 
(j.;. antwerpf.!ni ezé�, a -H. Sö(let. brémai ezég, a. 
.:J1. 8cbyru. antwerp,-,ni ezég, t Falk éH 'fársa. ham. 
b1'l1�j (;d:v. • •  F . . 1. Rkala. newyorki e;'ég, .B. KaraJ 
bug, t.mmburW cz'�g. a -Holland-Amerika. czég stb. Az 
itt fdMroll vl.ll.lko7.6kV,1 küldött nyomtalványok, lcv.
ltk I;I!I h�J6jf.:({yl.!k h:((Jgl&.látJa v6gett azonlian fl cBCndl5r 

az illető Id\'ándorlón sZt'mélymotozást nem {ogana.toijit. 

hat. mert a bünvádi perrendtartás értelmében személy

motozDs ('SIlk bűnt.ett, vagy 8zaba(lsngvesztésseJ bün
tetendő vetseg miatt eHogott, elfogandó, vagy elö\'e
z&tendö egyenen foganatositható .. má.r pedig ft kiván
dorló ('sak a kivándorllÍBi törvény 2. § nak b) eset.ében 
tekinthető ilyonnek, egyébként nem. 

Az útlevél nélkül ki vlÍndoroln i szándékozókka! szem
ben a csendőr ezirá.nyu eljárása amligy iB tárgytalan, 
mivel ezek, vfto"Y a kikre a törvény 2. § ában felsorolt 
gátló körülmények f.nnforognak, az fi. §-ban fol80roll 
hatóságokhoz, illetve a hatán·endőrkapitányi hivatni
hoz, Ia.kóhelyűkre való visszaszállitás vcgett amúgy ia 
e!öáUitandók, s igy ez alkalommal a renntidézett nyom
tatványok, levelek, b.jójegyek tőlük ott, motozás utján 
ugy i. átvétetnek és lefoglaltatnak. 

Ilo. azonban az il lető útlevéllel el van látva, B a 
2. §-ban felsoroli gátló körülmények nem állanak fenn, 
Wlük a külföld, váUalkozókt61 eredő nyomtalványok, 
levelek és hajójegyek kényszer úljan el nem vebetök, 
banem csupán elkér�ndök B bo. nz illetők azokat it 
c8endörnek átadták, azok lefoglaláB végett a bat,;,r
széli rendörhatóBágnak indokoló jelenté.sel bekül
dendök. 

lIa pedig a csendőr nem kiv;,ndorlónál találj. eze· 
ket, hanem tudomást szerez rólll.J hogy ezek póstán 
v9.onak, vagy onnan valakinek má.r kézbeei ttettek, le
foglalásuk végstt a batárrendörkapitány,ágnak, főszolga
birói hiva.to.lnak, vagy az ügyéBz8égnek jelentesL tesz. 
azonban e czélból sa.já.t kezdeményezésére, felbivá.s nél
kül bázkutatást, vagy RZemélymotozáBt nem tartbal. 

Ha. azonban ezen nyomtatvá.nyok nyilvá.noB helyen, 
pl : a mostani bevándorlók valamelyike által "ét· 
oBztatntlnak, úgy a. csendőr a szét08ztó.st megakadá
lyozná, B a szolgálati utasibi8 laG. §-nak, rendelke
zései szerint járna el, s ba ily nyomta.tvány falra fel· 
ragasztatni:k, hogy a járó.kelők azt OlVIl�ha.B8ák, úgy fi 
kOZRogelőljáró.é.g révén nz ily (elrag .. z sllávolitá,. 
iránt intézkeclnék. 

Az ügynökőkön kivül mngánoBoknak Bem 8zabad nyíl
vánosan kivá.ndorlásra buzdítani. Ezzel rendszerint 11 
már külföldön járt kalandorok szoktak foglalko7.ni és 
ped'g v!lj(y "' ügynökök megbizá8ából, vagy I), baza 
irántI ellenszenvből A 0ZI)k kGlönösen a falusi korcs�ákban bor é. pMinka mellett bolonditják II. népet. Az 
JJy kaln.ndor a korcsmában kivÓrndorlásra csó.bító be
szédje miatt a (tiltanuk neveinek feljogyzése mellett 
leljelentendő. 

E miatt w/,onba..n szükségtelen a. osondőrnek II korcs
mában

.
le8lJe {dJania, hanem a besugó, vagy korcsmá.

r�H ó.lhl�sa alapján u. ted1l.!Jtet és tanukat .cgyH7.CrÜen 
kJkórd�zl, fl fl tónyt't.llJíRI ezek alapjd.n ú,llo.píldo. meg. 

A kJ v(lndorlú.Ri törvlmy egyes rendclkczéaciflok köny. 
nyobh mfJg6rthotlifle végett móg IiZ alú.bbin,kat tfLrtom 
feJemJítandőkflok. 

A belügyi kormá.ny oly államokba, melyokben n Id-

, 
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vándorlók élete, erkölcse s egészsége veszélyeztetve van, 
megtilthatja a kivándorlllst. 4ly Braziliába és ójabban 
Canadába a kivándorlás meg van tiltva. 

Utlevéllel ellátott. és l<ivándorolni szándékozó véd. 
köteles csak akkor tart6ztatható fel, ha uHevblének ér
vénye már pár Dfip mulva, azaz mielőtt kü1(öl<lre erne, 
lejár. 

A kivándorolni szándékozónak a következő pénz
összeggel keH elJátva lennie. P l : rII. oszt, vaautjegy 
POZBa ny tól Budapesten át Fiuméig 1 7  koron •• bajójegy 
Fiume New-Yorl{ t 90 kOl'ona, Amerikában néhány 
napm való ellátáSTa 50 korona = 257 koronával. 
A hamburgi, brémai útvonalon 280, a rotterdamin 290, 
az antwerpenin 270, a hawreín pedig 2G5 korona. uti
pénz szükséges egy felnőtt egyén részére Poz8onyb61 
8zti.mítvn, ha az ílIetőnek még sem hajó-, sem v8.suti 
jegye nincsen. 

Ha valaki meghatározott időre Austriába akar utazni, 
ebben nem gátolható, noha A ustria is külföld, de gaz
dasági szövetségben lévén vele a nem kivándorlás czél
jából oda u(azók ebben nem gátlandók, s ezektől oda 
útlcvél Bem kérendő. 

A � LandwirtHcbaftskammer für die Provinz Posen., 
németországi vó,lla]at t61ünk évenkint mezdgazdüsági 
munkásokat szokott BzerződtetnÍ ; a kormány ezen vó.l
l alatnnk szintén megengedi, hogy egy ide küldött tiszt
viseJöjável II szerződött munkásokat innen útlevél .nél
kül elazállíthaBBa. 

A kivándorlás titkos közvetitésével foglalkozó koros
múrosoktól feljelentés csetán az italmércsi engedély is 
megvonatiJ{. 

Az útlevelen megjelölt útinlrnytól senkinek sem sza
bad eltérnie, s ur ki ezon raj taéretik, az nfnzlÍsá.bnn 
feltllrtóztatandó as az útlevelben kijelölt útirány betar
tására szoritandó ; ki vételt fiZ az cset képez, ha a 
• Cunard. haj6in el nem tért l1lll8ok az ,Adria. ha.jóin 
akarnak ula.zni ; ezeknek meg van engedve. hogy a 
Fiumén át irányitott útlevelükkel az éjszak-nyugat
európa.i kikötökbe utazbllssB.oak, de ez esetben az 
�Adriall őket ignzoIYán)'nyal és hnjójegygyel lá.tja el. 

Végezetül meg akarom még jegyezni, hogy maga II 
korm/íny is beiMta, bogy mindezcn törvónyes intézke
désekkel a kivúndorllÍ�t legfeljebb megneheziteni és 
csökl{ente.ni lehet, de megBziintetni nem, s egyedül 
czélra vezetőnek ar..t az utat tekinti, ha. il. hat6Bu.gok II 

kivándorlás okninfl,k felderitóaóo éR mcgszüntetésén fá· 
rndozna,k. Ezt olőmozditandó ug,Yn.ncsak fL oS(:lndőr oz, 
II ki ú tcltÍntatben közvetitő SZCrApl'e yn.n himtva. 
A közBI\gek pOl L)'{�zRsal{Qr. a IDn.gánosokkol folyb\tott 
beazéJgeté8böl neki VRn legjobb olko·lma azon socialis 
bajokllt megismerni, melyek különösen fi munl{Rs népet 

fi kivándorJúttrn. bírjuk 
Néhol I� lelketlen hórlőlt s gyári viszonyok. másutt 

fi. rossz t-ormÓR, emitt flZ ipari munka hiányo, aVllg,v av. 

{dtu,hínOH drágIlRúg lohetnol, ozon l)t�jok, mik It teuo

trtlfln nópot n holdogullmtus mds -út jám terelil" s Ic, 

bet, hogy a hol a baMság a nép érdekét szivén viseli, 
a csendőr által megismertetett ezen bajokon segitve is 
lesz, mely esetben a kivándorlás ha nem ia szünik meg 
teljesen, mégis bizonyára csökkenni fog, mert Bo meg
elégedett <lB biggadt gondolkod,ulU nép kalandokra nem 
adja fejét. 

A Sajóvárkony község határában történt 
gyilkosság lefolyása és kinyomozása. 

J{üzli : Sfemnky Lajos c.send6rföhadnu.gy. 

A rimamurány-salgótarjáni vasmű részvény társaság
nak Ózdon is van egy nagy vaserez olvasztó es vas
gyára. A gyarba szükséges szenet a környéken levő és 
Hzintén a. gyár tulajdonát képező Bánszállás, öomsály 
él:i Vojacs nev ü sz-énbányák szolgálta.tják, mely bányák
lHlD 1000 1800 munkás Rzokott dolgozni. A munkások 
�i fizetése 5 6 hetenkint történik oly módon, hogy 
Ozdr61 egy gylÍri kocsin a. pénztárnok és ellenőr a pém"t 
ma.gához véve. egy fedezetre kirendelt csendörrel együtt 
II bányábn megy, Igy történt ez folyó. év január hó 
l :!  én is, mikor a bánszállási bányában dolgozó mun
IUlsok kifizetésél'e Zsarnay Mihály pénztá.rnok és Nagy 
Bertalan ellenőr 38,400 korona pénzzel, egy gyári kocsin, 
mely elé két ló volt fogva s melyeket Fnbó István 
kocsis hajtott, elindult. Az 6zdi örsrő} fedezetre Galaba. 
.JÓzsef osendőr vezényeltetett ki, ki a kocsis mellé ült. 

Bánszállás Ózdtól 7'7 kilométernyire fekszik. Odn 
menet Sa.jóvárkony községen keU átmenni, mely község 
Ózcltól 3·8 kilométernyire van, Sajóvarkonyon tul egósz 
BárnszúUáaig CSBrk mezei ut vezet, a maly ut a kis 
Bükkhegység aljábnn megy egész BánszAlltiBig. A begyek
ből két völgy nyilik ezen utrn. Az elBő, a mely Sajó
várkonyhoz II! kilométernyire van II Sza160za, II má.aik 
pedig, mely ehhez egy kilométernyire van o. Hetény 
völgye, Ezen völgyekbeH a hegyekről lefutó viz 8. szá.ntó· 
földekre folyik, azért ezen két völgynek megfelelően, 
ezen a mezei uton két hid van, u. m. Il szalóozlli és 
o. hetényi hid. A hetényi hid négy lépés hosszu, g I , 
lépés széles ; a hid alatti nyílás az árok fenekétöl a 
hid padlójáig 90 czcntiméter . 

A gyári kocsi, n mnr emlitett egyének kel éa pénzzel 
f. óv januM hó 1 2-én reggel pár perczezel hat óra ntAn 
indult el Ózdról. Az nap ködös és 1 2  fokos hideg idö 
volt. A kocsin üldk, 3- csendőr kivét-elóvel, buncllikba 
takfirózva ültek, Galaba csendőr fején hóaapka. is 
volt. Pél hót óra lehetett, mikol· fL kocsi ll. hetényi 
hidra ér.kezett, A mint a lovak hLbl1. Il hidon megdob
ban! fl bid két végén lovő nyiló.sból II kocsin ülókre 
két Íövés dördült ol. Ev.en lövések közül n. jobboldali, 
maly golyó. lövedék voll, O.l.b. esend6r� jobb b.llln· 
tókon, u bnloldali pedig, mely futól'a (borsó nagysngu 
serátokra) volt töltve, Galaba csendőr szivón itt. mell
kllsába furódott 8 egy szem serét pedig II bal ohInli ló 
czombjll.t is találta. GfLlaba csondőr egy szó nélkül ször
nyűt haJt H lL koosira, n. báta. mögött ülö Nagy Bertalan 
tiRztvieelli ölébe hanyatlott. A lovnk rtiszint II lövést61. 
l'őszint mert fl? egyik Berótet is kapott. megriadva, 
fuh'lSDl\I{ erodtek, mire a merénylök móg két lövo,ü 
tottek utt'l.uok, mely lövósek egyike fl koeaiat hli.thn. 1\ 
másik pedig Nagy Bertalan tiBzh'ise}öt hátba OR fejbu 
tah\lln. ]�rre fl sértotlenül maradt ?;!;arnny Miluil,Y 
pónztnrnok fi. koosiról felngorva. n holtnn 11IHm hnnj'n.t1o 
cRundör kezóből ft feg)'\"'c-rt kivette {Is Il?t kit\ltottu., bogy 
11Sl'gitség, mhlók, gyilkoBoll ! .  a hMm rordl1h'u II csundör 
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Az -UJu �logyarQT8.zlig. Il ü·ogon-n. 

Kft-rtyliz6 mllgyarok 9.1. Oezo/l.non. 
'{épek egy klv(UH]r,rlftfll lIa.J6r6J. 

fegyverével Jőni aknrl, de Dem iBmerve fl. fegyvf.lT ezer
kezeMt, azt �JI:,ütní n�r.o tudta. Erre fl. merényMk mp�
ijedve, fl. Bbkkhef(yld�gr(� futottak 8 aDf.1kül, hogy valamit 
dvit�k volna, !lZ f-rdőhen (�ltÜDtek. Zsarnay �fihály, 
mikor bá.ha(ordllJt. mível o. kOCHi a. betfnyi bidtól már 
1.0(, MJ)é8rJyjn� V(Jlt - miu�n J.;öd ili. meg még 
brJm14Jy is V(JU. mlbk két a.lakot Ját-ott a hegyekbe futni, 
3TJél kfiJ, hogy lJ. !" gcfI(;kIiJYEibb HzeméJylei ráRt tudta volna 
fújuk flA1Dí Y-i18rnay fl gyt·pJi.ít h7.él,e v{;ve, a j'J vakttt ft 

betónyi bidt61 340 lépés ttlvol.ágra, oz \lt161 balra beDI 
a szántóföldeken megn.lIitotta ri n pn.pírpénzt, valamint 
a mc�bfllt csendőr fegyverét mngtíhoz vóve, fL szá.ntó. 
röldekeD kore""tül, a bely.ziDébez körölbeJül kót k ilométer 
távolságra lcvl) czonteri vaHut áJJomásrB. fu tott, hODnan 
egy éppen odaérkező tehervonat lokomotivján Bnnazó.l. 
lállra ment. A kOCf�in IL meghalt csendőr éH n. két ORrI.
méletcn kívül levő sobesült ogy6nen kivül még �W kilo
gTflDlW ezüstpónz mlltndt. Nagy BertalAn tiBztviRelö 

• 
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Amoriku. m{�T baszik. 

később magához térván fl, lovn.kl'l� eJinditoUn, roely(>J( 
azután mAguktól bementek Bánszn,lJnsrn, A göröngyös 
szántóföldön azonban JI. cson dőr bulhija és ft hnJnloBnn 
megsebesült ItOcsia leesett B igy cBak Nogy BortaJn.D 
moboteU bo fi. kocsin Bno8zlÍlló.sra. Zsarno)' pónzfl�rnok 
az6rt Dem ment bo kocsin BÚoBzn.llásra, mert ftZ ut 
Sl1j óvárkonytól BhnÁzó,llftaig a Bükkhegy nljáhnn jobbra. 
egy fólkör .lnkb.D k.nynrodik " attól rólt. hogy Inliln 
móg BllDBZó.l1ó.a (elé is morénylölt vnonn.k 1\) rej tőy'y(l, 

Snjóvárkonybn pedig azért nom ment vissza, ul ort 
c80tlcg fl. két morénylli meg reá lőtt volna. Jgy tehM 
It heJy Hzinétdl balra ea kissé eJóre le"ő irányhnn II 
cy.ontori vmmtltllomósr& futotl 

Fabó Istvnn koosis kapott sérllhiseihen lHI.l'om nap 
mulva me�bnlt. Nagy Bertnhm hivn.tnlnok óletvl'Bt.ólye
sen mog8eheAiill, ZafttDfly Mihály pedig- ll. kiállott iv.gnl. 
mnk mintt ol)' lelki n1hll1Othll jutott. hORr nn'ofli �)'t�gy' 
kezeléR nlntt lill. 
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A nyomozasr&. clóhh )lóritz László badnagy. majd 
Stenszky Lajos főhadnagy parancsnokságfl alatt. Daróczy 
Endre edelényi, Matuz György sajószentpeteri, Fejes 
Ist\'án ózdi járásörme�terek, Ligeti János rudabányai 
őrmester, -Ambrus Péter szendrői, Keresztes Mihruy 
ónodi, \aszla\'ik _.\.ndtás szilvásváradi czimzetes őrmes
ter es Rusznlik András jardánházai örsvezető örsparancs· 
nokok es 311 csendőr összpontosittatott. A tettesekre 
néz,e senki sem tudott felvilágosihist adni. A belyszinén 
két kilótt lankaster töltényhüvely maradt vissza. Azon
kivül • hidt,,1 • Bükkbegynek lellele a hóban négy 
ember nyoma látszott, maly nyomok valószinűleg a 
tettesektöl maradtak vissza, mert bár hegynek felfelé 
mentek, mégis a nyomok e-gymástól 120 cmtr. távol
ságra -voltak, a mi azt mutatja, bogy futottak. Ey,en 
nyom egyike egy közönséges csizma talpba való fejes· 
szöggel egészeQ tele vert czipöta.lptól származott. a 
másik nyom pedig olyan czipötalptDI származott, melynek 
széle szón-ányosnn kapcsos fejü, ugynevezett jégszöggel 
-volt k iverve_ A mnsik két hibnyom minden jel nélküli 
czipöWI származott. A nyomok a Bükkhegy tetőn levő 
Kapudi puszta irányában vezett-ek mindaddig, mig a 
puszta köze1ében levő s több irányba.n vezető kitaposott. 
gyalogut-on el nem vesztek. A kapudi pusztán Boros 
József kerülö lakik, kinek két darab két-két csövű 
vadaszfegyvere van. A gyanu eleinte annál is inkább 
reá és három felnött fiára irányult, mert az egyik 
fegyveren egy friss vércsepp találtatott, melynek ere� 
detet egyáltalán nem tudták igazolni, továbbá� mart az 
üreg Boros és a legnagyobb fia, a 27 éves Józsi kinek 
semmifél� foglalkozása nincs, a gyilkosságot m�gelözö 
este II ket fegyverrel Sajóvárkonyban jártak . Gyanu
siha volt még Eke Rigó János sátai lakos, ki  a mereny# 
letet megelözö este Sá.laról egy kétcsövü vadászfegy
verrel apósához, Runa Ferenczhez, egy rossz birLen 
álló sa.jóvarkonyi gazdához jött. Gyanusitva volt még 
t-Ovábbá MészlÍros János sajóvárlonyi lakos, ki azelőtt 
a szöntkezet.i korcsmában volt korcsmáros, de mivel 
nevezett iszlikossúga es megbizhatatlansága miatt a. 
rábízott anyaggal és HalJa! elszamolni nem tndott 
állásat veszt�tte s azóta dologtalansággal és dorhézolas: 
sal töltötte idejét, A merénylet otaDi napou pedig bir
telen elutazott Aradra. 

A ket Boros és J�ke Rigó .T ános a feg:rverekkel 
!!gyütt örizethe vétetvén, a nyomozás megindittl\tott. 
Mészáros .Janos eIóvezetéae végett- az aradi rendör!,lég 
megkerestete�t . � A k�t Bor?s beismerte, hogy a gyilkos
�?8ot megelőzo este a ket fegyverrel Sajóvárkonyban 
Jartak egy rokonuknál. a hol a. másik két Boros fiu 
tartózkodott, kik II vasgyárban jártak. Miután az erdőn 
keresztül mentek, a fegyvert biz.tonsÁ.1'l okáért vitték 
magukkal. Eke Rigó János szinten azt adta elő hogy 
a . fegyvert bizton,ág okáért hozta magával S'Máról 
ml�e� a� erd?n keresztül jött. Mindhárom egyén család: 
tlllll&l blzODyltották, hogy az éjjeli a laká,ukon töltö! . 
tek_, � szomszédok pedig bizonyitották, bogy a merónylet 
napJanak reggelén t j 7 óra között mindhárom egyéI\t 
otthon látták. 

Idő�ö,:.
hen _8. vasgyár , igazga.tósága J OOO korona. jutal

mat tnzott kl annak, kl a tettesek nyomára vezet. 
1fnlt bó 1 7-én el'Jte Aradról M�szároR Jánost is elő

vezetU!k, ki .míután �it�lt �,rdE:mlő tanukkal b�bizonyi. 
totta, bo

,
gy }anu�r h(J J 1 -rol l i-re menő éjjelen egéKz 

1 2-(.n (h::1eJott kilencz óráig Bajóvárkonyban különböző �orep:mákban �8 �áv��Makban, töbhedmagával mulatott, es a mutrtylr-t J(JcJ{m IhIJesen r<!8zeg á11apotban volt 
t(Jváhbá miután fid is hel,izonyiwtta, bogy Aradn, � 

máj' előbb elutazoti neje után ment, még azon ajjel 
sZllbadon hocsattatott. A két Boros es Eke Rigó János 
még őrizetben tartattak. 

Mikor mult hó 1 7  ·én Mészáros Jánost elővezették, 
Bari E�zter férjezett .Argyelán Simonné, czigányasszony, 
ki aHor mint cseléd szolgált Miskolczon, szintén azon 
msnti kocsiban uhtzoU, a melyikben Mészárost hoztá.k. 
Ott ball otta, hogy Maszárost azért vezetik elő, mert n 
gyilkosság elkövet.ésével gyanusittatott. Bari Eszter 
lillitólag egy Özdon levá czigánynál tartott ruhá"aláért 

utazott. A Sajóvárkonyban lakó atyjával haragban volt, 
oda nem mert menni, de mivel Albert nevü öcscsével, 
kinek előbb házát eladta, beszélni akart, egy ismerőséhez 
Csipkés Györgynéhez ment SajÓ'várkonybn s Albert nevü 
öcscsét oda hiva.tta. NevezcUel az udvaron tnlálkozott. 
ki pénzt kért töle, hogy Amerikába mehessen. Bari 
Eszter azt mondta, bogy : .Minek mennél te Amel·ikába. 
"'an itt jó kereset, különben nekem nincs penzem. o 
Erre Bari Albert azt mondta, hogy : ,Minek itt már 
nekem az élet, nekem innen mennem kell, mert é n  
öltem meg a csen dór t Pestnval p  ta bátyjával). o Megbuj 

tunk a hetényi bidnál, előbb egy másik kocsi jött, 
Pestu már lőni akart, de én mondtam neki. nem ez az, 
ne lőjj ön, nemsokára jött a gyári kocsi, reá löttünk, 
de a lovak elszaladtak. II Ezen beszélgetés után janUM 
bó IS-án Bari Eszter visszautazott Miskolczra. s 
miután most már tudta, hogy ki ft tettes s m i  vel látta, 
bogy Mészáros Jánosra gyanakszik a csendőrség, bogy 
testvéreit kimentse, még aznap elment Bulyovszky 
Gusztáv miskolczi kir. ügyészhez s ott a következöket 
adta elő : 

- Január bó 1 7-en Sajóvárkonyban voltam s az utczán 
Mészá,rOB Jánosnéval találkoztam, a ki sirt. Megkér
deztem töle, hogy miért sir, mire nzt felelte, bogy 
megmondanám magának Eszter, ha nem adná tovább. 
Én mondtam, hogy csak beszélje el a baját, mire Mé
B;.o;árosné azt monclta. bogy megmondom magának Eszter, 
de ba másnak', elbeszéli, agyon lövöm. Erre azt mondta, 
hogy nz én Janosom (az ura) lötte agyoD a csendört 
Molnnt Józsival meg a két fiával, a Idk a hetényi hid 
alá bojtak. 

Bari Eszter még elmondta a királyi ügyésznek, bogy 
ezen vallomást csupán csak a saját lelkiismerete meg
nyugtatására. teszi, mert fá.j neki, hogy ártatlan em
berek vannak eHogva a gyilkosság miaU. A kitüzött 
1000 �orona neki eg) általában nem kell. Kijelen
te�te. m�g. ho�, e�e� v�110�á8at" e�küvel is kész meg
�rősltenl . A klraIyl ogyesz Jegyzokónyvet vett fel Bari ��,��terrel B úgy ? 

,
mint Algay Vilmos kir. �lügyész i s  

KlJottek II belyszmere s úgy hléBzárosnnk mint felesé
gentl� őrizetbe vét�lét rendeltek el. A nyom�zti,8 folyamán 
MéRza.roA, valnmmt Molnár Józsi a. liát fiával annyira 
igazoltal< magu

.
kat, bogy fl l.egosekélyebb gyanl1 sem 

férhetett hozzáJuk. Erre Bart Eszter eMvezettetett de 
megmaradt úlli tása mellett ; megmutatta Sajóvárkonybu fl 
ho�y hol találkozott Mészárosnévai 8 köriilbeJiil �)3(j 
lépésnyire kis�rte. 

- ' 

Ezen hely a. község legnépesebb utczójlt de Bnri 
Eszter nem t�ld(ltt. tnnut megnevezni, a ki 6t' Mésznros 
névaI beszé,lm látta volna, Ennek da.ozára a kir. ügyész 
előtt 8zeruebe mondtu MésztÍrosnénn.k IUlitli.sait s azt 
mondta" hogy bn felakasztanák, még az aknsztÚI\ alól 
18 azt k!ó.ltanli., hogy Mészárosné beszélte neki nz ese. 
tet: Bnn �s.zter már 28 hónapi fogságot ült cSIlIns és 
oklrathe.mI8Jtó.sórt, igy szavának annM l<evósbbó le
hetet,t hitelt adni, mert megállapittntutt, hO{lY Ö Mi,szn.
rOBneva1 80ha semmiféle összeköttetéHben nem VQJt R , 
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Mé8ZáTOB�é egy jobb családból való asszony lévén, ki. 
zlÍrtnak latszoU, hogy ha még az ö ura követte volna 
is el o. gyi�kosságot. ezt ö egy jött-ment czigányasszony
nak elbeszelte volna. A kir. ügyész Barj Esztert szaba. 
don akarta. bocsátani, mert hamis vádért nem lehetett 
vád alá helyezni, miután ö Mészárost nem vádolta 
csak azt állitotta, bogy ft. felesége ueszélte el neki a� 
esetet. Kérésemre azonban átadta ft nyomozó járőrök. 
nek" Ugyanis ekko: már világos volt előttünk. bogy 
BarI Eszternek tudnI kelJ, bogy ki a tettes s ö csak nzért 
találta ki e mesét, bogy ezzel az igazi tett-esekröl fl 
gyaDut elterelje. (Vége köv.) 

Az én első szolgálatom. 
(Eyy "sPIldó" napl6jriböl.) 

Irta : p(f'ilrer J\ciroly csendörsztl..zados. 
(V'g'). 

Majdnem egy órai gyalogltis után délután 4 óra 
tájban érkeztiink meg az orszngut melletti akúczrliktól 
körülvett, nagy kiterjedésü tanyához. Utközben két 
bácsföldvári fuv&.rost uttendöri kihágáson értünk, mert 
az uttesten étettek. Ezen eselnel csak azt találtam 
megjegyzésre méltónak, hogy az éD öreg örmesterem 
mily furfangosa.n állapitotta meg az atyafiak személy
n.zoDosságát. Ó előre tudta, hogy az ily fuvaros népnél 
Dem szokott semmi féle igazolvány lenni, s ha kihágá-son 
éretnek, álnevet és illetőséget mondanak be. Ugy járt 
tul örmesterem az eszükön, hogy fl mint rajtok ütöt
tünk, elkülönitette öket egymástól, s külön-külön kér
dezte ki saját és fuvarostársa neve és illetöségét ille
tlSleg. Álneveket ekként be nem mondhattak rt nélkül, 
bogy ellenmondásba ne kerültek volna egymással. 

A tEtnyánál örvendezve fogadott benniinket az ispán, 
s kérve kerte őrmesteremet, hogy járjuk be nz udvart 
és istállókat, hogy lásson bennünket a tanyai nép i 
mert, mint {) mondta, a lelketlen szocziálista izga
tóknak egyedüli ellenszere II csendőrszurony és 
tollns kalap. Hogy kéresét készségesen teljesitettük, 
minden áron megnkart vendégelni. Nagy önmegtuga
dás és lelkieröre van szüksége ilyenkor a osendőrnek, 
hogy ft szives hivást el ne fogadja ! Örmesterem jól 
értette 8 módját hogyan adjon kosarat sértés néJkíil. 

A 6 órás hosszu pihenőt a. következő tereptárgyná.l, 
a dancsi ntkaparóhn.?inll.l töltöttilk el . 

Csendőr volt n go,da 5 ev elótt; bel.szerBt.tt egy 
Bznkáosuéblt ; mikor altiszti iskolába Ilokarták voluft 
előljá.rói küldeni, kilópett es szive vá.lasztottját feleségül 
vevén, hosszas küzködés után utkapnró lett ft dancsi 
megyei utvonalon havi 50 koronn fizet essel. Az6t,a, mtir 
három borzas gyerekkel szaporodott a házt!\jn ; csak a 
fizetés maradt i\ régi, egyéb .tttlinden rosszabbrn fordult. 
Nem pannszkodott gnzdánk, sót Löle t�lh6töleg szápit
getni igyel{ezett helyzetét, de mindenről, mh'e tokilltók, 
leritt a nyomor, az elégedetlenség. 

Jó) t.rtottuk n htll'om lurkó t fl járórtnskllból előke· 

rűlt kcnyarrel és változatosslÍg kedvéért n tüzuél meg
pörkölt sznlonnn\Tnl. AtyjnlutJ is megvignsdnlta órllloB-

- �. -

terem egy pakli limita dobánynyal ; azttio ugy, a mint 
voltunk, ülö helyzetben, örmesterem ti. fölvetett ágynak, 
én a. falnak dühe, a jóllakott gyerekek "ig zene-boná.ja 
közepette vegigszundikáltuk a pihene,ne szá.nt időt. 
Jobb alvns esik igy. mint semmittevés után úgyba.n 
tollas cluny bá k közt. 

Éjjel Ul  órakor n kntyák uga.tftsa jelezte, hogy DnDcs 
községbe erkezt ünk. Mély sötétség borult a hnz8okra., �z 
utczá.k kibnlh\.k voltak Lassu lépésekben két utozá.t 
jártunk be már a nélkül, hogy élö lénynyel találkoz. 
tunk volna.. A község egyetlen fogadott éjjeli őrét mély 
alvásbn.ll ott talá.ltuk a községhtiz elötti lóczúra feküdve ; 
dárdaja ott hevert fi. pad a.latt. Ónnesterem ezt ö,-ato
san elvéve, a községház szalm8oföde16be dugta s csak 
aztán ébresztette fel az ört. 

- Eg,v cseppet elszunditott.a.m, - menteget6dzött 
szemét mindkét öklevtll dörzsölget'i"e Dancs község érde. 
mes dárdúsn - de nztirt jól hallottam, hogy a osendőr 
urBk jönnek. 

- Bút ti. dárdát hol feledte, Istvan bácsi ? - szólt 
rá őrmesterem. 

Hiliba. kutatott az öreg a dárda után. de azért nem 
jött zavarba... 

- Ejnye no ! hogy megfeledkez.tem, hiszen nem is 
hozhattam ma. maga.mmal ; ott va.n tl. kovÁ.osnáI. mert 
tegnap éjjel eltörtelll fi nyelét egy orda.s kutyll. hlí.tán. 
HM persze . . .  persze ! 

- Mi lljság a községben ?  - forditotta másra a. szót 
örmesterem, 8 tova. indultunk. 

- Minden R legjobb rendben vnu - szólt nagy 
lélekzetet véve fl. szorongatott éjjeli őr, a mint utánunk 
indulva titkon szemeh'el még mindig dárdája utá,n 
kémlelt, '- minálunk ujslig csak holdváltozáskor szokott 
lenni s a.kkor is az égen ! 

- Bab Mátyás szabadsá.golt fegyeoozet mikor láttu 

utoljára? 
- hla szürkületkor voltam Dúln, egy bét óta az 

ágyat ayomjn. ; valami nyavalya került a de.rekl�bn. 
A felesége á.rnikával kenegeti. 

- Ni ni ! - lUllta.tott örmestel'em, n mint ogy nn-
gyobb középülethez értünk,' a kivildgitott ablnkrn fl. 
korosml1 még nyitva va.n. vil�igot hitok az ivóblln ! 

A korcsma külsö njtószá.rnyai osnk be voltak ha.jtva ; 
fi.Z ivó R.sztahit 5 6 falusi subaDoz ülte köríU s jnvt\.bal1 
hUBzouegyeztek, Ürmesterem a.z ajtót fölrimtva., ket 

hatalmn. lépé"el n ktlrtyázók mögött term att • ke.ót 
az asztal közepén levö pénzre téve hnrsnnYfin dörgé : 

A törvény nl'"óben lefoglalom ' 
HIllunrjl\bnn nem tudtalU meglillnpibtni. hogy a zsidó 

korosmúrost, ki Ro karmentöból knudiklW ki, "ngy II 
meglepett ktirty{usókat. {ogta-e el nagyobb ijedtség ? 

Örspnrnncsnokom o16bb 1\ klirtYlizókknl vegzeU. ll'öl
jogyezto ueveiket ; jelenlótíikbün megolV'llsta fi lefoglalt 
penzt B nztán n ktirtynlapokklll cg� ült  ji\1'8rh\tlklijli.bt\. 

rejtvén, n slll.ianczokat azon kijeLeDtés�{'Il. ho�y II pol,
losi kir. jl\ l'IlshiróI'u\gboz tiltott MZl'lrenosl�.iI\tt\k iizé�o 
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miatt fel fogja öket jelent(>ni, elhocsátotta. Azután II 
korcsmárost utasitotta, bogy zarja be korcsmájlit. mert 
a záróra régen f'lmult, kijelelltven egyuttal azt iR, bogy 
zaróra atbag:asa l!8 tiltott Rzerencsejaték megtüresc 
miatt a szolgabiróságboz fel fogja jelenteni. 

Később magyarázta. örmel'iterem, hogy zárórák ellen
őrzése aJkaimárai csak akkor jogosult a csendőr a 
mulalókhoz is belépni, ba - mint most is történt 
tiltott cselekmény eikövetésén tetten éri, vagy ha. 
közöttük gyanus vag}' körözött egyént lat. Minden mns 
f'setben csak 8. korcsma.ros figyelmeztetendö. esetleg a 
I'eküldött éjjeli ör utján, bogy tartsa be II zarÓnít. 
A vendégekbez semmi köze fi járörnek. 

A közpég leportyázá.sa után rövd pibenőre visszatér

tünk 8. községbázáboz. Nagyott nézett a bakter. 1\ mint 

órmesterem elöbuzta a szalmafedélból az öldöklő szer

szamjat. 
Pista bacsi ! szólt ra önnesterem kenetteljes 

hangon - latja, engem hazugsággal megléveszteni nem 

lebel Én magat barom év óta megbizbató jó újjelt 

őrnek ismerem ; ennek es nagy családjának köszönJ e, 

bogy kötelességmulasztásért most fel nem jelentem ; 

másods!.or irgalmazni nem fogok. 
KÖDyezö szemekkel fogadkozott az öreg, s ugyancsak 

osztogatta. az áldli.st további utunkboz. 
_ �em oda. Buda. ! szakitotta. félbe örmesterem, 

csak keveset pihenünk, aztá.n velu nk jön, még dolgunk 
lesz a községben. 

Lakik·e a köz8égben egy Tótb György nevü, 
4.:' év körüli ember? szólt indulóban órmesterem a 
pihenés ataD az öreghez. 

- Yan bio a·, 011 lakik a 132. bázszám alatt c8alád· 
jával. 

Nincs több ha�on1ó nevu a. községben. öreg? 
Tudtommal meg csak nem is volt. 
tr gy bát vezessen annak laka,saboz ! 

A mint a. megjelölt bbhoz értunk, önnesterem uta.
sitotta. az éjjeli drt, hogy eIdre menve, az udvarra. nyiló 
ablakon kopogjon be ; kérdezze meg, hogy honn·e a 
gazda, B b a  i�en, hivja. ki egy szóra ! Mi utána lépked
tönk balkan fl az ajt6 elatt álltunk fel őrmesteremmeJ. 

A mint az éjjeli őr hivására. kilépett elég hiá.nyos 
öltöze�ben a ga.zda, örmesterem a nevét kerdezte, s 
min6n ez azi is elismerte, hogy tényleg közelebbről 
volt ügyea-bajoB dolga a járásbíróséggal. örspua.ncsno
kom elóhoda. táskájálJól a felhivásl s fel mulat va 
• a törvfny nevébf·n. kijelentl·tte neki az őrizetbe vélelét. 
Aztan beknldte. az éjjfdi ört a szobába, hogy gyujtasson 
világoL Eis bl)zza ki a gazda nlháját 8 részére elelmi
ezert is kérjf'D. Egyenkint vette át őrmest-uam az éjjeli 
örlől a ruhadaratJokat, átta.pogatta !ol aztán ugy adog8,ttn. 
a rleliknDlmek. A mint felöltözött, utha inrlitoUuk 
magnnk .Iőll bazaf.U . . 

R�le' (f>161 laufl.nkent (lE-rengeni kezdett az é�. Hideg 

Ö'Ú 8zél kergelőzött a tájra .ztlllt felbő8 párákkal . . .  
A tovaszálló felhőkkel az álmosság is, mely reggeli 
3 1. óra között elfogott, tünedezni kezdett 8zemeim
bal . .  igazan jól eStltt, hogy örmesterem a hossza8 
hallgatás után bal kan meg8zólall : 

Huszonegy év előtt magam is olyan próbacsendőr 
voltam, mint ön ; először voltam szolgálatban egy fiatal 
járórvezetö esendő .. bajtársnmmal. Egy egyént kellett 
őrizet ala vennünk felhivás folytán, ma is még élénk 
(lmlekemben van ft borzalmas kép, mi elénk tá.
rult akkor, a midőn járőrvezetöm utasitására készen 
vett fegyverrel beléptünk éjnek idején az őrizetbe veendő 
kis loklisába. ! A szoba egyik szögletében két kóezos 
baju kia gyerek szalmáságyIiban két8égbeejlö 8ikoltá88al 
rÜl<lt fel ti.lmából járörvezetöm harsány � törvény nevé
ben. 6zavaira s ft mint az éjjeli őr kezeiben rémesen 
pi810gó gyerl.varény mellett meglátták atyjukat 8zuro· 
nyaink közt á,l1va, hozzá szaladtak s térdeit görcsösen 
átkarolva szivettépő baDgon kiabálták : _Ne öljék meg ! 
Ne vigyék el apánkat ! .  Anyjuk az ijed8égtöl baltll· 
8ápadtan, tágra nyitott szemekkel, megdermedten feküdt 
az ágyban. görcsös lélekzetvételeról látszott meg csak, 
hogy még életben VRn. Nagy fáradságunkba került, mig 
némileg lec8illapithaHnk 8 megnyugtatbattuk .rról, bogy 
rövid időn belül visszakapják a családföt. Azóta soha. 
se tettem be éjnek idején a lábam az őrizet alá veendő 
házaba, hanem mindig ugy járta.m el, mint mo.. Az 
utasitás is világosan elrendeli, hogy : ,az elővezetés 
lehető kimélettel és mindannak mell őz és ével, é8 a mi 
nem okvetlenül 8zük8ége8 .z illető egyén előálJilásánok 
biztositására, foganatosit&ndó,. Jól jegyezze meg ezt 
magának, fiam ; ba az én módszerem szerint jár e l  
mindig, szivetrázó jelenetekben nem sok rés!.e lesz az 
életben ; de az iránt is' biztositva lesz, hogy az előveze
tés es!.közlése közben orvul meg nem támadja senki. 

Rakaeok kukorékolé.sa, majd a hajnali ha.rangszó 
magasztosan felviditó hangja jelezte, hogy az örsi állo
más közelébe ';rkeztünk. Mirc o laklanyo kapuján be· 
c,öngettünk 24 órá8 8zolgál.lom végződött a nélkül, 
bogy nagyobb fáradt8ágot éreztem volna ! Uj é8zleleteim 
s derék őrmesterem jóságos oktató szavai és elbeszé
lése annyira lekötötték figyelmemet, hogy o. testi fára
dalmakra gondolni dehogy is jutott eszembe. 

KÉPElNKHEZ. 

A kivándorlás. 
Nóhány kppet mutatunk be mai szá.munkban a. ki

v{mdorló.sról. Ta.rka, szines képek ezek. A kivándorló 
b.jón ott látjuk az alföldi magyar mellett a 8zepe8i 
lótot, • bunyadmcgyel oláhi, • délvidéki 8vábot Ó8 a 
lik[l,i horválot. Dc ott látjuk az asszonyok 6s gyermekek 
csoportját iB, a mi bizony eIeg szomor u látvány. Ezek � niCK CARtER A, 

.ddl. '"'Iti·I,n' I •• é,d"k'.".'''bb d.MI" tI, .. ,é1'''k, "" Iy,k " ,k 

( C.rter a loguenill.1J11ahb amerikai detektivnuk Mélr kalnncljai\ tartnlmulak. &zeD 1(1 érdekesebb bllneeotoket Ól azoknak rénleltll!l n omoz"lIlit Niok Car-

AMERIKA �EGNAGYOB8 DETEKTIYJE I 
." m ••• b .... ,li ,I. " 1 5  krnj .. ,ár. Kopb,'6 ml�d,n." 6 • •  kl.d6b.n 
STOKOVSZKV és MIKOLASV �t��::� .. 
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bizony s8,joálatra méltó teremtmények, mert rájuk vár a 
legszomorubb Bors. Az asszony Boha-eem bir beleszokni 
az uj életbe és szüntelenül haza vágyik, a leány pedig 
rendes6n ott pusztul az idegen földön, mert uri ruhá
ban, tollas kala.ppal nem térhet többé vissza falujába, 
odakint pedig alig akad, a ki elvegye öket. Bizony 
ezek a. kopek nagyon szomoru gondolatokat ébresztenek 
az emberben. 

HIREK. 

Szerkesztői üzenetek. 
Névtelen levelekro, továbbá a szolgálattal kapcsola.

tos kérdésekre n Bzerkeszto8ég DelU vltlaazol. 
P. I • •  Az unokaöCcs_ czimü cúkk(.DCk közMeét n jÖVQ ná

munkbnn ke.zdjtik. A. .YáltozlÍsok n Icgén)'dg. fellzereléaébeul 
közlésre Dem alko.lmM. A többi közlcruénYl'i H Igy .1.. csendőr
legénysf.g érintkezése a hutóságokkal h törvónydrtőkkel szem
hen. e7.imü i,,; itt lesz át<oimitvll s alkalom adbi.n közölve_ A be
kiildiitt czikkck közlésére nem c$ak pllsdtan azok beérkez�8i 
sorrondje, hanem II közlemény tárgya, min(.mÚBége iR hefolyás
Ral \'aD. 

Cs. ÖrSl'czcti5. Minthogy az ŐT.Vf'c.r által máJ:' ((.%je t!llltébon 
felvett kölcsön az elhalt férj gyógyh'"elésére és elt!'meté!'.ére for
díttatott, ennillfogva az a férj hagyatékát jogezeriien terheli és 

A daktylOBkopia diadala. A csíkszeredai törvenyszók 
e,küdtbiró8ága előtt a mult béten egy ember állott rab. 
lássBl vádolva, ki ellen nem volt semmi egye b bizo. 
nyiték, mint bogy a helyszinen talált papirlapon, melybe 

l I
a visszamaradt anák csupán Ilnnyi öröks�gben ré!l!:elulnl.>k. a e őző eg a rablott penz volt begöngyölve, egy véres mennri a ba�'}'aMkot tl'rheló hrtoz:ís kiegycnlité�� után meg' ujjlenyomatot találtak, melyre nézve a fóvárosi állam- marad, Ha az öiwegy a tartoullót nem tndja kiegyenliteni és 

rendörség daktyloskopiai osztálya megáUapitotta, hogy hzet':lIi halasztást sem küp, a hag.vaték tárgy!Í.t kt>prző ingatlan 
az csakis a vádlott ujjlenyomata lehet. A tárgyaláson elál'vereztetését csak úgy kerülheti cl, ha az 'naszékhe� fordul 
dr. Gábor Béla rendörfogalJDazó, a fővárosi államrend- és azt kéri fel, hogy ft bagyatékot 87. nrHik javára, termé!>zete
őrség nyilvántartási osztályának vezetóje ismertette fl sen bekehelezéssel, a tartoza!; kieg.renlité!>lhcl montse meg, _ 

daktyloskopifl Iényegét es érvei annyira meggyőztek nz A bélyeget lapunk javára ben:telodük. 
esküdtbir6ságot, hogy ezek alapján a vádlottat bünös- Po�talllester Magyar. Yalkó.JÓI esik, hog,y ily Dagy elismon'�!'Iel 
nek mon dták ki. Ez a verdikt azért is nevezetes, mert sz61 az ottani örsparancsnok miiködéséröL Bir laJlnnkbrm, annak 
ez az első eset, hogy MagyarországoD & biróság tisztán sziik keretei miatt, ilyeneknek helyet ncUl adbahmk, megnyug
a daktyloskopia bizonyitásn. alapján mondta ki a bűnöst. tatbatjuk, hogy az örsparanesnok érdewei� kozvetIell eluljáró. 

Bányaomlás. Magyarorszá.g sóbányai nak leggazdagabb még jobban ismerik és méltányolJlÍk. 
tárnáját, a máramnrosmegyei Aknaszlatina. határában 13, Gy_ I. A csendl5rségi zsehkön)\' uerkesztl5.bizottslÍgallak 
fekvő és a mármarosi sóbanyák védszentjéröl elneve- tngjnib61 6.U, �t Akik a lap szú.mli.ra hármily kÖ7.öU.etö dolgot iruak 
-zett Kunigunda tárnát, fi, melynek belsejében sóból a. A folelős IZ(lrkeszt6 a szerkesztl5·blZoUdg egr tagja. ,l, A la
faragott templomában Kunigunda. napjá.n hosszlÍ időkön llok .Nyilt·tér. rO\'l'ita BnD)'ibau kiilömbözik R'7. • Apr6hirdeté· 
at igen llitogatott istentisztelet is tartatott volt, ezelőtt sek. rovatúMl, hogy az a hirIe..pokbau fol�tatni szokott szemé
ket évvel, a bú/nyá.k gyilkos ellenségeinek egyike. a. viz, lyell termószehi polómilik szá.mára ,-an rendoh'e, a hol rendeseu 
elöntötte. A bánya vezetősége az ; értékes tárna meg- kM ellonfél .�ZOktB tolJharc�{lt fl nyil vánosság eMU rueg\'hni. a 
mentésére !lnnak idején minden lehetőt elkövetett, de két " c8z(1kedő fél csstszaja igen sokszor a. biróság elem e,zokott 
azt az üzem számáTfL, minthogy a. viz benne, 11 négy elll�mullli. a miért R fclell5ss�get a lap 6Zerk(1sztl5s�ge terull� ... ze. 
gőzgéppel eszközölt folytonos szivattyuzás daeznra is. teRen nem vállalhatja. A .Nyilt-tér. ro,'nta. a fenti oknál fClg\'s 
105 méternyi magasságot ert el, megmenteni new sike- a közönség előtt BZ oAprvhirdetéseko rovltilDlil oh'aRoHabb len;n, 
rült, S csupán fl, reménye maradt fenn annak, hogy a. szt egyesek a reklam kelh'éérf, a reDt!ellnél drágA bban fizetn', 
viznek a bányamérnökök által kombinált. valamely hirdetl5suk kozlesére is igénybe ,-e8zik. ,l. Fölő" námban nem 
uton· módon való elvezetése után sikeriil ezt az orszlig n�'omatjuk. tehát mutntvnnysztÍ.mokat nem küldhetiink, de a.l 
közkincsőt képezd gazdag tárnát ismét üzembe helyezni. érdekll5dl5nl:'k IlZ órll lDegmllta�bAtjn, 6. A rendl5rfőkapitliuynak 
E tudományos számitáson nyugvó tervet Rzonbl\n fl a kinek többek közölt s detektü·-tC!bhilet kiegrnitése ia bh'a
fizika.i törvény megsemmisitette, mert a tárna feleth hha egy a kózelmuUball kiadott rendelete lIIorin\ ft beliHó 
földréteg, egyrészt a tél folyamán leesett nagy bó fel- fogyatékot az ór8Eemély�etnek arra �raewell h egyéni rlÍtermett· 
olvadl leválól kivülról, mnsrészt minden valószinüség liéggel biró tagjai,'al pótolja. A fl5kellék tehlit lIew a k\'alifikti
Rzerint fL hlrnát elöntött "iz párolgásától behilröl ntnzvn C1':'16, hanem az egyéni riltermott�ég_ 7. A cs. �" kir. kotOUBI 
meglnzi.Ilt és februnr 2:!-én délelőtt, mintegy 1 50 méter földrajzi int�"otnól Bécabeu. 

b08szu8ágban és 1 0  ---30 méter szélességben fóldreng�s- (';I'dekIJllo. l,  Az idézett rendolet �R a rulÍtorntért�kekrl51 szóM 

szerö morajjal beomlott s azóta is folyvl\st omladOZik. lR71 (On \' ilL t.-c�. arról, hO�T a mérh:kekl,t n Jl�n�lll!yór�é� il'l 

E katasztrófa után immár kétségtelenül megállapítható hival\'fI vollln ellenl5rizni, sehol sem tellZ emlitl,;;t, tie uincs kl

az, hogy a Kunigunda tárna - f\ kincstál' ős az ország lu�nfl, hog)' tÖl'\'ényllaMs6.gi intl>zkedtls fol:ytall lett s páll�\lg� 

igen nngy kárára mindon időkre meg8
,
zün�

, �üYeI- őrség - hih(\t6leg még a csendőrség slervezáse elött llnuok 

hetó lenni. A katasztrófa utá.n a hánya- e8 kozlgazgn- a fUlIkczi6nnk n tllljollitl\s6vel megbiz\'a, mort hn m(>gbilnllfl lleUl 

tási hatÓSÁgok a. voszélyeztetett ponto�on szükségesne� \'01111\, a7.1 nom is teljesi\ellJ. Alkalmilag o.\rdeklödjők n dolog 

muta.tkozott ó"iotézkcdéseket megtettek s egyesek kl- iránt " t\lllulIllyik r�nzi\g:rl5ri nl\kaszunl. 2. Ennek A kt1rdt1lillek !\ 

lakoltntasAvnl és II veBzélyeztetett terület e)zárásft"al n nl/(lcgcM megoldllsn most \au fol:roUlathnn. 3, Ha Athol�'ezéL'l,t 

netáni emberlildozntoknnk is elejét vették. A hirlapok m(UI kt'rtiletholl I1IHU óhaJtj R, a rn.ngHorh,H new INII!. t\lrölyo. 111\1\0111 
a.mf\ közlóIwi, hogy I\. beomlfts nlkalmn.vnl a sv.intél� \1'lfDin kell, mi,.,. S3jt\t kt'f1ilotél1�l ,il'e�erlt>9 (III I,u. 
megronglUódott apaRi úttosten állitólag haladt �R.y DO p, (-'.;('nch'h· Ua AZ 6Ullákként tltrlott '-a:.;)' kid.n�luj;; ('!t;I· 
6S kót gyermok R katasstrófn. ,lldozn.tául eseU volnA, IOn\szetre hll"l!lIált f(>�per, nkkor n:' I�"':�, 1.-<'J. fl. hl ,' .1l 

RZl'renCsór� vnlótlllnnnlt bizqnylllt. pontjRi fllnpjft.tl t\tl�meutl'R s I�)' 11(\111 iR k.lhor.ha!ö tol 

MIlg'fnrnn.b Piloll Né\U(11 nok Bilo.! 'I sz 1 12 1'1 1 1 e'rdeke �s,�':3:�t����: f:;kt;tl ��'�·iv����·i!J;zh8�:�t�':�� pes árjegY lckemiJen, melyet Ingyen ős bérmentve kUldUk bárkinek. ki e7en lapra hlvatko:'fk. 
SCHÖNWALD IMRE. PÉCS, órb .... t. és éhSlergy. 
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HIVATALO S RÉSZ. 
Körrendelet. 

t 31)34 j. SE. A 9j.mint.lJu Ísmdlo fegy�erek fiBm�t1ö pus
kak. karabelyok es ca.endoT .. égi karabélyok) záva.rzatának 
túlsago,:: erős lökéB�el ,aló beC!mkaFR mellett ezen fegy· 
verek alkatreszei eltörnek vagy megsérölnek. 

E szabályellenes kezelés tilos es a. töltesi fogások 

oktatótöltények nélkűl soha sem gyakorlandók. 
Kelt Budapesten, 1 !JOH. éVI febroár 2 1 -eD. 

.Tekel{ulu."y Lajos, •. k. 

Járásparanc8nok8ág felállitása. 

M. 1. számu csendőrkerület teröletén fekvó Alsó 
Fehénnegye Tövis községében létesitett nj közigazgatáai 

já.rásbaD csendórjtirásparancsDokság állittatott fel, a 
melynek vezetésével a köJtHegek törvényszerű biztosj· 

tá!lJ\ig a. tövisi ÖrSpar8.DCl:iDOk bizat.ott meg. 

ÖrsfeJáll itás. 

A IV. S2.amu csendőrkerülei területén az ungmegyei 
nagykaposi járó.sban {ekvö Hebrény községben 1 örs
vezető es 4 csendőrrel rendszeresitett uj örs 1 908. é�i 
február bó t 7· en szolgli..lati múködesét megkezdte. 

Örs áthelyezése. 

A ll. szá.mu esendörkenilet teni]eien Kraasó·8zörény
megye resiczai jli..rásában fekvő szocsani örs Ezeres köz· 
.égbe belyezletett át. 

SZEMÉLYI ÜGYEK. 

Áthelyeztettek : 

1908. evi márczius I ·ével : 

Rid Dezsö, VIlL számu csendőrkerületheli főbad· 
n.a.gy, belényesi szakaszparancsnok, aegédtiszti minc5aég
btn ugyanezen caendőrkerület törzsébez, és 

S1/'I''''' Gyözö, VIlL ezámu ""eudőrkerűletheli fő��agy segédtiszt, ezen Blkalmazása al61 va.ló egy
IdeJtilegl!8 (ólmontéae mellett, szakaszpara.ncsDoki minő. 
sfgben ugyanezen csendórkertiletbe ; Belényesre. 

Nyugállomán) ba bel)eztettek:  
1 908 mé.rczius l ·ével : 

!tffJfI.f;zÍ/)ger György. VIn. számu csendőrkerü}etbeli 
J&r�őrmes�c, a. megejtett felulvizsgálat eredménye 
alapJán. romi .rokkant, n�pfelkelé8i fegyveres szolgá. 
laha il! alkalmatlan . •  

YáIasztott lakh�lye : Rév. 

fú ss F'erencz , Ill. számu csendörkerületbeli járns· 
őrmester. Q mt:'gejtett felülvizsgia.1ot alapjá.n, mint 

.rokkant, népfelkelési szolgála.tra nem alkalmo.a.& 

Vala.ztotl lakhelye : Kispes\. 

PÁLYÁZATOK. 

Egy írnoki állás a. rózsahegyi kir. törvényszék
nel. FIzeté. pótlekkal 1400 kor. Lakpénz 360 korona: 
Magyar ny�lv szóban es irásbao. Négy kÖz�pl�kola.l 

osztály. Kezelésben Vw.ó jártasság. TelekkönYVI vlzsgB... 
Kérvények a rózsahegyi kir. törvényszék elnökéhez 

1908. évi mórczius hó 21 ·ig. 

Egy irnoki állás a szakolczai kir. járá.hiráslignál. 
Fizetés 1400 korona. Lakpénz 300 kor. Magyar nyelv 

szóban és irásba.n. Négy közepiskolai osztály. Telek

könyvi vizega. NémeL ed tót nyelv. Kérvények a nyitrai 
kir. törvényszék elnökéhez 1 908 márez. 19·ig. 

Egy irnoki állás a pécsi királyi törvényszékné l. 
Fizetes pótlékknl l·WO korona.. Lakpénz 4:W korona. 
Magyar nyelv szóban és irásban. Négy középiskola.i 
osztály. Telekkönyvi vizsga. Kérvények a. pécsi kir. 
törvényszék elnökéhez 1908. évi márczius hó 28-jg. 

Egy irDoki állás a szegedi kir. törvényszéknól. 
Fizeté. pótlekkal 1400 korona. L.kpénz 420 korona. 
Magyar nyelv szóba.n és irásban. Három ha.vi próbaazol. 
gálat. Telekkönyvi vizsga. Közhaoosá.gi orvosi bizonyit· 
v!Íny. Négy középiskolai o.ztály. Kérvények a .zegedi 
kir. törvényszék elnökéhez 1 908. márcz. 25-ig. 

Egy irnoki állás az ógyaUai kir. járá.hiróságDál. 
Fizetés pótlék kal 1 400 korona. Lakpénz szabályszerü. 
Magyar nyelv •• óban és irá.ban. Négy középi8kolai 
osztály. Telekkönyvi vizsga. Előzet�s hat bavi próba
szolgála.t. Közhatósági orvosi bizonyitvány.,Kérvények a 
komáromi kir. törvényszék elnökéhez 1 908 mérez. 24-· ig. 

Egy irnoki állás a győri kir. járá8biró.ágnál. Fizeté. 
pállekkal 1 400 korona. L.kpénz 420 korona. Magyar 
nyelv szóban és irásban. Négy középiskolai osztály. 
rrelekkönyvi vizsga. Közhat6só.gi orvosi bizonyitvány. 
Kérvények a györi kir. törvény.zék olnökéhez 1908 
márez. 23·ig. 

Egy iskol.szolgai állás az eperjesi állami Isniló
képzö intézetnél. Fizetés 600 koron8.. Természetbeni 
lakás, fütés é, világitá •. Magyar nyelv szóban é. iráB
ba.n. Számolás. Kérvények a. m. kir. va.lló.s- és köz ok· 
tatB:sügyi .1D:inisztec?ez czimezve az eperjesi állami 
t'D1l<Sképzö IDtll.ol Igazgató.ágtlhoz 1908 márcz. 3 1 ·ig_ 

. Négy pénzUgyöri vigyáz6i állás az egri pénzügy
I�azgalóság teruletén. Napi zsold pótlék kal 2 korona. 
Laktany •• zerű .lb.lyezés. Ruhaátalány 100 kor. Szahály
szerö mel1ékille\moD)"ek. Magyar nyelv szóban és irás· 
ba�. Kérvé�yek /lZ egri kir. pénzügyignzga.tósA.ghoz 1 !lOS 
mar ez. 3 1 · lg. 

. 
Egy

. 
hivat&lazolgai állás a tord.1 kir. törvénys.ókne!. Flzsté. 600 korona. Lakpónz I HO kor. RuhaiHet· 

meny 1 (JO koroDfl. Magyar nyelv Rz6ban és iro8ba.n. 
Kérvónyck a tordat kir. törvényszék elnökóbez I $JOH. évi márc?,.  1 1 ·i�. 

r:----�::_---------- C.l.tt .l • .t.k a lee-.aoU4abbalt. ____ • ____________ --. (; J'aDl mofOlloJ{, flt vol (I J{, 'h( ri (I O N.· -F.e y y vere ',' I T  , . .. ,.. ,. ,. H"r./' II (\geuuli Corl"&that6 " 3ZlD1.fok3 46 
('zll)) l)aJoJoJ<, czi t p l'ák, .r"'. 11:,,1) 16ftj\:yunk. ,mhmk ,"ulMI fraou;: .. IDh .... zlbl�1,lt�!Ö-::t Qh IIILh'h. r'ptrll ',irl.f.t- ,n'rLm� Oön f61e trlodor B t n o It 1 1  k. 

E l e k  és Társa r:�----------- J['DJ'.lmo. 
BlI.ap .. t, llboh_1r .6t 10. " (f IJ i .... é:o;zl(.1I/;y,pLi;:-;j.(). Jntl.n t.p" ;rJfJ�1Uk. 


