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K érelem .
Az a sajnos köriilmvig, hogg a minisztériumhoz 

beállott kérvény elintézésére történt níralcozásunk a lap 
rendetlen megjelenését vonta maija után, sokan vagy nem 
fizettek elő, vagy egyáltalán kikapcsoltuk maijukat a moz
galomból.

A kérvéng elintézését most már nem várjak. Más 
útra lépünk, amely hisszük eredményhez fog vezetni. Most, 
hogy a lap rendes megjelenését mi sem gátolja, kérjük a 
testület tagjait, hogy minél többen sorakozzanak zászlónk 
ahi. támogassanak bennünket, mert vsak Így bírjuk kitűzött 
rátánkat elérni, hogy érdekeikért tisztességei fegyverrel és 
a megengedett korlátokon belül síkra szálljunk.

Nekünk nem létkérdés ez a lap. de a testületnek igen, 
mert énéi kitt oda térnek vissza, ahonnan kiindultuk. A 
vele született vaksiig sohasem oly borzasztó, minta későb
ben beálló. Aki egyszer látta a napot, a világossága*, ao-.al- 
a vakság báláiéit okozhatja.

Nem nekünk van szükségünk a közbenjárásra,hanem 
a testületnél'. Kérjük tehát, bőiig saját érdeküket mozdítsál; 
elő a lap fenturtéisának biztosításával s belépésüket legkésőbb 
e hó régéig jelentsél; be kiadiíhicatala.nkniU Csíkszeredában.

Megbomlott tábor.
Vert had módjára bomlik az a kicsi tábor, 

mely összetartást irt zászlajára. Hogy mi okozza 
a bomlást, nem kell hozzá boszorkányság, hogy 
kitaláljuk; ennek neve: k i s h i t ű s é g .  Talán 
nincs is jobb szó ennek kifejezésére. A memo
randum megadta az első lökést, mig mi bevilá
gítottunk a sötétségbe.

Ez a világosság sokaknak megártott be
ismerjük, de nem mi vagyunk az oka, hogy 
másként fogták fel a dolgot. Az első ténykedé
sünk a nagygyűlés engedélyezése iránt beadott 
kérelem volt, amely kérvény — sajna — ma 
sincs elintézve. Ez az oka tulajdonképen a bom
lásnak, mert híveink azt hitték, hogy minden 
lépésünket siker koronázza, kudarcra nem szá
mítottak.

Hogy az első nem ütött be úgy, ahogyan 
azt elképzelték, nem vonja maga után a második,

harmadik és a többinek sikertelenségét, aki igy 
gondolkozik, akiben nincs önbizalom, aki az első 
balsiker után feladja minden reménységét az kis
hitű. Kishitű haddal pedig háborút nyerni nem 
lehet. Ennek a megbomlott kis tábornak marad
ványát kíséreljük meg együtt tartani, együtt mun
kálkodásra buzdítani, hogy majdan annál büsz
kébben tekinthessenek munkálkodásuk gyümöl
csére.

„Megfogyva bár, de törve nem!“ legyen 
jelszavunk s igyekezzünk, ha kevesen is, a saját 
és távolmaradott kartársakért egyaránt hasznos 
munkát végezni s ha ez sikerül, szégyenkezve 
bár, de vissza fognak térni. Hisszük, bizton re
méljük, hogy megbomlott táborunk megkétsze
reződik és igy megerősödve diadalról-diadalra 
vezethetjük őket.

Ne essünk kétségbe, ne veszítsük el önbizal
munkat, hanem tartsunk össze s vállvetve igyekez
zünk legalább megkísérlem helyzetünk javításán.

Nem hihetjük, hogy ezrek jajj szavát meg 
ne hallják, panaszunkat meg ne hallgassák s azt 
ne orvosolják. Hisz mi sem vagyunk mostoha 
gyermekei a kormánynak, mi is ép oly nemes 
hivatást töltünk be, mint bármely hivatalnoka az 
országnak. Hiába büszkélkedik a nagy lendkerék, 
ha a gépezet egy kicsi szegecskéje kihull. Nem 
működhetik. Reánk épen olyan szükség van, mint 
az ország első hivatalnokára, ne kicsinyeljük le 
tehát magunkat, de elbizakodottak se legyünk, 
mert úgy az egyik, mint a másik csak romlásba 
dönt.

Szedjük össze ezt a megbomlott kis tábort, 
erősödjünk meg újra, hogy egyesült erővel kivív
hassuk jogos és méltányos kívánságainkat.

TT?ég egyszer a nagygyűlésről.
Újra s utoljára hozzuk szőnyegre a meg 

nem engedett, de be sem szüntetett nagygyűlést, 
melytől ezren várták sorsuk jobbra fordultát. Igaz,
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hogy annak megtartása kiszámíthatatlan előnyt 
biztosított volna, de meg kell nyugodni a meg- 
változhatatlanba.

Tulajdonképen ez a gyűlés nem lett beszün
tetve vagy betiltva, mert ez a titkos rendeletben 
bent sem foglaltatik, ott csak a lebeszélésről van 
szó, ami annyit jelent, hogy az, résztvevők hiá
nyában megtartható ne legyen. Hogy határozott 
engedély nélkül nem tartatott meg a nagygyűlés, 
csak használ ügyünknek, mert ebből láthatja a 
felsöbbség és az igazságügyi kormány, hogy a 
kérvényben felhozott indokok a valóságnak meg
felelnek. Azt mondja a kérvény, hogy semmiféle 
szociális eszmék nem vezettek a nagygyűlés ki
tűzése alkalmával, tisztán csak a helyzet javítá
sára irányult, amely a törvény megengedett ha
tárain belül mozgott volna.

Sajnos, nem hitték el. És hogy nem hitték 
el, annak a téves hitnek tulajdonítható, hogy a 
minisztériumban nem tartották a testületet annyira 
intelligensnek, hogy csak tisztán a kitűzött pro- 
grammpontok tárgyalására szorítkozzék, hanem 
ennek leple alatt átcsapott volna a szociális esz
mék hirdetésére s attól tartottak -  jogosan 
hogy ez megmételyezi a különben eddig oly 
türelmes, minden felsőbb rendelet és parancsnak 
vakon engedelmeskedő testületet.

Valljuk be, hogy arról a testületről, amely 
évtizedeken át nem járt a maga lábán, nem gon
dolkozott a maga eszével, ez feltehető is volt. 
Azt hitték, hogy most, amidőn ennek a testület
nek a szeméről lehullott a hályog, annyira meg
ártott neki a világosság, hogy a gyűlés őrve alatt 
törni, zúzni, rombolni fog.

Az a higgadt, nyugodt magatartás, melyet 
ez a testület még jogos elkeseredésében is tanú
sított, bizonyít legjobban ellene a rossz vélemény
nek, bizonyít intelligenciája és érettsége mellett. 
Ezzel a higgadt magatartással bizonyította be, 
hogy mennyire rátermett, mennyire érett arra, 
hogy a kitűzött korlátokon túl ne csapjon.

Épen ebből folyólag újra fel kell venni az 
elejtett, de el nem szakadt fonalat; ne gyülésez- 
zen, ne költekezzék hiába, hanem mindenki állo
más helyéről gyakorolja jogait. Ezt pedig úgy 
véljük legcélszerűbben megoldhatónak, ha a kére
lemben feltüntetett programmpontokat egymás
után, tervezet alakjában közöljük lapunk hasábjain.

Amint egy tervezet teljes egészében leközöl- 
tetett, üljön össze az őrség, tartson értekezletet, 
vitassák meg jól és hozandó véleményüket közöl
jék velünk. Ha a vélemények beérkeztek, mód
ját ejtjük azok közlésének s szavazás alá bocsájt- 
juk. A legtöbb szavazatot nyert vélemény alapján 
azután a tervezetet kiigazítjuk.

Valamennyi programmpont letárgyalása után 
egy küldöttség lesz hivatva a kívánalmakat a 
magas kormánynak emlékiratban átnyújtani.

Ilyen módon az is bizonyítást nyerne, hogy 
semmiféle államfelforgató eszmével nem foglal
kozik a testület, hanem csak kér, alázatosan kér 
és könyörög a magas kormánynál, mint kenyér 
adó gazdánál, hogy az a kenyér, melyet verej- 
tékes munkája, fáradhatlan szorgalma és elismert 
pontosságáért kap, legalább élvezhető legyen. 
Hogy ez a nehéz, testet és lelket ölő éjjel-nap
pali szolgálat ez által megkönnyittessék s hogy 
a szolgálat megkezdése ne legyen teher, hanem 
a fegyvert jó kedvvel, vígan vegyék a vállukra.

A programúi első pontjának, az önsegélyző
egylet alapszabály-tervezetének közlését mai szá
munkban megkezdjük. Zöldy Lajos.

Alapszabály tervezet.
A magyarországi letartóztató intézetek őrsége önse

gélyző egyesületének Alapszabálya.

1. Az egyesület célja.
1. §. Az egyesület célja: '
a) az őrszemélyzet erkölcsi és anyagi érde

keinek állandó és egységes képviselete és érvé
nyesítése ;

b) betegség folytán, vagy más, önhibáján 
kívül súlyos anyagi viszonyok közé jutott őrök
nek, nőfelügyelőknek és altiszteknek pillanatnyi 
anyagi segélyezése kamatnélküli kölcsönök nyúj
tása által, az egyesület évi feleslegének egy ré
széből e célra létesítendő és külön kezelendő 
alapból;

c) minden nyugdíjazott őr, nőfelügyelő, al
tiszt aktiv egyesületi tagnak, avagy ennek elha
lálozásakor, öngyilkosság esetén is, mihelyt a 
haláleset igazoltatott, az özvegynek, ha pedig 
özvegyen halt volna el, - de még szülői ellátás 
alatt álló kiskorú gyermekei maradtak, ezek ré
szére az illetékes gyámhatóságnak annyi koronát
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kifizetni, illetve letenni, ahány tagja van a szö
vetkezetnek.

Ha az elhalt egyesületi tag után sem özvegy 
sem kiskorú árvák nem maradtak volna hátra, 
úgy az egyesület tartozik az elhalt tag tisztessé
ges eltemettetéséről gondoskodni s e célból az 
elnök által kiküldendő egyesületi, illetőleg a szín
hely őrszemélyzetének valamely felkérendő tag
jával a temetést rendeztetni, aki köteles a teme
tés utánig a helyszínén maradni.

A fenmaradó összeg az egyesület kolcsön- 
segély alapjának jb) pont] gyarapítására fordí
tandó. Ugyancsak erre fordítandó évenként az 
egyesület évi feleslegének egy része, valamint az 
e célra adott esetleges adományok is.

Az ezen irányban való részletes intézkedé
seket és módozatokat, a választmány tapasztalatai 
szerint és a változó viszonyokhoz képest saját 
hatáskörében állapítja meg.

2. §. Az egyesület céljának elérése végett 
az őrség érdekeit képviselő szakközlönyt ad ki.

II. A z egyesület tagjai

3. §. Az egyesület alapitó, rendes, pártoló 
és tiszteletbeli tagokból áll.

Az egyesület alapitó és rendes tagjai csak 
a Magyarországon működő őrség tagjai lehetnek.

Pártoló tag lehet minden feddhetlen és in
telligens egyén, vagy erkölcsi testület, akit a vá
lasztmány az egyesületbe felvesz.

Tiszteletbeli tagul megválaszthatok azok, 
akik az őrség intézményének fejlesztése körül 
irodalmi vagy társadalmi tevékenységet fejte
nek ki.

111. Az egyesületbe lépés.

4. §. Az egyesületbe lépés akkép történik, 
hogy a jelentkező egy sajátkezüleg aláirt beje
lentést az egyesület elnökéhez beküld.

A bejelentés azt a kötelező nyilatkozatot 
foglalja magában, hogy a jelentkező az egyesü
letbe belép és magát az egyesület alapszabályai
nak aláveti. A választmány, tagfelvétel kérdésé
ben a bejelentés után legközelebb kibocsátandó 
körirat utján határoz s erről a jelentkezőt azon
nal értesíti és felvétele esetén neki a felvételi 
okmányt kiszolgáltatja. A tagsági jogok a felvé
tel napján lépnek életbe, a tagdíj fizetésének

kötelezettsége azonban azon naptári félév első 
napjától kezdve teljesítendő, amelyben a bejelen
tés történik.

IV. Felvételi dij.
5. §. Minden ujonan belépett tag köteles 

az elnökség javaslatára, a választmány által meg
határozandó felvételi dijat a 39. §-bani követ
kezmények terhe mellett az egyesület pénztárába 
befizetni. A be- és kilépett tagok névsora az 
egyesületi közlöny legközelebb megjelenő szá
mában közlendő.

V. Az egyesületi tagok jogai.

6. §. Az egyesület alapitó és rendes tagjai 
jogosítva vannak:

a) a közgyűlés tárgyalásain részt venni;
b) az elnök utján a választmány, illetve köz

gyűlés elé megokolt indítványt terjeszteni elő.
7. §. Az előző évben hátralékban levő tagok 

tagsági jogaikat nem gyakorolhatják; sem aktív 
sem passiv választási joggal nem bírnak.

8. §. Az egyesület szaklapját „Az Őrség“-et, 
mely egyszersmint az egyesület hivatalos köz
lönye, összes tagjai díjtalanul kapják.

17 Az egyesületi tagok kötelességei

9. §. Az egyesületi tag kötelezve van:
a) az egyesület törekvéseit egyéni közreha

tásával elősegíteni és az őrség intézményének 
létfeltételeit érintő kérdéseknél tudomására jutott 
fontos tapasztalatai iránt az elnökségnél nyilat
kozni ;

b) a következő járulékokat az egyesület pénz
tárába beküldeni.

I. Tagsági dijakban:

1. az alapitó tag évi 12 koronát;
2. a rendes tag évi 10 koronát; mely nap

tári félévi előleges egyenlő részletekben fizetendő.

II. Az 1. §. e) pontjában foglalt célra:

1. az állandó alapra egyszer s mindenkorra 
10 koronát;

2. segély esetenkint 1 koronát.
Az állandó alap 10 korona járuléka az alap

szabályok miniszteri jóváhagyásának közlését kö
vető hónap végéig, a később belépő tagok által
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pedig a belépéskor fizetendő be. Méltánylást ér
demlő esetekben azonban az elnök megenged
heti. hogy az ily kérést előterjesztő tag a 10 
koronát részletekben is, de legkésőbb 5 hónap 
alatt befizethesse anélkül, hogy az ilyen tag idő
közi elhalálozása folytán az 1. §. c) pontjában 
előirt jogot elvesztené ; a hátralékos állandó alap
járulék azonban ilyen esetben levonandó.

Az esetenkénti 1 korona segély hozzájárulás 
a nyugdíjazás, illetőleg haláleset közlését tartal
mazó elnöki befizetési felhívás kelte után követ
kező hónap végéig fizetennő be a 39. §-ban 
foglalt következmények terhe mellett. Erre sem 
időhaladék nem engedélyezhető, sem el nem 
engedhető; s ha ennek valamely tag elmulasz
totta volna, az 1. §. c) pontjában foglalt jo
got az esetben is elveszti, ha a 39. §-bani 
kényszerbehajtás folyamatban is lenne. Ennek 
elejét veendő, az elnökség, valahányszor vala
mely tagnak nyugdíjazását vagy halálesetét közli 
és a tagokat az 1 korona hozzájárulás^befizeté- 
sére felhívja, köteles egyúttal a tagokat az előbbi 
pontban foglalt következményekre is figyelmez
tetni. A felhívás az egyesületi közlönyben teendő 
közzé. Külön felhívás nem küldetik szét.

Minden befizetés, amely az egyesület részére 
teljesittetik, az egyesület hivatalos lapjában nyug
tázandó. E részben való felszólalások az elnök
höz intézendők.

Azok a tagok akik ellen a kényszerbehajtást 
folyamatba kell tenni, kötelesek minden egyes 
esetben a beperesitett illetményen felül még 1 ko
ronát az egyesület javára fizetni.

Az I. és II. alatt befolyt illetmények, úgy
szintén az 1. §. b) pontjában érintett kölcsön 
segély-alap külön-külön kezelendők.

Az I. alattiak házilag kezelendők, melyből 
minden, az egyesületet terhelő kiadások u. m. a 
hivatalos lap szerkesztése és előállítási költsége, 
irodaszerek, postabérek, nyomtatványok beszer
zési költsége fedezefidők, valamint a tisztviselők 
tiszteletdijai, a szerkesztőség és kiadóhivatal, va
lamint a hivatalos helyiség bérei fizetendők.

A II. alatt befolyt illetmények és kölcsön- 
segély-alap, valamely pénzintézetben vagy királyi 
postatakarékpénztárban helyezendők el, amelynek 
kamatai az 1. §. b) alatti célra forditaridólag 
minden félévben felvehetők.

Nem különben valamely pénzintézet vagy 
kir. postatakarékpénztárban helyezendők el az 
esetleges adományok is, melyek kamatai kamat
nélküli kölcsönök nyújtására szolgálnak és csakis 
erre fordíthatók. Ezen kamatból, szükség esetén 
a házipénztár is vehet kölcsönt. (Fólytatjuk).

\? E Q y E 5 E K.
Nyilvánosság előtt. Lapunk legfontosabb feladatai 

közé tartozik az is, hogy a fogház viszonyokat és igy 
különösen az őrség sanyarú helyzetét a társadalommal 
megismertesse. Nem tagadható, hogy ennek kivitelében 
sok nehézség rejlik, mert a nagy politikai napilapok 
rendesen szűkkeblűén elzárkóznak az elől, hogy ilyen 
szakszerű ügyben helyt adjanak a felszólalásnak. Mégis 
sikerült »A Hir« cimü, jól elterjedt lapba helyettes szer
kesztőnknek egy cikkét elhelyezni, amely bár nem 
olyan részletes, mint ahogy ő maga megírta, de mégis 
tömören, nagy vonásokban ismerteti a legnagyobb 
bajokat.

A cikk a következő:
„A foyházűríik panasza. A fogházak, fegyházak és 

letartóztató intézetek őrszemélyzete szeptember elején 
200 aláírással kérvényt adott be az igazságügymi- 
niszteriumba, nagygyűlés engedélyezése végett. Ezek 
az elnyomott, mellőzött állami alkalmazottak a ralink 
ralijai, testet, lelket ölő munkát végeznek, sokszor 
72 óráig is egyhuzamban. Minden illetményük, össze
sen se több 600 koronánál. Alázatos hangú volt a 
kérvényük, amit a miniszter elé terjesztettek. Nem 
követelő és fenyegető hangú. Elmondták benne, hogy 
mit akarnak csinálni azon a gyűlésen. Önsegélyző 
egyletet alakítani, mely keservesen szerzett és össze
adott fillérekből támogassa az elhalálozott őr csa
ládját. Kérni akarták nyugdíj ügyük rendezését, qjert 
a nyugdíjtörvény egyedid rájuk vonatkozólag olyan 
barbár kivételt tesz, hogy csak 10—10 évi szolgálat 
után emelkedik a nyugdíj összege. Polónyi igazság
ügyminisztersége alatt felszólították az őrséget, hogy 
foglaljon állást ruházatának egyöntetűvé tétele céljá
ból. Ezt akarták most megtenni.

De mi történt most? Titkos rendelet ment az 
összes ügyészségekhez, fegyintézeti igazgatóságok
hoz, hogy szereljék le a mozgalmat. Mit csináljanak 
a gyámoltalan függő viszonyban levő emberek, nem 
mertek a felsőbb parancsnak ellene szegülni. Min
denütt azonban még igy sem sikerült a dolog, tehát 
a kérvényt, melyet 38.421—1907. sz. a. iktatták be 
az igazságügyminiszteriumban, egyszerűen válasz nél
kül hagyták. A gyűlés október 18-ára volt kitűzve, 
az a kérvény még ma is elintézetlen. Furcsa felfo
gása ez a kérvényezési jognak! A sajgó sebek béta? 
pasztására azután bevettek a költségvetésbe egy 
280.000 koronás tételt, mely az őrszemélyzet ruha- 
illetményének rendezésére szolgálna. Zöldy Béla. -
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Zárkózottság. Hogy mennyire rosszul esett az a 
zárkózottság, melyei a minisztériumban kiküldöttünket 
fogadták midőn a nagygyűlés megtarthatása iránt be
adott kérvény sorsa felől tudakozódott — már meg
írtuk. Azt hittük, hogy csak mi vagyunk azok, kikkel 
szemben állig begombolkoznak. De nem igy van.

A függetlenségi párt november 18-án este tartott 
értekezletén Lányi Mór elmondotta, hogy milyen bántó 
ridegségre találnak a képviselők, amikor kerületük pol
gárai érdekében egyes minisztériumodnál eljárni kény
telenek.

Hédervári Lehel egyenesen kimondotta, hogy a 
minisztériumokban vagy nem intézik el a képviselők 
ügyeit, vagy pedig mesterségesen akadályokat gördí
tenek eléjük.

Ne csodálkozzunk tehát azon, hogy az őrség kér
vényét még máig sem intézték el. Hiszen ezek után 
csoda számba megy az az eredmény is amit kivívtunk, 
t. i. hogy az 1908. évi költségvetésbe egy nagyobb 
összeget vettek fel az őrség személyi kiadásaira.

Feszítsd meg. Főmunkatársunk szivcsségéből egy 
levelező-lapot olvastunk, melyet Írója hozzá intézett és 
szól ekképen :

»Mélyen tisztelt Kollega u r ! Nagy szégyen érte 
a magyar fogházőrséget, amidőn egy cucilista újság
szerkesztő karmai közé került. Ez már valóságos éhen
kórász, ha ö tőlünk, őröktől összeszedi a pénzt és mind
nyájunkat bolonddá tesz. Ha Kollega ur ösmerte és 
tudta ezt, hogy egy cucilistával van dolgunk, nem kel
lett volna sok szegény családos embert beugratni. Mos
tan ő nagyot nevet, mert a sok jó pénzt zsebre rakta 
(de ki is adta, szerk.) mi pedig várjuk az újságot. 
Legalább írjon egy kártyát, hogy mi van vele. Mara
dok kartársi tisztelettel....

Nevet nem említünk, mert hisszük, hogy ö maga 
is megbánta már.

Nem érdemeltük ezt, mert minden fáradozásunk 
oda irányult, hogy az őrség érdekeit előmozdítsuk. Az 
a zavarólag ható késedelem, mely a lap megjelenteté
sében állott be, — újra magyarázzuk — onnan eredt, 
mert vártuk a minisztérium válaszát.

A lapnak november 1-én kellett volna megjelennie, 
de azt hittük elnapoljuk, hogy a nagygyűlés ügyéről 
referálhassunk. Nem kaptunk elintézést. A minisztérium
ban azt mondták, csak várjunk, mert az elintézésről 
értesítenek. Újra vártunk abban a reményben, hogy az 
engedély megérkezte után, újabb terminust tűzünk ki. 
Vártunk november közepéig, tovább azonban nem le
hetett. Ez okozta a késedelmet, melyet már előbb is 
hangoztattunk.

Meg van tehát indokolva a késedelem, még is 
fáradhatlan munkásságunkért és anyagi áldozatainkért 
igy fizetnek. Mert, hogy anyagiakban is áldoznunk kel
lett, azt csak mi tudjuk.

Ezért a meggyanusitásért azonban bőven kárpótol 
a szegedi kir. kerületi börtönőrség elismerése, amely

azonkívül kitartásra buzdít és a legmelegebb hangon 
ismeri el tevékenységünket. Köszönet is érte.

Egyesületünk segélyezése. Az őrség mozgalmá
nak egyik lelkes barátja, egy neves ügyvéd azt az esz
mét pendítette meg, hogy az alapszabályoknak a bel
ügyminiszter ur által történt jóváhagyása után, intéz
zen a megválasztott elnökség a magyar bírói- és ügy
védi karhoz kérést, hogy adományaikkal járuljanak az 
alaptőke gyarapításához.

Igazán életrevaló eszme, melyet a magunk részé
ről is a legmelegebben ajánlunk a megválasztandó 
elnökség figyelmébe. Hinni akarjuk, hogy akkor, amidőn 
az eddig senki által tudomásul sem vett testület egy 
olyan intézményt kíván létesíteni, amely mindnyájukra 
egyaránt üdvös és amely intézmény a kartársak segé
lyezését tűzte ki célul, a magyar bírói- és ügyvédi kar 
egy tagja sem vonja ki magát, hogy csak fillérekkel 
is, megteremteni segíti ennek az egyesületnek alapját

Egyelőre bővebben nem foglalkozunk ezzel, mert 
még a kezdet kezdeténél tartunk, de annak idején 
mindenesetre részleteiben is közölni fogjuk a javaslatot.

Olasz rabok szökése. Olasz rabok vakmerő szö
késéről érkezik hir. A Liguria tartománybeli Növi város 
börtönéből kilenc rab megszökött. Két rab készítette 
elő a szökést. Feltörték zárkájukat, a folyósón levő 
börtönört leütötték, azután hét másik foglyot kiszaba
dítottak zárkáikból. Ekkor valamennyien a törvényszéki 
fegyvertárba hatoltak és onnan fegyverekkel megrakodva 
megszöktek. A vakmerő rabok elfogatására nagyszámú 
rendőrséget, a carabinieriket és száz gyalogos katonát 
küldöttek ki. — A szökevényeknek mindeddig semmi 
nyomuk.

Sóvágó János. A régi haramia világ egy hírhedt 
alakja: Sóvágó János felett Ítélkezett az elmúlt héten 
a királyi Curia. Sóvágónak első nagyobb szereplése 
1894-ben volt, amikor Dogálit megölték és revolverrel 
megfenyegették a törvényszék elnökét és feleségét. A 
nyíregyházai törvényszék akkor nem tudta rábizonyítani 
Sóvágóra a rablógyilkosságot és felmentette a vád alól. 
A debreceni tábla azonban életfogytiglani fegyházra 
ítélte, mig a kir. Curia véglegesen felmentette az akkor 
már öregedő betyárt. Alig hogy kiszabadult Sóvágó, 
újra régi mesterségéhez fogott. Egy szegény vásáros 
kalmárt rabolt ki az országúton, amiért tiz évi fegy- 
házat kapott. — 1905. év elején Sóvágó ismét kisza
badult s hazament Büdszentmihályra. Azonban vére 
most sem engedte nyugodni. Rablóbandát szervezett 
s szeptember 8-án este kirabolt két odavaló íöldmivest. 
Majd október 26-án Hosszupályon betörtek Kende Ernő 
gyógyszerészhez és kirabolták. A debreceni esbüdtbi- 
róság mindezekért Sóvágót 11 évi fegyházra, társait 
pedig 7—6—5l/s és 3 évi, régi kedvesét Mátyás András- 
nét pedig 1 évi börtönre ítélte. A kir. Curia a semmi
ségi panaszok elutasításával hozzájárult az esküdtbiró- 
ság ítéletéhez.
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Kinevezés.

A pozsonyi kir. főügyész Flevák I.-t a trencséni 
kir. törvényszéki fogházhoz fogházörré kinevezte.

Előléptetés.
A pozsonyi kir. főügyész, Bitesek József trencséni 

kir. törvényszéki fogházört előléptette.

Nyugdíjazás.
Ficzelf István, trencséni kir. törvényszéki fogházőr 

nyugdíjba lépett.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Orosz Gyúrt/!/. Gálszces. A 6-ik számot elküldötfük.
I)r. .1. K. Köszönjük szives érdeklődését. Amint 

látni méltóztatik, »Egyesületünk segélyezése" címmel 
le is közöltük, de mivel még nem tartunk ott, hogy 
részletekbe bocsátkozhassunk, a többit majd annak ide
jén fogjuk felhasználni. Szives jóindulatú támogatását 
kérjük a jövőre is. Lapot a kiadóhivatal küld. Üdvözlet.

Kiváncsi. Az igazgató ur kilátásba helyezte, hogy 
lapunknak előfizetője és a mozgalomnak csendes figye
lője lesz. Egyebet diskréciónk tilt elárulni.

HU előfizető. Igaz, hogy a felsőbb helyről jött 
gyenge nyomás következtében sokan cserben hagytak, 
mint szent Pált az oláhok, de ez nem aggaszt. Majd 
meglátjuk december 1-én és 15-én, az előfizetések be
küldése után, hogy hányán vannak a tántoríthatatlan 
hithüek. Buzdításáért, elismeréséért és különösen a bi
zalomért köszönet, mert amint látja, már fel is akar
nak feszíteni.

Saulit József, (hsa. Annak idején amidőn a zseb
naptár kiadásáról tettünk említést, senki sem jelentette 
be rendelő szándékát s igy azt, — tekintettel a magas 
előállítási költségre — nem is szerkesztettük meg. Ezt 
csak úgy lehetne előállítani, ha legalább 600 megren
delő lenne, mivel a naptár előállítása 600 koronába 
kerül. Igaz, hogy tartalmasnak terveztük, melyben mini
den közhasznú dolog bennfoglaltatott volna, azonban 
sajnos — részvétlenség miatt a terv csak terv maradt.

J. N. Utána nézünk s ha még lesz a hiányzó 
számokból, szívesen rendelkezésre bocsájtjuk. Azon 
kérdésére, hogy fizetésük 1908. januar hó 1-től szá- 
mitandólag lesz-e rendezve, — csak a legközelebbi 
számban válaszolhatunk. Addig kérjük szives türelmét.

Lapunk legközelebbi száma már decem
ber hó 15-én megjelenik, miért is kérjük 
munkatársainkat, hogy értesítéseiket és kéz
irataikat minél előbb küldjék be a szerkesz
tőségnek.

Apró hirdetések.
Aki cserélni kivan,

Aki valamit venni szándékozik,
Aki valamit eladni óhajt, 

hirdessen az Apró hirdetések rovatában.
Minden szó 2 fillér, vastagabb betűvel sze
dett szavak 4 fillér. Legkisebb hirdetés 40 fii!, 
mely összeg levélbélyegben is beküldhető.

Fogházörmaster S & I S J
18—20 éves leánynyal, ki ebben élvezetei 
talál. Leveleket »Fogházőrmester« címen to
vábbit a kiadóhivatal.

Mph/ill kartárs leánya lenne apja kartár- 
niGiyiix minóene ? Leveleket »ivar-
társ« jelige glatt a kiadóba kérek.

H á z a s o d n i  szcret" ék; de tu d o m ,;-
vegyek el. — Ki adna utD> 

igazitást egy ügyetlen fegyőrnek »S. 3ő." 
jelige alatt a kiadóba.

I5C  k ö t e t  könyv eladó még. Karácsonyi
ajándéknak igen alkalmas. — 

Megkeresést »Megszorult« jeligére a kia
dóba kérek.

ZORN MÓR
BUTORSZÁLLITÁSI ÉS BERAK
SZ TÁROZÁS1 VÁLLALATA <=

BUDAPEST, Vili., JÓZSEF-KÖRUT ií
TELEFON. TELEFON.

Képvi s e l ve  bel- és kül
f ö l dön  minden nagyobb 

1 városban.  —... ...

Szállítás csomagolás mellőzésével.
3 - 6

~-= .= lin ' —
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r „El a b o ro t v á v a l !1
mely már oly sok 1000 és 1000 embernél bőr
betegséget és más szerencsétlenséget okozott.

BonMtennl RASOL-Ial lés |lj|
Ezen teljesen ártalmatlan vegyiszerekböl összeállí
tott borotváló por a szakáit annyira megpithitja, 
hogy az az arcról elválik és az arc bársonysima lesz.
Használata egyszerű, mindenki maga kezelheti.
Ara 1 kilogramm (elegendő 30-szori használatra) 
he7yben kor. 2.40, vidékre kor. 3.—, előleges be
küldése mellett bérmentve, utánvéttel kor. 3.20.

Egyedüli készitő! Magyar gyártmány!

„BASQl“ vegyipari válla lat
Budapest. Vi., Váci-körűt 55. szám.

Raktárak Budapesten:
Török József gyógyszertárában, Király-utcza 12. sz. 
Neruda Nándor drogériájában, Kossuth L.-utca 7. 
Molnár és Moser » Koronaherceg-u. 11.
Detsényi Frigyes » Marokkói -utcza 1.
Detsényi Károly » Fürdő-utca 10. sz.
Fodor Márton » Király-utca 31. sz.
Ács Mihály » Lipót-körut 27. sz.
s minden drogériában és illatszer-kereskedésben.

y

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 f. előzetes beküldése 
mellett bérmentve. — Egyedüli készitő:

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

P o sta i és vasút i  s z é t k ü l d é s  na 
p o n t a  a vi l ág  m i n d e n  r é s z é b e .
'Js/Lsc; -a,r gyártmány!

RAKTÁRAK BUDABESTEN:
T ö r ö k  Józ>wT try ó a ry s z e r tá m b a u , K i r á ly - u tc a  l sz 
N e r iu la  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.

K o ro n a h e rc e g -u .  11 
M u ro k k ó i-u tc z a  1. 
F ü r d ő - u tc a  !U. sz. 
K i r á ly - u t c a  31. sz. 
L ip ó t - k ö r u t  27. sz. 

iits / .e i ke re s k e d é s b e n .

M o ln á r  és M o se i 
D e ts é n y i F r ig y e s  „
D e ts é n y i K á r o ly  „
F o d o r  M á r to n  „
Ács M ih á ly  „
s m in d e n  d r o g é r iá b a n  és i l

3 - 6

H Á R Ö l i Y  ÉPÜItET- ÉS WŰliAKflTOS
SZABADALMAZOTT ABLAKSZELLŐZTETŐ-KÉSZÜLÉK KÉSZÍTŐ

BUDAPEST, Vili. KÉR., JÓZSEF-UTCZA 14. SZÁM.
GFU

Az e g é s z s é g  a f ő !
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 szellőztetőket úgy czélszerü- 
ségben, jóságban, mint olcsóságban. — 
Egészségügyi szempontból 45° nyilás ál

tal légvonat kizárva. 8 - 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, ni. kir. ludovika, 
kispesti állami elemi iskolákban, a Pas- 
teur-féle gyógyintézetben, több kórház- és 
iskolákban a fővárosban és vidéken, s ki- 

tünőeknek bizonyultak.
l  >n r l n l m i  s / . n  i n :  1G 7 Q 4 .
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NE NIÁNYOZZON E<5Y HÁZTARTÁSBAN SEM!

A JÓZSEF TÁP-TEA
Nehéz Iélekzés, asthma, köhögés, mellszurás ellen, mell- és tüdő bán- 
------------------ talmak ellen elsőrangú orvosok ajánlják az - —

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 
NERUDA NÁNDOR drogériájában, Kossuth Lajos-utca 7. szám. 1

\ i
i

O L flJFeőőESU  ARCZKEPeKeő
festek ötven koronától feljebb, tiz-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 gd & másolatokban meg rendelhetők :

A Vasutas 5 zöv

tagjainak tiz-százalékos

DRRÓCZY SÁNDOR
FESTŐMŰVÉSZ MŰTERMÉBEN.

&& á rengedm ény . , ^  BUDAPEST, Vili., S Z Ü Z -U T C Z fl 3

Nyomatott Szvoboda József könyvnyomdájában, Csíkszeredában.


