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Lapunk legközelebbi száma már decem
ber hó első napjaiban megjelenik, miért is 
kérjük munkatársainkat, hogy értesítéseiket 
és kézirataikat minél előbb küldjék be.

Több a semminél?
A képviselőház előtt fekszik már a jövő 

évre szóló költségvetés tervezete, amelyből meg
tudjuk azt, hogy amiért már annyit kérvényezett 
az őrség, annyi memorandumot nyújtott be min
denfelé ismét nem kapta meg. Egy évig nem 
lesz tehát fizetésemelés, nyugdijrendezés.

Mindenfelé kielégítést nyernek a jogos igé
nyek. Minden társadalmi csoportnak sikerül ki
vívnia helyzetének javitását, az utcaseprőktől fel
felé a birákig, ügyészekig, orvosokig. Gyűlés, 
kongresszus napirenden van, amelyeken az egye
sületek bajaikat megvitatják. Szabad panaszkod- 
diok amennyit csak akarnak, bárha helyzetük 
hasonlíthatatlanul jobb, mint az őrszemélyzeté.

Az igazságügyi tárca rendes kiadásainál mu
tatkozó többletből mégis esik valami legalább 
az őrségre is. 288.051 koronát irányoztak elő 
részben az őrszemélyzetet megillető ruhailletmé
nyek rendezésére és egy nehány szükségessé vált 
uj őri állás költségeire. Azért mondjuk, hogy ez 
az összeg csak részben fordittatik ezekre a cé
lokra, mert belőle még fizetendők a tisztviselőkre 
eső személyi pótlékok is.

Utána jártunk a dolognak és illetékes hely
ről ezen összeg felhasználására nézve a követ
kező felvilágosításokat kaptuk:

Téves volt az a nézet, amely az őrség köré
ben el volt terjedve, hogy az 1 évi ruhaátalány 
összege 100 koronára rúg.- Az eddigi költség- 
vetésekben személyenként 70 korona volt erre 
a célra megállapítva. Ennek az összegnek 100 
koronára való kiegészítése igénybe veszi az ösz- 
szeg egyrészét. Ez a rész, 2500 őrt véve számí

tásba még csak 75,000 korona. Akitől informá
ciónkat nyertük, a rendszeresített uj állások szá
mát 30-ra teszi. 800 koronát véve átlagul egy 
alkalmazott illetményeire erre a célra fordittatik 
24,000 korona, melyet az előbbi összeghez adva 
együttesesen sem kapunk 100,000 koronát. A 
hátralevő 189,051 korona tehát a tisztviselők 
illetményeinek javítására megy, még pedig sze
mélyi pótlékok stb. címen.

Ezek a számok maguk is eleget mondanak. 
A régi bajt, a gyökeres orvoslásra váró beteg
séget nem lehet foltozgatással, kenegetéssel gyó
gyítani.

De hát kezdetnek, bár csekélység, az is 
valami, hogy legalább megemlékeztek az őrség
ről. Nagy elégtétel nekünk, az az illetékes helyről 
nyert elismerés, hogy ezen dolgok nagy részét 
is kizárólag mozgalmunknak és különösen „Az 
Őrség" nyílt és egyenes állásfoglalásának köszön
hetjük.

És e helyen közölnünk kell még egy dol
got, amely pénzértékben ugyan meg nem mér
hető, de legalább reményt nyújt arra, hogy a 
már-már tűrhetetlenül nehéz szolgálati viszonyok 
különösen a nagyobb fogházaknál, fegyházaknál, 
börtönöknél megváltozzanak.

Biztos forrásból tudjuk, hogy az igazságügy- 
miniszteriuin felszólította a fegyintézeti igazgató
ságokat, tegyenek javaslatot arra nézve, miként 
volna lehetséges a szolgálaton könnyíteni. Mire 
való itt a felírás, leírás, könnyen megmondhat
juk mi az igazságügyminiszter urnák, hogyan 
lehet és hogyan kell a bajon segíteni. Még 
pénzbe sem kerül! Szállittassék le a rab-munkaidő 
és dolgozzanak reggel 6  órától este 6  óráig, nem 
pedig fél 8 -ig. Ez ellen legfeljebb csak a vállal
kozó uraknak lehetne kifogása, de azzal nem 
kell törődni. Az államnak előbbre való alkalma
zottai testi és lelki épsége, mint egypár üzlet
embernek valamivel nagyobb profitja.
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Különben még az is kérdés, hogy a vállal
kozók rosszul járnának-e. Tudvalevő dolog, hogy 
a munkaidő bizonyos mértékű redukálása rend
szerint nemhogy csökkentené, hanem még növeli 
a végzett munkát, mert a munkások sokkal na
gyobb intenzitással, erejük jobban való kifejté
sével dolgoznak.

A mostani állapotok mellett az a rab a késő 
délutáni és esti órákban úgy sem dolgozik, min
denféle kifogással él, mert egyrészt kedve nincs, 
másrészt pedig túlságosan megviseli a 13Va órai 
munka. Amit a fegyintézetekben az esti világí
tásra költenek, az alighanem többet tesz ki, mint 
a másfél órai munkaidő többlet egész hozama.

A munkaidő leszállítás pedig legalább némi
leg enyhítené az őrszemélyzet tulterheltetését. Az 
a másfél óra, amely talán csekélységnek látszik, 
tulajdonképen nagyon sokat tesz, mert egy 1 0 0  

őrt számláló fegyintézetnél 150 munkaórát tesz 
ki, ami ismét annyit jelent, mintha a jelenlegi 
állapot fentartásával a személyzetet 15 fővel sza
porították volna.

Ez a reform, ismételjük, nem kerülne pénzbe, 
megvalósítását tehát financiális okokból ellenezni 
lehetetlenség. Csak az a kérdés, túl tudja-e tenni 
magát az állam az egyes emberekkel kötött 
egyezményeken. Ilyen tekinteteknek pedig egy 
közszükségletet képező újítás behozatalánál nem 
szabad döntőknek lenni, különösen ebben az 
esetben, mikor az egész őrszemélyzet megnyug
tatásáról és lecsillapításáról van szó-

Zöldy Lajos.

A fogházi elöljárók- és őrszemélyzetről.

A börtön vagy fogház büntetést foganato- 
sitó elöljáróságok a kir. fogházfelügyelőségek.

A íogházfelügyelőségek mindig a kir. ügyész
ségnek vannak alárendelve.

Az intézeti elöljáróság alatt, mely az illető 
intézetnek vezetésével, eszerint szorosab értelem
ben a szabadságvesztés büntetésnek foganatosí
tásával van megbízva, értendő még többféle se
gítségül adott hivatalnok, nevezetesen: ellenőr, 
papok, orvosok, Írnokok s a tényleges felvigyázó 
szolgálat véghezvitelére rendelt őrszemélyzet. 
(Fogházörök, fogházőrmesterek).

Az őrmesterek s a felvigyázó őröknek kivált
képen nehéz, de szép feladatuk van ; ők a rabok 
közvetlen elöljárói, hozzájuk fordulnak a legtöbb 
esetben panaszaikkal s kívánságaikkal, azért sok 
alkalmuk nyilik példás, komoly s erélyes visele
tűk által a rabokra hatni, őket kellő rendben 
tartani és ott, ahol szükség mutatkozik, őket 
vigasztalni, csillapítani, munkára buzdítani s ne
talán rossz szándékukat jobbra irányozni.

Az őrtálló fogházőr köteles magára, fegy
verére s minden körülményre ügyelni, különösen 
környezetére s azon tárgyakra és személyekre, 
kik őrizetére bízattak, kiváltképen pedig az uta
sításnak pontos megtartására. S ámbár a fogházőr 
hivatalos állása csekély, de nagy fontossággal 
bir s épen úgy, mint a fa, melynek gyökere rot
hadt, tovább nem tenyészhet, a fogházi szolgálat 
hanyag, iszákos, rossz magaviseletü őrök mellett 
sikertelen marad s csak becsületes emberekre 
lehet ezen nehéz szolgálatot bizni, akik tekin
télyüket szerény de erélyes erkölcsi magavisele
tük által növelik.

A fogház a fogházőrre nézve, midőn ott 
alkalmazást nyer, egész uj világ, melyben sze
mélyekkel és tárgyakkal érintkezik. Azon sze
mélyek, kikkel a felügyelő személyzet a fogház
ban érintkezik: 1 . felebbvalói; 2 . szolgálati társai;
3. a rabok; és 4. a rabok rokonai és barátai, 
kik őket látogatják. A tárgyak, melyekkel dolga 
van és amelyek részben az ő felügyeletére bízat
nak : 1 . az épület, ablakok, ajtók, lakatok, rácsok 
és kályhák; 2 . anyagok s leltári tárgyak mint 
fa, szén, szalma, kö- s virágolaj, gyertya, asztal, 
szék, fekhely, fogas, ivó- s evőeszköz, mosdó, 
v í z -  és üriték-csebrek, dolgozó eszközök, szer
számok stb.; 3. felső, fehér- és ágynemű, ruha, 
pokróc, szalmazsák, vánkos, lepedő, törülköző stb.;
4. étel és ital (rabélelmezés); 5. fűtés, fertőtlenítés 
s világítás; 6 . tisztítás és tisztántartás; 7. szemét
gödrök s árnyékszékek s kanálisok kifolyása.

Az őrszemélyzetnek nemcsak a fentebb elő- 
soroltakkal, hanem az állásában előforduló szol
gálati nehézségekkel is kell küzdenie s ezek a 
következők:

1 . sok esetben nagyon kiterjedt s aránylag 
ritka szabadsággal összekötött munkaidő;

2 . a szolgálat egyhangúsága;
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3. a rabokkal való folytonos érintkezésnek 
nehéz feladata; és

4. az aránylag csekély fizetés.
A nagyobb letartóztatási intézetek szükség

letei máris olyan kiterjedő munkásságot igényel
nek, mely más állásban ritkán fordul elő; az 
éjjel-nappali pontos őrködés, az alkalmazott sze
mélyzet csekély száma, mely meg nem enged
heti, hogy az őrök még vasár- és ünnepnapokon 
is szabadságot nyerhessenek s kivált a családos 
őr csak szűkén szentelheti szabadságát családjá
nak, természetesen igen súlyos szolgálati nehéz
séget képez. A második nehézség a szolgálat 
egyszerű s változatosság nélküli voltában rejlik. 
Az őrök az egyhangú s folytonosan ismétlődő 
teendőkben elfáradnak s nehezükre esik szellemi 
tehetségüket s ép szolgálati buzgalmukat fenn
tartani.

A rabokkal való folytonos együttlét s az 
azokon tapasztalt nagyobb vagy csekélyebb anyagi 
és szellemi nyomor jelenségei, hozzájárulván né
melykor a neveletlen s rosszakaratú rabok általi 
sérelmek, a harmadik nehézséget képezik, melyek 
az őrszemélyzet szolgálatát részint nehezítik, ré
szint pedig ellenszenvessé teszik.

A negyedik s talán a legkellemetlenebb szol
gálati nehézséget az aránylagos csekély fizetés 
képezi; igaz, hogy a munkával s felelősséggel 
túlterhelt őrnek sokkal rosszabb anyagi állása 
van, mint egy hivatal szolgának s igy joggal 
mondható, hogy az anyagi gond és az ínségnek 
térnyerése által az erkölcs van kockára téve.

Az őrszemélyzetnek hűséggel kell felebb- 
valói iránt viseltetni, nemcsak azért, mert azok
nak alárendeltjei s mivel némileg állásuk s jövő
jük függ, hanem főkép azért, mert egyik a másik 
nélkül a kiszabott terv sikeres véghezvitelének 
veszélyeztetése nélkül nem gondolható, mindkettő 
egymásra van utalva s mindkettőnek egymást a 
szolgálatban támogatnia kell. Általában főköte
lessége a börtön személyzetnek felebbvalói irá
nyában tisztelettel és engedelmességgel viseltetni.

Az igazi engedélmesség ne történjék a felebb- 
valótól való félelem miatt, hanem a valódi hiva
talos kötelesség teljesítéséből, mely engedelmesség 
által biztosittatik az egésznek sikeres előmozdítása 
s azért az őrnek kötelessége nemcsak felebbvalói- 
nak, hanem az előforduló esetekben az orvosnak,
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papnak s tanítónak az előirt szolgálati utasítás 
szerint szolgálni s netalán a házirend ellen tapasz
talt hiányaikat s mulasztásaikat kellő hiedelemmel 
emlékezetükbe hozni és szükség esetén azokat 
felebbvalóinak azonnal bejelenteni.

F. felsoroltak felfogására és megtartására igé- 
nyeltetik a felügyelő őrszemélyzetnél mindenek
előtt: 1 . fedhetlen élet; 2 . erkölcsi öntudat és 
becsületesség; 3. a hivatási hűség; és 4. a szel
lemi műveltség.

Az őrszemélyzetnek mindenekelőtt békében 
és jő egyetértésben kell egymás között élnie. A 
fogházőr ne legyen társai iránt irigy, ha azok 
valami kedvezményben vagy szolgálati könnyebi- 
tésben részesülnek. Másoknak jóléte feletti irigy
ség kedvetlenséget okoz, az irigy mindig rosszat 
lát, másnak kárát keresi, mi rendesen gyűlölettel, 
elkeseredéssel és rágalmazással s ravaszsággal 
végződik. Az irigység az őrszemélyzetnél a leg
nagyobb kedvetlenségnek forrása, azért a fogházőr 
ne legyen társai irányában irigy, inkább utánozza 
azokat abban, ami a jóindulatot s a szolgálati 
könnyebitést előmozdíthatja.

Elvetemedett és erkölcstelen jellemre mutat 
az, ha az őrszemélyzet egymást hizelkedés és 
árulás által gyanúba s rossz hírbe akarja hozni. 
Az öregebb és ifjabb őrök egymás közti viszo
nyában általában oda kell hatni, hogy az előbbiek 
tapasztalataik folytán, az utóbbiak segítségére le
gyenek s ezek a nyújtott segélyt köszönettel fogadják.

Az öregebb őrök, a fiatalabbak netaláni 
előremenetelére vagy mozgékonyságára irigy szem
mel ne nézzenek, ha a fiatalabbak frisebb erejűek 
s bővített tapasztalatuknál fogva többet tenni 
képesek. Az is előfordulhat, hogy a fiatalabb őr 
tevékenyebb s ügyesebb szolgálattételnél s az 
általános rendszernek előmozdításához sokkal in
kább járul, mint a tapasztalatban megőszült őr, 
ki korántsem tevéketlen, hanem az uj rendszerbe 
s formába magát nehezen tudja beleélni; e végett 
azonban a fiatalabb őrnek még jogában nem áll 

és szép sem volna tőle — magát többre becsülni.
Általában az őrszemélyzetnek főkötelessége 

a példás és erkölcsös magaviselet követelményei
nek eleget tenni, ha feladatát sikerrel véghez vinni 
s jó, példás élete által a rabokra is hatni szándéka.

Az őrszemélyzetnek a rabokkal való bánás
módhoz külön ismereteket s tapasztalatokat sze
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rezni nem oly könnyű feladat, mint látszik, mint
hogy sokféle tünemény fordul elő a raboknál 
részint szellemi, részint pedig tárgyi alakban. 
Külön bánásmódban részesitendők: 1. a rendőri 
kihágás miatt letartóztatottak ; 2 . a vizsgálati fog
lyok ; 3. a fogságra; és 4. a börtönre Ítéltek.

Bármely osztályhoz tartoznak is a rabok, 
az őr mindig arra gondoljon, hogy letartózta
tottakkal van dolga s a házszabályt szemelótt 
tartva járjon el, ha ezek még oly szigorúak is, 
mindig és feltétlenül foganatositandók. Az őr 
őrködjék a rab felett, hogy az meg ne szökhes- 
sék, vele embertelen módon vagy durván bánni, 
öt sanyargatni, csúfolni, gúnyolni vagy káromolnia 
jogában nem áll. Minden parancs komolyan és 
erélyesen teljesítendő. Az őr legyen a szolgálatban 
egykedvű, de soha sem részvétlen; ez által a 
letartóztatottnak nemcsak bizalmát, de tiszteletét 
is meg fogja nyerni. Különös figyelemmel kisé
rendő a rabok előbbi polgári és családi viszonya 
s a letartóztatási intézetben tanúsított magavise
letük s a velük szemben atkalmazandó bánásmód 
e szerint választandó.

Az őrnek — ha különös utasítással nem 
bir a rabbal s főleg a vizsgálati fogolylyal tár
salogni, múlt s jelen viszonyairól, hozzátartozói
ról, a vizsgálat folyamáról tudósítást kérni vagy 
felvilágosítást adni, vagy vele más rabról értesí
tést közölni egyáltalában nem szabad s minden 
ily kérést határozottan vissza kell utasítania. A 
legcsekélyebb által, amit ez irányban a rabnak 
enged, azok hatalmába kerül s általuk megvesz
tegethető embernek fog tekintetni; ily csábítá
soknak az őr ki ne tegye magát s annál kevésbé 
engedjen meg visszaéléseket s ne legyen a vizs
gálat s az igazság kiderítésének akadályozója, 
mert kivált azok a rabok, kik már a fenyitő bí
róságokkal közelebbi ismeretségbe léptek, a vizs
gálatot meghiúsítani törekszenek s ezen céljuk 
előmozdítására s foganatosítására a tudatlan s 
erkölcsi erővel nem biró felügyelő őrt, minden 
rendelkezésükre álló eszköz felhasználása által 
elcsábítani törekednek.

A fogoly, kivált a vizsgálat alatti, alattomos 
s azok iránt, kik mint már fent emlitém, több
ször jöttek a büntető törvénnyel összeütközésbe, 
különös figyelemmel lenni a felvigyázó őrnek a 
kötelessége s társaival az úgynevezett tolvajnyelv-

beni jelzetek vagy írott jelek általi értekezést 
meggátolni s arra is ügyelni, hogy az evő, ivó 
szereken, kiürítő csebreken, falon, könyvekben, 
árnyékszéken, padlózaton semmiféle jegyek fel
rajzolva vagy jegyezve ne legyenek; a pókháló
kat a folyósokon, börtönökben s más épületek
ben ne tűrje, mert azok is oly fonalak lehetnek, 
melyek becsempészésre s jeladásokra szolgálnak, 
s azoknak rejtőhelyeit képezhetik s ha ilyes va
lami a fogolynak sikerült s a felvigyázó őrt meg
csalhatta, akkor nemcsak a terv szerencsés kivi
telének örül, hanem annak is, hogy az őrt rá
szedhette. A fogoly az őrt ilyen ügyetlensége 
miatt megveti, mert meghagyta magát csalni 
s az őrök által elkövetett hasonló ügyetlenségek 
a raboknál mindig a rosszaságnak és ravaszság
nak nagyobb tért engednek, azért az őrszemély
zetnek mindig ébernek és figyelmesnek kell lennie.

Az elitéit foglyoknál vagy raboknál más tü
nemények fordulnak elő, ha őket feleségeik; 
gyermekeik, rokonaik s ismerőseik láfogatni jön
nek; azok már a vizsgálati fogság tüzpróbáján 
keresztül esvén, sorsukkal megelégedettebbek s 
belátják, hogy a farbátnak eleget kell tenniük ; 
ezek aztán hajlandók a javulásra s örömmel, 
némelykor szivreható odaadással néznek elébe a 
látogatóknak; némelyek azonban egészen rész
vétlenek s bosszúsak s ezeknél különös, hogy 
inkább vonzódnak anyjuk és gyermekeikhez, mint 
feleségük és atyjukhoz.

Ha a raboknak meg van engedve az ottho
niakkal való beszélés vagy rokonaival való tár
salgás, akkor az mindig meglepett, bús majd vig, 
többnyire azonban megszorult helyzetben leend 
s a sok közölni való közül épen a föadatokat, 
melyeket nejével, atyjával vagy gyermekeivel 
közölni akart, tudatni nem képes, akkor köte
lessége s feladata az őrnek a rabot útbaigazítani 
s őtet a felebaráti szeretet folytán a megszorult- 
ságból kisegíteni s iránta anélkül, hogy őri fel
adatát elhanyagolná, azon figyelemmel lehet, 
hogy midőn bánattól eredt könnyeket lát hul
latni, a rokonérzésnek indulatát ne ' gátolja, ha
nem inkább vigasztalás, visszalépés vagy eltekin- 
tés által elősegítse; magától értetődik, hogy az 
őr ily esetben a felügyelőségnek esetleg a pap
nak is, jelentést tegyen arról, hogy a rab miként 
viselte magát. Kocsárdy Péter.
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V E G Y E S E K .
Válság után, válság előtt. Egy hónapja is elmúlt 

annak, hogy olvasóinkhoz szóltunk erről a helyről. 
Azóta mennyi csalódás ért bennünket, akik annak ide
jén annyi bizalommal vettük kezünkbe a tollat, hogy 
csupán ezzel a gyenge, kis fegyverrel vívjuk ki az 
őrségnek azt, ami mint embereket és mint az állam 
szolgákat egyaránt megilleti annak tagjait. Ez a küz
delem, ha nem is járt olyan eredménnyel, amilyent 
reméltünk, de teljesen hatástalan sem maradt, mert 
mig eddig az őrszemélyzetről senki még csak tudomást 
sem vett, most már mozgalmunk eredményeképen az 
országgyűlésen is szóba került ügyünk és a költség
vetésbe is nagyobb tételt vettek fel az őrszemélyzet 
érdekében. Megnyugvással látjuk tehát, hogy munkánk 
még sem volt egészen, meddő. És sajnos, mégis mit 
kellett tapasztalnunk? Amikor felhívásunkat kiirtuk, 
hogy olvasóink újítsák meg a lejárt előfizetéseket, szo
morúan láttuk, hogy a nagy többség még annak a pár 
fillérnek megfizetését is sokalja. Azoknak az igazán 
lelkes híveinknek érdeme lapunk további megjelenése, 
akik arra buzdítottak bennünket, hogy még egy utolsó 
kísérletet tegyünk. Mi sem akarjuk hinni, hogy az őr
ség egyszerre igy cserben hagyja a lapot. Tudhatta 
azt minden egyes olvasónk előre, hogy mi nem adha
tunk sem fizetésemelést, sem nyugdijrendezést, mi csak 
azt ígértük, hogy küzdeni fogunk ennek eléréséért. ígé
retünket meg is tartottuk! Felemelt fővel várjuk olva
sóink ítéletét, mert mi mindenkor bátran, férfiasán meg
mondtuk az igazságot és annak hangoztatásától semmi
féle erőszakra sem állottunk el. Kívánjuk, hogy újból 
ne érjen csalódás se minket sem azokat az önzetlenül 
munkálkodó híveinket, akiket nem tudott még a sok 
csalódás sem elkedvetleníteni.

Munkavezetők köréből. A szamosujvári fegyház 
munkavezetői panaszkodnak, hogy rendes napi mun
kájuk tetejébe még a fegyvert is a nyakukba akasztják 
fegyveres szolgálattétel céljából. Hát ez igenis jogos 
panasz, mert kora reggeltől késő estig tartó kimerítő 
felügyeleti szolgálat után nem fegyver, hanem nyuga
lom illeti meg őket. Nézzük csak közelebbről a dolgot. 
A fegyveres szolgálatot teljesítő őr 2 óránkint felvál- 
tatik s igy 2 órát pihen. Igaz, hogy e két órát nem 
élvezi teljesen, mert nagyon sok esetben vagy helyet
tesítenie kell valakit, vagy pedig küldözgetik, de ha 
ezek az esetek nem állanak be, megvan a 2 óra pihe
nője. A munkavezető, ha este kiszabadul a munkater
mekből s befogják fegyver alá, másnap semmiesetre 
sem teljesíthet megbízható pontos szolgálatot, mert ki 
meríti az éjjeli szolgálat. Ez a kimerültség természe
tesen maga után vonja, hogy a felügyeletére bízott 
rabmunkásokat kellőképen ellenőrizni nem birja. Ennek 
pedig sokszor komoly következményei lehetnek, amiért 
első sorban őket vonják felelősségre. Bármennyire jogos 
is a panasz, még sem szabad elkeseredniük, mert hisz 
az igazságügyi kormány a létszámemelést tervbe vette

s annak megtörténtéig a türelem a legajánlatosabb. 
Ezzel az intésünkkel azonban nem azt mondjuk, hogy 
a mostani állapotoknak hallgatólag talán mi is pártolói 
vagyunk, de mindenesetre be kell látnunk, hogy ha 
már ez irányban az első lépés meg van téve, nyitott 
ajtót döngetnénk. Az az értesítés, amelyet a szamos
ujvári munkavezetők köréből kaptunk, más bajokra is 
felhívja a figyelmet. Ezek a bajok azonban közösek 
az egész őrszemélyzetével. Ha az őrség helyzete javul, 
szolgálati és fizetési viszonyai rendezetebbek lesznek, 
akkor ezek a bajok maguktól meg fognak szűnni. Ter
mészetes, hogy ezeket a dolgokat megváltoztatni 1—2 
hónap alatt nem lehet, csak szoros összetartás, állandó 
munkálkodás hozhatja meg a kívánt eredményt. A 
munkavezetők is jobban tennék, ha. szorosabban csat
lakoznának hozzánk és nem maradnának távol, mert 
minél többször lesz szó lapunk hasábjain az ő állapo
taikról is, annál figyelmesebbek lesznek rájuk az ille
tékes körök is. Aki nem szól és nem tesz semmit a 
maga érdekében, az ne várja mástól, hogy talpra segítse.

Családapa-e, vagy őr? Annak bemutatására, hogy 
egyes őrparancsnokok hogyan vélekednek a fogházőri 
hivatás mibenléte felöl, el kell mondanom a következő 
esetet, amelynek megtörténtét bizonyítani is tudom : 
Egy volt őrparancsnok azt szokta kérdezni a jelentkező 
újonnan kinevezett őrtől, hogy búcsút vett-e feleségé
től, gyermekeitől, hozzátartozóitól és ismerőseitől. Ha 
az újonc meglepetve a kérdés szokatlanságától, azt 
felelte, hogy nem, mert nem is tudja, miért kellett 
volna ezt tennie, akkor rárivalt, hogy nem is őrnek 
való, mert ha erre a pályára lépett, akkor le kell szá
molnia a külvilággal és ne gondolja, hogy innen is 
eljárhat atyafilátogatásra. Nevetnünk kellene az ilyen 
eseteken, amelyek csak egyes emberek butaságát és 
hatalmi hóbortját bizonyítják. Vajon mi volna hát az 
őr? Talán amint magára veszi azt a zubbonyt, elfe
lejtse, hogy családapa, aki a szolgálaton kívül még 
más kötelességekkel is tartozik a feleségének, a gyer
mekeinek. Lehetséges volna az, hogy szomorú foglal
kozásán kívül még a társadalomtól is külön váljék és 
megfossza magát a neki kedves arcok látásától ? Pedig 
bizony a fegyházakban, törvényszéki fogházakban a 
személyzet túlságosan csekély létszáma miatt hányszor 
megtörténik, hogy az őr a 2—3—4 hétben egyszer eső 
szabadnapján úgy el van csigázva, hogy bizony a fá
radságát sem pihenheti ki, nem hogy ideje lenne 
»atyafilátogatásra«, amint az a bizonyos örparancsnok 
kifejezte. S benn szolgálat közben a gyakori brutális 
feljebbvalói bánásmód, a túlterhelés megörli a legegész
ségesebb szervezetet is. A hivatalnok és magasabb 

.rangú ember, ha ideges lesz, fürdőkre megy a délvi
dékre, tengerpartra, ha sikkaszt, ráfogják, hogy beteg; 
de történjék legkevesebb szabálytalanság az őr szolgá
latában, mehet akárhová, ha 10—20 éve szolgálta is 
hűséggel az államot, mert a méltányosság nálunk nem 
ismeretes dolog.



~r~- --------- ■ • .............  r— ■ -  ■■■• ■ \  —
AZ ŐRSÉG KÖRÉBŐL.

48 A Z Ö R S É G  7. szám.

Kinevezések.
A nagyváradi kir. főügyész Őséin Imrét, a nagy

váradi kir. törvényszékhez fogházőrré;
a budapesti kir. orsz. gyüjtőfogház igazgatója, 

Soós Lajos siófoki lakost, az illavai kir. orsz. fegyintézet 
igazgatója, Pap Mátyás tartalékos cs. és kir. gyalogost;

a szegedi kir. kerületi börtön igazgatója Mezei 
Péter tartalékos honvédet fegyőrré nevezte ki.

Áthelyezés.
A pozsonyi kir. főügyész Farhas József baáni kir. 

járásbirósági és Porlapszky Oasparik Mihály trencséni 
kir. trvszki fogházőröket kölcsönösen áthelyezte.

Véglegesítés.
Az illavai kir. orsz. fegyintézet igazgatója Válla 

Mihály fegyőrt állásában véglegesítette.
Nyugdíjazás.

Baccarc.uk György fiumei kir. törvényszéki fogház
őrmester nyugdijaztatott.

Állásáról lemondott.
Binner Anna rákospalotai királyi javitó-intézeti 

munkavezető-felügyelő.
Állását vesztette.

Grajczár Mihály illavai kir. orsz. fegyintézeti fegyőr.
Meghalt.

Borza János gyüjtöfogházi fegyőr.

A kiadóhivatal üzenete.
Értesítjük olvasóinkat, hogy lapunk kiadóhivatalát 

Csíkszeredába tettük át, núg a szerkesztőség továbbra is 
Budapesten marad. Kérjük, hogy az előfizetési pénzeket 
mindig ,.Az Őrség“ kiadóhivatalának Csíkszereda, Kórház
épület, mig a lap szellemi, részét illető küldeményeiket a 
szerkesztőségnek Budapestre, a címlapon olvasható címre 
küldeni szíveskedjenek. Ha valaki lapot nem kap és erre 
gogot formál, forduljon szintén a kiadóhivatalhoz. Lapmik 
megjelenéséhen történt mulasztás fo ly tá n ,  az előfizetési ha
táridő egy fél hónappal később jár le. B helyen újra kér
jük t. olvasóinkat, hogy az előfizetési dijakat, különösen 
azok, akik még az első negyedre sem fizették be, m o s t már 
beküldjék, hogy a decemberi szám expediálása hátrányt ne 
szenvedjen. Az uj előfizetéseket szintén leérjük a kiadóhi
vatal címére Csíkszeredába küldeni.

HIRDETÉSEK.
Veszek egy jó karban levő hegedűt. Ajánlatok az ár 

megjelölésével a lap kiadóhivatalába »Hegedü« jeli
gére küldendők.

Kinek van egy jó hangú hegedűje vagy fuvolája ? Ér
tesítést kérek »Kremotiai hegedüs« jeligére a kiadóba.

Könyvbarátok! Olcsón adok el jó regényeket. Szives 
megkereséseket kérek »A. K.« jeligére a kiadóba.

SZERKESZTŐI ÜZENET.
Knszka János, Liptónjvár. Az 5-ik szám volt a 

rendkívüli kiadás.
Berecki Domokos, Hidalmás. Jó kívánságait és buz

dítását köszönjük. Van is szükség rá, mint láthatja, 
mert nehéz a dolog.

Nemes László, Nayymihúly. Szives felvilágosítását 
köszönettel vettük, de a szegény ember ügye már úgy 
áll, hogy aligha lehet valamit segiteni a dolgán.

Ambrus Antal, Déva. A második negyedévi elő
fizetési dijak még nem érkeztek be. Kérjük annak be
küldésére. Első levelét is olvastuk és nem hagytuk 
figyelmen kívül, hanem azt hittük, hogy a nagygyűlé
sen szóba hozhatjuk. Minthogy a gyűlés elmaradt, 
levele is tárgytalanná vált. Mi vívtuk ki különben azt 
is, hogy felülről tettek valamit.

Munkatársainkhoz. Az a. szép és nemes lelkesedés, 
amelyel munkatársaink az első időben bennünket fel
kerestek Írásaikkal, mintha hanyatlásnak indult volna. 
Elismerjük ugyan, hogy a szerencsédén körülmények 
folytán beállott rendetlen megjelenés gátló hatással volt 
a rendes munkálkodásra, most azonban, hogy lapunkat 
mégis fentarthatjul;, kérjük önöket, vegyenek részt dol
gozataikkal abban a munkában, amelyben az önök 
segítségére feltétlenül szükség van. Minden cikk és 
minden hir, mely az önök köréből jön, egy-egy erős 
kapcsa az összetartásnak. Munkálkodjunk tehát!

200 kötet regény eladó egyenként is, minden elfogad
ható árért. Karácsonyi ajándéknak igen alkalmas. Meg
keresést »Megszorult« jeligére a kiadóhivatalba kérek.

300 korona kölcsönt keresek kamatra. Szives ajánlatot 
»Sürgős« cim alatt lapunk kiadóhivatalába kérek.

H

ZORN MÓR
BUTORSZÁLL1TÁSI ÉS BERAK- 
=  TÁROZÁSI VÁLLALATA =

BUDAPEST, Vili., JÓZSEF-KÖRÚT 18.
TELEFON. TELEFON.

Képvi se l ve  bel- és kül
f ö l dön  minden nagyobb  
""1 " "" városban.  -------

Szállítás csomagolás mellőzésével.
a - 6

H
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r „El a borotvával !"
mely már oly sok 1000 és 1000 embernél bőr
betegséget és más szerencsétlenséget okozott.

B o r o M llo z z n É  R A SO M a l kés nélkül.
Ezen teljesen ártalmatlan vegyiszerekből összeállí
tott borotváló por a szakáit annyira megpuhitja, 
hogy az az arcról elválik és az arc bársonysima lesz.
Használata egyszerű, mindenki maga kezelheti.
Ára 1 kilogramm (elegendő 30-szori használatra) 
helyben kor. 2.40, vidékre kor. 3.—, előleges be
küldése mellett bérmentve, utánvéttel kor. 3.20.

Egyedüli készítő! Magyar gyártmány!

„RASOL" veg y ipar i  v á l l a l a t
Budapest, VI., Váci-körut 55. szám.

Raktárak Budapesten:
Török József gyógyszertárában, Király-utcza 12. sz. 
Neruda Nándor drogériájában, Kossuth L.-utca 7.

» Koronaherceg-u. 11.Molnár és Moser 
Detsériyi Frigyes 
Detsényi Károly 
Fodor Márton 
Ács Mihály

^s^m inden drogériában es

Marokkói-utcza 
Fürdő-utca 10. sz. 
Király-utca 31. sz. 
Lipót-körut 27. sz. 

illatszer-kereskedésben
'V >

Az oly csúnya és kellemetlen női arc
szőr eltávolítására a legalkalmasabb a

R A S O L I N
nehány perc alatt a szőrt az arcról vagy 
kézről minden fájdalom nélkül eltávo
lítja. Egy doboz ára 2 korona helyben, 
vidéken 2 kor. 50 t. előzetes beküldése 
mellett bérmentve. — Egyedüli készítő:

„Rasol“ vegyipari vállalat
Budapest, VI., Váci-körut 55. szám.

P osta i és vasú ti s z é t k ü l d é s  na 
p o n t a  a v i l á g  m i n d e n  r é s z é b e .
Is/La, gr ~~ a, r  g y á r t m á n y !

RAKTÁRAK BUDABESTEN:
T ö r ö l i  J ó z s e f  g y ó g y s z e r tá rá b a n ,  K i r á ly - u tc a  1 .. sz. 
N e ru d a  N á n d o r  d ro g é r iá já b a n ,  K o s s u th  L . -u tc a  7. 
M o ln á r  és M o s e r , „  K o ro n a lie rc e g -u .1 1
D e ts é n y i F r i i r y c s  „  M a ro k k ó i- u tc z a  1.
D e ts é n y i K á r o ly  „  F ü r d ő - u tc a  10. sz.
F o d o r  M á r to n  ,, K i r á ly - u t c a  31. sz.
Á c s  M ih á ly  „  L ip ó t - k ö r u t  27. sz.
s m in d e n  d r o g é r iá b a n  és il la ts z e rk e re s k e d ó s b e n .

E G K  K A R O L Y  épület- és iwülakatos
S Z A B A D A L M A Z O T T  A B L A K S Z E L L Ő Z T E T Ő - K É S Z Ü L É K  K É S Z Í T Ő

BUDAPEST. Vili. KÉR., JÓZSEF-UTCZA 14. SZÁM.
=qgHP=

na

Az e g é s z s é g  a f ö !
melyet csakis kellő szel
lőztetés által érhetünk el.

A Beck Károly féle újonnan feltalált és 
szabadalmazott ablakszellőztető készülék 
magyar gyártmány, mely most már felül
múlja az összes külföldi és mostanáig al
kalmazott szellőztetöket úgy czélszerü- 
ségben, jóságban, mint olcsóságban. — 
Egészségügyi szempontból 45° nyilás ál

tal légvonat kizárva. 2 - 4

Minden ablakra alkalmazhatók. Számta
lan elismerő levél van kezeimben, mely 
a t. közönség megelégedését nyilvánítja.

Költségvetések ingyen.
Ablakszellőztető készülékeimet a -követ
kező nevezetesebb helyeken használják: 
Nemzeti Kaszinó,kereskedelmi ministerium, 
református főgimnázium, m. kir. ludovika, 
kispesti állami elemi iskolákban, a Pas- 
teur-féle gyógyintézetben, több kórház- és 
iskolákban a fővárosban és vidéken, s ki- 

tünőeknek bizonyultak.
===== b a d a l m i  s / ő r n :  1 G 7í>4 .
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NE NIÁNY0ZZ0N E<aY NÁZTARTÁSBAK SEM!

A JÓZSEF TÁP-TEA
Nehéz lélekzés, asthma, köhögés, mellszurás ellen, mell- és tüdő bán- 

• —- -----  ̂ talmak ellen elsőrangú orvosok ajánlják az 1

I. SZÁMÚ JÓZSEF TÁP-TEÁT,
továbbá emésztési zavaroknál, mint étvágytalanságnál, nehéz emésztésnél, 
gyengeségnél, székrekedésnél, sápadtságnál, az arcnak és a testnek üde 
szint és tisztaságot megadja és mint elsőrendű vértisztitót orvosi szak- 
-------=====—= —:-------  tekintélyek ajánlják a ------------ -----

II. SZÁMÚ JÓZSEF TÁP-TEÁT.
Magas rendelet alapján árusítható. — Egy doboz ára 25 krajcár.

KAPHATÓ BUDAPESTEN:
TÖRÖK JÓZSEF gyógyszertárában, Király-utca 12. szám, és 
NERŰDA NÁNDOR drogériájában, Kossuth Lajos-utca 7. szám. I

OLdJFeSZÉSŰ flRCZKÉPCKeZ ^
festek ötven kbronától feljebb, tíz-koronás részletekben, életnagy- 

nagyságban, élőmintáról vagy fényképről is. Iparmüvészi tervezé- 

sek, fabeégetések, tájképek, szentképek; Rákóczi, Kossuth, Petőfi, 

aradi vértanuk arczképei, valamint általam is festett mesterművek \
| * >» 0 0 ni> 0 0 0 0  másolatokban megrendelhetők: 0 0 0 0 0 0  0 0 0

f l t a T Ü S  DfiRÓCZY SÁNDOR
tag ja inak  tiz-százalékos -------FESTŐMŰVÉSZ MŰTERMÉBEN. - - - -

0 0  á r e n g e d m é n y . 0  0  B U D A P E S T , VIJL, S Z Ü Z -U T C Z A  3.
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Nyomatott Szvoboda József könyvnyomdájában, Csíkszeredában.


