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A leánykereskedés. 

iI'la Spektor. 

Abból az alkalomból kifolyólag, hogy ft szerb és román 
határszélen a folyó évtől kezdődó)eg ismét a csendőr· 
ség veszi át II hatáxszolgá.latot, nem érdektelen meg
ismertetni II leánykereskedést is, mely épen ezen vona· 
Ion folyik leginkább már évtizedek óta. 

A.. délkeleti államok lakói, különösen a törökök, a. 
magyarokkal vivott harczok után tömegesen hurczolták 
rabszolgaságba úgy a férfiaka.t, mint a nőket. A nók 
szepei II haremekbe kerültek, s fl. török csakhama.r rá· 
jött, hog)' ft magyar leá.nyz6 különb minden más 
nemzetbeli nőnél. )lemsokára fl. magyal" leány lott II 
legbecsesebb hadi zsákmány. Midőn a háboru zaja elült, 
s hazánk megszabadult II félhold ufalmó.tól, a magyar 
leány már csak mint váslÍri áru, keresked{'llmi czikk 
került a. török kózbe. A pa�ák mesés kincseket fizettek 
egy·egy szemrevalo leányért, s ft keleti bordélyházak 
tulajdonosa,i is szórták a·z a.ronya.t az ügynök által 
szállitott magyar nőért. Azon lelketlen emberek, a kik 
emberhússal kereskednek, ki nem pusztulhtk még ma 
sem, midőn a l"abszolgakercskedés már az exotilms 
államokban is szünőfélben van. Szégyenfoltja ez a mai 
czivilizáczióna,k, s azt hiszem, hogy el nem fog ez tünni 
még balá.ihatatlan időkig. A lJl"ostítuozi6 szükséges rossz, 
s a leánykereskedés ennek természetes következménye. 
hlzt azonban, ha \'églcgesen megszüntetni nem is, ela 
mersékelni igenis lehet es kell. A leánykereskedes alIeni 
küzdelomnek It londoni o Vigilance Alisoóillt,ionu a kezde· 
menyezöje. Azóta minden államban mozgalom indult. ft 

leitnyl\Oreskedelom ellen, s fl tartott tanácskozásokon 

számtalan szónok és iró igyckezlltt II társadalomra 

gyakorolt f'rkö!esi hatássItI fi leánykcreskcdesnek gátat 

vetni. Párisban 1 90�. éY junil.1s 1 5·én nemzt.ltközi 

tROI\Cskozlis is folyt, mel.y�n bennünket Daumgnrten 

Iz.idor hiros kriminalista ke!lvisolt. Azóta nal unk meg 

is alakult fi �Mngya.r t'Kvesiilet n letínykereskt'(les eHenl), 

melynek b�lyi8ége Bu<1apesten It BÁ.kóczi·uton van ; az 
egyel:iiilet titlUlrll. Latiuovits Róza urhölgy. 1909. évben 

l?::ohnszkn Ottokár szekesfehórnhi püspök vette kezébe 

II leanykerct;kedés elleni küzdelom vezetését, s üjllbban 

Tisza István gróf, volt miniszter, hathatós b\mogatója 

az ügynek. Az ö kezdeményezésére vetetett fel a költség· 
vetésbe 12�OOO korons, m�ly a fent ismertetett magyar 
egyesüle-t rendelkezesére fog állani 

lündsn e czélból alakult egyesületnek munkája azon· 
ban sikertelen maradna. ha nem volnának törvényeink 
és rendeleteink, melyek büntetéssel és rendóri bE'avat· 
kozással is sietnek e' villigmozgalom szolgálat:iba lépni 
és segitségére lenni. Legelőbb az 18G9. évi 3.590. számu 
belügyminiszteri rendeleE intézkedik a natal noszemélyek 
keletre utazásának megakadályozása tekintetében. E ren· 
delet még ma is érvényben van. A nocsempeszet meg· 
gátlására irtinyul tovabbli a hatarrendőrségröl szóló 
törvény végrehajtására. vonatkozó fl 1 ,000, '�JO.5. számu 
belügyminiszteri rendelet ; cz utóbbi már részben benne 
is van a csendőrség részére l.iadott törvényes rendel
kezések kivonatos gyüjtemónyében. A leánykereskedést 
azonban leginktibb az 190R. évi XXX VI. törvényczikk 
akarjtl megaklldályozni. E törvény megalkotása il parisi 
190:1. évi nemzetközi konferencziának köszönhető. A bön· 
tető novella 43-47. keritésről szóló szakaszai súlyos 
biintet€st mérnek arra, a ki nőket fnjmlansági czélokra 
másoknnk, avagy épen bordélyházak részére szállit. 
A régi 5-30 napos elzárás és 100 koronás pénzbün· 
t6Ms helyett itt a törveny (visszaesés esetán) 5-10 évi 
börtönt és fegyházat és 2000 koronától SOOO koronrug 
terjedhető pénzbüntetest mér fl. blÍnösökre, s ezzel 
igyekszik viasznretfenteni a leánykereskedöket bünös 
nzeJmeiktöl. A törvény es rendelet azonba.n holt behi 
marIld, ha nincs szof\", mely azt végrebajtja. 

Eddigelé a haotárremlörseg buzgólkodott a nŐcsempJ. 
szet meggáUásnn. s buzgólkodik még egyidt!ig e1.entul 
is, a mennyiben II vasuti felszálló szolgli,lar.ot még 
tovább is ö teljesiti . .Az {5 múködése\'el a leáuykeres· 
keelők egy részo útirányát Ausztria. HornHország és 
Fimne feJó votte, mert ott nem volt útlevelkén)'szer. 
s ott hamarább tudott át jutni a ha.tIÍ.ron, s bIll- kerülö 
úton, de legaJóbb biztOSIlD eljuthatott keleten levő vég· 
czéljti.hoz. A vakmerőbbje azonban szerzett útlevtflet is, 
úgy a maga, mint a leunyzó részéro, sót azon kísérd· 
nek is, ki R len.nyt a határon átesempeszte. Egy leany
kereskedő pelcil\ul eveken at itt ln.kó nőtestvére r6szértJ 
kárl útlevelet koletrtf, ele nővére belYtJH II csempeszott 
leány utnzott. A hahirnmdőrsegen kivül (l lcanyke.res-
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kedés meggátlása végett szerep jut a csendöl"ségnek is 
az egész YOllaloo. Tudnunk kell, bogy egy a központ
ból, például Budapestről irányitott leányf.lhajtásn.k a 
vidékre is elágazó azerv�i vannak. A vidéki cseléd- és 
helyszerzö intézetek es a szegény belytkeresö leányok 
szá.llásadói válogatják ki az arra való anyagot. A melyik 
leányzó nya-kas s nehezen csalható lépre, azt fokozato
san viszik a bün útjára. Elóbb a leánykereskedö vala
melyik büntársához állitják be szolgálatb •. Itt folyik az 
atalakitás, a leányzót h-iöltöztetik, bozzászokhuják a 
semmittevéshez, s próbálgatjá.k a bűn útjára csalní. 
A melyikben van va.Iami banganyag, némi hallá-si érzék, 
azt egy zongoramest.erbez viszik, ki néhány magyar 
nótárll tanit jn meg öt, bogy azután mint artista vala
mely külföldi orfeumba is elhelyezhető legyen. A leány
kereskedő el-eljár a vidéki Celhajtókboz, s kivalnsztja 
ft készletből a neki megfelelőket. A leánykereskedö rit
kán viszi magával az ö8szegyüjtött )eányz6kat, mert tlZ 

feltűnő volna, banem a hatá.ron -való atszallitást e fel
bujtók hozzátartozóira bizza. Ezek azután vagy kerülő, 
csempész úton, Yagy ál- esetleg férfiruhában is. avagy 
más részére kert úUeyélll�1 törekszenek át jutni fi hatá
ron. A leánykereskedö legfeljebb oly nővel kol útra, 
ki már idehaza betanulta szerepét, s így útközben nem 
fog nehézséget okozni, ha. a határátlEipésnél rendőri he
avatkozás zayarja meg őket. F..lZ már csak jobbfajta áru 
Jebet, S a szinésznők, artisták, neYt�lönők, gépirónők, 
üzleti alkalmazotta.k, avagy varrónők sorából kerül ki. 
Dyenkor a leánykereskedő első osztályon utazik. s mint 
ro�lTDás. tőkepénzes útközben jó borra"alókat osztogat 
fi vasuti kalauzoknak. 

Vannak esetek azonban, mikor a leanyltereskedö első 
osztályon egyedül utazik, bogy ne okozzon felt ünest 
azálta� hogy no van kiséretében ; a leányzó pedig 
ugyanazon ,'onat valamelyik II. '\"agy ill. osztályu fill
kéj ében huzódik meg, s kérdezősködés esetén azt adja 
.Iő, bogy külfőldön lakó rokonaiboz utazik látogatóba. 
A leánykereskedök nzonban áldozataikat az úri osztály
ból is szedik, csakhogy ilyenkor más-más úton kul i ' fi, 
leányboz hozzáférkőzniök. Hangzatos néyvel, gavallér 
fellépétu;l:ll udvarlókkónt lépnek rel, s házassági ajó.n
lataikkal elcsavarjá.k fi, szerelmessé vált leányzó fejét, 
B &zubin megszöktetik. 'Van olyan is, a ki házasságot 
is köt, R nem átalja most már saját feleségét aru ha 
bocsátani. A menyasFlzonynyal avagy asszonynyal kéj
ut!l.zásra indulnak Olaszországba, de onnan az út nem 
haza vezut, banem Törökországba, Purzsiábn, Orosz
országba, Egyptomba avagy valamelyik éRzakll.frikai 
vagy kiHáz!iiai kikötővárosba. Olykor az út még bosz
szabb, mort óriási a kivitel Al'gentiniába és Brnziliába 
is ; az fjlőblJi allamba. az elmult évtizedben fj8'\. magylLr 
leányt csempésztok ki. A leánykereskuclök leginkáhb 
Erdélyböl, MlÍrumll.rosból és a felvidék egyéb mCb'Y"ioiből 
sz�dik áldozata-ikat. Délyidéken Tcmes'\"�í.r II l�anykf\f�s-

kedés góczpontja. A fő közlekedési útvonal a Duna s it 
kivitelben fontos szerepe van Triesztnek is. A külföldi 
kikötők közül Marseille, Antwerpen, Hamburg, Bréma, 
Liverpool és London Délamerikába szállitják a leányokat. 

A középosztály leányai akkor mennek leginkább lépre. 
ba otthon rosszul megy a soruk, p. o. mostoha anyjuk 
mellett nem akarnak megmaradni, S a mint maguk 
mondog�tják, inkább elmennek szolgálni. A leánykel'es
kedők összeköttetéseket tartanak fenn vidéki kereskedők
kel, korcsmárosokkal, mulató- es Bzállóbely tulajdono
sokkal, pinczérekkel, kik a közönséggel való folytonos 
érintkezés révén sok minden csalam ba.jt tudnak meg, 
ismerik a fiatal lányok hajlamait, s a. ltémszemlél'e 
érkező utazó ügynöknek bőséges informácziót nyuj tanak 
tapasztalatailuól, s megjelölik nekik a helyet cs módot, 
mely sikerrel kecsegtet. Néha a leánykereskedő házaló
ként járja be a vidéket, s mint ilyen szerzi meg a 

belyi és személyi ismereteket, s szövi hálójába a mit 
sem sejtő hajadont. 

Egy vidéki adóhivatalnok elhnl:ilozván, özvegyén kiviil 
öt leánya siratta. A csekély nyugdij a lehtltö legszeré
nyebb életre szorította a családot. A legidősebb gyer
mek Klárika, a kisváros rózsája, enyhíteni akarta édes
anyja nehéz aorsM, s váltig hangoztatta, hogy szeretne 
nagyobb városban valami álláshoz jutni, hogy meg
takaritott pénzecskéjével segitse testvérkéit. Kivánsága 
fokozódott, mikor Mózsi, az ismert házaló meglá..togartta 
háli ukat a gyászév alatt. Épen a házbér esedékességé
nek idejében érkezett meg, midőn az özvegy és ft szép 
Klárika azon törték fejüket, bogy h onnan is lehetne a 
házbérl előteremteni. A pirosra sirt szemek figyelmessé 
tették Mózsit, ki érdeklődő arczczal hallgatta végig a 

nagy nehezen előadott panaszt. ]�rtett Mózsi ahhoz, hogy 
hogyan kell a nőket vigasztalni. Féll'otéve árui t, elő
sze{Ue ékesszólását B minden rábeszélő képességével 
sikerült rá.birrria az özvogyet, hogy a szép Klárika 
Pestre egy úri házhoz szegődjék nevelőnőnek. A bá.zi
asszony gazdag, dc beteges nö, az úr finom omber, 
s csak egy 1.isleanyka vau II családba.n, ki Khiríka gond· 
jnÍl-n lesz bizva. Aggódott az özYegyass7.0ny leánya 
jövője és sorsa miatt, de Mózsinak segitségére sietett 
maga Klárika, a ki kijelontotte, hogy ő elég erősnek 
órzi magát alTa, bogy a nagyváros romlott. orkölcsúivel 
szembe nézzon, s egyébként idegenben és nagyvárosban 
szivesen áll szolgálatba, mert ott legalá.bb nem iRmeJ1 
fJcnlü sem. 

Mózei ráadásul nyélbeütötte a lakbérkérdest. i s ;  II 

báziúrna! egy hónapi haladékot járt ki. Ma,id olkiildi fi 

hianyzó összeget Klárika - mondá - az első bftn 
keresményéhől. Mózsi távozása utú,n cAflkhn.mDr levél 
érkezett Bndal>estről, melyben [lZ njAnlott helyre sürgő· 
f!;en hivják Klárikat. Bzcg';'ny leány c-gyediil teHe meg 
az utat Budapestig, utiköltségét jöveneWbeli gazdájn 
küldte meg. Pesten egy beteges ltinéz�flésii nŐ "árta 

,�--��--��>=����-��----------------� lHa fáj. a feje' �:sz
(:�fj:t\;Z!:�n���em Beretvás-pctst illát

"' 
IllBly 10 percz ala.tt II legmaka.csabb migraint é8 rcjfájást elwula8 t' _ A IT 
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egy filLtal úTraj, kikben a kapott leirás utan jövenclöbel 
kenyérad6ir& iemert Kh:i.rika. 

Az első hét után boldogságtól sugárzó arczczal i rt 
haza fi leany, s örömmel jelezte, bogy igen jó helyen 

van, s úgy bánnak vele mint a himea tojással. Dc bi
zony több levél nem jött. Szegény lán.v a második hé
ten gazdája. szerelmének lett áldozata, s egy alkalom
ma] lhnője akkor lépett he épen Klárika szobájába, 
midőn a férjluam javában ölelgette. Egy kis rögtönzött 
botrány után a férj fi leánynak szőkést n,jánlott, 8 az szé
gyenében nem is választhatott egyebet, minthogy gaz
dá.ját követni fogja akár a másvilágra. Követte is, de 
csak Konstantinápolyba, ott egyszerre eltünt előle gaz
da.ja, s helyét egy muzulmán váltotta fel, ki a 1elkében 
meggyötört leányt egy örömtanyara vezette. 

Klárika gazdája duzzadó erszénynyel tért vissza Pl'stre, 
s ott ölelő karokkal vnrta feleségc, jolJban mondvfl hűn
társa, ki nem volt más. mint egy özvegyasszony, lá 

úgy állott össze a lelketlen leánykereskedövei, bogy 
együttesen kelepczébe Gsalják a nagyvárosha kivánkozó 
.idéki ll:!ányokat. Klárika sokat sirt fogságában, s olylwr

olykor odavetődö honfitársainak elpanaszoltn sorsát, de 
hiába. Rabszolgaságából még az osz1rák-magyar komm
látus sem tudta kimenteni, mert mire keresni kezdték 
a hatóság emberei, addigra eltüntették, elszállitották 
más bordélyházb.. Ott azután ütlegekkel le8zoktatták 
a panaszkoc1á.sról. Sz�geny menekülni dehogy is tudott; 
nem volt s�mmi l)énze. mÍnden keresrnényétöl meg
fosztották, mert hiszen annyi adóssága yolt szegénynek 
• bordélybáztnlajdonosnál rubákért, ellátásért 8tb., bogy 
nzt sobn sem lett volna képes kifizetni. A szabadulás 
órája csak akkor ütött, midőn arczáról lehullotta.K II 

szépseg rózsái. Az egykor viruló szépségü .. HungarIlJl,  
így nevezték az örömbázban, mint egy szálló Fizoba
asszonya. fejezte he szánalomra méltó pályafutását. 

E1tünesQ 6ta Mózsi sem járt mar fi vidékr� bázaini, 

han�m boltot nyitott valamelyik fővárosi negyedben. 
Egyszer Klárika. anyja levelet is kapott egy ismuretlen 

• jóa.karójátóh, ki arról értesítette, hogy leánya a. Du
náha ugrott, pedig e level csak megtéveszteni aka rta, 
hogy ne kereatcBBe Klá.rikát, 

Yannak azon han esetek, a m.ikor II s7.ülők óvatosság
ból kórdésflel fordulnak leányuk sorsa miatt a hatóság
hoz, s ilyonkor sikerül is ft leánykereskedő lelepler,ése. 
így nemrégiben olyashattuk a lapokban, hogy egy }pliny 
Bra�sóból urr6l értesítette szüleit, hogy ott megismer
ktlddt egy dúsgazdag pcr7.sa kereskedővel, ki megkérte 
kezét , 8 íj a. szép idugennek igent s mondott. Kérte a 
f�jgyhtlz �zülöi áld�só.t es beleegyezését. Az óva10s apll, 
kínek lcanya meguta vőlegényo nevét is, kérdést ín té
zett a budnpesll á\lamn·ndőrseghez, hogy adna falvilá
gOBitlhit az ill�tö perzsa kereskedő kilétér61, B ime rÖ. 
videBen megérktJzett a Bzenzácziós válasz, bogy az illotő 

egy sokszor büntetett és igen veszedelmes leánykercs
kedő. A:I. apa megkeresésére a nöcsempészt akkor fog
ták el, mikor a mitsem sejtő leányt egy bérautomobilba 
ültette. hogy vele átszökjék Romániaba. 

Tagadhatatlan, hogy a budapesti államrendörségnek 
nagy érdemei vannak a leán-ykereskedők leleplezése 
körül. Hatbatós fegyverül, a pontos nyihánt.rtás, mit 
kiege8zit a leánykereskedők fényképgyüjteménye. Ilye· 
nekkel kellene ellMni a batárszéti csendőrörsöket is ; ft 
dolog kőnnyen menne" mert hiszen a fenyképekot 
könnyü sokszorositani. 

A leanykereskedő többnyire egy kifogastalan öltöz· 
ködésű és viselkedésü, több nyelven beszélő gentleman 
benyomását teszi. A nyelvismeret tájékoztat arra nézve, 
hogy hová és mely államokon át szokott n leónykareskedő 
utazni. Vonaton, hajón 1. helyen utazik, a határon 
újabban hérautón igyekszik at j utni, s rendőri beavatko· 
7.ás esetell igen kih ivó es erőszakos madort tannsit, hogy 
ft bizonytalanságban levö rendórközeget fl. további t'l· 

járástől elrettentse. Leánycsempészetröl különben csak 
akkor lehet szó, ha az áldozat tényleg szép, mta·' hi· 
szen a esunya, a ven, keleten sem l{ell senkinek. A leá
nyokat sokszor k�ritönő kiséri, köznéven kosftrns asz
szony, ki nem egyéb, mint egy ldérc10mesült kéjnő. 
Tudn.kozoc1áskor rendesen azt hazuc1ják, hogy a leányt 
rokon ukhoz kisérik, vagy hogy a leány varrónő, ne
velőnö, énekesnő, kit meghivásra allmtmazásba visznek. 
Ajánlatos úgy a leánykoreskedőt, mint IL kosa.rlls asszonyt, 
s a száll itott nőt külön-külön kikérdezni. Néhány ügye· 
Ben feltett kérdés után mihamar lddorül, bogy a leány 
faglalkozlÍsáról elmondott dolgok meseszámba mennek. 

A varróleány kezeit kell megnézni, az énekesnötöl egy 

hozzáértő egyén által a ha.ngjugyek ismeretéböl kell vala
mit kérdeztetní. Xevelönöktöl képzettségük és szolgálati 
alkalmaztatásuk okmányait k�ll elkérni, 8 alaposRn át
vizsgáLn i, mert ezek között sok fi hamisiwány. Útleve· 
lek átvizsgáJd'Sánál követelni kell a so.já1"k�zü alá irást is, 
s azt ftZ útlevélbe bcjegyzettul össze kell hasonlítani . 
'l'nnlÍcsos azonkivül mindegyjk bez ]{ülön- külön kérdést 
intézni. azon város és utczára nézve is, a hol végezéI
juk van ; rokonság emlitésekor a rokoni YÍBzony erede

tét ken külön-külön megkérdezni .  J�gy "Ik.lommal egy 
leáuykereskedlí útirányát arról tuc1h\k .meg, bogy nagy 
mennyiségü perzsa pénz .-olt ;(nála. A lefi.nykereskc· 
elők olykor a látszat keelveéJ·t olyan foglall.:ozást is 
válla.lnak, me]y alkn,}mns arra, hogy a gynllut rólul1 
elterelje. 

Vnn a leánykereskedök között hlÍ�Ht.ló, t t>j Iwn:>skeclő, 
ügynök, ócskás, házmester, női sZllbó, holyszerzö, lmln
posnő, sZlÍllótulajdonos, korcsmlÍl·ofl és még sok olyan 
foglalkoztísu, a Idnek alkalmI'\. '"nn a nökkel érintlwzni. 

Yonlltolwn való utazá8núl II lcánykoreslwdőlwt és ki
séretüket a vasuti Imlauz figyelheti meg leginl{ább. Bz 

QB U T O R ké"pé,,!rt v. részletfizetésr. Isgjnt;nyoBabb óron B U T O R� EHRENTBEU ÉS renHS TESTVÉBEKNÉL BUDAPEST, VI., TERÉZ.KŐRÚT 8. SZ. 
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�1.�lrÚlt;l bó"lllknlntok. 

A c!lá�záI'Jlillg\·iuok kőltóh(llye. 
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11'gtöbbjl".t mnr sZl,m(Hycst'D i s  iRmpri. I�"" ('riotkl'zéat 
ft-hát " tt.kintlllbcD a knlll1l/.okkn1 ul nc Illuln"z�zuk 
(ponlarluni, nt' itl to!om nrt (lZ ('Iüyigyáznt. meri konkoly 
miotll'llütt aklld. Eg-y Rl1mlornmtll 1\1. egyik kabul. illőn
kent Hukal"l\sthól lev{'h,t kapot! t'gy h"lnykcrcskl'oötöl ; 
azon vonalon pt·(lig, mulycf az illeto knt.\uz kis{:)'t, e�y 
luáoykcrl'skt.d(ossl'l f,'YalluDitutt romáu úr is bzokott "nit 

utnzni. Később kisült, hogy a h:nDykl'fl.'skcdö oi'-I'rt k· 
Vl'Iczdt \'(')e, hogy mC'gtucljo. ho:,:(y ft kalauz melyik \"0-
outtnl (og ml'g:int utnzni. ho� ö is aZon utuzva hiz
tODl�Á.gbnn 11\heS8t'D. Érdekes [l lt.·ánykercf>kt'dők láviru
tozásniuál hnszmilt titkos Dyl'l�pzl,t is. Egy alkalommal 
pl. nl. egyik l('ányktlrl'�kerlö il köntkl,.'zö tnvil'ntot 

Ez n \'t'lratlnD gyászhir egészen lt'sújtolta a fűszereRl 
es önmngáh61 kikeh"ű. cSllk felig felóltöz\To rohant a 
I'zörnytJ. zi\'ll.taro,", Hötét cjszakliban II tölük félórányira 
fekvő nullomba, hol nö"ére lakott, hogy az esetröl köze
h.bbit IJlcp;htdjon. 

Millt!in a !t,Ul'lijjk II füKzerpst ilyen körmönfont ogyn-

nJtn r.l : 
• \(e�prkezl'lll 1, hurdó mngyar borralM, czzd j"Il'ZDi 

akarta, bngy negy magyar lt·ányl hoz mnga\'lll. 
Hatb(ltil�nn korhitozDR a kanykt'resket1(Íst az i"" ha ll. 

{'seli.rlküzntitést és belyszerú·-;t, mint lIZ Ill:\r nóbol 
�zokúsbao if' VI\O, a !"(.lQc\őrseg kezl:'lné. A lldyl'izefí,,:ök, 
kíhordónék es II szli.lh\sndúk igy nt·m élocnek \'issza n 
hozzajuk forduló h'ányok jóhis7.,·miiliégóv(.1 ('s tájókozo.t
laoRágttvnl, 8 dolgos kezük htllYI.·tt Ill'm hoznák áruba 
b{'l·sülctüket. 

A }r'ó'nykereskcdö figycltlmmel kiseres(' közbon azon
Lan óvakodjunk a túlkapásoktól, s no nézzünk mindC"n 

' férfihen. ha nővel ntazik, 11.·lÍ.Dyker(\skedöt. Volt rá osat, 

bogy egy ezredorvos polgán ruhá han púpos nővére tár
sllsngában "'il'Dbe ulazott, 8 úgy öt, mint l'gy szahó\' 
kl 5U ÓVl'8 és má�fél múzsn súlyú faleségéH�1 küJön fül
kóbuD utllzott, nötijcmp�Rzt·kn(lk néztók ék igl\í'.olú!Ull 

szólitották. 
:\emc!iak fellu\hOTor\ást keltl'nl'k nz ilyen mcg�ryanll

silások. hanum egylIttai ne\'etsi>gesekk(� is teszik az 1:'1-
járó közegeket. 

Manapf;ág a leán)kercBkeMt; nemZl.'tközi híin8ZÖYC!t
kezetté alakult. 8 nz ()lleDc ,"aló kÜ'l,clHlnm et-D'si'�es 
barczra tömöriti az f"'rlll'hlt lilll\mokal i!:i. A" \'czér-
8ZerElpet An�lia, �úmot- PH FI'aDczitlorl-izá� viszik, dc 
mert nagy mertékhcn órfh·kt·lve \'R.,..ryunlt mi js, II har
noftok sombó} ki tlem \'onhatjuk mngllnkat. KüzdjülIk 
n mngyar nep hl'('�ulcbjérl, II magJfil' hmyukert, II m,Li 
kor f'ztlnalomrn ml'Hó ru.bi"lzolg:i.ic'rt. 

ÉB.DEKES NYmroúsolc 
Az ;Íl'uló zsebl{endö. 

Ida !Ifik. 

furtsá.ggnl lnká�áhúl olc!;altó.k, nem ili h�lüntv(\ 81. asszony 
uttll".t.>t, munkához látlak. 

Alig voll II (úHztlr08 l UO 1ópésnyi hb'olságban Illizálól, 
botörtók a halószoha ablakát, heves csörr('ués hallatszotl, 
utána {lrö�zllkk81 mcglazítolták az ahlftkrácsot. Az asszony 
fi különö" zajtól megijedvt', az olDclt,tro m(\ne�ült. hogy 
gycrmokloit es mngat II zart ajtól{ mögé blztollságba 
lwlyezze. 

Az ijedscgtől ffil'gbcnulvn, �eg:elyért sem tudott kiáltnni 
es ily bl'1ywtllt'o t'gészoD sorsának volt ki�zolgáltntya. 

Pár pt'rczl'e l"Ii a tottcHek az nblakon ken�sztül beha
toltak II hálószobáLa, a szekrények�t feltörték, m indent 
kikutattak és egy Ü\"C"gszekrenyből az ott örzött ;j()�1 
forintot es az l�ladott árukból befolyt oprópl>nzt elraboltak 
fo; II zsákmlÍnnyal a betört !lhlnkon k(·!'esztül elmt'nekültck. 

J{özlwn l��eszon ütáznl él:i kimerülve elprkezett a füHze· 
rt'S n malomboz, boi flZ ott foglnlfltoHkodó molnárlegcny
töl IpgnngJohb ámulat inR , megtuclta, hogy nőv('re jó 
('gé:->7.segben fi Iszik és elir.eágáhlln tiincs meghalni. 

Mo",t ijl'dt clmk meg igazán il rűszeres és rOFiSZ sej
tt.'lmektől gyötÖT\'t' lu\za sitltett. I1ázához érkezve, rette
noh's pusztitást látott ; nz Ilhlak fl földön hevert a há16-
B'I.ohában a legnagyobb renfletlt'nség uralkodott, [l szck
ronyak fel voltak törv!!, mindenfele ruhadarabok a földön 
szana!>lzét dobálvn ós az egeRz vagyona, nehezen össze
kuporgatott k',zpénzc hiányzott. 

Feleségét ájultnn találta az emeleti !;zobáuan, gyor· 
mokoivcl elzárva, 

:\. káro� sietett az ügyet a ('sendörRégnck feljchmtoni. 
Z. órmelitt..·r egy csondőrrel azonnal II teU szinhclyáru 

IDf"'nt, B. bal megá.llapitotta, hogy a b/.törósL legnllíbb ltót 
személynek kelleU ulkövt:ltuip, mivel egyn�k az en. ... Jl· 
ke,'és " 011 abboz, bogy oly rövid idü .Iatt a jól elzárt 
ablakot kifeszítse és ft. rllcliot is kiemeljp. Az örmcstor II 
aúnb",lyen egy, a tettes által elveRztett nemesi koroná-
\"[ll himzett batiszt zsebkendőt is talált. Ez volt az egytlt
lCD bűnjel, mely uhin 1\1. ismerotlCln tdt('sek kinyomo
ZÓ.S8 uhin lri.thlltott. 

Bn.r a házhoz kör.el fek"ö luczernáshan frilSs láhnyo
mok voltak, megiH lob(ltcth'n volt n toh·a.joknt üldözŐbu 
Y('nni, mNt t· n.vomok i-Iokfelé !igazt ak és úgy hit,"zik. Il 
tett 0'" id tal súmdékoRan volt t'r. i�l)' {'sinúlvn, hogy (élre
Vezesse <'li megtévl'szsl.t' ülc\özóit. \1,.gntllltlzitAtto t\ do 
got HZ is, ho$.(y II kárOl:iUltnk 8('nkin' �t'm gynnakodttl"k 
l'� az. iíl'mf'stur kénlt'zősködeseire II IC'gcsllkt>lyehb foln-
IllgOi!ltnssnl �I'm l'Ií'.olgálhlltl nk. 

Hogy az. ily körmönfont és kihívó arczáthu\I;ii.gglll 
I<lkii\"t'tett lopií:it CHflk olyanok Ii:övt"th!!ttí\k el, Idk fl lJliz 
köriilmén'yeiYIJI nagyon iH tiMzhíhan llJbeHl'k, kót"(ogto
lt'11 volt. 

" " �t...m. i� ol� r�.w·n tortÉ'ut. "E�y r.i�"att\l"o)j r.j�zakún ugy eJf,,1 tájban H. fll"'zcre� ff)hl�Zll1h 11l lmsllnnk ahlakán htlVf'!"lElD kopogtak. A fÜ�Zl'I"f'H ('H rl\ll'ségt· fl'lriadt lilrn:.íbol · 
fl f<;rfi kiugrott az Ilhl)"lJúl f"'ri IlZ ahlukhoz 8znlndl, II ki\"üi áll6nak o�lakilíltCjtt : .\Ii haj \'un '.'4 E�y hang Ilzt vala" I-Izoltn : I En va�')'(Jh. aie a lliht""I'I,dlwz, megul iiltl' 1\ 6'1.118 . •  

A ;;"  ott reh'jtdt :f.st'hkendórő) az iirlll6Hll'l' mindjárt 
gondoltll, l"lOAY fiZ lopott. �yumozRs közbl'n bonézl,tt " fi 
Jwrn 0l'tm Jóhh'ü út1'llpl�r6hCjz, lui.thll megtlld tölf' \'alnmlt. 

Az útka.pnr6 lR.h�úhnl1 ntt hlhUták nnnnk ):I (ÍVt·s 
lpúnyüt, kitul szüll.i c.l,.tmódjáról h:r.rrlozősl,ödtl·k. A gyer
nlf'k iJl'ömtöl �u�át·7.ú III"{'zeznl b('HZ/'ltl' IlZ örml.�tl'rD{'k. 
hng)

� 
ü ma. liÍw'lloll'Hl'n lu\nH kl\poH l'l'gg(·lirtl 1'1' t\?ülci 

flzt �"s . mo�(��ák, hllgy l'zC'nt lll johh napolmt fogn nk látn
,
l. 

Hund 1110 lI1uh!l hn.znjölt az lltkupllró f(.loRége t'� 

PO LGÁR SÁN D O R  
orvoli mOIur· �I kötszer gyárolo'l 
telep.; Bpe,t, VI !',Er18ébel.körut 50. 
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midőn ml·glátta flZ örmCl�tcrt, megkérdezte jövetolének 
oklit fl nélkül, bogy nrczBzioo r.sak ('g)' bajHzálDj'it is 
vúltozott volna. Azon kórdesI(', hof,'Y nem-{' tud yalamit 
a mil ijjó} töJ1ént lop{l�ról. az összes Fizentekr� f'f:lküc}ött, 
hogy oem turl II dologról . Az ónnCF>ter vl5lotlcnü! észre· 
"ette, hogy az asszony Z8l1bébö] vnlam i t:íZÖvotcRomag 
kltDdikál ki, ft,zonk iviil czukor és kávé iR vol t  benne. 
,r�gkérdúzte, bogy miért lptt épen ma ilyen i lyen 5Z0-
katlaD bHásnrJ iu;okat -; Az asszony D,yugodtan Slzt feleli, 
hogy ily jl.lentéktelen dulgokat gyakran , ''sz (is bogy 
miofhm gyanut elhitritflOD magától, minden felszólitá" 
Dc·lkül mf·gmutatta ogéfiz megtaka ri tott pp,nzót - nef,'Y 
korom í.t. Ennek daczára az őnnest4.1l"ben mindinkáhb 
úrhJlödött az a gyanu, hogy aJigbanem az utkaparóék a 
tettesl<k. Egyedü l rossz birükre támaBzkodva, húzlmta-
1ú5t ta rtott az őrmestf·r, de mind�n ereclmóny nélkül. 
Hr.1IÍtta . hog,,, igy nt'ID ugras.z.tja k i  a nyulat a bokor� 
búj, más módboz folyamodott (( .. bát. 

A tett színbelyl-TJ talált zsebkp-ndöt {·s1.revi-tleniiJ n. 
HZl'krrnybon talált szennyes ruha közé dobta és aztán 
m;ndt<n egyc!1 darabot, mjn!ha jegyzéket akarml róluk 
készíteni, Rzámon kc'lrt. Az asszony minden dara.bról 
gyanutla.nul adott rdvillÍ.gof)itú�t eR" 

midőn az emlitett 
y,s{'hkondö került kezéb(', arról minden izgalom nélkö1 
.. lmondtn, hogy �zt férje m ár régebben találta valahol. 

Ezalatt meg6rkczett az utkapnró iR PS ugyannzt fi reJ· 
yilágositá.."t adta a zsel,kendőről. Most már n�m titkolta 
többe az Őlmestor, hogy .�z;t a zsebkendót ö a. betörés 
bzinbelyén találta és kövlIteltc, hogy adjak ki azonnal 
• Iopolt penzt . 

Daczára a bizonyiiélmak , nem akarta fi házaspár tettát 
b(�va.no.n:i, mindketten megmaradtak a. taglldáa m�llott és 
azt moncltak, bogy a zsebk�ndőt gyarmekilk vesz ithoHe 
d, 1rinek utja arra \'110 az iskolá.ba és aztán valuki 
megt.lálb.tta. 

Ekkor eszébe jutott HZ ölmestemtlk, hogy II ]ukúMzoba 
kti.lyhncsö"ét m�g n(-ro vizsgálta meg j kivülről benyult 
a ('sőbu es igen nagy ,"olt a meg]e.petes(', mikor abban 
« mben kézre bukkant ; gyorsan vÜIf�znhuzta k(,zét, a 
Hzobába sietett rfol ojj látta, hogy az asszony helülről 
k inyította a kályhae,ö tótejét. 

E miatt kérflön� TonÍll (lZ örmestl'r, mire az asszony 
IIzt a ravasz Jnhntségel hUfiználta, hogy vi láhritaní aJUlrt. 
VI' miwl Hummi yihígitó ('Azkőz D(>ID vol t JwzólH.-n, két
sr',g nem fert hozzá, bor:,ry az ass-zony ft <:IHluen elrejtett 
pr'llztárczát nkarta magához venni. 

)lilHJr é ... zr.·,'ettp, hogy az őrmester Bzemó)ymotozú6t 
ukar ta rtani, 'kiszaladt ft I"izohlÍból a konylu í. 1Ja is becsapta 
mnga utlÍn az ajtóI. 

. 
A el;/lndőr, ki nzf.thllf az utkaparót ürir.tf� fl m(,l Jék�zfJIJá�mn, az aH�r.ony utón flltott 6H m{'g jókor {'JCijíptú 

ot.  rLlJkor fi KVJ;éL" n J.�vf.i tárgya.t kidobta az nhlnlwn. 
Az ablak alatt mf'g it; 1alálillk a pé-n:dál'ezlif :,on frt. 

lnl1/l1nmmaL 
A búnijlS h�zaHp{lr I'l ffJE.(ututt s fl l,iróslÍ.::''Ilal< atlldatotl. .\ fl.\'omonH;! Ug-ythl'll \,pz(·tdt örm(�!'>ter dicsérő okir3' I IJI Iwpolt. 

ÁUl'ALÁNOS ISMER ETEIC 
A 7, al'"nY�8()1{ éleLóhőJ, 

A hetvenes éve� I:Ilej�D tör1:ént, bogy II Wbitewoodot 
és JJea.dw?odot oS8r.ekötlS kIS patakocska partjó,n egy bányász pJbdnt mos. A lek.te fenyök között l ágyan 
suhant keresztul II Hzel. A bányli9z pompásan aludt a 

patak parlján s mi dőn má.nap relébredt, csodálkozva 
tekintett .zét_ A kiiál •• elragad6 volt. A bányá.z egyet 
nyujtózkoclott, majd elövetto II magával hozott kis 
szitát • a patak bomokjáb61 egy maroknyit rádobott. 
Midőn megmosta a homokot, szeme felragyogott. Arany
por leküdt olőtte, melynek értéke körülbelül egy dol
lár volt. 

A bányá.z pár napig tartózkodolt a patak parlján. 
Sok aranyporl gyűjtött • elrejtette • rekete fenyők 
között. A gazdagsllg büszkeséggel töltötte ol. Pár n.pi 
tartózkodá. utón átment Wbitowoodb. és elmondta, bogy 
gllzdag arsnyérre buklullnt Dsadwood patakjának a part
j án. A következő nap már több ember pr6bál t szeren
csét .. patak partján, majd ogyro többen jöttek é. lLZ 
első aronyti.áBt61 .ztlmitott öt béten belűl koresmát 
állítottak fel Deadwoodba.n. A korcsma tulajdonosa a.z 
a. bányasz volt, a ki először bukkant aranyra. A nevo 
Tom volt. Midőn megnyitotta a korcsmájá.t, Ő voU az 
egyedüli háztulajdonos. Harmadik éjszaka már két szom
szédja ,,"olt, egy hónap eltelte utá.n tizenhat. 

Deadwoodnuk igen rohamosan híre terjedt. Nom ma
gát Deadwoodot emJegettéJ{, hanem II �Fekete hegyekeh . 
A rehl. b egyek mesés gazdagságáról csodás bir.k 
fJzá.myalta.k szót az Egyesiilt.ÁUamokba 6S n. hír elju
tott Cbjcllg6ba. is. Az Ilsztn.lokra térképek kerhltek és 
bo", ... hr •• gél.s után megáll apitották, hogy bol f.k
szik 8Z újkori Bldorád6. Azután özönlöttek 9 1'.  arany 
bazájába. Emberek ütötték lel a tanyájukat De.dwoo
don egyetlen cent nélkül, mások egy dollárr.l, többen 
hatalmas összegű pénzzel s kutattak lázasan az arany 
után. Egyetlen ember Bem volt, a ki !lZ új aranymezön 
családi nevét h&8Ználta. vo1na.. A lakosság csupa Bill, 
Dan, Jack é. Jobn nevű emberekből állt . 

Egy éven belül De.dwoodnak már rőutczája volt é, 
kezdett terjeozkedni a begyek relé. Fáradbatatlan .zor
galommaJ dolgoztak 8Z emberek, hogy a rohamos szapo
rodás következtében előáll6 szükségleteket kielégit,ék. 
Egymásután emeltek épületeket. B benne díszes, batal
mas üzleteket. Dcndwood robamOS(lD haladt, növekedett, 
gazdagodott 8 az idegen , fl ki ft. városkába tévedt, szinto 
úgy képzelte, hogy mindon embernek tarisznya van mind
két oldaló,n s a tarisznya teje van aranynya..L 

Imádság azonban sohasem bangzott Al Dea.dwoodoD. Az 
emhorak DeID kérdezősködtek egymásnak a mu�ltja után s 
elbangzott ez • élj boldogu l ,  kivánaág . nélkül, bogy 
tudták vo lna egymás kilotót, v.gy kérdezték voln. egy
más tól, bogy honnan vetőfltck erre a. vidékre. Az amny 
utáni láz magával ragadott mindenkit és scnk i sem 
c8událkozott, ba a. patak valamelyik félreeső holyén, 
vagy pedig fi fekute fenyők között bolttestekre buk
kantok. Senki scm kórder.to, hogy kinek lL holttest.., 
fekszik II földön, n minthogy azt !:lOm kérdezték, hogy 
honnan yánrlorolL a'l. arn.ny,'jdókre. Az emberek a túl-
8ógig óvatosali volt'lk. Az aranyport 6lrejtett holyaken 
tart ottál, B nlJ(lőn [L rpjttddleJYI'e viltók, vagy mi(lőn ójjeJ 
mADfek liPreRztiil Drac1wood utczáin : mvolvort szoron· 
gattflk :l markuldnm . Mi nd ig el vol tak készülve a tOD1Il
dúsra. És alig mult el f'!-''Y tljl!lznka, hogy lö"és zujll no 
hangzott volna el a nírosnak akln' egyik, a.kár má.sik 
részén R gyakran talált a golyó. Az aranypor egyik kóz
ből II mA.sikba vándorolt. Nagy azokDak Q, sZ"ámn., [I kik 
rmbas�m látták viszont csn.ló.djnkat. Ott maradtak az 

nranyer ��rrások tövóben. S bár nagy volt a hn.lottak 
Bzáma : Ujabb kalandorok özönlöttek a. messze nyugaton 
rekvő aTOnyvidékre. 

Természetes, bo.gy pap nem is gondolha.tott arra, hog
.
y 

Deadwooclba menjen orl{ö}csöt jnvHani , vagy fl. bit tanal 



1 9 1 2  m4rcziu8 24. CSENDŐRSÉGI LAPOK 
=====�;,;;; 14.1  

hirdetni. IsitmkáromlásnAl nem igen lehetott I:!gyebtlt 
halInni és az emberek gondolatvilága ijesztően sötét ter
vakkal volt loltJ, mulyeknek végczélja volt II hirteluD 
meggazdagodás, mőg ha gyilkolni vagy rabolni ktlllolt 
is az aranyért. 

Volt olyan idö, middn n.adwood vet.kedotl �lonte 
CarlovaJ, set bátran lehetett mondani, hogy b a  num IS 
olyan nagy o.rt\nyokbnn, de ep oly bizonyosan és ép 
oly állandóan lolyl játékhé.z.iban a hazárd-jé.ték, mint 
Monte Carloban - Egy Degyod századon keresztül új 
óvtől újévig {oly t a játék rendületlenül, vagyis mindun 
évben háromszázha.tvanöt napon keresztül mindonnap 
21 órá.ig, az 6rá.nnk mind a hatvan perczeben 8 a. percz
Dtlk minden mnsodporczében. És még sam volt elég. 
A roulette kerekei áUnndóan mozgásban voltak s kü· 
lönös zunéjük kihallatszott il nyitott ajtókon C9 n.blnko· 
kon kertJBzttil. A harcz soha Bom szünetelt. 

na hiru m�nt nz aranynak, hire futamodott n hazárd· 
játékoknak ia. DÓflgazdng farmerek és földbirtokotlok 
mentek északról Deadwoodba s gyakran annyi pon z volt 
náluk, bogy egy várost fol lohetett volnl\. rajtuk építeni 
S ott szorongtak a padokon a bányászokkal, a kiknok 
arnnyporrnL volt tolu a tarisznyájuk. fl\trmészeÍtJBcn 
játék közben szinto ömlött oz ital és rettontő nogy 
ösa1.cgckLe fogndtak. Ha néha nappnl valami kuvl'set 
csökkont is az érdekliSdós, teljes urövol folyt az éjszaka. 
Az aranyrudak és bnnkók halomszámra hevurtek az ogy· 
szerű fao.sztalokon. S a kit a Szerencse istun8.sszonya 
kugyeibe fogadott, olyan összegek kel távozbatott, mint fl. 
milyent a lugtöbb usetben alig luhet öS8zugyűjtt.lni egy 
emhurélute.n át nagy kitartással és szorgalo mm nl. Tiz· 
uzrek és tizezrek fordultak meg egy ójkzo.ka a fenyő· 
Bsztalokon és cseréltek ga.zdat. A nyuries a.ztán a ha.j· 
nali ködben szaladt tova, fel a fonyvcsek közé é� eltünt 
úgy, hogy aobasem láttak Dendwoodon. Vagy ha vissza· 
jött szerencsét próbálni, nagy pónzekkel tért vissza. Azt 
aenki sem kérdezte, honnan szerezte a. pénzt. 

A tragikus esetoknok se vége so hossza. nem volt. Egy 
alkalommal az egyik aranyásó elbatlirozta, bogy vit:isza
tér a czivilizáczióbn. Évuk bosszú Borán kertJsztül Ásott 
és kutatott nrany után 8 tekintélyoB vagyont szorzett. 
Már II jegyot is mugvftltotta, bogy New-Yorkba utllzzon. 
A vonatra várakozott, hogy elutazzon, midőn hetévedt flZ 
egyik ját6kbOzba. Az voll a szándoka, hogy egy pohár 
sört iRZik n nngy bőségben. A játékbáz fényessege fl fl 
játék ördögo elkábltotta 8 letelepedett nz egyik Qijzta.l· 
boz. Arra kért� az osztót, hogy 8iessen, mivol 6 nom 
várakozhat sokáig. Gyors oljárÁ.st kért és kapott iti. Két 
órl\. mnlvo. má.r ÖSszes a.ranyporn olúBzott. Utoljára. a 
vasuti jegyót totto fel, há.tba az megfordítja n 81.0renCfló
jét. Azt is ulveszilotte. Mftsnap reggel órjöngvtl mont 
1l1. erddaégbe. 

A dolog t�rmészcte hozta mngávnl, hogy i\ városnak 
bizonyos kormn.nyzói formá.t konott eHogadni. Ez

. 
n 

kormányzói (orron tormószetesen sok szabadságot ős fug
getlenségtlt engedtlU meg a v�roflkn polgAroinn.k. A ho· 
mis jft.tőkosokn.t {Is BPialontuloJdonosokat egyáltalán ntom 

akadályozta meg abban, bogy óp oly könny li Bzurrol 

szerozzók továbbrn ia a pénzt, mlDt azt korábban 8ZU· 
reztók. 

A váro !öli batóMágok ongedólyokot hocsátottak ki B az 
t,IBÖ llDgc(lély kivftltás6 AlkalmávAl n�Adwoodon volt 78 

jft.l6kbáz ős tormészute8t1n ugyanennyi M?nlon. Ar. ongu-
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dély kivá.ltá.sa után tanácskozásra.. jött"k összu és közö
sen megegyeztek, hogy a vlÍro'J érdekén fognak dolgumi. 
Valóban szép összegekut is fizetfok a városnak. Volt iH 
miből Bőven jövedelmezt'tt a játékbáz 6s a szalon. 

b!t1gtörtimt egy alkalommal. bogy a vnroskának egyik 
lakója, Q ki már hos!'zabb ideig tartózkodott Duadwoo. 
don s a ki elvesztette mindenet, kilovagolt a vAroa
ból. Bolyongás közben találkozott egy másik bány�sz
szal, a ki általános népszerÜ8égnek örvendett s a ki 
épon az aranyát szállította a közuJi vnrosba. A nép· 
szerüségoek örvendő bá.nyász bolttestet máHonp mog
találták a fenyvtlsek között. Aranya o!tünt. Hamarosnn 
Ellho.tá.rozták a bányászok, hogy a gyilkost kézrokerítik. 

IGs csoportokba veriSdve, olment�k a szólrózsa. mm· 
don irányé.ba. A város lakossága napokon keresztül váro.. 
kozott. 'rudták, hogy II gyilkoet viij8z1:1. fogják hozni, és 
tudták, hogy az nem .olt más. mjnt az elzüllött bá· 
nyá.�z. Tiz onp muha. csakugyBn viflszobo:dti.k. A f�kett,1 
ronyvesektö! 350 mértföldnyirtl fogták el 8 81. elfognttis 
utáD éjj.l-nappal lo,.soltak, hogy minol hamarabb 
vis9zntérjllntlk. 

Az igazságot Lincb biró osztotta. A VltrOS lakossIiga 
voll fi juri, mel, az ügyben itélkl'zutt. Egy bordónnk a 
tetojére állott fel a biró es o. kövotkt'zőket jeluntottu ki : 

lA vádloUnak részrehajlatlaD �Il igazságos itélutben 
le8z rt!sze !. 

A birói kijelonte8 után a vádlottat foh.iltett6k CL Jó 
hntára és ,zi vart nyomtok • szájába. Majd kötet.( dob
to.k B nyakába. a megrÍllSztották II lovnt. A ló t!!:IZeVellzutt 
irumodá!:lboz fogott s egy cserjesnél loníztn mugáról 
lovasát. A nép ekkor kihuzta o. csC'rjésből AZ ehtelt 
emhert s ft, (öldöD vonszolták muguk után egy dara.bis. 
Midőn az elso nagy rához érlek, roldobták ft, kötel ut a 
fu ágtlrll s a. következő pllJanatban mé.r ott függött oz 
elítélt. Pár lövés bangzott el a az elitólt olnémult örökro. 

Volt Delldwoodnak SziDhó.za is. Num valami nngyaza· 
bású, de a bányavidók lakosságsnnk az igényeit telje· 
sen kielégituUtl. Különösen az asszonyok kedvéért tar· 
tottAk fenn II szinbAzat, hogy legytln nukik boi bzórokoz· 
niok. A belépti dijllt aranyakbl\n fizették és a tiokut· 
(>l!irusitó a pénztárná.l mindig megm�rto az uronyat és 
annak mennyisége szerint adtn. Il jagytJl �[ert volt pú· 
boly, úlöh",ly éa knr.tflt. A szindarabok közül legjobban 
Bzerelte D�adwood lokoSJoiágB a tündermeséket és n bú· 
\'eszt\k bravuros mutat"rányait. Ezeket még Ilzok is mt'g· 
nézték nébo, a kik idejükD�k legna.gyobb rószet ft jlHák
btíznkbnn töltötték. I1anum drllmát csak tlg)'l'Iztn Iltltak 
JllJftdwoodon. Akkor iti kivonult II Hzinbáz ogész közön
ijégo. MIÍHnap IDagtiltották a színházigazgatónnk, bogy 
drámni műveket hozzon szin ro. 

l luadwoodnnk nz átnlakuláBt\ nkkor kezdődött, midön 
IJgy lil\tal pa..p érktlzott o városba. A fiutalember telvo 
volt r(jmónynyel ft jövőre néz\'u és orély, önórzut volt 
benni'. AIiddn olőször a vn.ro!!ba arkezutt, többun volt!�k, 
a kik szomébo mondták, hogy jobb lesz, ba Dum 
lfl.bntlunkodik, da ő nem hallgatott mjuk. Akkor azt mond· 
tlik noki, hogy meg fog balni nz óhsegtöl, clu o U1'l'0 jl-i 
ct;nk mosolygott é� orös bittül jelentutt�' ki, hogy t.1 
rog órkuzni Dtladwood fttltámndása, mt:i.s ba soJ..: nubl'z 
ÓS Ilanyn.rú id6t kell is áhzonvodnil'. Ei '\"nlóblln ot jött. 
Egy tuti d�lutá.uon egy időSl,bb báoyd.sz temtltl;Hu aIk al· 
mt\vnl azt fi kérést terjet:lzttltttJ dő, hogy pM Hzót szól· 
bn<tRon o holtttlst fölött. Megl'ngodtek n�,ki. H ruidón 

M k k 'k ' k log6nownbb ByMllUhy. ,;yönYÖrti ki'lIitú., rendkinil olel í 

er U r ere P a ro Ank toljOljó\ál1AII mellett. (,.'sOI,ól.) h.nVI ré�zJetnp,ot68rO. 
_ Oummlk. nlJmtr{>8r.Ok rClHtllclvlU olc!oló I\rou. 

OIlODtMr.ó((1 alkalmazotlak ker/lkplrllkb61 to kor .. Illka.réuokblll b flUmmlkból !O % Ú'eDgedm. r6 .. 88ill.nflk . 

• ,),""" .. 'o"," D É 1 -' Y E D E " .'.�-:.: • •• rr'.� S Z E G E D. 
<I. b(,rllll'Dt,.O kllld ' D"Ur 
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dbang1.ott rt blDítUfJ H ny«:lmában az irok, �f:i bányáRz 

zoJwgva. tlrtld! fl lSirhnnf mtJJI�tI. Az IJbw gy�zIJJ{!m 

ln. gvIJJt. A kiJziíny m(�gtőrt. A liatul ,pap '�zlltó.n ((Jk �)
/'1I1'1i1I1U h6,JitrJIt H mu miat r':nd �8 tm:lc,nBQg uraJkQt),k 
Hz,m fl hdven, JJOnnfln DZ imad,uígot f�gy n'�gyf!d Hz6.ZIl
drJn 111 7.1í �Oz-tf.k. 

li (�PETNKT:JEZ_ 
A tlpJl Hark I'Qlf"rJcz6HP_ 

,\ J,Óxl·lmuH nJ'IJUklJf.w '\fJgJjáIJéJJ, rtlujd X" J/'véghJluíJ 
\ jhí${�1Í hm:tI{tfIJt! flZ a H�'·JI.z,l(:7,jólS I}ir JIOl/tU. JfJ.1iba II 

1udfJfnfí "ynH vílftl('Jt, Iw,",y I,gy�u.trf! k,·t IUtrkllfaz'� !. r,.J� 
f,.tlf�zh ft di'Jj r'lu-kIJL Az 1:J(y. k  fkotf angol ki!Plluuy, fi 
rmí ,ik /I "'Wy,:g HfJldrl ArnuruJfll'n j(i\'sínt iTht II (,-If,.dl.:-
1. ,1j('JiÖI((:V,:L 

H/.uku zf,;H jl!� türl(:JlI ('Z 1 �JO!,-b'-'n e(}(J� f: f'(oIlr.\'* 
,-.·1, It bk m" JI

' 
llZ I'ilzaki foiurklJf (,·d'·zMk (,!L A7.6tll 

II ,umllUlI , Illir J/Z IItóM,j Uit �1J.rl{lJta7,(J utJ "jrfÍ'Ioku.f 11<1,)11 
Iii ':H I IJ/I/jIW'tIlYU tv tijh,l<.,k .,Ji;tt f/·J(JJv:wi�,{Jkl1l larttJt l 
az ;,,.zakK/ tlki uJ rál, ffJ/·gi IIJiJv{lfJnlJó'r'ú J/�tt, h" J.(Y l·tHu·k 
,. f.j'l l.ír"H I<1lJl"'rrll'k y,ŐHíJ},dúl anll)'; kii:t.f� volt IIZ 
,' zllki MltJdIlJZ, mint, 11'f,z .. m fd, lj �fIJHkO\·jtH ('úpiJKyftr 
J I ZfirJ\'t�ípjlJ'ÚVlJUv.. lj m" '.VJld{ r.:khílIJ fÚbJlií tudvHJ,.vi.i
I " g  IIzl

' 
1IJ11 !;.t t ják. í l l.·l vl.! arrl'! h"J'11k':7.n,·k 1rI�AA'yő�Tli 

TrI intluz" kal. SI kik,!t Hid, JHJ$.,'Y ft hlt rkutlJz6k ogYIk" 
rulír fJt! II illJ! k(JJ' ViHIH"IH" mbutatJHnuJ b,.jfilfll�r"�, IHJK,V li 
.\IIJ",k{J\·it,,·'�zjpiJ fII '�g (,kd iH mlig'1J1..íztfJ liZ '�Kzllki ""rko1J. 

A dl;lí 'trk (" !r,!d"újivl') hdár. TH:ln íúr-unk iJ{Y . •  \of, ' rI 
mIl( IlfJIuJwk 1J7. "'ijZIJki HSlrkr6J valt, ríllitf.,lJig'mi víHHzujÖ
H\)·IOk Iltán, fl dímtúlu;g hlJ.b6rko.H7.f"ujÚ('rl VutHlmyl:y.V(', 
valÓ/lfl��IJJ tl111íeít6Hák (!U'yrn6.Ht fl (nol:alt,Ztikl1hllhlmfd 
fflIJtf1'1ztJ�IJ�f.tIJJ, dolguk uWlid6.�ÚVld <. kiJrHJY"11 mB${ W'/O 
úllnl,Jthul(j ,ílJílú"II K Vld6di/<iúglÍOltk H'y"fI rnódtm Vllló 
)'(·IJízonyítá'ifÍvld, Il(Mil{ ft d61j .mrk (lJ!fl'(l/j7.Ői m/jg mOH! 
/.1·f(:"ylJn hKIJf.(ahll.t�, Hrmlt ku,JJítJ.íny 'IZ(lrJ,jfI vh1Ifzl.d':-p � 

{It(·nw·dj fl dí(�o(I)H(.UI·1 ':ijYljdiJ l  j{(Jpld AfJ1 l/ndH/�i"H1k. H Oz 
utúlJhi iH 1:llIJk I'gy, AIJHztráliJil,IJJ ki1Jdütt rl:szlr,tH j"I'�1J 
j,' .. I" ·1I ,'.JoI lj HJukVHMk 'J�y" ,t';>lzdr6J vili ó f,;nyb:TJ(.th 'l,
fddd'(H! ,",duo,)J bl� kllhJtA"únJik (·r.!dm':ny l�r;j l  hlldljának. 

AtIluwlrum, fl j.,J,jfJf{..� �r.(·rjnt, ('J{,\' ujonnlt.n ff.Jff.,jf,zfJH 
If nn,lk()rJ6jli rjf'\, I;riíJ • f lakon király Mldji�'-rHJk nr�VI'r./j1t 
I I'TU ld tA·j iH j..(u I.dl1git IJtta � orvl·gin t I'rül" tót, II Ifj/' I Y torű
! .. Id ml," jI; 1If.!Júuy " Z�r ,:.. mulva. l-� ll.kklJr iH 1'lofIJ� 
Il�y 'idu:! l,irl fJkúlm 6� gyarmahJHitJJlJf. fl rwrv(.� rJNflZI�I, 
I I I. j'Z a ít, j-m·� FilM v{iJdl" 'JlJI \'Ilgy v:llttTl'lI1ly hul" >j'f<f 
�:fJv'·tkj:1.t(.jJf·n, li mi li közkzújr)Tj forgl, ijz4J1tÍJW' Hz/'dnt 
J Jvt:gr,' uund'rlyh.j lJukllt l.rlu·I, ki ziJ�hIlJl/' Il rl.mdNI J" 'I'I�k 
V6uft'lh/i! r'" /llIrK!lj k"dJln6wlk ILZ f!t.\'.vl'n liH.í 111{t. A Imr. 
\il:g (jflIlJZI·j IIl lnduzfm4HuJ Ijl vlin raglld lafvlJ. ArnulHJ-Hlln 
tlú:HiíHf:V.I-tr,l. ;' rl1'Jdkiviili ffJ"ltdlntftijbl1Tl fOll.jll rhw'JodtHui, 
úllnrlll l:ll{ltitlflm v" ,,�j " trJjTJIJIlTl kigClndfJJ hu.t6 ndJIlon ;.� 
annu� lj rUl"Y IJí rm':,,·o,·k ,:!t rlj(;J,jfl"��/mek mind" 1I I I'kinI/<tlH'1I ml:v,(,·I..jí',:n i�'y,'húk rrJ,·u,jutnlrnnzni " Zl ll !Játor, 
\U,kuIf·ri.i Ij{d flúrl 1/ IJk �H dkl,pzuJlH!luthm ,mmvNlJ!jt. 
f"rI, fl mit tiJ)," mint " v.y /.V ulJtfl J tníllJlun pilhililltbfln 
d,·I\-'·u,·,J,·I/·mlll'lJ, tH,k,..zor ;O/O no ((J� hid'�gt""n H klllyu """"m (:11 más luwmJ6 jiJklHl tMJgűdvI:, fl ,Ji,li HurlUJn

' 
(. 

l:íjJ'kftll ';jfillf/tt. 
Ebbül r,/, nlkldumhl,l m i  iJ! IU'uJUhdjuk st JI.I/m "1.(,

III l lllkhufJ ji n'Jrv6g o'·(I1z.·jj h() urf',;ddlPf·.1 ,;lt " gY" 1f Mily. 
U·p('·h d" ',·it rmnfJk 'I d{d .. flrki ff"ijj.·tUflk, IL lfJ/jlyf�t oly Ilh f/" 'IIVI·d/·" tH JJiJijj" kilurM rolJfldl ('.llf.'fl':z/jl!. 
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HIREK. 
Adomány. A ,;tájorlaki Órit, 11 Ii-to" Hitl'tHlij cJou'ndl;f.Húu,i 

írJl'�m{J tuH-lJlup javára februlÍr l J -fJn I 1íllczllfulutlolúgot 
('·ndf'zd1. Jn/" Y t, ffmdt:újk óriímórf' ({jnye'f l;rhölcJJí Hikcr 
rOlIIlI·tt u j6u:kony czélra i1x korom1 .i l  lill6rt Hrf!rlmé_ 
lIJf,mtf. I�t"n tljahb ;.íHHr.(�ggel ItZ aJl1p vl1l(yonu i(; .. jB) 
korona 2'" Hl16rf(' '�m(jlkcddt. 

Nyugállományu csendőregyének 68 állami el1átá�_ 
ban rÓBze8ulő csenMrBégí OzvBgyek 68 árvák nyil
vántartáa4nak átutalása . . \ !fl. kir. h OJlv"d/�11ll j miníRZ
tJ1r úr, fl (01y6 óvi (ohruó'r hl,. 2!J·6n kiadot! d� /J H. 
HZ'J mu Hom'.,Jot.i Kör.JönyheD {HZII b. rowJ.} 1110g).o!f. nt, 
9W:ii.!,·Jn. HZI-Írnu kijTrf:ndHJ�tl�\'(;J, li IJYlltSálllJmúnyll m. 
kír, elo!/mdőrtiHr.1Hk (1íHZtvíHf:1WkJ 6f.i /:HlmdijrlfJ�ón.y"H';g, vultt
IIIflJl az 6.l1amí a 1l4tfÍHhan r/;Hz(·Hfill.í ('�I�nd<1rfiHztj (IÜizt
YiHf!Wí) /;ij J('ur�tlyH�g-j őr.vl·j()',.k ",�, ún·á.k nyih'f.a.nt urtálHJt 
{. ar. 1'7.zd kUfJcfI(Jln/,oJo! t/�l<ndi.íkHf, 11 m. kir. hon v" dk,..
riildí thonvód lér-) jIJ�t",,, hOIJVÚIJ killg(:<;Jzili.í J""l1nf'Imok
I.!úgok ügykijrúblJJ kh'Jnllt (.� ft. (II. kír. IlIJhigyln ílJíJolztcr 
IIrrJd l�gYf·tJ;rlijl/Jg, J D J i. I:\'í rmírtézi"i ht" J -�v�1 u m. 
kir. ,:lw1ltlijrp/JfBZú,rnYIIUrtJ.il/·IITJfJkHúgok íjgykijráh/ Iltl.llla. 
A pÓI.'IZ.(lNJYPflraIJ('lJookHlÍgok nyiJvÚ,nla.rtá'fj k;jrlut" II 
kl�rIÍ J.·tí fJ;1I'Itnt�rJOk.Hág mííködf:lo!i IlJrül.,tr.rd terj('rl ki PH 
ki-,Id rrwi kiil.é tartozi k llZ (!zon tt'rű llJl'HI áI Juntl6an tar
I ózkorJl" í l ll)t Vf! J(,t(jJ'.lfJl�d.,tf rt yugdjju'i f:Hf,cHli)rli  Hztck 
(fiHZtVÍJ:tfJlcJkJ álhtnd4 Ij/'Í ídő"�g'�1I rfJkkanlijlígí nyugiHí. 
kl'gydlj vagy �Wbf�HiiJI:Hj póftlií tíJvoz&tMJtm AUfi /�Hl.md/jr-
1.!g6nYHl.'gi f'gyén/�k, 1lyl1gdíj (nYllgZHol(JJ élvozol f1h�rJ 
rn/!gflllJ,ru.dl ugyk()tj (:ljf'IHlőrfíHzu,k ÓH Ilfl$l'myíU!g, nJug
d1j, k " Uy(l ií, T/lWOMHí. kegYOBvoM"í jllrlJlók vagy tartQ 
ZÚHi ,lfj f!lvpzM4hOfJ á.lló (!ltundijTHégi iJ.zvf'gY" k éH á.rvú,k 
ij v�l.{re it PoJV.{lri aJkuJrnu.záHTIt j /J/{uRit6 igf1u,Jvflnynyal 
1'lhítlJlt nyugáJ l CJmúTlyn cfol/mdi.írll'lgányHI!g nyilvántl10rtWlK 
;:ij [l/, IIzzul kP,pcHOJut/JR tOI'ndok I'lJM{vuJ.. A p6tHzárny
plu(lnf:snrJktlágok lJ "yílvit.n tn.rMloIi (js 'izz�1 k apCHoJIltOH 
íí�y(jkhf'1J cmn.1 1IJ hatút.Jlúírr(·J rntJáztaUfJ.k (ol .H í" J/jnth�j
kirl, IJf·ll,lv{tnYf"ikaf. az iigym1m.,l gy')r"ifáH.Il ríi cgy8Z'" 
riÍltítóKI' HZllmponfjúLól. Ii In. kir. b,<lügym inÍlfztN urlJoz 
kll .uclllmiil lj,rjf�Hzfjk (Jlő, JUJnllfJn li nyllgdíífiHokru vonat.
kuzl, mind" n jlll�zk(!déH ugyan/'Hftk kiizvtlHl.lnil1 Ild ",tík 
It· ft (�"Il1Jdőr prSt z{J.rnyparftncHn')k"úgoknak. Vá.rukozúllí 
i J JI,tékk(d HZIJbadHágo)t tillzt.ok (t iftzfvÜlolók, ('", rungoHz
t{ilylm n/.lm Rorolt IUlvi rlijaHlJk, vahtrn int IlZ i/lí.í)" gHHIln 
nyuud ijuMLt '�H.·ntJijrleg/mYH{,gí flgyów.k uj h61i fo l ii l ví7.H
w'dHl rll {,lJ ít{um kőrűli leundiik Hz illMn II p61'iz{"rnYfJn
rfJ.nl;li1JukHágok jjgykijr61J/l tl"rl(Jzn �Lk. 

Korona6rtékben val6 számítá. klltelez6v6 tétele
A7. I!Kyl�H pénzforgalmi fJ�zköziSk .;zUpOJ·jtúH{J.,rol HZÓJó 
HI!:. !. {lvi XX. lörv6nYl'zík í. �·(J '{ZIjrj,l l ,  II mugyul' Hzent 
kfmma (JI'Hz{lWdIH1k ('gIÍHz tnrlil,Mm ., j{l'r" Hhddk liH ipa-
10H(jk It kih�iJlIHI;gg.;l HZf1mh"n f:,m,k II Iwroffl .. ürt/.khcll 
Villő Hz{unítJht haijzlIlt.nll�fj4Jt. 'J'íJoH IlnnúHoJo(va. m ÚM, 
mi nt /J kfJrOJl fiút6kbon vl" l?; Hzúmi!{H IlUHUJ41utu o.jfllllu
l ukban. HZJÍmlá',bull, j/�fO'z�k IJflllt Hzúrfllf,CláHfJkl fIUl. (�rjflgx
zf.lkf!klJlm, hi rd ',IAHf1k IJl.l!J ;:!j: u nlj l \'úlllJHHIlglluk HZlint 
I'gyób kiJz],·rno'\ny,·kben. tovúhh(, kim k"tokllUlI, iizldJ/I'
l.tÍl�f.�(,klJ/'1J, kití. J JíláHokon , v(ls(trokfJTI IIH hU"ImdtJ lIJkuJ
Inl1kklJr. A Ici u tjltl.!om (lIIIIti vM, ki JJ(lgá",t kiivl.I IJI I'� 
,,� i lJ,·V,k/ H kir. j(t.r{llfbiróHúg úlf,,1 iOn K-ij:( II'rjmlllt'lfJ 
p(.n z!JiilJ t l·tIiHHHI "iin tClt/ ndl). 

Károlom. Hirnka nyu l ll Al'I.ldrr/f.lgyu JJJdm(J.gycHÚeH 
kozHtigh"n {t1lomftijoy,ó ('H. c;z. iJrHvI1ZIltlj kód MfJM IJIIZHŐ 
IV. H1.flTnIJ (·Ht·'JfWrkr·rűldtJf.li I:HHWlőrf, JlIJgy c'zjmól vule 
közi! I j (l. 
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KÜLÖNFÉLÉK 

Erdeke8 per. A párisi �IouliD nouge num mulat.o
belyen két év előtt mint kigyóBzelidítónd lépett föl 
Rothorá kía8.RHzony, a ki cgyszerBUlínd énekesnő is volt. 
Az egyik elóadál!on megtörtánt, bogy a fiatal hölgyet 
egyik. azoknak a kigyóknak, melyekkel egy antik jele
nelben némajátékot játszott, a kozén megbarapta. H.
tharó kisasszony, a hi eDnek követkuztében hOlSBzabb 
időre munkaképtdenné vált, kártéríté"e pörölte a Mon
Iin Houge ígllzgat6aá.gát. A biróság orru azt a f"ltünést 
keltő batároz.tot bozta, bogy • kígy6szelidftőnő és "" 
igazgatóság közt létrejött szerződé. alapján a kigyú 
munka8Z'trHZó.mna.k tokíntondö és igy R�tboró kíH8.88zony 
(l8ctébcm ti munkásbaJo8fJt-biztoBít6 törvényt ka]] alkal
mazni. A törvónyszák ennek alapján a kís8.SBzonynak 
�gyelór6 400 koronát itólt mtlg és egy orvost megbízott 
azzal, bogy bebató vizsgálat alapj én áJlapitsa meg, hogy 
milyen mécrvü a-r. a kár, 8 melyet a. kígyómarás okozott. 
Ez orvosi szakvélemény alapján aztán a biróság mug 
logja á.llapítani, hogy milYtfD évjáradákot tartozik a 
MonIín Houge R.tboré ki, ••• zonyuak kárpóllá8képpcn 
fizetni. 

A foly6vizek bőfokár6L tjahban több megfigyel •• t 
l€1tt�k a loJyóvizak höfokáróJ. A gyorsan folyó viz�knél 
az volt II megfigyolések eredménye, bogy ft víz szólén 
csaknem oJyan hőCokú II víz, mint a közepl'n, kü)ónös"n 
a.kkor, ha fi. viz medre mély és �gyenlews. A IOlJsúbb 
folyású vizoknól, ba a part sekélyeB, mór nagyobb li 
ktilönbség a viz 8z610 és közepe között, olykor DóMny 
fok. A viz (alüllJte napolt időhun mjnwg mel�Sübbnek 
bizonyult, minI II viz a.lsó rrsze, GyorRan (0]y6 vizeknél 
li (orró égöv IJl1l.tt, It mikor ft viz 8ziOtt a Da.p hlJvétól 
csaknom (orró volt, renekük rond8Z(�rínt hüvömuk bizo
nyult. Nyári ídőben a viz Icgmaga.abb bólokát délután 
:3-4 6ra t-áj lJan I;d ej, mJg tájon St-3 óta köz!. Nyá
ron legnugyobb fl küJönhscg ugyanazon viz bömérBéko 
között a nap felkolte uUm egy érávaJ, ft mikor a nap 
Hu.gó'ru nom éri A. vizet, Hzmtón II délutá.ni órákban 
Jogmag8.sabb A. hdmérHékJel. A rorró '"'égöv álló vizainél 
azt éHZloltók, hogy u napi bómÓfaókkülönbözet gyakran 
olért. a �O fokol. 

Szerkesztői üzenetek. 
A Bzcrke""ztőség a S7.A>lgfilattal kaPCHOlato8 kérdé

Hckre élJ névtelen levelekre ncm Vá.Ia.87AJl, kézirata t 
V11UJ7.3 nern ad, levélben pedJg csak Igen kivételes oly 
e.reteklJcn váLa"lwJ, ba a válasz - kénYe88égénél 
fogva - oyUvánoJolan meg Deru adJ.wt6. Kérj fl k: ennél. 
togva olvasóinkat, aog.)' leveieJkkel bélyeget ne kÜld. 
fJP,k. 

lJn 2. KhjBn ((jlvüágOIJtúllt II hJgkt.iz!O,""I.t.i 'JJllm�pitt."7.etí 
hivütaltól ; lf:gIH-,ly""':"!" 87hw6lyf:�6D t.,nni. 

80 luf. 1. Nem 1(> :& tJe�l'.árnitva. A mUlt irjl:l, B t06gflzakilá.& .nem 
Ul. ÖD bibájáhlil kdethzl.'tt, ha eT. tl:nyll:J: íf{Y "ün, ajúrdjnk ezt 
mM mrJllt 1J()'i,gll.y,olni, illetve k'rni a béigavJlás irúnt al. "Ijárá.t, 
UJut kuJunben ar. eJ6zö IlMJgálati év,!k IXlaveF/,nek. :1. A \{g. 
kúMgitf.lJOól clICik til; eg}'ÍfJJytábBIJ elwJt",tt r.&.(�Dd/jrlltg-i 51'.lJJglÍlati 
t\'(,k lizlímiwnak. :�, A fÍJI7.:wg�tá" '" ba�zoAl6k ki.it(jlr:k�fge. Horn' 
k'rdm,JUJt ilyent. (;�ak nem jón d ar. i11/;rnhr,Jyet kUöpiJrni. 'lll 
(alWQIIII; ci hál.tl11ajolr'IJlJ'!. 

B. A hQcnúL,f,J.,'"llfl íly ú.l1h • t6lJllr:gOI áUtJwányoorJ nínra. 
O. A tandijuJr".t':.I!��l:t lfjZQDyára az?rt "«UJ kapta m(j{. mert 

u renoldf,lben jdr ... .:u f:I6(,·lt�t",lek. h'Jg)" ." CoúHlIldt:k ti;lA'JrgalmA 
,. JJ]uga,"i.,:loh' a �r.atJii.lyokDak ror,gfddr, 1(:J.:"y"ua 1ioinb.1 Jú!ny
ztJU ; '-l; (,IJ,:D p"dig [ánca mú (Jnl)slÁg, ".'Ibk a jf''''J t:J Quláll. 

Gyopfir. 'fi sem mrmoihtitunk U,!..I*I ,�s má 1, UÜJJt ft Jcnl';. 
bf·n híVBtkQZOU közlewény ; '€g.vc art irlínywMnak. 

G • •  J. J"mJoljannk r)öDI{.1l ��g .. tt az (:8(:t t{.�zJot{,it ihUll::ru 
,y.!rnYIJamm" TJtJk ághl)7.. 

OTM 120. A �7.I)JgÚJafi nyelv (,Ij \'I':'7.l:nyu& h<)rI'ál 
Hz. P. S7.el1lizt(:b�;,r{:. 
KIvánCSi. ,\2 f,�dl)cn, ha o közo!t otwtok helynek, a .,,.,/Ig'-

lalI jel lIJcgiIJ«tj ; Jr;gy .. n turl·le-romr.l, mog fogj" kllpni, 
n. P • •  'údÜJJk flzerint 11 k�rd(!l.ett (-!>�tI}(lD ti kjhiLgúoktól 

1.616 Btl.:. I:H. 'a HJ1Da fl món-adcí. 
Hcwénykedi}. A .. OUjl;gy, ha. fJDDek hirtokídlllD "an, (elMt

li:nuJ ':n�ny':" III W'UI mgg liUZ' a !Junk hu.ká�ávuJ. sor.jegyo 
"Irlif.!' lIinc� kibúzvB. 

V. 1\'1. ör"vezetO. A _l'ótJéJo a l,(,fizot� .. t h(lm renatjJj n�,'yan 
(.1. de h"'yollel1 tmozi, Iul mogte.ui, Az új JHlt�rQzvány(Jk a beli· 
/.d/:Ht már bat,Í-roz.,ttan eJrI)D/JelÜ!:. 

M. F. J .  A.Zfm O&!il.cg f'r"j�jg jár, a mNJJlyivel cS('1IIMri fize
t/. ,(: DfI,,"'Y0htl volt mint ti remMrlJÍ.z","i fizot • .!!(, . 2, A helugynú. 
IJÍJI.t.tl:r úrLfJZ adjolI Lo ((JlyurundvÚIlYt, ebboz

, 
cllUtoljfJD ha1Ó,.ági 

onoIIi Itizr.nyih'ányt arról, bOK)' w,!" kl:t l,vlg {,IélhtI, ha 03 .. 
ligy Ufj,' twlf'l'J;'yező llyilutkQ.l.lltút i�. :t. Nr-m ; c�ak :'Z oSl·tbt!D. 
Im jd61(:uc�lin Ictt nytlgdijuna t. "  (chihiz,,�lilo) ItizoH!ág azt 
jav4wljll. 

=--s-o-d:-a-c-s-e-
p
-

p
-e--::-k--;;;;;:--o-d-:-a-:-k-e-n-e-:-t-is-m-e-r-t-et-é-s-e ": 

M O S K O V I T S 
anatom i a i  czipő- és csizmagyár részv.-társ_ 

M. kir. coend6rség, b082nlal csendUrség, cs. és klr_ közöshadsereg szmUd. száll1t61 

Budapest, Rákóczi-út 6_ sz. Nagyvárad 

Ajánlja elsörendG chevro- é .. boxbörböl készitett 
különlegességeinek szerzödéses árban, ré.z'et
fizetési kedvezmény melletti szállítás at. .. II .. 

KIvánatra árjegyzéket bérmentve küldOnk 
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HIVATALO S RÉSZ. 
SZEMÉLYI ÜGYEK. 

Okiratilag megdicBértettek : 

A magyar szent korona oTszágaihoz tartozó csendőr
,ég felügyelője &Ital : 

Zselyonka JózseI II. számu csendőrkerületbeli föhad
nngy, 1 2  évi cscndőr8égi szolgálata alatt szaka9zparanc�
Doki, vnJamint oktatótiszti minőségben, fi Jegenyseg 
neveléso, a szolgálat irányitása és a fegyelem helyes 
l{ezeIBB� terén .kifejtett buzgó és eredményes tevékeny
:-;i-geért. 

Előléptettek : 

1 9 1 2  márcziua 1 -ével : 

II m. kir. V. Bzá.mu csendórkerület állomá.nyában : 
Turi János, Klempa József, Szabó István V., Pollak 

Bl:nedek, Szentiványi .János, Lázár János és Kálmán Zsig
mond ; 

ugyanazon nappal : 

a m. kir. VI. számu csendőrkerölei áUományában : 
llozDl&D.D István és Jakab Mihály őrsvezetö ez. őrmes

terek, őrmeslerekl;é; 
a m. kir. VIT. számu c8endőrkerület állomá.nyában : 
Kovncfi Péter és Palkovics György örsvezetők, vala

mint Gencsi József ez. örsvezetők, örsvezettJ ez. őrmes

ler,kké ; 
ttZ 5 évi csendörségi szolglila,t betöltése után : 

1912  márcúus l -ével : 

a m. kir. II. számu csendőrkerruet állományában : 
BaJaan. Vincze, Lőrinez Sándor, Elek Károly és Bal· 

r1óch')' Pál c.endőrők ; 
a m. kir. III. számu csendőrkerillet állományában : 
Buteala Jánoa csendőr ; 

ugyanazon nappnJ : 

a m. kir. V. számu csendőrkerület áUományában : 
Bercsényi János, Zsigó István. Szabó János IV., Kár

páti János. Kulbort János, Császár Szilvegzter, Klimek 
János, Polgár János, Pfundtner János, Paros Ká.roly es 
Allinka Péter csendőrök ; 

a m. kir. VI. számu csendőrkerület állomanyában : 
Lukács Imre, Kosztolánezi Imre, Fintics Sámuel, 

Horváth György 1., Kuti János, Fodor Antal, Ódor 
Imre, Horváth József x., Niko1in ?\Iá,rk, Szétag János
és Kardos S:tndor csendőrök ; végül 

a m. kir. VII. számu csendörkerület állományában : 
A-Iiba l\IEklós csendőr, c.r;endőIf rz. 61'svezet67dcé. 

Jelvény pótdij. 

A m. l-ir. honvédelmi miniszter úr a folyó évi 
9983/16. számu rendeletével FlóriHn János, V. számn 
csendőrkerűletbeli törzsőnnestemek, a koronás ezüst 
érdemkereszt után illetékes napi 32 fillérböl áBó jel
vény-pótdijnak 1 9 1 2  márcziu. bó l · étől való folyósitá
sát pngcdélyezte. 

HázasBágra Iél,tek : 

A m. kir. 1. számu cS6ndőrkerület áUomanyában : 
Boér János ez. örsvezető, Üveges 11áriával, 1 9 1 2  jan� 

�B·án. Aranyosgyéresen. 
A m. kir. II. számu csendőrkerület állományában : 
Atyán8zky Mib;Jy ez. őrsvezető, Bapos Bozáliával, 

1 9 1 2  február I 8-án, C.ókán. 
Dobai Ferencz cz. örsvezető, Lippai Erzsébettel, 1 9 1 2  

febl11ár 19-én, Szegeden. ... 
A m. kir. V. számu csendörkeriilet áliományában : 
Fitos .J ózsef ez. örsveze.tö, Korponai Máriával, 1 9 1 :1  

február 16-án, Nógrlidszakálon. 
Vatby József ez. őrmester, Stefkovics Jozefával, 1912  

február 18-án, Gbyme.en_ 
A m. kir. VI. számu cacndőrkerü}et állományában : 
Fekete István II. ez. örsvezető, Lehn Rozinával, 1 9 J �  

február 1 7  -én, Rácztöttösön. 

..... ,,�.. 5 "  .. ,.dm", ' 

~ I kf'pf'1I fLJjcglzék,.lt el llClD kl-rl. 
IImely 11l"qJn Ji>II' I:uldvl·. ;: I Grammoton 22 1C, e"fon 35 K, 

hang lemezek 2'40 korona. 

VÁRNAY , e s  F I A  B U D A P E S T, = 
VI. ,  Liszt Feren cz-tér 9, 

könyvnyom da, könyv-, pa p í r- es I r6szer-ke'reskedes, a m a gya r kir. 
- csendőrsegi h ivatalos nyomtatvá nyok legnagyobb raktára. -

... . : Könyvek, levélpapirok, imakönyvek és irószerek dus vdlaszlékban. . . , '  

H�nvéd."lmi miniszter: úr Ö nagyméltósága által legujabban kiadott közgaz· 
dalkod�=-ra v,!na�kozo C

.s 20 jelzésü .Határozmányokw czimü szolgálati könY"- 1 ben eioIrt mintak szerll�.ti nyomtatványok és könyvek nemkülönben leltárak I raktarunkon már készen kaphatóK. I �----------------------------����------... ------
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CSENDŐRSEGI LAPOK 
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A kisteleki boszorkány. 

Irm . l'el'bó JáU05 fóhollna::ry. 

illidön ('�ypár évtlzeddel ezelőtt SZt'gcden az utohiD 
magyarországi boszorkányt máglyára t(::ttók. általáno!) 
volt n hiedelem, bogy E'zzel lezlÍródtak ll. boszorkány· 
peruk aktái. 

Nem ugy lett! 
Ott van fl hirhecU Jáger )[ari Hódmt'zövasárhclyeD B 

itt vfln II nem kevé�bé birhcdt Gerzbling illari Kistt'Ieken. 
A köznép közkedvelt .)[ari Qénj "-Je Kistelek község 
LábanRszonyn volt. Affélo tudós, ja.nl�ass?ony, n ki a 
néptjt testi bajaiban, csekély honorllriumokért, szivesen 
segitetle. Ez még nem lett voJml. olyan nagy büj. Csak 
az volt a. nagy bibn, bogy Gerzsáng Mari házi plttiká· 
jában gyógyitó ir bolyalt bohllelixirt gyárlot1. A ki ter· 
héft.1 váJt Ürl'g atyjától, anyjától, nem Al-tlretett urától 
meg akart vrgleg Rí\Ilhadulni, vn�'Y n ki óletbiztositási 
díjra Rpekulált, az c!mk )Inri nénil.H'z fordult, n ki titarlta 
vagy maga. ben.dta a betegnek kijelentett egyénnek n 
csalhatatlan szert, mitől az 4- ·5 nap alatt minden földi 

lizem'edéstól örökre kigyógyult. E biztos gyógyszer 
közönségc>s méregkc-'\"erok közkcdvl'1t szert' : nz nrzén 
volt. Hosszu 12 évon kereflzhil úzt" mnr Gt'rzsnns )[o.1'i 
bünötl üzolmt,it, mig vcgre 8 mult �" nyarán a n;gzet 
öt is elpl1e. 

Mikor Xémeth örme!:lter I !)JO ,·égével 1\ kisÍt'h.,ki örs 
parancsnoksAgát t'ttvette, {ll!IÖ teencldje volt ft kÖ1.Régben 
ala.pos bolyi és azolllólyi ismoretekre aZ6rt tenni. Szóba 
állt mindenliivel, kitől csak cgy csondllrt órdeklő ujsá· 

got, hirt remélt hallani. 
Igy szóboszéd ),özben megtudln, bogy özv. lt'orkns 

)(iluUyn(l, kistclliki lakosnö főfájá", ha�göf(.'sök :-. egyéb 

gyomorbt,li IHintalmak következtében t n to  tavnsznn hir· 
tt.�lltJ1 ",IlHllt. Ép, ('g<'AZSÓg(,!i nS!i1.Olly "nit, ("suk oh·tl' " olt 

ahlatlul1, m1'l·t g)"ormekciyol ]"os�z Yil;zon�·ban <'It De 

azilrt gY" rl,k,Q mindtmt lUI'brfettf.k megmentésén', meg 

(it'lzllllng )[Brit iri mpghiytuk anyjuk beh'gÁgj'úhoz. 

Nt'rnsokl"tra az örmt's\.t.·r IllTól értl' sült, bogy Hirák 

(�yörgy. 3:! lovos tnny",i �ll)lda, 1 90!!. évi jrm. :3 1 ·ón ('gy 
korty tejtül annyira IDl''''l"ulHlorodoU, hogy öt napon üt 
folyton bím)'t, 11f1!4görcstik kinozh\k. n'gn' bn ... 1H\rtya· 

J..ryullldá�· tÜllutci között mt'�halt. 

Atyja : Sirak FertInez 1 �OG. óvi aug. ��-en f4zint.en 
hason körillményt!k között öt nap alatt halt el Sirák 
György tt'hál halálos nyamJyáját atyjától örökölte. Evvel 
a két égyforma tünt'tti ős birtelen halalt:sd KiM"telt>ken 
a feledés bomúlyába merült. 

De );émeth őrmt'l'>ter előtt mégis ktilönö.-';Dt·k tünt fel 

e három egyugyanazon jelcruségü dhalalolf.:is. Érdek· 
lödve meghHlta., hogy Suak Györgyöt fc1c�éGe : Djikány 
Erzsébet ki oem állbatta, slcrdóket tartott C:s apó�hol 
is folyton e)JenséguR viszonyban volt. Azt is suttogfák. 
hogy li tiatal özvegy, férje cs apósIl élt-tében, !Jokszor 
járt fh.'rz:-oáng Marmái. de bO�J miért, azt scnki 8�m 
tudta. 

Az örmt'stt�r azonban már sejtl'ttc. Sorra erdt!kJotlött 
tehnt n községben l'Ihn.lt azon egyenek után. kiket 
Ger1.sáng Mari úpoIt, vagy II kik azzal ft legkiM.'ob érmt
kl'zesbl'n iR yoltak. 

Ig)' megtudta, hog,) 1901'-'. ?vi szept. hó 1 3·án Lévai 

József öre� lltkapar6 kistelkieRf'n uta>;z szinté-n 
hashartyagJuladáshan 4---.) nap alatt mult ki. :llondták. 
hogy az öre� rettent Ö hiuokat !;zenwoljtt, pt.'dig .lLari 
neni .. többszörös allön's-;el iparkodott kinjait l'urbitt'w, 

Ört'g volt, jól jart, mondtak gyl'rmekci. 
Igy sZl'n<lerülh·k - k..inzü rájdalmak után jobb 

hi·tre • )[ari ncni. fj\rjci lll. 1 H!It-i. é\'i okt. I :--,·tin Fülöp 
Mátyás é.-.; 1 !)O,'J. évi de('zl'01bt.'r 1 1 ·"'n Laczkó Fert'llez, 

' )[Ilri neDi. mindkét !'setbeni ,p·ÚSZl.lS öz\"eR,}'tiégét 
csak az élethiztositó tlÍr�a"'llg hitta némileg dvbclbutőve 
tonn i, 11zzal a 3-tOO koronáml, moly tislo;zl'get férjei 
balála után Ill'ki kilizette. 

Xémt'tb őrmestt'r a gyors eltY1llá!'!uhínboll helillott é!:i 
egyfoTma tünetli bal,iloztlsok és azokat kisprő mellék· 
körülllu'nYtjkból múr biztosnl vette, hogy (,erz ... 6.ng )[ari 
fi legwszedelmt'subb meregk",vol ók tlgJike. 

Do IllU lI�lari neni,. tudott bnlJglltni �'" azok is. fi 
Júk fi wE:irgl.,t kllptáb, n kik pedig azt hevetlt"·k, azoknak 
meg i'ppl'n nugy okuk volt Iwrn beszl'lni,  igy ll. bt'szer· 
ZI·tt adat lieg mind kl,yes yolt nbllOz, hogy (.' nugJ 
Htyluliu, folottt., ravu"? némlu'" oUt'U már nyiltan fel 
1",hes8pTl Mplti. 

Az őr01esÍl'r umbit'úój,i.t tt1.Onhan lllindolt1k Ill·m tor· 
tok meg. Csak nnnál llllg'yobh (lróly}.,",,1 Ps buzgtllommBI 
igYl,k('v,dt tl titokzatos t'}bahiJm�nsokrn féll)'t (h·riteni. 

S 'r O 'i\'  \ S S E f l  J 'T o S 0 ...... 1 •• kl.'lyl udvari ",UI" i � . . I" " .. Cll. ," kIr. kuzo. had.oreg, • w. lUf 

- - � - - -- - -- -� 



116 OSENDÖRSÉGI LAPOK 1 9 1 �  mru-ciu, 3 1. 

Nemsokára aztán t·.�r'y "él",tleu - e legung}'obh dutck· 
tiv sl'gih,tt il bonyolult ü�'böl n ki'H'zető fonnlat 
me�dni. 

Az történt ugyanis. hORt" Pálinkas JlillOSllé. kistl"leki 
lllkosnö. AZ onul'sterrt'l beszélgetve alpnnnszoltn, hogy 
férja illdüzi, üti-veri. mllT többen mondott nk. bogy hagyjn 
ott, különösBn (h'rzsnng Mari biztn.tta l'nl' : lI:Mit kin
lódol nz uTaddal úgymond �.ú\rj néni - tedd ol láh 
alól. hiszen még fiatal vagy, mással uj életet kt'zdhetsz ! 
Adok I;n neked olyan szert, mit aprankint leves ben 
beadl3z nz uradnaK s odáig él, mig te nkorod ! 1/ 

Pálinlil'l!{ue uzonbnll - mint mondá - aggodalmat 
fejezte ki a f�lettl hogy umt fel is bonczolhatjlík B 

nkkor bajba kerül. Gerzsáng �rari azonban eróst:.'D biz
tatta, bo�v ut:\ feljl\D : � hisz az öreg utászt is ón totteru 
el láb alól s azt st>m honczolták fel ! »  

D e  Pálinklisné !:iza ,ai 8-zerint undorral fordult t.'l II 

fertt'lmes ajánlattól. 
Mikor az őrm .... ster t1 fontos közlemény! hallotta, meg

.... legedetten konstatáltal hogy eddigí fáradozÁ.sa meg som 
\-olt hiábavaló s mO!:it mlÍ.r bizton rtfmé1te, hogy sikerül 
<Terzsáng MtlJ'i nyakára rtiszorilani a hurkot. 

De hogyan ? PR.linká�né közleménye fe.lt. .. ttébb terhelő 
ugyan, Ile bizonyos, bogy ft bábaa�gzony nzt tagadja. 

Itt c !:iRk rnvaszilág segithet ! 
Cselhez lolJnmodott. Pálinkásnét - titoktnrh\s igé

rete után - .... lküldte Gerzsang Mariboz azzal, hogy 
most már meggondolta a dolgot és kér az ajánlott 
.zerbő!. 

Ptilinkasné 11113gbizntásábnn eljárt. Az alkut megkötöt
ték nkként, hogy 10 koronát fizet előro, 60-at AZ ered
mény után. A szükséges 40 koronáv!!.l �émdh őrmester 
az a"szonyt t!l1átta, de az összeget kitevő bankjegyeket 
titkos jI'S-yt!J,.kl;il előbh ml'roelö1te. 

A bábaa�szony m�onban telhetetlen volt ; még két libát 
is követelt. 

Plilinká\'lnó fi libákat is elvitte, miubi.n az öl1ncster 
azokat iti megjügyezte. 

Az örmeMter kémje Gerzsáng 1In.rit61 egy kis üvegben 
megkapta a kivánt szert, mit az az örmt'stemok tüstént 
�tadott. 

Németh örmest..er e fontos bÚDjellel sietett a kisteleki 
gy6gyszereszhez, ki azt \'egyelemezve, ahban nagymennyi
ségű arzénmérget talált. 

Du mi!g ft vegyelemzes olőtt ujra megjoh'nt Pillinluhmr 
az örmestE.-T előtt � kőzölto vele, bogy Gt'l"zsáng )Illri 
nagyon türellDetlenül várja mÁr a bá.trnlékoli (jO korolll\t, 
mert öt, mivl,l urá.t kapálni látta, leszú1tn, hogy miért 
nem hafolznlilja már a.z Relott szert s ha nem oMg 
ugymond ad még: lwlöle, csak l:iil'sstln !IZ ('Hogyn ... z-
tás!:ial. 

:Xemt'th ()rmt!ster e hirre Pálinkásnét isml,t elIlitta két 
drb. egy rorintot> ezü!itpénzzul - körizl,tükot a ft Yirihu8 
unitiH' szavak után egy-t:'gy + jdlol mogjt>löh-l' _ 

azon llta.sitással, hogy menjen üerzsáng hlnrihoz és 
mondja, bogy a szert fórje már bl'Vt.lttl·, de nem hasz
nált, adjon még egy tldagot. 

Pólinkásné a két forint elhmébl'n egy kis üvegben 1\ 
szert m"'g is kapta, mit szintén az örmuster kezeihez 
juttatott. 

E folyadék lltrWlllCsak a pntiku�hoz vándorolt, ki ekkor 
az örm�st8rre) ;� előbbi üveg tfulalmát közölte. 

Elérkezett tehát a vlÍnn-vn.rt pillannt, midőn mAr 
nyiltan ft,l lehetott lépni nz nnnyi áhnntlnu éjszakát 
okozó méregkeverö e11<.>n. 

Németh őrmester nem is licsutt egy ptlrozet som. 
Alapos házkutatást tartott ft biinös asszonynál, a kinél 
különbőzö üvegekben sok gyanus szert tnh\lt s meg
találta az általa megjelölt két drb. két lorintost és H 

két drb. libát is. 
A.. csapdába jutott némber konok tngadt\ssal e:o; kiUön

féle meRékkel iparkodott sznbanulni. DC' hát 111. őrmes
ter nagyon is a nyal{árn. találta buzni a burkot s igy 
semmiféle kapálódzásra sem tudott szahndulni. 

Gerzsáng Mari, több ·czinkostárlilÍ.vnl. Szegodre vizs
gála.ti fogságba került. El'ősen bizakodik, hogy n meg
tarta.ndó esküdtszéki tÁrgyaláson tü,ztázhatja magát. Ez 
azonban aligha sikerül, m�rt a két ih'(lgosóben az orszá
gos birósági vegyész is igen sali arzént talált, aztán II 

megnevezett és az öl1nester által IlZ li.gyeszségnek sarm 
bejelentett egyének exhumált hullój!\bnn is, n renti 
vegyész nagymennyiségü, egy ember megölésén.' bősé· 
g�sen �legenclö arzenmérget lelt. No me.g n ltét drh. 
egyforinhHi, n két drb. liba es fi gondosan összegyüjtött 
egyéb hi7.onyitékok is mind al. Ő fertt�lml's búnössógt! 
mellett tRlluskodnak. 

Kistelek község átka, wszodelmo bizonyára. igen hosszat 
idöre le fog tünni az élet �zinpadáról. 

É ... mindez Xémc1b �Iozes őrml'ster énll'nll' ! 
.1<: derék altiszt vázolt cljárásn élénlwll dokuml'ntúlja, 

hogy "'gy nyomozás Bornu fl.lbuklmnó aknclitlyok dől 
lle.m szabad mindjárt meghátráhll. Hanom uddig kutntDl, 
lUig eredményre nem jutnnk. 

És e nyomozásból legtöbb tanulság 11Z. hog)' � többl\t 
ósz8zel, mint erővel ! .  

Levelek egy nyári örsről. 

/l1a : fJoitri,�. 
Kedves Imre barátom ! 
Bégi v!igyam tdjcsült. lmmth l'gy h�tll \'Ilgyok nz 

erdélyi bu.vtl!olok egyi Ir nyári örBcn s :!OOIJ moter magnfi
ságból gondolok reád, mig levelemet iram. 'fe ott lont 
az Alföld homokos sik vilRgÍlhlln til tlom tuclurt képzelni, 
m!lyen II mi élet iink itt fent, köze.lobb II jó IRtenhez, 
n:"mt _ nz emborekhez. Mugigértl:'Ul yolt lluk('<1, hogy hl\ 
sIkerülni fog egy nyárra a havIlsokra korlllnöm ; résZ· 
lt.l�e811n fogok beszámolni impresszióimról, hogy lognlH.bh 
lonlÍ.'ibÓl nlkotha�s fogalmat 1Dugadunk II �hl\YMi ?,9I1Tl
tlAu élt�térő1. 

[Ha fáj  a feje' �:,Z���j:á;Z���n�:�·
m Be'rctvás-pasl illát  tntlly. 

'.0 percl: alatt fl legmakacuulJ mlgraint ó. rOJ·rÓJ·Ret ol l ,. A mu asz JB. - ra It l ') . rbao. Kli"" tl U.'I·I'l",,-Il� rr" I •• n ""  J.<v6j:!v81.oról J(I t . _ 
.... 0. - Rapbntó mlDflon gy6Rytt\ • , . it ""po� 0 11 . Onolllok IUtnl ajánlva. IHl.rOID dobozn6.1 ingy. pnstni uhllitá,::.1 
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Tudom, hogy szereted a természetet, mint minden 
vérbeli csendőr, leuom há.t nz utamat is, a melyen 
h.ladva ebbe n magasságba jöttem. Szép ut volt. 

YODB.taD Borg6prundig utaztrun, a. maly utolsó vBanti 
államba B. besztercze-naszódmegyei havasi nyári orsök
nek. Gyönyörü fekvésü község ez is. Körös-körül erdők 
kOBzoruzta hegyek, melyeken még 8 ]omblevelü fa az 
uralkodó, de helylyel-közzel beletarkállik már a fenyöfák 
haragos zöldje is. 

A mint a. pompás múútoDJ a mely Bukovinába vezet, 
fürge hegyilov88 elöfogatomon közeledtem BZ ország 
határa felé ; alig tudtsm betelni • szebbnél-szobb ter
mészeti szépségü táj bámllltislÍba, B. mely minden útka
nyarnlatnál szemem elé került. 

Észre sem vette� magam, már bent voltam a feny· 
vesek országában. Uditö, ba1zsamos levegő lengi körül 
az embert 8 BZ út mellett rohanó patakból bűvös, ma.jd
nem hideg á.ramlatok kapnak közre, lL mint egy-egy 
völgykatlanba befordul lL szekerem. 

Az ut meUett elszórtan kisebb bázcsoportok, egyes 
házak tÜDedeznek elő, valamennyi fából épitve, de azok 
is ritkábban már, a mint az utolsó kis fnlut elhagytuk ; 
csak a tá.viró· vagy telefonvezeték oszlopai tartanak ki 
húségesen mellettem, mintegy biztatva, hogy még czi"i
!izált helyen járunk, - de az is megszakadt, a mint a 
hatalmas Dorolt-völgyi fürésztelepre beérkeztünk. Itt 
má.r várt egy bajtársam a nyári örsről, o. kinek a kalau
zolása meUett most már gynlog folytattam az lItamat 
tovább. A mi holmim volt, azt hátra hagytam, hogy más
nap az élelmiszerszállitók lóháton hozzák majd fel 
utánam. A legszükségesebb tárgyaimat járőrtáskámba 
teve, új ba.jtársammnl neki vágtunk az útnak. Még elin
dulás előtt szemembe ötlött, hogy társam mennyiyel 
e}őnyösebben van ellátva a hegyi útra, mint jó magam. 
Szeges talpu csizmája és szeges végü turista botja volt. 
Tapasztaltam is előnyét azonnal, a mint a fenyves_en
getegbe bejutottunk. A nyirkos, mohos kövek köY.ött 
örökösen csetlettem-botloUam, sima talpu csizmám ban 
igen óvatosan Jépegettem, hogy el ne bukjnm, míg tár
sam mosolyogva biztosan lépegetve koczogott mellettem. 

Néhol patakot gázoltunk :it jól térdig merülve n hideg 
kristálytiszta vizbe. má!iutt meg sziklafal oldalá.n vonuló 
keske�y ösvényen haladtunk egymás megett olyan helye
ken IS, a honnan egy-egy ködarab legurulva száz és 
száz métert gurult, a mig az aljba. leert Bizony meg
horzongott a . hátam, ho arra gondoltam, hogy itt 8Z 
embur megCtmszva egycnl1sen a másvilágra gurulhat. 

Órákon �t .�aTtó hegymászlÍs után végre egy pompás 
fennmkra ertunk, ném� CS611<1 minclenütt, tsak egy-egy fenyves-madárcsapat nkkogáS8. vngy o. búbos czmefYék 
czirregés6 hallik. c 

A hatalmas folhők ltibnink alatt úsznak ol 8 fontflsztikUB képeket sejtetnek. a mint gomolyog'V8 egyik-mnsik h.gyormot körülölelgetik. 
A mint tovább haladunk, gyönyörü lálv�ny kapj. meg az ember 6gy.lmét. Elfelejti, hogy fárnrlt, elfelejll, hogy szomJa� vagy éhes ; csak a s�emeinek akor élni, hogy n. szeb?ne.l szebb képeket elméjében megrögzithpsse. Bnrátom . . ki hegyet nem láttál ; 1'1 sem tudatI képzelni mi az, mIkor 1 500 m. felü1i 

��agnsFiá.gban, fenséges csondben, embere�et n�m láhn, átoltdhetsz Rzemeiddol óriási területeket. gs mWoIodo. t�rület�kot ! Csupa hegyóriás ; egyik fen�őb�krokko.l t!lrkl��tt fuv6s, a másik teljesen kopá.r ; egyIk lilás, máSik vOl"henyes Hzinban ékeskedik, egyik 

kúp, másik félgömb nlak és akadnak olyanok, melyeken 
n vulkanikus erők feket.. bazalt falakal toltak ös sz s
vissza és a megtévesztésig b ü  képét adják valami régi 
mesebeli vM romjainak. 

És ez a sok begyalakulat mindig más és más környe
zetben jelen meg szemeid előtt. 

Itt természetimádó lesz minden ember. 
Egy kis pihenőre lewünk valami vöröses Bziklapadra 

s onnan nézem tovlÍbb a természet fenséges szépségét. 
Társam az alatt valami kis vesővel a sziklába. vesegett ; 
II mint mondja, ba erre jár, pihenő alatt mindig egy
egy betüt ves a sziklába, bogy emlékül az ő neve is itt 
maradjon. Akkor tekintek széjjel és ime jobbról, balról 
sziklapadrn, mngábnn álló nagy kőtömbökre csupa csendőr 
né\' van bevésve. 

Lám a természet bámulói részére yendégkönyvet is 
tart. 

Folkerekedünk és folyt nt juk nz utunkat tov�bb. Már 
csok egy órai gyaloglás kell és ezéImi! leszünk. H.tal
mRS sásszerü füben gázolunk, lépten-nyomon belerúgva 
3zé!szórt szikladarabokba, a melyek a. nagy fűben nem 
látszanak. Az oldalakon már legelésző birknny�jakal és 
marhacsordákat látunk. Egy kis r.nyveserdőn hnladunk 
keresztül, majd erdőirtás helyére érÜDk�s közben la8so.o 
lefelé haladunk. 

Egyszerre kutyaugatóat hallok. Nem tudom szóval kife
jezni, hogy milyen jól esett ez a kutyaugatás a fülem
nek itt fent a nagy némaságban. 

Előtünik egy kis, gerend lik ból összerótt, durva, nagy 
zsindelylyel fedett házaeskn, .pró ozomoru ablakokkal, 
a ház elött egy legelésző tark. t .. hénnel, egypár barom· 
fival s két örvendező csaholó kutyával. Ez az örslaktnnya 
az én új otthonom, de erről bc5vebben ezután fogok 
irni. Addig is őszinte barátsággal üdvözöl Józsi. 

A varásvCS8ZÖ. 

A forráskutató variÍzsvesszőről rl'üköry Jenőnó sokat em
legetett kisérletei során sok.t irtak az ujságok. Most 
az • UrAniu folyóirll.tban dr. Rull Lajos foglalkozik a. 
dologgal nagyobb c.ikkben, melyből érdekesnek tartjuk 
olvasómkno.k is bemutatni azt a részt, o. moJyben a ,'n
ró.z8ve�szö J?ozgásftnak mo.gyarázatnt adja s azt ft kér
dóst vIzsgálJ IL : van-e o. varáz8vesszőben való hitnok va
lami alapja ?  E hit, mint annyi sok mb babona, volta
képpen téves észleléson nyngszik : a vessző mozgását fl 
benne fu!tételezott titkos erőnek tulajdonítja, holott az 
ok magában II kutatóban van. Mielőtt azonban kifejten6k 
o kérdésben a holyes felfogt1st, nézzük, hogyon próbtIlttIk 
az Idők rolyamán magyarázni ft, varázsvessző mozgását. 

B U T O R kénpéndrt v. ré8lIelfit6�ar6 Iegjut.án108abb áron ERRLNTREU ÉS FUCRS TESTVÉREKNÉL BUDAP.EST, v[ . •  TEREZ .. KÖRÚT 8. SZ. 
ta K'plI '!'JegyE4k iDgyen. : :  Telefon 88-59. B U TO� 
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Ta.lÁD fal�i'ltlgeR ís emHtenem, hogy a magia pbantas

tikos épületéotfk összeomlás.ával ft tit�os erőkben v�16 

hit i. megingott • tudó. világ 8 a m�veltebbek elott. 

A nép t-zélss rétegei a.zonban t-oTábbra J8 hIttek a tl'tkos 
tlrőkben 8 e ba.booát eloszlatni még büszke 8zázadnok

nak sem sik.rült. Sót azt tapasztalhatjuk, bogy a művel

tebb közönség lelkéból ,em v.szett ki teIJ ... n a lllkos 

erök babonája. Vajjon a spiritizmus elterjedésij vagy .fl 
forráskutató vessző nem azt igazolja-e, hogy ama blt 

ma is él, olykor (\ terméazettudományiJag fegye)muz�tt 
lelkekben is? Ma,felől azonban mar korán akadtak fer
fiak, a. kik fl varázsvessző múködését koruk tudományos 
felfogása alopján pr6bállák megmagy.rázni. 

A XVII. századbeJí KiTcher Atban8siutl má.r megAtla
píija, bogy a. Vt:8!:1ZŐ cmtjét csak -az ember� kéz közv� 

títéfléveh kúpja B ezt az a kisérlet i s  igazolja, hogy sz.t,

lárd tengelyre léve oem kÖ'felkezDck be 8ajátB�oS moz: 
gá�aL T.Jebrun e század végén a Tessző mozgasM lttlk.i 
okokra prÓbálja \"Ísszav6zetni. Bléton tudós kortársa., 

Tbouvenal, a vízBrBkből kiáradó villamos árammal ma
gyarázta, Tristan pedíg a Föld vonzó és ta�zít6 erejé
vel bozta. kapcsolatba a v8ráz5ve!'sző müködéséL 

A mult s a jelen században több tudós igyekezett le
bántaoi a búbájosságot a varáz8Ves!oJzőről, sőt a franc?Ía 
ludományos akadémia is oly fontosnak találta e kérdést, 
bogy tagjaival tanulmányoztaUa. A kutatások abban _gy.z
tek meg, bogy a. varázsvessző sa.ját�ág08 mozgása az em
beri r�flex- vagy öntudatlan mozgásnak következménye. 
Námetországb8on is széleskörű vitatkozás indult meg e 
kérdésben. Voltak fl. varázsves8zőnek védői, a kik magya
ráza.tukat vmamos vagy mágneses kisugárzásrB., illetőleg 
• földalotti forrás radioaktivitásár. alopították. Mások 
azonba.n hevesen támadtAk szegény vesszőnket a tapa.sz
talotok adataival és kisérlewkkel bizonyították, hogy a 
varó,zsv6sszővel kutató egyén vagy jóhiszemü ember, 8 
ki öntudatlanul idézi elő a. bűvös mozgáeokat, vagy szé
delgő, a ki a varáz8vesazőt üzletnek tekinti. Kinek van 
már most igaza.? 

A kérdé, .Idönlésénél mindenekelőtt azt kell vizsgál
nunk, bogy a forráskutató minden esetben eredményes 
mnnkát végez-e? A kik kisérleteket t�ttek a rorrásknta
t6kkal, azt tapa8ztalták, hogy hizony ezek igen Bokszor 
tévedm·k j egy német tudós megaJlapítása szerint l O esat 
közül r'-8zer. Egy másik kisérlutcző azt találta, midőn 
egy már előzetesen jól ismert helyre küldte a forrAffkuta
tókat, bogy hár �8-an vollak, Cl!ak hét adot' b_lye, jel
zéet s e hét közül ia kettő bevallotta, hogy f!8Upan üz
letből h .. ználja a vesszdt. Csakhogy . közvélemény úgy 
van a forráakuta.tókklll, m int általában a telopathikuB 
8soményokkel, a j6shl.tokkaL : csupán azokat tartja szá
mon, a mblyok sikerrel járnak, hetuljeaodnek ; n. Aikur· 
tolenségröl el1únben nincs tudomása. 

. 
A va.ráz8ves8zővel való kuta.tasrÓJ tohát m��gállapiLha.tJl1�, bogy bizony az ma Ís .bizonytalan me&tertlég . ,  

mmt PaTBcI1lsu8 núvezte. 8 mi okozza a. bizony talan
ságot? Az alap, fl. melyra a ku.1aló támaHzkodik. lJo 
hogy eg.szen világo,an előttünk álljon a kérdés, f,·jt
suk cr,} azokat atz okoka.t, a mely"k a. varázsveH�ZŐ j�lző 
mozgását moginditbatják. Némelyek mágne."., villamos 
vagy radioaktiv jeltJnHégek alapján magyarázzÁ.k fl vessző 
mozgfÍ.sé.t, �hát a veS8zőt mozgató okot a földalatti ércz
telopl!kben vagy forráiJbon ktlresik. Azt bj8Z8ZÜ� fölősli(l-

ges itt vita.tkoZDunk Ro fölött, hogy ama tünemény vissza
vuzethető-e az említett jelenségekre ; elég annyit meg
álJapítanunk, hogy a varázsvessző csak bizonyos egyének 
kezében jelzi a forrást vagy az ércztelepet. Már pedig, 
ha ezekben volna a vesszőt mozgató ok. akkor a. varázs
vessző bárkinek kezében mozogna, a.kkor bármelyikünk 
fOrTás- vagy (,rczt�lepkulató lehetne. Ez a következmény 
azonban u}lenkezik a tapasztalattnl, lehát el ktM \'etnünk 
a következteté, alapjáuL szoLgáló létell i,. 

A fölclalafti forrásban vagy órcztelepht!n magában nem 
talá.lbató meg a keresett ok Miben van tehát? 'falán II 
vesszőben ? Napjainkban. úgy véljük, fölösleges tzáfolni 
az olyan babon át, hogy kétágú mogyoró- vagy fűzfa
vessző csodákat miv�lne. Legfeljebb n. szigon'í apák kezé
bon varázsló eszkö?' ez, midőn fiaik cBinjeit tapogat ják. 
Vagy talán fl 'fristan halcsontjá.oak, a Bölow-Bothkomp 
fómdrótjának van bGt'ős tulajdonsága ? Lebtlt-o mai ié
merot"ink mellett csak gondolni i. egy lovágol t fag.lly, 
balcsont-pá1czika vagy néhány cm. h08!-zú fémdrót bo
vős erejére? Tudjuk, bogy .sokak rejtve yannak- mpg 
a kutató emberi szem előtt, mint azt a nönfgtm· s a 
Becquerelaogarak ftllfedezése is bizonyitjo. . a varázs
vesszőben azonbA.n efféle, ma még oem ismerrtes ha
tásokat csa.k a középkor mAgasa kereshetne. 

Ha tehát sem a (öld alatt, Bem a Tesszőben nincs meg 
a varázsv�sszőt mozgató ok, oem marad más há.tra. 
mint az, bogy a mozgást magából a kutató egyénböl 
magyarázzuk. Itt kétféle es.t I.betséges :  a kutató vagy 
jóhÍBzamű ember vagy szemfényvesztő. Ha ez utóbbi eset 
forog feno, akkor ft. varázsvessző csak bűvészpálcza a 
kotató kezében, a melylyel félre akarja vezetni biszékeny 
embertársait. Máskép ken azonban magyaráznunk a jó
hiszemű kutatók működését, • kiknek megbizható.ága, 
mint fi Tűkörynó kutatásaiból láthatjuk, minden két,é
gen felül áll. S itt önkéntelenül a telepathiához fordnl 
az ember magyarázatérl: az ércz- vagy forráskutatás az 
illető egyén telepathikus, lávolb.érző tuJajdonságaival 
függ össze. Sokan hisznek a telepatbiában a vanna.k ki
váló elmék is, a melyek a telepathikne jelenségeket kü
lönös, megmagyarázhatatlan vagy eddig nam ismert lelki 
műköMseknek tekintik. A t.elepathíkus joleneégekn6k leg
többje azonban természetes úton könnyen megmagyaráz
ható, csak k i  kell kutatnun k  azokat a. körülményeket, a 
melyek közöl! létrejött • lelepalbikus jelenség. Más 
szóval : a távolbasejtö ember nem kiválasztott vagy kü
lönös lelki erőkkel fölruházott lény, csak olyan, mint 
mi ; egyben azonban különbözik az átlagembertöl : Rok
kal érzékenyebb_ 

Ne is monj ünk tovább a telap&thia fejtegotésóban, 
mert már megtaláJtuk a�t az fldatot, iL melyre épOD 
l:Izük8égűn� va.n. A varázsvcBszövel .kutató egyén mind
onekelőtt Igen érzékeny_ Bogdánffy Ödönnek, " .1'ermé
Hzetf,u�ományi Kőz}őnybsnjj e tárgyról közölt igon érdo
kOB eZlkkébon jellemző ada.tot tall�lhatDj e t�kíDt��ben. 
Az ismert geologuHt, dr. lIeim zürichi taná.rt ft. város 
tanáCF!R arra kérte föl, kutnaBon vizet a város szlÍmára. 
A tur1ós {cologus tanulmányozta. a kijelölt földteríiletet, 
de arra. a meggyőződésre jutott, boflY ott niDcsen forl 
rá<:J. A város taná.csa �kJ(Or forráakutatóka.t hivatott. a 

�zek a varázsvessző segítségével találtak is vizet. Azon
ban korai volt az öröm, mort a vi?' t:lgy hét rnolvn 
elapadt. A forrás tehát nem igazi forrás volt, hanem 

F
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A láb7wáoyosl új dohánygyárból. A �ú\·ar HUogatli�n tB czitukUÚt;. 

az Ú. D. vizzaák, a melyet a geologus (öl nem kutathat, 
du az órzókony forrá'3kutató észrevesz. 

Az érzékonység nemcsak az állatvilágban gyakori. meg
\'an az emboroknél is. kivált a primitiv népeknél. A né
ger pl. napok mulva is megmondja, bogy valamlJly hl.l
lyon (obór ember tartózkodott. A Budapesti Vakok Inte
zetében két vak fiúnak oly erős volt 8 szagló érzéke, 
bogy iRmer6seikat II szagukról rögtön fölismerték 8 ha 
táninik sipkáit adtIlk kezükbe, habozás nélkü) megmon
dották, ki az odanyujlott sipka tulajdonosa. A varázs
vesszővel való kutatásnáJ tf'.rmeszottlBen a Bzaglásbeb ór
zékenység Dam játszik szerepet ; itt a hallási érzékenyspg 
II fontoA, a melyru szintén Bok példát találballlok fl pri
mitiv vngy fl természut ölén sokat élő omhorek között. 
(4. F. Scott Nlliol beszéli, hogy az Andllman-sziget lakÓI 
sötét éjszaka járnuk t.eknösbékavadáBzntra. Az éJul:iflilü 
vadász szigonyával fl csónak olujén áll s figyt.'li azt az 
",Iig hallható hangoi, II molyot fl taknösbéka ád, mikor 
lélugzoni jön föl a méJyb6J. A vadász abban fl pillUDllt
ban bulódöfi 8zigonytit fl teknösbt:l, mikor azt a gyöngu 
hangját l1allatja B Inh csupán fülére van ulal\'o, szintu 
mindig biztosan eltalálja zt-lékmányál Pá'4ztorainknnk II 
pusztán szintén nagyon éles fülök ,·an. Tapa8ztlllt va
dás1.nink is gyakran jó hlhznát veszik fülüknok. N�m 
régíhun hallott nm, bogy mig a gyakorlatlanok eg)' f�cdn
vadi\"Iznt nlkalmnvnl csak ide-oda forgolódtak s 16m stlm 

merlt,k, bogy usutleg fáczántyúkot ne tahUjaoak, t\ n:gi 

vad úzok ropÜ1éBu hangjáról megiBmerták ti Yígan SZu· 

d.getlék Je a masa.ból n 8Z"ptol1ú fáe,ánkakn.t. 

Fontebbi IiI1itálfunknt egyóbként Igazolja oz HI, bogy 

('gy nómet tudÓfI, R. Koch, fL Bi�nebi-(é
.
16 pbonllndflsko

pot, ozt oz tlmhllri Bzfvbangok vlzflgé.lntnra. alkalma I ké-

szö.léket, a (orrások fölkutatásáro próbÁlja használni 
A phonendoskop Irig doboz, alján Ifjmez van, II mt:lyet 
rúgó foszít meg j fedeléból két gumicHóben foJytatódó 
hallócs6 nyúlik ki. Ha már most a kéilzülóket II földre 
helyezzuk 8 II ballóCJ;öveket a fülünkbe <Ingjuk, meghaL1-
hat juk a földalatti viz6rek csörgedezt>"lsL A forráskutató 
érzékeny fü.le tehát mintegy terms<lzotc� phonendo'ikop
kénl 8zcrcpel s hegy ez igy van, a 'rükörync péJdtija 
igazolja, II ki nem bir olyan 8zobáblln mt'gmaradni, a 
mely alatt forrás van, mert hallja a forrliR csobogó.�át. 

Azonban a látásbeli órzekeny"cg még footo!lllbb a 
forráskutatásné1. A ki olvasta IIennan Ottónak It pákász
ról szóló gyönyörii tanulmányát, azonnal kellot.'fl ertc
keli lillitáaunkat. • Nappal tlZt'r jel szerint igazódol t ol 
fl pákász.,  mondja Herman Ottó ; . fóképpun a növtin)'t·k 
és nyilt vizok utón. ,Jól tuclta, boIO' a núd, II sá:-.. Il 
gyékény, a páfrány milyon aljon ll'rem ; ibmert� a nád
üatiiköt, a cseretet, a róna\'izet; óll''i II'ZL'me Dloglátta il 
súrú növényzet alján serkedt'ző \'jzt'n li Yizi1fincset, mdy 
lápkutoak, mélysétrnek, fl takaróoöv,'opa't (""f;alékooy vol
tánnk a jllllU. A skóton;:zági baláQznk éjjtll fó.klynrény
nól is szoktó.k fogni a lazaczot 8 ilyenkor az ügyes I.HI
lász a IllgC�l�kéIJ(jbb jelról is föL!cdllú : �t'gy uszon)' 
csillogáRa, egy buborék olég arra_, bOBY 1.1 baló.qz Jurljn, 
hova kuli dobni a szigonyúl "VadA.';15at alknlmtival is �ok
flzor bá.mulhatjllk az éle!j szem biztos!'lágat ;  mi mtig sem· 
mit sum látunk, mikor a gyakorlott \'adász czólLa vuUe 
,·agy 10 is JóHo az ugaron futó nyulat. 

Az érzéks2ervek érzékcnységót az t1mbl'r átöröklc.-;, alti
vizmu8 útján kapja, de gyakorlással fokozhat ja i.-;. 

A jó fül éH szem azonban nt'm elég ft var6zsVt.'sszóv(.ll 
való kutatás hoz, az iIIut6 kutatóbRn okár öntudatossn, 
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akár öntudatlanul bizonyos talajbeli ismereteknek is meg 
kell lenniök ; ezeket használja (öl voltaképpen éles szeme, 
midön föladatához fog. A mikép a Herman Ottó pá
kásza jól ismerle a maga rétségenek minden kis zugát, 
azonképen a. forráskutatóknak is ismerniök kell azt, hol, 
milyen talaj beli viszonyok közt várható a forrás. Helye
sen mondja Bogdánffy emlitett tanulmányában : .A for
rá.skuta-t6k egy része nagyon is kiváló gyakorlatI geo
logos, a ki jól tudja, hol keresse a forrásokat •. Hogy .ez 
mily igaz, bizonyítja az a tapasztalat, bogy a fOl:r�s
kutatók között 80k a régi kútfúró, valamint az a k\ser
let, hogy a forráskutató munkája ritkán üt ki jól, ha 
bekötik a szemét. 

Fejtegetéseinkben odáig jutottunk, hogy a forráskutató 
erzékszerveinek (fülének s főként szemének) müködése 
következtében s to lajbeli ismereteinek alapjá.n ösztön
szerüleg megsejti, hogy valamely helyen víznek kell leonie. 
De hogyan következik be most már a vessző mozgás a ?  

A vessző mozgasát lelki okokra kell visszavezetnünk. 
A forrás- vagy ércztalepkutató. a mint láttuk, erő.:;en 
figytü a midőn érzékszervei talajbeli iameretei alapján 
ösztönazerüleg jelzik, hogy a keresett bely megvan, várjo. 
&. vessző mozgását. E várás elengedhetetlen mozzanato a 
bekövetkezö jelenségnek. A feszült figyelem mindig erö
sen kifá.rasztja nz ember idegzetét s ezt még tetézi azon 
körülmény is, hogy ilyenkor vissza fojt juk lélekzettinket. 
A vesszőt tarló karok ttlhát eg,vre fáradtabbli. lesznek. Va
lamely testrész reszketése pedig annál élénkebbé lesz, 
minél fáradtabbak az izmok és az idegek. A kar reszke
tése természetesen közlődik a kézben tartott vesszővel, 
maly erre mozgásnak indul. 

A vessző mozgásában más lelki jalenségel!.nek is van 
részük, a melyek részben fokozzák, részben irányítják ft, 
vessző mozgását. Ilyen mindenekelőtt a kutató lelki 
állapota. Tapasztalati tény, hogy az erős lelki izgalom 
átterjed a testre is B reszketéat kelt pl. kezü nkben vagy 
fokozza reszkető mozgásait. nyen lelki izgalom a ku
tatónak attól való félelme, hogy felsül, szégyenben ma
rad s így vége lesz hírnevének vagy elmarad remélt ju
talma. De az öntudatlan mozgást előidézbetik vagy 
crósitbetik lelkünk tartalmának azon képzehd is, a. me
lyek valamely mozgá9sal - itt Bo vessző mozgásáva.l _ 
vannak kapcsolatban. Lélektani tény, hogy ha pl. erő
Ren gondolok valamire, azt önkéntelenül le is rajzolom. 
E megállapítást mi ís alkalmazhatjuk. A. forrás-kutató 
erősen gondol a vessző mozgására, midőn oly helyre ér mely hite szerint forrást rejt magában s így a mozgá� 
bekövetkezik. Véleményünk szerint ez alapon magyaráz
ható az a különös jelenség, hogy a német kutatók varázsvesBzeje általában lefelé, a francziáké pedig fölfolé 
irányul, midőn forrást jelez. Végül lehetetlen számba ne;r? vennünk .�tt azon lelki jelenséget, a melyet szuggesz
�zlOnak nevezunk. Maga a kézben tartoM vessző, az ereJébe votett évszázados hit Bugal16lag hatnak a lmlatónak a.�ú�� is izga.tott lelki állapotára s megindílják vagy erőslhk a kéznek s vele kapcsolatban fl, vosszőnok mozgását. 

. A varázsvessző mozgásá.t tehát lelki okokra sikorűlt vlsszavezetnönk. Ne tulajdonítaunk búvös erőt a yarázsve8�zőntl.k, !le m�gyarázgas8uk mágneses, villamos vagy 
:adlOaktI 'ti' Jolensegekkel mozgását, ne keressünk mlami l.f:imeretlen, tá.volba sejtő lelki erőt a kntatóban : az a 

búvösnek lá.tszó jelenség kezünknek a vesszővel közölt s 
az imént vázolt körülmények között támadó öntudatlan 
mozgása. Álláspontunk tehát e kérdésben �sak 

.
az lehet, 

hogy a varázsvessző 8en�t se.m 
.
te�et kepesse fo�rás: 

vagy érczkutatásra ; a ki pedIg erzekenysége, talaj beli 
ismeretei alapján eredményes mun�át végez v?le, ugya�
azt nélküle is elvégezbetné. Jelentosége legfeljebb annYI, 
hogy a bűvös erejébe vetett hit sugallóla!! hat a kut.
tóra. s épen ezért munkájában t�mogatb�t�a .

. 
Olyan te

hat a szerepe, mint annak a vekony koté.l�enek, �ely
lyel egymást összekötik a magas h?gyeken Jaró. ��nsták : 
nem védi meg öket a leznbanástol, de rendkI vul emelt 
bennük a biztonság érzetét. 

KÉPEINKHEZ. 

A. lágymányosi új (lob,�nygyárlJó]. 
Most, bogy a dohány és szivar drágulása folytán fel

szinre vetődött a dohányzás megszokottsága es nélkü
lözhetetlensége, talan nem lesz érdektolen a dohány ere
detéről és elterjedéseről néhány szóban megemlékezni. 

A dohányt a XVI. században, ép úgy, mint a klllmplit, 
Délameríkábó-I, illetőleg annak San-Domingó nevü szi
getéről hozták be Európába a spanyolok. Amerikában 
még akkor vadon t�nyészett., de a bennszülöttek már 
fel ismerték bódító hatásat és úgy pipában, mint szivar 
alakjá.ban használták. Ttlrmészetesen nem olyan finoma n 
készült szivarok voltak azok, mint a mostaniak, hanem 
egyszerüen összesodol't dohánylevelek Ellenben a pipa 
már ismeretesebb volt akkor is. Ki n e  hallott volna az 
indi�n törzsfőnőkök békepipájáról ? Hazánkban is elö
szőr a dohányzás, még pedig a pipából való dohányzás 
terjedt el 8 csak azután a dohánytermelés. IDeinte kül· 
földi czikk volt a dohány B • törökök hozták magukkal 
s ugyanők kezdték meg a termelését és honositották 
meg nálunk a dohányzást is. Természetesen, mint pogány 
szokást, eleinte tiltották mindenfelé. Tiltotta egyházi 
és világi törvény. Különféle bii.ntetéseket szabtak a 
dohányzáson ért egyénekre. S mégis, mint minden til
tott dolog, a dohányzás is eJterjedt. Killönösen mikor 
már hazánkban is termesztették és szabad kereskedelem 
tárgya volt, terjedt el tí.ltalánoaan a dohányzás, illető
leg a pipazás. Mert akkor még csak pipáztak. Egyesek· 
nek mesés érlékii pipa-gyüjteményük volt, melynel[ egyik 
nélkülözhetetlen tartozékát képezte a czifrábbnál·czifrább 
kostök7.acskó. 

A mult század ötvenes éveiben azonban állami egyed
árusági czikk lett a dohány s ez mindjárt drágávlÍ teUe 
n. pipó,zást. Az összes dohánytol'ooeJés gyárakba került s 
így vége lett a válogatott szüz mngyar dohány élveze
tónek 8 lassnnként ft pipa is háttérbe sv.orult, helyt, adva. 
n kiUönféle sziva.rok és Bzivarkák terjedésénul�, ögy 
hogy ha így haladunk, a pipa maholnap a multé lesz. 

A gyárakban ugyanis a beváltott dohány legnagyobb 
részéből szivart l{észitenek s csak II hulla(lél{ és rt rosz
sznl pmpal'álódott dohány keriH a pipadohány 1i:özó . 
No meg a pÓDzcsobb piplÍzóli: részére egy kevés verpe
léti éH szentandrási kü}önlegt'sseg is. 

A jelen sr.ámunkba.n bemutatott l[épok nagyobb része 
is a sziva.r készitési módját ismorteti s egyidej ülog il 
lágymányosi új clohánygyárat is bemulaijuk. 

Merkur kere'kpa' rok l.gBnom.bb gyA,'m'ny, gyönyö,ü kióllilós rondki"ül ol" l Ó rak tolj ee jótálláe mellett. ()sekóly hn.vi réSZ' ettlz.e, ésl'o. - GmuUllk, nllm.trészeJc rClUlkivül olcsó á ron . -Caendlinégi alkalmazottak \terékpll.rakb61 '!o kor alka\részekbal " gummikb" �,. . d , _,,_ . É "  ;r,v lO rengo m. r IzeaULLIek �:í�::�,�nr�: D R Y E D E ::;;����!!I�1n S Z E G E D� 
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HIREK. 
Adomány. A kassai holyőrség altisztikarn, februór 

IS·án fónyesen sikerült jótékony ezéln bált rendezet4 
melynek tiszta. jövedelméböl, a részestidés aronylibnn fl 
csendőr altisztikarnnk 133 korona. 2� fillér jutott. Az 
altiszti kar egyhnngu határozat alapján ezen összeget a. 
létesitsndlS csendőrsegi internátus alap javára adom n
uyoztn, s azt az alap vagyonát kezelő Ill. számu csendör
kerületi parancsnoksngnak, saját kerületi parancsnoksÁga 
otján megküldte. Az alap vagyODR, ezen ujabb ado
mánynyal ::16.65� korona ilS fillérre emelkedett. 

Halálos végü ellen8zegülée. Rocsan Gergely gyön· 
gyösi öI'sbeli csendőr ez. örsvezető, márcziua 24-én dél
után félhat órakor Gyöngyösön szolgálntteljcsites közben 
a neki ellenszegülő Gáspár István, gyöngyösi lekos 
boltiszoJga ellen, annak rögtöni baláh\.val vcgzóclő kard
fegyvert használt. 

Kérelmek. A félixfiirdöi öl'sparancsnokság kéri azon 
örsparancsnokságot a melynél a lugutóbh Fe.lixfürdón szol
gáit Rárolyi György csendőr szolgál, hogy aDnak jelenlegi 
örsilletékességét vele közölni sziveskedjen. - Kocsis József 
csendór, ki Németboly községben állomásozik, kéri llen
ger István cz. örsvezetöt, hogy czimót vele kőzöljij. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Az állatok életkora. Az állattani társaságbsn egy 
természettudós érdekes megfigyeléseket és tanulmányo
kat adolt elő az állatkertben fogva tartotl állatok élet· 
tartamáról ; arra az erodményre jutott, bogy a fogsng, 
a gondos apolás es természetes t:lllenségektól való töké
letes oltalom daczára. is reDd�viil csökkenti az állOotok 
életkorát. Általánosságban megállapítható, hogy ez a 
osökkenés nomcsak az emlösálltltoknál, de 8. madara.k
nál is jelentkezik. A fogságben levő emlösállatok közül, 
n. nagyobb raga.dozó állatok ft, legszivósabb természettel 
birnak. Az oroszlt\.nok átlagos kora az ti.llatkertekben 30 
és 40 év közt váltakozik. Londonban egy jegesmedve 

sodacsepp ek és 

h' 

33 évig éli, az egypalás állatok 50 évig is eléln.k. 
A népbit szerint az elefántok és a czetbalak erik el a 
legmagasabb korl. A czetbalakról - természetesen -
az állatkertek nem adhatnak keUő tájékozést, de az 
elefllntokról tett megfigyeléBek azl bizonyit ják, hogy 
a vasiagbőrüek szivósságá.t rendesen túlbecsütik. Kivéte
les esetekben megtörlénbetik, bogy az elefánt ft, fogság
ban eléri a századik evét, de az átlagos életkora csak 
20-30 évre terjed. Nébány madárfaj azonban már 
tovább él. Az előadó megemlékezik egy 'Varjuról, me
lyik 69 éves, egy sasról, mely 68 évet érl meg és egy 
papBgájról, mely még a 1 00·ik évét is úUélte. Ezekkel 
szemben a struczmadarak mtlSBZe hátra maradnak és a 
legjobb esetben is csak 35 évig élnek. A legnehe.ebben 
életben tartható emlősáUat 8 denevér, mely a fogstlg· 
ban áUag csak 1 1  hónapig él. Rendkivül érdekes az a 
megállapítás is, bogy a bazai klima hiánya, a fogság
ban élő állatokra, csak nagyon csek«Hy bofo1ynssal van. 
tgy például Londonban a forróővi orsztlgokból szállitott 
állatok sokkal kevesebbet szenvednek, mint a sa.rki 
vidékekről szQrmazók. Még feltünöbb azonban az, hogy 
a mérsékell égöv alól származott állatok halandósliga 
rendkivül nagy. Bebizonyosodott az is, hogy a lakott 
vidékekről Bzt\rmazó állatok az állatkerttlkben nehezeb
ben tenyésznek, mint az aránylag lakatlanabb vidékek
ről származók. Különösen aU ez a madarakra nézve ; 
ft, londoni állatkertben tenyésztett angol madarak balan
dósága például öszszebasonlitbatatlanul nagyobb, mint 
II tropikus vidékekről eredő madaraké, fl. melyek a 
fogságot könnyebben elviselik. 

Az 0186 10vé1szekrényok. Az első nogyon kezdeUe· 
ges levélszekrényeket ezelőtt báromszáz esztendővel vették 
használatba. Egy ntazó Celemliti, bogy ft J óremény fokán 
és Helena-szigetén az elküldendó lt:lveleket a kikötóben, 
meghatározott helyen egy k6re tették, a bonnan azokat 
8 hajók alkalmilag magukkal vitt�k. 1653·bon, a mikor 
Párisban ft. városi postát behoz ták, már rendes levél
azekrényeket alknlmaztak, Berlinben pedig, mint 169 "'�ból 
fenmaradt rajzok bizonyítjtlk, ebben az eszttmd6ben mltr 
az egész yarosban mindenütt voltnk levélszekrenyek, 

oda
kenet ismertetése : 

M O S K O V I T S 

----- --- -

a natomiai czip6- es osizmagyár reszv.-társ. 

M. kir. escnd6rség, boszniai esend6rség, CI. és kir. kH,Hshadsereg szerz6d . •  ,álIlMI 

Buda pest, Rákóczi-út 6. sz. Nagyvárad 

Ajánlja elsörendli chevro- "" bOllbörböl készitett 
kOlönlegességeinek szerzödéses árban, részlet

fizetési kedvezmény melletti szállitás6t. " " " 

Kivánatr. árjegyzéket bérmentve kOldOnk 
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míg t /tili-ban még eseményszámba ment, 8 mi.�or l 
poslaépület.n • levele,ök kényelmére • post.épületen 

az elsö lerélBzekrenyt megerősítették. A .HannoverI

sches Volksblath -ban l S-W·b�n panRsz jelent meg a 

közönség köréból a miaU, hogy Hannoverben még mncss

D�k Jevélszekrenyek. A válasz erre 8ajá.�ságos mód.o� az 

fOlt, bogy a levélszekrenyek csak a oevtelen levehrók

Dak 5zereznének örömet, a kik körmönfont sertéseket 

eszelnek ki, bogy azokkal a tisztes polgárokat bosszant

baB.'k. 

Szerkesztői üzenetek. 
A 8zerkeBztöség a Szolgálattal kapesolatoB kérdé

sekre és névtelen levelekJ'e nem válaszol, kéziratot 
vissza nem ad, levélben pedig csak Igen kivételes oly 
esetekben válaszol, ba a válasz - kényessógénél 
fogva _ Dl'1lvánossn meg Dem adható. KérjUk ennél. 
fogva olvasóinkat, hogy leveleikkel bélyeget ne kQld· 
npk. 

Kassahámor. lrjo. alA a ne\6t. akkor majd felelünk. 
27 • .tU. ugy oly bon}odatllllls, hogy legbelye�abb. ha tBnAc;;ért 

fl�Y'-�dh(>z fordul. �1i mesl:t Rajtunk az egi':::<zben, de ba úgy "an, 
minl irja, alig hiSUlZUk, hogy okmányok n(;1];.ul az illető f?rjhey. 

mehetne. A küldótt bélyeget lapunk ja,ara bE'\'ét<,lezhik. 

Tiszameuti 6:3,9. X<,Dl. 
T. Gy. 165. Nbetünk "zerint neDl. 
Bárdos András. A befizetú;re nez"e B .pótlék. XIV. f('je· 

zet ;1. pont, 5. bekezd(;H� ülago�an intézkedik ; hn�onlóan fl kia· 
da.. alatt 1<,,6 Rutiiroznio)'ok is. 

Dombovári. Igen. 
l{:rőz-us. Igen, ba átveszik. 
Tis7.alllcutl esendő,.. t .  .FéldisZl nem létezik. :il. Oh'n!t�n 

cl az általános IIzolgálati határoná.uyok XVI1L rojeu:\. 2. pontjá.t. 
Uli. Szolgálut lQf'ntes időben c�ak a kiw('netolt kell JOll'Dtoni, 

ha.' ak bH .. tleg külónlf'gn iotézkedtsok nincsenek ér"Ion)'ben. 
912. gy. örS. I .  .Jelentkezik. :1. Ti::<zteJgé"ról szó ,,('ro lohot' 

h:gfeljebb a ;zok"'.:u. rn6dou val6 üd"özléllrliJ. 
Bodrog. l. )[i scm tudjuk IlZ okát, legyen türelemmol é-rt('

.ih� t l>izto,uu kup. :1. E.,rry újahb kénényben jelentIIc be, hogy 
Ilém 6hlljtja a: allást ewyerni, ennek egyedül c!';ak el. a m6dja. 

J rure Fereucz. I. liOU koronán fclill. :!. A könlyot nelll u.m()r· 
jUk. i/.:'y llf'm i, momlhatunk nHeményt, forduljon Íl·hil'�ol'litfls
?rl a legkuztlebLi polgári iskolai igazgatú"&gbo7.. 

P. S. kh-ánChI. L Azon esdl·klJen, mikor a tartulékoll tisz
tj·k. :!. Ti�djl·lultek cllo[lMtj{,IJo. a. Nagyon i� kutcJes, klllonben 
"I:rM,re wmJlatjll. 4. JIonn:digBzoh'lÍ.n)' \'IIg} katon a kouynol. 

Tudni ,'ágyó. Hu kühill illtézkl.'M., Ilio('�, Áprili!! I -töl 1i7.0p· 
h'mLer (gé ig. 

1877. IV. 6. Nem kózölhetó. 
L. P. Zenta. Fizet. 
1.862. Forduljon ügy\úlhuz tnnáe�ért. 
303. I .  Az ('�dL..,n, hl\ oly állásra nkaT p{dyázni, mol.\-' iga-

7.oh-án:rnyal l:lIátoH altisztokn('k van fellntartva, I1('Dl, olh'nkcző 
l:".;ttbtD igen, ukmányok hhalall,61 cf'atoltatnak. 2. Bl.fJlgflluh 
kotf·lczültHég(,ndl li·járta elött nem Icf'z ellJoc!!lÍ.\\'n. 

J{. J A folyaw/)(lvb)', RT. illft6!!égi himu}itván:y, \'ul(l.lIlil1t 
rruwlf'1l I KV( k"rcntle\"l;!, illet6léM "7.iil<,t{'Ri Illlyakónp'í kivlJlUlt 
b:lyegkotel€' 

Tudoivág'}'ó. S7.al,R1:oo'talan pljárAs, mit ll? iIlet6 II f61'zolga, 
Lirún(!.I rneg-fr.lltl>bllhéf 

Sorsjegyei nem nyertek : C �iki. 100. ÉrtleklM6. 
D/·ne járiu(,rmt.;tu +lB Tóth örm. 

HIVATALOS RÉSZ. 
Közigazgatási döntvények. 

A tárirda, távbeszélő és egyéb \'iIlamos be-rtlJldt'zesek
ről �zóló 1888. évi XXXI. t.-ez. l�. §-a szerint esak 
olyan távirdaherendezések állanak közbizton�ág sz�m
pont jából ft büntetö tör,ény hatálya nlatt, melyek fi 

közönség, vagy az állam használatára, szóval közeze
lom szolgálnak. A magllnezélokra. szolgáló távbeszBJö 
berendezés, mely a nuna Cenekért.� volt leeresztve és 
tilnlomjelzövel is el volt látva, ha val!1.mely btLjóvonta
tássnl a tilalmi táblák figyelmen kivül bagyásával meg
rongóJtntott, csak vizrendöri kihágást képez s elbirálfu;n 

ft közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik. 
(A m. kir. hatásköri biró" g 1 9 1 0_ é,; Im. sz. batározatn.) 

A ki a rllorradós száj- és körömCájás btltegsége miatt 
elkülönités es istálló-zár alá helyezett sertéseit az udvar

ban szabadon bocsátja. az I�RB : VII. t.-cz. 153. §. r) 
pontja alapján büntetendö. 
(A m. kir. belügyminiszter 1 9 10. é\'i 72�,1-. sr" batáro2aÍlt.) 

Kantinok az ipartörvény hatálya alá tHmuk. 
(A m. kir. koreskedelemügyi miniszter l !l l  O. €ovi fj 12R 

sz. batlírozatn.) 

Az it.llannRsuti alkalmazottakat a vámmtmt�sség meg
illeti. 

IKöziga,gatási biróság I n I  I jul. 5. ,j5:l 1 9 1 1 .  K. Br.. a.l 

L Törvénybatósági Bzolgálatból államiba átlépett alkal
mazott nyugcüjazásnuáJ fi törvénJbntóságnál ISGi. évi 

julius l -je óta �ltöltött különben bl'8zlÍmitható szolgá
lati ülö akkor iH teljeH mórt8klllln btlRZtlmÜandó, ha az 
illetö törvényhatóság szabályrendelet!l I1kk�nt rendl'lJ.;ezik 
iti, bugy a szolgálati idő csak fi jl.hatt időponton innt>J1 

eSo yalamuly ey től kezdve sznmitandó bl', II. A mil
lcnáris OY töbhszörös beszámitll:iáullk ily átlóp",tt nll\l\I
mazott nyugdijnznsánál nincs helyt\' 
(Közigazgatási biróság l \1 t l jun. ::!O. 4777 I H I ! .  lC sz.l 

SZEMÉLYI ÜGYEK. 
Kineveztettek : 

1 9 1 2  mtÍrcziuR l -éVlll : 

zrix::lmwkka . 
Rl',-!chnur Győző, Vll., GroflH Rt'zRő, II" \'tlrbói Szluhn 

Dénes, V. és (áji Ji'á)' Gyulu, lY., �7.tímu clwndörkt'rii
ll.theJi hadapródok. 

• 
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Oki ratllag megdicsértettek : 

A m. kir. bonvedelmi miniszter ur által : 

Daroczy Endre, m. kir. lU. !5ztimn csendörkeriilctbeli 
járásö rmestt!"r, egy rablógyilkos!'ági eset kideritése alkal
mámJ tanusitott kivlÍJóan buzgó és igen eredménye� 
",zolgálatáórt. 

A magyar szent korona országaihoz tartozó csendör. 

,eg felügyelője állni : 
Riesz JózRe{ �" Tótb Antal, II. szá.mu csendőrkl'l'ület

heli tÖl'zsörmestorek. hosszas caendörségi szolgalatuk 
alatt, lÍgy fl közbiztonsági, mint a7. irodai szolgálatban 
.ernyedl,t1en szorgalommal kifejtett tevékenységük és pr]rl{as 
magntartásukert. 

Denu Lajos. II. 6znmu esendörkerüldbeli jtiró,sörmes. 
ter, Pétervári Jhirán örmester és Kustos Imre Cz. őr
mester, a közbiztonsági szolgálat teren huzamosabb időn 
nt kj(l�tett ügybuzgó és eredményes h""ekeoy!{égük, 
örseiknek rendbentartl'l.sa és példás magatartásukc-rt. 

�c;berer Ede, II. tiztimu csendőrkerületbeli járásor
mester, Hzabó Janos I. es Márk János cz. órmest�rok, 
II közbiztonsá�i szolgáint toren huzamosabb idön nt ki· 

fejtt}tt ügJbuzgó es igen eredményes tevékenyl'Pgük, 
örReiknek ki(ogti�tnlllll rendbentartásn é� példÁs muga
tartlí su kért. 

Szakfics RlÍt'uly, II. sztlmu cSlmdőrkeriiletbeli ez. őr
mester, az I !J1 t. é,i októher hó 20·án virradóra Obába
lUutnik község kúrnrl1 l,lkövetlltt f140::! K knrertékü bt!

töréses Iopthi tettt'soiuek kidcnitése ős eHogúRa körül, (\ 
nyomozfi1ilt vt:lzetu járá"pnl'anosnok hll.tlmtós hi mognltí.'la 
tUtul, 10 napon út h:ifejtt'tt ('redménYl"s fovék(lnyscgl,órt. 

JIökkön József, II. sznmu csendőrkeríil�tbt,li tör?8őr
me�tl'\r, hosszas csendőrségi szolgálati idcjl' alat! (ökt.;nt 
it számviteli tt"lIndők pontos és lelkiismeretes elh.tí'tsn 

körül kifl"jtl'tt buzgó teyekenyscglJél't. 
Kupás }flirton, III. !'Izlimu esendőrk�rületbeli járás

örml'stlJr, hOl:ltizns l'st'udörségi szolgtilaht nlatt II közbiz· 
tonsági !lzolgtHut ft�ren, mindenlior Innknd!\t1o.n szorgn· 
lommai h·ljci'littltt uredményes tel'ékenysége. Ill!ir(lllllljlt

jein(lk hel)'l'l' vezetóSt' es póldás mngatnrtnsncrt. 

A m. kir. I !'Zllllllt eStlndőrkerWüti pamncsnokRág 

Altnl : 
Azalnl htvlin őrlllest13rnllk Dllljdnom 18 ó,'i ; Ltinyni 

htvltn (.�z. Öl'mestul' közol I I  t;"j ; lt'öld"A:ri lIil'otus7. ez. 

örmt��h�r 10 "VOll ft.,Wli és Mátyus TlfljOR l·Z. örsvűzotő 

H-oel a.ltiszt 1 0  eWIl (uhiti ('stmdőrsegi �zolgálatuk alatt 

tanuRitott t1lőnyöR magatartásuk, vahnniut n. közbizto�. 

sági szolgálat torón klfl1jllttt hnzgó �s tlretlmenyes mu-

ködésiikórt. � 
Kolmllf'ln }-;Illmwl, Opm Inll'o, KálIlir 11'�t'l'ncz cz. or

lIlei-lÍllrl\k c-!oC Buér ,Jtíno� ez. ör:n'o?:etö ll-od altiszt, sok 

évi cRell(lől'I�égi szolgálnli üll\jük alo.tt milHlen tokintet�
.
on 

hmusitott l,lönyiis mngatnrhbuk, nomklUönb(ln
. 

� kol'.' 

hiztomll\.'(i Nl.olgálut h'r�n, I,;ülönösen nl. utcbbl Jdóbl.ln 

kifejtt.\tt buzgó e� számos hüntettlndö c..,olekm�nyek ki· 
fleritéöét eredményező tt'vckenységükert. 

Hagyó Antal ez. órme!itor 1 1  ó"j ; llircse LázIÍr ez. 
őrmt'�ter 1 0  �ri ;  Sütő János ez. őrmester 1 3  �ri ; "in· 
ter György ez. örmester l \. th; és Pill lBt'n\n ez. örDll""
tor 10 éri esemlörl:iégi szolgfilatJ ideje a.latt úgy általá
nos!lngbon, mint minden irilnyban tllDusitott plőnyös 
mngatnrlá..-uk, jól hasznalhatósiLguli, valamint fi kiizbiz. 
ton!iági szolgá.lat t�ren kifejtett buzgó ef'! l'redmón.\"'e.� 
müködésiikért. 

Bnrdóc? Mózes ez. őrmester 15 éri eStlndörsegi szol
gáhttn alatt áJtalri.nossághan, rl.., különö��n a küzbizton
aági f'!zolgl'&lathan kifejtett buzgó e� eredmenyes műkö
désl·ért. 

Rocf.kor .JÓzsef ez. őrmester I 'J  even f�.liilj é!'! Rákosi 
Gyorkó Zsjgmond cz. örmcsft'r 9 [:wn (t--Iüli csend
örflégi szolgálati ideje nlntl tanusitott jó Dlo.gaviselete, 
példás mngatartá",8 él> pontos kötel(l��égtt>ljesitéseért, 
,alamint II közbiztonsági szolgálat tilrt>n kJ f,'jtdt igen 
buzgó �s �redmeuyes mükörltiseérf. 

Dobos ,fózspf ez. ormester 1 1 1  en'n fllliili cSI.'Dllörsé:.,rÍ 
6zolgfillltn alatt, főleg ön>pal'lll1csnoki minőségbt'n tanu. 
Ritott tlicsén· tes müködéseert, valamint a küzbiztonság 
ja,yúra kikjtett eredmónyes flÍnldo1.a",aiért. 

Flibián József l'sondol' Cl.. örs"oz�tőnek kilt'ncz óven 
felüli ('stmclőrt:légi �zolgálatll alatt tnnol:ütott tJlönyös 
mH.gl:ltndástÍt'''rt, nllamint l'reitllll>nyes műkötl�sl'órt. 

(,SiMZ�l' :\II.nyhel't ez. örmestl\r I :� énm f"lü!J j Kiss 
Hmm; ('7.. őrmí:! ... ter 12 e"en felüli csendöNlégi �zolgála.ti 
Hlt1jt\ alatt kötdmeinek mindenkori lolkiisnwret(-"s telje
site!wórt, \'Ilhlmint a közhiztonNig janirn kift�t�tt l'rud. 
lllónr{"s müködc�eórt. 

.Tt;rús JÓ1.�t'f csendór. rt balázsfa!'\'i • Pátrin» takarék. 
pcudl\l'bnn IUUlt Cl'i deczember ho 1 7·ón éjjol fillO,OOO 
koroull r-rh'kpnpir PS .1-1,632 koronn ke�zpénznl'k n pénz· 
szekrény ll'szl·n.Msl· után '\"aló ('llopá51fl moUl.ltt tllkön'
tt:"tt lll" Öres{'!i lopás teljt::i ,·egh l'Z,·itdéllek mt!ggútlti.sábnn 
l.; n m[l�I.;zökött h,ttelS�k el(oglÍsÁ.ban kHfljteH igl'll buzgó 
és llrélVt'!:i mükötlest'ert. 

Gáspár Pál csondör Cl.. örsl't'zetii, II bnlllz�(!lhi .Pat
ria� tnkllrekp�nzhirb!ln mult el' dl'czemblJr hó 1 7-eu 
éjJl,t IiOO,OOO korona értekpapir �S t J ,6:l2 koron n kés,,
IJÓ01.ool\ II penzrizokrény Il'szorelese utnn n\ló ullopRsll 
mollt\tt olkö\'lItett betöreses lopá.>; Íl\ttl'swnok uyomoZl'tsn. 
eH (,,]fog{ISll körül tnnusitott buzgó CI.; erélyeR l'1jál'nsti�rt. 

Nyilvánosan megdtcsértettek : 

A m. kir. I. számu cssnuörk(1nileh parancsnoksá.g 
nItnl : 

Póttlr JÓzl:lef. Donlíth Mihály, Reti nItrol)', Oprii' ,TÓZSll( 
es lTng\'ári l-'lIrenoz csűudör oz. örswztlt6k többi evi 
csondörscgi I:lzolglUnti idojük nlAtt 1\ közbiztooSl\g-i tolzol· 
gálnt órdokóbllO kifejtctt buzgó cs llrl1tlményctS tt\'\"ektlny
aégiikórt. 

-----------:-------:,.::�::·.::t .. ;:,:O.::O;:bb;;:�::-;:Lcll"rl' l1eFk öau:e� betoctlpoláli ttlr. 
''''''''D., PO LGAR SA' N DOR I: ak, kötuerek, loollu'u 6k, UI. !..ir. StR,lt. Pol&R.r.r6Ie 

.lrvkötóh. Kllmnnhariln)'Ak Itb._ stb. - nél'l'I 'J]eP'Ydkc� 
orvosi mUszcr· �S kttszer gyárosnál ingyon N l>érnll'nl\'1l �lIU Illi: uII .. heJelöa('g. c�a.lt lIlIIlJ' 
t('IOIJO�Bpest,VI'.,Erzsébet-kbt'llt50. ,,,1111110. wtl,. t irgy 'luWRrlt(\�tlr. 

B '.n blrdtlH 
t .. kelol, .. ... Un 10"" "h.h,,-
1D.!lJ'.r .. lht.s .... 
t.&f'Ok-oh&.llóltlu. 
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Bálint )JátJ'a'i, Orbán Dénes, Benter Lajos. Márlon 
PáJ Cl.. örsvl!zető Il-od altisztok és �agy Albert csendőr 

ez. ör.,v(>zdö, több évi cseodónégi szolgálatuk alatt 

mindl�n tekintetbeD tanusitott kifogástalan magatartásuk 
és ft közbíztomág terén lriJejtett buzgó és eredményes 

működésükérL 
Ferenczi Árpád őrmester, 10 évi csendórségi szolgá

latn nlati általánosságban, de fáMp szárnyirodai segéd

munkáo:;i minőségben évek óta tanusitott szorgalmas, 
}lontOt; és megbizható müköc1éstlért. 

Szök� Fercncz csendőr C7.. örsvezető, hat évi csendőr
aégi szolgálata alatt minden irányban tnnusitott dícsé
retes magatartásáért . 

Samu Mihály és Tasnádi János ez. öl'mesterek, J O éven 
felüli csendörségi szolgálatuk alatt mindenkor tanusitott 
dicséretes működésükért és magatartásukérl. 

Horváth .JÓzsef járásörmeBter. Siklódi András ez. örB
vtlzetö II-od altíHzt. :Nagy ..Albert csendőr ez. örsvezetö 
és BILlog László csendőr, n balázsfalvi .Pátria., takarék
pénztárban 1�) ll. éví del'zemb er bó 1 7  ·én megkisérelt 
és félig végrtjbajtott nagyszo.básu betöréses lopás tette
sainak nyomozása körúl tanllsitott buzgó müködésükérl. 

Nyugállományba helyeztettek : 

1912 márczius l-ével : 

J.Iiklós András, m. kir. III. számu csendőrkerületbeli 
járásörmesler, a megejt"tt felülvizsgálat alapján, mint 
-rokkant. mindennemű nepfölkelési szolgálatra is al
kalmatlan • .  

Választott lakbely : Tiszafüred. 

1 n 12 április l-ével : 
Paukovic!:I János, ID. kir. VIII. számn csendőrkerületbeli 

járásőTDlester. a megejteM felülvizsgálat alapján, mint 
_rokkant, mimlennemü népfölkelési szolgálatra is atkal
ma.tla.nu. 

Előléptettek : 

1912 márczius l -ével : 

ll. m. ki)'. VII. számu csendörkerület á,llományában : 
ROSODCzi 'Mihály örsvezetö, őrsvezető ez. őrmeSle1'l'é : 

a m. kir. IV. számn csendőrkerruei állományában : 

Homoki József cz. örsvezetö, esendő,. ez. ŐTmesler,.é; 
az 5 évi csendőrségi szolgálat betöltése után : 

1 9 1 2  mározins lG-avaI : 
a ID. kir. VI. számu csendőrkerület állományában : 
C.ökli Gábor csendőr és 
a m. kir. VII. számu esendőrkerüJet állományában : 
Szab6 Sándor és Mihály Ignácz csendőrök, """,dör 

ez. órsuezetökké. 

Járől'vezetöi jelvényuyel elláttattak : 

A ID. kir. IV. szamn csendőrkerűlet állományában : 
Fejes Gá.bor, Pallaga János, Balog .János r. és Balogi> 

József csendőrök. 

Névváltoztatás : 

A ID. kir. VI. számu csendörkerület áJlományabnn : 

Kránveez Jeremiás próba csendőr fi m. kir. belügy
miniszt�r urnak 1912.  évi 30,809/VI-a. szám alatt kelt 
engedélye nJapján, vezetéknevét IlTolnaiD-ra változtatta. 

Jelvény pótdij . 

A m. kir. honvédelmi min.iszter úr, Hollósi Ignacz, 

IV. számu cs�naöl'kerüJetbcli járásörmesternek, az 1 � 1 2. 
évi 6781/16. számu rendeletéveL. a kOl'onns ezüst érdem· 
kereszl után illetékes napi 32 l\llérböl áll6 jslvénypót
dijnak, 1 9 1 2  márczius l -től val6 folyósitásái engedé

lyezte. 

Házasságra léptek : Választott lakhely : NemesBur (pozt:iony m.). 
Bodor István, m. kir. Vill. számu csendőrkerü]etbeli A m. kir. ll. számu csendörkerület állományában : 

járá6öTDlester. a megejtett felülvizsgála.t alapján, mint Boér János ez. örsvezető, Kracsik J ozefávn.l, 1912' 
nokknnt, mindennemü népfölkelési szolgálatra is alkal- február 17-én, Stájerlnkanjnán. 
ma.tla.n l. Ádám Ferenez csendőr ez. örsvezető, Ag6cB Mit.ria 

Választott lakhely : Ozsdola. JuHanná val , 1 9 1 2 fel)rnár 19-én. Jánosbnlmán. ------------������-------- -----------�====���--�--�------------. ------� 

IVÁRNAY • e s  FIA B U D A P E S T, = 
VI. ,  liszt f'erencz-tér 9. 

könyvnyomda, könyv-, papir- es I rósze r-kereskedés, a magyar kir, 
- csendőrségi h ivatalos nyomtatványok legnagyob b  r a ktára. -

. . . . . . Könyvek, levélpapirak, imakönyvek és irószerek dus választékban. . .. . 

Honvédelmi miniszter úr Ö nagyméltósága által legujabban kiadott közgaz" dálkod�;;ra v,?natkozó C.s 2.0 jelzésü .�atáro�má!,yok. czimü szolgálati kö!,YV" I ben elö,rt monták szeront. nyomtatvanyok es könyvek nemkülö nben leltarak

J raktárunkon már készen kaphatóK. �-------------------------------------------,---
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