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Oktas8unk ! 

A ulI4j:o'u.r p",I'I,�r,t últu.lli.lwo órtolm<lH "ro hur. ,lóy.flrJ, 
nyuJ(odl gondolltQZÓHU, lL kl nom �RyH»l!r h"IYPHohbon 
vf�lf,k(jdil{ I'H itól n dol�ok, nz ('ijumó�ylJk ,II0Tjll ft!lutt, 
mint ILk/tJ'hAny IwtürógB.Hholl boluóHzOJt kl�PlltfJH IJllllH1r 
J�gy kicHit ugyuu ijZOnll1'H'�ifjRkQdó, f,rő'Hm bcJr\TIJWlfl 
olykor (lZ u. bizonyos '1I monrló vBgyok, höJcllo8�g, 
oóbll pocliR 11,1ry ,lúoofl obsilofl umm rlicSlJkvóyj riloHBZíó� 
Jlllmn utnzik . . ol r1n Ilzért uJ(ogulLllng núlkül úllillJul· 
Juk, bogy IL rnu.gyur pUrllRl!it/Jlom IUllfOnlitbu.lllllnolJl ór� 
lolwo'lHolIlJ, millt II n"lJwt vagy Ilkúr (mnczlU ("luHI 
nfpl4l\g. 

J�H rnój:(iH úpp o. mi ,"l.tflHv.lrJl'lpUnk fJ�, muly If",jnto bo· 
HzunLó kÖIlllyUHóUuoJ H"'I�],HI lu't.lójd!lu fJnDld, flZ niaoli 
HZlilh!'LmoHHngolctn.HJ utllZQ pOl'nabl1jdf'1 nilpH{IR"IIUll, mo' 
lyat últ'll/tlHJfJ '(p(Jr(j"fzfl'f!!J"olJrík� (,{yüjtllOf\VI J1 íHlIIflfiink. 

Hr.íll!l' rulhizll1Jódlluk I� mi j,�rnhor m\piillk jóvnllllllól 
milli, II (urrungoR 1.lilJötL lI:riHlootiÚJt. 

TJolkíiHmnroLJnllHógLiI, cgysz'lI'iilW n rnmlfztaRg IJ(lC8ii· 
lotl'H J"lkMo �píl, mery II mllgn íKll� 6Hzíntt' \01111 HZO· 

rint nózi a no.gy víh't.t(nt. Dnbogy gondol ilii I� máe 

liuuc!y.ut'lJ�.u:itru, mivclho�y ÓpplJO II mngn távol ilII 10111· 

don "fl'","itőL fli'H� fi Hv,ilp tty.ónl�k, It rngyog6 igórBII,k· 

tHik, Jnl·JYflk mu. n. Jnl'g{o.JlJf,lúH Dr'III.iZ HorH�h"JI II ]CfLp

if,HiHÚg'ot ItipÍHV.kIUjl\k llZ ogyHzcrü omblJrhnl, I'!� II Iwd 

mour;H utyufilll( ltH 1'lfizmlÍM ll'w�nyok iH rent/ro Iw)uutlnl')( 

111. íir{y(jHOn rchWitott CHupdlilthu.. 
A r.h'JfI : 

lJfJK.Y ImRzólHotúH, t"rOCUJ'lI H 1J"z,mBCHf\r,� uLj/Jfl l!lilb()J.u, 
kodjlJnk fllputlztnJutlJinklml It tlJnÚOH'uinkl('LI. '(iv{iltkúpPIlI1 
II -IJII rlttty,tf t)gdoHÓk. gd.rcMjJU1l1k rfJ.\o'lltlzkurMHILilm Q. 

)(öltlluIIHr!l':f/l!O (lZ, IJwd flY.Z(�J (\ nl"fll'[6z/t}j rtJluflllllLt 
HzolW1.ljllk. gM olyu.o kÖ!I,JI)HHtÍUII'ljOMibÍlI, Dlidy {'8uli j.j. 
!JI! rá.tat H búlllt Hzon·zllt:t. 

1':h),61 ilii önollllJJ tl,luíl llzt hiHZHzÜJ,. nmn \·óg7.0IlJ( 
bilihu\'u./t.i Culudutol, III! ILZ uláLhinldmll ,'dtn!l'�lmn 1Ú' 
! Mu Ilk II • (JIJ tfLtlzt(QJ(doai,k. jfJ l1urnzl�'�ór(\, "'Jt"KlJbl8I1j JI k 
Horán ul "Ö HflrlJl�n 11zoka.t ,,)6Vli\'f', II lok IJliil kOlOni,hu'n 
kf!1l ÓVni IL mi killönb(lo .irttl)mIjH, dl' nú'rt jitmUoT I"H 
tudullun ollptlnkl'!'t. 

, 

A IllU(l)Ok"lőhb Lolyol fQJ(lfltju (ti " • pn.rnHv,LfoAfloHiJlu 
kőzillt 111. IJ/<:YOfH'OZU/t Imrm:, fU'''" iflNó. A Idll fl vidli� 
K .. ,t jlhllik, flZoknl111 ':'f!ZTU ItuJJr}!t vl.lunidk, bogy ukul' 
hRuy lwlynt1 1\ mngyflt pR fllfo1zt, minUm t'lPP'IflHi'r.tgUJ num 
idllM'l\ldwdnl'tll II humi.H ptJJzt6J. 

Vul/ltni (IlrCHU VUlH'tM IW('JkmJik (III nülJl(' Il 1Of1�yllr 
jBllornlmf1, I/IJ törvonyrtll van If7,Ó. ,\ lürv1in)'1 uruoJyutl 
pulftur.Mr/!lún(lk 1l{\Y,j, ml,lrn/lk Nl"(1flnlmoMkmlni J<olJ. 
Az I\nMlJ{lolnlf!�kpcMHt pl<llig hjzouy l'IIII.\lIollul I'Hi 
n/djn, kiV/lit, JJH !IZ holooi Afl6inW <'ilóduh1klwJ M v,",qrn
bnjt6 MtjuoruRIi.uokkul honyoJ6dill. A litkoH drdmnl1lt "gy 
Illnnn lolt ul ll\IJM ruuj" ulindu" mll1{ynr f\rnlwrt, IHI n 
lorv{,nyl úr<Y "KY kicHit II Inl4n hüntJ,tJollill iH, kij/'ttHZ 
Imlju, 

li;ú1rl ni'm Ini,.! ohoOl'n IJ!lnka}'!o viHHr;!Juflf(rn 0(,111 II 
IUlmitt pflnv" 

nHnl, j6 )I'K.yők, hOKY It IJllmiHHÚR'/�t nil loIIIlK""1J 
liHy.rflVNlJIi I 

MI'RiIHIJ/JrkorJili lfJhM boro.zliH kő,.luU] II flllllvl"J.ti k�lIcl'I· 
truLlm fl, vllgy II vonnt nn, mi kor /lKY ki ,'ttit P.IH! r.j ml 'Il)' 
Hy,,',lrJliwi. Vldluni jó k.íl'li umJ,(llhqtn r'w lu}) !'"t, IL ki 
OIőH7.j-Jr IIJI�(JOHlltl Jtil'Io,HJgILtj/l, "'Uli' II 'Ijldir/llk pl\I1r.U, 
\'1IJ.!y f'V,y IdH IIliz/l mOI-( H.íldju. 

lIid "",hin iHItHlrt 111\ l\t'IHj.(f' .JIit/OIojl? 1;1\((11 111. 
,'lJ i,nnllriiH ,t mi r'mbltrfwJdul. 

�{!1lI I"D, 
Pi (Iij.( fl mllgnk rl1lujllhól \'IIIú. ""J nll�)' (IT 1,<lL 

!!nllill" Annyi II 1""01.1', miul II )HtlY\'lI, lilnhlHnr .'W"",. 
lilnll"""'1 IlIlIU d olJ.(fHwtt H twm iM dntj.(CI1,ik. 

lIilt Ill.Inn, llORY I,'hnt II \' l"tnl.,ldmlik " f.(IIIHIII 
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- Fura nyitja van ennek. Megismerkedett egy Dagy

BagOa úrral, ki hamis pénzeket gyartogat. Hamis fi 

penz, de olyan. mint a valódi. A János aztán meg

vette. Mindig bÓIOIDSZOI a.nnyi hamisat kapott a valódi

ert. A kutya S6 jött rá. 
- No, az teszi! Rám ia ráférne egy olyan nagy

BágOS úr. Mert biz' így nem sok a jövedelem. 
- Hát ha akarja, en megismertetem. Szedjen fel egy 

ezer koronát, oszt' jőjjön fel Pestre, én majd elkalau

zolom. Kap érte háromezer koronát. Igaza van, ha 

maga is ig,v tesz. Az a papir az tillamnn.k aemmijébe 
sincs, li min a bankót nyomja. És mennyit nyer rajta. 
Jól teszi a szegény ember, ba. becsapja. Nem árl az az 
tillamnak. 

A gazdat nem hagyja nyugodni a dolog. Egy pár 
nap mulva fent terem Pesten. A vasuti állomáson má.r 
várja az ismerőse. 

- ElhoztIt II pénzt,? - az az első kérdése. 
Ezzel aztán kezdi kalauzolni. Végre beviszi egy át

járó ház kapujába. 
- Ylirjon csak itt, felmegyek a nagyságos urért. 

Mindjárt itt lesz! 
Tényleg visszajön egy előkelő n öltözött uri emberrel, 

ki  egy fekete kis kézitáskát szorongat a kezében. 
Kölcsönös bemutatkozások után II nagyságos úr ki

nyítja a kézitóskát. 
A gazda elámul. Csupa bankó v&n felül. A nagyságos 

úr kivesz egyet EI oda adja a gazdának. 
- Nagyszerü kis pénz ám ez! - mondja. Vigy� csak 

ezt a husz kOrOD8.st s vegyeD szivart a legközelebbi 
trafikban, pr6bálja ki előbb az árút, mig megveszi. 

A gazda eleiet és csakugyan szó nélkül visszaadnak 
neki a búsz koronából. (Az ám, mert az valódi volt.) 
Most már egészen megbizik, odaadja az ezer korJnát 
d e  ... tbben a. piJI8natban úgy egyszerre csak két 
szigoru ur lép bozzájuk. 

Az egyik It nagyságos úrboz, a másik az üzlet köz . 
vetitójébez lép. 

- Abá! megvagytok, gazemberek ! No semmi czere
mónia. Mi detl'ktivek vagyunk. 

A gazda szörnyen megijed. 
- Tyüb, micsoda bajlJa kerűlt most! Körülnéz. A de

tektiv�k vitatkoznak fl. két másik emberrel. Uczczu neki! 
A gazda meglapul és aietőaen elsomfordál. 

- Micsoda szerencse! - sóha.jt feL Igaz, hogy oda 
va.n az ezer korona, de legalább nem csipett el fl. rend
őrség. Csak el ne árulná], a többiele 

Fazel hazamegy s két hétig izzadva, gyanus szemmel 
néz minil.en f.:8endörre, rendőrre, és a világ6rt el nem 
mondaná senkinek eem, hogy mi történt vele. 

. 
Pedig az egész egy jól kieszelt komédja, n detektivek 

JS d�bogy detekHvek, czinkostársai voltak azok a caa . 
Jól! nak, 8zerepIéquk caak addíg tartott, mif, ll" b I k . . "" L 

b • e JJef.J� 6n meg nem ugrik. 

Ez • hamispénzigérgetök praktikáj.. Több-kevesebb 

eltereasel ilyen. 
A bnmispénzigérgetök az egés. Alföldet já,ják be, s 

siirün akadnak it könnyenbivök horogm. Jász-Nagy-Kun_ 
SzolnokmegyéboD valósággal elemi csapásaá. váltak, 
sűrűn o..kadtak esetek, mikor rt pénzük ből ldCorgatott 

nldozatok öngyilkosok lettek . .A szegény emberllk leg

nagyobb része meg panaszt BeID mer ten ui, mert a 
bamispénztigérők, ha rá is jönnek a. turpisslÍgra s az 
áldozat útjába tévednek is máskor, ezzel torkolják le a 
megszeppenteket : 

Jó, jelentsen rel! A maga baja lesz. Magának is 
kinéz négy·öt esztendő fegyház. Maga is hamis pénzben 

utazott .. Hi pedig magára vallunk, mint it karikacsapás. 
Másik szintén nagyon elterjedt pal'aaztfogclosasi nem 

a vásárokon jelentkezik. GagyistáknRok hívják ennek II 
csa.lásnak mívelőit. 

Ha vala.ki jó vásárt csapott. jó árért adta el lL mar
hát vagy it szénát, biztos, hogy jó magyar szokás sze
rint egy kis áldomlÍst csap. Betér valami közeli csap
székbe s ott neki esik egy pár pohár bornak. Ivás köz
ben pedig könnyen megy az ismerkedés. 

Nemeokám fl. gagyista - a ki amolyan jóképű czivis
Ilek látszik - és a mi emberünk már együtt isznak. 

- Nem tennénk egy kis sétát? - inditváoyozza a 
gagyista. 

- Nem bánom. 
Ezzel mária indulnak. Mennek kifelé valami eéb10yon. 

Egyszerre egy ur elmegy mellettök s elejt egy tárczn.t, 
mintha elvesztette volna. Felemelik. Jó tömött, bizto
san sok pénz van benne. 

- Majd én elteszem s megosztozunk! - indit
vlÍnyozza a gagyista. Szeret minket az úr isten. Annak 
a kaputoB sviluLknak van bizonyára több is. Nem árt, 
ha elveszti ezt fl kia pénzt. 

Gazdaurnm elteszi ... 
Az úr azonban egyszerre csak visszafordul 8 keres-

gélni kezd. Majd megakad a szeme a két emberen. 
- Maguk találták meg • pénzemet I Ide vele I 
Gflzd'uram megijed. 
- Magánál van! - förmed rá az úr 8 ezzel kezdi 

már �utatni a zsebeit. A gagyista most, 
'a Idnél a pÓDZ 

van, lrgahnatlanul szaladni kezd. 

. - Ej, hát ez fi, gazember! - kiáltja az úr s neki 
lrn.modil{ Ö is a másik után. Szaladnak, szftlu.dnak, 
végre eltünnek. 

Gnzdl1,ura.m vár egy darabig, aztán visBzllmogy n korcs
m�ba. Erre az ijedtségre iszik egyet. Fizetni akar. de 
ml ez? Eltünt fl tárczája, a pénze. 

.
Az egéaz komédia volt. Előre igy kicszalve, az ftZ lír. 

mig Iá.tszólag megmotozta gn..zdn.uramn,t kilopta II ZSC-
béből ' . ' 

. u. tltl"czIÍJn.t. Aztán elszaladt a cziokoattí.rslt utá.n. 
BI7.ooylLra. utól is érte, jót nevettek és mogosztoztl1k a. 
pénzen. . 

A le!Jjobb Ó'('(U", BRAU J(!�"�/llldJlbb ékMzcrek agy81.8Tf1UH III I � , SWETTER b' k ' , . '  . egfhf;U.b. 19, ugy .�M "'I' IJJZ, mlDt Téf,jzl�llIz6t(�Mr0 10 6 '", v"" .n'::"Ó!,'.�, 41, jÓfflllá" mellett hphllt6k 
vi __ .l 
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Arról talán ezólni 'em keU bogy . talált b II' . ." , ugye örJB uJságpapuo8so1 volt így nekiduzzadón kitöm ve. Erösen divi� fl. nagy vároSOkba.n, különösen Buda.. pe,ten a zálogjegyekkel ü,ött BZélbámo,kodá,. VI."czereknek hivják ennek műve!őit tolvajneven. 
A vidékiL egyszerre caak megállitja az utczán egy ,iránkozó ol.k. 
- Uram, vegye meg ezt a zálogczédulál Arany Óra és láncz van becsapva. ro.jta. Feleségem haldoklik, orvoara 

keU a pen •. 
Közbe odatolakodik egy hóriborga, görbeoml alak. 

Ide adja negyven koronáért? - kérdezi a sirán
kozó alaktól. 

- Már mondtam, bogy nem. Zsidónak new. Nem 
akarta mega.dni az ötven koronát, m08� már azért sem 
adom. Inkább vegye meg 01c8ón vala.mi jóravaló kereaz. 
tény ember, 

- liát megadom az ötven· koronát. 
- Nem, zsidónak nem. Itt van - ezzel a vidékibez 

fordu) - negyven koronáért a zálogozédula. Az óra. és 
lánoz nyolozvan koronáért van becsapva, de megér 
négyez"zot. 

A zsidó most szintén oda fordul (\ vidékihez. 
- Vegye meg! Én tü,tént átveszem. A vidéki gon

dolkozik. Hi8z itt pompás üzletet csinálhat. És mM is 
elövesú tárczá.ját és leszúrja. a negyven koronát. 

Boldogan siet a �álogMzba, hol felvilágositják, bogy 
nyolozvan koronáná.l többet egy krajczá.rral sem ér az 
óro meg lánoz. A negyvsn koron tit tehát kidobt •. El
csoltnk tdle. 

Természet .. , hogy a két alak egymásnak segitő· 
társo. 

Mit szóljunk ozutnn o kártya-, kugli-sipistákról és 
egyeb züllött existentiáról. kik mind B tapasztalatlan és 
könnyenhivdk seregén éllSsködnek 

Há� ezehől csakugyan nagyOD jó. ha 8 osendőr nem
csak tud, de tapasztalatait ott, 8 hová a nagYvBrosok 
kohóiban termelt furfangos és romlottságo k bire nem 
igen hat el, úgy néha-néba elmondja. .. .. 

Okta.t, hogy okuljanak azok, kiknek esetleg szukségllk 
lebet rtl. 

Egy alapos helyszini szemle eredménye. 

Jrtn: III'in C:y6"gy námvhO ti8Ii\th(\lyctt�lI. 

A zord, kemény tél jégrÓf,snkat f.gy.sztott RZ. n-i 
csendőrörs lakl.nyájának ablaklóblll"a; künn süvltetl 
a BzéI, jegeozekkó kristályosodott ha�nt hordva. � I.�d

t
�n

feló. Meg-megrftzta. az ablakokat és a�,
tókfLt, b:: I�j:tb: kéményen s knozagvo. járta tovább .c5ruU tÁnoz , 

megfagyasztnni a.karnl\. az egész Világot. 
I ké A csen,l6rök RZ aJkonyat félhomólyában me cg, .

ól: 
nyolmcs flzobMokbR.n pipaszó m

n 
ell�U b�s�él�3��:

n 
s�

em es6 érzós fogta el őket, hogy I y ZIWBn s I 
bó! vB s-kónytelcmek vala boi künn a szabadban n. Sl1rÜ u 

hOon törtetni eMre. 
Ö h aguk között B BoMp közéjük RE • reg', a

t 
ogy

t .. m)'t\rt\s6rmestert már őszbe oSl\varodó, atléta. erme u 

nevezték s a ki - agglegény lévén minden szabad 
idejét jóformán esendőrei között töltötte s minden alkal
mat felhasznált aua, bogy alárendeltjeit oktassa és 
belyes irányban nevelje. , 

Kemeny 8znvú, szúrós tekintetű, mintegy 50 éves 
férfi volt, kin daczárn deresedő fejének, nem látszottak 
meg o. közel 30 évi csendőrségi szolgálat fáradalmai. 

Szokása volt cscndőreinek ily hosszu téli estéken el
meaéJgetni óleményeiröl s caendórei oly 8zivesen, oly 
áhitattal hallgatták járásőrmeaterük ajkairól a szavakat, 
mint o. gyermek az édes anyja. álmothozó mesesz&vát. 

Letelepedik RZ t öreg' az aaztalfőre, oscndőrei köze
Isbb ülnek hozzó s oly csendben, bogy lélekze!üket 
hallani, kezd bele n. mai napra szánt történetbe. 

- A nyolczvan as évek elején volt - mondja o. 
mikOl' én mint fiRtal csendőr az x-i örsro bevonultam. 
Ezelőtt Erdélyt nem ismertem, mert túlo. Dunáról 
kerültem oda, de mondhatom, fiúk bár mindig attól 
féltem, bogy valamely kőoszlop, mely messzire kinyult 
a völgy fölött, egyszer osak reÁnk szakad - soha éle
temben szebb vidéket nem láttam! 

Kopll8z k6óriások és feny6erdö boritotta hegyltÍ.nczok 
váltakozva egymá.sRa!, érdekes panoró'mó.t aJkoUak, a 
melynek fenséges egyszerűsége megbűvölte a szem
lélőt. 

A völgykatlan ban fekvő község első pilJo.natm elárulta 
lOokóinOok jó módját. Tiszta, (eberre meszelt földszintes 
házak, rendesen és tisztán öltözködő férfiak és niSk. 
önérzetes és mégis tisztelettudó munkÁS és szorgalmas 
nép, a mely kemény munká.val biztosit ja magának a 
jó módo!. 

CsendörtD.rsaim - mind erdélyi fiúk szivélyesen 
fogadtak. Segitettek osekély holmimat elrendezni 8 én 
csak azon vettem észre mag&mat, hogy megórkezósem 
utáb ptir óra alatt nemcsak, hogy rendben voltam, ua
nem már annyira megszereUem bajtársaimat, bogy bá.lát 
adtam o. gondviselésnek, a miért ilyen helyre vezérelt. 

Mór jó ideje teljesit�tt.m sBolgál.tot. nélkül, hogy 
valami különösebb eset adta volna �16 magát. 

Deozember 7-én, - úgyemléknem reá, mintba csn.k 
ma történt volna - szinten szolgóJo.tban állottunk 8 a 
mini reggel négy Óra tAjt X. község felé érünk. a hold· 
világnAI egy embert hllunk alig 5U lépésnyire • falu 
szélső házától, az utszélen fekve, szürreI belakarvn.. 
Rögtön odasiettünk, bogy a szerenosétlencn -- b.o. még 
nem kés6 - segitsünk. BdnteUre - a nép szehd lel
kületét ismerve egyikünk sem gondolt s igy minden 
oIiSvigyá-zatot mellózve ugrottunk a főrfi mellti s csak, 
o. mikor lerántottuk róla a szűrt, láttuk, hogy embertink 
vérbefagyva, szétronosolt koponyával holtan fekszik ft 
havon. 

JÁ-riSlvezetöm, egy öreg tapasztalt góbé, szintén meg
bökkent I� látványra, de mtÍl' o. másjk perozben, meg
ismerve a szerencsétlent, egy kedvü flogmá.yo.l moncUa: 

Szegény János, te sem leszel többó 0ls6 legány J 
mu izgntottsÁgombau fel akartam rángatni (\ szoron

csotlent _. hátha vn.n még benne élet? 
Jár6nezet6m azonbnn megfogva karomat szándékom 

keresztiilvi telében megakadályozott, 
A foje szét van ronosolvn, megaludt vóro80mók 

VAnnak körülötte - mondta gondolatomat kitnlulvB 
ninos ebben mÁ-r élet. 

A mint gondolatainkbn mélyedve állunk, csak elkeJl� 
egyszerre bavn.zni, aürü pel�bekbcn hull fl hó . S lDl 
gondolatainkha m�lyedve látjuk, .hogy 1\ bó .. mmden 
nyomot hetakar s biztos nyom nélkul tohtlletlünul fogun� 
állani l'gy Inlnesel rejtélyei vel szemben. Reggolre semmi 
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nyom. "lemmi jel, B mdy kezünkbe adnti. lJ nyomozlÍs 
bdlf'S (oDalát. 

• MenjuDk CHUK! mondja II járőrvc·z(·t.iim EI uzzal 
a b�JyazinéUH minf{'gy :�O lépésre levő Hí:('nuhogl:ráboz 
lDdllltunk , oli fifi()ldij állá,b. belye.kúdtuok. 

Oda bnlJatszotl IiZ ";jjeli ör utolsó kü rtöJÓlw, mire 
hnjtún;lim c8�ndcl:laD monoolta.: 

Bár ne kürtőJti-l, hanem vigyúztál voJDn J 
Majd hozzá.m fordulvu. kijelenteUe : 

Itt maradunk, mig kivinnd! 
Többet aztán hozzlÍm nem szólt, hanem [ITczvonásnin 

lóttam, bogy nngyon nyugtalanítja az eact éB Bohri 
oem adná, hn fl büntény kjderítetlenüJ Dem maradna. 

Mind erősebbon huHolt fL hó " fA. flzereDéBtWen fi.ldo· 
Zl1tol már teljesen hefodh: úgy, bogy caak egy mngwntbb 
bútömeg mutatb� belyót. A nagy hideget, a mcly lítjárt 
hennunkf:t, Dem érezti:ik, mert izgat'Útt 1eJkiJilln.potunk 
�rz6kr:t1anné teth! testünket. 

!\�k(!m mindenféle rémdolgok jartak fejomben H káp
teleD voltam következetes6D gondoJkodní; egy valamire 
"a.lr) gondolat nem fogamzott mcg ngyumbnn. 

A mint igy ,.lmerulve bámulok a bólömegbe, egy· 
81,(:rre cHak mf';:g{'rint jfLrőfVczetöm. Báoéz!:.Ik, 11 mikor 
iH ujjaval int, bogy figyeljek. 

�jn bizony ha..marj/lbu,n oem tudtam mjre figyelnék 
t, Ai.it�t néma éjszakúhaD, jári.írvezetóro azonban már 
meg Lallo!!a egy ember közel.dtól , alig pár pillanat 
mulvn f(:l�Dk turt egy (f�rfi, meg-meg áH, mintegy k(!· 
reoni lót.zik <alamit, tovnbb halad . . . , ujból megáll . .. , 
'if�gre megfordul fol a falu felé elindul. 

EIJhen a pillanathnn már roban a társam s mire én 
utá.na futva eIéu'm, az illető már fogva van. Szó ncm 
IJagyja. ej ajkait, Jeleplezése oly vlÍratl&.nu) és meglepően 
tört6nt, hogy ellenállá.sra nam ia gondolhatott. � lstcnem! b 
az eg�az, fl. mit mond. 

;Júrőrtáraam az alkuJmas pillanatot megragadva, kérdi 
az eMtte i8mr�rő8 Jegf.nyt : 

K it keresett, Imre ? ' 
Bikfalvi Jáno8t! - nyögi aljg hallhatóan. 

Odavezetjük fi bórak6.Aboz R 60 keze-immel $J havat 
foIz�tbá.nyom k.nnyira., bogy II szűr mcglátbató. 

Agyon<ertél.k I 
htenam ! . . . J Btenem ! .. _ 

Mi volt 6Z eredménybez k6peIJt a le8ál1á8? F'el /:Iem 
vet�i:lk. G4mbl)re(�et.t tagjainkat egyszerre á.tmolegitet!e 
az H�galomtól bajtott vérünk, fáradl:ló'got nem éreztünk 
H t:H1J.: arra gondlJltunk, bogy n véletlen követkcztéltcm 
11�J1J okára. kezeink között lelSZ II rojtóly kuJcaa. 

Lpp kapóra jőn az éjjp-Ii őr is, klt Ho bul1a 6nésével 
bíztunk . meg, s"igoruan meghagyva neki, bogy hozzá 
ne n1O]Joo. 

A figyelmazktf.R (tl(JRleges voU, mert annyira frlt 
l"JfJJry méj$ feIéj.a n('zni js flllig men. 

I 

Mk�íl.lduJtlnk a község (!:.IM H jó.rőrvúzeWm kérdi u,r. 
dfogoU.I: 

Imre, mi t(,,"t(,nt itL'l 
.� HagYja .. �I, cMf'nd?r úr válBllzo] er. ógy lát. II1,Jy. agyonutöUük, pedig lsten JátJk. lelkt'met, nom nkflr. tllnk �l?Ytjbl';t. mint CHf:lk VíMHzfdizetnJ a kÖJctlünt. 
- .Jánofj�;al folytatj" k�rl'kzéH nélkül ma az 

JtúgrJl':J tlzóvólttÍe:bs kover�dtünk, tudja. jól, cSbndör úr, 
brjj:(y Ő vrJlt fi. falu JrJM/mye, rnjnd�n lány cHak Ő Iltli.na hfJlrJDduJl Hát ar. �jjbl TnfJv,ínt szl:lf'lol jókedvo volt fl nem hlfft,yrJ!t I'Hmnfjnht b6k4bfm . Még Itzi� iH tarLva \iah:lfJlI vf::ff:kt:d�lStőJ CHí1Ie.pitotttl, ()rJ ő crHl,k an nál 
Johh(JD hljtvBnkedott. Mikor EVl.táD lltt1a.. hogy kőzölunk IreTJld H�1fJ Itll kötélTll'Jk, ott bllgytk. n kor�Hmá.t IS (�lm(mt 

B Salamonhoz, bogy Reboká.nak caapja egy kicsit IL szelet. 
Mi örullunk, bogy mego.nbadultu nk tlilo " úgy rélkettö 
6r. r.1ó a. Ágne.nek, 011. falu végén ak"rlunk még 
egy pár oótával kedvoskedni, éppeD uz6rt ón, u. Bú.nia 
GyurL fl, Vörös LlltJZÍ, meg a .llognM Misku. eJinc1ultunk 
" • mikor" bÁ. tájékár. érk«ztüok, Inttuk pár lé pésre 
Jánost II fölr1ön fekvo. 

Mondju. fl Vőrös Laczi: 
Gy.,,'kek, eltángáljuk, úgy io fi .ó rga földig iH. 

magát, legalábh oem tudja kj voll. 
- Bennünkt't is tüzelt a bor, no mt:lg a. b08szl1állllH 

ie, neki mentün k EI jóJ hcJybehngyva, szép IflSaQn odél.h 
állottunk. 

- Én nem tudtam nyugodni, m ort .János oz ütlegeMs 
ellen nemcsak hogy nem védekuzett voJon, hanem mog 
som mozduJt, viHIJzn. kel1ett jönnöm megnézni, vü.jjoo 
ba.zu tudott·e monni? Akkor az.tán fl. csendőr úr rajh�m 
ront-ott. Nem tagadom. megvertük, dc agyon ülni Dom 
akartuk. 

Kö.ben .Iértük a biró házát, ki fcl8zólitáouokra dör· 
mög.e jött elő 8 c,ak ·akkor bült ol benne a vér, " 
mikor a történt.ket meghallotta. Ncm.ok6.ra derengett 
" lov", kiiJdöoczők vitték a jolenté,oket. 

Még nem voll lD óra, már megérkezett szak.,z
paraDosnokunk, a j fÍ.rá.8birb két orvossal 68 az ör8pa· 
ro.ncsnok még két csondőrrel, de akkorra már mind a 
négy tett., b.i,merve tett ük.t - őrizet alatt \'olt. 

Az áldozatot beozállitották • község pajtájába o alig 
bogy felbonc.olták, az eddig elért eredmóoy toJj.,"O 
megaemmíaült. 

Az orvosi vélemény szerint ugyn.nís fl balá 1t nem a 
fejaérüMsr"k, hanem a azÍvburolmuk mogl:lzuráeo által 
előidézeit .zivozólbűdé. okozIa , ahalill ájf"l után egy 
órakor mOr beállott. A fej hát,6 ré,zóo nemkül önbeJJ 
• jobb felkaron óo a váll.kon talált ,érülóo.k már a 
halál boálllu ulóo "koztaltak. 

Mi pe"z. nem ome!tűk rel. hullái 8 Igy a ,.urn,,61 
fOf{almunk Hem volt. 

Nagy Jmro és társai vallomá!láoak val6disfÍ.ga vngyia 
a bemondolt ó. a korc,mából törtéot oHMozáH idő· 
pontja: éjfél utá.ni l/tJ/i óra, lA. korcemároe 08 n. többj 
It"ignél voll legény egybehangzó bemoodá.a ozcrint 
heigazoJIÍf:lt nyC:.lrt a CL mM mc�lav(J r6ezle-t&B bcif:lD1erő 
vallomáHok ducznra i. b. kellett látnunk, bogy. vargJlt. 
rogtunk R fl tetteHekot má..'i irá.nybon Iwll kercrműnk. 

.. 
At elfogott legéoyeket a .egitsógül kUldőlt jr.,őr 

CJTlzetóre bIZVa., az örHpo.runc�nok vezetóBc n.Jatt meg· 
kezdtü k fl, nyomozáHt flZ iga.zi tetloH l1tán. 

Kéloéglalenűl weg lett nll.piha, hogy Bikral<i '/.10 
óru�ol érk�z6tt mcg Salamon korcsmá.jábu., honnan egy 
léJJJler páhnka olfogya .. \á •• utóo - miot Balamon 
mondtl� - . tcljoBen e1ázott ú.Jlapothnn� II 6ra utan 
eltávozott. 

Mogmon rJta mőg efi()lneháoy - a. időtájt ott la,.tóz
kodott log4ny osvét, de lJ. gyíJkoHHá�ra vonatkozólllg 
fontosn.bb u.dfltl'Jt adni num tudott. Már indulóf61hen 
voltunk, II mikor ltcJ,oka IL kon'Hmó'roH leánya.
mŐ$( allgotL vfllr�m lt őrmoHtcrüok HHólJO mirc Ö rnt'g' 
lap5dvl'l v(IJaHzolt: 

' 

- ÚfO'? köszönöm! Legyen HzivfJfI CHfLk még CRY 
azóra uo ma)]ókBZüb(t.hu. bejönni. 

N�m tartózk od tt ... k ott két pf:lrozig Hum örmolStorOnk 
jött li mi (l!UwoztunK. 

' 

II 81�I�nlOlln'�J tilrtór.kodott legé nyok kíkórdozéfua 
őrmcHtEl�fJok nfJRyon rövid idl> ,dntt hofojezw H �nr� 
�
H�k(;m HJ feltünt, hogy a mindig UolapoR 6f1 ködil tak ln UJ 
örRparu.ncMnok figyelme (;bban fl, (r)ntoH élt bonyoJult 



I (JOR. áprili. la. 

U(Ij.{i 111.(111°"1 

CSgNlJÖRS-ÉGI J-,Al'OI( 

TorlllÓflzof.r"j1ii y,1jtoroóny. 

k I, L""tnr,,,� r.I(/I,,dk. kl1kllllltt'oUllnlfl,k, cllipkJlk. fó/ll-oil/\/l)"o . Il 
\ n, llr li l 'l'f\LI'Il-IIIIIV-OIII'III61. 

IR5 



1% CfiENDÓRSÉGI LAPOK 1908. április 19. 

ugyban csak léo)'egtelen dolgokra terjed ki B az illetök 
alibijének megilllapitiulIlra alig (ordit valami gondot. 
A kikérdezes Borán csak az nyert kétségtelen heigazo
lást. hogy a Salamonnál idózöU legények éjCéh 1 2  óra
kor egyutte6en távoztak el Sajko8 Máte kivételével, a 
ki Tos",zulléteroJ panaszkodva. röviddel Bikfalvi elmene
tele utan hagyta el a korcsmát. 

Anélkül, hogy ormeBteruok a szót szaporította volna, 
odamcntúok SaJko8 Máté báza (elé, kinek basoDnevü 
fia mint mondták az áldozat ellenlábasa. volt. 

Épp a pitvaTBjtóbsn tal9.1tuk a. fiut, ft kit mpgjelene
sünk latbal6lag megdöbbent,tl. A Jegott foganatositolL 
kikérdezés alkalmával úgy atyja, mint anyja éB Ó maga 
iB. bazaérkezésének idejére nézve ellenfmondáaokbn 
keveredtek, a mi órmesterünket rögtöni cselekv6sre ősz· 
WSnözle. 

Tudva azt, bogy itt minden percz drága és épp 
azüt a biróság részéről 8. szabad intézkedés biztOSitva 
lévén rögtön bli.zkutatushoz fogott, a. mi meglep ő 
eredménynyel járt. 

A kamaráb6l eJőkerült egy vercs.ppekkel tarkitolI 
mel1ény, a [ognson Jógott szürőn is felette gyanus fol· 
tokat 'aláJtnnk, a mik a fiu állitáso. szerint mind a. 
ket nappal előbb végbe ment disznóöléstöl származtak. 
Hosszu kutatá" utá.n azonban az istálló padlózata a.lól 
eJökernlt egy zsebkés is, a melynek nyelén szintén vér· 
foltok látszottsk. 

Daczára a feleUe gyanus tárgyak nak, 8ajkos Máté a 
gyilkos'6gról semmit sem akorliudni s el6bbi állitá· 
sai nál konokul megmaradt 

�- No, öcsém - mondjo órmesteriink hát majd 
segitek egy kicsit. 

- Maga a korcsmaból nem jött egyenesen baza, mert 
hisz onnan kevéssel II óra. után távozott s a. mint 
anyja is mondja, az óra éppen tízenkettöt ütött, a 
mikor baza érkezett. Már pedig a maguk órája a 
mint lathatja. az enyémről, a melyet röviddel ez elc5tt 
pontosan Salamonéboz igazitotlam - még öt perczet 
kl:sik lS. Már pedig azt II kis ulat II korcsmától a maguk 
házáig 2 ·3 percz alatt nagyon kEinyelmcsen meg lehet 
tenni. Bát nem mondaná meg, hogy btromnegyed órát 
boi töltött. 

- Fájt a fejem nagyon, aztán a kapuajt6bon áJI· 
tam sokat. 

- Nem lebet az, öcsém, mert RZ éjjeli őr II óra 
atán erre járt, sőt be is nézett akkor a Salamon korcs· 
májába. de magál a kapuban nem Játta. 

- Pedig, bát úgy van, a bogy mondom - válaszolt 
f'gykedviien ft. legeny. 

No, no! Nem egészen, mert maga nem jött elO'e· 
nf!Sf;D baz8, hanem a falu felső vége felé vette az 
utját, m�g pedig ugyaDcsa'k Bzedegette a h\hait. Mit 
hresett ott? 

El'!ápafha, alig hallhatóan 8zuAzogta: 
Hagyjon engem, őrmester ur, nem jártam arra. 
lJehogy nem, öcsém I Hát akkor ez hogyan került 

oda? A ezzel kihuzott ej:(y különféle Bzinü pamutlal 
kivarrott, sallan�okkal felczjfrázott cjohtinyzacBkót járőr
IáBkájáb61, o melynek látlára emberünk megtántorod.a, 
bang nélkül leroskadt a 16czára. 

U.gtort és beismerte lettél. 
rUma ment, mondja. Hikfalvinak, bogy elveri, mert 

az n�ki mth nftgyon gyakran borsot tört az orra nlá 
s wost i. bolt r"Hz"gen Ágne8ék felé vett. utját. A köz8ég 
végén utólérte 8 a botjával végig végott rajta, mire 
m.gk.z�ődölt ki,ztllk a duJakodá8. Közben kiránlolla a 
zfJebké,.i·t éH mdlen Hzurta Dikfalvjt, mire 81. pár pillaDllt 

alatt ő88zeesett, ő pedig 8 kertek alján bazaBZ6ladt, a 
kést az iBtálló padozata alá rejtette B csak azután ment 
be a házba. 

Tettét a. helyszinére érkezeU járáabiró eMit is töre
delmesen beismerve, az összes bünjelekkel együtt az 
ügyészségnek átadatott. 

Haza érkezve, örmesterunk alaposan megmosta fe
jünket. 

Fiaim! Hányszor mondjam még, bogy a csendőr 
első kötelessége az alapos belyszim szemle. Megta.láltAk 
a hullát, sem jobbra, sem balra nem néztek mert 
akkor meg kellett volna tal6.1ni a dobányzacskól -
hanem a szerencsés véletlen következtében eHogva egy 
embert, megelegedtek annak és társa-inak beismerő 
va.llomásaval, a. mely öket. ha az orvos nem oly 
Jelküsmeretes könnyen ba.jba bozta volna, mig az 
igazi tettes szabadlábon, büntetlenül maradt volna. 

- Még el sem mentek SaJamonboz, pedig kélségtelen 
volt, hogy a bűntény szálai onna.n indulnak ki. 

Nekem kellett utólag a bavat 8zétgerebJyéztelnem 
s hogy nem hiába, mutatja az eredmény_ 

_. Aztán egy cseppet sem árthat az Bem, ha fi, 
csendőr a korcsmárosokkal és azok családtagjaivol gyak
rabban érintkezik, őket czéljainak megnyerni igyekszik, 
mert annak nagyon gyakran hasznlÍt veheti. 

- Higgadtan, nyugodtan dolgozzanak mindaddig, a 
mIg a tények teljesen megviJágitva nem Állanak elő!lÍJk. 

• 

Aligbanem Rebeka adta kezébe őrmesteriinknek a 
nyomozás belyes fonalát, a mit ö azté.n gyorsan és 
ügyesen lebonyoliloll. 

ÉRDEKES NYOMOZÁSOK. 

Több rpjtéJyes tűzeset kideritésc. 

Közli: Diklt JálIOl öravezot6. 
1906. óvi november hó 12-6n vettem Qt az r-I ora

parancsnokság ideiglenes vezetését B alig hogy bucsu t 
vetI,. tőlem a. fürdőbe induló Cs. őrmester, örspa.rancs
nok: lélekszakadva. ront az örsre egy községi szolga és 
az Izgalomtól remegő ha.ngon adja elő, bogy lL szom· 
szédos V. köz8ég Jángokban áll! Az örs összes legény· 
Bégével nyomban az égő kőzségbe siettem, hol a mór 
akkorra oda érkezett 8. járó.sőrmester parancsnokolásB 
.latt a mentési munk�Jalokboz láttunk. 

Három napi szorgos és fáradságot nem ismerő munka 
utón a tüz tov�bblerjedésél - 15 lakóház és mellék· 
épület égett le sikerült megakadályozn, és • tulajdon. 
képpcDI nyomozást bevezetni 

. 
A negyedik napon 8. járáaőrmestertől azt a paran

csot kaptam, bogy az örsömhöz tartozó egy csen dór t 
magam mellé véve, menjek M. községbe és ott a B. 
séreLmére elkövetett életveszélyes tcstisértosi iigybon a 
nyomozást ejlsem meg. 

K. caendőrt magam mellé véve M. községbe mentem 
8 a kérdéses tcstísérttisi ügyet kideritvc, HZ utczán ta· 
lálkozlo.m G. odavaló közsógi bíróval a. ki, miutlÍn 
LCRZédhe e,eszkedtom veje u többek közötl 6s nagy 
mcgutközésemre a kövctkczöket mondotta: 

Uram! nálunk R nyár folyamán több mint tiz tüz
e.et fordult elő s a .csendőreég alig deriletl ki kettőt 
s abban IH a gyaDu81tottnt elegendő bizonyitók bié.nyá-
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b&n a biróság felmentette. No ha ez az állapot nem 
javul. kénytelen leszek BzüJöfalumat ittbagyni és oly 
községben t.elepední le, boJ nem kell rettegnem attól, 
hogy fi gazemberek porri\. égetik vagyonomat. 

A felhevült községi birót megnyugtatva biztattam, 
hogy mindent el fogok követni a rejtélyes gyujtogató 
kideritésére. 

Csendórömhöz fordulva kérdem tőle, hORv van-e 
tudomása az emlitett ruzesetekröl ?  Az örs nyomozott-e 
azokban és ha jgen, mily eredményt ért e l ?  

Csendóröm válasza igen rövid, de a.nnál rejtél)'esebb 
voll 

Előadta ugyanjs, bogy a tüzesetekben nyoIDozfak, de 
teljesen kideríteni egyet seID tudott az örs, azért, IDert 
azok oly megfoghatatlan módon lettek elkövetve, hogy 
azok kideritése ugyszólván lehetetlen. 

- Emlékszem - mondta a csendőröm - bogy az 
egyik szalmakazal szemem láttára gyuladt ki. pedig 
annak közelében sem akkor, sem az előző napon senki 
sem járt, mivel folyt-onosan figyelték a mezőőrök, már 
pedig ezek fel nem gyujtották, mivel felelősek "oltnk 
érte, s igy a kárt nekik kdleU megfizetni. 

Miután cs(;ndőröm kielegitöen megmagyarázta, hogy 
a szalmakazal kigyulása sem öngyulás, sem elemi csa
pás, sem pedig szándékosnak lá.tszó gynjt-ogatásból nem 
származott, t-öbb kérdést hozzá oem is intéz tem, -
hanem a rejtély felett gondolatokba merülve a község· 
báz& ablakán bámnltam ki a. néptelen uf.ezába, mintha 
ott véltem volna megtalálni a rejtély kulcsát. Bár 
agyamban, ezerféle t.erv forgott, mégsem tudtam 
magamnak közülök egyet sem találni, melylyel czélt 
érhetnék. 

A községi biró felháborodása oly érzékenyen hatolt 
reám, min�ba csak a legfóltettebb kincset, a csendőrség 

jó hirnevét és az ebhez Cüzött biza.l.mat láttam volna 
elveszni. 

Merengeseimből egy az utczán elbaladó 30-35 év 
körüli rongyos külsejü borotválatlan Mczn férfi meg· 
pillantása ragadott ki. A lerongyolódott alak láttára, 
mint-egy önkéntelenül is arra gondoltam, bogy vele 
próbá.lok szerencsét, hátba tud valamit. 

Az utczára futottam és a községbá'Záboz bebiva, 
kezdtem tőle kórdezősködni. 

Ámde ugy látszott nem jó helyt kopogtam, mert e 
vad kinézésü alakban egy szerencsétlen hülyét fedeztem 
fel, kinek a válasza. bár számos kérdéssel ostromoltam 
nagyon zavaros és a fele annak is vad kaczaj volt. 

' 

)'liutan láttam, bogy e szerencsétlen teremtéssel 
v�jmi kevésre jutok, szabadon ereszlettem, B az egyik 
k()z8�gj RzoJgától kérdezőaködtem kiléte (elől. Ez elme
.adt.e. bogy e nyomorult egyém a község la.kosságának 
könyöranoroányából él. de legtöbbször J. S. szokásos 
büntJ:ltesnél szokott tart6zkodni. 

Mivel azt íJ:!; meg". udtam, hogy ez a szokásos Lüntf:lt. 
tf:!"! sok apr6 gyermekkel megáldott és földhöz ragadt 
�.

Z" géD.
y ember, .így nez:'l blttpm azon látszatnak, bogy 

o a. hll]y�t, a kl n6m 18 rokona, minden érdek nélkül 
cBak feleharáti sZ{,J'etethöl karolja fel. 

Gyanum tehát ellene irányult, annál is inkább, mivel 
veszedelmes gyujtogat6 hirében á.lIt a környéken. 

Elhatároz'"m, hogy a kjiz'Bgből a délutáni órákban 
feltűnő m6don fogok t&.vozni és az éj leple alatt viasza
jöve J. 8.-t amennyire lebete6gcs közelről fogom meg. 
fÍI!Yelni. 

Hat 6�aí �enet után 
. egy ellenkező irányból jö

v�t 81keruJt észrevMlenül a közá.rtalmll kertjébe jut
nom. Nehogy valami zörej által magunkat elároljuk, 

csizmáinkat levetve s az udvar léczkeritésén átmászva 
hason kusztunk egész a lakással szemben álló félszeríg. 
Itt fegyveremet járörtársamnak átadta�, mag�� �e�.g 
a. lakás abla.káig Iopództa.m, boI az erose� elfuggo.nyo. 
zött ablakon keresztül jól hallottam fi, mlDt a férj azt 
mondta nejének. bogy a csendörö� m a  itt 

,j
ártak és .a 

bolondot (a hülyét értette) az egyIk csend or - a klt 
eddig még nem lá.tott, - a községhbához �li vta és 
sokáig beszélgetett vele. Az asszony erre megjegyezte, 
hogy jó voJna azt [1, bolondot előkeriteni és pár napig 
elrejteni, mert ua a csendőrök szigoruan fogják meg, 
mindent ki talá.l vallani. 

Erre a [érj azzal a kijelentéssel, hogy megy és meg· 
nézi nem-e járkál valahol a bolond az utczán, kifelé 
indult a szobából, én pedig já'rőrtársnmhoz siettem es 
a félazerben feltáma8zto�t borona mögé bujtunk. 

Alig egy félórai várakozás után a közártalmu vissza
tért a bülyéveJ, az ud.varon kissé figyelt, majd halk 
hangon a következőket mondta. a hülyének ; 

Te most a pndláson fogsz lakni mindaddig, mig 
részedre egy jobb helyet nem találok. Széna van a. 
padláBon bőven igy ott kényelmesen aludbatsz ! 

Ezután a szerencsétlent a ház végén lévő letrán a pad
lásra tuszkolta s az ajtót rázárta. 

Mivel a közárlaJmu szobájában pár jelentéktelen szó
váltás után csend lett, ugy a mint jöttünk eltávoztunk, 
hogy virradatkor uj erővel a nyomozáshoz fogjunk. 

Másnap korán reggel a járőrtársammal két községi 
közeg kiséretében II közártalmu la.kására mentem s fel
sz6lítottam, hogy ba a hülye nála va.n, adná öt elő. 
A közárlalmu ugy látszik élt a gyanuperrel, mert a 
bülyét még csak ismerni sem akarta. 

Miután figyelmeztettem, bogy az igazat mondaná 
meg, mivel ha bazudik, kulatást fogok bázában ta.riani 
és bebizonyitom azt, bogy a hülye 8,joJ épületben van 
elrejtve, beismerte, hogy az 8, szénnspadláson van s 
onnan nyomban le is hívta. 

A hülye lejöve a padlásról, minden hozzá.i ntézett kér
dé, nélkül kijelentette, hogy megmond mindent, ba 
biztosit juk arról, hogy nem lesz bá.ntódása, mert J. S. 
azt mondta, kogy ha valakinek megmondja, bogy ő 
adta a gyutacsokat, a melyekkel tüzet csinált, hát le
lövi. 

E vallomás alapján mindkettőjöket előzetes őrizet aJ. 
v?ve a községbázához kisértem. Itt a bülye, miutá.n 
hlztatt�m, ?ogy .1. 8.-től ne féljen, mert az nem fogja 
bántam, mivel be lesz zá.rva, a következő vallomást tette ; 

- J., mível én a házánál mindennapos voltam, egy 
napon magához szólitott és több kis gyapotlabdát adott 
a. kezembe,. azt mondva, bogy azokat vigyem a község 
szélén levó szériiFlkerlbe éR ha a csősz onnnn eltávo· 
zik egy·egy labdát flugjak minden szn.lwll.- és széna
kazalba.. En 8, paru,ncshoz hiven a. szériiskertbe men
tem 8 miután n. csősz az egyik kazal tövében aludt, a 
labdákat a kazlakba eldugtam. Éjjel n. Bzérüskert meg
gyuladt éR vagy tiz kazal takarmány elégett. 

- Más alkalommal - folytatta kéne. gyufaszá. 
I�kat csa�art be olaJo:-.ott pamuttal s azt kis kőda.rab· 
kara erősItette és �öbb ily gyutacsot adott azzal, hogy 
egyeseknek fi, k�rtJéhe menve, dugjam a takarmá.ny· 
k�zalba. �a pedJg nem jutbatnék oly közd!. a kazalhoz, 
a kor, mIUtán a gyufát meggyujtom, dobjam a kaza.lra.. 
Igy bárom gyutacsot dugtam be a kazlakba és bárom 
gazdának az összes takarrmánya elégett s a házakat is 
csak nagy erőfeszitéssel menlették meg a leégéstől. 
Azok a gyutnc8ok, fi, melyeket csnk ugy dobtam a kaz· 
lakta, elaludtak és kárt nem okoztak. 
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Ezután a hülye a helYBzinén mutatta 

miként járt el s miután három elsludt lmeg't hogy 

t lált k J B . 
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gyu ae,o meg, a un . . 18 elsmerte rövid tagadás t· . tásra való (elbujtáBt. 
u an fi gyuJ-

Előadta, hogy a gy.potl.bdák közepéb. é ő ' 
taplót lett éB pedIg oly módon bogy a t 
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aZl már erós parazsat vbrt, "izzel 

.
ne veSI e gyapo ona nt csavart rá, erre pedig olajba Itatott gyapotfon

,
a.lat C8av�rt. Az ily módon kéflzült gyutacBok :- állltása szermt - elkészitésüktiH Bzo.mi. 

tott 3-4 ora. alatt, ha száraz széna vagy szalma k" . 
dugják , bizt"s gyujtást idéznek elő, OZé 

E beismerés utá.n uI!)' J. SA mint o. llülyét elfogt am 
éB az (-i kir, ügyéSZBégnek átadtam. 

liÉPEINRHEZ. 

A felkai tl\tra-muzewn. 
A rövArosi nagy muzeumok hatalml\8 gYBT8.podásll mellett egyremásra. kcle,tkezoek a helyi jellegü vidéki muzeumok, a melyek felkutatják és bemutatják az inető helv történelmi mult ját, te'rmészeti vLSzonyait s ezzel nemc�nk ismeretterjeBzt8 szerepet töltenek be, hallOm a tudomóny fejlesztésé. 

bez is lényege�en hozzájárul nak. A legrégibb ily belyi muzeumok rgyike o. felkai Tátra muzeum, 1\ mely 8. Tátra·vidék kultur1örMneti eml�keit, u 
régi hires szepesi iparn és iparmfivészetre, épitkezésro, tár· so.dalmi életre s o. tátrai természetre vonlltkozó tárgyakat gyűjti össze, Már 25 év óta gyűjtik a mu�eum anyagát s igen becaes gyüjteményt hoztak össze s I\Uitottak ki, a melyet tBnulsággal szemlélhet mindenki, o. ki Poprád·Fclkán, il tátrai közlekedés o központjAn megforduL 

H I RElL 
Gyászhir. Petrás-Rammerer Gyula, m. kir. csondór

alezredes, n. czeglédi pót10vazó és pótlóidomitó osztá.ly 

parancsnoka tIprili. hó � án Czegléden megbalt. INit 

tetemét a család Budapestre szá.llíttatta, hol a cs. és 

kir. xvn. számu helyöraégi kórhRzb.n t.t.t,tt rnvalalra 

és á.prilis IO-én a farkasréti katonai temet,óban bel'ycz, 
tetett örök nyugalomra. Az elhunyt Végt18z�es8f�en II 

sza.mosfalvi Pnnajolt Sándor tábornok, csendors�gl fel

ügyelő vezetése alatt a Budaptlsten állomásozo, . vala· 

mint n. kerületi parancsDokst\gok képviseletében meg)ele�t 

csenddrtiszteken kivül a belyőrség tisztikara ('8 a cNendór 
altiszti kar testületileg vett rés�t, P�trá.s-Ka�mere� 

Gyul. 1 855-ben Sep.iBZentgyörgyon s,tlletelt, katon RI 

PMyá]'át 1 875-ben mint hodapród a OB, és kIT. 4. bu-
é k' 1 5  ltus,Ar-

8zárezrednól kezdte meg, később a CB. e Jr, . .  
ezrcdnól folytatta szolgli.latrlt, honnan f6bad.naJ.,')' J re��l 
(okoz.tt.l 1887 mAro,in. bó l-ével lépelt/t "tm'Ólr
cRendöreégbez, o. hol hosszabb idón át '\ bu ���s 

I !"ete�i keret parancsnoka volt, Jl mely ál�ás� mo Ism
o .ü. 

n kincstfLr és a RzolglUaL javára m � n(hg ga,zdBR.O ::1 . 
mölcaöztetle. IInlála a cseodórlisdlkarra Ot3zve 11'1, Y 

k " "
It D""" vc"t"ég. 

no aglh. é. kedvelt lagja vo , � , O 'tk k"" -. Z I megyehcn u a oz 
V1Zt1radó. •. A bIura (olyó o o baltlrbaD fog-.égnél folyó hó J (I-ón kiöntött s ., ;r n

l Ilrll\ 68 vug
lalatoskodó leknővó.jó czigt\ nyokat. �:lu zZetükbdl 111'.00-pusztulnssnl fenyegette ; szorongatott I Y. -l mol)' ké. 
b k, t Itek A """r. BD Ro csenddrsóg ,Utal lmeu e . ' IÖntöttt• a vnsuti 
siSbb J{otor községet lÍs hll1árAt IS e 

tési �un kálato. töltést több helyen átsz.kitott •. A men 

kal mindkét belyen 10-10 /önyi csendőr felügyelete a.Jntt. a lakoBSBg, Kotor községben pedig katonn.aág is 
végZI. 

Sztrájk. A rimamuránY-'Hlolgóta.rjáni vasmü részvénytársaBÓg ?zdi vaBgyárában a munkarendBzer megvá.ltoz- • 
tatas� mUltt 100 munkás sztni.jkbn lépett. A közigazg�tásl hatós�g és a. gyárvezetöség a békéltetési tArgyB.lasok,at meglDdi.totta. A rendet, a melyet különben a 
sztroJkol6k eddig nem veszélyezlettek, Fejes járásőrmester, ózdi jártlsparancsnok hat osendórcel tartja fenn. 

Helyreigazitás, F. évi 13. számun kban .Véres utoai barcI czim alatt megjelent czikkben n. csendörség be
avatkozásá.ról közólt 

,
hir téves értesűlésen alapult, a 

mennJ Iben a. rendőrseg és katoná.k között nzon alko.. lomr;nal a. l{asstÍn folyt véres vijreked�snek, a helyszincin megjelent katonai őrjáratok, a garázda ka.tonák elvezetésével vetettek véget. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

. 
A hosszu élet titka. Fallows chikagói püspök a ki 

ugy Iá.tszik, többet foglalkozik II maga becses egész
ségével, mint egyházi ügyekbl, n minap �gy tanulmányt tett közzé, mely Newyorkbo.n nagy érdeklődést 
keltett . mindonf�.lé. Fallows azerint minden ember leg.lább IS 120 é\'lg élbelne, ha m.gf.leló élelmódot kö
vetne, s úgy a férfiak, mint ft nók életének tavasza 80 esztendeig tartana. A püspök most G3 éves és nzt áUftja 
magáról, hogy ifjú erőben van, s immár 10 év óta változatlan jó egészségnek örvend. Arra a. következtetésre jut, hogy az emberek azért nem érik el ezt a 
végső kort, mtirt a mai modern életmód mellett, meszes 
anyagok lerakodá.sa folytán, ér-rendszerünk lassankint elmeBzesedik. (Arteriosclerosis.) Ezt ugyan n. tiszteletre
méltó püspök cl6tt rég megmondta már Charcot is, II 
párisi Charité hírneves tanára. Fnllows azt állítja, hogy 
a véredenyek eme végzetessé válható elmeszesedés ét biz
tosan el lehet kerülni azzal, hogy napjában kétszer
háromszor aludttejet és vajat eszünk. Beismeri ugyan, 
bogy nz aludttej íze nem a leghllemesebb, de annyira 
meg lehet szokni, hogy később jobbAn tzlik majd a leg
jobb fagylallntll. Szerinte az állalok nIlalában a kölyökkorazak idejének halszorosM érik el, s minthogy nz 
ember serdül6 kora. n huszadik életéveig tart : tulajdon
képpen mindenkinek 120 é\'ig kel lene élni. Reméli, bogy 
taDltásnnak és Pdldájának hatnsa alatt nem"BokAra min
denütt az egész világon nludttejivó egyesületek létesül
nek, .Nem elég azonban az üdvösségre - irja Fal
lows csupán az nludttejjel való táplá.lkozáa, hanem 
korán kell lefeküdni, korán kelni és sok testgya-korlatot 
kell végezni ; legyen tiszta. o. lelkiismeretünk, szeres
sük az Istent és felebartitaiukat, s mindezek uMn 
igyunk minél több aludttejet., Az amerikai lapok ha· 
sábos czikkekbon ismertetik az nludttl',jkúrát, 8 nagykomolyan ajánljak olvasóiknak, merL fl legrosszabb 
6stitbun eom lehet ártalmára sonkinek. 

Az áruló kefe, Különös esüt hire érkezik Liverpool
ból. Fa..rewell Ch. M. milliomos bórkeresked6 palotájába 
tegnap álkul('scsa.l behatolt egy vakmerö betörő, a ki 
valamolyest ismerős lévén ft, körülményekkel, tudta, hogy ft. milliomos osténkint mindig megolvassa otthou· lev6 k�szpénzét és e�t csak reggel zárja bo a pllnczélsz�krényhe, éjjel R. háJÓszohú.blln levó usztaIon hagyja. 
A betör6 eZllUsl sem csolódoU. Nesztelt30iU beku8Zott 
o. milliomos hIU6szobt\jábR. és anélkül, hogy bárki �8tI. 
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revette volna. z8ebregyürte 8. bankjegyeket és néháoy 
reszvényt. Sót Bziv8Tokat is vett magá.hoz. Ekkor eszébe 
jutott, hogy ft mikor idejött, (1 nadrágj&. a kerítésen át 

.aló ugrb közben hesé.rozódoU. Tudta, bogy a folyosó 
egyik fölkéjében tartja a komornyik a rubatiezt(tó ke· 
(ékel ea egész hátran oyitotta ki fi. fülke ajtaját. 'l'apo· 
gatód,otL Több k.fét megtapógatott. de egy .em volt 

neki {·lég jó. Egyszer cBak f:lhült o. vére ijedtében. 
Egy egészen különös fajtájú kelere bukkant n sötétben, 
mely a. keze aimitáaa alatt 8zikráJmt szórt es morgott, 
majd a kezefejét megsebezte. A tolvaj rémületében el
ordította magát és így pár pillanat alatt fülöncaipték, 
meg mi.lött dús ••• kmányával odébb állbatott volna. 
Kiderült, hogy ft tolvaj a. milliomoso ak elbocsá.tott inaao 
volt, a. ki ugyancsa.k ismerte o. báz körüli dolgokat, cau
pin azt feJejtet!e el, hogy a milliomos kedvencz kan
dnrja a kefék mell.tt al ,zik abban • folyo.ó; fülkében. 

Szerkesztői üzenetek. 
Névtelen levelekre, továbbá fi. lJ�olgAlnltAl kapcsola

toH kl-rdésekre a 1!17-erkesdoHég nem vAlnszol. 
l{, Y. A táborszernagy él lovalls6.gi tábornok szolgálati oltő· 

zete között nincs kűlöoblf.g. A diu él teljel dilZ öltözete a 
táborszernagyoak n�met, a lova8aA�j tábornoké pedig magyar 
�ála. 

Erfleklódő. A most készül6 rnn�lIorba fel fo�nak vétami. 
Remény. 1. NÍlICII kizfÍ.TVa, do nem bizonyos, hogy ered· 

ményre vezet. :!. Nem okvetleu lZök.eéges, mort a mint azt a 
lapunk mai számában olvashatja, k(Ípellit6 vizIgÁt il tehet, ba 
nincs meg a kivánt el6képzettdge A képesi!6 vizIga tárgyai a 
négy közppoaztályu tananyagban felölel t általános ismeretek /'1 
m6veltaf.,:;: anyaga. �. Igen, de CltLk akkor, ha II elend6rBtignél 
eltöltött szolgálati ideji' után megállapitand6 nyugdijhányodot, II 
mint azt a ff'nnebb jelzett helyen szintén oh'albatja, a lejÁIJá 
b61 ut61ag megfizeti. 

F. ln. cund6r. Ar. iIlet6nek viallzavétele, bajának termószeté. 
nél fO�'a, miutÁn annak gyóh'Yuilisl\ csak látflr.61agos szokott 
lenni, telje.en ki van xárvs. 

J{. J. A 8z6ban forg6 adót, ha van cllelédje az után .. etett�k 
önre ki ; ba cselédje nincl, az ad6kivetéa jogtalan volt éR annak 
törlfliét, valamint 8 már befizetett adó Vi8f1x8téritését, bélyegtelen 
folyamodváoyben az ad6felügye]6ségt61 kell ktirnie. 

V. U. pr. cs . . cz. ouvezet6. VéglegeaitGlle után kórje kihal!. 
gltbon a korona6n?ghez leend 6 felvételre való oI6jegye7.let�A{,t 
� . ha a kiviint feltétf'!leknek egy�bk/-nt ia ml'gfolel _ beÁlltS 
tiruedt� ('Iettn, a jelentkezás, i1Jct�e az el6jegyzéll llorHtndjében, 
a korontWraégbez áhenik, de miutfÍ.n ott mindig több a jI,' 
lentkez6, mint a fogyaték, behividra hoanu ideig kell vára. 
koz ni •. 

ln. Gy. ör�v. :J7·ik. 
n. J. őrllv. !�·ik. 
B. B. (.1 Rz. G. t!aendörök. A k(.rdszoU olll·llIen a legegYIZI" 

rubL ar.árnit&lIIi m6d az, ba 87. /-vet :JI.;(), a h6napokat pedig ao 
nappai II·ve, z {VPlr. id lit napl)kra vAlto:t.fBtjuk M és ml'gAI;O. 
r'nzuk a t61..e t.. perul!nt 111:Or7.8tával, az orodm(,nyt I,odil{ af j 
f"Zf:rrel (·lfJutjOlr. Pl 

;J'ők/' /' id6 ./ rum·zent. 
;jH{Jf"lU 

Ar. 'vekke. ? Id,na/KlHal kovetkt'lltf'tjl. utján való IP:/Ímil'" 
LOtly"dalw., uLt" llfJlu.,lalm88ahb, de nem jol,k 

!;7 .) c endlIr. 1. Az 4ltal4nrJI lIuJIuiilati hat{Hozv4nyo!.: X VJ. fejez"Vn"k la. pontja (,rteJmHJM l:t koronát tartozik fizetni 
t. �fmd a kettő járl}null16. :1. HzrJIl(álatot (,rint6 k/,rdliMekrf' 
nJUCI IbJ.,J",tuolc. 

H. I. l )flfJdefJn",ml'l kll'r, .. k,a�oJ.l kiv'telbvel, melyek II JI 

RzolgAIBti ntssitAA kiogGRzitett rl . Ól 37·ik §·Ában megjelölve nino 
C/;cnek, foltuzöH IIzutonynyal teljesitend6k. 2. Nem lótezik. 
A nóg)" elemi osztril)' eh égzéal:l utlin a kntonai alre6.liskoIAba, 
nÓf.jJ köz6piakolai ouIAI)' olv(.gz(.so ut6.n a kntonai re6.l· vagy 
hadnpródilikolákba, n közópiakolllk nyolcz osztály6.nak elvógr.óse 
ulÁn pedig II honvédaégi Ludol"ikn Akadémiába vagy a bÓci· 
ujbelyi vugy n mödlingi katonai akadémiába adbatja gyermokét 
katonai pÁlyara. 

D. l\J. A kérdései rendeletnek rövid kh'onllt(lt II törvényes 
rendelkezósek kivol/a/o, gyüjtemónyónok 127. lnpoldal6,n a lti.b. 
jegyzet 4. pontjában feltalálhatja 

G . • J. I. Az 19OX. óvi rangsorozati lajRttomban 163. rangurim· 
mal van felvóve. 2. A rangsor01.11ti lajstromot Dem lehet be. 
szerozni. 

L. I{. és G. 6rmeaterek. Álnév nlatt hozzánk intézett fejtege. 
tós('k trirgY81ásábll nem bocBátkozunlr. 

Czi mcr. Mi olyan forrást, a hol az összegyfijtbtt kalapozime. 
reit 6rtékeaiteni lebet, nom ismerünk. Különben is nagyon ia 
csekély Mtékr61 lebet fl7.6. 

N, Gy. Bármely osond6rsógi nyomtntvAnYBz6.lIitónál meg. 
kapbatje. 

Cs • •  J. öra,·ezet6. l. Ismételton utalunk 8 azolgálati azabAlyznt 
1. rósz 353. pontjATa, n molynek 3·ik bekezdósóbOl egyszeri gon. 
dos átolvnsá.s után vita nélkül ill megállapithatja ad, bogy 
az altiutet a csapatok részérOl nem, banem cllakis a csapat 
parancflnoka részérlll illeti meg a tiflzteletadb. F.,zzel kfilömben 
minden c8fl.patbeli I)rS'·81.etönek is tisztábau kell lennie. 2. Nem 
fllorul hátt6rbe, mert ail elOléptotést illet61eg órvénybon marad 
ü vizlll.j:Anú.1 nyert rllngszAm. a. �n ('m. h088zusAgban ogyszer 
fordulnak meg. 

FelvJdéld Ör8VCI.ctŐ. Oha888 el a Cs. J. önvezet6nek kül· 
dött fenneLbi üzenctilnk �. pontJ6.t. 

Ji', Url'lvezetö. ll. K. ny. ezredel tudtunkkal nÁkoslr.ont. 
mihiilyon lakik. Cúme mólt/lllfígOfl. 

B. zljandAr. Ont a beceléai jegyzőkönyvben felt!lntetett Ö18Z0(( 
illeti meg. 

'.rurlnkozó. A kiborohált· \'agy a kör8zskál vilelélle az öltö. 
7.Eiti éa felszereléli flzob/ilyzat .Általános hatAror.vGnyok. l .  pontja 
IIzerint megvan engedve, de a e?BkáLnak olyannak kell lenn1s, 
hogy a rendfokozati jelek a gallf.ron mindig lAtbatók legyonek. 

Zalavári CSCutWr. DndapeBten a MOlonyi.utczában lev6 
rendOr·loktanyában minden h6 12., 13., 14-., 26., 27. és 28. napjÁn. 

�tdclclödö. J{órje a korületi parBncBnokllrigt6L 
Gy • •  1. Kúrc1Ó8ére örRparanclnokútól iB megkapja B kivá.n� 

válal?t. 
Z. P. őrwester. Igényr61 SZÓ flem lehet, 

kegyolemblll való 1J000dtmithal{ulti.t kérheti 
v6.nyban. 

de llnnak idején 
Feleégfolyamod· 

Ge/h:t. Kérdését dőntés végett or. örs utjÁn tetjuzlZe a uárny. 
IJarancallokaÁga elé. 

Hellléuy, Mindaddig a mig le nem Izerelt, nem. 

N Y I L T T É R.* 



1 908. április IB. CSJ.;NlJORS:ÉGI LAPOK HJ ! 

HIVATALOS RÉSZ, 
SZEMÉLYI ÜGYEK 

OJtirati l at:: megdicsérletlek : 
A m .  kir. honvódelmi minister úr által . 
ntll is ... Árpád és 

. 

�olyáni lJoldi:sár ,\ndrlÍs IV. szá.mu csendőrkerület_ beh I. oBztályu századosok, különböző alkalmazásban l<ifeJt,et� kiváló és eredmenyes tevékenyaégükért. 
Lazar J 60Ő, ugyanazon C8Gndőrk6rület úllományábn tartozó és a honvódelmi ministerium 16. ollztnlyába ta.rtósan vezényelt II. osdó.lyu százados es 
no::sli!!ai BEilB, ugyanazon cS6ndőrkerület állományába ta.rtozó IL osztályu RZllZl\doB sátoraljl:lujbelyi sztirny. 

parancsnok, úgy szárny-, mint 8zakaszparancsnoki 
min�BégbeD . ki(?j�ott eredmenydus tevékenysegükért. 

krlcs(aluBl A I'lcsfalu .. '>;,';!f .JenŐ, ugyl\nazon csendör
kerilletbeli főhadnagy, máramarosszigeti sza.kaszparancs
nak ezen m i nösegben ki fejtett áredmányes tevakeny
ségeérl, 

.,t/llbr';:!! Gyuln, ugyanazon csendőrkorüldbeli fö
hadnagy segédtiszt, ügy ez!'n, mmt oktatótiszti a.lknl
maztatásában több mint g éven át ernyedetleen R7.orga.. 
lommaI és igen BZe.p eredménynycl teljesitett kivú.16 
mükörléseórt. 

\dr/patak!! Ágoston, ugyanazon csendő�kerületbeli 
badnagy, rimaszombnti s1akaszparancsnok, ezen minő
Hligben ki fejtett eretImenyes t�vékenysegcért. 

1Ú,o;8 József IL, őrmester, a. m. kir. VI. IIZ. csendör
kerület állomá.nyában fL közbigtoDslÍgi azolgé.lat lerén 
hosszu időn át kiCejtett buzgó tevékenyBcgeért. 

J\alona Lúszló, örmeRtcr, a m. kir. V. sz. csendőr· 
kerület állomnnyahan, egy tolvajszövetkezet kideritésc 
körül kifejtett buzgó es igen eredményes tev6keoysé
geért. 

Pul/ál .. Benedek. CZ. őrmester, az V. Hznmu rsendőr
korület éJlományában, egy ember életének n. viv.he�

.
ul�B 

veszdyétő1. sa.ját óletónck koczknztafás!hul cllzkozolt 
megmentéscért. . 

A m. kir. hODvédelmi ministor úr rendejetere, n m. 
kir. VI. sf.ámu c80ndörkeriileti pnrancsnokság IUtal : 

Varga Istvan 1. jó.ráBőrmcster, a közbi?,to?R�gi sz
.
ol. 

ú.lat torén kifejtett buzgó es eredményes mukotlésc(·rt. 

E16lé/ltettek : 

J �JOH. úvi márcziuH bó 3 1 ·,'n t908. óvi május I ;H �t61 
számítandó ranggal : 

A m .  lür. VII. RZI\.mll ce6n,lör!,tlriilet l\Ilom.
Bnyában 

fl Iptűtt altiszti vizsga után a következő cecndor CZlm· 
7.otoH örHvezotők, illetve CRllllClörök . . ' r . .  

az öt évi tényleges csendőrség i szolgalat be:töltése utá.n : n. m. kir. Il. sz. csendörkcriilel Allománj'AhBn ; 
Harrilll Lajos, JÚsI'dsríl'lu!!!Ji János és Tormo Vil-

mos ; 
a m. kir. III. sz. csendőrkcl'ülel liJlomlÍnyában ; (,."il.: János 1. ós Bm'iz.'i Lajos ; 
a m. kir. V1. sZÁ.mu csendörkeriilet lilIományában : 
Ro.'1zkopf Iilercncz é� fJihco·j JllD08 ; végül 
a m. kir. VJIL Azámu t'lIen(lórk�riilet állomó'nyában ; 

. l�Jál!lá,� Mihúly, JJey('dfi . .:; návid, l\"or!Jw,z Gábor é8 
LlilC.'H/Wrw }\,lroly csendőrök, cSP/lr/lir f"z. 6r.�I'ezellJ/;/;r. 

NyiJvánosau Jllfjg'dicHél'tettelc ! 
A m. kir. VI. sz. csendörkeruleti parancsnokság ú.ltn.1 'l'unni Imre ez. őrmester ft. közbiztonsági szolgá.lllt 

terén közel I () even át tanusitott szorgalmas tevékeny. 
sege, valami ot basznti.lhatósó.ga es jó magaviseleteért. 

1'ibcníl PU.! cz. örsvezetö H·od altillzt, 8 cvi csend
őrscgi szolgálati ideje alatt El kiizLiztonsugi szolgálat 
terén kifej tutt szorgalmas ttlVl'kenyscgeért, valamint o.h'l.
rendl.'ltjeinek helyes be(0lyá80lálHl és jó mngn.viseltltéért. 

ÁtheJ.I eztetlek : 

1908. évi április bó I lj-avo.I : 
H'n/Ile Gusztáv. VI. sZlÍmu cMendörkerületbeli bad. 

nagy, n. 80proni lb. bon\'édgyulogt'zred tartnJékába.. 
1 908. évi l'Lpri1i1i I :)·ével : 

I (/II!.-O La.Jos jarásőrmester, RZ V. sZlÍmu csendőr
kerüleUöl, II It. III. szl'Lmu cHendörkeriiletbez. 

Morizi Ist\'lÍn jnrl'Lsőrmestor, az V. számu csendür
kerüleUól, a IV. számu cseotlorkeIÜJetu.ez. 

J(rrÓl'vezetói jeJvénYllyel elláttatta k :  

A m. kir, VIII. sz. c8endőrkerii!(·t állomunyaban : 
j}oll/okos Antal, AiA'I'aJ,[ Yiktor, Jlu:o.'lál/!I Pétt-r, 

."'Zil"C�zfl'" .Tóz8tlf, l'ülop Imre, Baldzs!.-a Mibály, Grá,,; 
Miklós, Szí/tic Feronoz, Ult.�:. Vazul, Lolics 'rivndfll', 
JJidaJc László, 7.(f"arid,� ,JI\.1108, I'ábidll Károly, Noy!! 
Zsigmond, Fodor Janos, Márk .János é8 !Jalú:,'j; Snu· 
dor c!iend6rök. 

Tü)'zsór01esh'ri vizsgút tcUok : 

A m. kir. "J. sz. csendörkerület állomsny,ibnn : 
I Tiw: flflrl' örtivozetö ' joles f ( I .  rangsz. \ 
h'o�,'ifl Géz,\ oHend. cz. órmealer l�. ) 
JIi/i"dll Imre örS\Tezetö (:1. 
'I'al'fl.'iZ Imre cz. " jó. (1. 
l\On .JÓzsof «'í. 
V,:,.II',,;; lstvl\n cz, (ti. 
Lo,'a�i AnÍltl • • (i. 

oredménynycl. . \J/I,zríro.'i JStVltD /lú/H1i Dóuf'!{, :-,UIIOII JÓ.UOR, . \o
[
, Q  

. . , . : " \" 'I t:'l I á�d6 llu'la ml J(W .ránoa, C.'iIVlJlrJl ' lln1ncz, . Ilfl. . ... '1 1' . SI dor I t , / " " B . . ",' I - JÓZRP( '/t'\ 1 n , P(mzlH'Il moru ltla.llUazú�. a VUD, tlro On)lltulD, . " /Of/. 
• . I �' . . ' Jó sof 

flidz .JÚnos S é/J .',�n(ls, ,'·.;:"/."t/{'I" LUJolI. ("·�I' :lilr .'  (
"

er
' A m. kir. belulJvministL\r ur a közbiztonsági szoJnu ] It . '  / II �I· ·t n /I ur T • e. � 

hn/lfJll Iatvlin Szabó Bódog, 10 I , ill O , . 1\ terun Id(t'J't!'tt C'l"cdmóo)'eH mükö,Jl'sükt'rt It lll. számu ' .  . ' . S l" o , ,  1 ort· I\",.o('� , 1 nos. /" , J goly, 8zl ffll's:lrr .rUZfl U(, , ::f' "  l l.'>; . •  J ,  HOr A"tó Bu.- osoodiirkuriilut úllomrlnyúbn ÍlLrtozö \Ofl(f(''; ILOOS lL 
JWrf'/i Mihály, }1"I',II(/ And[ll�, IH

Á
's: JóY. fl ' 'Ii PM er CBOlldűrlltlk 100, Aoós .János oMllndörnuk pedig 50 l\: 

lint 1.'1f,''''/' [)/lmelor HJ /lf/m/'z rOD, Of/fl , 
pánzjlltalmnt adonuin.yozott. 

'/,(I :,uís J gCII'IC7. (" ún :('/ I'.", til'.�, 'c:dóJ.-k/l. --:---- --:-::-:---:----:--:--:--:-:':1 
r-:---------:---:::-:-�_.:::-.:- ".Ieti ely.lnk a 1tS'II"UIS"bblk. 

J '(1 fl fi ,'i;:I(�fI I/ I'e 1'(' /,: I T(·g·("d ii li, forrath:!�r::. r:�fiIl�d, 
(J ra JU 1110 fon O Ic, fn V"oh\ Je, ll" ;'!f tpmt, '�lOhr" � \ ,.Il ,h frAlll j" .. tutul.d 14tubvok. 

' )  •• I '\ I!'"ti hirrru rt rll ' Uon. 10.\10 Iril!JN 8 '  /I o II l i II 
('� i n1 bahnt) Ii", czi t c l'a C, IIh'" Qlur I , 

Kb7'lme'j 
k6t11t1ln,.. 

l ' 
�!.:.�,J[��Ol���\Bl:: It l l ll; ,·(;.-,;:;:[('I{iXf.llt's,,{'. 

IUt,,; J'ésy,ft·ff;y,(· {'s,'(', InG"n "p.d,j'IJ'''' 
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PALYAZATOK. 
A ln. kir álla.o vaButak Budapesti jobbparti UzletvezeWsógénél 

600 1',0 300 or. lakpén. '01 jl1,.adahnazott 

1. szol�ai Allások ,�� pujjg 

1 .  Egy hiv ... Wszolgai, 
2. Ha" rillomá.lJDlálbAz6i. 
3. RatTannégy vonatf�kezői. 
4. Tu€uöt váltó· kl!zelöi, 
5. Né-.!'Y lAmpatieztit6i t<; IjOO korons ti1.ett?-ssd �! 1 :-.>1'), ;:00 

.k r DJI a  _p 1 jl<\ adldmazott 
6. Tizf:negy pály8.Öri áll.á-s. 
\ ah.rnf:tID,t'i II il" al t�rmf.l .. etlJenj f'g) eoru bfuo:at. Az ílllornÍl.s· 

III J.haz l � TüitrJko-�&I(Ji állúSlI.li1 t'jjoli .. hj811'tS. A VODBtré.h16i 
á.llilI- al pr:dig kllowtu�rp '"DZ ':11 utalálli (,rapúnz jRT .. 

lfmde/en IÍ.UluIok fL w!g-legeB kine, OZ"F el nyoréFélg 2 kOTOn!\ 
na!u})6rnl J3."arJalmana.. 

Felt.'tf::lf . )lab'Y0r D:yel" fiú,ban éf irásban. Hat ha,,; pr6b a· 
�Ig' lat. L7.enki..-ul : 

ad 2. o. VftfiUti személ.," .',s koxbiztonBági szo.búlyzat ismerete, 
• d :1. It. (�'ll!'almi uta81US vonntkexel/.sról 8zvI" batlíroz'\'áuylli

Dak �8 I, jeJztsi ls HJDatvezetVi utasitás jsmerdc, 
ad 4. a y'I1:.líri azolg,ílat-rtl ,·onatko1.ó uta�itlí.j;ok h.mareta, 
It·J S. a VfI, uti z€mih-- és kwbiztODII:fgi HobúlYZB.t ° lúmlul· 

é i meret!!, 
ad lj. II P 1)& jókarban tllrt'sfinak " II pá.!yaóri utal>itfil!ok is· 

meret 

----------

Falt.'.tele k :  �JI1g'var nyol\' szóban és irAsuan. ::-ú�gy köz/ipiskolai 
ügy �Zlel cg:renért�kÜ iskolai végzettség. Ily . \'égZOUHég hiú

n"úban l'aRutl altiszti k':pesit6 vizl'go. nat havI - Ql, áUomns
felvigyáz'" úll{iRhoz pcdif..( Hz havi - pr(í bullzolgúlo.t. Ezeken 
l j"üJ : 

Bd I. megfelelő ipari kép1.ott�ég fkömüvofl, tlFldalo6, Rtb.) éR 
JJ!LlyafolvigYlÍzói , ízBgn, 

ad :l anyags1.erkezclési vizIIga, 
od a. t.'\'irdfll, forgalmi és ktlroskedelmi \·i·I.�!-:1l " felhatnltllnzíls 

IlZ ,mlilló forgalmi 51.olglílnlro, 
ad 4. koreskerlclmi vi7.1'Iga, 
od :J. "onah-eleMi �8 kezelői vizsga. 
:\. katoDo8IÍ.gt61 ),:őZ\ollcoül, II szolgálat folytonosluíglínnk meg

swkit!Í8a n�lkül II " Ilsnti lizoJglÍfatba fttl�pö katonai Illtiezteknól 
yéglegoliit/."iik nlkalmúyol, a katonai szolglÍlntban töltcitt idő az 
al opszablil:p;zcrú utíi.nfizetl�s bllXi ré8zld�kben leendő befizQtt�se 
rnellott, nyugdijj ogoRlt,', Idejiikbo besz{unlttutlk Kérv/. nyek u m. 
kir. állaul\'lI8atak Budape!lt júbbparll üzletH'zot6stg?hez I �JU!oi. 
,:vi máj as h .. 5 ig. 

Egy gépéaz·lnkatos-bOrtönCSrmesteri állás 87.ogedi kir. ti. kerti
Iflti börtvnnól Fizetés 1000 kl)ronB. Lakpénz '200 korona. '11er_ 
mészetbeni ruházat. Naponkint S� dkgr_ kenyér. �Jngy8'l' n:ro1v 
szóban tB irhban . .  1- elomi o8zt{Liy, gépéllzi oklo\'{,I, lakatos mes
tert;ég, "ikeres börti'inö g)' i szolgúlat. Kórvónyek a lIr.ogedi kir 
keríileti hórloniJ2'B7.gatós aghoz IHDS. ,Iú április hó :lS 19. 

Egy bivawJBzolgai állás n gódöllői kir. jú.rÍl�birósé.gn!�I. Fizotf.s 
p,j.t1�kkal !iOI') Korona. Szabó.lyer.orü lakpónz tili koroon pótlókkal, 
" agy természetbeni lakús. RubliilJetm'�ny 100 lwrona, vagy ter· 
méBzetlJeni ruh{l1.at. )lugYllr nyel\' 8z,',lmn tili irlL�bau. Kérvények IL 8,1tiAzti állások �fI I,edig a pe�tvidé ki kir. tOrvliDYf',z�k elnokéh.:z J !Ju8. 4\'i Dlli.jUS hó �hg, 

t. Két pályarelvigyáz6i, Egy írnoki álláB a k'lcskNntÍti kir. járlll;bi rósúgo{i!. Eizotóe. 
2. HáTom surtámoki. rót/ékkal \.4O(J kOrona. Lukpéo1. HO korona. ;\Iagyar nyelv s.,,6-
3. HU6%-ooöt állomá.,-relvigyáz6í. ban Ás irúsbaa. HáTom havi pr6baszolgfl.lat. Né-gy kö�{.piflkoIBi 
<l. Tizennégy raktArnolti. osz tály. Kérvén)·(·k ll- k�cflkahJéti kir. törvényszék cJnokéhaz HlO� 5. Huzonl)t kal8,uri (előbb vonatf,'kedii). mújus 7·i�. f'lZI::te 1 t(,IIJ korona.. Lllkp�lJ7. i:n-�IO hrl)n8. Tl!rDJ(��zetbl!ni Egy bivatalBzolgai állás B 'l(ilgdnrjtini kir. járnllbirósugnúl. 

e 'yenruh ltd. A kalauz! álb,ssal (:zenki'rül IdJorntfeTpl'm: éli uta· Fizétés pútlékka! f.i(lfl koroDa. Lftkpénz pGtlékku! 160 korona vugy zúj 6rspinz, az :í.llrJwlisfelyjg-y:í1.6! úUlÍQsal (.jjllli cl Jjads júr. term�szetbeJ)i JnkúlI. nuLail1ctm�ny 100 koronft t'agy terméRzet· A ,../gh·g,. kine.' d� dDJer?!l,'ig- ft kalauzi úUás 2 kűron a B. lJeni rÚhú1.at. :Mah'yar nycl \' I!z6bau til irut;bnu. Kér\'l'n}ck a ba· ',bLi " 1', TJ�oli;..' -t éűr(,na e,f) l:il lo::r napi bérrel ja'fadah:xui2\-'ll. la8f1üg:nlrlIlat! kir. t&rvénYI! 1.tk eJnókéhez 190& mú.ju fl 17-ig. 
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2i)\�fj. ,zám. �I. 1�f)Joí. 

H J RDETMÉN'Y, f J j l'd e t m i' n y. 
A ptiimi 11II1I1'ál " "  zá,' ffl/,'/ony" IclRllI�n l.éle

IfÍf(:ndrJ � f'(l!If�f!I('f" It'ff /{'fll·{t!JHI'rJi (\/111(('1, ;j istálló, 
'.! IIwllN;';plilt'l. Iniq!l(j· "',ll �Zf'fIf,lll"d,í, I·,t!uffdnl II XLII I - i k  r(' u d f'S ]{c')zfJyü J cise 

tQ)YÓ "vi árJríliH hó 20·f.n dl-luUm 3 �8 'It 6rakor • tánall� igazgllt6e:ági t.ptUeul,;:n B Iclapestf:n, V ,  Lipót.köTnt �!. ala.tt (og Uleof(tartatni. 

XAI'Ilt E X D :  
l: Igazgat g ú·j j(:'leDt6�(.nek f<lliterj€ zt< � és f<rrr, \'onatkoz6 határt/zut 1;"Ji. hi :tir z:ífaadá.8n I Tn�rJrJgnek ('8 II falrigyeliJ·\'i7.ottAkg-

a tUJ rI V(JDatk07,.'J bat roLat , !U of'ztnl/'k megúllapitr../lIl-, hatlir07.ld II 
lJ: 3di.J a tlirgy' I,,. n. 

t') z I {. ba r01:athM'.t,,1 X:. ' II XC �nge.-jI,IJokiratj f,igg&Mkek 
. tt IJd�thf rfoIJ/Je1.I: .. ! kr,lt;!/,g(:kIH�k kotl/.nyek {il tul való 

11'/l'ln-pflfl{':;és !.-m',i/ II'U,·",j!rlldri fII'I,,!,Ú!,;'fI riyilnino' 
" f'I1JNlylú I'fJ!ltdú", lj Urí fl THJf yá:fI I ,/ i ,'d/'lIe! ih. 

Egyes rounkfmemokrf� kOlon küJón is lohd ",ján· 
latot t�oni. 

A7. fl-júnhüok RZ!lh!ílyBzeriloo kiú.JJitvl' 68 pecBót
tol lezúrt horitékban kfizvetlcnül , VAgy pOBtn ut jáD 
Jc;gké�őbbeD NOH. h'i IT/úiu /H; J J ·'·fI d. ('. �J firMa 
II 7. hon véd bU8zl�r PUN] pu;rancJnokfllÍgJ10Z ,PI�pá J·rB. 
czimezve nyujtanr16k he, Bánatpénz fejébon :150,f.M)(J korona érMk ub10 
fl fJ" [lZ 131.60 fűllili rósz után '2 uiO teendő J •.. 

Bővebb felvilfigositálJ : l'Á.pú.n II 7. honv6i1 hu
szár ennd keZf·li.ítiflzti irodúj;'dmo, Szókesfeh6.rdron 
fi honvéd hl'űldi hnrlhiztmlflfl.gná.l 1'11 BudnpcetoD 
ll. honv6d(dm i minísh'rium !I. o8ztúlyAban lula.tik, �:lpC8t, HHJ8. ÓVI flprilit' h6 fj·{an. 

Ékszerek, Órák, Ezüstnemüek 
�-------'?---...=::. �.:.� - -

( J YÚ J'j {I l'O I l  " !I � l o a z l  .. • II f lHHI.  
(�s d I i I l H-/'zit'itl ( l Iszl (lI'u � a l, 
" �(JuJ"hb ""f/Ol I'I�II "W';I'I' 

"'tzPI·pl<, 
ra'H fll'zia 
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H'�'�/'I ul 

�1.JiiMi •• ész] ( . t f iz(. l c'ísrp 

"-.:! .r  • • J .' lIk.zorgy6."ultól �--, a r g... . :- l l l  (' )  S Kolouvn...t. 
H, 1'�. "",fI, ,l"I"(I/1 , " InUII'II. 


