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Bizalmi egyének. 
IdA. : E:á" i  ll/élJ /Jéiel Dl. kir. cllendőrElzÚzudOfI. 

Nagy városokban , a boI az emberek százezrei laknak 
egyma, m e llett. a küLönféle foglalkozá.,al biró egyének 
egymást nem ismerik, hacsa.k a foglalkozásuk. állásuk 
vagy köz8zerepléaük ismertté nem teszi öket. 

E városokban a legtöbbnyire nagy bázakban lakó 
emberek az egy hÓlZban, sőt a velük szomszédos lakás
ban lakó csalá.dot is alig ísmerik, bacsak velük valami 
uton összeköttetésben nem állanak 

Az egyén, kinek egy bizonyos társada.lmi köre és 
ismeretsége megvan, a sok ember naponta va.ló látása 
miatt az emberek irlÍnt kőzömbösse vó,lik, do meg el. 
foglnltsá.ga miatt is u ismerkedés iránti vágya és érdek
lődése - hacsa.k ezekre különös indok nem ösztönz-i _ 
csökken 8 igy beköve�kezik az egyének kilete irá.nti 
tflljes köz,ömbösség. Itt osakis n feltűni) szar szemelt  az 
egyéneknek. 

Feltűnő pedig itt is minden elöforduJó rendellenes 

dolog, tehát a. közbiztODSágot veszélyeztető tÖf\'énysér

le�ek és azokon It nyomoznsB is. 
Azt, hog)' II törv8nysértések - főleg ha. súlyosak -

(I.Jltünest ne okozzfinllk, megakndályozni nem lehet, 

de ftZ eredmény biztositásfl erdekében ohetJen szűk· 

Reges, hogy leg;lább 11 nyomozl1sok eg.ve8 részletei {O]
tiinéf! nólkül eszltözöltess�nek. 

Ezen okból kifol"ólllg "an az ilyen nagyobb városok

bfl,n a törvénYRért�sel( mtoggli.tlli.sára. illche tild�zes
.
áre 

kétrélo közbiztonsági I(öz{'g rend8zeresit\"(� : n legmhbb 

cRak kllrhatl1lmi 8 m{'�elöző RzolgÓrllltot te/jl·siM cgyen

ruháH rendőr éH a megelőző Hzolgálntot iA, dc �őleg 

nyomozllst leljeflitő polgliri rC'ndűr cs tis7.tvisclö (titkos 

rendör', detoktiv). . . 
A [)0Igari tuhdblln mtil<ödb rendórők vn�y hBzt\'l�e-

It" mm 
16k Idotekti"ek) o.z emuerr.k Hokn8flgl�blln a un

,
:c -

!lPlliitt fc!tüneA ni'/kijl mcgj(,lcnhotnek s igy kozv�tlell 

omozá'lt 18 (clhllle8 
ml'gfigyclólloket tlllwtnek l'A [l. ny , 

nolkiil folytaLb.tjúk, , k 
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egyenrnháuaD, flrkár polgini rubá.ban van a közbizton
sági közeg, rövid, egyszeri látás utan (e1ismerik. 

Sokszor hallani laikus emberek jóakaratu megjegy
zéseit, hogy a. DyomozlÍ8ok megkönnyitése végett a 
csendőrség mellé detektív-testületet kellene szervezni, 
sdt egyes napilapok egy-egy büncsclekmény közlése 
utá.n kilatásba. is helyezik, bogy fi hatóság a nyomoZIlS
hoz df'tektiveket fog kérni. 

IJedig nem kelJ sokat magyarázni, hogy fi vid&ken, 
különösen falmkban, fl, hol egy datektiv megjelenik, 
első l)ercztől kezdve mint gyanus idegen Bzerepolne es 
nagyon is rövid idő alatt felismernók. Hogy mi volna. 
ezen felismerésnek a következménye, azt mindenki tudja. 
ft ki a falun lakó gonosztevőket ismeri. A következmé
nyek még a. legjobb közbiztonsági viszonyok között js 
fl. szerencses megmenekülés és !tz agyonverés hatArai 
kózött mozognállak. 

Igy tehát Jehet monda.llj, hogy a detektivek vidéken 
való megjelenése a csendőrsegre cSllk egy újabb veszé
lyes és nebéz felada.tot róna, t. i. uo megoltalmazá. 
StU olya,n nagyon is veszélyeztetett egyéneknek, ft kik 
közelében líUllDdónn már a dolog czélja miaU som 
lehetne. 

A megelózö szolgáJat és fl, nyomozRsok alapjn min. 
denütt a. megfigyel és. 

A esendől' megfigyelése tekintve. ho�y egyen-
ruhában levö katona és polgári rubát neki felvenni 
tilos cSl1k korlátolt, miuhí.n megjelenése. különösen 
n terhelt egyének előtt feltiinő, ez pedig a megfigyelés 
lehetöscgónek és eredményenek 1\ rovásl1.ra esik. 

.\ cRoDdőr megjigyeleseket eszközölhet éjjel vagy el
dugott helyen nappnl lesá.llá.aok es fL sv.olgá.latonki,üli 

idő hon ll. rendes tli.rsfl,dnlmi erintlt61.ésok nlk81ml�val. 
Ezen megfigyolésok azonban il. szolgliJatra nózve nem 

ológBégese]( B igy e teldutetben idegen tlí.mogatnsrl\. 

ynn sv.üksl'ge. 
Vidéken II megfigyelést rriszhon olösegitik, renbcll 

]Jedig olvégzik fL jóhirnc\'ü lakosság, nz intl,lIigelltin és 
fi csendür 'Lllnl I\ötclességszerüleg IDl'gazerzett ug)'uen-· 
�ett biznlmi ('�'yónok. 

A oS6ndörseg m{ikötlófli terülch"n múr t·�éHZllII maso 

, k ·t ' tt az emherek (,�Ivn.k-
tI teldntetbun II YIAzonyo , mal ] , k bu,n Ő8 kisobh niroH�kban I/lJml�k, fL hoJ IlZi egy{m� 

' l '  't JUt110m ]ogtöbbRzor 
('�'YmfhlD{�k nem ('Rak I� HZeJnu ).8 

I 'k IH t('llfit n lHir 
rnngúnViRf.Onynit IR  n'�y,I(\t(,R(>n lI!mf'rl . 

A nlgi but)'lirvildgbau, fL miclún 1\ közbizton8{lg gyeng!' 

Ilibon t IIlott, 111. intnlligeoR együnl�k eg)'részl>t os fi köv. 
népet Q, butósl\g tt�mogn.tn.f'll\nnk hitl.u'yll, 111. utóbbit meg 
II romnnLikn iH r(lMittc, hogy Rr."mot hunytn l. Il �IHIEtel1y 

, , ' , h.' �t':""· . , " r.' I :--:11 . " II ,,1,11 - ,I  1' _' ,- " ,J,. fl ' l '  . "  • • �I ,1._." lj • 
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}E.'gt:JJ)'C'k gfifüzdálkodúa:li fe lett. lJe Ből jnvaih meg
orzesr;t sok!izor reajuk híZVA, a. I Jatóságok ('lőtt IL rORR? 

LiriJcn álló egyl·nek jól ismert dolga.it elhltll�tlttli.k. 
A moi korl,an B. közbiztonfHI.� megfejeili  il,l Iapotn. 

magÁval Lnzla, hogy II gonOf�zt6vök bárm (�Jy mcrvü 

tl1moglLttifHt Vftt...'Y azok úlmt:rt bűncRtllekmóoyejnck alH.poB 

indok nUlkül '{'Illó ellmllgatium. már legaláLh iB IlZ 

" Jr.,,·oi tiBztef!R{:g rovasó.ra m�gy B ebből kifolyól ag II 

tiRZtc88ég�s (;lem is legtöLL est::tben a gonoszte\<ők ellen 

k üzdók FwrlÍ,ha lép B ih')' jön Jétt'e a kózbiztOllfJági 

kÖ7.E:gekn('k a )<ülőnös érdek I1&lkiili t/Í.mogatJÍRn.. 

A ('Rendür fi, lakOJ�Bág túmogatásRrn. megfelelő körül
t42k i nt.ea mellf:tt számíthat C)HŐ Rorban iB egyéni érdek· 
!Jől, a midőn a támogató polgári egyén érdekében áUó· 
nak laiszi, hogy ft. cRentlőrrel jó viszonyban I.,gyen, 
"agy ba II támogatáaért íutnlomra. 8Zu.mÍt. 

Ide tartoznak falukon különöRen az üzleUel fog lal . 
kCJZő (! h'Yf�n('k, u. m. KorcBmárosok, szatócBok etb. Il Idk· 
nf�k a cfHmdőrR?g rt:fizeről JÖVő támogatta éR jóako..mtu 
figyplem Rokszor l étkérdés, vIll1Y olyan megbízIJf\.t6 kap· 
Zill egyének, kik jutalom fejében támogat jál! II cHendliJ't. 

KiihJnöRf.dJb egyém erd",k nélkGI i.s nyer támogatást 
II (·r;f:lndór, ft midőn ez az i l1HtÖ egyént csak közvetvo 

üllckl i . 
lIy .. nék az intel ligentiá.hoz tartozó egyének, ú. m. 

papok, tanitók, de mrg ÍnkálJL röl(lhirtokosok. gazda· 

tiBztek, bérlők stL. 
IlatiJságí )'Személyek iR köteleHck II támogat:lsra. a mi 

a1.on bun rendsu'rint cRak Itklwr t!rtékes igazán, ha az 
íJl(�tiJ tiRztviReJö személ,vrR amlJitiója folytlin lwlet· 

kHik. 
A c�fondörnek IizorORao vett b'gi'rtkkesel!IJ támogatói 

ftZOnlJáo rendl'lzerint CSák oly C'gy{;nek, a kíkn{'l fi, lámo· 
gatúfol ::,aaki� az erdekhől , í lle-tőleg iJnzésL(jJ r-red. 

\ kiilonfélf: okokból kf!I(:tkr�Zt:tt cz�n tlÍmogahuwk 

f-t!..\ Iná'-t azonban r(�odHzr4J'int k iegé�zítí l{. 
J1íza.lmi (�j1'yén�knl!� tl':!hút e,mkiFl Ilzol< m�vezlJOWk , II 

k ik a (�!ou'n(lő(t Ipgin klibb (4/.{yhIÍ C!rdekhől tá�ogct.tjlÍk. 
A '!'-f-D,!iJr Hzemdyüu(j(�rctejnf:'k az alepja u. gonoHz· 

h-vők I� a cF!l:nr!öyt thmogutó m(�/.(hjzhát6 (�8 intoJliw!nR r:Je· 
ffil'knfok rt m(!l4íRrfl(-r�He, roig a flzükRégeR tölJbj Hz/�mélyi 
Ilmf-T,�t az 1-]őbhieknlJk cFlak a ki(�gr!Hzjt.éHe_ 

)1ár 1JZ előhh ((�lHor()lt intlokok miaU tellHt /1 cflend. 
őr IfJ('gfigyeJf:Bt ef!:úk anírtyJag l:sekélyeblJ ml� rvb/'n tel. 

j(;l\ithdv�/J, á rllf�gJjgy,'I';fI legnllgyolJIJ ré8z�t fl. bizal mi 
�l{y?nekkeJ v(.geztr�tJ. 

\Ug a flfJ�ydirofloklJlj,n nyomlJz/' (lt4oktiw,ltnek iH, fi, 
kík"",k kLiliJnl'folJ ifJ egyi k (ö(olada.ta a (�lfiin fí'ml'llk(jli 
mq�fiVyl'léH. �zu���giJk mn a lJÍzalmi " K\'tml!krr!, It 
f! ,�f1(I;ír f'",lig 11 hl1.alrni f:gy6rll·kff· ('gYfm('Hf'n reft. VHn 
utSilva, fWrt ltZ,Jk núJluil [J. WJDCJHzteviík rurrIJnRíhfl.1 
Hl.fotIJb':n rlJfljdrwffj tI:h(·ff·tlr·1l \ OJfJll. 

A bízfllmi ('�y';n(�k, flll.,t {dlflndóaJl (�g'y h('ly!Jcm lak
{t,d,.  {l1f-gJiI/Y(·jlp/(·jkr-t. k(JfJnYNJ (:",zk1Jzölhf}ti l<, df1 rO!lfI� 

A Le!Jjobb 61"ál\" 
J(·UIl?"JI,lu."h (.kK:u·r'�k, I!'gyurrrUlliJ a legdr"u4b. 
big. ngy k�"z,,'·n'l':. mlr.t. rI'Kzlt" fb;t�f.éHrf) 1 O 'wI 

J6t{lllf� frJf:lh,H hr1h!Lt6k 

ezt'!rint olyan helyzetben ie vn,Dnak, hogy ft JU.kOHfJág 
leg:nat{Yobh része Ljzn,lomma,l vl1n irtLntul{ R apró le

l<ötelezÓRekktü módjukban nil a nekik alkalrnflR és Bzük
séges egyént magul{boz (üzni éR igy JJjzalmu88á. tenní, 

de meg módjukban van legtöbb eaetben II velük bizal
matlan egyének kel fl rosszindulutot iJletve haragot ogy 
bizonyoR rokig érer.tetnj s így o. csendőr nyomozáalthoz 
okvetlen szükségeH adatokat már foglalkozáRu k  közben 
minden l<ülónóaalJh fáradság nélkül megBzerezhetik. 

A bizalmi egyének Bem !Dindíg a tiFlzta multu éR 
JegtisztesRégeRobb egyének közé tarlozna.k, de ez nem 

iB nagyon lényegeR, II mennyiben II bemondásaikat II 
cscndőrnek mindig módjában van ellenőrizni, de sőt a. 
cBendörnek minden törekvese oda irányul, hogy a 
kapott adatokról flzeméJyefl meggylizödóst szerezzen, ha. 
pedig II bapott adat neki kevé8hé valószínű. akkor 
óvatosan azt 1\ Raj át megtigyeléaével ia ki kell hogy 
egéRzitse, mielött j ó l  m egfontolva nyilvánosan fel lépne. 

A nem tjszta multu s így gyanus egyének relbaBz
náltísánáI azonhan II legnagyoblJ óvatoflság szükséges. 

Igaz ugyun, hogy ezen kétes jellemü egyének II 
gonosztevőket, azok cflclekmenyeit, furrangját éR sze
melyét II lcgjobbsn ismerhetik, tekintve, hogy e téren 
gyakorJatuk iB van R ebből ki folyólag II gonosztevők 
bjza.lmát iR többé·kevésbé birják, azonban ezek meg· 
bizhat66ága e téren csak akkor váli l! biztOBsá, ho. öket 
valam i kü lönös egyéni érdek vezérli. 

E7.ckné l az egyéni érdekeknek ügyes k ihajizna.ló.aa 
a legjob ), eredmimyt biztosíthatja. 

Igy tett példáuJ P.gy ügyes örHparal)(:snok , II ki egy 
kóbor cZÍj:(Á.nyok által elkövetett ('mberöléssel párosult 
rabJáRnf'l] egy á1taJa jó1 ismert éR l1ilgy öBszeköttetésü 
kóbor czigánynak n. l egkedvesebb fiát ezen bíincBelelc
ményért mint gyanll8ítottat el fogta. 

�fjután u llóbor czígtíny IORinkábh nem azért (él a 
miért ol (oru ó.I" m i nt inkftbiJ m{jFl egyól i  általa elköve· 
tett riok bü ncRclekrn?ny reáeütósetijlJ !tz apu. Iwdvencz 
fiát kirnentendő, a legnagyobh örömmel vállal kozott a 

tc·ttcsek kézrpkel'illísél](�n a Regédlwzélue,  li mi egy fél· 
orFlzH�rll szóló nyomoznanál b�nyl .. g szóp eredménnyol 

jR jMt. a mennyihen a tetloRel( rövid idő nl att me�. 
kerültek. 

Főelv telnit a kétuB Jcllemii ogyóoeknél  nz ÓVfttosság 
az adatok killf!FlználáRn..mll és az egyón i érdeknek azoh· 
knL Rzemben val6 iigycs mwportoRi titHIl, vagyis fi, kóteR 

j (,l1emU egy6nben osak akkor lehet hízni, ba. az egyéni 
�rdek a tőle kivnnt (eJfldtütu,1 Ilf(LOyban (,I I  eaetleg még 
érték!J (4n Ilzt l I'd is Ry.árnyaljn. 

NépünkJj�k átku HZ ItlkoholiRmuR, j ll�tve II SZOBZCH 

Halok tlJlóJVl'Mte éH UZ (jbblH k i rolyMng izgfLtOtt idegel{ 

ál tal 16trfljött t'igYHzfÍJvltn betcg(jij nemi vó'gy. [{öviden 
Rz6lvu. ft. HZCSZ(>H ítlLI éH rt t:lZjirctŐ. 

A t(JJlHLjtflH l' tóreJl nl'mcsllk IL tOHtnelt idl50lliHi 
tönkremom'!Rl< v/.'J. lIliIIcm mindij:t prkölCHi HűlyedóHJlcl jnr. 

BRAUSWETTER J 
moll ott. __ 
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A különben i s  az erkölcsi életnek o. legalacsonyabb 

(okán álló gonosztevő ezen két az erkölcsi sülyedéssel 
járó élvezetnek, a mikor c.ak teheti, reItéilen hódol, 
ha nem iH beteges megszokáaból, de legalább Ís két 
szempontból és pedíg : mert II pén�t könnyen szerzi éB 
könnyen iA adja ki, már pedig ehhez pénz kell, to. 
vábba mert minden erkölcsileg züllött egyén má.r61 
holnapra él, nem tudva azt, hogy holnap már nem·e 
lesz egyéni azabadeágától megfosztva. 8 egyszersmind az 
ólvezetektőJ is fl igy a jelent igyekszik alapoBan kihasz
nálni. 

Ezen két jelzett körülmény a gonosztevőnek legtöbb· 
ször a veszedelme, mert a midőn leittasodik, a logilma 
gondolkodá.ra képtelen 6, elővigyázat nélkül fec.eg. 
Ha. pedig szeretlSjéhez megy, ezzel szemben szintén túl
bizalmassa válik, de sélt azzal sok esetben a tnrtózko· 
dó.si belyét is elárulja, bár Bok gonoBztev6 ezen ugy 
flp.git, hogy különböző vídéken 4--5 szeretőt i s  tart. 

A gonosztevők azen kót tulajdon8ága., mondhatni gyen
gesége a nyomozó cscnd6rnek nagy fegyvert o.d a ke
zébe, ha azokat ügyeaen kihaszná.lni tudja. 

itt megint előtérhe lép a bizalmi egyének kérdése. 
Taláu a gonoBztevő)tet senkine), sincs módjában olyan 
jól é. gyakran megfigyelni épp az előbb leirt indokok 
mia.tt, mint o. különöaen fnlun Inkó korcamárosoknnk, 
mert olyan gonosztevő kevés akad, a ki kOl'csmá.ba ne 
járjon, de meg a l{orcsm1Í.roa I1Z üzletében józan fövel 
rolyton hallgatja az illa. egyéneklől jövő legtöbb.zör 
l.íszinte beszédeket, a melyek I nagyon sok esetben bün
cselekmények elltövoteaének ndn.tait képezik. 

A második esethon szintón nem kevésbé (ontos a 
szeretl) vagy ll.nnf1k közeli hozzá.tartozója mint biza.lmi 
egyén, aki II vele bizalmas lábon á.lló gonosztevőnek, ha 
nem iB minden, de nflgyon Bok titkf'lt tudja, s bn ezek 

nem ia eg6sz világos adatok, de fi nyomozó �"I'ndörre 

nézve fl. legtöbbször órtélccack, BőL a.mídőn ismeretlcn 

tn..rtilzkodási helylyel biró gonosztevő eJ(ogó'slÍról VitU 

BZÓ, egyszorUen megbeoatilbctetlenek. 
A CővonáRokban itt jellemzett bizn.lmi ogyéJlclf szük

ségessóge minden I,étsógen felül áll. 
A nyomozást és puhaf,oltíst ugyHzólvún mindig ön� 

á.1I6a.n teljetlitö csendőrnek mindcnt cl !tell tehl'tt I{ö� 

vetni, hogy a la.kosság őt megfelelő tó.mogntáRbn.n ró
SZCSítBC és hogy minden cgyes Itözségbon megfeh11ö 

hizn.lmi egyénekl<el rendcllwzzók, 

A bizalmi egyólloknek It mognyoreRo mintegy ólet

flz(ikséglet 11 cflondörre nózve R ezért 1\7. előreay,n.mitó 

ügyes csen(Mrnek még fi szolgti.1n.ton IdvöJi mngl1i11rtáRot 

iH sok tekintetbcn ezen egyének mcgnyorcso kell, hogy 

irá.nyitlm s joggn.1 mondhat,ni, bogy llZ e tóron VILI ó 

oredmény cgyszeTsmínd LL csendőr úletl'evlLlúságlU ia 

jellemzi. 
Az llj:(yJleVcllett LiRztcssdgeB el Am (intclIigentin.) meg

nyerőaónól n.z előv.ékeny ős !{éRzAcgeli {cllépófl �gy R��I 

Ró.latban miot azonkivül o ltigjobb eredményt blztOSltJIl. 

Ar. {,Iő�u\ken"fH�g pedig fl lIüJönös gondOHlwc!ns PR 
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figyelemben nyilvánul az ezen egyének és hozzáto.r
t.fJzóik személye feletti 6rködéanél, e. mcly tapintatos 
módon eszközőlve az ílletőknek amugy i a  tudomására 
jut. Ilyen például • r.luban vagy pu,"!án lakó röld
birtokos lo.káBántíl éjszaká.n való gya.kori megjelenés és ( 
körulnézés, mert bár ez amugy la kötelesség, de azért 
különösen a családra nagyon megnyugtatólag hat. 

Egyszóva.l ezen egyének minden then ve.ló jóindu
latu és kéHzaégcs támogatásaal a legjobban megnyer
hetők, mert ez bizalmat gerjeszt ó,; a viazonttámogatá.sra 
már c •• k báJából i. kötelez. 

A mai önző kornak n kifoly�. az, hogy a legtöbb 
egyén B. csendőr támogatását illetőleg is n kéz keze� 
mos elvét vallja 8 mindenben cSBk az egyéni érdeket 
nézi, Az ily egyénekkel szemben II csendőr első sorban 
szintén az elözékenység álláspontjára helyezkedik, ugy 
szolgálatban mint azon kivül azonban egy szükságszeru 
tartózkodó föllépés itt már nagyon is kivánatos. Az 
egyóni érdekből gyakran fi, rokonszenv is csak mutatva 
lesz s ezért It caendörnek ily egyénekkel szemben, ba 
arra szükség van, szinlén tartózkod6 áJláspontra kell 
helyezkednie. Különösen vonatkozik ez o. nőkre, kikkel 
szemben még nagyobb óvatosságra van szükség. 

Nagyon hatásos a kisebb a.jándékokkal való kedves· 
kedés, nagyobL eseteknél pedig pénzjulalomnak a kiln
tllsba. helyezése. 

Kisebb, teljesen lényegtelen a közérdeket nem sérlő 
dolgokban fl. hpintatos elnézés vagy fl Bzolgálatteljesi
MB közben egyes kűlönösen a tlzemélyes érdeket elő
mozdit6 amugy ia kötelességszerű nngyobb figyelem 
{eltüntetése hozbllt e téren szép eredményeket, de nagy
ban hozzájárul az eredmény biztositáaához az il.v egyé
neknél gyakran tapasztalható h iuaág, bosszuvágy, egymáa 
közti halRg, gyűlölség, kapv.siság é8 máa egyéb emberi 
gyengeségek vagy ezek ellenkezője az erény, vallásos· 
Blig, szeretet stb. ügyes és leleményes kihasználásB. 

Ugyancsak jó eredménynyel jár a.z egyes felfedezett, 
I,ülönöaen 11 női becsületet érint6 vagy más törvénybe 
nem iilköző titkok elhnllga..tás8., ho. abból ll. szolgMatrn. 
kár vagy hátrány nem származik, valamint il baráti 
viAzony, itt azonban az esküvel fogadott a7,olgálati titok 
ffiC:!gtartás8 mindig szigúJ·ua.n a szem előtt keH bog)" 
legyen. A biza.lmi (>gyénekkel való ugynevezott iJizo.l
moskodl'snnl{ a hatá,rát a szolgálat órileke jelöli meg, 
ozen tulmellni nem azn.bad, mert az már legtöbbször It 
s?olgálat kárÁ.ra van, tohát itt II bizalom végső határt\ig 
való elmenetel csakis ugyes esetekben belyes, t. i. fl 
midőn nv.t n. 8110Jg41Bt, illetve a nyomozás érdeke m{'g
követeli. 

j11zcn hfllll.r betBrtúsfi o. leguagyobb figyelmet igényel. 
Mogomlitcisre méltó még o bi-zalmi egyének szemlí

Iyének It cROndl'ir rószóről való kotelessógBzorü titok
han ÍllI'tfum, n melyet 1\ Hzabályzfl.t. iN uláir, nahog)' 
ren.jnk ebh61 kifolyóing luttrányolt keletkezzenek. 

Ev,ekhől h\tbn.tó, hogy fl. csonltar tizolg,�lll tn. mlllmyi 
scgitriégat igúnyol.  
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Nemcsak a tIsztességes elem. de sőt meg az egyeni 
crdekből kifolyó állandó támogatás megnyerese is nehéz 
dolog ugyan, de csak a csendőr lllagatftTt6.sától függ ; 
minden igyekezetét oda kell tehát fordítania, bogy e 

téren minél gazdagabb eredményeket érjen el, hogy 
ezeket azután előforduló nyomozasainál a közhiztonsági 
szolgálat javára minel jobban ertékesitbesse. 

A csendőrlegénység érintkezése a 

hatóságokkal és magatartása a törvény

sértőkkel szemben. 

A 8zolgála.tot teljesitő csendörlegénységnek a ható· 
ságokkal és törvénysértőkkel szemben való mag!l'tal�ása, 
érintkezése. azokhoz való viszonya stb. az • Altalanos 
szolgálati határozmányok .·ban es ft .ll. Szolgálati uta· 
sitás .I) általános reszJI ·ében általánosságban bár sza
bályozva va.n, nem lesz czéltalan dolog ezzel e helyen 
bó-rebben és a gyakorlatban szerzett tapasztalatok alap
ján foglalkozni. 

Tudjuk, hogy a. szolgálatot teljesitő csendőr helyzete 
nebéz, ha nem tudja a körűlményeket teljesen mérle
gelni, mikor eljárnia kell, de százszorosan nebezebb 
akkor, ha csopán a Bzabályokban, utasitásokbao és idő· 
közben kiadott rendeletekben és paraocsokban tömören 
megszövegezett i-ok, vagy pontok az írányadói és semmi 
egyéb. Mert habár elég bőven meg vannak irva teendő i, 
joga.i és kötelességei, mégis minden egyea esetre hatá· 
rozott példát adni, vagy valamennyi eljárásra ismertető 
utmutatást nyujtani te1jes lehetetlenség. Ezért minden 
csendórnek önmagának kell törekednie arra, hogy az 
összes szabályokat és utasitásokat áttanulmanyoz\'a, 
magának mintegy helyes képet alkosson B e mellett 
Hajat tapasztalatait, ismereteit is [elhasználva a szabá· 
Iyok keretei között akként működjék, a mint azt ko· 
moly hivatása és felelősségterbes szolgálata megköveteli. 

A csendőr ne csak a s?'abályokat ismerje, hnnem 
szükséges, bogy emberismerete is legyen. 'l'udnia kelj, 
bogy kivel miként kell érintkeznie s kivel szemben mi
lyen magatartást kell tanusítania, melL sikeresen csakis 
igy felelbet meg magasztos hivatásának. 

Hiába lenne annak a csendórnek bármiféle szabály, 
vagy utasítás, a ki csupán annak száraz betliihez alkal
mazkodva teljesitené CJzolgli,latát. A ki olyan felelősség
terhes szolgá.latot telj�F..jl, mint a cscndőr, annak a 
Bzabályokban val6 jártMBág mellett, még önállóan gon
dolkozní ie kell tudnia, mert másként nem mint járőr· 
vezetó. de még mint márwrlcsendőr sem felelbet meg 
bivafáBának. 

Fölötte szükséges. bogy a csendő, teljesen tiaztában 
legyen azzal, hogy azokkal, kik szolgálatában támoga.t· 
ják i:e kik a kfJzbiztonsag kárára vannak, tehát a ható
eá.gokkal E:8 t.Qnr:nysértökkel hogyan &rintkezzék. 

Mert az a ceanrlőr. a. ki a. hat6ságokknl nem tud 
helyesen érintkezni. nem tndja a kölcsönös jó viszonyt 
megteremteDi és fenntartani, hiábavaló szolgála,tot tel
jf'sít ; a ki pedig a ujrVénya�rtőkkel szemben hely tele
n íjJ fogja (I!l hivatá.f:I&t, flz csnk kárára van tcatületünk 
jó birn.vonok 

A r.:armdőrIlpk ,.nől a fclarlatár61 nkaTt)k rövi(len he
,.�f.)nf, mr-ri f.:rHl,.k tuM1RI"J ('R }J�tart{uHl igen fontos 
tZl';Teptt jú.tBzik f(:JlI.rJlltllLJJi Hik(-réK fflr'goldú8IÍ.nál. , 

---= � 

A közigazgatá.si balóság és a csendőrlegénység között 
elvileg az illetékes jaráilparancsnok feladata az érint
kezést fenntartani, a mennyíben a hatóságtól személyes 
érintkezes alkalmával kapott szóbeli észrevételeket és 
megjegyzéseket, a melyel{ bizonyos szolg�,lati n;-űkö�lésl'e 
vonatkoznak, az örspnran('snokoknak es legenysegnek 
tudomására hozza. 

E mellett a csendőr járörnek még nz a kötelessége, 
hogy a közigazgatási hatóság vezctöjénél, ha az az örs 
székbelyén, vagy az örskörlethcz tartozó valamely köz
ségben. bivatalos működésben van jelen. bemutatkozzék 
és esetleges felhi,rlÍsait kikérje. Na�.í0n természetes, 
bogy a járőrvezetö az ily Lemutatkozasoknál, a szolgá
latot érintő vagy azzal öSFzefüggésben álló mindazon 
dolgokról. a mik iránt e batósági tng érdeklödik, tudá· 
sá hoz képest megfelelő jelentést tenni tartozik. E jelen
tésnél ki kell emelnie, hogy boi és mit tapasztalt maga, 
miket ballott mástól és kitöl. 

Előadása legyen érlhetö. rövid és világos. Viselke
déae, magnÍltrtása tiszteletteljes és katonás. Tolakodónak 
Iá.tsza.tni az ily egyénekkel szembcn sobasem szabad. 

A községi előljáróságokkal vaJ ó jó viszony megterem
tése és [enn tartása is minden esendőregyén [ögondját 
képezze. Járörszolgálal alkalmával módJ,ban álJ, bogy 
a jó viszonyt apolja. Egy fél óra mindig elég arrn, 
hogy a község házára beterve, a líözsegi bitó val. jegy· 
zőve) stb. elbeszélgessen s a szolgálattn.), de külőnösen 
II Lel)-l rendészeti ügyekkel összefüggésben álló tapasz
talatait ezekkel közölje, figyelmüket az észlelt renel· 
ellencsségekre felhh-ja s "Íszont ö is felvilagositást 
kérjen a kőzsegb('n történtekről vagy előreláthatólag 
történendők ről. 

Ilyen megbeszélések alkalmával a csendőr a köteles 
tiszteletet mindig szem elölt tartsa. ; az előljáróságok 
müködésóről kicsinyJöleg ne nyiln.tközzék, sőt ennek 
még a látsza hit is kerülj e ;  s ba ő kérdez valamit, kér
dezőskötiése ne Jegyen vallatásszerü. követelö. 

A boI a csendőrség és a községi előljn,rósa.g jó vi
szonyban v8nnak cgyma.ssal. ott tetemesen meg van 
könnyit\'e a közbiztonsági szolgála.t teljesítése. Mert ba 
kell, mindenkor szives támogatókra talál a csendőr, a 
mi csakis hasznára lehet ncki is és a szolgálat
nak is. 

A községi jegyző, a biró. az esküdt, a rendőr, valn.
mint n. közSr:R lelké�Zfl és a tanitók fol}'ton érintkezés
ben á l lanak a község lakosságIival s velük szemben 
bizalmafmbbak is mint a (�sendőrrel, igy sok olyan 
dologról tudomásuk van, a mi 8 csendőrt is érdekli. 
S mintbogy a csendőrnek nineR olyan bő alkalma a
lakosság minden rétegévej érintkezc!sbe jönni, mint II �eDtehb emlitett f'gyeneknak, ezeknek It barátságát és 
Jóakamlát kell keresnie es eJ nyernie, bogy adandó al
kalofl!mlll teljes bizalommal fonlulhnsson hozzá.jok szol
gálati (lolgokban való felviJágnsitnaért és nyomozásoknó.l 
val6 ntbaigazitásert. . 
" 

Szolgálati fellépésnél nagyon előnyére válik R. csend· 
orn.ck" ha az eMljaró8fÍg támogatja. Holdéle dologban 
scgltsegére leh�t. mert kikérdezesnól, bfÍzkutatásDál. el
[�gá.cmá.l, tömegek feloazll1tásánál, kóbor czigá.nyok üldö
ze8�?él , �ze�{:1?,nzoDos8rig ml'gú.llnpitásánlil, 8tb. , cAakis 
a. Iwzaég l előlJH,r6k segitséghe t{J,.mo.szlwdhatík. 

MjDrle�ekhon a�onbaD eredményes tn.mogatásra csnk 
ott Rzn.mlthat a csendőrség, a boi il kölcsönös jó viszony 
me� Vlln fL?, (!lljljáróflng és az öra között. 

,
�.

z Hlutt nOID azt kell érteni, hogy fl. csendőrnek cgy f'1.?IJlÍróH(,gl bggld f\7,eml)('n, h" � z  tön'ényellf'lH'fI dolgot 
kovddt cl. nem úgy k<ill elJurni, mint más egycinekkel 
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szemben, csupán azert, nebogy ez által lL köteles jó 
viszony megzavartnssék. 

Ez trives felfogás volnn, mert fl, csendőrnek tudnia. 
kell bogy a ron'ény előtt mindenki eg:ven)ő. Dl' nem 
is bibetö. bogy a csendőrség es a� olőljá�óBág 

.. 
kö�ti jó 

viszonyt egy, nnnak valamely tagja ellen
,
l és t?rveny�s 

alapon teljesitett bünügyi vagy csa.k kIhágásl eset 18 
megznvarbatná. 

A cBendörlegényaégnek, a. maganoBokkal szemben val n 
érintkezésnel taDusitandó magatartásán mit sem valtoz
latbat . az. hogy valaki mint tön'ényaértó kerlil ö88�e 
vele. Eppen ezort RZ ilyen egyénekkel szemben .l.'BU�8n 
azon okból, mert dk fL törveny ellenere embertaTa8.1knl 
eletükben, testi épaégükben vagy vngyoDl1kban meg
kárositották, gyülöletet vagy megvetést mutatn.i, ö�et 
sértegetni eB megBzegyenités czéljüból embertársl\.lk elott 
meghurczolni nem szabad. 

A törvénysértő is ember, kinek önerzete van� vele 
tisztességesen kell ba.nDi, sót lelkére kell be szel Dl s 
llTT& kell törekedni, hogy a javuhis utjlira térj eD. Fel 
kell benne ébreszteni az önérzetet, fL becsületérzést. 

Tisztességes bánMmód mellett még ezeknél is tiszte
letet é-s bec�üle8t 8rat a csendőr, mig ellenkező esetben 
oJtbat.allan boazu," ingerelbeti öket. Már pedig amugy 
is hadilábon állván folytonos8n es egész légiójával a 
bünteiteseknek, óva.kodnunk keU a velök való bánás
módot 8. megtorláB eszközéül tekinteni. 

A csendőri eljárás csak a megsértett jogrend helyre
állitástlr8. 8. büncselekmény letteseinek kideritésel'l!, s a 
veszendóbe ment vagyonna.k - ha lehetséges elő
keritésére B igy visszaszerzésére ke}) irányulnia. A tör
vényBértés megtorlás8 nem a csendőr, hanem az arra 
hivatott batóaág lel adata. 

A csendőr csak ana. törekedjék, lJogy hivatását pon
losan es reBzrehajlatlanul teljcsitse 8 ez által úgy fl. 
hatóságok mint a magán.oBok beCBülését es rokonszen
vét kiérdemelje. Mert testületunk csak akkor ti.llhat 
feladata magaslatán, ha tagjai köztiszteletben részesülö 
oa általában Lecaült egyének. 

ÉRDEKES N YOMOZÁSOK. 

A dolovai kOluiszáru8. 

Hodi : f.,·"d,·td, J6:A/I orsvozdo. 

A községekhen portyátó és nyomoz" c8cndőrjli.rőrok leg
(lntollaLb támnazlli az éjjeli 6rök. Ezok ligyelnok fcl éJjol a 
kÖZoIég belterulctén és éberségükkel nemcsuk II buncselekmé. 
oy(·k elköveMsl:t akadályozzák meg, de tlZ elkövetett bun
cacl(-kmények uyomozllsánAI 18 6k szolgáltatják rendszerint 
az el.ő fonalat, mely nem ritkán fl tetteack kideratésére 
vezel 

Nagy (onto�.aggsl bir t(-hát, hogy az éjjeli orök Io(o«áll
talan előélellJ, IOlDden teklDtben megbizha-U' egyének legye
nek. tiBjno8 fl'7.onban. Il gyakorlati életben olykor éppen I'nnek !IZ f-Ilenk�zőjét tapa'3ztaljuk. Klilönóllen ott, o. hol (el 
ft.gadott állandó éjjeli őröket alklllmaznflk, nöm járnak cl 
mmdig lelkJiaml':'retescll flZ iIIeWk me:gvdlll.'1ztásában, sőt 
előfordnl, hoK)' az éjjeli őrok éppen n megbízhatatlan ele. 
roekMl, .6t néha éppen a közárlfLlmuak lIoráb61 kerlilnflk ki. 

Az alábbi tórUn8L E:.gy !lyeD i-jjelí IhökblSl álló bunszövet. 
kUl:t böoceelekmf:nyeit tárgyalja. �e kulonöacD azért tllnul. 
"ágoa, mer\. azt mutfltja, hogy a cllend8mek BzolBálnttelje
AiM8 kózben még azokhllon 8cm 8z

,
aLIl.d vakon bizniu, kik hivo,. 

twmkná,t fOJ(V& első SQrhao il Jár8rok Umogatástiro. hivatvák és 
klll" nIJ8fO al éjjt.1i őwkkl:l szemben hatványozott óvatQs. 

Ell\gra van szüksége ; mer� különben II szolgálat na�y hát· 
rányá.ra könnyen megeshotik, bogy éppen azok vezetik tév. 
utra, kikben legjobban bizakodott. 

De térjünk rA magára nz esetre. . .  
Dolova községben szinten állnndó éjJeli 6rök végzik a 

szolgálatot, még llcdig négy éjjeli őr, egy föőr ll�rancsnok. 
sligo. nlo.tt. Ez utóbbit 1\ lakosság ImaMban komlsznrusnak 
DeveZI. 

Az t 906. év julius hó :!O·ún éjjel 1,22 órRkor az egyik 
éjjeli ör azzal rontott be Ro laktn�.:r.�ba, hogy fi komiszárulI 
kéreti a csendőr uraknt, bogy JOJJ8nek baladéktnlll.nul u. 
községházl\hoz, mert az éjjeli őrök m.eg aka!ják gyilkolni .  

A kiküldött já.rőr I\zonnal a helysz IDére sietett 
.
. hol mel;!:' 

lepő látván)' tárult eléje. Az őrllzobAban az egY.lk sarokbau 
fl. komiszá,rus ' állott halúlstipudtrm, gornycd8, osszekuporo· 
doLt helyzetben, kezében szorongatva . kétcsövü töltö�� �egy
verét, mig vele szemben az nsztal korul a három éjjel! ó�, 
szintén botokknl és löfegyverekkel ellá�va, szuntelen az� or.dl
tozta, hogy ho. oem ad nekik n. komisznnis pénzt, klOltJnk 
az életét. 

A járdr erélyes felszólításál'll. némi cseDd állott bu, ele
. 

/IZ 
éjjeli 8rök nrra nézve, hog� miféle pénzt k�vet.elnok, nyliat· 
kOZlli oem akartok. A kOmlSzB.l'Ue a hozzá. mtézett kérdésro 
azt a felvilágoeltd.st ndta, hogy az éjjeli 8rök még nem kap 
ták ki egészben havi járandósllguka.t és ezt követe.llk t81e. 
A járőr erre felszólitotta az éjjeh orökat, hogy menJo.nek �z 
utczá.ra. éB végezzék kötelességszeru szolglilatukat ; a ml pedlA' 
panaszukat Il leti, majd reggel adják elő a birónak, n. ki el8ő 
sorban hivatott ebben mtézkedDl. Az éjjeli órák azonban 
meg1agadták az engedelmességet ós kijelentették, hogy addig 
egy tapodto.t sem mozdulnak, mig pónzt nem kapnak é8 
megismételték IIzt II fenyegetést is, hogy ho. pónzt Dem 
kapnak, meggyilkolják a komiszá.rust. �1iután az ismételt 
felszólitás sem vezetett eredményre, s8t alaposan lehetett 
attól is tartani, hogy nz éjjeli őrök fl j!\r8rt is meglilmnd
ják, a jár8r n1. éjjeli 8röket lefegyverezle ls hogy . (enyege· 
lésük beváltásában megakadályozza őket, II községI fogdAba 
csukatta. Az csetr81 aztán nyomban 6rtositetto 1\ községi 
előljáróságot, mely másnap, o. megej tett vizsgálat utnn II 
három éjjeli őrt halsdéktalanul elboosátotta !lzolgnlatából. 

Az éjjeli őrök elbocBá.ttisuk utá.n azonnal jelentkeztek az 
órtlón és fl következöket adták elő : 

Az 1 906. év junius hó 30-án <.'st<.' !J óra táJba.n H. Oy. 
dolovai lakos megjelenvén az őrszobában, a komiszárusDl\k 
tudomásárn. adta, bogy li. Sz. ugyanottani lakos házó.bnu 
egy pénzha.misitó szövetkezet müködik. A komiszácua azonnni 
megjelent a helyazinén és a tettenért llénzhamisitókat a 
koz8éghádhoz kisérte, hol azokat figyelmeztelvón cselok· 
mónyük Bulyos következményeire, felBzólitotta, hogy neki 
hallgntási dijll1 billszáz koronÁ.! fizessenek. Ez megtörténvón, 
a komiazárua az 8rök mindegyikének 20 20 koronát adott, 
a többit pedig megtaTtotta. 

El6adták továbbá, hogy julius I G·án két dolovai lakost 
Lllzalopl\enál tetten értek és fi komiszá.rus ez osetben iB ki· 
pgyezett a tettesekkel és 81. azoktól kopott 700 korona hall· 
gatátli dijat mngfLDnk tpljcsen megtartotta. Ez utóbbi összcg 
tlzolgáltatta az el6ző esto R komiszárua elleni fellépé811k inditó 
okát é8 ebblJl 8. pénzLdl követeltek megfelelő részosedóst. 

A haladéktalanul bevezetett nyomozás telj<.'sen igazolta. (lZ 
őrök által (l18adottak valódiságAt, stít beigazolást nyert az is, 
hogy a komiszárlIs n. péuzhamiaitókat megmotozván, azok 
egylkét-81 egy 1 0  koronás aruny",t, a másiktól pedig <.'p;y 
20 koronás bfwkjegyct kobozott el és tartott meg magánAk 

De n. nyomozás folyo.mán kideriiltek még n kdvetke�tI 
esetek : 

G . . L. dolovni InkoB beteg feleHégónek IlllOJá!llb1l elhozt.u 
lIondiczon lakó flógorn6jót. Egy napon II komiszárus boá.lh 
toU lnkásllrn. az ös'!zes fellegyvlJrklnett 8rtil.: klsórotóben Óli 
sógorn6jét folelö!8�gre vonta, hogy hogy merészel kllruz�' 
IJlseal foglalkoznj. Majd pedig, miután a n8ket (cnyep;etésOl' 
vol aln.poBan megijo82tettc, kijelentette, hogy eláll IL f�ljelen
té8t81, ha pénzl1kot olőadjÁk. Mintán II oők Azt I\lhtottAk, 
hogy nIDcsen pénzük, o. szekrény kulcaát követelte és miuW.U 
azt eem kapta mog, kutalui kezdett o. Hzobi\.bau, lD1�jd t\ 

I 
� 
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�zckTeny tetején wcgtll.lált kulc!ll'�al kinyitotta a Ilzckréoy 
ajtaját. ahból az o�sze9 rubunernuket kidohlllta �!I uz egYik 
ruhll.daral.baD mcgtaJ.ilt hUfZ koronR kt:-�zpénzt zsebn:'\'Il�\'a, 
anal a kijelent 'ssel. hopy most már rendben no minden, 
[ll; örökkel egyutt elt.I'\""Ozott a lakú.shól. 

�. mru.ík eSl tLen a kOlDil>?,liru� éjjel I J órakor két őr 
ki�eretebcD bt hatolt H. Rz. dnlo\ al lako!! Iláz,lbu. I;S ugy ezt 
IUID1. nála IHő fherl·t fels.z61itotla, hogy II meunyiben par 
nappal clobL a korcsmlibiln verekrdtck, kovesb'ók oket fl. 
l.ozs.:ghlUáLoz, honnan m9jd a csendörségb(z lesznek ;it
klBénc 

A ket test�ér {·lcintc tiltakozott a komiszánl8 elJ:írá.6a 
ellen, dl' miut.i.n az tágítani llem volt llaJlan<lo, feloltóz
Iwqtek 0., II komisrt\rm..t-ól ki!'óne elindultak II köz!I('shnza 
felé. t· tkozben II komú;zurus egyezkedésrc szólítottu fpl it két 
('mLert é� miután aZuk a nf\Juk levő öt koronál Il.tadták, 
Hllba!lCln bocsátotta öket. 

il (j� . . dolo\'ai lako!inál egyik ejjel háromnegyed egy óra 
kor mlgjf'lent az egyik ór és a komiszáms nevében felsz6· 
litotlll, hogy azonnal kövefse őt a kOzliégházához. Ez meg
tört-énl, a komisZlIruH 8. bekisért embert azonnal b(jc�ukatta 
a köz..,;eg i fogdába, boI reggel nyolcz óráig fogva tartotta. 
Ekkor is csak hz korona lefizetése uhin boc!olitotta szabadon. 

Az I �IOfj. ev áprilUt bavliban a komiszárns V. ?iL dolovai 
z'-'génJ tehetetlen öreg asszonyt egy örrel maga elé kisér

t€:tte é miutHn rliri�alt, hogy hOg)' meré!-zelt libát lopoi, 
!c('!nkatta és két órai fogm farhis után c�.ak azon feltétellel 
bocsátotta el, hog)· menyetöl tiz koronát kér é!'l azt neki 
elhozza. Az öreg ru>szony azonban �ak negy koronát kapott 
a menyétöl. a mit el is hozott a komiszé.rusnak. Pár na.p 
mul�a ujból hivatt" az öreg 8..'Iszonyt azon üzenettel, hogy 
pénzt is bozzon magáva1. A komi8ZÁrus ekkor még egy 
koronát követelt tőle. Az öreg n ő  ekkor elővette rongyos 
u�7.enyét. hogy a koronát átadja. A komisztÍrus azonban 
mo-t kikA.pla az ert.zényt fl. nő kezébdl és mintán a követel· 
ten kh'ül még egy koronát talált, azt i8 magához vette. 

A szegény öreg asszony hiába. siránkozott, bogy cz 11tolsó 
pénze és hogy ne fossza meg ettől is, a komiswrus ha.jt
hatatlan muadt. 

y �I. dolovai lakOl:! fia egy napon összekülónbözott a 
tobbi li'genynyel a korcsmában. A c!I"teplltébóJ természewsl'n 
verekedés lett. A komiszá.rus 8ietett AZ apát felkerl:8ni, kit 
felBzóhtott. hogy adjon neki 20 koronát, mert különben át.
adj" a fiá.t a csendőröknek, kik majd alaposa.n elverik. Hozzá. 
t.ett('. lIol-'Y e�től a vellzedelemtől c�H.k úgy menekülhet meg 
a fia. ha nekl a. 20 kOTonát Ií.t.adja 6s ő evvel a Cl:icndőröket 
"lH:nyerczi_ A :10 koronát megkapta és persze mc" is tar-
totta magú.nak. 

o 
!Je a komil'zárU8 ezt az figyet eZ7cl még oem tekintette 

l)(·fr-Jezettnek_ Pár nappal később három éjjeH őr jelent meg 
Y. �L IskMáD ils a. !itt ellenkezélle daczára erőszak. 
kal magukkal vonuolták, azt mondva, hogy a csendőrókhöz 
vnzik. A suhancz úgy meg volt rémühe, ho�y mid6n az 
odvarra érlek, hirtelen a kutba vetette magát. d,· -;zeren
CU>l(, az �gyik éjjelt c5r még idejében elkapta az egyik kar
Já,t . éa igy 81kernlt _ megmenteni. Ezotá n a kozség·hH zához 
kl8t'rtJ.�. boI II kOUJI9ZBrUs ráformedt, hogy rögtön a(ljn ide 
;1 pénu-t, mert kul on ben a verek(·Msért lec�ukatja éR mlÍ!:i' 
nap átadja a eH.n�aröknek. A fiu kijelentette. hogy neki 
nln�(>n é'5 a.tyja kulonben ill fiz(:tett már ez ügyb61 ki folyó
lal! �{J korouát. Erre a komil:lzárus megmotozta a suhan
('Zút ( " nála taltí.lt ;:! koronát {·Intte, azután pedig a fiut 
kidobh. 

O. J. doloni J8koll egy \"('rckedl:ahöl kifoly61ag két koro
nát fi.zett:U fl, dflTék Komifl7.rirusnak. 

F •. }-'. dolova.i lakOM ('gy alkalommal itta'J állapotbnD haza. 
fd� hallBg\·'" IltkozL"ll (�gyik rokona házán két t1vpgtAblH.t 
t.oelorf.ltt. A kr)fJ.if!lárnll r'zért be(,flukatuL é" 24 6ran ál Le
d"" tarlútta. A mi,}on pedig kov(:I(oltt� tőle, hogy a Letorolt 
If:�t aLlakUhWrl "loU krlrollát fiZN!lÍ'll, E. P. C:rrl: r'gv husz 
klironMt JUiott 'lt a. kOlm"7.árllsn8k nUIlI, hogy Ili koronát 
IIdJ{)lJ npki TI8 1.8. Ve a �om í!lzÁr1Jlt m ... gtarloUa. az C'U('I>zct, 

zt Iflli/lr)va I!r/lo{Y li tf/.lbl hUfltj)té8IJf:nz 
r'l A kÚIlJII<Zúrn. ur gondtl88ngIJ nl'mC8Bk li InjfÍ.l km:flé. 

gére, hanem a szomslIédos Hév8.lljfnlura i� ki�erjedt. A szom 
!;zédos Hé\'auJfalu koz'ióg azon lakosai ugyaDIs, kIknek fóldJc 

a dolovai hull\rt érintette, a hntalmns komisZllrus úllllnd6 

kÍl!:idkmllnyohi.<t:inak hi.rgyait képeztek. A hányszor ilyen 

szomszéd közsegbeli Iltkos fóldjét szántotta, ott termett f\ 
helyszinén néhány őr és azzIlI f\ ni.fo$;Ással, hogy tizant:\!i 
kózbcn a mesgyét is fe!törték. ertékes zalogoknt veU el 

tőJük, lovaikat és barmaiku.t bekill(irtctte és azoknL csak 

kisebb nagyobb, de legaláLb I Q  koronIl birsllg cll cn ében adto. 

tulBjdonosuknak vis!izll. ;\llOt 8- nyornozlÍ!l kétségtelC'DlH meg

liJ lupitotta. miu(leZt'n " setekben szó scm volt kilulglíeról, az 

eljárá"! önkényes es tönényellcnes volt. 
A bir�ágpénzeket IS persze minden esetben a komi!:IZIlru� 

ur mAgának tartottA meg. 
Ilyen és ebhez hasonló, összesen 7 1  hünc6elek móny bizo

nyult be a komisz;i.rusrtl, ki évckrll át aku(lIi,lytJtlanlll hu

s:lskodott és zsarnoko!'kodott az egész község fólött. 
Jellemző, hogy 07. fl. komiszt\rus, mcgválllsztás_a cJött kcvétl 

ülö\·cl hagyta el A. börtont, hol c!olal�sért és okllathamlsitü

sért hosszabb büntptk8ét iiltc Ic. Es a község tlldvfl ozen 
kcirtiJményt, mégis mpgvlíla'izlottn, vagy talán éppen ezon 

okb61 alkalmazta fdőrnek, úgy gondolkozván - é� czen 

gondolkúzással gynkl'un filhllkozunk fl. vidéki kupal.tanácsok

nal. bogy egyik \'arju nem vájja. ki fl. másik szem�t, 
vllgyis ott, fL. hol a eöőr maga iB tolvaj, o. gonosztevők óva

kodnak alkalmatlllokodui. 
Eonek a bölcs elörehitásnak azlán rendszerint az II követ

kezmónye, hogy az illető tá\'ol tartju ugyan ar. idpgen 
gonosztevőket, de csak Iizórt, hogy a velélytArsaktól roegme
nckuljön és maga aunál nagyobb zsákmányra tehosson 
szert. 

ÁLTALÁNOS ISMERETEK. 

Az eszkilnók. 

Az északi sarkvidéken ma már csak alig egynóhány 
eszkimó-törzs él, ft mely többé· kevésbbé ideiglenesen 
va&'J' állandóan összoköttetésbe ne jutott volna a czi 
vilizlÍczióval. fiolm Gusztáv északsark i kutató utazásai 
közben megállapította, hogy Angmaksalik vidékén, Grön
land k�lcti partjain , lakó e8zkimók eddig úgyszólván 
még teljesen elkiilónJh'ij éltek, de roth készülódtek dél 
felé, bogy & dán Nyugat· GrÖnlnnd�sl érintkezésbe lép· 
Jenek. A dán nyugat'grönlandiak máT két évszlÍzad óta 
ál�anak összeköttetóshen Bo czivilizált népekkel és most 
mmden lehetőt elkövetnek, hogy a mennyire lehetséges, 
elkiIlönitsék öket. Az ősálhlpotboz visszavezetni eiket 
lehetetlen volt es ezért az elkülönítési rendszabályokra 
szoritkozlak. 

Az 
.. 
ország teljes megnyitAsR t,Apasztala.t szerint, telje

�en lOD
,
kretenné fi lak08ságot. Igy példá.ul Smith-Aund, 

ugy SZintén Kap-York vidéke cszkimóinak, a bá.lna· 
haliszokknl VAló érintkozé8ük éppensoRgel nem vált haliz
nukra .

. 
Söt. La�rado.rban c8ak úgy, mint a Jeges - tengor 

nyugali partvidéke ID, az eszkimók erkölcsi romluso. 
szintén ijesztő mérveket ölt. Csak az északi sarkvidék 
leg.lhagyatoltn"b tájékán, Amerikától ószakra ólő tör· 
zsek maradtak hUm. e tekintethen_ Ezek II törzsek 
az?k: n. m�ly�.

khl a . Gjöa-expedicziólI tagjai fl. I{ong 
�Vlllla�s-(oldon találkoztak. ]�gye8ck czok közül ugyun 
?s8zl·kottetéshen voltak o. f(>hórekkcl, de cso.k rövid 
ufelg. :\ Boothia Fólix feiszigoion, melyen tudvalevt5log 
Jolm H088 18:1 ,1 hen ll. �lI'l.gne8I'R florkpon tot megál1apl
toUa. oz eSzkimók 81lJl'tt ada.taik szerint tíz törzsre 
oszolva ól,!ek. Ezokről a még cziviliztUf\tlnn c8zkimók
:ól Il'gut olJó.�a Arnu�ld8on Hoalrl fl. II Gjön.D oxpecli<'zjó 
lsmert nevü vezotőJc közölt réRzleteeohb lei ró,80kf\t. 

1 
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Amundsen útleirásában ez .ősemherek. eletmódját a követhzökeppen vázolja : 
. Egyszerre 8�emtől �zembe találtuk magunkat ft kö. k ?rszak (>m�lcre"cl� MIntha éveZl'edebkel lerlünk volna vlss�a ft l?ullb�. Szemközt ál lottunk olyan emberc::kkel 
a

,. 
kik m�g ket fadarab öS8zedörzsölesevel szítanak t�z�t, a kik .r�radsá.?osun. szerzett tápszereiket fókaolajtuzon . meleglhk, mig ml modern (özökészüléken alig pár,. pIllanat alatt {öztük meg ebédünket. Elmés szerkezetu, modern i�métlö fegyverekkel jöttünk azokhoz az 

em�erekhez, II kJk���. még ma is l�ndz8a és nyil 9. fegy
veruk. Hnláazeszkozuk egy egyszeni szigony, a melylyel 
óraszámra állanak ft tengerpar10n zsákmányra lesve 
melyet egyenkint kell kezdetleges szerszámukkal fel: 
nyáraalniok. mig mi hatalmas hálóinkkal annyi halat 
fogunk egyszerre, a mennyit csak a.karunk. E tényekböl 
azonba� e n?pek alacsony szellemi felfogására követ
keztetDl fordttotL dolog Ieri ne. A látszólag oly primitiv 
e8z�özök oly tökéletesen megfelelnek rendcltetésiiknek, 
ezéljuknak, 

.
hogy szerkesztesükben nyih'án evszázadok 

tapasztalatai leuek leszürve. 
A �arki es�.kimó� élete evröl-évre változatlanul egy

ha?gu. Ha N kozel��lk a ?lelegebb évszak, itt nz ideje a 
kaJakok borét kljllvitnnt, mert közeledik az a dicső 
évszak, a melyben a ,1zek ismét hajózbatókká válnak 
és az iramszarvasvadáunt is újból kezdetét veszi , 

Ilyenkor dúslakodnak a húsban. De a nyár rövid_ 
Csakhamar ismét befagynak a folyók_ Óriási mennyi
ségben hull fl. hó megint és az ijesztő, bará.tságtalan 
tél újból beköazönt Ilyenkor az eazkimó bebuzódik bó. 
kunyhójába éa boldogabbnak érzi magál a hóledéi alatt 
mint sok hatalmas és ga.zdag ember tornyos palotá: 
jában. 

A végtelen hómezőkön csend honol. Az eszkimók ki 
sem bujnak kunyhóikból, ft, boi a. premeket készítik 
ki, mig az asszonyok ft, ruhákat varrják_ Október tájé
kán mutatkoznak ismét 8Z eszkimók, most már új ru
hájukban. Bár ezek 8Z északi embertársaink a kará
csonyról mitsem tudnak, mégis ugysWlzon időtájt, mi· 
kor mi Krisztus születéset ünnepeljük, ülik meg ők is 
a tél ünnepét. Az iramsznrvllsbús és balkéadetet ilyen
kor nem kimélik és az egész napol kizárólag (olyto
nos evéssel és iVÁ.-8snl töltik el. Közösen építenek egy 
nagy hókunybót és itt folyik le nz ünnepi eszem
iszom, melyet csak olykor szaklt félhe ének, táncz 
vagy büvészmntatványok. 

Egészen gondtalanu l  azért még sem él az eszkimó. 

kötel"Bsegenek tartja mcaómi IlZ Eszak ez ósemhereit 
a fehél'okkel valo érjntke�é8 l őL 
, . •  Az én legjobb kivÁnságom az eszkimók sza.mára 
I�ja A;mundsen - az, hogy sohase erje el őket ft czhoi
lIzác�ló !.  Emlite�re méltó, hogy Amundsen e tekintet. 
ben eppen ellentetes nézetet valJ NanseDneJ. 

KÉPElt\'KHEZ. 

A budapest j katona.tiszti kaszinó. 

Rohl\mo�lln fejlődő !izép fő\"A.ro�llnk pár évvel ezelőtt 1\ 
katonnhAzh ka�zl.nó hatalruM és impozd.ua palotájtiyal gaz
d�godott: A kn- aIó Izléssel l' pitett épuletbeu a ka<;zinón 
kl\'lll mfg II torzskar es a térparancsnokság iH el 'fan h(' 
Iyez\'(' A. kaszin6 az Irányi-, Veres Pálné-, Duna- es VK.czi
utelIk ál.tlll van haUrolvn. é� fólds:úutjén diszes vendéglő e� k!lVélu\zl helYiségek foglalnak helyet. 

Az épúlet Duna fe1611 részén van ll. tuhJ.jdonképpeni kaszinó. 
mely nem csupán t�rAAskör 6s szórakozó bely, ha.nem tudo
mányos eg)'esulet IS, boi ka.tonai tudolllll.nyos kérdésekről 
felolvllsá.aokat tartanak és \itákat rendeznek: 

A kaszinó a sz�ktisos sz6mkodaló hel);ségeken ki�úl gaz
dag _konyvtt\rrn.1 IB rendelkeZik, tanczterme pedig egyike II 
Jogdlszesebbeknek_ 

. 

Az épületet a budape�ti katou ai épitkezési osdálr tcr 
vczte e!l épiteUe (el. 

-

HIREK.  
Ellen szegülések , A trencstinmegyei Melsicz kozség

ben folyó bó IG ·lin esteli 8 órn.kor Nová.k Jnnos ottani 
Jakos n vele szemben 8z01goJatilag fellépett. Jeles Fe
rency. esend6rnek ellenszegült, Jell'R csendőr az ellen , 
szegülő ellen szuronyÁ.t hasznó.lta. Ug..vaucsak e bó W-án 
délu.tán ft. gömör- és kisbontmeg)'ei Roz8nyóu Szőllős 
Istvan rozsnyói blinyamunkl\8 lloH'lith Farencz szol
gálatteljcsitő csendőrnek ellens?egült. Hornitb csendör 
az elleoszegülö ellen kardját bosznúlta. Mindkét ellen
szell!:ülo sérülése könnyü, 

Egy bérmozgaJom megszüntetése. A Novek l<'ridrik 
és J{uller cZl?g v.)atnói tiveggyim\ban foglalkozó 300 
munkás között folyó hó l5-en 6ztrájkra irányu Jó bér
mozgalom keletkezett. A gyarvezetóseg részéről tett iu
tézkedés foly tán másnap n közigazgatasi hatóság főnöke, 
volamint Hzabó jnrnsőrmester l"Czetése alatt egy 9 fó
hóJ (Blott jarőr R btllYAzinén megjelent éa ll- közigaz
gatúsl ho.tósng főnökének intcl.kedése folyton n. mozgal
mat szitó egy munkás ft, gynr\'ezetóseg alta.1 nyomban 
eltávolittn.tott, mire ft felizgatott munkások követeleseik
től eltíl1\'a, ismet munkl'lbt\ fillottuk. A járőr egyelőr", fl. 
flydrtelepen maradt. 

A téli ünnep utóni időkre is kell nlomi élelem-kész
letet (élretenni, Intr! ft. fókavadászat nem irott csak szo
kásjogon alnpuló törvény szerint janutir közepe e}ött 
nem veheti kezdetét és ez a hosszú idő bizony ",hisel· 
hetetlen. ha üres n kamara, melyot {'sak fehnuírhan 
lehet újból megtöltoni. A legjobb vadászali idő nzonban 
csnk juniusban kezdődik, bn már teljesen olvndni kezd 
fl hó, Ekkor kezdődik ft gondteljes, de rSflk rövid lélek
zotü nyúr. 

Amundsen elog tetszotős szinekben fvsti 10 n mág
neses-sarkpont lakóinak életét, kiket ö nltalRhnn holdog 
embereknek tart. .Nyih'linvnlóan örömük "nn oz éJet

hen -- mondja. F.a a haláltól mégsem fólnlik Il'gkcvéshbé 

Bem. Ha betegek vagy nyomorúAligllllll vanllnk, hideg
vérrel � I8ten hozzád.-ot mondanak av. életnel, és Illcg
fojt jól, mAgukn.t. llj'tln eRet oUartózkocláRunk idoje a.latt 
htlö iR fordult elő .• Előadja továhbá, hogy azok nz esv.
kim6 törzsok, E\ melytlk teljesen elkülönítve einek, fel
tétlonül holdognhbnk, l'gésIi.r.Rt>geRehhek,. mint OE ugy
nevezett flczlviliZl\lttlk • .  Ezérl n fijlJ6rfnJ vlbliritbntntJo.n 

A dánosi rabl6gyilkosság eskudtazéki tárgyaJása. 
A mult  ti" nyarán II pestmsg"vei Dános pusztán törttlnt 
ne�-"szeres rnblógyilkossÁg elkövetésé\"el alaposan ter
helt kóbor cziglinyok ellpni 'iizsgAlnt befejeztetvéD, nz 
eskücHsy:ski "égt.á.r�"alt\s � mdlilIn.'ias kegye'leuséggel 
\>égbeIH>ltt rablo8.\'Ilkosdgl iigybeu 16 vádlott ellen 
\lgyflnallDyi védőiigyvóddel n pestvideki törvónysseknél 
Bónny I\am ill, fl, pestvideid kir. tör"én'ysilék elnökének 
elnöklehI alaIt, folyó hó �.:2-én vette kezdetét. A "ég
tárgyalás, fl melyre száznál több tnnu idéztetett bl' éR 
Ro melyupk eredrul'u)'e elé IlZ egesz orszng érthető Őr 
deklőcléRRol h'kinl, e bó folynnll\1l nlighn fog hflfejt'r.t>st 
nyerni. 
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KÜLÖNFÉL ÉK. 

Egy ártatlanul halálra itéltkártéritéBi pere. Demszky 
József v8sUti alkalmazottat a przmysli esküdtbíróság a 
s.jal atyján e!követett gyilkosság miatt kötél általi ba
lálra itelte. A semmitöszék a semmiségi panaszt elve· 
teUe. azonban a császár kegyelme a halálbüntetést élet
fogytiglan tartó fegybázr. vált"z!att. át. Demszky ugy 
az előkészitö eljá.rásban, mint a fótárgyaláson tagadta 
a cselekmény elkövetéset és tagadása mellett megmaradt 
a (egyh ázban is, a hol annyit sirt, hogy szemevilága 
lényegesen meggyöngült. Ezen magatartása [elhi vta 
ügyére a fegyintézet vezetöségenek figyelmet, vala.mint 
megérlelte ismerőseiben a meggyőződést az ő teljes 
árlallanságáról. Adatokat gyüjtöttek tebat az ujr.fel
vétel érdekében, különösen sulyt helyezvén arra, hogy 
a koronata.no vallomását elleosulyozzá.k. Ez fi, tanu, 
kinek vallomása az itéletre dönt-ő befolyással birt. a 
fötárgyaláaon azt vallotta, bogy látta. 8· fiatal Demszky t 
a caelekmény szinbelyéröl tovaaietni, miközben ez azt 
kiabálta : . Most már békében lehetekt. Mivel pedig II 
megölt a fiá.t röviddel a. cselekmény elkövetése előtt dnrva 
halátlanslig mia.tt kitagad til, ez a vallomás nagyon plau
sibilia volt. A védő az egybevágó körülményeknek egész 
sorozatát mutatta ki, a melyek a koronatanu vallo
mását meggyengiteni alkalmasak voltak. Bebizonyult, 
bogy a ta.nu egy idegbeteg, hiszterikus és legkevésbbé 
sem megbizható személy és hogy vallomása. szuggesztióra 
vezethető vissza. Ezen körülményeknek számos más uj 
körülménynyel való egybevetése folytán az nj, afelvéteI

' 

elrendeltetett és annak lefolytatásD után vádlott az el
IE:!ne emelt vád alól felmentetett, mert most már ugy 
az esküdtek, mint a bírósug tagjai meg voltak róla győ· 
ződve, hogy a körülmények végzetes összetalálkozása 
okozta az első itéletet és még szerencse, bogy az 
itéletet császári kegyelem nem engedte végrehajtani. 
Demszky most a császári kincstár ellen kártérítést kért 
a fegyházban t-ö}t.öLt há.rom évért, felBzámitván elmaradt 
kele

,
s���yét, 8zeméne� gyen�lése . miatti kárát, végül 

a vedoJenek fizetett dlJakllt 18. Az Igazságügyi kormány 
az igények egy részét elismerte és 3000 koronát azok 
fejében kiutalt, azonba.n a ezernek gyengülése miatti 
kárt nem ismerte el, va.la.mint a védő dijait szintén 
nem fizette ki és a Bza.badságves:í:.tés büntetésének utolsó 
b�vát l�v�ná�ba helyezt�, mert ez mint vizsgálati fog
Bag szamIt es nem mlDt szabadságvesztés büntetés. 
Demazl� ezen i�ényei� 8. Reie�sgerichtnél is érvényesi. 
tette, mIre a ReIChsgerlCht a klDcstlirt kötelezte a látáai 
képeBaég keveBbbedéseért ::2000 koronának, a vizsgálati 
fogságban töltölI egy hónap fejében 1 84 koronának é. 
védői dijak fejében H·30 koronána.k megfizetésére. Külö
nösen érd ekes a v�dői díjakra való lndokolas, a mely 
abban foglalható össze, hogy az első elítélés hozván 
magával az ujrafelvétel kÖlt8égét, fl nem szabadlábon 
v�dekezó kénytelen volt védőt bízni meg ügyével e8 fl, 
-SIkerre vezetett véaeJem költsége neki a kincstár által 
megtéritendó. 

Szerkesztői üzenetek. 
Névtelen levelek re, tová.bbá a HzolgálaLtal kfl.llC!<loJn .. 

v,� k" r,U· .. ekre a "r.e .. kt"-Hztij"C:g nem válaHzol. 

Z .. ili mw;;ky dr, nrat klrjiik, I'Iziv(;lIkedjék benniillkr\t IH�Wln 
,J. n. o, I, {,n. kÖ1..őtt f@lk"'e�Di. 

H. �J . .. U. ('ytirtlzentm{lrtfln. Mind Id.rom kózl(Jménve I .. '.d� rko. 
.." tl. �. 11II" lal "'rt;.llm�ny,srGI J,'gk(�zdobb 'rt(;�itv{' leli7.� 

H. Gy. ez. őrmester ; V. A. ez. őrmester : A beküldött nyo· 
moz!lsnak nillcs oly tanulságos vagy egyébként bonyolult rész
lete, fl. moly fl. közlósM indokolttá tenné. 

E. Gy. B. t. lIa a hadsereg tnrta.lékábo. tartoúk, akkor a 
honvédséghez nem léphe� át. 2. Ha közvetlenül lépett a had. 
seregtől fl. csend6rséghez, innen pedig ismét fl. csa.pat,hoz, akkor 
szolgálati idejében nincs megszakitás, tehát BnnBk beszlÍmitásá 
sem kell kérnie. 3. Az mindig az iUetll egyéniségétól és az al
tiszti állományban elöli.lló fogyatékt61 fiigg. 4. A számvivő al· 
tisztnek 70 fillÁr napi zsoldon kivül 35 korona havi altiszti szol· 
gálati jutalomdija van. 5. A szolgálah'ezetö 6rmesternek szolgá· 
lati idejéhez mérlen 35, 40 és 4-5 korona ho.vi altiszti szolgálati 
jutalomdija van. A számvivő altiszti és szolgálatvezető őrmesteri 
állások csak egyéni képesitéshez "annnk kötve. Elóbbinek fel

adata a század számvi\'öi teendők ellátása, utóbbinak pedig n. 
szolgálat vezetése, bizonyos mérvben az ujonczképzés és mind
ketMnek a szlizadraktár kezelése. fl. Jgen. 

A. Dl. csen dör, Kevermes. A múkedvel6i SEinielöadással kap· 
csolatos tánczmulatBágon, ha az nem bir politikai szinezeltsl, a. 
csendőr résztvehet, fl. szinielöadá.sbSll val6 résdvételhez azonban 

elöljár6 parancsno:ksága engedélyét kell kikérnie. 
Savanytl csendőr. A ki rászolgált az ellen6rzésre, a·zt ellen · 

őrzik és ez kötelessége is az örsparancsnokne.k. 
K. L. csendőr. L Ha felülvizsgálatának alapját szolgálatban 

szerzett lIáii.fb képezte, igen, külőlflben pedig csak 12 évi tény· 
leges szolglilat után nm rá igénye. 2. Nem sziikstfges. 3. Éppen 
olyan igénye van, mint a yizsgázott altisztnek. 

P. J. volt csendőr. A kivánt ntbaigazitásért forduljon az ottani 
lelekköny\·i bal6sághoz. 

Biró csendőr. Az az ezredparancsnokságt61 függ. 
G. őrmester, Torzsa. Ö Felsége arczképével /11'.: örsök hh·a· 

talból Iáttatnll.k el, ezt tehát várják be. 
Felvidéld zsnud(u·. A védtörvényutBsitlÍs értelmében négy 

hi csendőrségi szolgálat után az állomúny ilIet�kes csapattesté · 
nél töltendő két fegyyergyakorlat engedtetik ej. 

Abauj őrsvezető. 1 .  :lla·ik. 2. :Nem illetékes. 3. Halált. okozó 
sulyos testi sértést képez. 

:1\losó. A _Magyar mez6gazdák szövetkezetének nyultenyésdő 
alosztályánáh Bud apest, IX. Ikerület, Mester·utcza 6't szám 
alatt. 

C�. Cs. Nincs felvéve. 
J . .  J. 187'2. Ha majd J. ,T. őrmester kérdezi, megmondjuk, de 

önnek nem. 
Argus. 1 .  Az örsparo.nesnoki megbizatásra aJkBlmas nHisztek 

rangsorába még nincs felvéve. �. Ha megbizató.sra alkalmasnak 
lesz min6sitve. 3. Az el6lé ptetéseket fl. kerületi parancsnokságok 
eszköz lik. 

G. ürsve7.etii Papflll\'"a. Közjeményének Inpunkhan helYf't 
nem adhatunk. 

Ercleklődő Privigye. I. Idáig nem tudunk r6la. z. A� n kö
rülményektől függ ; hogy a. mostaninnI mennyiyol lesz előnyö· 
flcbb, 0.7,t még most hf\tfíro7.0ttan megmondani uom lehet. 

L. I". Az örsiroda viJkgitfLsa 6s fütóse trlkilltetében az illoték. 
In:abályzat 55. �·(tnak 4, 6s ll. pontja félreérthetetlen vilúgo!lst\g. 
J.('nl re?dclkezik ; vegyen magának ogy kis fá:radsngot és ol"nslll1 

cl az Idézett pontokat 8 htdni logjo. ad, o. mit tl'iliink kérdezett. 
Egyé bként n�t'liron l1em 8zokás ÍI1teni. 

• 
n. R. A hal{18zati tilalom nyilt vizoken cal'1k a hal6.!l7.alról 

szó16 1888. Ó\"j XIX. tez. 18. §·{Iban rno"'batúrozott hnlfnjokm 
terjed ki. vagyis csak az ezen §-bnn meg�ovef.8tt

' 
hnlfnjok álln. 

nak o. törvén.� állandó védelme a.latt, a többi ha.Jfajokrn. tahó.t, 
ha a halászQ,ti ilzomot n61D tárflulatok gyakoroljl\.k a mely tiLt. 
sll.latok .1l t � J almi \!édoJmot, ministeri j�v/Í..hl\gyli.s�nl, mlÍlI 1lfl.1-
fa.}okra. ,18 ln�er.i 0llzthutik, .- búnníkor lehot halli.Flzni. Az álln Iá· 
:Iflll bal�lllze.h tllaloin n mint az ic1ózett t.o?. 17 .  -:.tl.l1oz flizötl i:!. alath Il\bjegyzothlH ifi IfltllRtjl\k caak a ':lml'lf'li 1.I�)'('k" f' 
terjod kL 
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F E J 'L' Ö n Ő K 
Hélltnlálll_ 

Bcliitalún� . 
I/ap 
A 

S7.óta lúlI� . 

akalJl'z,illns 
rokhK:m 
omo 

- r\ a,-,iralla. 
opron 

- , 
,i kos 
lInktíes 
g'� 
"mo�) 
okai 
!H-rit'" 
('md,· 

�lú�fejt68i batAridö ' l�hS május 

llind a h ílrow talány t mogfejt6k között eg� darab Erzsébet

kir6.lyn6 IIRD8torilllui lIorl'ljegy lú"z kisorsoha. 

LalHlnk t: évi 13. sz.-ban közölt fejtürii k hc]yes 

megfej tése : 

:"'::ÓI"lr;lI.'I , Koró. - S:;,Ílm'tjh1éIlY 

SZfÍllllrlJl; felada I .- • '/'OIIIJ a baJ. 

'J'rc(u ... 
,/I;ut (l I'(/./ ll. 

l1 ... IYl,soll mogfejtetté k :  Ablidsz[\J.",ki Qr�, 'róth Imr. örsVl'zcló 

h.iskunhul/ltl, K\'imosközuploki or,:;, dési or", Alllbrllll P Ormo);, 

tor fizt'Ull rcj, Adamik ol'l'lvozoHi Bilt, jR.no�llfl.lli1i ör�, IÜRS Ci.rözö 

('lionclúr 'l'iullulilla, llocsovitll SI\lldor ez. örll\'ozt,t6 Tlí.pi,illr-olo, 

Yhllll"lr Dúniel jörmoator }(iRl!7.obcD, ewt'zoi ÖrR. SZI�kol)' (irR'. 

Vlíl, Mi!87.R.roa ÜWlOlltor Pozsouy. Pál Illiván C�t,n(Wr SitkoBJ, 
Heikorl IlIh'An tIli Gyn ríl(;1. Iflh'ó,n ön\'o;o:olók nIIta, .Táufi�ln 

H:unuol Cl. (,rlUo�tor \'ó.c1.hnrty(I.JI, lui.,'II!torsócli Ör" . .Il'uey JlÍlluA 
ÖI"1II1'!lter loa Hor.ner J,inos csolllMr Nol'z1op, Uorl-!ely Hiludor 
jl'lrhsOrml'llt4"r ULI", Iloltori t,,., ;\ffl:!yl\r c!I(lmlór HI1IIl�t, Fíd,ilÍn 

hnro ClloIlClőr FIlcsui, J{ori Ktirol,}" júrlJl. Ú� 8mékoly JúnoK M· 
lU('Rtor J{olo1. .. nír, .\ntul ,J'\�Mllíll OIl\h Lflh"{Ul ("!I('n,ilirók Pettnil.., 

J!,·r(lc7.k, :'IJilrltm C8. V{un, Kurilos J"i .. z],; l·lI. Zilnh, l 1{\rlllnn 

h\1.lIof �rll' lIol"czoj{fahn 

1 ki �o,. .. mll (I;,.:.'i';" "'-!.-i ni 1.'1 /J,' ,"Ú/llff to/ll1lll-.. " jl'·'ijt'!llfel 
'1,i1I, II///'(, O/,.,'I/':"'(illpl,' /úsklllll,a/a..,ra rlf;t/ldötlt"lt.-

HIVATALO S RÉSZ. 
SZEMÉLYI ÜGYEK. 

L�gfel8óbb eU.atározások. 

O {·..,ászári é�., apostoli 1.-i,-úly i Fel. .. é!le folyó cn 
április bó 4-én B�esben kell legfelsöbb elbflw.roz8.sát"al: 

altorjai .-lltol'jay Imre 87.redesnek, fi m. kir_ llL sz. 
csendórkerület parancsnokának, hossz,,}; {:.'-i lf.'lybuZ!IÓ 
szolgdlalrt/wl.- elismertfsefil ri 8. oliJ:fál.'l1l /lrtsJ.-ol'ona
remlel dijmclIlesen legkegyelmesebben adományozni 
méltóz!,!ott. 

Ú c.wi:;zriri ,:s aprlsloli királyi Felsé!)I' folyó évi 
április hó l-én Becsben kelt legfelsóbb elbatároza
dval : 

Szék,' I.'I Dénes, m. kir, IL sz. c�t'udörkerületbeli ez. 
örs vezető II-od altisztDek �gy embernek (I vi::b"{ulrist,i/ 
fIu/ci tlleyflleuliseért a:::: eztísl t-:,.d" IIII,·f'rt's:lel legkegyel
mcsebben adomlÍDyozni mcltózta.tott. 

Okiratilag megdicsértettek : 

A m. kir. bon védelmi miniatttr ur által : 
D:lltÍrd SáDdor. m .  kir. lY. sz. és 
B"ia József "\'I. szamu cseodőrkeriiletbeb jarlÍFI

őrmesterek, a közbiztons-ági szolgálat terén hosszabb 
időn át kifejtett buzgó és eredményes mükörlésükért. 

HOl'Itd/h Pál. m. kir. VlJ.  számu csendörkerületbeli 
jnrósörmester, a közbiztODSllgi Bzoljl"lilat tt'rén 2·t- éven 
át kifejtett buzgó és eredméDyes müködé�eert. 

A ID kir. VIII. sz. csendörhriileti pn.raDcllnokság l\.Ital : 
A/�� Géza jártlsörmester. 
Csa.'{úll .János es 
Nal. Mibály eseDdőr ez. örs-rezetók ;  Y�g:ül 
Uusz 'reoöl t.:seudör, men a mult e\' tnvasznu n 

Szamos-folyó kiönté�(' nUn l keletkezett ün·i7.\'eszély 
alkalma.\'at

' 
az emberélet és \"l1,qyoDID(>ntés körül fárad

SRgot nem ismerő kilartá'isld, lankadatlan buzglllommnl 
s fijrfins bator."Iággal közrt'müködtek. miáltal több em
bert az elpu8ztulnl'tól megmentettek s a la.kossllgnak 
jó peldR.t mutattak 

I/a,. .... úllyi Mátyás örmester. 1 6  é\'et meghuladó csend
órsegi $zolgálati ideje nJatt kifejtett eredmenyes mükö
deseért, kiilönösell pedig mivel az I !IDO. évben ÖZt". 
Balogh Andrásné porcsalma.i lakos kó.rnra történt 35UO 
kOl'ona ertékü serteslopli.s tettestit b08s�mbb időn át 
fMadstigot nem ismerö kihtrhi.ssnl. lIrnyedetlen huzga
lommai ás RZltk&rtelemrnel folytatoH n)'omozas Borán 
kiclt'ritette, fi tetteseket az ignz8fÍgszoIgáltatns kezeibe 
juttatta 8 a biinjeleket biztositoltn 

Mrii/'I'(',;ik György csendőr ez. Önil'czetö nyolcz evet 
meghnladó cselldörRégi 8zolgtilati ideje alatt II közbiz
tomui.gi tlzoJglllat teren kifejtett eredmeDyeA múköM
aeért, nemkülönben peldás ml1gayi8(>I�t�ért 

HlPU/,-z,i Lajos ön;v(>zető cz Órmt'Htt'l" 1\ közbizton
sági szolgnlntball hosszabb időn nt tltDl1sitoH, k(ilöuöHen 
pedig lIurtmaon .Jalmh "Ii'!atmari, RzalllY Gczn csepeli, 
valamint Bóth (,ézn tOS tnr,.:a 8zatmliri IlIko�ok kUrlirn 

heued ii li., {Jl'a I l l IU O JOIlO)<, = , 
fuvoJák, czi I llbalmo I. ':b\'�l::'�'�I� 
iill1lHlktidii, (UI'I_'1ltlmfc! IUlnl!:�z(,N'k. D u .  "" á 1 A ' .  t ", k I 

Ehll�I;I..(,II) l.i,zuh!nh'" m�It!ln�u!l iizll'tI f'1\"t'1... 

I Képes hangszer · árjegyzék ingyen és bérmentve, L: L E J{ é S TÁ H S A IU.!':.'.���.·�... I 
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fi mult érben elkövetett különféle lopások tetteseinek 
kézrekeritése. az igazságszolgáltatás kezeibE" történt 
juttatása és a bünje]ek beszerzése körül igen nehéz 
viszonyok között faradságot nem i�merő kitartással és 
szakértelemmel folytatott ténykedéseért. 

Nyugállományba helyeztetett : 

1908. évi április hó 1 �ével : 

( Jrbáll József, m. kir. IL 8zamu csendörkerületbeli 
jti.rásörmester, a ml'gejtett reljjlvizB�lÍlat a.lapjan! mint 
.rokkant, mindennemű népfelkelésI szolgálatra IS Dem 
alkalmas . • 

Vlilaaztolt lakhelye : Alsóboldogfalva. 

Előléptettek ; 

I �08. évi április hó 1 6·ával : 
az öt évi tényleges csendörségi szolgá.lat betöltése utan : 
a m. kir. II. sz. cssndőrkerü)et állományában : 
Jlrl1f!Ji József, Rorolyos Gyula és Nagy István csend· 

örök, rS�Mdőr cz.. Ö'rR1'ezeI67rké. 

Törzsőrmesteri vizsgát tett : 

A m. kir. Il sz. csendőrkerület áJlományában : 
. l lIlal Imre őrsvezető 1 908. évi április hó 8·án _jÓM 

eredménynyel 

Névváltoztatás. 

Kofl.dbeJ' György Vl sz. csendőrkerűletbeli csendőr 
családi nevét, a m. kir. be]ügyminister urnak J 908. 
évi márczius 1: �-én kelt 1 50�1 8!VI-a. számu engedélye 
alapján .l\·lIlosi.·ra változLaLta. 

J-Jotta Márton. \' ll. sz. csendórkerületLeli csendőr, 
családi nevét, a. m. kir. belügyminíater urnak HlO8. 
evj februaT hó i8·án kelt 77 lVI-a. számu engedélye 
alapjan . I!orvál. -ra változtatta.. 

S�gru Adám, VII. sZlÍmu csendőrkerületbeli csendőr, 
e"aládí nevét, a m. kír. belügyminiater úrna.k 1908. ev] 
februlir hó 28·án kelt I I 865/V·a. számu engedélye 
alapján ' Váradi.-ra változtatta. 

Sim6 Sámuel, VII. azamu csendörkerületbeli csendőr 
ez. őrsvezető. családi nevét fL m. kir. belügyminister 
urnak 1 907. évi november bó 1 9-én kelt 1 1 30fJ7/VI-a. 
számn engedélye alapján • ,Székrly .. -re változta.tta. 

11ldJa József, I. számu caendőrkerületbeli csendőr, 
családj nevét 9. m. kir. belügymíníBter urnak 1 908, évi 
Dl&.rcziuB hó 17-én 1 5fj72/VJ·Q,. azám a.latt kelt enge
d�lye alapján • HunY(Jdü ·ra. változtatta. 

Házasságra léptek : 

A m. kir. VI. szamu cHen<lőrkerület ál1ományában : 
AS/J61 Józl,e{ örevf>zetö, Korpádi .Jollinnal, 1 fJ08. évi 

már(�z. �l-éD, Enyingt:n. 
A ID. kir. VII. számu cHendőrkerűlet álIományában : 
.'>::tiilZ Dávid i:írRve.zetiJ, ;\úY!I lJonával, 1 �)08 márcz_ 

"t:�-lÍn, Hz�zvilT08f)n. 

PÁLYÁZATOK 
IV. oazt. ntbíztoai állás Zemplén vármegye törvényhat6súg6.1; 

nál. Fizetés flOO korona. Lakpénz 160 korOna. UtilLtal6.ny a tör
vényhatósági és közutak minden kilométerje ut!.n : kiépitett köz
utaknúl ti korona HO fillér, kiépitetlen közuLaknÍtl 3 korona '30 
.fillér, \rlczinális kö-tutaknál 2 koronD. Szertárbér 20 koronn.. 

Irodaátalány 1 6  korona. Magyar n)·clv szóban és irhban. Egy 
éví ideiglenes szolgálat, ezen belül az eMirt vizsga letétele. J\�r
vények ZempJón " ármegye a1isplÍ.njához t !l08. évi ápriüs hó 
30·ig. 

Egy központi irnoki állás I1orsod ,·ármegye törvónybatósúgn. 
náL Törzs1izetés 1 400 koronn. Lakp6nz ·�20 korona. Négy köz t,p
iskolai osztály. "Borsod vu.rmegye föispú.njához czimzett kérvényok 
Borsod vármegye n-üapánjáboz ln08 május tö-ij".( . A nyugd ijazfLs 
esetében követl,nd6 eljárásra a honvéds6gj Rendeleti I{özlöny 
(Szabályrendeletok) I!:107. évi 14. �y.{uDn.bnn 3R33/eln. száw alatt 
közzétett körrendeJct irányndo. 

Egy egészeégt1gyi szolgai állás Pozsony IIZ. kir. "áros tönény
hat6ságánál. Fizetés 800 korona és 50 koron R ötödéves pótíék. 
Lakpénz 210 korona. 'I'etmészetbew rubftzfl.L :Magyar nyelv sz,j
ban és irásban. J\"émet és tót nyehismeret. Egy évi pr6b asy.ol 
gálat. Kérvén)'ek Pozsony sz. kir. város polgá.rrllesteri hivatnIá
hoz 1908 é,'i wájus l.J6 20·ig. A nyngdijazá1'l esotében köt'etendö 
eljárásrll a honvédségi Hendeleti Közlöny (Szabályrendeletf'k) 
H107. évi 14. szl"l.Inúban 3833.'eln. szú.m Blntt közzétett körrelHle

let irányad6. 

Egy szolgai állás a budapesti kir. Olagyar tndományegyetem. 

nél. Fizetés p6Uékkal 700 korona. La.kp�l1:Z p6t1ékkaI 300 ko
rona. Rubailletmény 100 korona. Természetbeni ruházat. Magyar 
nyclv szóban és irnsban. Számolás elemei. A Rector Magnificus
hoz czimzett kérvények az egyetem rector; hivatalához. l !l08 

má.jus ln-ig. 

Egy irnoki állás a beregszlÍ.szi khályi tör\"únyFlzóknél. l� iz(:téEt 
1400 korona. Lakpénz il60 korona. l\lagyfl.r nyelv szóban és irús. 
bal·. Hst havi pr" baszolgúl at. Nég} középiskolai osztály. Telek
könyvi vlzsga K';rvények fi bcregszá�zi kir. törvényszék ell1o
kéhez 1908 május HI-ig 

Egy bivatalazolgai állás a temesvári kir. itélőt{lblinál. Fízeh�8 
pOtlékkul 600 korona. Lakpénz J,ótMk klll ��.-J korona, CEictlug" 
terDJl!Rzetbcni la.kás. Huhailletmény 100 korona. ':J.lerm{,sloctlJoni 
ruházat. Mfl/''Ya.r nyelv sz6ban és iráshllll. I{órvényr;k n tam e.!!' 
vári kir. il616túbla. elnökéhez 1908 május 1 5-ig. 

Egy irnoki állás az érseknj"\"/i.ri kir. j4r!ÍsldrólI/i.gnál. Filwtélf 
pótlé:kkal IM}() korona. Lakpénz 360 korona. Magyar nyblv sz ... . 
ban és irfi.sblln. Xl:gy középískolai olizlúly. 'reh.kkönyvi ür.sga. 
Kérvények a nyitrai kiT. tönényszék (.lnijkl:hez I U08. é,'i mújul> 
Juj 1 3·íg. 

Egy írnolti ál1á.s II kocskométí kir. jflrlÍ.RbiIóBúgnál. Eizetés 
IJ6tJákkal 1 ·1-00 korona.. Lakpénz ,1-:.!U korona. Magyar n;yeh' szó
ban és írásbau. nárom havi pr6bnszolgÚJa.t. Négy középigkolui 
ollztály. l{cTvénYllk II kecskem6.ti kír. törv6nVIly.ék elnökéhez 1�I08 
májulI 7-íg. 

. 

Egy bivatalszolgni állás a Ralgi,tarjáni kir. jlu.ú.sbh.óR:ignál. 
Fizetés pótI6kkal 1j{H) ko:r·onn. Lak pénz p6tl'kknl 160 korona vagy 
természetboni Jakál!. HnhniJJatm6ny If H) koronn. vagy tennlÍlIzet
bOJli Tuhó.zat. Mugyur nyoh· szóban (-A irAAbnn. J((\rvonyek [I hit 
lassag}a.rmati kiT, törv{,nYRzék elnökóhez lfl08 május I 7-i:.:. 

Egy hivatalRzolgaí liUás fl. gödöllői kir. járlt.flbir6stígná.J. Fizot.:g 
pl,tlákkfl.1 1;00 korona. Bzuh6..Jyszorii lakp60z no koronD- potlJkkn.I, 
vagy termóAzetueni lakás. Rllhllíl letOlóuy 100 korona, vag) ter
r.oéJlzetbol1i Tll há.zn.1. Magyar nyelv Az,lban Ól' ir(,sban. KórHínyek 
a peFltvWóki kír(dyi törvánv87.ák olnökéhoz l !lu8, évi múju8 
hl, 2-i�. 

I 
.. 


