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Megjelenik SZERKESZTÖSEG ES KI ADÓHIVATAL 
minden vasarnap. Budapest, TV. Egyetem-utcza. 4 az. 

A megelőző szolgálat és a nyomozás. 
Irto.: Anik Ja110S járásőrmester. 

A kellő szoro'an összefügg. A bünözes meg.kodályo
zását szolgálja a megelöző szolgruat, az elkövetett illetve 
megtörtént bűncselekmények kideritését pedig Il.nyomozás. 

A rendes szolgálatot. tehitt a megelőző szolgálatot 
nagy gonddal kell teljesitenünk, mert bár a rendes 
szolgála.t tulajdonképpeni czélja az, hogy megjelenesünk 
a �népben a törvénytiszteletet ebreD tartsa 8 a bűn
cselekmények elkövetésétől elrettentse, ilyenkor nyilik 
bő alkalmunk ahhoz, hogy mindazoktlt nz adatokat 
pontosan öSBzegyüjtsük, melyek támpontokat szolgaJ
tatnak a,z elkövetett büncselekmenyek felderitéBéhez, ft, 
nyomozasokhoz. 

A rendes szolgálat, illetve a.z őrjárlLtok leportyazó.sakor 
ne töltse tehát egy csendőr sem tetlenül az időt, hanem 
használja ffill lelkiismeretesen és ismerje meg It köz
nrta.lmnak összeköttetóseit, szokásait, vagyoni és családi 
viszonyait, foglnlkozásait, életmódját és viselkedé
sét. Annál könnyebh ez, mivel az emberek egymás
ról szeretnek beszélni, néha. ta.rtózkodás nélkül ia. 

Azt hiszem nem lesz érdektelen egyet-mást elmon
dani különösen az ifjabb bajta.rsak előtt - azon 
teendőkről, melyeket a rendes Bzolga!at teljesitése közben 
végezni kell, persze csak általó.noflságban, med részle
tesen igen sok tért foglalna el. 

Egy járőr - például - az örsállomósról elindulva, 
utját a. legelső tereptárgyig, ha közben mit sern észlelt, 
folytalj •. 

Megérkezik egy juhá.-sz.lakhoz. Ezt a kellő óvatosság 
szem előtt tartfisával megközelíti 8 különőscn sötét 

időben minden hangra és jelre jól figyelve, bit kint mi 

gyanusat scm észlel, bekopogtat. Miután ll. szobát a 

bentlevőkkel együtt jól szemügyre vette, mintegy beve

zetésül fi kezdendö beazélget6Bre, engedeimet kér, hogy 

egy kissé megpihenni helyet foglalht\ssannk Ha . az 
.�

tt 

lakó juhász Ro járőr előtt, (Ie egyáltalán art; eg.
osz ors 

előtt meg ismeretlen, a já.rőr és juhász között bllmnyos 

ismerkedő pá.rbeszédnek kell kifejlőoni. E16�zör term�-

87.eteson csak közömbös dolgolrról, később azonban bl

zonyoB ezól cll5.réRére szükséges ndntokról� fL né��l 

ILzonban, hogy It juhásznn.k {cltüc.ő legye�, mIlyen ozelJu 
van vele szemben fl. osenddrnek . . \'i] i ., . q 'j 

- I 
"" :-� " 1 . . ,  . 

• 'I • '. ·ft • • .1 lJ! 

A párbeszédet ki-ki tehetsége és beszélöképessége 
szerint folytatja, a.ira. irányt szabni lehetetlen. Mihelyt 
tovább megy a járőr, a legelső alkalmas helyen jegyzék
könyvecskéjét veszi elő 8 például n l{övetkezőket jegJzi 
elő: A. liL juhász. N. bérlő 45. számu tanyájá-n, 44 éves, 
nös; neje D. E.; József nevü LG éves fia és Anna. 
nevű 12 éves leanya van: ócska butora, � drb l t 
éves félhizott sertése. 4 drb tyllkjn. és 1 drb kakasa. 
van. "ndas pusztáról Cz. bérlő UT8da.lmából jött, X. Y·al 
alI összeköttetésben D-ben, magatartása gyanut keltő 
8tU. ,tb. 

Igy portynz azután tovább. bevonulásakor pedig ezen 
jegyzetének bemutatása mellett örsplmlllcsnokának jelen
tést tesz, ki ezeket n többi caendőreivel is előjegyezteti 
azután pedig azon örsöt keresi meg, melynek terlilet-én 
az előjegyzeU egyén megelőzóleg lakott s a nyerendő 
értesitésből egészitendö ki azután fl jegyzet, melyből 
a.zután természetesen a.nnnk is ki kell tünnie, hogy 
volt-e (lZ iJJetö valami büncselekménynyel gyanusitva, 
vagy éppen már büntetve is. 

Ha most mM fi körletben lakó minden gyallusitható 
egyénrM . ilyen adatok birtokábnn Vfln az ors, akkor 
nem lesz nehéz n.zoka.t ellenőrizni s nem ütközend 
nagy nehézségekbe fi biincselekméDJek felderitése sem, 

Ha tehát egy jarőrnek egyéb dolga nem akad, úgy 
teendlIinek ilyen intnyunnk kell lennie egy örjl\.rat le
portyázása alkalmával, mihez jt\.rul azuta.n, hogy fi 
jarőr szemes Jeg'\'en, mindent meglásson, eszrevegyen, 
feljegyezzen s ll. következő alkalomma.l pedig mindent 
ellenörizzen 6S pedig minden feltiinés és zaklatás nél
kül A megelöző szolgálat kiszl1mithatntlan előnyei
ről tanuskodik II következo eset; 

ERyik nomzetiségi vidéld közse.gben megbf\.Jt egy 
nyugdijas öreg tn.nitó, kinek 2000 koronáig volt az 
élete biztositvft. Az özvegy u. hidosititsi öss1ieget már 
relvettl', midőn eID' Dilp este két csendőr érkezik hozzá, 
kik az elhalt tnnitónál szokták IL pihenöjükef. megtar
tnni Alig bogya. osendőrö!, fl. balat. szobliban pihenőre 
tertek,. ügy 10-1 J óra közt zörgettek a. külső s2Ioba. 
ajtoj án , melybon a.z özvegy aludt. Az özvep"y ajtót 
nyitott s 1\ mindig égő himpu vi1úgtim\l bál'om bekor
mozott férfi nln.kot h'l.tott magn. elött, mire Il.unyirn meg
ijedt, bogy még a.zt ifi elfelejtetI ö hogy fl. baJsó sv.olul
bttn usendörő!t yannnk. A ju.r6r bnl1vlln, hog.\� az ö�"egy-



158 CSENDŐRSÉGI LAPOK l �JO":. á.prilis 5. 

tól pénzt követelnek, szép csendben fegyvert ragadva a. 

ra.blók elé toppant, mire azok majdnem kövé dermedve 

hagyták magukat megbilincaeltetni. A többire nézve 

csak azt jegyzem meg, hogy az özvegy élete és vagyono. 

forgott kérdés ben, mert az ugyanazon kÖZB égb ől szar

mazó rablók olyan előkészülettel mentek oda., bogy ba 

közülök bármelyiliet az özvegy felismerné, irgalom nél

kül megölik, mit maguk ia heismertek. 

Ez esetben tehát a megelőző szolgálat egy ember

életet mentett meg. tehát jóva] értékesebb B7.o1gálatot 

teljesitett ft legsikeresebb nyomozasnál. 

De beszéljünk ft, nyomozasról 
A bűncselekmények kiderítése nem ütközne oly nagy 

nehézségekbe, ba valamennyit szokásos büntettesek 

követnék el, mert ezek mégis csak felügyelbetök, s ha 

nagy ritká.n sikerül is nekik elmenekülni, mégis a leg

többször rajta veszitenek s akkor kiderül a régi eset is. 

Egészen mát/ként áll ez az ismeretlen, úgynevezett 

• kezdő t bünözókkel, kik az ismeretlenség homályából 

legtöbb esetben csak véletlenül vagy ügyetlensegük 

folytán jutnak a csendőrség karjaiba.. Ezek, ha csak 

egy kicsit is ügyesen ndolgoznah jó ideig megmarad

batnak .kezdőknek" s igen sok kárt és kellemetlen sé

get okozbatnának addig, mig haroha kerülnek. 

Ismertem olyan Jkezdőt, a ki gyilkolt, rabolt es a 

gyanu elháritása végett a saját balkezét átlőtte és ő 
kiáltozott az utczán legjobban a gyilkoB és a segitség 
utan B Ö emelt panaszt es még a tettes részletes 
BzemélyleirásM is megadta, de ez mindenkire inká.bb 
ráillett, csak ő reá nem. 

Ismertem gyermekgyilkost, ki gyermekét megölte s 
gondoskodott hamis bizonyitásról, melylyel igazolbassR 
magát, hogy gyermeke j)gyik klinikán halt meg és el is 
temettetett. Ez is .kezdő, volt, pedig már a harmadik 
gyermekét küldte ilyen módon a másviIágra. 

Ismertem tolvajt, ki az eltolvajolt vagyon mellett 
pénzért őrködött a ki Bokszor lopta azt meg, mig egy' 
szer megfogta ő maga a tolvajt egy ártatlan ember szemé
lyében, bogy magáról a gyanu árnyéká.t is elbárübassu. 
De rosszul számított, mert éppen, a megfogott tudott 
ellene bizonyítékot szolgáitatni. 

Nem lebet elégszer hangsulyozni, bogy minden 
nyomozás kíindnl6 pontját a gondosan megejtett bely,. 
színi szemle képezi. 

. 

Határozott irlÍrnyt szabni valamely nyomozásra ugyan 
nem lehet, tehát ezt meg sem próbá.Iom, de a gyakor
lathan már .Bokszor érvényesült és sikerhez vezetett 
általá.nos rendszert körvonalo�mi mégis szükségesnek és 
ba!'!znoHDak villem, mivel rendszertelenül rendes mon�t

. 
végezni nem lehet 8 b a  maR irányból nem nyer a. 

Jarör támpontot a kiínduláara, ezt kell követnie. 

., 
Rz a gyakorlati rendszer pedig abból áJI, hogy a 

Jfi.IŐT uwn Dt(�leTJ vagy bárboi talá.lható minden embert 
kikérdH. Lngy balJoU·e a. járór áltaL nyomozandó eset-

A legjobb óráJ" 
J«;gM-zoJJdabb ékH7A.!l'ek, egy8?::6rD.t61 a legdráglib_ 
bIg, ugy kéHzp(mz. mint T�zJetfJzeté8re 10 óvj 

Jfitál1á.1J mellett kaphat6k ' 

ről? Ha igen, mit, kitől és boi? Tud·e a jlÍrőr'nek vala

mely irányban felvílágositást nyujtani? Ha igen, mit ? 

és mire nézve? Személyesen észlelte·e vagy látta az 

elmondottakat, vagy másoktól hallotta? Felvilágosi

tan dó, bogy ba nyiltan fél kimondani vagy tanuskodni 

az esetben, úgy neve feltétlen titokban fog tartatni s 

meg is fog jutBlmaztatni, ha bemondása sikerre vezet 

stb. Ha az egyik nem tud semmit, tudhat a másik, 

harmadik vagy a huszadik, de ez az eljárás eredmén>'

telenül csak ritkán marad, mit az u,Jábbi röviden vázolt 

esetek is igazolnak. 
Egyik városb&n egy éjszaka elkövetnek több betöré

ses lopást. A nyomozás nagy erélylyel megindult. 

A helyszíni szemI e, a karos bemondása, a szokásos 

hÜlltettesek átkutatása és alibi iga.zoltatása, sőt még a 

beBugók mozgósitása aem nyujtott elegendő támpontot 

a tettesek kézrekeritésére. Ekkor az örsparancsnok jár

őröket küldött szét a szélrózsa minden irAnya.bll. a fent 

leirt módon minden található embert kikérdezni, a 

minek azután meglett a kivant eredménye, fi mennyi

ben egyik tanyán egy gazda titoktartás igérete mellett 
annyit megmondott, bogy a lopás elkövetésének éjjelén 
talalkozott egy N. nem emberrel, ki fi betörés szin
helye körül ólálkodott. mit azonban nyiltan megmon
dani nem mert, mivel - mint mondá - tel fl, (Iveres 
kll.kaBtól.» E csekély bemondás alapján kiderült az egész 
eBet, mig fl, nélkül talán örökre titok marad. 

Egy másik va.ros hatá.rában egy félreeső ut árkában 
llZ (uHot tisztító munkások egy erőszakos halállal ki
mult kis gyermek bull'ját találták. A bely közelében 
lakott épület nem volt, hol valami felvilágositás szerez
hető Jett volna. Itt is hiábavalónak bizonyult It járőr 
fára.dozása, mignem a fent vázolt rendszerhez folyamo
dott. miközben a többek között egy kocsit talált egy 
férfival és egy nővel az nton haladni. A járőr az ürügy 
alatt, hogy nagyon fáradt, a kocsira. felkéredzett fi 
tulajdonképpeni ezél azonban a kikérdezés volt. Kikér
dezve, mindkettő odanyilatkozott, bogy a szóban forgó 
esetről mit sem tudnak. A járőr éles megfigyelése 
azonban az ellenkezőt vette észre s azt velük közölte 
is, mire oda nyilatkoztak, hogy este midőn senki sem 
látja meg ,a jti.rőrt, menjen a lakásukra, ott mondanak 
val�mit. Ugy is lőn s a bosszu fáradoz!Í8nak meglett 
fl, klvá.nt eredménye, a bünös anya. elő került. 

Egy község határából elloptak két lovat. A nyomo. 
zásra kivezényelt járőr a belyszinon csak annyit tudott 
megállapítani, hogy a lovakkal lóháton K. község relé 
tá voztak A J. árő tol k· d I . ..

. r II nu lD II t s minden egyéb nyom 
nelkul, de folyton kérdezősködve megérkezett K. köz-
ségbe hol mi> .. 

'. 
r az oraparancBnolm távirata várla, bogy 

vonuljon be öJ'Bére, mivel mar az hányban táviratozott 
a gyalog úgy sem érhotnék utól fi lóháton előre nyar
galt tet��t. � jó.rőr azonban nem nyugo(lott, banoLn 
mlDdenktlől kerdezösködve, végre egy emberlől _ ki 

BRAUSWETTER U.tl.l.1 
..... J mMr.6.sDlil SzeJtedcn. 
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k ö évi jótálJá", mellett. __ rjegyzék I 
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pedig a járőr előtt teljesen ismeretlen volt meg' 
tudta, bogy a 'tettes n. lovakat merre vitte fl abban 
N. N_ I ... í lakoBra. vélt ismerni. Ez alapon fl lovakat 
o. tettessel együtt fL járőr elő is keritelte. 

Okuljunk a példabeszéclböJ: ,t ki keres, flZ laMI. 

A szobafegyverrel való czélbalövés. 
Irta: Sollén {,lII'C csendőrfőhadnagy. 

Az utóbbi időkben Szemere Miklós mozgalmat inditott az or.szágban arra. nézve, bogy a magy,�r irJusÁ.got 
fl katonai fegyverekkel val6 czélbslövés cszmcjének megnyerve az e czélra nyitott lövöldékben öket czéIba lőni tanítsák. 

Nem akarom fejtegetni szokd az okokat, a melJtlk a. nemesen gondolkozó kezdeményez öt e7.en eszme meg
va.lósitására sarkalják, mert akkor el kellene kfllnndoz� 
no� az .ósidókbe, mikor az ifjakat lovagolni és íjjal 
lóm tamtották, s rlÍ kellene mutatnom a hősiesen visel
kedett burokrn, kik fiaikat már gyermekkorukban ma. 
gukkal vis?ik vndászata.ikrn, boI a 10 -12 éves hurfiu 
mesteri lövéssel teriti le a legsebesebb vadat is. 

Itt csak rá aliarok mutatni annak szükségére, hogy 
a czéJbalövés megbonositása a csendől'örsökön is igen 
üdvös és szükséges volna 

Tudvalevő dolog ugyanis, hogy intézményünk a bad. 
erő kiegészitö részet képezi, s háboru esetén annak 
mint tábori csendőrség, vagy mint a népfelkolés támo
gatója., segélyére is van. E felada.t és bivnt!ÚI intézmé
nyünk minden tagjától hadi czélokra való nlkBlmntos-
8ágot es képzettséget is követel. 

A hadi képzettséghez kell sorolni elsősorban 9. lövés
ben való kiváló képzettséget és syakol"lotlságot. 

A csendőr kiképzésében mindenütt előhaladás t latonk, 
csak éppen a ezéIbalövés a.z, a miben bá.trntDflradtunk, 
noba a mai korban a.rra törekszenek, hogy e téren fl 
kellő gyakorlotts6got az ember még ifjukora.bRll szerezze 
meg. 

A csendőr részére czélbnlövésre fejenként és erenként 
20 drb. béketölteny, CI. tábori csendőr· tanfolyam hall
gatói részére ugyana.nnyi haditöltéll.f áll rendelkezésre. 
Bizony ez édes l!:evés arra, hogy a osendőr fi Jóvésben 
teljes gyakorlottságot ny�rjen. " . .' 

Eltekint\-e ugyanis attol, hogy .lDtezo:"enyu�kn�1 ,�n.: 
napság már igen sok póttCl.l't�lekos cs eg�szsegu8!1 
katona. vagy móntelepnél k�t-onn9kodott c�endor tlz�lgnl, 
kj knek fegyver jóformán aIIg volt a kC

,
zukben , me� a 

lövószszé avatott és három évet szolgnit ]fatonn. IS a 
korral és idővel veszit gyakorloUságáh61, mclyet fcnn
tartani (\ csekély évi IdHzerkiszabe.ttnl sohoGY sum lebet. 
Pedig e bajon segiteni lehet n. szobafegyvorrol VAló 
ozélba.lövéssel. . 

'fa.p!lszta.lta.m ugyalliK I� tan�sztlÍ..l)'bl\n, bogy n1.. UJ 
Mannlioher kurtli.lyokknl Igen J61 lehot gynkorolD! a 
8zobalövést. . ólt J 

A Hirtonherg-féle töltény, gyutacs és {émám gyur, � 
MagYllróvnrott elöüllito�t lövcdt:'k és gyutRCS.C�Ul" 50 lepe� 
távoiságig teljeR pnlczizitássnl lebet lőm eR ta.lalm 
kisebbit.tt nlakcoóllábl!Íkrn. 

A lövést a tanoRztályban I'endszerint. 'i!0 .. lépés Mvol
Hágra gyakoroljuk, s egy fő átlag nyolcz lovést tesz, s 

állva, térdelve, vagy gyorBtüzzcI tett lövése iből ,t 6 
biztos tn.In.latja van mindegyiknek. A bejövő állványim 
erösitett fegyverből ezen távolságra haja zál pontosságig 
odo. lt'hct taM ln), a hová czéloz az om ber. Három cm. 
átmaröjü v!l�kOroDgot biztosan lehet igy eltalálni, s6t 
az ilyen találat BzabndkézböJ ia igen gyakori. 

8zoba(égYHrül a használatban levő Mannlicber ka.ra
bély 87.olgAI. melyet a fenti gylirból hozatolt tölténynycl 
kell megtöHeni. 

E töltóny egy a rendesnél erösebb anrgarézhüvely. 
ből aH, melybe egy Bzerelij·(ogóval egy gyutacsot, elő. 
nyílásába pedig egy nyolcz mm.-ca Jövedéket esjtolunk. 

Az 610mlövedék a csőben épp oly forgó mozgliat 
végez, mint a. rendes béke- vagy hnditöltén,Yból kiliilt 
lövedék. R éppen ez oknál fogva a lövés teljesen priicziz, 
8 a találat biztoFI. 

Miután az ily tökélylyel alkotott szobafegyverlöszer 
teljesen megfelel azon kivánalomnak, bogy vele a szo
bában ugyanazon &,vnkorlat végeztessék, mint a. hadi 
vagy bekelőBzerrel ft lövöldében, ajanlat08 voJna a 
szoba.fegyverrel való ezéibalövést az örsökön is meg
honositani. 

A magyaróvá.ri IIil'tt>nberg-féle gyarból hozatott Hzobn.
fegyvcrlőszer, - mely álla.na két sá.rgttrézhüvelyből, 
egy szerelöfogóból és 500 gyutac!i es lövedékból, 
1 0  koroná ba, utánpótlása, évenkint 500 gyutacs és 
lövedéket Bzamitva 4: kor. GO fillérbe, tömeges beszer
zesnél talán még kevesebbe kerülne. 

E cse kóly első heszerzési költséget a kincstár vállal
batnn. el, s az utánpótlást a g9.zdasligi átalány is el
birl1lt 

Az ill' szobafeg)'verrel való czélbn.lövésnek megbt:csül
hetetlen elönyei volná.nak. E fegynrreJ való lövesDel 
szoknó. meg a osendőr az �erintkez(>", véte1t� és a helyes 
elcsettentést. 

A kis tholság folytán alkalma volna szabad szem
mel is észlelni a lövés nyomait, s igy a hibás lövések
röl könnytlbben tudna leszokni. 

Yiszont az oktatónak is bő alkahna \"olna azon 
oktatások és l1thaigazitások megndásárn, a mik az elemi 
lötércn való lö\'(!suél tiltva "Imnak. 

i\Iegislllerhetné továbbá ll. csendőr a fegyverének sajú.t
Bágait, s hOl'dmúdjtit; megtanulhntolÍ. a gyors ozélba
vevést cs heIyt>.!j czélzást; I{önoyebbon l",betne vele 
megértctni n hillentyG hel)'telon bátrahuzáo;ó,ból szár
mazó blitl'linvokat, szónl a lövéR elméletet gyakorlati 
utOD is t>lsü.jl�tithatná, végül érdt'kes yoltánli.l fogva 
keJlemes 8zórnkozliBt is találna, mert itt nem gépezet 
módjára miiködnék, mint AZ udvarOD p'ynkorolt töltési 
éa tüzelési fogásokUlil, hanem csz!lv.el, crdeklődes8t:'1 és 
ambiti6val. 

,\z ör:ilaktanya udvanÍ-n voJnn elég hely e gyakorIl'Ltok 
elővóteJén'. 

Egy iv tiszta. fehlir papirosm egy kiscbbitett alak
czcltó.bln volun rajzolandó, s olyan fnl, vagy njtóhoz 
lilli'andó, melynck 1\ szobnfegyverrel való öSBzelövöl
clözésc nem Art mcg, vagy legl\ili.hb is mit sem von Ic 
órtókéböl. 

Legnlkalmnsl'lbb hely VOhla. e czélra az örsöu netalnn 
levő fedott Imglizó, mert !lZ il)' 1.J(>lyen még kcdnzőUen 
idójnni.ekor ie olö lehetno 'feuni n. c1.élblt1övfÍst. 

Természch�ReD fl lövés iránj'l\.han s(mkiuek sem volull 
szn.barl jli.rllitl, mert mcg kell jegyezuow, hogya tizoba-

d ti bűnügyi és dotehtiv - történetek gyiiJteménye. 

f k t k-- �U ore e hl�' . .  I' Idig II kö,"tlu' � kOHI,1t jelolJtllk. m<'R L .\ \, u kOI'u,lI, VII.i4fflbOllI Irt!! dr, Oul .on'� f� ll'r_ 1\', Ai l>j�r;.It"llln<lIlI.'I- SlIJ't'lldnU: V, /1.7. lImonRok �ilá).( .... 
bt'luok, rll, TII�nr II: ,'n TOú'r kllUuhlí • k6rel. Vili. O,�.null f'lt�ll�IlCtlllk IX i\fllt 

e e e on VI Hrr .. 'tW'�:;; ic "�d"u , .. " ... k ",,,,, .. , k""" """ "h''''''''I''''''''''''''oo'. 
lorliontek " o I \1.-1.0 K MIJAflnrt,lh'(ö 2 koronA. hari rutllJlflllJtI.r' f, I )CUNOSSY, 

ÁI-n k/ltoll'nkólI' '-''illll 2 ko". A leljel 10 kilh·t"�1 :!6 :�;�i;' .. Sc�mu!lwel •• uto.n 14. �ü,,\ "tpr- kanJl- h hl' �rtt" H In",.'n \ i li"rm, 
SZILÁ.GYI é. TARSA kUlly"killdhbh"teJa. Dn J1 
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(egy"er löHdeke 20 lépés távolságból másfél cm. vas
tagsligu deszkát is átüt. 

A Bzobafegy-rcrrel való lövés eredménye néhány iv 
papirosból kéazült jegyzékbe volna bevezetendő, 8 a 
jegyzék olyan rovatokkal volna ellátand6, mint a. ezéI
löveszeti kimutatas. 

E fegyverrel a lövés bavonkint egy oly napon volna 
gyakorlandó. midőn az összes legénység hon van, hogy 
igy egyik cselldőr a másik hibáin tanuljon és okuljan. 
Uy módon egy csendőr évenkint 100 lövést tenne a 
Bzobafegyverrel. 

Az évi czéllövészethez a Bzobafegyvorrel való Jövés 
igen jó előgyakorlat volna, mert ha a külörsön levő 
csendőr csak az évi czéllöveszetkor gyakorolja ma.gát a 
tövesbeD, úgy ba csak nem volt jó lövő, intézményünk
nél ilyenne nem képezheti ki magát, éppen fl ritka és 
csekélyszlÍmu lövés miatt. 

Mindezeket ta.pasztalni lehet az évi czéllövészetkor. 
A lövéBhen is, mint mindenben folytonos gyakorlat 

kell. 
Tapasztaltftm a czel1övészetnél, hogy oly Bzakaszvezetök, 

kik a. csapatnál lövészek voltak, ft gyakorlás néhány 
havi sziinetelése miatt, ft. mi fegyveriinkből tett �O 
lövéBból egyetlen egyszer sem taláUak. 

Tekintetb& kell még vennünk, hogy ha a kiilörsön 
levő csendőr tiszti előljáróját érzi háta mögött a czél
lövészetkor, legalább is az első lövéseket nem fogja 
oly higgadtsággal megtenni, mint a hogya.n kelJ ene. 
A lövést tehát meg kell szokni oly annyira, bogy bárki 
jelenlétében, s bármi lelkiállapotban is, teljes biztos
sággal lőhessünk. 

Vegyük továbbá figyelembe, hogyha a csendőr szol
gálatközben oly helyzetbe jut, hogy fegyverét kell hasz· 
nálnia, már ezen helyzettel együtt jár úgy a cssnrMr, 
mint az ellenfél izgatott lelkiállapota, már pedig ha 
ezen állapothoz még hozzájárai a csendőrnek a lövés
ben való gyakorla.tlanBága, megeshetik, hogy a támadó 
helyett a. mellette tétlenül álló személyt éri a lövés. 

A�agy egy v.es�é�yes gonosztevő Bzökége esetén mily 
keves a valószlDuseg, hogy a csendőr n. szaladó veszé. 
lyes �onosztevőt �ltaláija. Ily esetekben a. lőfegyver
hasznalat rendszermt eredménytelen szokott lenni mi 
szintén cBsk ft, csendőrnek a. Jövéaben való gyako�lat. 
J.a.nságára. vezethetö vissza . 

Bát még . háboru t!setén, midőn egy kémkcdésben 
gya.nu� egyent kell lelőni? Itt megeshetik, hogy a 
csend,?r . csnk éppen annyi ideig látja az illetőt, hogy 
egy lovest tehet rá, s a kő vetkező perczben a kém szer
zett_ ta�aszta�a.taival már vagy biztOn helyen van, vagy 
a ko�eli cserJéeben készen tartott lóm, vagy gépkocsira. 
kap e. elvágtat. 

A .csendőr a szo�)6.fegyverrel mozgó czéJra való Jövés
ben IB gya.korolha�Ja. magát. 

E . •  ,élból aczéltárllY (gyalogo., vagy lova,), kóreg. 
paplIra volna rajzolandó, a kéregpapjr pedig egy drótra 
aka8dva, vagy egy hOBszukás ramában egy körülbelül 
10. méter . hosszu, vagy keHő fedezéknél esetleg rövidebb zBlnegen IB, egy csenrlőr által oldalirányba.n volna hu. 
zandó. 

A e�éllövtst gyakorló csendőr �o�t art oldalt mozgó gyflJog • vagy lovasalakra, a löutasttas szabályai szerint elébe czflozva. lőne mindaddig, mig azt eltalálná. Ha a csendőr ,bízt.os fegyveréne� találó képességében, 6� ezen tudat önbIzalmat annylfa növeli, hogy bár
mdy. veBz.élyJyel szemben a legbátrabban áUja. meg 
hel!E::t, mIg ellen�ező esetben nemcsak a közérdeket 
fOgj& veBzélyeztetnJ, hanem fellépésében ie félénkebb és 

== 

engedékenyebb lesz, mi támadóH az ellentállásra csak 
tüzeini fogja" 

Mindezek után szembeállitva fl. csekély beszerzési 
költséget azon szükséggel, mely a szobafegyverrel ve.16 
lövésnck az örsökön való elövételét sürgeti, n.zt hiszem, 
bog:v nem fog késni az az idő, midőn az altn.lllm fel· 
vetett eszme meg"alósul. 

A hóhér. 

ll"tn: IL .V(lgy Súwlol' törvényszéki biró. 

1. 
Ez bizony egy szikrát sem regény, hanem magn a 

legfeketébb valóság. Csak be a,Jmrom mutatoi azt fl 
legfélemletesebb embert, a kit borzadva kerül mindenki, 
még a líinek semmi rOSRZ cselekedet nem nyomja is a 
lelkét. Hát még a kinek ver tapad a kezére! 

Az igaz, hogy régen vérszinü volt az egész öltözete, 
hogy ne lássék meg rajta a reáJrecscs€'nt vér, midőn 
rettenetes hárdjáról csorog a lenyakazott ember vere. 
De újabb idöben már fekete sza]onruhábau és keztyüsen 
jelenik meg kötelességének teljesitésére. mintha csak 
látogatóba menne. Pedig a kinek ő kinyitja az ajtót, 
azzal ö se találkozik többé. 

Azért borzad�ak t?le s ne� ritkán megtörténik, bogy 
a mely szállodahan ő megszall, onnan azonnal sietve 
távozik minden vendég. 

Nem a közelmult időben MáramarosBzigetcn végre. 
b�jtott balálos itélet adt. nekem az alkalmat, hogy e 
kozlemenyt meglrJam, hanem egy régi könyv melyben 
� b6�ér �jjáról . is va,n. szó. Gotldoltam, hogy' úgy seDl 
Isme n mmdenkl a leglszonyubb büntetésnek ezt a tör
vénye�. ,vég,reho.jtóját és az ö rettenetes, de törvényes 
mUDkaJl.lot es nem sokan voltak még tanui az emberi 
élet törvényes kioltásának, azért röviden megismertetem 
ezt teljes hitele.séggel: 

A kinek gyenge szive és erŐB képzelőtehetsélYe von 
ne olvassa el 8e, dc a tudni vagyó ne tegye félre ezt 
a lapol. . 

Ugy·e hallották már ezt a kifejezést; .h6hérolják 
egymást?, �ll8�ák! ez onnan sZlÍrmazik, mert a hóhéra. 
nak nB,m IUlndlg. Ilyen - hogy úgy mondjam _ tiszts 
mu�káJ.a volt, m.�nt most, hanem a törvényes kinzás ia� ő hivatalos kotelességei közé tartozott. Nem a valla
tasnál alkal�.azott kínzás, hanem a kinzó vngy test
sa.nyargató buntetéseJs: végrehajtása a milyen volt a 
keré�betöré8, ka,róba vagy nyársb� hozás, elevenen 
megegetés, lL tagolt 8zetazaggatás& vizbe"etéa (melyek egész�� 18J4-ig divatban voltak), t�vábbli. szemkivú,gáa, �?

k
z�.t

�ul, orr levágása, sepriizés. bélyegaütés, pellengérre 
J o I;:'s. 
A�I az alföldi ,zójál'úst i, hallották, .így-e? _ .a �lóher csapja, le a nyakadat.1I Ez pedig azórt ml1rndt e?D máig ,.H:!,. mert az lBJ4·iki legfelsőbb rendelet �lDdennemn kl��ó hal.álblintetést (jltiltván, csak a századokon keresztul addig Ís szoká.sban volt fej vételt és �z akaszt,�st hagyta meg, ft melyek közül oz elsőt legnkábh no kkel ós a leggono.zabb elitélt.kkel Bzemben �géHzeD � XIX. s.záznd második feléig alkalmazták, ho. 

tf�an 
k 

az �kkorl legfel.Őbb biróság; a bétszemélye. 
Dem

O. 
vál����n��, 

utján a kevésbé undorító aknsztó.sra 
I�ogy pedig ft. lefejezés még II mult szá.zad elején egyIk rendes kivégzési mód volt, !Ld bizonyítju. egy fl.,Z 1819 jul. 13·án 19200. az. a. kibocslltott �.Iytartó,úgi 
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intézmény (rendelet), mely az egyszeru lefejezés (liját 
12 fl)rintban állapitja meg a hóhér reszére. Nem a hóhér életrajzát, hanem a,nnak csak müködé. d�Bét a�arom felemlit�Di B így nem kutatom, hogy regen mlOden olyan va:o�nak vagy hatóságnak volt-e r�ndBZel'eSe� tartott �óherJa, a mely varos vagy hatósag \I�al1oB�ogga� 8 blr�. vagyis ft melyiknek joga. volt halálbuntetea klmondasára? De az bizonyos, bogy rendszeres bóhér - egy vagy több - állandóan volt 

fi, kit azonban néha mással is lehetett helyettesiteni. • 'l'alán .1 se hinnék, ba rá nem mutatnék a feltalálás helyére, hogy még ezelőtt egy negyedszázaddal is tör
v6nyes rendelet ezt mondla ki; 

CI:E{alálos itélet végrebajhisára tovabhi intézkedésig csak oly egyén alkalmazható, 3. ki hiteles okmányokkal 
Itépes igazolni, hogy ily eljárá,st már korábban is ön
állóan és sikeresen teljesitett. Más alkalmas közeg 
lJiányitLan a budapesti kir, ügyészség keresendő meg 
az itteni hóhér kiküldése végett.lI (1880, .évi augusztus 
9,én 2106, J. M, sz, u, ut.asit·ás 3. §.) 

Ebből az látszik, bogy akkor még több olyan ,'alkal
mas közeg' voltJ a ki tkorabban is önállóan és sikere
sen telJesitettJl kivégzBseket, va-gy bizonyitványnyal el
látott bóber volt, de az is kitünik abból. bogy - úgy 
mondjam ft fóhóhér Budapesfen lakott, 

Ma egyetlen és allnndó bóhér van (Bali Mihály), fl 
ki nem Budapesten, hanem Faddon lakik 8 az állam 
által rendszeresen fizetett egyén, a ki maga teljesiti az 
ÖS8Zf!S I{i végzéseket. 

Mert hát az 1843 iki büntelőtönénykönyv tervezete 
kihagy ta ugyan a halálbüntetést fi büntetések sorából, 
de az 1878:V. I.·ez. (vagyis a most <ileiben levő Btk.) 
20_ §-a. ismét felvette azt és megállapította, bogy na 
balálbüntetés .árt belyen és kötél által b.jtalik végre .• 
És így .megazünt fl, mészál'oshoz sem igen való eljárás, 
t. !. fl, fejvétel, vagy lefejezés. 

Igy azlán a • Bünvádi perrendtarlásnak (Bp. 1896. 
évi XXXl1L I.·cz. ) ia intézkedni kellett a balálbüntetés 
Yégrehajtásáról_ , 

Hosszu volna elmondani azokat fl, czeremómákat, 
melyek II halálos itélet kimondásMól annak v�grebn.jt�
sáig előfordulnak, Elég legyen röviden ann:nt fele�l
feni, bogy a hahi.los itélet I{imond�s� után. az �B�U(lt
bíróslÍg fi hir, ügyész megballgatnsavol znrt ulcsbeu 
llft,tároz n felett, bogy az elitéltet n kegyelemre mél· 
tónak to,l'tjn-e R ba igen, milyen bün�eté8nek meg
állapitál:ltLt jn.vasolja 9 Azulá.n az összes Iratok ,felmen
neit fL kir. Curiá.boz 8 a IDl?gkegyehnezés tárgynbf\.n ez 
i� nyilatlwzik I:l nz összes .iratok�t ,

átteszi �Z i�azsligiigy
ministerhez fl, ld nztán Ö Felsegebez terjeszti fel. (Bp, 
497 500. §_) Miko!' aztáon visszaerkeznek, az, 

ö.ss�es 
i I'o,tok az esküdtbi l'óalÍghoz, fl, kegyelmi, korven) l:e 
IJozott királ,ri elhatározást együtt a kir, �n!'1n flem� l
ségi panftszt olllttlSitÓ v�gzc8ével zá.rt ulesbe,n , fl, Iti:, 
ügyósz, vó.dlott es védő előtt Jdhirdetik

, 
s, II kllllr�lctcs 

llté.n oz eliLélt m�lló vnllásának lelko �zet ! 'cndeltk, ,n 
Iti aztlÍll mellette marad öt, vigasztalJll egesze� fl, I

,
u

vógzt3sig, It maly n ltibirdelest követ� reg�e��n torté�lk, 
Ez idő ulntt DZ olitéltet hozztilnrto�ÓJ, vedoJf.:I és, Il�ok 
JátogathaljlÍk meg. kikkel maga Inván tnlállwzm, ( p, 

50Jt�t§'I!erdil{ hogyon tudják meg az elitdit 1,�ozZlÍ.tnl
l
·· . , 

A k' ,. , sürgön)'oz ILnnu ( lozói ezt II nngy titlwt? Ir, UgyC8Z 
az e!űljáróslÍgDnk, a hol a hozzá�arto�ól{ Inknak: 

Ú. �Felhi\'om hogy, ",mintt hn.h�lm üélt �: N" ho�z 
, , . , r It"nés nélkul ertcsilse ta,rtoZÓlt b1Z/lll1JIlS uton eB e ll , ' l . .  I'télt k r bó 31-Ik IlIIPJ"Jl (. c. I�rról, JUlszetlot [lZ e I ne ' 

7 órakor leendö végrebajtását megelöző napon, vagyis 
f. bó 30· án .... a fogházban meglátogatbatják éa az 
itéletnek ugya.nott leendő végrehajtáaánál jelen lehet
nek, 

A felutazó hozzáiartozóknak adjon az elűljáróság 
személyazonosságukat és fi rokoni viszonyt igazoló 
bizonyitványt és utasítsa őke�, hogy a fogházban ezt a 
bizonyitványt a látogatá.a előtt mutnsBáli: feLt 

Azt kérdi az őrsvezető UT, ha az itélet és a kegyel
Dlet megtagadó batározat kihirdetése után 24 óra alatt 
kell végrehajtani az n.knsztást. hóhér pedig csak egy 
van, mi történik akkor, ha a bóhér fl, kitüzött napon 
nkadü..lyozva van? 

Biz' az baj volna, mert még nem is csak rendelet, 
hanem világos törvény rendeli el cs pedig para.ncsoló
lag, bog)' a balálbüntetés végrehajtandó a kihirdetéstöl 
szamitott �4 óra alatt. Hogy aztán e miatt zavar ne 
legyen, az 1900, évi 67;j7, L 11. sz, rendelet arrl\. uta
sitja fl, Iri r_ iigyészt, bogy mihelyt a törvényszék elnö
kétől értesül az iratok leerkezéséröl, azonnal gondos
kodjék arról, bogy a halálos itélet végrehajtására. a 
hóhér a kellő számu segeddel együtt minél előbb ren
delkezésre álljon; azért sürgönyöz a hóhérnak bogy fL 
megbn.tározott na,pon rendelkezésre á.llhat, e? 

Igenlő válasz esetén a kivégzés helyére rendeli 8. 
hóhért és csak ennek megérkezése után tüzí ki a kir. 
ügyész ll. végrehajtás helyét. es idejét, ezt közli a kir. 
törvényszék elnökével s az elnök cs'nk ekkor, a kitüzött 
batáridő előtt éppen 24 óráva} hirdeti ki az iteletGt és 
fl, kegye1mi kérvény t elutasitó határozatot. 

Tehát a IIsjralombázba� kerül a hn.lálra itált, mely 
azonban most llom egy állandó llagy szoba - mint 
régen volt -- hanem csak egy táresebb zárka, tl. hol 
az olitéIten kivöl a lelkész l'észére is legyen. egy 
nyugvóhely a a hol a látogatók ia eJférjeook. Es itt 
vun a halálra itélt a legrettenetesebb huszonnégy 
óráig, 

Régebben volt rá eset, bogy n halálra itéltnek cs�pán 
három óra engedtetett a halúlra készülésre, vagYIs az 
itélet kihirdetése után három órával végrehajtották 
rajta oz itéletet. t. i. lJ. kit fl, Högtönitélö biróság� itélt 
eL Igy nevezték azt ll. biróságot, wely fi nagyobb bün
tettek ellU\.rapózása esetében egy bizonyos vidék gonosz
tevői felett itélkezni feljogositvfl. volt_ 

Ne"czetesen egyes vidékekre, a hol nagyobb és sürübb 
volt a gonosztettel. (pl. gyujtogatások, rablÁ.sok, gyil
kossl\O'ok stb,l száma, fl. beliigyminíster statn.riuruo�, 
vagyi: )'ögfönbil'ó.skodast engedélyezett, s midöu ezt ki
hirdették, attól b:ezdve ft, kihirdetésben megnevezett 
büne elekmén,Yek miatt !lZ elfogott tettest azonnal ft 
rögtönilólő llirósng elé úllitották 8 ez legkósőb,b, ll�olez 
nap alatt mn.r teljesen ,'ógzett vele., \1868, eVI 6400: L M. az, és 1873. évj 3504..:!_ I. M, sz. rögtöllbirósúgl 
Rzabálvzat,) Azonban ezt fi rögtönít�lő IJirtÍ.skodúst az 
1897 :'xxxn', t-ez , 7, §-a hah'blyon kiyül helyezte. 

Bizonyám hallották vala.wikor, bogy a sirrlolomllllzbRD 
lHő rabot hogy ellátták }Jónzzel, minden enni é::l inni 
w!.lóval, drnga 

. 
lizi\'llTOkkftl s hogy teljesiteUék Dlilld�1l 

e f!tjtfl, ki\·n.nsfi.gn.t. En is úgy halloUom volt, De mllr 
1880-tól kc�dV(l nem úgy VfUl, mert rendelotileg mog
tiltl\tott, hogy az elitéU�ek nj/indókot 

,
( I?óuzt, 

.
szi\'lut, 

élelwi szereket. ita.lt) adjanak (18sn, eVI 2106. I. M, 
S3, rend, 7, §,) s ugyanezt mondto ki az erre vonat, 
kazó most is érvényben levő (1900. éyj 6757, L M, S7.,) 
reni/elet is. 
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Schmidt Henrik járásőrmester 

feldiszitése. 

A �i1lart8 III ( kótelességtudással teljesitetl 8zoJgn

Jllt kgf�hlOlI)' Itelyról ismét elismere,!)ben TCSZCSUlt, 

lJ Fel 19'( folyo évi februnr 22-én �ec��e,? , kelt leg· 

fdsohh elltnt:.í.rozúsával ,�'dHl/l(lI JJl'nnk Jaraaőrmester
nek, hosszu I'B köt-elcsségbü szolgálatáért a �oronás 
ezübt errlem keresztet legkegyelmesebben a(�om.a.lly�zta. 

A kitüntetés tl"stöletünk eAyik kiváló altls�tJ�t erte, 
a. ki derekasan TPlÍ8zolgnlt arra, hogy hosszu ::. 1  éven 
át becsülettel és eredményesen vpgzett szolg{�Jatún8.l\ 
legrelsőbh lwlyröl jölt jutalmát elnyerjo. 

Az érdemkereszttel vaM fJldiazités Debrecz6nuen, It 

kerület BzékheJyén állomnsozó ö�Bze� tö�zs-, (�- és nl
tiaztéH , továbbá a tanosztály legenye:�ge J.elen letébe� . 8 
t.no8ztály·laktanyáhan roly6 b6 23· an delelőtt J O  or." 

kor történt. . IO!CJj/Jai Nagy Gd/)(fr ezredes kcrü!et J pn�a�csn.0� 
rö\""idE'n Vú.zoJvn. Schmidt járásőrmcaternek kulonlJOzo 
alkalmazasban k ifejtett és lankadatlan szorgalommal 
vegzett szolgálatát, öl min,t ol�8n 

. 
katonát .�8 �.

Bendő:l 
állitolta II j('lenvoltak ele, kl b lvatássze�u koteJmelt 
lelkiismeretes kitartással és Demes becsvagygyal elől
járói teljes megelégedésére végezte. Majd a k.itüntetett 
mellére túzte HZ érdem keresztet, mely után a Pi"f'w;ly 
Lónínd hadoBb1J oktató tiszt parancsnoksága alatt álló 
szakasz diRzmeDe�beD elvonult a kitüntE't(ltt előtt. 

A kitüntetett n ltiszt 18GO·ban BzíHetett 11 Torontál 
vá.rmegy� i Nákófa.lva. községben , A m kir. 4. bonyéd 
huszlÍ.t·czredbez 1 88:2 márcziua 2·án vonult bc és eZlm
zet-es tizr<deej rendfokozattal 1884 október 27-én lépett 
fl. cB6ndöraeg köteléhbe. - 1 888 május I ·  ón lett űzte. 
öravezetö éR I SB!! május hóban lett önlÍ1l6 örsparanca
nokká., majd pedig I �04 május t ·en járásőrmestorré 
neveztetett ki. .Jelen leg őra- éa járásparanc8Dok 
Orosházán. 

Egy g�(""14 {'H Hi kercs nyomOZ(IN. 
Irtn : .lIálh" .\1,1;/&14 tönl!lIrm('8wr. 

�-lik6nt az (!h�m6k, 6gy az omhf'riség is örökő8 harczban 
áll cg}'rná!lflsJ. A mr'g�lheli!1I neh!:z II fl fárasztó munkfitóJ elgyotiJrt émlJér folyton fL jobb 6s könnyebb életmód után 
ábítozik. H hogy ezt oMrJwf;He, bizony nagyon 8okllzor fl. 
tllo!:l ulm I&Jl ; 6s!:Izeulhozésbo jón a. tórvénYlJy€J/. HaffjnhJt ügy68st;gge:l, IIzélhámo"kodáB�al rdVPlmi. elcllalja a. máJJB! Óli 
wk (fI.,tben u lé.ghruhílian.bb eriJHwk lóJ, !:lat ll. vérontál'ltól 
I>6m riat! Viflf!Zlt, c8:1kho�y Vftlamllly idegen dolog tiloH mogflum:fo �t vagy a mUl" hi loH ufQn megHzerzett dolo� roogtllrt. hatllllht magfJnaIr hJztoltib�l1, 

H(Jra ll;': ilyen va�'yotJ8zerZr;IH'{), illetvC! II rn(lgélheMlirJok 
Ily&1I ml,dfJJ) \1116 Im�toHítw.(jra, ki milY(lD (illzkőzL vagy 
m6d(.Jt vfthunt, az rl:ndr:Hljn IlZ egylm tárlladfllmi dllfulától Alt muvdtHégí foHMI fugg, A tanultú.bb, JnlhBltebb � n magu. abb t�r aqalrui rJllztá.lvlHIiI hlnoz6k kÖ7.0tt k�v(>Jj(JblJ II hJI uj, a b,·tOfi:S li tllLl6: mig fl 1I1.1·f{ényebh lj ennélfogva tIlIlI!' JatJaoaL1J, rnuvelr�tl (, IIf·hh nf:pollztályhoz tartoz/Jk k6zótl , klJl'J[1IJ 'JI llVYll vIM'la·ho lIajnoll IMf{ !>oknll akndn!lk, a luk az f-whv·tI I' d(·kTll/�ny,,"kk(>1 VI. hi fúgllllkozlÍ.!I IlJiJltt, (I)JytOfJ hwJi141JfJIJ álluflllk .• ft,rvpnynyel PR fl törv6uyt kppJ f Jő trdt.. I miII rtánllukkllL 

r{uJ&nl, (m t"l".."ztJt.IlI1ÜI, o: IIZ l,trl,fH.h(·gyP8 vidéki Inkot!. 4.V k'/fM,( Il. "'-u·JUJ/I {IKYHzólvfJn valr;H(lUfJlI ör6kloll j, dll II il "  vHt/(,r;:,JH (. II rult,Jl I'  fil VII16 IIll.Jlmo. Az !-T(M 

--= 

\"id6ki c.ireoknek valóságos speciális kozá�tnl!Dujllí ezek. 
I l I II ' a csendőröknek és BZ erdőőrl személyzetI II Ú. 2H

b
�' enaegBI 

r·tka eset hogy a hiva.táBá.t kötelcsaég_ nek 11 lzony nem 1 , 
l fi ti' b 6 . 1 é I tclje�itő erdővéd óletéve ze meg lIzg -I:Izoru, 1UIH . gg

,
e
ú ' k ' Idozafa leHz. Mert a. vlldorzók. éB filIU\"IÍ 8 1J\'n �,lnu 11< . . 

1 6l ál k ' tOIVLlJok elsz(lnt emberek és csupa hOl!szu J r ebne \,lS 
l I ·k az ordo'védet vnlJ"V" ll- vad6rL, BiSt II merészebbek OI'07.\'n e OVI . -o. l t k kl '111 irÁk é8 leverik akkor iB, ha tetten "re DC , csa lOgy mog mn j 

é k t k 'k 'Ték (\lfogatÓlmknt é� megbüntet f:lÜ e � eru j . 
l I n<;onló eselról IrBZ Bz6 Jelen ?zlkkemben. 
Az I !J04, évi JuniuB hó 15·én vlrrnd?Ta., Borsod mcgy�ben : 

/I. diósgybrí óra kbl'letébez tartozó, . ugynevezett hltfLmro
.
kl 

l'b 10 . alma, m/ldon meggyJlkoJvn tahllhlk mem 13 f t u OD, J rí: 
• . I '  t t  át k " l I ' Pét r kmcstári erllővédet, II kI mInt lJVfI, I !I  o o csscg-

�zel�ü hüaéggol élj buzg6ságga.1 teJ)esítlS eg) é
,� vlt lósl'igos rérne 

volt II vlldorzókDftJí és o. flltoJv/l.Jokoak. Eloz8 este h'ivozoU 
el lak,íaóról oz erdőt lT.egkerülni, tr OTt észrevette, II�gy az 
erd6hen l(lv6 ölfttl nknsol{at ismoretlen totteack loplwdják . 

Egész éjjel távol volt s érte a�gódó neje mÁ.f;nap l'e�g,,1 a 
jlir6 kel�ldől értesti lt, hogy az er�öőri laktól IlJlD tegy :�-.tOU 
lépésnyire a rendes kózlekedésl nt mellett, egy bokorban 
f{·kszik nJ, nm \'érbefllgyva, hon!in.

. , . , 
Az eselrbl azonnol órtcsitetlrk a ,lJósgy

,
?1"I és II dl�sg�ő 1"

vll8gyári örsöket 8 e>lőbbir61 Varga. litván on�e8t(>r. utuLbJr6 1 
pedig Kelemen )Jihály őrmester egy ., csendor.I·el flto nnnl a 
J!elYflzinóre ,Ri ettek, e��ben t.á. � be Bzélo n értesltctték

, 
Lnmo� 

Arpúd jurAscinnestcr, mIskolczl JnrúJlpllrancsuokot és ny, ottaD ! 
kir. ügy�Hztléget is. , 

A kir. ügyész, n vlz!.'"gsilóbiró Pgy ?l'vosBa.1 138 o. Járás
őrmeatRr cSA,kha.mnr kiszálltak a. helybzlDóre, hol fl hullát 
még érintetlen :í.l lapolban találták, Orvosi vizsgfilattll l. meg
á.llll.pitttl.tott. hogy a hulla. feje. baltnc811� ásokklll ma.Jdn�� 
telje�cll flzétronc�oltatott, ezen(e/li l czomhJn, mel.le. 6s karJ�1 
öSllzcvogJnlvo. vollIlk , a mellkflB éa /.I. Imrok �sontJ(ll . ,"fl lfl,�e,y 
snlyoa, tompa tárgy áltul val6 ütéscldtel teljeson oS8z610rve 
volt. Csuk mngán II fejan 1 7  8órülés találtatott. Hzóvl1l az 
egállz test hOl'zfllmas roncscs:1 volt tőrve z�zva. A hulla 
melleH ott feküdt az erdőélr fegyvere. tuflR.ja. cBupa vór, a 
mil"líl ltítszott, hogy az áldozatot azzal iB iitöUók. A közeli 
közlekedéai uton egy kocBínak még érintetlcn nyoma. látszott 
és az nt(ólen egy tóe(lR alva.dt vór. Az áldoza.t ezüst zseb. 
órlÍja bifi.oyzott, Mr egy pár dvegcsel'ép darabból arra. Ich�
tett következtetn i, hogy az ütfaok következtében az IS 
Ö/:UIzetórt, 

�[iut!ín oz G(d6őri lok közel \olt fl még kozelebb volL I� 
kfLtonaL löv8térhez tartozó őrBég lI�k,íl!a, hol nkkor éjjel öt 
főből álló 8"rség tartózkodott és som ezok, Rem az áldozat 
hozzátartoz6i nem vettek é8zre semmit II gyilkoslHigb61, a 
kir, ügyész, aJ, ut8zélen talált \'&rt6c8f1. daczArJl ja, urra az 
(t1MJ:rpontra helye'lókedett, hogy az erd8véc1ot máflutt litöttók 
agyon él'! már mint hulM.t kocsín h07tn,k fl heJyszinóre �z 
ifImoretlen teLt'(!Elf'k. Hőt mindjlÍ.rt két kiagy8"rí Ink08t meg Ut 
gyImusiloU, mart ezeknek fivórét ,tz ercMvM azolőtt egy 
6vvel orvvadlÍRzrl.ton tettenórvén, elJcmlzcgttlÓ8 mil�tL agyonlőtte B kőzLudomA.�u volt, hogy o. két, H1.iotén orvvadászatt.l1J 
fogltdkozó Jivér luLl/Uol! eIlelllujge lctt aZon idí.:lt61 fogvn oz 
ardőőrnek. 

A kír, Ü�'Y�IIZ ennélfogvIl, fL jál'IÍH6rmefltor (�Jb�1 mrg odn.
r('ndelt két CIIBn.dőrt rnug/dlOz "óv(', ClB'yeIJeflon KiagyBrlJO IJlljfntolt 8 ll- gyfl.ousitott íívproket 61'iZ"útbe v(..vo lIIL1l1 J{ hn"" kutnUiflt tslrtsllott. A luízkufftlnll flOl'Án IIZ egyí lmól Pj(y tol . jIlHC'U VÓrf'8 h'tltll Hel'IUt e/8, fl llIoly/'o nr.zvf! /I lOJ'heltük Ilzt, 
!'ogy IHJl, mikor (.8 Init61 lűU v(.r/;iI, Hommikl1ppen nem Luc) titk mgy nmo uk'irlllk igazolni. F.':1 miv!..) u n1r j�HZBI·jl}t  mrU" 
tfH'g flf:m \(jlt �zlhl1rlvo., hi,iba. fugnclbll; fl. gy'llllllliloltnl{, ho� l'éIlZU� voJmi oz I'rfllivéd meggyiJkolli!uílJtln , IlO', f'rr16vód oJJonl bORzuJol! ÁlLuJ nll.gyoll Ilf kl'z(ln(úl{vő fl fL v/lrPH lmltó..vltl lIlóK johblln boiglly.ollnnk J(�fHZ6 RrUllu lll"pjó.n II kir. �igypsz le
tfLrlóztlltlll llket {Oli n járlir iírizoUil'IJ bizla fl:.lZIIJ, bOJfY IL lavAht,. nyoDlozw,l IlZ "/,fyídejlJle,:{ rrlf'fiított m(ulÍJ[ júrlírr(d (olyll16Blik tov(.}Jh, Mugn púrlig l\liHkolozlIL IW\(JlntnzotL . Ain Lnmo" j,ir(IHfíl'mf>Htr'r Hem /JJumdt jeillrmJl1 MIcIig, 111 1:.' II kir, lIV,y(iHJ. J{ IHgylírhlt lI1ul{öclott. I I "  IIIII I'0H mit íH It 
gj"1\.I11l I� I(('t Qlnhtoll c/{y6u (·Iku, jól 11IcHII, hogy bizon,VI 
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Siketnémuk t:mterwe. 
Egyel'; hangok jel2:t:',so "zúj- ":8 kllzwozoulatokknl. 

I I II 
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'ktt !l.�"T D. 

, lt.Lhoz Lc'2" óht k.ElIl" r; �€' 
DJ lAlll lE;héSfl'?IJ. !. . D ut 

� k '$f'fa,} (>� tra.. LW • .t 
g' ]€IULl h1.JE"tt fog ti..LLt 

aj t't'D - b :""Dr':-a f '  

l"Z\IMtior 21-'mA'! l _r, !Eik erd lJTJ"} fi 1:.ov:li. 
f!'YLk eZl:"t· lL j};: • bJldte bogy a kor =márOoet 

� k ki. JJ{JLo rt az Ir zi' €: '(elJ • krJIClim� hu. 
li\; €- me.adll:" tart.l XL -1 ,i At. 

K 'f� llitJJV l térr t �,Ql:.1 j jú!)r Uz.al a �f,leI.l· 
w [I II lí:l al:iFniJ az .úd í&.u, nj{/l jlirtak 1:{J{;;El. 

• mÍDt a k n:l::r. QW(.IH, ] ki .. <;ho:.t6, fit 1.8 lophttak, 
.lé TeX vi kexünyClmrA. mt:IJ�bbtk III (..da 

tn knál ! �ÍH:uIrel", l"�1') hri-lrnyrUlI a kt,zll:"-
b. az irJio\"ta (q'dult hahdt t l"fibL. 

_ J � . d L ta J�tot+. 
u..á lk .tror i... vis wrl�zHt azz.al hogy a 

EL r tWQnd a unut d(im ",,,lin. ng> fd 1 1  ón 
t ,I '  ti :z. )  Kt.r 1- 6h tai l&k.o� nlt a kó;c,;lIl&'Lan �!I 
hlL.. Ylhily E �1';At l"lhgJári UlUDká!.:eBJ MjYöz&tl Hbom 

� &(Jn fOS!: ztotuk • aztiu f::gyutt E-JtA...-oztaJr. Azt lB 
� t ol unda.Dí a korc-LLIÍt-l) . bogy együtt j i:.ttofk oda 
kl 'J .f.e l!i kolcnóL 
, !Amo ;tr' rm��r a j<;l<;Dl�k .étele TItán táreaiuJ 

Oh 1tra mElnt és 8 mu.nbLrJl h.t,.zahiTatott ,",:nel,:l Károh-t 
az (; f:lr r..Ü f: kJJ.:.:rd�ztt_ Yt-Df_V::l .. t-jfiTL«lre, hogy .,.l&YJ 
!'::�� KÁt(n, l-hhblylytl.l a lf�rik6i csárdában s&riíziitt, d€' 
'lht.á.ta lZeri�t (InD,n "'rrreDe&rn hazahbjtat..,U, HOg)' Kártya 
L6d Il."�ut azt D':ID tudta Ultgmondtlni �a az E:sl:1re nE:zve 
�lli akart tudm f:II::mmit_ ut aZfJnban b-tIlrr.Jwttao tagadta, 
b'..gr a gyíJkQe'o..:ágLan r� ,z� 'i'oLna. 

--J1l� víaeJb:d�� 87.I)nbaD gyanttt l;:�I�tt a Járu� 
�rmr,eterbE:n, mín?Ifogn fjrÍzl:"t aLi 'i'�thtfM E:� nála h.izlmta
tA.t t&rtl)tt. F.2 m�II:P'"J f;"E:dm';nyny«1 járt A pat11á.at.1D.. f:f{Y 
ZH,D_ �l'ahaLOa illatt, (:;0' ij�"l(:1; a.argatott Vi..U:1J ,"'atyát 

t.. .. .. J -1(;(, 8 m",Jy-rJ,.k E:lejlfn a UTd t.lÍ.j�kán, II me�kif!�rf:lt 
Lm dv.:úrl;l, klM.'hh-DIS::''VI)b}J vúfolbk voltak láthatók, 
\-r:nezc f rr.;,';1 4lt ,Jhlo'ta., · hrJ.ry tliizo) napoD ILZ orra vfr" 
f l". • a vjl 11';tt n'n .. a V'atJíJ� !; fj UUlga hideg vízben 
IeJmrnta. Ez az áUltua h,ht-tiJ iE ll:"tt 'ffJlna. de Illert 8emmi. 
�D �Ill llklta fJUt adm. llOgy miért dugta el s mfg 
} vuá \!Zt-I€D fL jáda ala. a j3r�rm(:b1eT kt-.ább fagCfcl:tta, 

� f-:'"7E:r.�eetJ ráfrJ�-'ta, h(Jfry rJk kóvE:tl�k el a r'JilkO!laáu(Jt 
k 'U:tL ruír"Y&nl - � o:-

VI:lsI:z",l Y.T{, ,[I tlllakrJztJH E: lOBntuítáe f:'U(:'n, de a jlÍrlÍS:. 
fmll:�r 117..rJD et' ..... d.dhá! 'f��htlJlg8tn, hogy már meg van 
6UaPlt.a, )Jr� k�t f:'gyl:"D krJYl<ttl:l f:'l a gyíUUIII!áWJt, hogy a 
lf:lJlkrJfJlÁg JtI"Jj;},l:D r' ak ő 4, KXl(�'& j4rtak az erd/iben, /:f:I 
h�' mát rfJ(� VIIt.I ál!a.IlitVII, hogy az IJU;;lf;D utht�k agyoli 
az ,.�t!ŐY�E:t 

,
8 e k a,zT1Ui.n hn:lCVJJibk fi bokClrba, olyal.l zllv,.rtll:l Jf/t .. , a�n.\jNi. JDf:'l{feJl';dkf;:zett m8gAr6J élJ tu::lyzc,.. ri:íl, llfl/!# a JlÍrá!flrrrJj';.""tn áJtal hjrt�l�o }j(lzláinli�u.tt 1tZf,m k, r-iI:.�T'" r.!Ji!!yik rC 7,tn f(jgta fl hullát 'I minden jj((JOdiJJko

z TJ�fktJ I f'Ii!H � fi fr'J�ntl t ÚI hjrt�hm IDaglihQz tüw: foly. ta"! f JI,ut:1 hll(:tt fwm Wl t't.,'Yíkn.�k ! 
- I) h4t ruag .. HJh 8Z "gyi;' ! yjJt rá :l. járlí.sőrrof:ner t r ,:. ,e;,�LI "Uflr t. atMI J(:tt � y,l1tyaja i!l "bf;:�, !;.öt LÍ7A'JLlyrJEI f'Jlytatta tFJ'viMJ. JJn,. a látt8..!;zára Vfl9y UCfl� i, vúr latt

' 

.. ! tu. CA� \l:of;1.",,1 TClf �T4mllh'", �rn",l� f�l a r.:atyáját , V:lJyll:g � JO"""} z4ra a thd korul. r; upa IIlHrazv/'r volt 1-.zt �nll �Itl'i lJ�m I!ftoo. /':''1.1''. mik..-/r 4jj�1 átöJtvziat {. 
Dl:m ml ffJ.ti(, ti "1. I tt lirul6ja kgjQbl.n. f'..lJr,,.,k lAtt ra v,.IJ""t fl rn"'gtoTt bI mkl, '\ts iilmt�TIf, t e h'.J$(Y ·,k h-ttE::rJ KAny,,,"al hJVl1t�k i:1 il .!!yilkoe4got f;! í}�di� 't .fJTtthI-'hUJlJti,JJ : El'lvJ D*T"Jn kr�JVal �fjllk(ll�zon 11;�f,J.l, i,8�zt!l.1fi.lkozólt �n. 'nl, II. k,  � k'111;81lJ,'1,1ID val6 pálinM7-Ú kf)Z}",u r.l 

Le ",It� bl gy inf,"!l' �Dt};- a a:tAnírc.kí t:-rd5be fat 1oJ!Ui Ei Juég 
az t:� f(lJ:n�mAn behozzák lfukc lr'n1l �S EJ ,lB adhafJák. O �l� 
f')ge.dta az llldit'\'Anyt <:--: t<-� 8.l E:rd&b-t llld�t.ak. De �ag 

or&irutk talá: 'k az ,d<Íl, nIl ,'<lZ" a., bQ� Jobban teljék. 

IDE:n1 k a Ynj.i:ói c:s&rda.':ta " otl s.iic('<ltE:k E:!f.t da1"&big. 
UL tán pedi� lU: ólfardAEhoz mULtü • • � kot'>.lt f:..;":li'.HlenöJ 
c..t:,enkták f'5 eJiDdultil lfukolCZ ftJ�. Az Ha6ör azonban 

ZTeT LE:tt€ a dolgot. mm a IDÍ:tll az t:-�d6óri .� �öz:le"be 
rtE-k.. f',(!TfUIIE: déjok lfpert a tilrüból �: me-glillitn.D oket, 

rbJol I aranc:.oJt. hogy il fhTal ftl: erdoJ&ri lak ud.arb.1'8 hBj
,
t-

,.",.]; t té ott n<kják Je. 
Ok Ic�zaUtb.k a. koeill-ól :: az Hdoorböz közeled.e leér· 

J�lDi hzdkk ut, hWl ne tf:IgY� ökd � Eközben Kánya 
'" ko{'nro] magánl�' h{.Z(Jtt baltá,.al, melyet az é:l'diKir a 

EIOtttskg mirstt nem nhetE.rt f.szre, egy c:�aI'lÍSt mért az erdő· 
{,r f�jtre. mirE: hZ a flildre €'.:etl éi; c::al aDnyit mondott: 
Dl;, b-ánts1.1tok., iok'-1b ngyétt>k el 8. fii ! , _ Ol:. azl)nb-an az lütlt61 i.; heníTe ;;S a t,:..dbLl.akthl IS fél�e, 

nem LalJg-attak rA, l'eruk, mig c.:;ak Jélegz'tni hallotbik. 
Eluú..D l.enttkk a Lokűr ala. �Iár .?PI>t:D kocsira. akartak 
wol. mikIJI' ugy T€lték. hogy 8z. erdóör m(--g=zólalt. illetTto 
meghordölt. mire Kán}'a n-ioszament s m r;g  néhányat 'ÖWtt 
nl il balUinl aZtAn útt.1-agyták. .A ]rol'3'J fánl bement.ek 
l1i!.küJc:zra egyik íaierESkf1i&t feJ költötték s annak {át 
,·.adták n'\'olcz koronBirt. De flhból C� lk h1Ú'om koronát 
lizek-tt ki '. ker"".k&dCl, mért több apro Jlénze nem volt és 
;"zt mondta nekik. bogy a töLbii:Tt r�eJ jojjE:nek e!, 6k 
azClnb n n"m nhúk hE: a T(·ge'fclt hanem kapott pen:u:n 
J!J��')SZY.JlU ü.által E:�túJ o;; ó hazamE:DL l"tközbeD a 
�zjn>a I,atakhan kimost.&. a gatyájrí.t. otthon pedig átöltözött 

• .ízj:lB g tyat a mar I':mJit:t:tt bl':]yre e:1dugta, ft nélkül. 
h(1/Y hozZJib:t.rtozóÍDak arról \a�y jZ e:�etról valamit azólott 
'\'olu, Hogy Kánya hová ment. arról semmit se tod s el· 
dláEuli: óta nem látta. Ezekután e1fJailta a baJha is. melyet 
haujr,iHtelekor fl s:z�o.atartó fenekére rejtett cl &.ron v�resén. 

A járá5ijfD)estu ekkor let.art<'iztatta, de nem akarta ,tddig 
Lt:k�rt�nj, nlig Kányá.t is E:l nem fogja. Az enn<k fel
HI':I€:sfstrE: és eJ,jnz(!'té6�re lukdldött járCir !1ZoDban azzal tért 
yísliZa, hogy napok óta llem Játták !�m eddigi Uirtózkodá...<>i 
htJ,...'\"�lJ. "E'm a köroyékL-n. 

EfJpEn t:kkor érkezett meg ftZ érk::citks Kísgyórból is, mire 
a jáTá.sőrmeaE:l LE:jeleotetk:: tá\ be!zéléin a kir. ugyésmek 
VeoczeJ elfogAdt és !lZ addig elért eredményt s a kÍr. ügyész 
megLlIC)'w f(JJytáo 8 köJdöncztOl parancsot IS kuldött .. 
Klfll!Y6rbE:n 11;\- J járórnek, bogy az ott elfogottakat boc:s.áeaa 
tuhadi'JO 8 a továbLí nyomozás ",égett c:i.atlakozúk mielőbb 
a jár.is6rmedéT vezet,ése alatt muködó járor}löz. 

, Mb Dftp aztán. Ullkor ut ft kere3l!:E:·döt is kinyomoltÁkl. a 
�I a {át mfi'gvette, II a fát attóJ elkoboz'8. ,I LuojelE:ket tej. 
JE:SoeO blztQ.itották, Venclelt átadta " kir. u�'é5Z8égDek. 
h(,�'Y I:tDnak 6rizf:1: alatt tart1i_8 fl KánYA utáni n.fomoú sban 
w'::. bálrál�sa 6ket. Szinte bitonyouk voltak benne. bogy 
KSDyát )IUlkoJez környékén elfoghatják, mert _ mint a 
keTl.'"hdr.í I'�mondta .- előzQ napon nála járt és az á koro· 
uát felvette, �&t akadtak máaok íJJ, a kik látták, bogy egy (J f-..&Zi!-tort elust zsebór:i.t kiDálgatoOtt mfi'gvéteJro. HeméDyük 
azonban krJl'tli 'Volf, mert II legszorgoe-abL keresél, kutatáa, 
klr�fJlQ8kod{:. daczára Bem voJtak képesek több mint ót 
DfiIIl nyomnzb után 8('m feltalálni 
, A járá�Qnn .. 6t�r eDnél(of�Ta a járőröket hur:aboc8átotta & 
o [lJ.l ga II b. vonult. NYQmoz[umknnk ugyan meg volt 8Z 
nz tredmtinye, hogy két kí.�gyóri «mbene egy vadortúf: 
ráderitdtl>k éli tnl?gáJlapltották. · hogy " baltájuk az orzott 
Vflf] zHJiaraboJi'Lba alkalmával I�tt vén>, A mÍltklJJcú kír. Üf9'I':IIZHég az elő ne� L.tált Kánya ellen 
korfJ7.t;.h:�el��t a.do1t kl, meJylJen a 8Zemélyl€>iri8 kozott, mint 
1_ muv:tQ JeJ, IL kOH,tke:zők w,ltak felvéve : jobb ueméhen fJ",>: 1,(mCl<{.nYI nngYltlgu fehér pont, Halhzóo mulatóaJjának 
f Jtt(J lU> hi'oyzJk. 

Púr, nal' �nlva Lamotl jfÍrá.sijrmeeler, egy dóJután kimeot 8�táLOI II Mukolc1. ala.tti hegyoldalban elternlB ÚgyDeY'zeU 
-A V/:I..It tlftakttrtbe Amint ennek az ard6 közelében lava: 
fl,JreelfJ rl'1'lzétJen héttlgatott, t!gyik kanyarodónÁl egy muoklÚ 
ruLázatu 11Hlg'ny()� 6mllf'TlI·1 tlllúlktJzott öIosze, a. ki kezeit 



t HMR ÉG] uPOR I t..', 
�8t�'i'e ,"ele ��€;mht J<itL Yint.in Kany", Yihily �méJ,. leU'h.;,JL en� &t e:mbene nagyon riilIf-TI, a jtr�,)nn�te:r .r

;;. 
"D Hemllc"YTE: Teti.(., de llem hi.thatoQtt a �u:n::ébe. lDt-rt ll_to�. :-nmék�el lit'iz lag g�D.:ita.l&nul haladt el mEllé � a.: ilh:,o. A mmt azoDl:t�n hírtelen u�na tétin" fL {;;ue'I" tte, hogy hL l�el't-tlen addig ktn.t;:' t!lTr:c.tt ketFlt hirtelen elore kapt.. :. klkeu.t z,.eLre-dll.!..-rta... Ez a mr,zdulat uljesen f.:-lleltttte a j�rmf::"tn !:TUti.

J '4 
,
miért lB kardO! �tTll uHlla lf{'ert 1i.Z i;;meref.L�D€k .' 

gaUt:ron ragadva Tahlltvtt ; Hori m� KáDTIi �fihál". 
�f-m ,a.g'yok K.ttnya Yibily! Er��n el " 'AZ 'lr !  tIltato. 7 ·rt az ÍEmeretlE:D éo; mjDden"k�PI.f.-n �zaL&du1ni AkArt. D ;H 

J'rás;,rmE:.�t.er va.smarokW fogiA s a miDt meglátta a fehlfr 
pontot ft sumlfocn és a balli:t:zén t c;:onu IDUt&tÓ. ojja.t, �rryelmezt€tte, hogy ugadása hiátt.l.Vl:tló, mert eul;: III ismEomtD j�lek elarnJtik _ �i]�tét. kht� csak nselhdjék 
�yngcwltan es.. az eUen:r,.z::-S!aJ�;;töJ bvakc>dJel:. E;ryidf'jiileg kl
}t:1E;nt�tt e)otte lE:1.&rtortatl�ál (-;;. UtTÁbbra. L<i gJJJérjfiuru 
fogn maga előtt ntlE: a le-gközt:leblJi rendoröro:zemig. kinek 
�<-gitsÉ:géHl 8 rendör�égre ki'<érte.. 101 u f!-5oEtre néne 
azonnal ki is brdezt�. 

Kánya :lhhAly mert e....akngyan ó l"olt -- mindent loe 
t-mert Ogy. mint azt '-encui előadta. Csak annyit tett boua.. 
hogy '\ enczelt-ol .. a!ó eJdlisa utan ó még "ris:5za.ment a bnll;l
boz s annak z;:t'OOrájil j·lbozta &.ZU) a �tind�-klal bOj:!y 
majd ebdja. De men ö�ze �olt tÖrTe mm kellf:tt �nkinek, 
j kbilt t:lásta az erdőben egy fa tő.ébe. Erre a fára UOD� 
Lan H:mmiképp �em tudott ritalálnj :5 igy Al 61'S _ bár a 
Járásórmester is vagy ötTen gyerekkel egé5:z M]uUn kere..;:. 
t.dt� az erdóbeo - oem volt elókeritbetó. 

Kanya lliháJyt, bei.smen.:se alapján. a ku_ ügy{ �zs�ek 
"dts át a járásörme�ter. S a két e-gyént, még &.lon fol" falJa
mán, 1 5  -p evi f(-gyhá.z.ra itélt-e a miskolczi eskUdtl;irósá�. 

L.lmos _\t"pád járlisórmester az ezen �nybeD ,,"aló nyomo-
4&;; vc:zetéi'éoél félr�i'3merbeteNen jeIét adta. hogy hivAtását 
lj le-gkomoJyabban fogja fej, teljesen a S!olgáhttnak él es hogy 
11 c:oeod6rse.!nél �:t«rz-ett tapa;czt.alatait 8 �zolgá11i1t érdekében 
tndja. i'3 �Ttaesit.eoi. S megnmIatta., hogy a cSendőr mnkö. 
dé..�t ha. hi'riltwoak fomoS3ágát ismeri és �zem ('lőtt tartjIl. 
� ha kötelességének hú telJesit�séro1. ne,

mcsak II s;oJgáJut
ban, de sz6rakozás.aj közht:!n sem felEdkezik meg: mJDdenkor 
siker koronázza. . 

.A kas!' ;li c�end6rkerületi parancsnokság méltAnyolta . IS 

úgy ft járA-sőrmester, mint fl n:yomozásn� _közr.\
.möktld(lt� 

Varga es Kelemen ónne:.sterek S"lke!,€s. �Dk�t:set 1i .
ennek 

elismerése jeIéül mind It. bArmat dl�.s:er� �kira.tta� tUDu:tte 
ki, mig a nyomozásban résztvett c�eDdoroket D:ylldno:-&n 
mEgdic�é-rte. 

KÉPEINKHEZ. 

.\ ... iketueUl(,k oklSt.tA ... 'l. 

------- = 

HIRE&. 
Ra.blógyílko- ágok.. .!. kra..-:�.Q� ori;:oym, gyd Obal-,icu. 

köz��g hatar::tban 250rka .1drinn oL.ai:tiaal lako�, :'-lÍ.t.(oro� 
czigzinyt E--5 esal8.dját satrliban mard:ius :! I -e::n eJJd egy 
es kft ora között b:l ember karokkal mt"guimaJta., 
Zsurkat agyonHrk. f. l€;�égü ;:-;:; ht leányat hali1o:..an 
meg5ebe3iftrt-e t;5 J &6 korona k_ :;:.rpenliikft drabolta. 
A tE-ttesek a CEendörEtg áltaJ elfogatt.aJ.. Mrosmt-gyt 
"xlmosujfaluban pelig 13g,ntDcsak IDarezin..; � l-en f.ste 
bét óTa tájban Miklós Jánosné ottani lakost ,smerc-tlen 
tetk:"ek .a saját laka.s-án JD(ggyilkoltak E-5 kirahohák , 
A rablógyilkoS5:ag: e1kot"etés.eveJ �_gs a me-ggyilkolt nöt""el 
�llen5eg.es v1"'_zonyhan állott kendei lalw� eS a.nusk nej", 
gyanusittatnak.. .! be,eze.tftt nyomoza" "oran 8. gy8.nu� 
iritott ltgadá.sánl �-zembeD beigaz"J�t nyi'rt az. hogy 
ö a gyillioss&g DSpján mO-5njlalubaD ján. s ��annt 
tehat ez a körülmény, de főleg az, hogy fl gyanu
�itott lakásán eszközölt házl-ut!.tá.� alkalmával kim(lc'ott 
,ere3 ruhak találtattak. megHö .. itene, :l minek alapján 
Jetartó.d.s.tiak. 

Betörés.es lopások. A bohodm�( i Yi5Zló kŐ2.5égt..�D 
marczillo; �B-8.n éjjeJ a köz�gi hiró lak8.sának ablakai 
betórtek é� ily módon 8. szol áha hnkll'8. onnan egy 
Wertbeim slekrt=:nt""t I..iemeltt.ok, azt feh-őrtek �;< annak 
.... 9 kor. 66 fill. lATtalmát elloptak. r gyanazon helórök 
II jelzetL fj folyamán Yiiizlón m':'g Degy helyen könt
tek el bdörest3 lopást. zsal..tnánynk azonban mindenütt 
jeJeott:kle)en \"olt ..lz ismeretlen tett-esek elleni n'\"omo
za.st Daxóc:zy Endre já.rái.örmes:ter, MeMnri jára e=.paran cs
nok nyolcz csend,jrn:l beHzet"te és az ö�ze<:;zedE:Lt biinje1ek 
�S bizonyitá<;ok alapján a tetti!sek egyiket kideritette. 

EllenszegOJés. A fejermegyei MroogRrd közsegben ft. 
márczins :!6-lin megtart-ott soC(n4s alkalmá .. al imajsi
ter .Jftnos e�end ln slOlg8.1atteljesltes közben Huinagel 
Já110S budapesti lakos mallen ragadt ..... A. megtámadott 
csendőr támadója e-llen egy szuronydöfést intelett es 

ut könnyen mE-gsebesitette . 
Megtámadott c. lirsvezető. Balog Lásdó Fejermeg)"e 

herczegfalni lakos márczius l ;l-nn }1ibál;ri Ede csendőr 
c. öl'5vezetöt megtámadt3 és sulyosan megs�besitette. 
A tettes elfogatott és a nzsgti.la.t megindittaiott. 

Eljegyzés. Gnlbo('s:l-y Eda m. kir, csendörfóhadnag". 
ungniri seakaszparancsnok eljegy-ezte PogaDy Irénke 
ürleúnyt Kolozsnirról. 

KÜLÖI\TFÉLÉK 

HazánkbB.n a sikelnémák uA.ma meghaladja n �;l,()(�I.et. 

E k '11 t . ntme'Dve1- teIJ-e�en elresznenek �ze' a szerencse en e.r l • ti .-
a társada.lomra Dezve sóL i.lDnak eh'lselhetetlen ter
hévé válnának ha teh�tetJen és tuda.tlan u.JI�potukb.an 

, . t . IS Qnuylm bagynók öket. Hanem n predligogl
,
a c e �€'n . 

'rlón II előha.larlott máJ ho� szint-e l"sodnkat ml�el, lDl' 
ik ' k k " I "  b- 6 kézQuvességekre, mnl'-m 

R eLnémát nemeSR-' II on oz t:>. • 
ért 

.-rl ... ·f A némák l1gfarus az 
még beszélni i8 m el-j\UDl Ja. 

b II ak
" különben 

nem tudnak 
_

beszt:i]ni, m�rt
, 

nElm �:i�ók; t\ tehát 81 
besz�lö szarv uk egészen h! batl�D. /\ t áro. megismert(,�
a feladat hárul, hogy II suketse� 

t 
Ilc:

s azok kiejtéserto 
sek a némoval az egyes hl1n�o 

II \_ türelmet igenylo 
oktassák. Nehéz, (ltrad,ságos 

.. 
cs

, 
�flg:, 

bbé sikerül. Az 
munka ez ; de többnyire Wbbe- e\"'�:'i

t yolcz crig áll 
intézetben az ilyen tanuló rend8ze�

j �rni és Oh-flBDi, 
kiképzés alatt, mialatt ne.mcsak besz} n I 

elv IlztJll1 ml'g
haoum vBlami ip(l.rlÍ�a.t J8 meg tanu , ID • 
élhetérnit  hizto!,!itjn. 

Juhászk-utyák idom itás, .. A lUe!ikói benS2ülöttek. 
nek eg.v eredeti  és hasznos módjuk van II juhászkutyák 
idomításában. Egy kis kut:vát el\"'€'sEllek az anyjától 
stwetése ut.an egy�ll:(it nap mulu la faj mellékes), 1\ 
juhtól "Vagy kecskétdl az egy-két nApos álla.tót szintén 
e!wszik és /I. kutyáHll cserehk ki. Az dsó napokban 
nel)(llen bru-átko!ik meg Bt an.va lit. idegen �S (UI('�8 
nprósággal, de 

.
csak�amar _me�z�kja ll?,t . és Ilzut:in 

eppeo tis.r ápolja mmt az o sajátját. K"l lUldőn II kut.wt 
mllr annyira fejlódött. hogy ft nyR.jjal kimehet a me
zórl.'. akkor tanítják es S.2oktatják Dlt'g ft 8zükstigl'� 
teeudókrl'. S ba tl kutya már egy én�s, kiviszi n nyájat 
minden 'rigyázat nélkül, meg\"edi és ösnetartja őket 
es ninC'8 rá eset. bogy idegen kut,nU vagy ösweretlt>ut 
a nyáj boz engedne kÖ.i!leledni. Este �smet hatlllvt-'zeti ft 
nvájtlt minden segitság nélkül. Az ldogen kut.vák Mr� 
hog:r l'snlogatnák is az mind h8�2talan, II hlistiRt'�t'n 
ragAszkodik kötelességébez. 



Az wdi.Anusok halad4B.a. \ronda t5al.kóiuo.k lllo!!1 

10 Ind k ir, I rd k to lu"tooyt III �y Ir"nl lR Coh .. -
Al I ·n ult llamokbw élo ioduwulilo t()ruellrl 

portt I ÍJr OTO nt. A tdje ru l j,·ilid. lt 
• kik m"g , ARk I kdy ""mltRD y�n�ak l � 

Urt 1) n Id(lTllulUI luJtsk u omenkal 1.01-
r Imu�, H r�kdl k. • hl ,·h-t\ltak lio rtigi 

t kt l. r a tol li.En� !the oomád, \'S�J l' ftk nli� 

elpolgaria odo t i odi'ou",ok, ft kik tiok hBg:rowanyo� 

azok t ko>ctn k. tit' 8& rt ft (l'bNdi. uralkofiosk ntJ' 

luk. " halsdó E'-I._l h"Slöl'\, ft r -o hdJ I Yl.'}Dk Inhtlkozni 
A la.u.t tuibaladja " oknak a dmlt, . kik .b;ozottük 

btonati. tt:kkt !('U<,;k. 1 .... -·"'kUk .. tnl'orooki rllOgra lEl 

ft1Tltt�. Ef(\" Ea .. lmllDo ne"'u inrlili.D di@mf?rt Iró. Húo· 
buok i lAD szamos lh,I�'t'n. A I�/I;lün,�(-Ohh n Mootnuk
wnluiz., • melyd II alapit Q tons Den.iról kert"ttL41tl�k 

l é • boI a "ÚD�8%l;'k aogolul jót'lznnoH. Tl:'w�rd�k 
Jomoou indi60UB foldbirtokoll'rol tudnak o dollnrok b07á· 
j'han. l.�e :;;ek milliokra mt·nó ,8jlyonrB Il'ttl"k; BnTI 
(}l1anah �llZd.gú;..;á.rvl reg .. ;k keringenek. Knnza6hao annyi 
a J( 81'ga és • foldje, hogy , Ialáo magn Bem tudjO 
mUlD\'l. Tlaly .eodégBt<gl n Jut nrus R008l'\t.\1t ... Inök, 
• mikor arm [f>le \adaszgstott. Az- tomJlteH indián 
oéJ.ol. Jeglzi'€'Fthb.'o ._ 16d('in�'k módjáJn oltözködik. F..li
to!DkÉ'nl a \-AlJára H'ti " drAf,to I\lJathdrh6J hB1Ult Inka
rót lemegy ed.lni a rillamoli f�DybllD u81.6 kl.'rtbe. 
H. (�,bH arczu Jnto�alol n'ar. u�.r kirll'ijJi mng6t. akár 
nJ.ml r.ári el nrMur, 

Az. lUlgolok �8 II wDek. Az &Dgol kOZl'ldutlk n 
uinmánia 8 lt'�jftIIL jdh'mlú j,·It<n8ogl·, Ez ft oep, mto�IJ 
litb nwl • l.-Wtt a. m8�O JÓZ8Jl sliűrk(, é8 Itlketc ruhé. 
jál r,lt'rös;zakolta fi \'ild�rn, m08t YSlóBóggul homlik ft 
kWQocz, eZÜH!A öllrizt'h'k utón lj l'Z B mostani női divo. 
tot is Dagyon jdltmzi. E szín mánia kifolyófi8 fili ango
loknak II D&fLY kóz�pkori f'0mpá� dÜllim<,nE'tek írdn! 
vaJo ",J68ZI�rt:tE'to(f iB. Az jdón 0]Y80 díszmenet,'t rogolLk 
tartani f.londonban. melyht'z roghlló m�g nlOm volt ft 
-rilé.gon. H�ezt n>öz ht'Dnfj I nO,OOO embl;!r, 10,000 J6 
eB 4o/MJ{J minrll:n(jj]l' diBzko['si. ]�mutu.tják wIll ,\nR;liu. {ls 
JjQndoD (-l:�;oZ tQrhind/.j u. rómaiak karótól DRpjaiDhi,.;, 
minden hir. B Mz" mf!l.ri"��R(>1. dif"'s6 éH 8zomoni e8p
wtuynyel {'RyúIL 

A Vf�ZUV magassága. A \'('ZO\- mogBMHdKll fl I(.�_ 
l,ajol8bban m(gtíllupítL8tó ml'uD)18��f}k köző hlrtozik. 
J.find, D kitQrés.-, a JJl'g)'Dt'k múdo8ltja fl mo,goffsáAA-l, 
IbaCalakkal Celtornyo8ltja ft ('8ÚC8á!, vagy !f:nYt'gl'8(tn .181: QDyaM 'ra porl.utja ud. A firt'DZtd olu�z löldroJzi 
íntú".\ l lf'mn:g dhatározlll, LoJlY pontoson m" gmiorl'li 
• tGzbányÓ·hF'gJ eJl idő flu-riut "uló mOJ,::B1116wH. 
A mtrf:!.1I ('rfodm�nlt: 81. J, ti. hOJty J�gutól,hi kitörf!,lIo 
tQl,h miDt IlZIlt mtt..,rr�J (,8f)kkr'DÍf.�ttfJ meg II Vezuv 0111. 
ga"lÁgAI · I :�:1;1 m(.trrr6J 1 !:!3 mAh�TTf' 

SzerkeHzt6i üZI'ulllek. 
",.v-I .. " t .. vl·ld'n·. lla{,bbil II !117,ol"(jlntlul kHI"'." """ 

If,  ""n" f'kn' II  .. "·,,a..'I<-Tfl, .. I'l[ 11f'1Il ' UiUI'"".'. 
' \1. 'JT li} l,. IrIJJOÓTl)tll rltm "flEh.ljt/), I.'J ,1 .. / 

a' II (J'J I rt.Ilu.,. IIIIJt'UIII/.1l1 Uf'I!f!rG Ih r Ul" " lill, II- fIllt 
dö, � lJ. I h'll f, ITI'lolt, • fl wil Jo; .1I'mbl JJ mU1I1 

I g 111�I!ltlJlI IJk ,ulmhan, 1/f1K" - 1J1d. It k"nJt�,,1c 
r 'rJ ' lawI".,. r',1 I t l'.II 1'11111111101. 

' 
r J r Jnn Ur }\ Hj ,Il A ""llIuk k'ut/H "'r' oIw(."y vlIl.,hnll 
p d, '" Jj HJ .. a ilhlllJllk, IUl ri .�I IH'if)' Inlly Irllrlll ,'IK"" 

, .. 
ui JJ,'" 

I , , 
HIII l 

t t O ,t, o 
li IlItIl' I 

[('Iha ti IJ.tk, 

I �HI�. ItpnlJ!t " ,  

n�Jl (' '" II) "WOl: �D.k • •  kVI; 

II " UI tut 1111 •• , l i a  t bAl to l<,kiuh,tl'lEb'll 
U.lP h l t .u, ,1(' Ot tul t ... rJIlllC .... ' II Lrja 

."knr � • J rolf"-" ""'111" JI " , k ,  ro'.t'hIHl 

:-O" I .  fo,., .. .  , j,) \1'1"10 t 1. '" u, t'l. utt'fl' ,ttl I �Iul!-, l�", 

k lll"U II 'W('I I".:uk kotlt n fll III I .... hu. U. wl'ri ""'W D'1n 

" u  .luH . 'll w kull>lw ' 'annl. KO "'s,h.kt'''�l!dk nilu"" 
.... ,·h ,bórfIJultor t J. \ il ' H. JI un", nl.. Trrb.I�·, 

'1. h {'r c: f'l1J6r F,-,n\ ,I B ... kul,I .. U llY"UJo _aik..t wt'IIC(lI.· 

,101., TU, Il1Ib"lyl "H� krr,dnok. r .. l hnuuÁ'Juk. 
H: n'f'L_H J ra órult· I"r, A kll'olclI Init "'UlI�khw('kl'U I�u�·I.1t 

c: "li \ _., (,,111-.: '811 I ill" ft I('lr� IIHnlk hH.boak, 1'1'1oly ... u 
]{lh'ul t r, I • •  Mljú-r, I'lirUn('lllUk.líl!llhol � Ahhol ki'p".' .''1C1 

hir IHI r 1'11, 't t 
.J, -;,ll. (' 'rWt t, r A j.luHt'� I 'lU!'>.:, c\\ 1 rau., .. owuti 'al 

!<troWlIiJ 11 "'. rau).; l.i�UJIJI.l lf,1 'alJ , , \ ('  \ 1,,'I:n'fll'l blpllnJr. j •• 

"tI' h \' 'Ifllf ' 1 0111., 

� • •  J. Jurb'itrtUt'!<hr, .-\1 nlJ IllLilb,rr ,,·,,' •• h' ,o:on alar" ik. " 

lIIf'nUy,t'l'1I I 'I J r,'lfIvrwrI.tp[ nnI' wl'llrtt a. D\'1owlnyorui 
( \  lflrf):! hl'lnll IHI!' l'b 111111.101 lroll kl"lf'dv\'. \31'.H.I 6 o k"'ro. 
lJá .. f 1fh .• mlu:n' Jll{'I Dtom 1 'l1lj.bl'n, hllDl'I1l I tl(l�·htln bJllb �, ru. 
lJi+l(nlo:\f' ,ll '1 lIoTtlntlhl'1J fOJYVlIl!t>lt j"I ,",�uHlCildjj, oU ol611, j(l�Ul.1 
UH'I':',II, li ... Un 1J161t kúl6whl'u 1lI�� n� 1I101ll1J "Rouak kik. • Jl'I. 
lI"OYl' IdlJr" 1J!I'n�'Il�'l,J bi1l.lAk '" Pl't!lK "\"'0 1\Hl-.!. p. luí.rwau 
,'III.:I.I.>,',j. \ hl'I� 'Ml't IUl'l1nk Jrtl'ltrl l'l.,,'I, I"dllk 

fi Ji _ r .llIh Ilh li k�I'I�ltú \'u!lK6t IUIll(IIIlDlon Ut'1U ll'h,,1-
Ad • Ilk a " \m�.k .. nll(slll"I •• o lll .. I'/,p':'" 1\lIH'1I l" �" pl'd." 
ri �'<Jlg 'dili. 1'1 (ln\l'1 II "1"flUI ill. tl;kl'!I 11111'1 I'l'" �[l.rK rellll�rGI 
k.lftll\.h,1t h'antl biol 1'1611, A tRDIlI) oj.C \I \ '''''RU .. ".íull&n JI. 
tld. Il , ·.h61)l.tt.1\1I ,un lIIOír\n. 

�'l. t-Ir. r r'l. ur \ro IltCi. Az lj(l'll,\'j('Ir(OlmlhitKi iM:lllol\'l\o:rrn �" 
lU: tu'znl júr" kt'd\NlDi'lJ)'!Jkt(! " "'11. /I hnlult<.tt  ll! (o,'j lén�'I"Ir(PIII 

I.)jJ�t.lat nliul Inlld i/r(':uyto. 

1{" "IH'HI. I. Mf\ijÁnl.k UJI'�lIl rt"", .!. Ki, ,',tQII'tI l'feIQkhl1lJ. h 
l1li,l6n II oh .. ,·,kur InR,jlli "L d,rLkton I dl'I�'l1kfll, táT.a "ac"nNI •• 1 

�t), r"Dlk Dok, jOJlo .. IIH ilkl't .l.:1" ol"óhll, l, KJ,\Io"'�Dt IU'fhlr( rtln,Ju 
",,,wD�'(lk ku.nU II IH.r,"rlt ·,lflll IUl ul\'a.."ianrokl."" 1l0W IIoll'lJ 
,:oldDli tnrtnlkofllll, 

JC \ .  uno11116. J .V\I>ltoÚ,tcuuk Inl" iwh"Au klh'rJNII Il'uu". h. 
11liu,1011 11OE- tlllk IIlU'nl t kurd.',�t., 1" \'ull,1 ""UlIUt'! l rnullk, lit)' l' 
hl'l)'ult "'rlt'"IIJllk. b'/MY tont tlddJj(' ',ol].((lIlIln nliLu M I fIA I .  Ih 
L \..\. T , l. f'1 .. ,"rlolllull!(trn ,"ú IHo l l IIr, n,HIHlhj illtlllH� mtlH, A" 
id�,nll lun/'nyl VIllaIuoly ollKyollL kón�'\ kf'r,' kt!!"'" utjÁtt, tnl'" 
"1!-wr�l'.'H·I!. A Lr(·I�'u"tot IrtPlluk Jo\6,.t l'I>H',ltll ... ,wl;., 

l{. I. Altol r,1M�. hog)' D nr. il" lja l1 i'IIIHbn \'IIoI'III1.AN'1 bhn 
n.\ lIoni \'IlJO DlllU. nil 'Ml1n, " hUIlrn ltnllwtjnk. !. rolMllri I'torl'Il' 
1I1!)0 o llf, IÁr" hír,',dR"út. :1. l'"U ,�I1('nltl uuoJfPIlIr(I',hk, 111",1 hi 
U'II .. , A,hlnl _u'UltJOn II "\ÍtluIIlUlnl'k I. \"Ul h(ll)'l'. I A, " 
knrIJIUl�II,.okIGJ hl",/oI ji. A 011 jllHtllftlllJO hll Lrir. URfr( 10 Il!lm 
tjlthlt"'., A nwUlolt """n'K llflUl II hIK""Y"t'Kra \" Hwlkokjk. 

�OI'�J" U';\ ,�I( rill. ( '"",ul lJrHI'1l I(UI"III,\ tJ. A H �J'I mu. IIIIUI.UlU 
lhU:J ldl.U ,(Jr"jn�,'. m(H rt'ljlolllH'" �j IIIjt lIor uJVl1 la koronlhot. 
A t"lJl" ",ldl J( IH III lIynl. !\M.,t,,11t r."'H' .. l.'r. A f}1�J\ /ifi. "" 1\nIH 
mllK)'nr " ,rfl. I,.,r"llj .... r JfllJ: \ '.  lnhr r/'/.l1l1111.n � i  ,,,ti lIot"ol"1I 
l !  korunit\lll, A I"hl" ""'11 nynt! l' I hTlII,,"ltor :Iolog;rnrl'I\u l  
' ni .r:I.IIA Il k  A, l "fUi 'l r: kon UlRI.I)Ur 1,,11l1.luKI'l\lIk 11,\" 
,.lI",!;Il)'ft."" {'JI 1 .. ,II'ul/ j Inr" . hnll IIlilt rlo",I,I,I",u kllot"nlln!!>1I 
lUCI j nrnnlnlll, I(II IHI")", HOl1r .. ", N ( J .  J" "rI •• t,'r"'I\ , \ IH, 
f ':lol/\'l1ú111, 'J','1I1 r  lI"'I\'nYl1lf/ IMlyn. ()""VN""W U"I� II, 'loMh 
or_VI'/t I" l·nIM(lrdl. H, I ,  l'r."I\, .. '" IInl'AlwITuul tun. UI\(,l'IlolI t'lrHH'.IIt.r, � 1 1'''H'",I'lf MO;O:IINI'r. Jn, I , Jftrfutflruu.tnr, (Hhllnr. I t  
Hlo:J(nd. B, n .  H�", (tllI. I , "I., j)'l. I'" H,')\II I 'M, I I ,  M,I' lllIA 
r'lh{.rv4r /. \ ,  I ... 101'" h(lfll Hnr.jIIK\ "lit IdIlIK 111/'/0( nnll! I,,�t"\o 1 .:í11llY\!I, 
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� :edo Gvula. ez. örs v., Ada'tn icz,rf Anntival, 1 908 
márez. l·én. 

·
Zsolnán. 

A.. m. kir. ,r. sz. csendörkerület állom!i.nyában : 
fifiko.<;; Ferencz ez. őrmester, Bobics Máriáva.l, 190:-1 

márez.. 2·Qn, Herczegszóllösőn. , SOl'ák Lajos örsvezetö. özv. Ku/C'\iÍl'. la" �á.DdorDe, 
sziil rl'gmrJ!I Máriával, 1908 márczlUB l·en, Nagy
harsányon. 

A m. kir. VIlL az. csendőrkerület állományában : 
KÓ.�(f Imre járásörmester, Sere!) Juliannával, 1908 

márez. l-en. Nyiregyház,án. 
Sipo--- Károly őrmester, Talián Rozáliávo.l, l !lOS 

febr. :!9·én, Aknasoga.tagon. 

PÁLYAZATOR. 
Bgy gépész.lakatos-börtönörmesteri állIis a szegedi kir. kerű

leti bor1őnnól. Fizetfa WOO korona. Lakpénz ':!fM) korona. Ter
méFzetbeni fahlÍzat. .:"\a.ponkint 84 dkgr. kcnyór. Magyar nyel" 
sz6ban és irásban. 4- elemi o6zHily, gépészi oklevél, lakatos mes
untig, sikeTes börh.núgyi 6wlgű,laL KérvlÍnyek 8 szegedi kir_ 
kerueti bórtöni�azglltó!'l{igboz 1908. lvi április hó :!8·jg. 

Egy hivataJszolgai állás n gödöllői kir. jflrásbiróságnúJ. Fizet&! 
pi,tl,fkkal I)I}' korona. SUj,bli.lyszerú lakp�nz GO korona pótlékkal, 
Hgy terméBzetbeni lakAs. Rubaílletmóuy 100 kOTona, ,'agy ter
D1i�zl':tbeni nthlí..'lsL )JagJar nyel� sz/,ban éJ; irá"ban. Kén-ények 
fl pe tdcMki ..kir. tór"énysz.&k elnökébt-z 1�'08. évi május h6 ;1·ig. 

IV. oszt. utbiztosi ruás Z�OlpJén vármegye törvényhat6siigá· 
)Jál. Fizet .. " �f(.1O korrma. Lak(,,:nz 160 korona. utiátalány a tör· 
.. én\'but/,�hJ.,ri é� közutak miuden kilométerje után : kiépitett köz, 
utako,,! I. korona liO fil1�r. kiépitetlen közutaknúl 3 kOTona 30 
filltfr. \;c7.inális kÖ:Z\1tltknb,1 i korona. Szertúrbér 20 korona. 
lTod&útalány I (j koronlt . .  \ragyar nyelv szóban és Íráp,ban. Egy 
t,; i.]ei"lene� swlgáJat, ezen heltil az eMirt vizsga lotj!;teJe. KGr· 
vények 

"'
Zemplén \·árll)(!.IC�·f: uJispánjához ImJ8:. 6"j április h6 

:'U).ig. 
Egy feHl.gyelö szolgai állás fl nagyszebeni m. kir. {ill elme· 

�6g�;llt(.zetll/;l. Fizeté� 600 korona. Lakpénz lkO kOTr,na vagy 
1(!rnll��zetbeDi lakÍlF. Fatés éli világitá�. )fCf.::BZobott rollaillet· 
Dl6n�·. Ill. 01'1.1. lÍielmez"�. �lagyaT nyelv szóban (,11 íráBban. 
Orv01<j I,iz.onyitvfmy. KI:rv�ny(;k a na.gy"zebeni lll. kír. elme
KYi.l!1'intJ,z� igazglst6jához 1008. tri április hó 3O·ig. 

- - -
Egy hivata1azolglli állás a budapesti kir. törvl'nyszéknél. Iri· 

zetés pótlékkal 700 korona. Lakptnz plitlékknl 300 koronn. Ruha· 

ÚletUlény 100 korona, vng�' termószetbeni 
.
ruh

.
úzat. 

.. 
Magyar nye! .... 

szóban és irásban. Kérvények a budapesti kIr. torvényszék el
nökéhez 1908. llvi ú.prilis hó 17·ig. 

E hivatalszolgai állás az erzs&beh'árosi" kir. törvón)"széknél. 
Fiz�s 600 korona. Lakpénz ISO korona. nubailleh:nény 100 
korona. �1agyar nyelv szóban és irásban. K�rvé�yek �Z e�z8ábot
városi kir. tönÉlnyszék elnökéhez 1908. éVI máJUS hu 6·lg. 

Egy írnoki állás a zombori kir. törv/·nysz6knél. Fizetés pót
lékkal J4Of) kaTona. Lakpénz 300 korona. Magyar nyolv Azoban 
és írásban. 'ségy kózépiskolai oBztúly. Telekkönyvi vizsga. Kér
vények 8 zombori kir. törvényszók elnökéhez I fl08. évi április 
hó :!4-ig. 

Egy hivatalszolgai állás az ipoJysúgi kir. tönényszéknél. Fi· 
zetés pótlókkal 60u korona. Lakpénz p6tlékkal 180 korona. Ruha· 
illetmény 100 koronR, vagy természetbeni ruhúzat. Magyar nyelv 
sz6ban és írásban. Kénények az ipolys6,gi kir. törványszék el· 
nökébez 1908. évi április hó 21 -ig. 

Három hivatalezolgai állás Arad vármegye abspúni hivatalá
nál. Kezdő fizetés 600 korona. Lakpénz �OO korona. Természet� 
beni ruházat. Csizmapénz 16 korona. 1\Jagya-r nyelv sz6ba-n és 
irfLsbao. Kérvények az �ad vhmegye alispánjiihoz 1908. évi 
április b6 30·ig. A nyugdíjazás esetében követendő oljárásra o. 
honvédségi Hendeleti Közlöny (Szabályrendeletek) 1907. óvi 14. 
számában 3833Ieln. szám alaH kÖZZIaett körrendelet irányadó. 

Egy irnolci állás a Azo.badkai kir. törvényszéknél. Fizetés p6t
Jékkal l·iOO korona. Lakpi!nz 4'iO korona.. Magyar nyelv sz6bo.n 
és írúsban. J\özbo.bísb,gj orvosi bizonyítvány. Xégy középiskolai 
osztály. 'relekkönyvi vizsga. Kérvények a st:!luadkai kir. törvény-
8z4k elnökéhez IUO�. április hó IG-ig. 

Két írnoki. állás Arad vármegye törvényhatóBúgánál. Kezdő 
fizetóR 14(10 korona. l.Jakpénz 31JO korona. Négy középiskolai 
osztály. ATad vármegye főispánjához czimzott kór\Tónyek. Arad 
v(lmltgyc aliApánjí,boz IfJOK áprili8 h{. 15-jg. A nyngdijBzás ese
tében követendő eljárhra. if.. honvedségí Rendeleti Közlöny (Sza· 
bályrendeletek) 1907 . •  h·i 14. 6zí�mú.ban ll833/eln. szám B!att köz
zétett körrendelet il'fmyadó. 

Egy bivatalszolga.i állá.s az egri kir. törvénYRzéknél. Fizetés 
pótlf.kkal GOO korona. SzaLá.lyRzerü lakpénz és 60 korona pótlék. 
�fafn'a.r nyelv szóbnn és irásban. Kérvények az egri kir. tör· 
vényszék elnökélJez 1908. évi á.priliR hi, 8·ig. 

r 

e s  VÁ R N AY F I A  = B U D A P E S T, = 
VI.,  liszt Fere n cz -tér 9. 

könyvnyomda, könyv-, papír- és í roszer-kereskedés, a magyar kir. 
- csendörsegí h ivatalos nyomtatvá nyok legna gyobb ra ktá ra. -

KónY/JI'k, le/Jélprtpirok, imakönY/Jek es irószerr'k. dllS /Júlas;;/ékbaJl. 
'1egjel�"t az uj '('ny' er"Lc.t 1 lcHá ,'hoz <l I('guj�h" rj!olsz/'állitá!olO kimulat.!!s a helyreignzí!flshoz fclhaszll:íIL, valamínl fl ha�7.mrvetlf>tellenní: \{,It re�yverzplí és sztrr.lvé.n)I czíkkekről. BelügYllIín ísztel'í 1 90B/5989 Vlh. szilm rdall kíadoLL I'cndrlcL �rirlli Je{JuJahh mintájl l  kimutatfts a M:mlícber-féle csrlldlSJ'8egi ifiméllő k3Hlhélyhoz lll/'lozó alkalJ'észck, tarlozékok és szeJ'I'lékP�, lová hb{. a r'Sf'IHJörségl k:.Jrdo� és kal'dalkalrészrk szükséglctí�ről. 

Eh,elul.H 

fuvoLák, 
czitel'ák, 

havi részletl'izetésre. 

Ú.181.1 .lvelnk a legszoU4abbak. 

Vadásí':fe(Jy'verelc ur�.. 1f.�lvó t�r.j(1'er,i, rWllnrfi, Ivlill, IIltur6i . ..  tll'u11 hirn�f" �)'/r,rtln. 

I I  eged flk rorgo.1ibll.t6 b 3run'ka46 
. . , ha.D8'II�.r.k. Vnl6dl hanc7.ia ulnhn.d l/ltc.övok. 

Oön·f61e lriedvr B 1 II o k 1 i k. Elek és Tár s a  r:---:--------- K4'7'''''' 
BU"P"',laToly_"'" 10. havi részl(�tfizeté8re. __________________ -' In81M k.pu ár/egyllk. 


