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T&RA
M űködnek a titkos rendeletek.

Azok a dolgok, amelyekről itt hirt akarunk 
dani, oly váratlanul és oly hihetetlenül köszön
töttek be, hogy benyomásainkat csak futtában 
írhatjuk le.

Szerte az országban titkos rendelet ment az 
ügyészségekhez, fegyházak, börtönök igazgató
ságaihoz, amely a mozgalomnak csirájában és 
minden eszközökkel való elfojtását célozza.

Az ellenünk folyó aknamunkát barátaink, 
akik szerencsére sokan vannak, tudomásunkra 
hozták. Ennek csak kezdete a titkos rendelet. 
Következni fog  előfizetőink lebeszélése, majd 
megfélemlítése, sőt ha kell, még az elkobzás is.

A titkos rendelet egyik pontja azt mondja, 
hogy az őrség fegyveres testület, ennélfogva kö
rében nem engedélyezhető semmiféle szoros 
szervezkedés.

Szép, hogy elismeri az igazságügyi kor
mány mostan az őrségnek a fegyveres testületek 
közé való tartozását. Kár, hogy akkor egészen 
másként vélekedik, mikor a fizetés és anyagiak 
rendezéséről van szó!

Mitől fél az igazságügyi kormány? Hiszen 
az őrség nem akart rést ütni a fegyelmi szabá
lyokon, hiszen nem akarja felforgatni az állami 
rendet!

Ha a kormány tudatában van eljárása igaz
ságosságának, miért dolgozik titkos és miért 
nem nyílt rendelettel.

Átlátunk a szitán!
A gyűlés engedélyezését megtagadni nem 

merik, mert az túlságosan nyílt támadás volna 
minden emberi és állampolgári jog ellen! Hanem 
más, alattomosabb, de szerintük célravezetőbb

eszközzel dolgoznak. Megtiltják annak a szegény 
nyomorult embernek, akinek kenyere, családjá
nak megélhetése forog kockán, hogy panasz
kodó szavát fel merje emelni, nehogy a társa
dalom minden rétege tudomást szerezzen arról 
a baromi helyzetről, melyben ezrekre rugó állam- 
szolga szenved egyesek nemtörődömsége miatt.

Tegyen meg mindent az igazságügyi kor
mány a lapunk ellen! Jöhet az előfizetők elret- 
tentetése! Tudunk már példát erre is!

A „Magyar Hirlap“ Baross Gábor miniszter
sége alatt éppen igy küzdött a vasutasok érde
kéért. Baross nyílt rendeletben, fegyelmi eljárás 
kilátásba helyezésével tiltotta meg a vasutasok
nak, hogy erre a lapra előfizessenek. És ők 
álnév alatt, barátjaik címére járatták azt kitartóan 
tovább és mi lett a dolog vége? Győztek a 
vasutasok, győzött az összetartás.

Egyik ügyész mondta, hogy lapunkat el 
fogják tiltani! Nos; erre kiváncsiak vagyunk.

Kijelentjük olvasóinknak ezen a helyen, 
hogy készek vagyunk a lapot bármilyen címre 
küldeni, ahol több előfizető van, egy csomag
ban. Majd meglátjuk, el lehet-e venni a világos
ságot akaróktól a napfényt, a szomjazóktól a 
forrás vizét!

Ha az engedélyt a legutolsó pillanatban 
megkapjuk, amint a dolgot sejtjük, a terminust 
megváltoztatjuk és a következő alkalommal, 
november első napjaiban a gyűlést minden 
esetre megtartjuk.

Tudjuk, hogy a kiküldöttek elé mindenféle 
akadályt fognak gördíteni, de bármennyien 
leszünk is, legalább tudomást vesz rólunk a 
társadalom, mert szervezkedésben, összetartás
ban rejlik az erő! Zöldy Lajos.
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Válságos helyzet.
Az utóbbi napok eseményei oly rohamosan 

torlódtak egymásra, hogy most, mikor hűen 
számot akarunk adni azokról, erőnket teljesen 
meg kell feszítenünk.

Lapunk késése miatt egy pár nappal ezelőtt 
olvasóink izgatott hangú és érdeklődő levelek
kel úgyszólván elárasztottak bennünket, amely 
levelek mindegyikéből érezhető volt, hogy Író
juk a gyűlés megtartásának rendületlen híve és 
annak szükségességéről feltétlenül meg van 
győződve.

Levelet kaptunk a többek közt Sopronból 
és Temesvárról is, amelyekben a kiküldöttek 
már meg is voltak nevezve. A gyűlés megtar
tására minden készen állott, csak éppen az 
engedély megérkezését vártuk lázas türelmetlen
séggel.

És mi történt ekkor?
Ismét jöttek ajánlott levelek Sopronból, 

Temesvárról, amelyekből megdöbbenve olvas
suk, hogy az ottani őrségek szándékukat meg
változtatva, megbízásukat visszavonták és a 
nagygyűlésen való képviseltetésüket megta
gadták.

A budapesti gyiijtőfogház részéről azt az 
értesítést kaptuk, hogy mindenütt az országban 
folyik a terrorizmus, a megfélemlítés és a le
beszélés.

Azok, akik tegnap még legbátrabb szó
szólók voltak, ma már félénken visszavonulnak. 
Van-e még valakinek kétsége az iránt, hogy itt 
történnie kellett valaminek, ez nem lehet a dol
gok természetes lefolyása.

Ezek között a szomorú jelenségek között 
valóban dicséretre méltó a nagy többségnek és 
pedig különösen a budapesti gyiijtőfogház őrsé
gének kitartása.

Férfias magatartásukért, ezen a helyen is 
köszönetét kell mondanunk. Amibe belekezdtek, 
azért helyt is állanak.

Nézzük a dolog másik oldalát!
A minisztériumban hétszeres titok pecsétje 

alatt őriznek mindent, ami csak kérvényünkre 
vonatkozik. Annak a kevésnek alapján, amit 
megtudnunk sikerült, a következőket adhatjuk 
olvasóink tudtára.

Az illetékes köröknek mozgalmunk meg
indulása és terjedése meglehetős gondot okoz. 
Egy olyan fegyveres testületben, amelynél fel
tétlen és vak engedelmességet követeltek eddig 
és minden panasznak, zokszónak néma elfojtá
sát, tagadhatatlanul korszakot alkotna egy ilyen

gyűlés megtartása. Talán az egész intézmény 
átalakulását, reformálódását idézné elő. Bizo
nyos az, hogy a kétségbeesés szava eljutna a 
közvélemény elé, aminek nem szabad megtör
ténnie, mert akkor minden kiderülne, ami 
botránya, szennye csak van börtönügynek.

Tagadhatatlan, hogy vannak az igazság- 
ügyminiszteriumban tudós, egész férfiak, akik a 
sociologus szemüvegén nézik a forrongó társa
dalmat, de sajnos, hogy ezeknek száma még a 
kicsinynél is kisebb és nem lehet remélnünk, 
hogy minden nyílt feljajdulás nélkül évek óta 
vajúdó ügyünk végre a befejezettség stádiu
mába jut.

Ismételten megjegyezzük, hogy kérvényünkre 
még választ nem kaptunk, mindazonáltal sejt
jük, hogy a gyűlésnek a mostani terminuson 
való megtartása elé valószínűleg leküzdhetetlen 
akadályokat fognak gördíteni.

A lebeszélés folyik országszerte és sajnos, 
vannak olyanok, akik hisznek a hihetetlenben 
és tovább is megelégszenek a jövőre való Ígér
getésekkel.

De hiszen miért is állanak utunkba? Miért 
nem engednek szabad lefolyást annak a keserű
ségnek, amely oly régen halmozódik ebben a 
testületben. Hiszen türelmesebb volna mindenki, 
ha azt láthatná, hogy kérésünket magunk fejez
tük ki és magunk juttattuk illetékes helyre. Vájjon 
nem veszélyesebb a visszafojtott elkeseredés, 
mint a méltányos, nyílt kérés.

Az önsegélyző-egylet tisztán jótékony intéz
mény lett volna és nem lázadásra izgató szö
vetség.

És a fizetés, nyugdíj, ruházat rendezése 
talán csak mindenki szerint égetően szükséges! 
De nem baj! Ez az első csalódás nem fogja 
kezünkből kicsavarni a tollat, mert mellettünk 
van az igazság. Addig fogjuk hangoztatni álla
potaink türhetetlenségét, mig csak elismerésre 
és méltánylásra nem találunk. Lehetetlen, hogy 
az igazságot ne lehessen diadalra vezetni Magyar- 
országon, ha nem hiányzik az elszántság és a 
fáradhatatlan munka. Olvasóinkhoz fordulunk, 
akik eddig is elég jelét adták érettségünknek, hogy 
ebben a munkában támogatassanak bennünket 
továbbra is. Hisszük, hogy azt a gyűlést, amelyet 
most lehetetlenné tettek, nem sok idő múlva 
annál nagyobb érdeklődés mellett tarthatjuk 
meg.

Addig pedig ne hagyjon el bennünket a 
bizalom és a munkakedv!

(zl)
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A haladó kor
és testületünk helyzete.

Irta: Pala.
A mai kor rohamos fejlődése az emberiséget 

bámulatba ejti és arra indítja, hogy e fejlődés és követ
kezményei felett necsak elmélkedjék, hanem azzal 
lépést tartson és üdvös eredményeit saját javára ki is 
használja.

Azonban vannak az emberiségnek egyes csoportjai, 
melyekben a haladás iránti ösztön teljes mérvben meg
van ugyan, de mégis hiába való azon törekvésünk, 
hogy a haladó korral lépést tartsanak, annak üdvös 
eredményeiben részesüljenek, mert sorsuk felett nem 
ön-ön maguk rendelkeznek. Az emberiség azon részé
nek pedig, mely saját sorsa felett a kezében levő esz
közökkel rendelkezhetik és jogainál fogva az előbbiek 
sorsát is irányitni hivatva van, a haladó korról legtöbb 
esetben ferde nézetei vannak, eredményeiben kételked
nek és idegenkednek tőle; ahelyett, hogy belátnák, 
hogy a haladó kor nem egyéb, mint az emberi szellem 
természetes fejlődésének bizonyítéka és e természetes 
fejlődést megakasztani, követelményeit örökre elodázni: 
földi hatalom nem képes.

A tapasztalat bizonyítja, hogy külömbözö társa
dalmi állású egyének a haladó korról külömbözö néze
teket vallanak; mig egyik ezt mcntlja: „A haladó kor 
eredményei nem kellemesek", addig a másik ekként 
nyilatkozik: „A haladó kor eredményei mindnyájunkra 
nézve üdvösök, de többeket érinthetnek kellemet
lenül is."

Ha e két, egymással nyilván ellenkező kijelentést 
bírálat alá vesszük, nyomban tisztában kell lennünk, 
hogy előbbit oly egyén tehette, ki a vele született 
önzésnél fogva, minden, uj áramlatot, minden újabb 
társadalmi vagy gazdasági átalakulást csupán azon 
érdekcsoport szempontjából bírál, melyhez ő is tartozik. 
Az ilyen ember lelke csak akkor nyugodt, ha a haladó 
kor újabb előnyöket hozott részére; de ha az vala
melyes dolgokat kérlelhetlenül kivesz kezéből, vagy 
például embertársai felett addig jogtalanul gyakorolt 
hatalmi körét dönti romba, akkor a haladó kor ered
ményei neki kellemetlenek, elvisel hetiének és átkot szór 
reájuk.

Az ily embernek természetesen nincsen igaza, 
mert a haladó kor csakis attól fosztotta meg, mit 
embertársai hátrányára, rovására addig amúgy is jog
talanul birt, gyakorolt és élvezett. Más szóval a haladó 
kor őt is csak érdeme szerinti helyre sorozta.

Ha tehát az ily ember a haladó kor ellen mégis 
kifakad, ez csupán azon egy emberi gyöngével ment
hető, mikép minden ember többé-kevésbé önző és 
legtöbbje görcsösön ragaszkodik még azon dolgokhoz 
is, melyekről ön-ön magában elismeri, hogy jogtalanul 
vannak hatalmában.

Viszont, ha mindezekkel szemben a fent idézett

második kijelentést vesszük bírálat alá, azt helyesnek 
kell elismernünk és oly embertől jöttnek kell tulajdoní
tanunk, ki az önzést, mint emberi gyöngét, mint min
den rossznak, jelesen az irigységnek kutforrását képes 
lelkében legyőzni és a haladó kor következményeiből 
nemcsak azt látja, mi éppen saját személyének jó, vagy 
kellemetlen, hanem azt az emberiség összességének 
szempontjából bírálja meg.

Az ilyen ember önzetlenül, nemesen gondolkodik 
és józan eszénél fogva belátja, hogy a haladó kor 
következménye, legyen az társadalmi átalakulás, legyen 
az valamelyes újabb találmány, vagy bármi más, az 
emberiség összességére csakis kellemes és üdvös lehet.

Tagadhatatlan azonban, hogy a haladó kornak 
oly jelenségei is vannak, melyek az emberiség bizonyos 
csoportjaira valamelyes időig kellemetlenül hathatnak. 
Ilyen jelenségek például a fokozódó igények s az ennek 
folytán beállott nehéz megélhetési viszonyok és sok 
egyéb.

Azonban az ily jelenségek az emberiségnek csak 
azon csoportjára hathatnak nyomasztóan, mely csoport 
önhibáján kivül a haladó korral lépést nem tarthat, 
mely csoport ugyanezen okból a haladó kornak csak 
követelményeiben részesitteíik, mig annak jótéteményei
ből ki van zárva.

íme az emberiség e csoportjához tartozik hazánk
ban az igazságügyi őrség őri és altiszti személyzete is.

S vájjon a világitó sugarakat testületünk joggal 
várhatja-e?

Nézetem az, hogy igen. Mert elvégre a halódó 
kor nem lévén egyéb, mint az emberi szellem termé
szetes fejlődése, attól csupán mi el nem szakittathatunk.

Auguste Comte hármas törvénye szerint az emberi 
szellem az ő fejlődésében három fokon, a theologiai, 
metafizikai és pozitív fokokon megy keresztül. Comte- 
nak ezen hármas törvényét el kell fogadjuk, mert a. 
jelen, a haladó kor megdönthetlenül bizonyítja, hogy az 
emberi szellem a theologiai fokot, melynek főszakait a 
fetisizmus (bálványimádás) és polytheizmus (sokistenség) 
képezték, már elhagyta és máma a metafizikai fokon áll, 
mely fok, vagyis kor az előbbivel szemben Comte által 
törvényesnek tekintetik.

Csodálatra méltó tehát, hogy ma az emberi 
szellem e fokán, az emberi társadalom törvényes kor
szakában, hogyan lehet egy állami fegyveres testületet, 
mely éppen az igazságügy szolgálatában áll, olyan 
szolgálati és anyagi viszonyok között meghagyni, mely 
sokban hasonlít az emberi szellem fejlődésének első 
fokához, illetve e kor két legjellegzetesebb vonásához, 
a polytheizmus által felidézett háborúskodás és rab
szolgasághoz.

Hogy tehát testületünk csupá 1 azért, mert sorsa 
felett nem önmaga rendelkezik, az emberi szellem ter
mészetes fejlődéséből és a haladó kor szülte előnyökből 
kizárassék, ez egy jogállamban, hol az egyenlőség és 
testvériség elve vérrel nyert törvénybe iktatást: hihetőt-
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lenség. Ennek még csak kísérlete ellen is tiltakoznunk 
jogunkban és erkölcsi kötelességünkben áll s e tilta
kozásunk az emberi jogokra és Kossuth Lajos szelle
mére való hivatkozással indokolt is.

Joggal várhatja és kérheti tehát testületünk, hogy 
a haladó kor hozta világosság reá is derengjen, hogy 
a haladó kor jótéteményeiből ő is részesittessék akként, 
hogy kötelességeivel szemben jogai is legyenek, terhes 
szolgálatának, állása jellegének és a mai kor viszonyai
nak megfelelő fizetése megadassák, fegyveres állami 
testület dacára elöljárói által magán szolgává le ne 
alacsonyittassék, azok által jogos és fegyveres testület
hez illő emberies elbánásban részesittessék, szóval min
den tekintetben az állami fegyveres testületek sorában 
őt megillető színvonalra emeltessék.

Az állam ma már nem zárkózhatik el bizonyos esz
mék elöl; s úgy jogos kívánságaink teljesítése elől sem. 
Mert agyonhallgatással a jogos elkeseredést orvosolni, 
az emberi szellem természetes feljődése által bekövetke
zett kívánalmakat elodázni nem lehet.

Orvosolni kell testületünk bajait alaposan és gyor
san, mert elviselhetetlen helyzetünk a mai kor szégyen
foltját képezné még akkor is, ha nem állami, hanem 
magán szolgálatban állanánk.

Fizetésünk és nyugdijunk méltányos felemelése és 
jogviszonyink rendezése égető szükség, 2500 embert 
meghaladó testület nyomorának megszüntetéséről és lelki 
megnyugtatásáról van szó.

Jogviszonyainkat csakis törvénybe iktatott szolgá
lati pragmatikával látjuk igazságosan rendezettnek, mert 
máskép az eddig szenvedett méltatlan bánásmódnak 
továbbra is ki leszünk téve. E szolgálati pragmatikának 
világos, ki magyarázásokat nem tűrő részletességgel kell 
megszerkesztve lennie és tartalmaznia kell:

Testületünk szervezetét és rendeltetését, jogainkat 
és kötelességeinket, a szolgálati rendet, illetményeinket 
és nyugdijunkat, ruházatunkat és fegyverzetünket, s azok 
használatát, szabadságidőnk és betegségünk esetére 
vonatkozó intézkedéseket, szolgálati vétségeinket és 
fegyelmi hatóságainkat, s mindezt uj igazságos és a mai 
kornak megfelelő alapokon.

Továbbá be kell hozni testületünknél a fokozatos 
előhaladás elvét, ehhez szükséges szakvizsgákat, melyek 
letétele az őrmesteri és felügyelői, illetve őrparancsnoki 
állások elnyerésénél testületünk tagjainak kizárólagos 
jogot biztosítson.

Mindezekre e lap hasábjain jövőben részletesen 
fogok kitérni. Addig is az elmondottakat azzal bátor
kodom intéző köreink nagybecsű fegyelmébe ajánlani, 
hogy ezen okkal indokolt kéréseinket szíveskedjenek 
meghallgatni s azok teljesítése elől ne zárkózzanak el, 
mert mindaddig, mig ezek teljesülésbe nem mennek, 
vagyis testületünk viszonyai alaposan reformálva nem 
lesznek, mindaddig, mig az őrség a mai kornak meg
felelően kiképezve nem lesz, mindaddig mig az őrség 
nyomorult anyagi viszonyai miatt, — mint a napi lapok

is nyilatkoztak a dr. Takács Zoltán kiszab dulásakor — 
arra is kénytelen vetemedni, hogy a raboknak szolgála
tot tegyen és köztük s a külvilág között összeköttetést 
közvetítsen, mindaddig hiába a s. gc-u rendszabályok, 
mert a modern büntető törvérykönyv azon főkövetel
ménye, hogy a fegyház és börtö,. bi’..lessen, de javítson 
is, soha elérhető nem lesz; és mindezek nélkül hiába 
a képzett tisztviselők alkalmazása is, mert a történelem 
sem képes oly vitéz tábornokot felmutatni, ki éhezett, 
elcsigázott és képzetlen hadsereggel valaha háborút 
nyert volna.

Azon Kartársaimnak pedig, kik tarthatatlan hely
zetünk javításának kiküzdésére velem együtt a legjobb 
szándékkal igyekeznek, arra bátorkodom szives figyel
müket felhívni, hogy habár jeleni helyzetünkkel szemben 
a hivatalszolgáké előnyös és kényelmes voltánál fogva 
irigylésre méltó, ne törekedjenek arra, hogy testületünk 
reformálása az övékéhez hasonló alapokon követ
kezzék be.

Cikkeinkben az ő előnyös helyzetükre igenis 
hivatkozhatunk és velünk szemben egyes szolgák által 
tanúsított pöffeszkedő, hatalmaskodó viselkedésüket 
visszautasíthatjuk, szótárgyává tehetjük, de ne feledjük 
soha, hogy testületünk fegyverrel és nem seprűvel 
rendszeresített testület; ne feledjük, hogy állásunk hiva
tásánál fogva az igazságszolgáltatásnak végrehajtó köze
gei vagyunk, mig a hivatalszolga szolgai teendők 
végzésére van hivatva. Ne tévesszük szem elől azt tehát, 
hogy habár az őrszemélyzet nem állami altiszt, szolgá
lata minőségénél, címénél és jellegénél fogva legkevésbé 
hivatalszolga. Ezért tehát, mert szolgálati viszonyaink 
között semmi összeköttetés, semmi egymásra utaltság 
fenn nem áll, testületünknek fizetés és minden tekintet
ben a többi állami fegyveres testületek és nem a hivatal- 
szolgák között a helye.

Nem akarom ezzel a hivatalszolgákat lenézni, 
bántani, mert mint embereket én is tisztelem kit-kit érde
mük szerint, de testületünk helyzete, viszonyai és hivatása 
mások lévén velük egy célra nem törekedhetünk.

Kiizdjünk tehát ily irányban és küzdelmünk nem 
lehet meddő. Elvégre indokaink olyanok, hogy az intéző 
körök is be kell lássák, mikép az igazságszolgáltatás 
magasztos céljai csak akkor lesznek elérve, ha a bör
tönügy szolgálatában álló fegyveres testület minden 
irányban a mai kor színvonalára emeltetik.

Vegyesek.
Hulljon a fé rg ese ! Amikor a váci fegyőrség lelke

sen gyűlést tartott, amelyen állást foglalt a mozgalom 
mellett, ugyanakkor Kovács András főfegyőr tüntetőleg 
állást foglal ellenünk és társai ellen. Levelet intézett 
hozzánk, melyben erélyes hangunkat elitéli és bejelenti, 
hogy munkatársaink sorából is kilép. Ehhez az esethez 
bizony sok mondanivalót lehetne fűzni. Tapasztalták
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olvasóink, hogy mennyit ér az alázatos és szelíd kopog
tatás. Mondja el Kovács főfegyör úr, hogy inennyit ért 
el az őrség azzal a példátlan önmegtagadással, mely- 
lyel sorsát évtizedeken át viselte. Vájjon nem ez az 
erélyes hang és megmozdulása a testületnek érte el 
már most is, hogy ügyünkkel szélesebb körben kezde
nek foglalkozni s belátják, hogy a mai állapot tartha
tatlan. Nem busulunk azon, hogy akad egy-két ember, 
aki nem ért meg bennünket. Ső t! Idehozzuk őket olva
sóink elé, hadd lássák tisztán azokat, akik nem képesek 
a saját javukat felismerni.

Fájdalommal említjük fel e helyen, hogy főmunka
társunkat, Pap Bélát nagy gyász érte, mert 10 éves 
Mariska nevű leánya f. hó 6-án reggel hosszas szenvedés 
után meghalt. Béke poraira!

Munkatársaink közé belépett László Ernő kir- 
fogházőrmester Komáromban, aki igen életrevaló eszmét 
vetett fel a nagygyűlésre vonatkozólag, azonban erről, 
legalább egyelőre nem szólunk, mert aligha lesz rá 
szükség.

Megtartott helyi értekezletek. Gyűlésünk terve 
mozgásba hozta az egész ország őrségét. A több tagot 
számláló fogházaknál, börtönöknél, fegy'názaknál minde
nütt megtartották a helyi értekezleteket, megválasztották 
kiküldötteiket, nem is számítva arra, hogy a gyűlés 
megtartása elé akadály gördülhet. Megvalljuk, erre 
magunk sem számitottunk. Budapest, Szeged, Sopron, 
Szantosujvár, Szombathely, Temesvár, Komárom, Nagy- 
kikinda, Vác, Szatmárnémeti, Szolnok, Nagyenyed stb. 
mind képviselve lett volna, s ez is mutatja az általános 
érdeklődést. Mi még mindig nem adjuk fel a reményt 
arra nézve, hogy valamiképen módot fogunk találni 
ennek a gyűlésnek megtartására, ha talán más formában is.

Munkavezetők helyzete. Panaszos levelet kaptunk 
a szamosujvári munkavezetők köréből, amelylyel jövő 
számunkban részletesen fogunk foglalkozni, mert nem 
zárkózhatunk el az elől, hogy a testület minden részé
nek bajával egyformán törődjünk. Most a helyzet nagyon 
izgatott, jobbnak látjuk tehát ezt a jövőre halasztani.

Szövetség-e, vagy jótékony egylet, Volt alkal- 
inunkaz őrségnek egy valódi jóakarójával, aki egyszersmind 
elismert tudós is, beszélgetést folytatni, amelynek alkal
mával felhívta figyelmünket arra, hogy egy tisztán 
segélyzö egylet megalakításán fáradozzunk, készítsük el 
alapszabályait, terjesszük be a minisztériumba és való
színű, hogy egy ilyennek létrejöttét a hivatalos körök 
sem fogják akadályozni. A tervet megfontolva annak 
előnyei tagadhatatlanul kitűnnek. Segélynyújtás betegség, 
haláleset stb. esetére, a nagyobb intézeteknél élelmi és 
háztartási cikkek olcsó áron való juttatása volna a fel
adata ennek az egyletnek, melynek megalakítására tudós 
és humánus jóakarónk buzdít. Ilyen kisebb méretű 
segélyzö egyletek már úgyis léteznek egyes fegyházaknál, 
ezeknek összevonása és kibővítése több tag bevonása 
által nem is volna oly nagy, vagy lehetetlen feladat.

Ennek megvalósításánál azonban másféle taktikát kel
lene követnünk. Első sorban biztosítanunk kellene a 
hivatalos körök hozzájárulását, hogy munkánk végén 
ne lehessen meddő. Keressük legalább szorgalmasan a 
módokat, amelyekkel valami javulást idézhetünk elő.

Az őrség köréből.

Véglegesítés.
A győri kir. főügyész Tar József szombathelyi kir. 

törvényszéki fogházőrt véglegesítette.

Kinevezések.
A debreceni kir. főügyész Illisz Mihály II. oszt. 

fogházőrt a debreceni kir. főügyészséghez hivatalszol
gává kinevezte. Gréci Károly szegedi börtönőr a sza
badkai kir. törvényszékhez neveztetett ki.

A balassagyarmati kir. törvényszék elnöke Nagy 
János salgótarjáni kir. járásbirósági fogházért a rétsági kir. 
járásbírósághoz III. osztályú hivatalszolgává nevezte ki.

A balassagyarmati kir. ügyészség vezetője Bérezi 
János városi rendőrt, kiszolgált csendőraltisztet a salgó
tarjáni kir. járásbirósági fogházhoz ideiglenes III. oszt. 
fogházőrnek kinevezte. (Sz. J.)

Áthelyezések.
A győri kir. főügyész Lukács Vendel komáromi 

fogházőrt Nagyigmándra és Töltési Mihály nagyigmándi 
fogházért Komáromra helyezte kölcsönösen át.

Szerkesztői üzenetek.
— Kéziratokat nem adunk vissza. Magánleveleket csak válasz

bélyeg mellékelése esetén Írunk. —

(jrónay József Eger. Hogy lapunkat ön nem 1-én és 
15-én kapja meg, azon ne csodálkozzék. A kész lapot 
csak mi kapjuk akkor a nyomdából. Annak expediálása 
legjobb esetben is eltart 1—2 napig, s igy természetesen 
beletelik 3—4 napba, inig minden egyes olvasónknak 
kezéb: jut. Azért tehát ne legyenek türelmetlenek.

Marton Péter Kolozsvár. Levele elejétől végéig való 
igazságokat tartalmaz. Mi a lapban ezekről a dolgokról 
már többször említést tétiünk és mindent olyan formán 
akarunk is elintézni, ahogy Ön irta nekünk. Most már 
meglesz a gyűlés, minek szaporítsuk a szót. Száz szónak 
is egy a vége, változtatni kell a helyzeten, de ezt csak 
közös erővel, és akarattal lehet.

Stenczner Ferenc. Sajnos, hogy most már becses 
sorainak közlése egyelőre tárgytalanná vált. írjon máskor 
is, mert jól esik az elismerés és biztató szó.
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A kiadóhivatal üzenetei.
Az a rendellenesség, amely lapunk meg

jelenésében mutatkozott, nem nyomja a mi 
lelkiismeretünket, nem tehetünk róla, hogy a 
sors az állapotokat igy alakította. Elmaradt 
számunk helyett a kiadott rendkívüli kiadás nem 
lehet elég kárpótlás. Itt jelentjük be tehát, hogy 
következő számunk nagyobb terjedelemben fog 
november 1-én megjelenni. Egyszersmind kérjük 
azon olvasóinkat, kiknek előfizetése október 15-én 
lejár, szíveskedjenek azt még most megújítani, 
nehogy a lap szétküldésében zavar álljon elő. 
finnál is inkább, mert a terjedelmesebb szám 
megjelentetése nagyobb kiadásokkal jár. Azon 
előfizetőinket, bár csekély számban vannak, akik 
még az első negyeddel is hátralékosak, kérjük, 
tartozásaikat egyszerre küldjék be mindkét 
negyedre. Hazafias üdvözlet!

Legújabb.
Lapunk felelős szerkesztője a körülmények 

fejlődése következtében elhatározta, hogy a 
gyűlésre való engedély megtagadása esetén 
a képviselőházban valamelyik képviselő által 
meginterpelláltatja az igazságiigyminisztert, hogy 
van-e tudomása a letartóztató intézetek őrségé
nek minden kritikán aluli helyzetéről, van-e 
tudomása továbbá a gyűlés engedélyezésének 
megtagadásáról akkor, amikor mi semminemű 
olyan dolgot nem akartunk tárgyalni, mely a 
fegyelmet legkevésbbé is megbontotta volna, 
sőt anyagi helyzetünk nyílt feltárása által csök
kentettük volna az elkeseredést és az önsegélyző
egylet által emeltük volna a kartársi együtt
érzést. Hadd tudja meg hát ország-világ, melyik 
részen van az igazság!

Potom áron eladó
1 darab fogházfelügyelői köpeny (egész uj), 1 darab fogház- 
felügyelői tiszti kard, teljesen felszerelve, 1 drb hatlövetű 
12 mm. angol forgópisztoly tokkal, 1 drb téli zubbony 
(a ruha még egészen uj és Budapesten a Blum és Tsa czégnél 
készült). Egy kötet dr. Marschalkó, igazságügyminiszteri 
rendeletek gyűjteménye, tartalmazza a fogház, börtön és 
fegyházakra vonatkozó összes szabályokat és rendeleteket, 
uj kiadás, erős félbőr kötésben; a vételár volt 16 korona. 
Az 1872. évtől egész 1904. évig a fogházakra vonatkózó 
összes miniszteri rendeleteket és szabályzatokat leírva, tárgy
mutatóval és mintagyüjteménynyel együtt ráadásul adom.

Kérem a tisztelt kartársakat, kik a felsorolt tárgyakból 
vásárolni hajlandók, engem egy levelező-lap által érte
síteni és én a kívánt tárgyat megtekintés végett, saját 

költségemen azonnal elküldöm.

Szives megrendelésüket mielőbb várom

L Á Z Á R  G Y Ö R G Y
nyug. kir. fogházőrmester

FEHÉRTEMPLOM, REZSŐ-UTCZA 88. sz.

ZORN MÓR
BUTORSZÁLLITÁSI ÉS BERAK- 
=  TÁROZÁSI VÁLLALATA =

B U D A P E S T  VIII.,
JÓZSEF-KÖRÚT 18. sz.

TELEFON. TELEFON.

Képviselve bel- és kül
földön minden nagyobb 
----- városban. -----

Szállítás csomagolás mellőzésével.
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„El a borotvával T“ *
mely már oly sok 1000 és 1000 embernél bőr
betegséget és más szerencsétlenséget okozott.

Borotválkozzunk R A S O U a l kés nélkül
Ezen teljesen ártalmatlan vegyiszerekből összeállított 
borotváló por a szakáit annyira megpuhitja, liogy 
az az arcról elválik és az arc bársonysima lesz.

Használata egyszerű, mindenki 
maga kezelheti. =

Ára 1 kilogramm (elegendő 30-szori használatra) 
helyben 2.40 kor., vidékre 3.— kor. előleges be
küldése mellett bérmentve, utánvéttel 3.20 korona.

Egyedüli készitö! Magyar gyártmány!

„ R A S O L “  vegyipari vállalat
BUDAPEST VI., VÁCI-KÖRŰT 55. SZ.

Raktárak B udapesten :
Török József gyógyszertárában, Király-utcza 12. sz 
Neruda Nándor drogériájában, Kossuth Lajos-utca 7 
Molnár és Moser „ Koronaherczeg-u. 11
Detsényi Frigyes „ Marokkói-utca 1. sz
Detsényi Károly „ Fürdő-utca 10. szám
Fodor Márton „ Király-utca 31. szám
Ács Mihály „ Lipót-körut 27. szám

s minden drogériában és illatszerkereskedésben.

Az oly csúnya és kellemetlen női arcz- 
szőr eltávolitására a legalkalmasabb

* RASOLIN *
néhány perc alatt a szőrt az arcról vagy kézről 
minden fájdalom nélkül eltávolítja. Egy doboz ára 
2 korona helyben, vidéken 2 korona 50 fillér elő

zetes beküldése mellett bérmentve.

Egyedüli készitö:

„ R  Á S O L 66
BUDAPEST VI., VÁCI-KÖRUT 55,
Postai és vasúti szétküldés naponta a világ minden 

részébe.

v e g y i p a r i
v á l l a l a t

SZ.

M agyar gyártmány.

RAKTARAK BUDAPESTEN:
Török József gyógyszertárában, Király-utca 12. szám. 
Neruda Nándor drogériájában, Kossuth Lajos-utca 7. 
Molnár és Moser „
Detsényi Frigyes „
Detsényi Károly „
Fodor Márton „
Ács Mihály

s minden drogériában és illatszer- 
kereskedésben.&

Koronaherczeg-utca 11. 
Marokkói-utca 1. szám. 
Fürdő-utca 10. szám. 
Király-utca 31. szám. 
Lipót-körut 27. szám

tT B E C K  i v a k u u  épület é s  m űlakatos
szabadalmazott ablakszellőztető-késziilék készítő

Budapest, VIII. kér., József=utca 14. sz.

K Á R O L Y
W

e

Hz egészség a fő,
melyet csakis a kellő szellőztetés által 

érhetünk el.
A Beck Károly-féle újonnan feltalált és 
szabadalmazott ablakszellőztető készülék
magyar gyártmány, mely most már felülmúlja 
az összes külföldi és mostanáig alkalmazott 
szellőzőket úgy célszerűségben, jóságban, 
mint olcsóságban. Egészségügyi szempontból 

45" nyitás által légvonat kizárva.

Minden ablakra alkalmazhatók. Szám
talan elismerő levél van kezeimben, mely 
a t. közönség megelégedését nyilvánítja.

Költségvetések ingyen.
Ablakszellöztető-készülékeimet a következő 
nevezetesebb helyeken használják: Nemzeti 
Kaszinó, Kereskedelmi minisztérium Ref. fő
gimnázium, M. kir. Ludovica, kispesti állami 
elemi iskolákban, a Pasteur-féie gyógyintézet
ben, több kórltáz és iskolákban a főváros
ban és vidéken, s kitünőeknek bizonyultak.

Szabadalmi szám 16794.

s
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T

Ne hiányozzon egy háztartásban sem!

v a JÓZSEF TRP-TER v
hehéz lélekzés, asthma, köhögés, mellszurás ellen, mell 
és tüdő bántalmak ellen elsőrangú orvosok ajánlják az

I. számú József táp-teát
továbbá emésztési zavaroknál, mint 
étvágytalanságnál, nehéz emésztésnél, 
gyengeségnél, s z é k rek ed ésn é l, sá
padtságnál, az arcnak és a testnek 
üde szint és tisztaságot megadja és 
mint e lsőren d ű  vértisztitőt orvosi 
:: szaktekintélyek ajánlják a

II. számú József táp-teát
Magas rendelet alapján árusítható.
Egy doboz ára 25 krajcár.

Kapható Budapesten: Török József
gyógytárában és

Neruda Nándor drogériájában Kossuth Lajos-utca stb. stb.

$

^ n,n Olajfestésü arcképeketQ P QP

festek 50 koronától feljebb 10 koronás részletekben élet
nagyságban, élőmintáról vagy fényképről is. Iparművészi 
tervezések, fabeégetések, tájképek, szentképek; Rákóczi, 
Kossuth, Petőfi, Aradi vértanuk arcképei, valamint általam 
is festett mesterművek másolatokban megrendelhetők:

DARÓCZY SÁNDOR
,_8 —  festőművész műtermében =
BUDAPEST VIII., SZŰZ-UTCA 3. 
A Vasutas Szövetség tagjainak 10%-os árengedmény!

Jókai könyvnyomda, Budapest VII., Thököly-ut 28.


