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Bűnügyi KróniKa
R o v a tv eze tő  S z é k e ly  V lad im ír ren d ő rfo g a lm a zó , a rendőri sa jtó irod a  főn ök e.

A kutya bűnügyi szolgálatban.
(Vége.)

De nézzük őket «szolgálat közben».
Egy pár érdemes esetüket feljegyezte a braun

schweigi rendőrség krónikája, amely esetek töké
letesen dicsőségére válnak a rendőrök uj «kollé
gáinak».

A mnlt év szeptember havában Braunschweig- 
ban egy «nehéz» betörőt frissen tetten értek s rög
tön hűvösre is tettek.

Az éjfél körül inspicziáló fogházőr mindent rend
ben talált. Nemsokára azután azonban «Caesar», aki 
ép felügyeletes volt, nyugtalankodni kezdett, úgy, 
hogy a fogházőr még egyszer nekifogott az in- 
spicziálásnak. Ekkor észrevette, hogy az imént be
került betörő cellájának az úgynevezett figyelő- 
nyílását betapasztotta volt. Rögtön utánanézett a 
dolognak, s Caesarnak igaza volt. A betörő már 
félig kiemelte a börtönablak vasrácsozatát.

Braunschweig közelében, Königsletter táján, ma
gányos tanya terül el. A múlt év julius hó 3-án 
ott meggyilkolva találtak egy ott alkalmazva volt 
cselédet. A tettesnek nyoma sem volt, minden fá
radozás hiábavalónak látszott.

Bisseniusz, kedvencz nyomozó kutyájával.

Legfeljebb egyetlen egy ember ellen szólt némi
leg a igyanu, de csak gyanú maradhatott, bizonyíték 
egyáltalán nem volt. Ez egy Duve nevű házimunkás 
volt. Ekkor a nyomozást vezető rendőrtisztviselő 
Braunschweigból egy rendőr-kutyát kért. Harras I. 
gazdája kíséretében csakhamar kivonult. Körülszag

lászta a gyilkosság helyét, majd a holttestet és 
ezzel egyszerre Duvére vette magát.

A kísérletet mégegyszer megpróbálták.
Duvét távol a gyilkosság színhelyétől, a többi 

cselédség közzé állították.
Harrast megint a holttesthez, vezették.
A szaglálás után a kutya elrohant, ki az udvarra 

s ott megint azonképpen rávetette magát Duvére, a 
ki zavarodottságában be is vallotta bűnét. Meg is 
jutalmazták érte Harrast. Aznap! jó adag1 beafsteakot 
kapott.

Néhány hónappal azelőtt Braunschweigban el
tűnt egy nő. Beteges volt s hozzátartozói öngyilkos
ságtól tartottak.

Ezúttal Max lépett működésbe. A kutyával meg- 
szagoltatták az eltűnt ruháit. Az értelmes állat nyom- 
ról-nyomra, azaz szimatról-szimatra ment, mig végre 
a folyónak egy bizonyos helyéhez vezette kísérőit. 
A kutya viselkedése semmi kétséget nem hagyott 
az iránt, hogy az eltűnt- ott vetette magát a vízbe.

Holttestét később nem messze a Max által ki
jelölt helytől fel is vetette a viz.

Ezek az esetek minden ékesszólásnál meggyő
zőbben utalnak arra, hogy a kutyának a rendőri 
működés ágában minő jelentősége lehet és van. A 
braunschweigi rendőrségé az úttörő érdem.

Hány bűnt és gonoszságot előzhet meg egy ilyen 
állat, amikor egy éjszakai razzia alkalmával egy
másután hozza elő búvó helyükről azokat a csavargó
kat és tolvajokat, akik különben jól meg'lap'ulva nyu
godtan nevethették volna a policemanek erőlkö
dését !

A csendőrségnél különösen beválna ez.
A braunschweigi rendőrség egyébként buzgón 

folytatja és tökéletesíti a rendőr-kutya intézményét. 
Azt hiszszük, hogy nem is oly sokára, majd minden 
nagyobb rendőrség számolni fog a braunschweigiak 
e speczialitásával.

Elvégre, ha vannak számolói és tudós lovak, miért 
ne lehetnének kriminalista kutyák is? Miért ne le
gyen a kutya ne csak barátja az embernek, hanem 
rendőre s detektivje is?

A bűn s a bűnösökkel szemben való küzdelem
ben minden újítást örömmel kell fogadni, — még 
ha kissé bizarrnak is tetszik — ha az a rendőrség 
fegyverarzenálját gyarapítja.

Hisz csak egyet említünk s ezzel le is zárjuk 
fejtegetéseinket.

Ha például annak idején Micsinay Mihály, a 
hires tolvaj postakocsis Braunschweigban sikkasztott 
volna. . .  meg vagyunk arról győződve, hogy nem 
kellett volna hetek hosszat a szomszédban hajszolni. 
Harras vagy Caesar ur — jó magyarsággal szólva 
— hamar kikundsaítolta volna a búzatáblákban és 
erdőbokrokban bujkáló primitív tolvajt.
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