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A természettudomány a nyomozás 
szolgálatában. 

Ida: S:,ll:ely l'llu/i",ir m. kir. állllml'8nd6rBégi (Oglllm8ZlÍ. 

Egépzen más világ tárul ma a nyomozó elé, mint 
csa.k e\,tizedekkel ennek elötte. 

A természettudományok szédületes haladása, 8. for· 
galam, az érintkezés mint tökéletesedő eszközei egesz 
mas olnpokra fektették azt o. harczot, melyet ma. a 
bünös villig gnrlÍzdáJkodasaival megvivunk. A bün· 
üldözés, a blinfelderités mn. már egy bivahi.sbeli tudo
muny. melynek meg vannak az eszközei s a titka.I is, 
úgy hog.v B. fegyverbeli hilsuly mindjobban n. nyomozo 
javam billen. 

A bünös vilÁg mind jobban vesztessé válik s lelep· 
lezve vagy ehirulva lesz már ott iB, n. mikor hajdnnta 
fl, feldentés B nyomozris nehézkes nekikészlilödései osak 
lllssn.n, bizonytala.nul, ozammogvo. indultak meg. 

Képzeljük magunkat csak abba fL világba., n. mikol' 
villamos firam még nem tovabbitottn a gondolatot, a 
mikor ft rohanó gözmasiua helyett ügető postafogatok 
poroszkáltak végig a göröngyös országuton. Telefon, 
tlivirns lehetetlen istenIüsértésnek látszott. 

Milyen lehetett akkor egy· egy nyomozás, minó utakon 
bnlndt akkor ft. felderités s bünüldözés tudomimya, II 
mikor ll. ma nélkülözhetetlen s gyorsszarnyu hirviv6t. 

'az ujságot is legjobb esetben a lőcsei kalenduriom 
pótolt •. 

ITa történt egy·egy nagyobb büneset, kerestek, kutat· 
tak akkor is. 

Akadtak adatok is, tan corpus delictik is ... de mire 
a baktató stafótÁk pecsétes levelekben megirva. a ször· 
nyü tettet, elszéledtek II környékben B a falubali dobos 
is elkó.ntnlta az esetet, a. tettes már hetedhét országon 
lúl j 6 .. t. 

Bizony, az igazsngszolgáltatás karja csak nagyon 
rövidre tudott nyulni. 

Nagyon liezdetlegesen ment minden. Nem volt az ígazi 
hflrc.:, n mit a. nyomozás produkált, osak amoly/ln 
pol"fyrí::ú.'), moly meSRze mögötte mnradt a mai idök 
csntaterv, rendszer 8 az emberi tud'ls összes ismoretei
vel t!8 fegyvereivel nyomozó badjl\ratának. 

Igaz, hogy erre talan n(\w is volt annyira szükség. 
A régi vill'lg bünös elomei sem lebettek mozgékon)'nk. 

De másképp van most! A létert való küzdelem elő
ször megnövelte tá.borukat, má.srészt kiélesitette furfang. 
jaikat. 

A nyomozás tudományának is tebát lépést kell tlU
tn.nia ezzel a gyarapodlÍssa.l. 

És nincs a7. a. tudományág, melynek tapasztalatait 
a nyomozás fel nem haEzD!lIDI1, bele nem illesztené tudo· 
monyának fegyverraktáró,ba.. 

• 

l\llpjunk ki egyet fi. liok közül! 
Elégge ismert, bogy a mult 8za.zadban és napjaink· 

bnn tán elsö sorban II természettudomuny az, mely 
óriasit haladt. Ezt a haJadlisl a nyomozlÍs is kezdi 
értekesiteni. 

Akti.rhliny nyomozlÍ.sban immár döntö tényezővé valik. 
Nom eey gyilkossági perben "Vagy okmé.nyhamisitási 
ügyben hatalmasabb vlÍdló ellenfél nek bizonyulnak a. 
tudomány adat.ai akár az iigyssznel. 

Az ügyész va(lszn.va ellen egy ügyes verló valahogy 
megoltnlmozhnt, a természettudósnak mathematikai 
bizonyossliggn.1 felállitott érvei ellen azonhnn bajos 
hadakozni. 

Yegyünk csak egy esetet, a mikor annnk Q meg!\Ila· 
pitnsaról van SZó, bogy bizonyos veroyomok embertől 
szlÍrmaznnk·e vagy sem:l Nem is oly rég:. a. nyomozRs 
sokszol" sötétben tapogatózott, mikor errt' felelm kellett, 
most 8zouban a ngyész, a féuykepészeti nagyitás 
segélyével II \·érRejtek uton egész biztou8lÍggal tndJR 
megkülönböztetni a ver D�met és E-znrwazRsát. 

Hisz még olyan kis térbeli hely is, mint 0-0001 milli 
méter, készülekeinek mostani tökélelesscgével vihlgo�an 
észleltethető éR megvizsgáltatható. 

A tudomán)' megti.llapüothl, bogy IlZ ÖSS1.es dő· 
lények között az embernek vérében vaunnk 1\ leg· 
Dllgyobb !\tmérójü vérsejtek (0'0078 mil1iméter tl.tmtiró· 
vel). E meglUlapittis alapján egy isme.rt külföldi tór
vén)'széki kémikus eg)' gyilkosslig tettesérc bizon)'itott, 
úg!', hog)' bünössége kétspgkivülive vó.lt. 

NtimetorsztígbaD történt. Es..r 76 éns Cöldnliv(lR 
vislI7.nyonult II gazdasit�tól es azt finra biv.ta. 

A birtok uttl.n vágyakozó fiu azonba)} nem tudta 
ml\r bev/irDi az aggllstyan bali\It�t. Egy reggel hnlm. 
tnlúlták az öreget. llaltacsaptisokkal öltók meg. 

A gynou 1\ fiúra terelódötl �likor n bizoDj"itt'okok 

\ 
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nal kul.lll.k, meglalilll.k l b.llójlll, melyen csnk· 
ugyan H-rn) lmuk 1& flloUak. 

" fiu azonban (mPH Is\szó)o.g elfogadha.tó magya-

A rletektivek rogtön kisie.ttek a bclyszinro 8 alapos 
Rzomh;I{:t ahi. vettek minrlenekeldtt a BzoblLt. Besurran· 
hatott-(. valaki oda. észrevétlenül? 

�cm volt kizli.rva. A szálló személyZ(·t� azonba.n 
égre· földre esküdözött, hogy meg tiLjÓkn.rQ, Rom mentek fButul tlldt nJDI. 

mondotta. l\. t oltem Hle l 
l lj bizon) Italla, bogy oz Dap egy kecs kt t a. szobának. 

A detektivek közül egyik egyszerre csn.k fol veU v ala -ölt ll', 
M st elul�p(;lt II .,'eg,yeBz. mit az a'Jztalr6L 

]�gy hajszál �olt. Hosszu, fekete bajBzál. \Jl!gtlllapitotta, bogy a lJaltán taló.1t nirReJtek átmé· 
rOJt: l) OltiS milliméter, tehat nem ut:dbetoLlk a kecske 
�err:böl, melynek vt:T!lejtjl'i I'flak {)'OO4-,'j milliml'\er át
m�rovel bírnak. 

A detektív nem volt tud6s, do detektiv, s józan CBZ
szel természetescn hamarosan kita.lálta, bogy ez egy 

rekete haju nöé Iehetett. 
Hol van fi BzobaJún)' 'I - kérdezte a detektiv. Az t�k"'ltek ez alapon egyb8Dgul8� kimondták a 

.,ltkest.. Hogy 8Z itéh·t oem tevedt, igazolta a bünös
nek kesobbi bei .. meró l'al1omá!!8.. 

lJ( Dl.mcsak II vörnyomok 1mbalna.k II természet-
tudomanyTQ küloD jelentóseggel. 

Eg)' ldCElj jelentt-kteJen hajszál is elegendö arra, hogy 
a tudomon}' utmutntl1s8 alapján a nyomo7.at irányt 
veJ.ITf:n f{·l, l8etl�g dontó bizonyit�;kot 8zerezzen be a 
gyanusitott bunösségere vagy árlatlanBágára. 

Tud�alHölel; baj szál t!B baj8zal között mindig van 
killonbsl'g. Az aggastyán haja. lE:nyegesen máH, mint 
egy fiatal emberé, az éle!'! vagy tompa. 8zerszámmal 
leVfLgott baj máe-mé.�, sőt az idó i8, mikor .vl't.gva lett, 
mq;�:alla(llt.bat6. A Dói haj formlija. nagyitó."ban szintén 
miu, mlDt a f�rjil:c, a haj gyökér utan perlig egész pon
ws"ú.ggal konRtatálbató, bogy erőszakosa.n lett-e eltávo
litva. a hajszál vagy magát") bulloU·c: ki 'J 

Hogy e kórülmények mennyire fon1osak lehetnek 
nyomozati szempontokból, szolgáljon erre egy példa. 

Fiatal leánykát gyilkoltnk meg. A lelte.t egy a meg' 
gyilkolUal öllszekött,,:'u:sben volt fc:rfi személyében tar
toztattak le, a ki ellen 1öbbek kozött az is szólt, hogy 
& bal ott ,,'állan ('gy vaR1a.g�é.gra 8 szinre a gyanmlitott 
f!zskltllával telj€:sen megegyező szŐrszáJa.t találtak. 
Mikor ar.onban a COrpUR rlelicLlt hatszá.zszoroB nagyi
tuban vf'tUk vizsgálat alá, kituoL, hogy az egy sé.rgtu�zörü 
kutya BZoTf:böl való. A Kyanu 8 o. nyomozás most már 
fogy l'gi-flZ má .. irányba teudődötL s a. gyilkost nem-
10kára. fl "árg.l:l�zorfi kutya go.zdájaban kinyomozták. 

\ alam ivel egyazerühben nyomoztak a budapesti delek
ti nk iíl, a bal 8zinMn egy hajazál veutett nyomra.. 

t'1';hliny h6n8.pPfLI (,z(Jlött történt, mikor igen fanyar 
k(Jll*l liHitlJU b.." n frjkapí1áoYBágra ejQ' bécfli gyáros. 

'r�m - kezdte a. legnagyobb zavarban 
vagyok. l'gy látszik, hogy tolvajok khzé jutottam. 'I tgIlh[' ute jotttm BDlifl.p�lttre " a 11 • . .  szállóban száll
ta� _ ml' g A F!l.á1l6 OtV(' m6.r mag6.ban iR garanczía. fl 
rLll'.glll

, 
mft. re�.�d, mikQr feJébrcrlb:m, tAn'zám az úJj"Ji 

• �;J.:r�nyTöl lJUHlyz/)tt. Nt.IO'-ótez';r koron[&. volt benne. Azt elJaIul fl, flZÍlllfJda Iz(>mi�lyzttéböl lophaUa. el valakj, mert tJ&t<lrfJZf,1wo f'mli:kutID arra, hogy t(>gnap {'ste 
!I-ff::k"é �Iött fl, tftrf'7.lLt az t:jjeli 8zekrényre tettem. 

A szobalány ('sakhll.mar elótermett. Szőke volt az 
iBtenadta. Más nŐRzemély pedig nem volt a sz{lllóban. 

Kió bd az az elhull utott. haj? 
Erre a. portó s tudott feleletct adni. 

Este tiz óra. előtt egy azép (eltete hn.ju asszony 
jötl be a •• !lUóba. Előbb megkérdezte, hogy a gyi\roB 
ur beszállt-e, mert ism{'rőse lonne, aztó,D a barmadik 
emeleten vett szobát. ()zvegy bocsi magánz6nönok irta 
be m8�át a bejelentö-Iapra, de már korán regt:{el elment. 

Bécsi magá nz6nö 'I Hogy nézett ki ? 
A portás úgy a. hogy emlékezett, leírta. 
A bé('si gyaros szólalt meg most. 

Az az en utitáranóm lehetett J mondotta. 
A hajón ismerkedtünk meg. Bajos IlsBzonyka, de nagyon 
erényeBnek Játazott.. 

'ru<ih.lla, bogy nagy Bá god ohbe a B1.áUóba B1.ÓU-/ 
Igen! .. , MOBI emlékBzem. Meg iB kérdezte, bogy 

bova 6zullok. 
Lntb.loll ur.B.godnál pénzt 'l 
Hogyne, mikor fizettem, 
K6rcm, (Á.rndjon csak be a. rendőrségre. Néhány 

rényképel megmutall1Dk. 
A gyaros bejött a. (őkapitúnY8úgra s már a másQ(lik 

képnél meglepellen fclkiállotl: 
Ez 8Z! No de ilyet Bohs" hittam ! 

A röknpilány.úg rögtön Bécebe táviratozot! a Jól 
ismert z8cbt<llvllj s besurrunó hölgy után. IIo.rmad 
napra megjött I\. válasz. 

Cflo.kuf(Yn.n nz volt fl. tolvaj. {Jvo.tosan henyitott mé" 
az e8te a. vynro8 szohájlLba, mikor az vacsorázni járt 
és di8zkróten elvitte n tárczó.t. 

E kis kitoroH után nézzünk megint körül a terma
HzettudomlLnyok ama vivmn.nyai között, melyek kivál6� 
k�pp a. nyomozás czéljaim rolhasznlLlho.lók. 

ime II kémia. 
OkmlÍnyhamiKitD.8oknnl, pónzho.misilnHok csctoibeD 

veszík kiJlönöfton ha8znát . 
Az f'Syutto.l flmyk(,póSZ vogyász itt nólkülözhetotlen, 

m�rt (IP!' 81. okmányhnmisitók oly JinomllD dolRoznllk, 
hogy u.. VCgyéHzot körébu Inrtoz6 iBmorolok 8 miltrosko� 
piku8 Dagyit(Ut nólkül megálln.pitlut ulíg luhctBógca. 

BRAUSWETTER J 
m66rlLIID" 8z6U"edeD. __ Javlt6.sok r; évi JóthlUút mell ott. __ ArJeJCl'i7.I,k InK'ycn t 
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Egy·egy okmánynóJ, meJynok vnMdiaóg. kéte, vegy 
IlZ Íráe korrigált, döntő szerepet játszik példu.u] már II 

papir Íe. A hamis po.pirpénzeknél II papír mlÍ.efélesóge 
a Bzo.kav!1.toUnnk rögtön o. szemébe tüník, ugyancsak 
ótjavitott, eltüntetett iráaré,zeknél a papir anyog"nok 
ugyanakkol'i holyi változásá.t nzoDna.l ki tudjo. mutatni 
II kémiJms, o. ki tudja, bogy milyen anyagok használ. 
tl1tnak II papá készítéséhez, hogy minő vegyi Malaku. 
lotakon ken azokunk .tmenniök. Igy o papir onY"i!!\ban 
az idő, vagy mn, külső beható,ok következtében IAmadt 
vMtozásoltat, azok okait a kémikus pontosan meg tudja 
állapitani. A pl1pirnak ugyanis szerény, semmitmondó 
külseje mögött vanoll.k olynn sajátságai, melyek neme 
és tulajdonsága relől fi Bzakértőn kivűl más nincs tájé
koztatva 8 épp ez ftdja a já,ratlan bűnöst sokszor a 
kémikus kezébe. Ez a magyarázato. annak, hogy váltók, 
utalványok, szerződóshn.tok stb., ha mog a \!legmegté
V6Bztöbbenll is javitgatva vannak, a vegyész mikroBzkopjo. 
é, fényképéazeli készülékei elótl hamar lelepleződnek. 

Egy érdeke. e'etet említhetünk rel példaként. 
PárisbBn egy gazdag gyermektelen magánzó halt 

meg. A. végrendelet értelmében a.z elhalt unokaöcacae 
a végrendelkező több százezer fro.nkot kitevö vagyoná
ból egy nagyobb összeget kifizetve kapott, az ingatlanon 
fl, többi szerető rokon osztozkodott. Egyszerre csak azok 
egy nyilatkozntfóle okm"nynyal léptek fel, mely "erint 
az uuokaöccs bosszu évellkel f\.zelőtt elismerte, hogy 
öröl"égének relél már életében átvette . e ' .. rint az 
örökség esedékessé válása,kor a kapott összeg arányában 
lemond követelósórlil. Az elhalt unokaöcscse ez okmány 
valódi.ágál a leghah\rozottabbnn tagadta. Az al"irá, 
azonban oly kitünóen volt bamisitva, bogy az irús-
szakértlik sem tudtak elignzodni. I 

A kémil\hoz fordultak tehát. Mindenekellltt " papirt 
vizsgálták meg. !{onsiatáltlik, hogy az raSZövBteS. Az 
időben azonban, a mikorróJ kcltozve volt az okirat, fl 
papirgyárinsban még nem ismerték a fának papirró, 
való feldolgoz.,ót; igy tehát az okmoiny okvetlenül a 
keletnál újn.bb eredeLü, l1E"llZ hamisított. 

Arról mnr mogemlókeztünk, hogy n. kómill segitsógé� 
vel mn. mM olőg könnyen ószlelhetdvé tesE"nek meg
érintett ttírgynkon kéz-uji- es ln.bnyomokBt. Kisérletezé
seivel e téren a rrnllczia. Ij'ol'geol keltett feltiinéBt els6 
izl.lCD. 

mezit,len lábnyomQk vagy njjfogá,ok lAIhatóvi. val6 
tételére. 

A Nól1tYf'II-8ugaraknak ia hasznát veszi ll. rcndöri 
szolgálat. Különösen caempeszcti esetekben váltak be 
ezek Ha.mburgban a más hn.t!\.ráUomúaokon is. 

Az pedig, bogy fényképeket távirati uton továbbita
nak, szintén mór-mM megoldott dolognak látszik. Az 
e]a6 kitünő kisérletet Karn Arthur münoheni tanár 
tett. I n05·ben, azót. t.hllmányót tökélete,biteltók é, 
nem lehetetlen, hogy egy· egy gaz ,zökevéay fényképét 
dr610u nób{my másodpercz mulva. szótröpitjiik n. szél
rózsa minden táoja lelé. 

Mire n menekü16 gyilkos, sikkasztó odaérkezbotnék, 
mór mindenütt a távirógéppel kinajzolt hű képmá,. 
mosolyog roléje. 

Így terjed s nagyobbodik fi modern vivmányok révén 
n. nyomozó ha.talma. 8 szorul mind szűkebbre fl bűnösök 
világának érvénye,iilé,i köre. 

A Sajóvár kony község határában történt 
gyilkosság lefolyása és kinyomozása. 

Közli: S/rnJ(:;ky ÚJjol4 c8oDr161'fl5hndnsuy. 

BílJri EAzter kikérdezés alá vétetett. Ezen kitanult rB
vna? és világlatolt szélhámos ozigánY8.BSzonynyaJ szemben 
n. nyomoz6 altiszteknek Q lognúgyobb tapinta.tra 6s 
erélyre, elo még nagyobb türelemre volt szükségük, de 
ugyBZCl'Bmind minden tapaaztalatukUrt os tudásukat latba 
kellett vetni o nő raC.finirozottstígt1.val szemben, hogy 
csa.k némi eredményt is eJ érjenek. Hosszas kikórdezós 
utn.n, mikor maga is behitta állitásainak tartha.tatlan
ságát, végül beismerte, hogy hazudott, mert ő Mészá
losnével soha sem beszolt, csak azért mondta azt, hogy 
az ignzi tettcsekl'öl Kuno. Ferenoz sajóvárkonyi gazdá.
r61 és vojéröl Eko Rigó János s!Ítai lakosról elterelje ll. 
gyanut, mort ölt voltl1k a tottesek. Ezen kijolentésekor 
",zoDaR1 tisztá.ban voltunk, hogy ismét hazudott; mert 
ezen két egyén már eM bb igazolta alibijét, 8 Eke Higó 
János mtÍr szabadon ia bocslÍ.jtatott. Blir Bari Eszter 
égra-földre esküdözött, átkozódott, bogy most az igazat 
mondta, tovább is kikérdezés alatt tartfLtott. Végre 
hosszu tngnclás után beisIllerte, hogy a kdt ÖCBCSO, Bari 
Albert 68 Bari István a tettesele Ezcn kijelontése után 
érthotő volt oWbbenj hazndozllsa. Hogy ezen nő ezt 
beismertu l\(atuy, György járúsőrmester érdemének tud
ható be, mert bár a többi n.ltiBzt is kórdezte, do o nd 

kijelentetto, bogy hn Matuz járt\sőrmester annyira nem 
beszélt voJna fL lelkére, ha felllk!t.8ztotbík volnrIt, még 
aldwr sem á.rulta volna ol öososoit. Hondazere SZeriJlt, bit vu.ln.ki tapótúB fnlm. teszi 

kezét, vngy mezith�h végig megy a szoba padlóján, ugy 
a bőr nedves izzn.clmányn. mindig bizonyos nyomokat. 
bo.gy hátm, melyel{ H�l1bnd szemmel ugyn.n nem IM
hn.tók, do vOQYóElzcti Bogódoszközö!{kol többé-kovésbbé 

kimutatható I" 

I�zok utlÍn Bn.ri Albort 27 évos sajóvá.rkonyi éR Bo.ri 
Istvan 33 óves móboi czigány őrizetbe vétettek. Bari 
Alber� némi tagadás utá.n n. kövotkol'lőleg iamodo be 
Iottól. 

Ha egy Jlll.pirh�pot megfognnl(, nem ml\rnc1 Bommi 

nyom l1ttÍnll, ogy kis idej Dmlvn Dzonbon, hn. Sy,inoA 

tenbívlLI bovont lemOld Himitllnk rnjtn végig, netnosnk 

111. ('gósz !tév. hUható, Ilfmcm IL fogIiR körvonnlfti, C8Ctll.\g 

fl. b6r falületónolt jellogzotos fodrlll is. Az eddigi tnlm!H\� 
taln.tol, A7.0l"int <21:{,-os eziifltoldnt fl legn.J1mlmnsn.bb IL 

1!loJyó óv ja.nUl�l' h6 il-én 8�intén Sl\jóvMkonybl\.1l fl, 
o1.igtlll)' soron laká Bnrta Girind György öt lllk!ís!\ra 
biytfl, boI az ÖUHOSO Barta. Girind Jstvtín iR ott volt. Itt 
öt Itlitn.tULk )llíliultllval A nHl beszéltük, hoSY AV.OTl.\HZl\ 
ml'R fl b!lnRia\.lhi.s� pénzt, ti egyben nju.nlothík noki, hogy 
szerozzo mog tl�rslll bó.tyjtH Iatvl\nt, ökllt llj{Y selU is
modlc itt, (ik majd gondoskodnnk fogj'varl1krdl. �rTl.' Ő 
re!í!Hlott, mort Azegény omber, 8 jnmult' 7-ón elmt.nt 
Móbibe bi\tyjnboz, ld szintJn bola(1g)'f\i'wU, s úgy tHln 
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podtak melT. bogy jaDuár bo l �·éD Bari István �árjon 
reajnk. n S�alócza-\öltorben. Ugy ia történt. Január hó 
t:!-en reggel öt órakor k?t drb. kétcsövű fegyverrel e�· 
indultak. Bari István a Szalócza-,ölgyben várta mnr 
őket. 

Itt ók la két czignny) par8sztruhába öltöztek, B 

a beren,i bid két vegénél elbujva "árták a kocsit. A két 
Barta pedig a hetényi '\"'ölgyben bujt el, hogy, ba ��ük. 
ség lesz: majd segilenok. Az na.p reggel hat ora ta�b�n 
egy parasztkocsi j(jtt a hetényi hid felé. István batYJR 
má.r Jóni akm, de ÍJ figyelmeztette, bogy nem ez az a 
kocsi. Nem sokára jött a gyári kocsi. Elöbb István lőtt. 
azután ö. Ö a csondör szirébe czélozott. Ezen két lövős 
után látták, hogy fi csendőr hátra hanyatlott, B mikor 
fi lovak elszaladtak, a kocsin ülők hátába czéloztak s 
még egyet-egyet lóttek. Mire a pénztá.rnok segitségert 
kiabált s fegyvert vett kezébe, a miMI ők megijedve, 
miután láttiL.k. bogy a pénzt a lovak megfutamodas!l. 
miatt úgy sem szerezhetik meg, elfutottak a Bükk· 
begyre, bová öket a két Barta is kövelte. Itt átadták 
nekik a fegyvE:reket és ruhákat és az erdőt megkeTÜlve, 
haza tértek, s miután anyjuk meghalt, az no.p délután 
kimentek o. temetőbe sirt ásni. Beismerte, bogy azon 
ket szeges czipő, melyeknek nyoma a hóban vissza
maradt, az övé volt, de azokat fejszével összevágta és 
elégette, nehogy árulói legyenek. 

Bari István eleinte konokul tagadott, de később Ö is 
beismerte t-ettét, de tagadta hogy előre megfontolt szán· 
dékkal követt-e volna eL Azt állította ugyanis, bogy 
Méhiból január bó ll·én este indult el s 12-én reggel 
5-6 óra között Sajóvá.rkony község utczá.ján találko 
zott a két Bartával és Albert öcsesével. Ezek hivták, 
hogy menjen velük. Némi vonakodás utan ment is, s 
mikor a. Szalócza.vöJgybe értek, akkor mondtá.k meg, 
hogy mit akarnak. O nem akart reáállani, de Barla 
Girind Györg)' reá emelte a fegyvert azzal, hogy ha 
nem akarja megtenni, akkor agyonlövi. Igy ö kény
telen volt ráállani. Beismerte, hogy ő volt a bid jobb 
oldalán, de Barta Mván is mellette volt. Ő (a czigány) 
lőtt először, de ő nem czélzütt a csendőrre, hanem 
csak a kocsikerékre, mikor ezt látta. Barta. István, ki· 
kapta kezéböl a fegyvert, 8 igy az lőtt a kocsi után. 
Később ezen utóbbi bemondását, t. i. hogy Barta István 
mellette volt, 8 az lőtt a kocsi után valótla.nnak álli· 
totta. 

A két Barta órizetbe vétetett. Mindketten orv
vadász?k, s bár van egy régi előltöltő fegyverük, de a 
vadat mkább hurokkal fogják. TaglUlt'k, bogy réazük 
lett volna a merényletben. Hosszu és fáradságos nyo· 
mozás folytán tényleg megállapitlatolt, bogy ök nem v�ttek részt a merényletben, de a czigányok váltig erő· sltették, áUitfÍsaikat. Végül beísmerték, hogy a. két Barta nem reszes Ilo merénylet ben csak azért keverték he őkot b0S! iJk keve�e�b büntetést kapjanak. Ba.ri István pedig az. összes eddIgi bemondáso.ít visszavonta azzal, bogy azert vállalta magára, mert Albert öcscse mondta neki boIO' így mondja el a.z esetet. ' 

���� ezen. kH czigány előbb a kir. ügyész, majd az Idokozben kJBZál10tt vizsgMóbiró és több tanu előtt 
�th: a be:ismer?st, ... a vizsgálóbíró már jegyzőkönyvet !8 V€� ld vahik, Igy Bari István ta.gadá6ának fontosa.bb JeleDti-'s�g� nf'rn 'lehf;:wtt, de a t-ovábbi nyomozást nagyon mf:gnehI!ZItet�, ml"rt Ő semmiről sem akart többé tudni Igy h:hát cflak Bari Albert volt az egyedüli, a kjtöi megtudbaltuk, hogy k, bér.U. f.l ökel, s ki adta a ffö'g)'vHekr:t, m('rt a f(�gyver(:ket mÍnd(m áron meg kel. 
h!tt Az€:rezni. 

= 

Bari Albert miután visszavonta a két Bartát terhelö 
vádjait előszöl' azt mondta, hogy a fegyverek!" Bükk
hegyen vannak elrejtve. Erre a jtirörökkel elIndult a 
fegyverek keresésére; isméte�ten ös�zojé.rt.á.� . a nagy 
hóval fedett Bükkhegyet, s mikor mar a. cZlgany átfó
zott vissza.vonta ezen állitásait. Ekkor azt mondta, 
bo� István bályja bozta a fegyverekel Mébiből s azt 
• Snjóba dobták. Mikor azonban meg kellett a helyet 
mutatni visszavonta áJlitását, majd azt mondta, hogy 
Ba.rkóczi Lojzi nevű sógora hozta n: fegyvereket �i�z. 
nósdról Nyárádi Kálmántól, de mIkor a helyszlDero 
kellett volna menni, visszavonta. Ekkor azt áJlitotta, 
bogy Kuna Ferenez sajóvárkonyi lakostól kapták a 
fegyvert, majd ismél azl mondla, hogy a két Barlától 
kapták, végül ezen állitásait mind vissza.vonta., s azt 
mondta, hogy fi, fegyvereket Csordás István és Ágocs 
György nádasdi lakosoklól kapta, s ezen állitása mel
lf'ltt megmaradt. Mikor azonban a helyszinén kitünt, 
hogy ezektől nem kaphatta. a fegyvert, végül beismerte, 
bogy ifj. Boros Józseftől kapta a fegyverekel, de miután 
az őt térden állva. megeskette, hogy soha.sem fogja öt 
elárulni, azért hazudott eddig, mert oem akarta. esküjét 
megszegni. Elöadta. azután, hogy elsö izben januá.r hó 
5-én este beszélt Barossal 11 Kllpudi pus.tán és a bán
szállási pénz megszerzésére kérte töle 8 fegyvereket, de 
ekkor Boros nem mondta meg ha.tározotta.n, hogy oda.· 
adja-e vagy nem, azért ja.nuár hó 7-én este ismét fel· 
ment hozzá, mikor is nevezett a fegyverek átadását 
határozottan megigérte oly feltétel 11lalt, bogy a rablolt 
pénz egyharma.d része az övé lesz. Ugy állapodtak meg 
Borossal, bogy majd ő (BBri Albert) január hó 12-én 
hajnalban megzörgeti Borosák abla.kát, mire Boros 
J ózaef kihozza a. két fegyvert) a mi ugyis történt. 

Boros József hosszas tagadás után beismerte, hogy 
tényleg ő adta. fi fegyvert oly módon és feltétellel, mint 
11 bogyan a ezigány előadta. Január 12-én reggel öt 
órakor Bari Albert megzörgelte az ablakot lJ a két 
fegyvert kihozta. Az egyik meg volt töltve, a másikat 
pedig elötte töltötte meg, s azután még minden egyes 
fegyverbez két-kél töltényt adott, s azután megeskelte, 

. hogy öt nem arulja el A czigány eltávozá.sa utAn ö ft, 
marbák és sertések körül foglalatoskodott, majd reggel 
bét óra. tájban kiment a puszta közelében levő nagy 
árokba a czigány t várni, mert ugy beszélték meg, hogy 
ott osztozkodnak meg a penzen. Nemsokára jött Ba.ri 
A lbert; sápadt volt, igen ijedinek látszott s egész 
testében reszketett. Ö kérdezte lille, bogy hol • pénz, 
mhe a czigány azt mondta, hogy ninos, mert e)sza1o.d
tak a.. lovak. Eleinte a.zt hitte, hogy ez öt meg akn.rja. 
csa.lm, de látva, hogy a czigány mennyire meg van 
ijedve, elbitte neki. A czigány visszn.n.dtia. neki a két 
fegyvert és a (elmaradt bárom dn.rab éles töltény t, 8 
azután gyorsa.n eltávozott. Bari István ekkor nem volt 
ott., ö azt nem is látta, mert reggel az a Szalócza
völgyben vlÍrta ÖC8GBEit, m08t pedig nem ment az árokba. 
A töltényeket az apja készitette, golyóra és futór. 
voltak töltve. Mikor o. czigánytól átvette o. fegyvereket, 
QZ"ok!lt o.. szobában a falra felaka.sztotta, 8 később apjll 
fI�edte ki. belöle az üres töltényhüvelyeket. A hetényi b,doál v,ssr.amaradl két kilőtt töltényhüvelyI sajó.tjuknak Ismerte. 

Öreg B�ros J�zscf semmit sem akn.rt tudni fl, dologról, .8 mmdvéglg tagadott. A fegyverek köztit !lZ, fl, melyiken vórnyom taU.t.1tatott még akkor, azaz január hó. 15-ón, a . J!lisko)czi kir. ügyóazsóg által nz országos müvegyószetl mtézetbe küldetett Budapestre ogy darab fl, Oo.lo.bo. csendőr vérétlH beivódott pOBztóVn.] együtt, nnnnk 
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megállapítása vegett, bogy n fegyveren talált vércsepp 
embervér-e, a mi tényleg megállapitf:atott. 

A másik fegyver és n. Boros József által átadott) 8. Il 

merénylettől (elma.radt három darab éles tÖltéD! mrnt 
bünjel a miskolczi kir. ügyészBégne� beBzolgaltB:to�t 
azzal a fejszével együtt, a melylyel BarI Albert II CZlpÖ-
jét öSBzevágta. • Igy 1 H napi igen nehéz és fliradságos nyomozas után 
Bari Albert, Bari István, ifj. Boros József és öreg Boros 
József, mint II merénylet t.ettesei és .reszesei kiderittettek, 
B január bó 30-án a miskolczi kir. ügyészségnek átadattak. 

Az unokaöccs. 
Irta: Pálff!f L'itvún őrsvezető. 

A mult év ŐSZÓD tört.ént, hogy a mindenki által tisz
telt és becsült öreg Bazatay Pál plébános uram elö
szőr életében zúgolódni kezdett. Mindig a jó Isten 
véghetetlen bölcsessegének tartotta, ba valami nem 
ment 80 szokásos rendben. De akkor, mint mondom, 
igen elkeseredett a rossz emberek gonoszsága miatt. 

Ugy történt a dolog, bogy eladta a gabonatermését s 
mig kikísérte a kereskedőt az udvarra, a kapott pénzt 
az asztalról valaki elemelte. vagyis eHopta. Pedig ba· 
mar vissza. ment a szobli.ba, s vele tartott az unoka
öccse iB, a ki nála nyaralt. Mert' árva gyerek. Ámbár 
lehet úgy 23- ·2;' esztendős is; már az egyetemre jár. 

Gyorsan kocsi elé fogatott, 8 robogtak a szomszéd 
faluba, a csendőrörsre. 

A gyanu a mindenes gyerekre irányult, a ki az elő
szobában ténfergett azalatt, mig ők kikisérték a keres· 
kedőt. S mire vissza értek. Sil pénz, se gyerek nem 
volt ott. Nagyobb bizonyság okáért eszébe jutott a 
plébános uramnak a1. iB. hogy a gyerek nagy gazem
ber, kit már nem egyszer (ogott meg a gyümölcsös 
kertben, mikor az inge alját tele rakta császárkörtével, 
meg magvaváló szilvaval 

Az unokaöccs, a. ki nevén Szántó Béla, ezen gonoBz
ságokr61 nem tudott. De annyit már erősitett, hogy a 
gyereknek még a szeme sem jól áll, a természete meg 
pláne megrögzött gonoRztevőébez hasonlit, mert rosszra. 
ha.jló. Rossz társaságba jár, kártyázik. többször mulat. 
verekedik. 

Erre aztán a plébános úr is megjegyezte, hogya. gye
rek va.lóban rossz vérü, neki má.r régóta nem tetszik. S még azt is hozzá lettc�, hogy - uram bocaá.! - a 
multkor az utczán végig kísértette magát az a. gyerek 
a ezigányba.ndával 8 mikor rászólt. feddőleg, a helyett. 
hogy mf�ghuDyá.8zkodott volna, azt vágta vissz& czudar 
belyk."'ggel : 

Nem 8. tisztelendő 
mi gonlija ui. I 

uram pénzét mulatom, kinek 

liát így )JeJJzélJ;!ettek a gyerekről, a ki becsületes 
nev';o Sári ,1&.n08, de cBak .Jaocainak bivják. 

�Jínél tovább baJ8.(ltak, nnnál jobban nőtt a ItyRnu a .Jancsi lelk':.l(: fl p�nzlopá8 irányában. Végre már úgy 
tetf',zett nekIk, h(J8.Y Mtták iB. mikor beosont fl szobába �ft ID1t.g'boz vette Ei pénzt. .hl ll. Bok pénzt I Egy egéllz 

ezer koronát! Hogy szaradjon a lelkén, ha meg nem 
kerül! Hiszen csak kapják kézre a csendlirök, majd 
ellSa.dja az esze nélkül! Jó. bogy nem szóltak otthon 
feléne, biztosan azt hiszi, hogy ők még nem is tudják 
az esetet, legalább nem ugrik meg a Jancsi. 

Mig így döczögött a parasztkoc.i, folyton tartott a 
gya.nuokok gyüjtése, hogy a csendőrőknek mindezt el
mondják. 

Mikor már közel értek a faluboz, a bát.ó bal kerék
szög elveszett s a kerék kifordult az árokba, ők pedig 
lefordultak az út közepére. A koosis, meg az unokaöccs 
nagynehezen beletették a kereket. 

Dehát ha már megálltak, rágyujtanak egy szivarra. 
A tisztelendő úr ugyan nem kivánta, de az öccs igen 
megkivánta. Egy kis felszél mozogatta a fák ágait, a 
gyufa mindjárt elaludt, aug gyulladt meg. Néhány lé· 
pésnyire hozzájuk egy kőhíd volt, az öccs oda bakta· 
tott B annak az árnyékában próbált rágyujtani. De egy 
kicsit sokáig késett, 8 a pléblino8 úr türelmetlenkedni 
kezdett, nem állbatt. meg szó nélkul. 

- Gyere már, az ebadta, majd rágyujthatsz n. fal1l:
ban! - kiáltott le a kocsiról. 

Ekkorra a.zonban már égett a szivar és az unokaöccs 
magaB alakja felemelkedett az árokból. Felült a kocsira 
• bajtattak befelé a faluba. 

Az örare megérkezve, az örsparancBnoknsk elmond
ták a panaszt. Nem maradt ki persze a Jancsi azon 
gonosz cselekedete sem, hogy a multkor az utczán vé
gig mllz.ikáltatta magát, meg hogy meg szokt. déz.· 
málni a magvaváló Bzilvá.t, meg a császftrkörtét. Szóval 
minden gonoszsága előkerült a ,Jancsinak. 

Az örsparanCSDok egy csendőrrel azollnal felszel'olt s 
a kocsin elmentek a plébános nr parochiájáro. nyo· 
mozni. 

A kocsis gyorsan hajt.ott, hamaross,n megerkeztek fi, 
tett 8 zinbelyére. 

Az idő már estefelé járt. Elküldtek két tanuért é. 
Ilzonnu.l bozzMogtak a helyszínÍ Bzemle megejtéséhez. 
Berendelték a Jancsi!. Nyurga kis legényl,e volt, pely· 
hedző hajusszal, villogó szemparral. 

Felállitották az előszobában, a boI délután tartózko· 
dott. Megállapitották, hogy néhá.ny lépés.el bejuthato!t 
a belső szobába s az asztalhoz, melyen az 1000 lwrona 
volt 20 koroná. bankjegyekben. Azt is mcgMlapitották, 
hogy a Jancainnk elé� ideje volt a pénz elrejtésére, s 
könnyen kioson hatoLt a Bzobából. Azért is nem láttó.l, 
ott, mire visszaértek az udvarról. 

A tisztelendő ur már igen szerette volna, ba fl._Jancait 
azonnal megvaaalnák és előadatnnk vele II pénzt. De 
II járőr nem igen sietett vele. Inkább gondolkozni lát
HZott. Aztán megkérték a plébánost, bogy engedjo ol a 
legénykét .elük a !<özség bá"ához, hogy azt kikórdez· 
hesilék. A plébános ur beleegyezett, de az unOko.öccB 
igen méltaiJankodott a járőr eljá.rása miatt. Azt mondta, 
hogy ez mind felesleges idöpl1zn.rláa. A gyerek ollopta 
a pénzt és punktum. AdasBli.k vole elő f\.zonnnl. 
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Az aJgit'-IlH\J'olclu'll hall'at'I'{d Al aghlJali \lÍőnr. 

Erre n.zDoban nom hallgattak a caendőrök. A helyott 
meg mondh\k, hogy mig dk vissza.jönnek, addig II pJé. 
b!ÍnoB úr éa Szántó Bóla úr ne távozzon el ft lakásból, 
mert nzut(m ia móg szükség lesz rájuk. AzzAl elmen
tek n közoógbázárn. 

A községhnzó'nÁJ aztán kerdőre vontók fi Jancait. 
Nem azt kernezték töle, hogy hová tette n pénzt, ha
nem hogy kik fi szülei, hova való, mióta van ll. pIéba. 
D08 urnát, mennyi n fizetése, hol és kinél 8zolgli.lt nz
előtt és 8zcreti-c fi mostnol helyét? A Jaoc8i mindenre 
mogfelélt. dc néha. bámult 111.00, hogy mi II cstldát 
aknrnak ezzel ft }{órdczésseL No aztán rnkerlilt n. rior n 

lopnst'n iR. IlIit ft feMI mit tudna ft. Jancsi? Erro azt 
moncltn, hogy Remmit 8e turI. Ott All t ugyan az előszo
bában, ml\rt parancsot akart kérni, ele ft Bzobllba nom 
mont he, ti Dcm )itttfL El pénzt Rem, BC az 08ztnloD, 81.' 
n pléhtlnoB urmU. 

Megmondhik ugyan noki n cseoclőrök, lJo�'Y ha el
tette n. pénzt, adja ('Jö, oem h,IRZ bántódi\sa, n. plébá
n08 lÍr jó embor, megbocRo.t, hn meg l,éri, fi n tön'óny 
BO biinleti meg, ho n. gazdáJn 110m kivánja. Do 1\ JuncHi 
konokul togadott. MtiR szid ta, átkoztA. iH magát rA

adásul. 
Ekkor olhívnttAlí II pllibilnos urnt R azt iR kikérdez

tEik megint. l<ikl'rclí':dék II Jnnmlirn nézve iH, /I többi 
csoJédekrl' n(\zn� iH, m('g nz unoknöoo/il'o vODR.tkozólng' 
is. A plóbllnoB ür nom gynnusitolt mást, osak ft Jan
csit, lL töhbi OflClódokot n�m, oz unokaöccsót pe(lig leg. 
kovl'sbbé. JIisiwn 0.1. vule (lIU'litt IlZ ud"nrrn. kimoDt. 

M�g ha szándéko lett volna, nkkor se tehette volna al 
n. pénzt, wort orrn nem volt nJlíalma. 

Szántó Bélát ki .em kérdezték, mert tudták elóre, 
bogy kényes dolog nz ilyen. Meg bántani nem aknrták 
vele. lIa tette is, nem fogJa elárulni. 

A többi cselédeket kikérdeztek sorbo, de egyik sem 
tudott mondani olyant, mi az eset kideritésút elósegi

tetto volnn. 
Elbocsátották vala.mennyit hnzn. A plébános úr ma

radt lcgutoljllrt\, ki nem tudott belenyugodni II nyomo. 
"'RR ilyetén fol)'totá�úba. Azt szerette \'olun. csnk, ha ft 
Jnncsit megvn.slllnók es előado.tnú.k "ele n póuzt. 

De ezt nem tottók. 
A helyett titokban Q. kisbirótól elO' szolgtiloti 

jegyet küldöttek llZ önne, mclyben egy nlllsik jRrort 
hívtak 

Eznln.tt beesteledett ogoszan, 
A jltrör o pihenő Rzobtíbnn hcvártn. Il mÁsik jlll'ör 

IntlgtSrkezósót. IFol)"t. kll'.) 

ITlDPEINliREZ. 
Az algil'-mal'ol<l<ól hntlíl'l'ül. 

Ar, nl�ir marokkÓI batnrou hHhn.levóloJ{ n frnu('r.io 

iil<.>gllnek ll'giójll tuboro�, melyul.k kott'll'kt1bt'll Jóhh 
bontit,inHUI. is kntounflkodik. ]\[08t eltlg hlih6 n�1 1\ 
lwlYílot, fi nwnuyibon nemnig aikl1nilt n Il'R\'Cllilcdol
II1l!HCbb Iwutlzülot! lörzsl'k C'ft\"Íkút llil'ghihlh'lui t',s ig)' 



12 CSENDÖRSÉGI LAPOK 1908. mé.rczius 15. 

ezek most DJllgion, Bot barátsagos indulatta.l viseltet

Dek a. legio irant. Ezen a. forró égövi ta.jon most éppen 

tö.rhero az Idój&.rae, a m{-onyiben febrnlirban kezdődik 

ott a tél és f: Idötfljhan heteken át esik a hó eB jeg. 

Persze " tél sokkal rö,'idebb, mint nálunk es csakha

mar bfwl uJból a (orró idősza.k. Egy bonfitársunk fel· 

vételei azok. a melyeket a mai számunkban bemutatunk. 

H I R ElL 
Elhalálozás. Pál Janos cz. őrmester, resinliri öni

parancsnok, folyó évi febru!ÍI hó 28·á.n a nagyszebeni 
CB. es kir. helyőrségi kórházban meghalt. Temetése n baj
ürsak élénk rcszvéte melletl, márczias hó l·én délutáD 
ment végbe. 

Rablás. A p�fltmegyei Bócsa község határában fekvő 
Szank.Móriczgat pusztán Laszák lliklós házát marczi us 
I.én 'árrafJóra nyolcz fegyveres rabló meg támadta. a 
tanya.i �pülE't a.blakait heverték él:i azokon, valamint az 
ajtón rorgópisztollyaJ belóvöJdözve, az épület padlásá.
ról mintegy :;0 korona értékű serteshust elraboltak és 
azután ismereUen irtmyban elmenekültek. A megrémült 
családban, mintán fedett helyre huzódtsk, a. lövedékek 
ká.rt nem okoztak. A tilttesek után Kupás Marton or
mester, jilnlsparancBnok a. nyomozást 1 2  csendőrrtll be· 
vezett.e. 

Támadó orvvadászok. Február �7 ·en éjjel '/. 12 óra
kor a nyi\ramegyei Szelócze község ha\árAoban fekvő és 
gróf Károlyi Lajos tulajdonát képező erdőben, Hári 
János II. örBvezetö es Barátb Ferencz cRendőr ez. örs
vezelÓből állott jtiröne két, eddig ismeretlen orvvadasz 
több"zör reálótt, mirc a járőr az orvvadó.szok ellen 
összesen két löv�st int<'zett, a. melyeknek 8. hatása. 
miutan a támadók elmenekültek, eddig ismeretlen. 
A járőr a menekülő orvvadászokat a lövésváltások után 
öldözóbe vette ugyan, de azoknak az erdőben sikerült 
elmenekü)niök a nélkül, bogy őket a járőr feHAmer
bette volna, Nyomozásuk folyamatban. 

MegUl tt OrBvezet6. A baranyamegyei Petárda község. 
ben márczius bó 3·án estel i Itt I I  órakor a községhen 
portyázott Csillag FereDez ez. örs vezető és Tóth Ferencz 
e,e.dórból állotl járöm, egy J 5 Cönyi tömegből egy 
ember rálőtt 8 II lövedék Csillag örsvezető\ hal arczán 
tal9.lvll, súlyoBan, de nem életveszélyesen meg8ebesitette. 
A járőr a töme� ellen négy !fjv{;.,t intézett, a mínek kö
ntkeztébf:D e. tá.madók közül ht I!gyén a helYBzinán 
halva ma.radt. Egyéb sebcttúléR oem tört�nt. 

SzerkeMzl6i üzenetek. 
Nt'vtRleJl Jf'\o'pl"kr(!, t.o\o'{�hhá a MzolgálaU.á1 kUII(!ltoln

toll k�rtll· "krl' a "7Nrkf''''l:t''M�g n('OI vála�zol. 

u. f' " nd" r (JI If 'JndfJutKtöl kózvetlel.lul kiuE'vHik "J ur 7t}I' .t. IrI�f! I, l!Ímiltatill {. wert 411ami aU 'tiron-

fui, t, nnészete60D nyugdiijal is kapclolatal, Próbastolgálat tol

jellit(.se nolgai á.lllisoknlil ki van zárva. 
B, .1. c ... emhir .. hasfehl6falu. A p6.lyhati feltételek a jelzett 

lapban teljesen (.rthet6en vannak közöl ve. 
(';rfleklődő Varadia. Ugy értelmezendl5, hogy II clendórnek 

a �aját biztonSlÍ,go. "rdekében nem szabad magát B flZolgálat tel· 

jellité�e eMI chonnia. 
F. J. MagJIlTkanizsni !idllás. 1. Az 1873. évi 1 3566/IV. az 

honvédelmi minilzteri rendolet 10. pont.jának utolsó bokozdéle 
értAlm6bon kérvényezheti. �. A kérvény t. az illetc5 hat68lighoy. 
czfmez\'e, 1\ hol próbaszolgli.1atot. teljesiteni óhajt, szolglilati uton 
kell elliterjt·!lztenie. Máskor ne feledjen cl levelére hólyoget is 
ragollztllni. 

P. K. örAvezet6, Kirlilydar6cz. �ezazon Istvli.n 6rmoster állo· 
mbbelyét nem ismerjük. 

H, L. c5rmestor. Horváth Lajos I. cz. 6rmsster a VI. kerület 
6.lIomán)·á.blln, Dekanoveczon örsparancsnok. 

Cs. Gyiir. I. Szabad, de nem illik. �, Nem. :-i. Nem. i-. Az 
órspauncsDok dolga, bogy kÜ'el gOlldozta8sll, mert 6 fel eM. Il 
t,órönd ópd�eht. 

T. J. )Ug nem készült el s igy nem tudjuk megmondani. 
g, .1. orsyezot6. A korona6rséghez leend 6 (elv(.telre caak elO· 

jegyeztet�!i�t kérhe�i b pedig szolgálati uton, Kellékek : 172 cm, 
maga811ág mellett Clinol termet, a magyar nyeLv birnn sz6- és 
irásban él a azimoláa elemei nek ismerete. Fizd(.se napi 70 fillér 
z80ld tg 34 koronB havi altiszti szolgálati jutalomdij. 

N. J. 10vllllcsondc5r. l. El6ző szolgálati ideje a nyugdijra nézve 
elveszett. �. A cz. öravezettli rendfokozat adományodlli.nál a meg
sukitÚA nem képez akadályt. 3, Előreláthalólag w(.g :2 3 évig 
(og fennillani. 

R. J. csend6r. A monnyi a m, kir. cscnd6reégbez való fol· 
vételhez kivántatik j felv6telo itúnti oI6jegyzósét nolg6.lati uton 
kell kérnie, de megjósolhatjnk, bogy tO év mulvo. som kerül 
ODre .. sor, annyi az ol6jegyzett. jelentkező. 

J. 8. Halmi, Lapunk folyó I"'j 7. IIzá.mában Á. :rar. ,nok küldött 
uzenotönk t6ves volt, mert mint IIjabban értosültűnk, a folsc5 gaz· 
d8lfigi népilIkola IL osztálya 8 polgciri iskolának nem fl n., ha· 
nom a IV. ojjztályával egyenl6, 

L. J. Oeslt. Elvállalt szolgálati kötelezettllÓg6nck letelte olOtt 
e16bLi csapattOlt6hez visIIza nem mehet. ViieIt renc1ifokozatAt 
vi'flzakapja. 

V. urJvezetö, A posta· {;I távirdtl alti .. di 'Hasok nem kin o 
vez�8, hanom a 117.01g81 AUlíllból v .. 16 fokozatos el6léptetf.1I által 
löltetnek be, tehát. cllak Izolgai álláus val 6 felvPtelét kérboli, 
",.olgálati uton, bármely pOnta· fis távirdaigalgat6ságnát. 

'J'. örl vezet6. Délelőtt. 8 I t-ig, délután :l-Ij·ig. 
fl .J. B .. lá?sfalva. I. Csak Aapkát éli zubbony t. viReinek, azt iA 

csak a hivatalos holyiPoégben, de a tiRlfi kÓJlony viloMAC ROlD 
tiltott. dolog. :.!. A Btkv. 310 • •  ·k 0.1{&. a. VllgyonronJ;:'úlfi8. 

B. 1\1 . nc5l1. Azt a kedvezm6nyt már tobben kérték, de nom 
flrlják meg. 

Felvld(-lcJ z"Iandár. A forrAd 1\ korilloti )JurnncllnokllÍg t.u· 
datni fogja. 

V, .J. Bzinev(;r. I .  Hogy ti hnllÍrrondöreéJ( pr6bulunfolyuma 
mik(lr veui Í1llnH kezdetét, num tudjuk. 2 Három /lYi HzolgLÍlat 
után n(tlll veR,dk fól. 3. l\'j {j(jO kl,rona lellz o. IIzIM·�e. 

\'111:,,·. Fol(oJl'lulU holY9ll, a �U.KJ hold Jehut tobI> határban jA, 
,Ic 81(Y ttlgbulI kali lonni€!. 

ltábnmenlJ Hrcg ;r.Handfl.r, Nelfl YOllhütjil vi.l8�B :.!, A 
nc5e f.lJ'IIpDrBnClno� 

13 JI. IJr!'!'1( zellltlllr. I .  r.opu bOntotto, �. L"p(lM vhtl(.K8. a. 
L&bot, d8 mOlt niDCK ilreled�6. 

U. ""nvéd alreáli.kolll nincl!. 
Sz. Gy. OrIVEIlottI. A tlLrgyalú.ei olnokook n k/'rM"t feltonni 

jogUJtm hUl)u 
Al eddilJ wau,ulent IOR'rdekfflsr.:it6Lb detektivolbeRdMuk, mely.k Nick 
Clrter h. leglHf·niUi�abb amerikai doltiktivnek !téU kalandjo.it. tart&lr nDuA.k. E7.en le (,rilekeIl8Lb Lilnolhleke\ 6. azoknak réu.lel.1 D omodlail Niok Car· t�r masa ben�1I .t. ra 15 kra.jczt1r. Kapható mtndenUtt. él a ki.dÓbon STOKOVSZKY é8 MIKOLÁSY �t:;�::�. 
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J. P. örsvezet6. Kérdezze meg közvetlen e161jé.rójáMI. 
lU. D. csend6r. 1. A gyógyszerésznsk R belügyminiszter áHal 

kia.dott árszabály szerint koll /l. gyógyszert árnlnia. 2. Ennek fl, 
kórdésének Bo megfejtésén igazán nem tö?jük II fejünket. 

ez. 6rmester, Bercl!lel. Ugy tudjuk, vannak, de Ileveiket mind 
megtudakolni nincs időnk. 

.8. M. csendőr. A hBtárrend6rségnél megűresedö úllbokra, n 

mmt azt- már többSzör is ms�,rirtuk volt, II belúgyminisdcrium 
púlyázlltot szokott hirdetni ; II pályázat, a melybon minden tudni. 
val6t megtnlál, annak idején lapunkban is közölve lesz, addig 
tehát legyen türelemmel. 

Ha.vasi zsandár. F. A, A vilrigitó-testnek kell II jármiivön 
szembeötlő helyen elhelyezve lennie, bogy azt és arról a jármű
vel. Il vele szembe jöv6 vagy uUma ha..1adó észrevegye. 

F E J T Ö R Ó K. 

Szótalány. 

12, 10, 5, 15, 13, 14 GyenDekmesék {ószemélye 
1 1 ,  6, �4, 4, 3 Táborozó hadfi {észke 

21, 18, 16 Ez a földmivss szerszáma 
22, 23, 19, 17 E nélkfil meg ki sem látna 

20, 2, !.l, 7 Darna kenyér sül bel6le 
15, 8, I, 6 A kilogramm századrésze 

1-24 Csend6tsltiszt legszebb diszs. 

Számtalány . 

Egy munkást, midőn megkérdezték, mennyit kerolIett bizonyos 
munkánlLl, a következőket váluzolta: Ha minden nap, molyet 
munkában töltöttem, csak tizedrész annyi koronát jövedelmezett 
volna, hlint a bány napig összesen dolgoztam, nyolcz koronát 
kerestam volna. Hány n8.1lig dolgozott az illeM munkás '/ 

BetU1:aJfiny. 

� K � 
a a 

Megfejtési haté.rid6 : 1908 mároz. 23. 
Mind a három t<tJ./i.nyt mogfojtOk között egy darab Erzsóbet· 

királyné sflnatoriumi sorsjegy lesz kisorsolvB. 

Lal,unk f. évi 9. sz.-ban közölt fejtiirók helye. 
megfej tése : 

Szám rejtuény : «(3().. - BeW./"ejlw;l/y : oSoJ·o,;ás.,. 
Verslalcíny: a Haj, /Jaj, baj, r(�j • .  

- ----------

HIVATALO S RÉ SZ. 

SZEMÉLYI ÜGYEK. 

Okimtilag megdicsértettek : 

A m. kir. honvédelmi minister úr által : 

dr. Prülafkn József, a székesfehérvfÍori V. honvéd . 

kerületi pa.rancsnokság törzse állományába tartozó, 8. 
VI. számu csendőrkerületi parancsnoksághoz beosztott 

I. o87itályu sz!\'zados·hadbiró, a csendörkerrueti parancs
nokságnál, illetve csendőrbiróságmU hosszabb időn át 
kifejtett. kiváló eredménynyel járt tevékenység.órt és 
ögybuzgalmáért, 

felaőbányai Bányay Albert, L számu csendörkerölet
beli őrnagy máaod·törzstiszt. különböző alkalmazások
ban kifejtett kivaló és eredménydús tevékenységeért ; 
továbbá : 

Czibere István, 

Zieale?' Emil, ugyanazon csendörkerületbeli száza.

dosok, 
Katona Géza, ugyanazon csendórkerruetbeli főbad

·na.gy, - sZlÍrny-, illetve szakaszparancsnoki, 
Simon Balázs, ugyanazon csend6rkerületheli főhad

nagy szakaszpara.ncsnoki és segéd tiszti, végül 
Kocsis György, ugyanazon csendórkerületbeli főhad. 

nagy számvivő, ezen minőségben kifejtett buzgó és 
eredményes működésükérl. 

Burjcin Endre, a. ID. kir. belügyministerium csend
örségi osztályába beosztott. százados, különböző aJ.kal. 
mazlÍsokban tanusitott kiváló tevékenységeért és ügy. 
buzgalmáért. 

Pongrácz Pál, VI. számu csendőrkerületbeli örsvezet-ö 
egy arvizveszedelem álta.l fenyegetett közeég la.kos. 
ságának és vagyonának megmentése alkalmá.val tanu
sitott bátor és önfelá.ldozó magatartás áért. 

A m. kir. L sz. csendórkerületi parancsnokság álta.l : 
Gergely Sándor IL járásörmester, a Szekerestörpény 

községben 1907. évi a.ugusztus hó 8-fÍon Gáspár Mihály 
uradalmi mező- és erdőőr sérelmére elkövetett gyil
kosság tetteseinek 48 órai buzgó és sza.ka.vatott nyomo

zás Borán való kideritése és az igazságszolgáHatá,snak 

!ltsdáatlért. 
Helyesen megfejtették : Kiflll Gyöző Clloudót Tiaznná.u, hajdu-

!!u\msoni öre, )lfl.gyecBedi örll, Deák Őtm. és neje, Gyirgyák Gy. A m. kir. V. 8Z. ceend5rkerületi paranosnokság áltaJ : 
ez. örev. KUuBztmiklólI, PórAs L. Öl'BV. és l{onik ,L ctlODI!llr Szik· Borálli Istvn.n őrmester, mert egy rablógyilko88ág 
szó. PolY(lk llrm. Viscgn\d, V6.rndi János cBondcir Ab{ulll5!llllók. 
Vladlir D{mio! j/hm. Kisszebell, Fodor t5rm. CSÚCII, Fazekos P, tetteaeit 156 órán át tartó észBzerü, lelemenyea és Cá
j6rm. éR Dombi J. 6rm. BácBRlmfls, Fúbilín Imre (\80UlllJr Fn- rndhallnn tevékenységgel párosult nyomozás Borán ki
osot, b08zterczobányni (irI!, gyimosi őrs és Sebenkor .1. jllrm. nojo, 
Potrovih B. ez. Ötsv .. Tuolo, Rl1ti J. 6rw. és !HolmÍT J. c8ond6r deritette S n. bünjelekkel egyiUt az igazságszolgáltatás 
Czropajn., Pataki A. j05rm, nejo Liptó8.P::ontmiklúR. kezébe juttattA... 

11' Dra.jkó György ez. őrmester et! C:�élfli Lajos csendőr, 

A kiRO?'SOU Erzstfbet-ki,'dlllnó Sano,lo?'j.nm-sm'sjeyyrl ft, mult év november hó 14-on Arvo.megye Szuchahora. 

j(i!iH Győzli cSfHulómek 'J'i,'izo/ldnd1'a ellnUd6ttük. községben k..iütött tiizvész fl.lkalml�vn.l, n. tüzoltás ós 

I S
Z 1 120'1 1 t Me·'·r'"'d'''Pe''''k-N'em.t··��:::�l:��b: fr�k�ó� �;á�'IV����'���::r::��r

z
��� I A pes árJegyzékembsn. melyet Ingyen és bérmentve I 

kllldök bárkinekI ki ezen lapra hiyatkozlk. 
SCHONWALD IMRE, PÉCS. órásms.t. és ékszergy. 
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vagyonmentés körül tanusitott bátor, ügyes és fárad
ságot nem ismerő tevékenységükért. 

Ligacs Isrrlill ez. őrmester, az 1907. évi október bó 
U--en TrcncBenmegye Felsőszucs községben kiütött tűz

vész alka.lmáva.l, a tözoltás és vagyonmentés körül 
tanusitott körültekintő, ügyes és bátor eljárásáért, mely
lyel fl község nagyobb részét Ro biztos elpuBztulóslól 
megmentette. 

FednI' Ádám. csendőr ez. örs\"ezetö és lIulul(l István 
csendőr, mert az 1907. évi október hó 14-én Trencsén
megye Felsőszuca községben kiütött tüzvész alkalmával 
a tűzoltás es vagyonmentésnél ügyes és bátor eljárMukknrl 
járörve.zetö örapar&DCSDokukat hathatósan támogatták. 

A m. kir. VI. sz. csendőrkerületÍ parancsnokság által : 
Szigeti Kálmán törzsőrmester, pótszárnybeli s6géd

mnnk1i.s hosszas csendőrsegi szolgálati ideje alatt, úgy 
8. közbizl-onsági szolg&lat teren, mint különböző iroda.i 
alkalmazásában tan.nsitott kiváló szorgalma, buzgó tevé
kenysége, minden irányu használhatósá-ga es példó.s 
magaviseletéért. 

Hm'uáth Károly törzsőrmester, pót-szárnybeli seged
munkás hosszabb csendőrségi szolgálati ideje a.latt a 
közbiztonsági szolgálat terén kifejtett eredményes mü
ködéseért, valamint különbőző írodai alkalmazásában 
tanusított szorgalma es buzgó tevékenységeért. 

Ktausz Győzö törzsőrmester számvivöségi segédmun
kás, bOSSZB.bb csendörségi szolgalati ideje a.latt, de külö
nösen iroda.i alkalmazlÍ.sának különböző ágaiban tanu
sit-ott pontossága, szorgalma, megbizhatósága ée jó 
mag.viseleMért. 

PolfJál' József ez. őrmester, segédtiszti segédmunkás, 
11 évet meghal.dó csend6rségi szolgál.ti ideje alatt 
különböz ö alkalmazlÍ.s8.iban tanusitott pontossága, szor. 
ga.lma, megbizha.tósága és kifogástalan magaviseletéért. 

lJ/tb er János ez. őrmesterj segédoktató, hosszabb 
csendőrségi szoJgalati ideje alatt a közbiztonBág terén 
elerl eredményeiért, de különösen a segédoktatói minő
ségben fl próbacsendőrök kiképzése köról kifejtett jó 
eredménynyel po.rosult szorgalma CB tevékenysége, DU· 
rE:ndeltjeinek belyes befolyásolása és kifogá.stalan maga
viseletóért. 

SzalJ6 János II. cz. őrmester, csendörbi róaági segéd
munkás, bosBze.bb csendőrségi szolgálati ideje a.latt a 
közbidonsá.gi szolgálat t&rén, de különösen segédoktntói 
�B csendőrbirósági aegédmunkási minőségben tanusított 
szorga.lmn., uuzgó, pontos és megbizbató tevékenysé
geérl, valamint kifogástalan példás mago.viseletéért. 

Ba!ll'í József törz8őrme�ter. szomba.tbelyi szárny
Bzámviv6, �O f!vi esendőrBegi szolgálati ideje a.latt úgy 
a kÖzhizt<lneli.g tNEÍn kifejtett buzgó tevékenyscgeért, va.la
mint irodai alkalmazásába.n, de küIönösen az ntóbbi 
ht �v alaM tftDUi4ílolt ponl-os, szorgalmas miiködése és 
j6 magú.vi/olf·)t-tt·{·rt. 

Fdbiún Péter, K'rispcH:' Andrásj Gelenc.stfl' Pál, Bánfi 
István ez. őrmesterek, hosszabb csendörségi szolgálati 
idejük alatt a közbiztonsági szolgálat teren tanusított 
buzgó és eredményes tevékenységükél't, valamint örsük
nek rendben tartása s alárendelt jeiknek helyes vezetése 
és jó mn.g!lviseletü.kért. 

fúilrmin Mihály és lt.a1Ylos József ez. örsvezetö, II-od 
altisztek hosszabb csendörségi szolgálati idejük alatt a 
közbiztonsági szolgálat terén szorgalmuk és buzgó 
tevékenységük által tanusitott eredményes miiködésük 
és kifognstalan magaviseletükért. 

Bm'f/sÍf13 Kálmán győri szárnybeli oz. örmester hasz· 
szabb csendőrségi szolgálati ideje alatt, de különösen 
az utóbbi öt ev ala.tt a közbiztonsá.gi szolgálBt tel'en 
tanusitott kiváló szorgalma és buzgó tevékenységével 
elél't szép eredményeiért, ·vala.mint örsének kifogástalan 
rendben tartása és alilrendeltjeinek helyes befolyáso-
lásáért. 

Kálld Istvim györi
' 

szárnybeli cz. örsvezetö, II-od 
altiszt a. közbiztonsági szolgálat terén elért azon szép 
eredményért, bogy egy gabona·tolv.jszövetkazet tagjait 
248 óráig tartó igen ezélszerűen vezetett hosszas es 
fárasztó nyomozással kideritette s az igazságszolgálta

tas kezeibe juttatta. 

Nyilvánosan megdicBértettek : 

A m. kir. 1. sz. csendőrkerületi parancsnokság álta.l : 
lútllós András csendőr cz. örsvezetö, Bálint András 

és Kéri .J ános csendörök, mert az 1 907. évi augusztus 
hó 8·�n Szekerestörpény községben elöfordult gyilkos· 
.ág tette.ainek kinyomozás. és elfogá.i>ban b.tható.an 
közreműködtek. 

A m. kir. V. sz. esendőrkerűleti parancsnokság által : 
Rel/ká' Lajos ez. őrmester, Ill'ebics Vilmos, Lam'siil 

János, Takács Mibá.ly csendőr ez. örs vezetők es [(cn
yyera Ernő csendőr, mert egy rablógyilkosság tettesei
nek hosszn.s és leleményes kinyomozásánál a jál'őrvezetö 
örmestert lankadatlan tevékenységükkel támogattnl,. 

Csé{ay Géza járásőrmester, í'oUák Benedek O�. őr
mester, Sa1'illo Vendel örsvezetö, HlterlHi'r; István ez. 
őrmester, Albert János, fazekas Lajos, Bocsko1' János, 
Palalillusz János já.rlÍsőrmosterek, Csöl1e Andrns. G!lÜ
mófc:lös ,József örmesterek, IlrtJzer ,János oz. őrmester, 
J,fancsali Dénes ez. örsvezet6, �fod1'fjdszki József, flel'
IitJ\kfJ Venczel járó'sörmesterek, Lampcrt lt JAljoS ez. őr
mester és Mi/u.ílfJ János öTsvezetö R. közbiztonsó.gi szol
gál.t [onto. érdekét képező legénységi létszlimkiegészité. 
körw a jelentkezők gyüjtéso által tanusitott bnzgó és 
eredményes tevékenységiikért. 

A m. kir. Vl. sz. cscndőrkeruleti parnnesnokso.g ,Ut",l : 
Z'iillo/"{icx [stván és Fa /kas Istvnn L ez. örsvezető, 

ll-od altiazt-ek, hossza.bb csendörségi 8zo]ghla.ti idejük 

heued ü l<, Y l'ummoio nok, = l 
f l Jvolák ezi mbalmo ]' . h''''6I ..... bb, I., .. , C " atbb aArtmbl&i, 
HumllkijtllJ, forgatható IlILngi;Zerek. D 1\ . 11 a l  o. • •  t II lt I F,liJzékell)" kiNzolgálás, méltánfu� UzJoti alvtlk. 
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alatt n. közbiztoDsági szolgá.lat terén kifejtett szorgal. 
mRa tevékenysegük és jó magaviseletükért. 

Farkas Ferencz I. örBvezetö és Székely Sándor csend
őr, n közbiztonsági szolgálat terén tanusitott eredményes 
müködésük és jó magaviseletükért. 

Hajdúlák (8rtJ'ku) Ferencz, Szakál János ez. 6r
mesterek, Se1'ák Ferencz, Pap János l. örsvezetók, 
Fliszá,' József ez. örsvezető, II-od altiszt, Kapai Pál és 
Kf'lrCtiényi György csendőr ez. örsvezetök hosszabb 
csendörségi szolgálati idejük alatt a közbiztonsági szol· 
gálat terén kifejtett szorg8lmuk, buzgó tevékenységük 
eB eredményes müködésükért. 

Kineveztettek : 

1 908. évi február l-ével : 

Jdrclsőrmestel'l'kké : 
JJozsodi Zsigmond (2. 
Dé."s István (3. 
. lntal Károly (4. 

8rl"I""· Mayer (5. 
Cri!;;iáll Simon (6. 

Kiss J 6zsef (7. 
K.,·csz/cs Zsigmond (8. 

csendőrkerületbeli őrmesterek. 

rangsz.) fi. VIII. 
l • II. 
l a VII . 
l • II. 
l 8Z l. 
l • III. 
l az L 

Áthelyeztettele : 

1 HOB. évi mnrcziuB hó l ·ável : 
;Y,:mcth Ferencz, J. és 

SZ., 

( ;'ró.�z Gusztáv, IV. sznmu csend6rkerületbeli járás. 
órmestere!{, kölcsönösen. 

Nyugá llományba helyeztetett : 

1908 mnrcziu8 t·ével: 
JJúrloll Ferenoz, 111. 8Zó,mu c88Ddőrkerületbeli járás

őrmester, n m�gejtett Celülvizsgtilat alapján, mint 
-rokkant, népCelkelesi fegyveres szolgálatra. oem atkn.}· 
mM.' 

VÁlasztott lakhelye : NllgykanizeR. 

EI6Ié])tettek : 

1 9ns február hó l-ével : 

fl. m. kir. honvédlJlmi minister Ul' által : 
Asztalos Sándor lll., KI,'I}" PAl V., Bertalml György 

I" arílos JózReC VI., J\'yiri 8á.nc1or Ill., Pétt" ',)(il'i 
Istvtln V., ]00(/01" Imre IV. és I1ulpuj György II . •  zÁmu 
csendörkerületbeli örsvezotő oz. 5rme8tor, jó.rásarmester� 
jelöltok ; tovtlbbtl 

Dl'UléllY Ant/ti VJll . . lJl"rmUlirt György VII. ós rrol.'ló 
János nl. SZll.mn IJflondörkerületbeli örsvezető CE. őr� 
mCHtnr, törz8örmester�jelöltek 6rmcslcrtkke. 

Az öt évi tényl(Ogos osondőrségi szoJgl\.lnt betöltése után : 
fi m. kir. YI. szt\mu osendllrkerülat RJlományl\bn.n . 

JÓnd.Ii Gyula és lJomá'i.'1 István j vegül 
8. m .  kir. VllL számu cBendőrkerület állományában : 
Hiss Lajos és Tóth Sándor ll., csendörök c--semI61' 

czimzc{es örs/'ezelökké. 

Katonai szolgálati .iel. 
A m. kir. IV. számu cBendörkerület é.llományóban : 
Molllrír Sándor örsv. ez. őrmester 1907 febr. lG�tÍn 

és Szill/cti Sándor örsv. cz. őrmester 1907 április -t.én 
a II. ol.;:,lályu leg(:nységi katonai szolqálati jellel el
láttattak. 

Járőrvezet6i jelvénynyel elláttattak :  

a m .  kir. lY. sz. csendőrkerület állományában : 
Ki"s Ferencz, Makldri János, Baghy Géza, l'argrl 

Hnos, Balla Lip6t, Ja"ik Károly, H. &,;c., J'nos. 
JuhrÍsz András, AN.�zrÍi· Mihály, J(ordobán György, 
Sznrvady Vilmos, Tóth Mihály, lIarabási Albert, ..... ·:.ed. 
mák András, J.\fajzrnyik György es 

a m. kir. V. sz. esendörkeriUet állomnoyában : 
A-akas Sándor, Gólll Matyás, J.lltl'á" Mihál)', I/arllugi 

Sándor, Aagy László, IIajdu György, ,")'ebéll.'l Bertalan. 
Lisicza Mihály, Egyed Lajos, Molllúr Mihály, H· ... d.-n 
István, Dlhi Lajos, Horválll Mihály. Dudús Dezsö. 
8alog" Mih!iJy, Dvo"cs J6zs.f, Záboj"ik .T6z.ef, Jlrli
cher István, Bercsényi .János, Bartók La.jos, Szabu 
András csendörök, végül 

fi. m. kir. VI. számu csendörkerület a.llomtínynban : 
llIisics Ágoston, csendör. 

Jutalmazások. 

A m. kir. belügyminister ur sz Y. számu csoodör
kerület állománsába tartozó : Drajkó György cz. (Srmee
ter és u,/;uli Lajos cBendör részére II szuobnhorai 
oselldórln.ktanya égése alkalmával kifejtett t.evékenysé
gükert 25 25 ; továbbá. egy föl(egyverzett ve!'.�elyefi 
gonosztevőnek leleményes elfogAsa körül kifejtett tevé
kenyaégökért Aag!l Ambrus csendör rósz�re 50, 11,>kt' 
IJlljos próbacsend6r részére 30 korona pénzjutalmat 
ndomt\.nyozott. 

A m. kir. kereskedolemügyi minister ur, az V. sz. 
cssndőrkol'ület állománytíba tartozó Imre Zl:Iigmond örs
vezető és Szabó Géza csendőr cz. öravE.'zető részere, II 
Pozsony környékén hosszabb időn I .. t folyln.tolt táv� 
beszélő bronzhuzru lopasok tehescinek kideritéseért 
:�O 30 korona pénzjutnimat adomlin)"ozott. 

A m. kir. földmivelésügyi minister ur, C .... ak/ Lőrincz. 
VJ I. szlÍ.mu rsendőrkerületbeli örsvczető. hereo2ki örEl
PI\TI\DCSllOknnk a HnromB2ékmegye tllrii letén II s2nrvaR
marhák közölt jó.rványszerüen fsllupett száj- ee köróm
fájiu� olfojLisn köni.l lnlluliitott buzgó 8!olgruntainak 
juttllmadlui.ul I !J07. óvi deczember hó 10-én hit 
08Af>JJ III- I .  sZÁmu relldeletél'cl �O koron n 1H.'nzjutnlmnl 
adományozott. 
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N é,,'változtatá�. 

j}ol.-ún Janos, I. szé.mu csendörkerületLeli próba
csendőr Tezetéknevét, fl. m. kir. belügyminister urnak 
1907. en deczember 3 1 -én kelt J 27987. Bzamu enge
délye al&pján �Mezeil -re változtatta. . .  .. 

Fekete István 1. örsvezető, Némelh Idával, 1908 
februór 27·én, Zsiráu. 

A m. kir. VII. számu csendőrkerület áUomanyában : 
Boér Sándor ez. őrmester, J\odárc.sa Gizellával, 1908 

jan. 18·án, MezőslÍrmsondon. 

PÁLYÁZATOK. 

Zsidó András, II. sz. csendörkerületbeh probacs8ndor 
vezetéknevét. a m. kir. belügyminister úrnak 1 908. évi 
jannár bó �8·án kell 15431 5/VI· 1 907. sz. engedélye 
alapján . l;,;olnai.-ra változtatta. . 

Czárán Szilveszter, V. szaIDU csendórkeríiletbeli próba
csendőr vezetéknevét a. m. kir. be'iügyminister urnak 
1908. évi jaDuar hó 9-en kelt 150�16/VI-a- 1907. számu 
engedélye alapjá.n .Csós:árt-ra vliltoztatta.

. 
_ 

Egy irnoki állás a sátoraljaujbelyi kir. tőrvényszék
nél. Fizetés pótlékkal 1 400

. 
korona. L�kpén .. 360 kor

: Magyar nyelv szóban 6S aRsban. Negy kOZ?pl�kola� osztály. Telekkönyvi vizsga. Kérvények a sáto.l'aJJ8.uJhelyl 
kir. törvényszék elnökéhez 1 908 márcz. 28· 19. 

n'in/del' József, YIIL sz. csendörkerületbeh csendaT 
ez. őrsvezetö vezetéknevét, ft. m. kir. belügyminister 
nrnak 1908. évi jrulDár 20·Rn kell 1 5 1 1 86/V[·a· 1 907. 
számu engedélye a.lapján, . 1 �á1'adi�·ra. változtatta. 

Egy irnoki állás a kulai kir. járásbiróságnál. Fizetés 
póllékkal 1400 kor. Lakpénz 300 kor. Magyar nyelv 
azóban és irásban. Négy középiskolai osztá.ly. Telek
könyvi vizsga. Kérvények a zombori kir. törvényszék 
elnökéhez 1908 marcz. 31 -ig. * 1900. párlsi világkiállitás Grand .Pru. 

� Kwizda·féle . 
Rest i tut l O n s ft u i d  , , 

mosó"iz lovak részére. 

K W I Z D A  
Bokavédő szalagok &IIDlnllDól 
,.zar);: ... r""t<tf, barn.a ts r�htr ru_ 

1 ü"cn :'u'a 2 korona SO nUér. 
40 ev Ólól;ll: udvari i!l!lJóli.ban� a \.alooa
si� �!< m'J:Ílol/5<!k olHobb i.�l1öib�o 
hmnálalblO vaD. :"<i l�"bb mllDtiD31 elO
� nlÓftÖSili,ul. eröltetisekneL inak mere1'
Rzinél ,tk.h domításoalki\áló montini 

kepesili • lovak.L 
Kwizda.féle ResUtuUons·nuid 
!Wvédjl'f'}'. aimke b (!�Dg)liIb törT. 
'edve. 1'alódi t!U. a reoll vedJe&yne1. fOr3t.tir: Törok �ŐJ:)szer-
Wi:LaD. fl 'I� n. és 

s z a b a d a l m a. 
Pneumatic bokavédő szalaglégpárnával 

légparlltn·a1. gummiból 
rfkete � � aflsi� e..;- pedil!' Jobb � baJ UhU. wmára. :,ull�t,;tau.. mtl�tt. ll'nUdl' a-b·oü. mf;mérn,. t.ite:sJ.; 

�-� t.-L _rie:fl az l. sum\! nagJ5.I, �-:!.I l !. 1+-:!l • 3. �� .L 
. .ira darabonként SWU ,ú"bm 

L w.a II :i1J(l 3. q,iQlU 1\ aJll :. • SJ'" .l • ; .311 
fdtU, han. fo- �ly.r 51.Iabe.a I. �1I ti. :)�I 3. 'Untll li.: ti.. ) !. tI."') .t. ;.;11 

l!.akür &.da�,tl'D : \'runly hidD. '·ni·uvu. Gla,z JtjZSf'r. I!..,.n>aa", '_-utaa ji. Hf'p,i t' StBSSI1Y. �UVIIIII-l&mL noJn A .• � .. t<V··OLtu. fl"Pud !.. t- Fia. K!)".�lr=-llIInL Kut,tb�r .... ylvf" .. ttr, R.kOf1J-UL I)\ri..-l. L. \-L Ttri:r:·k� I� Duz,,1a )t .. lY \vri-ouu.. K,I,ti .1., 1\' h. NAI-�V!:- � Wattu.la \ .. \1l. IUnAy-l..m1 III 

Ha pompás, jó zamatu 

Kávét 
óba.jtnnk inni, akkor megrendeléseinkkel fordul· 
junk mindig Gál János Humei czéghez, 8 
maly ebben ft szakban az ország legrégibb és 
legnagyobb ilynemű vállalata. Bzétküldés 8 t. csendórségnek utánvét nélkül, elvámolva. és 
mlndenbová bérmentesen ezállitva 5 kil6n· 

ként ie. - Czim : 

GÁL JÁN O S, FI U M E. 

Fontos ujdonságl 
,Szent--Autal. 
gyémánt :czél ;, 
borotva ;) én 
j6táUással 1 (rt . t 
50 kr. A. ki . 
berewa hiányá· 
ban van, ne mulseZ8za el ezen hirnevee borohák&.t be· 
szerezni. �Iinden borotvához értékee borotvatartó ingyen. 

Megrendelhető : 
SOHR PÁl .. , Szill, (Somogy ro,) 

H i rd e t I l l é n y. 
�.J kOZhirri. ktet1k. hogy a ::Uagyar KIr. Szabadal mazott O .. ztá'ysor�játék (XXI. llonJjáMk) 6. osztályának huza.!:a.i fo én mArez:iu.'� hó 2-l-t�:il április bó 23-ig t.arlatnak meg. m� pedig a következ6 napokon : 

ffidrfllOS 2�, 2lj, 27, 2\, 30. 31. április 2, 3, �, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 23·án. A u ÁAIOO ml .. Jíe: il. e. 19 on..kor kezd�' to ... i.;; • mac:-y.ar királ) j ellenőrző bntósáJ{ ée kir. kö;r.,jegyz-ő )elelllétfbell nyílrin: >r"' ..... tdlO!' ... . )L kir "zab. n,ztAlpor,játék huz.á.· .. i termében. A. 80njegyeknek a li. 08!.toilyrn va.ló megnJitá.sa a jisbAten «knll :mi.Il �u �Dy .. &uobf:oi eh'" 'ZW�€k lerbr iioWt 1 �J08. 6, I nu\rczlus hó 1 7  _ig eéz.H:öz.lend6. BGdap 19(JIj. _ m� _ '  bO �io. 
-'lag}·ar Királyi .szabadalmazott Osztálysorsjáték Igazgatósága. Lu/.'/(r-",. 1[0-:((,11. 12-1:18 




