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EmJ itdtuOl volt, hugy mi lY" lI 'dIItOl:t Itll�fJkuL lilit III'. Új 
h:irvl:ny I� rl'giu,  ,1,· fU'OI JlI.ÓItHHI nrrril, IJnj.(y 1'1. II \'Iil 
to"'-.,J " flJJjolf!lllt·1!, IwIY'·r!'. , ugyi .. Il H1.()I�IÍI"tl utn linK 
1 f t:.!. §·ti rll b i r  I' vnlnwi b" (nlyl�"Mal '! 

.Jill omlókr-uwk, h,,"y li HI.fJ1WtJII I I  uhtiolitlit. I o..!. t'lI 
Mzorinl fl tlillyvllzlul II kir. IfJrvimyHl.ék VKgy 1'l4kUflthi. 
rtuu\1( ulbirull'IAII lilit tflthl1.lÍ iIRYek l"'n 1l1. ill"luhA K i r  
ÜJ(yIJHZHiIHllfI7., j.lráHbirfÍHH" (,I "  tltrtm:,', VdHl'gok 1'11 k lhl�' 
KltMOk OHíltúbl'h IIZ t 1h·túkcl! I.ir Jlirlll!hirtÍHI·lglull'1 lulul1dú 
hl' rl'ndH1.IJrint. ki vi'lpJt 1!.IIf1k Wil lll. "'HJI ki-pur., lill 1(,. 
turlti7.lnlo." t(jftl·�nt. 

§·,ilmn fOKJultnllk dl ml�g fol'm litt ,d'·'?n; i l (  I'un" k 
Sl.o\·['wl. II IJwl)' ij.(Y VIIIl .\ kl JOKlllllllntlllnuJ bllllk 
jl'J{,Yl'k"I, vlt��y nlll . 111. tI/Hulltatórl' flzc:.Ió, nno ki..lo 
mlllo1.ú oly koloh·lnny,·krt lUJCAfÍt Kl, rrl!·I)','k It ror"n. 
lnmhun f1(llljt'j.lYf'k g)unitnt hUIiZJu'l!hntllk. a rnpnn}'ih"1I 
II:.': n'·ul lil�Jlf':e lll. fl.lhdllllOH hUlIlctolur\"l"I1}'I.k 8Z1"rinl 
1I1"tl,YIIRllhb hUI11t'II·f1 1111\ '·tlO ,·,It·If·km'·n)l. n'I�t!"d lio'.d 
"I I·JI lll. nHulu ld lJfJct.lltott t'rt,:.kj'·gydi 'iuzl·n 8 ""Sll'g'-

. \ Hn. nem crlJlloU .. ft 1111 n \"II.) i IlI'rn·'Hlturl il.'I fJ!{.tI" .• 

h;ptfltéH6rol Rj'.uló l )o.;!J7. \ \ \ 1 \· L " z ikkd, It nl'm "W
lo lt un/,I, hogy D. moalUlI1 múrIOMit."tH fnlylii.n II Iilltu�. 
kör vÁltoznék : igy IIZ HWi. X\ \[\,. L-c1.. mllrnd 10-
,"Ilhh iH irtinyndó I� Imtullkdr tr1killll'lt.lhl'll, \iI/KriH l'zutl'ln 
iH I� Szolg/Unti u tMihiH I f lL f. értol lll(,bE'l) k •• 1I .. IJuln • .  
('Aflk I� 1"·I01.hflllliHiIIÍHntll hl! kii lollöHeblll' lI viJ!yllllni.  

NÚl.ztik cHnl. 801hull nl'. uJ ihuwJ.:nt. 
A Hn :t!J . .. II nem üI1111l6 HznkllM/. IIlIn.'oo II 8th 

�!O;i. /o! pótlÚIIIU eRY f'L(I'·H1.l'IJ új III.kc1.déIlMt,I, UH'ly II ko. 
ronlln(l! IdHt,jl!J úrtl;kii vl�llólHill1. hnllli"ltli.�,i.l'úl M?,i!, IlIl,J)" 

vvtHIÍj.(tll kÚIJ/'Z. 
Ar. I M!I7, X \ X , ,· I ·cz. 1 7, � · nnnk pont jn nzl 

mondjit, hogy roinduzok II nhu;RI·k, ml'ly II IX.  §. HF.fl. 

rint II kir. jlüúi'lbinJH,t,l.(ukhnz ulueilvn n inc�I'n,.k ,  II kir. 
tórv(1Ilyszek ha.hll!kurúlll'z h�rloY.lluk. A7. fJrnJilt'tt I !ol. 
�-IJUl1 n inc!! omlill'H llÍn! II 11th 20:1. §'Ilfol, ncm il! 

lohot. ml'rt ,'z {>(Irlig 111('g rllllk lnintott \·011. r·:1. II IliII· 

hll! VfitMÓgot k'·I}lI'z u�"'yrln , d,· rnt1rt II HII. nNn nyuJt fil. 

,�I.,thlJlóptIIIl"18i törvlinylwv,.  klib"'Rt.detJ, lWIl), ll" ti vd· 

HÓ� iM II l.drv,ínY8Zúk IlIdllSkdrt".lu'y, tllrtny.lk, "'ppl'n ti ,O': 
mint II ho�y ur. I X!)!'. \ \ \ \'11. t ·cz. 7 '11 Mr.I·Tmlt 

hllllkiIJR\'lmmIHiliIH, m .. ly SZilli/III VI·llllóRot kl·pOt H IIU·'JoPH 

II kir tiiT\"l;uYHv.ük hntl\Hkürt'dlr Illrtozik. Igur:. hogy l'1. 

JIlII"ühlln II t�r\'(ín)'IJlln is J(I  \"IUI monrh·" 
ilL II/[·,I.(int 1�l Ijnnk Inl'g (Ijl)' kicHit I 

Tudom 1·1n, hogy II Hv.olJ,:"llliLti ulu'ulil'l!lol'- ,'�nt(llt Inh
IUZIIloH J<irnlltntrüJlIUII {ol \'1111 IlndJlve (�tl 1. Jnpnu ) 111'1 � 

I I �II'I \ \ \ \' 1 1  I ·e" 7 
bOn(lH�lokm'\IlJ' i8, mo y nr. . . . . .  . .  

, I" 
" ' � . 1'1 
r; �� , " 

2- .'_t . é , - . II .' -") r • " ol • ' . • t • ' 

\"f,1 ("Ióró, dl' 1 t·j.(liluhb lJl nt'f.:J" "." r knmn" r'·.tJ ... hlintt.� 
I r'sJóI!.! I htinld,·nd6 . •  

\-iitlllZZIIllllk cflnh ' 1 I)'t'1l I· (11I1I'1l 1l'.1U indithaljHk 
ml''': II n}'onw1.II'II, t· 1111110 /I Sm)Rnlutl ulnllll;íA 1 .1 1  I "  
�IH. !I 1011 k IlIltUlIll " .. zolt, mNt · ' R  111111\' 11111 1' 1JllrlUt II 
mUJ(yllf kuron il nUllI�lI;hllO "!Iupun fll I I",:-Itnk 'fulo(\ l )"  
IlIInk fotllofi"sallltk ln,lih:nnYfITII II Illldllfli'lIll, llh'luleg II 
zngrahí dan rCllyumOfluHII kir. ton,·n)'Ru·k Hltnl IIIrl ll  • 
h .. I,·, m"g . •  (A Illld/lI'Oflti tnnt·n)'lJ?l·k nlnll itt II !tuclu 
posll kir. IHmll'tölllrvl·nYfI".,' kd k •• 1I , tl,·ui. rnl"i,v{.t f z 
J �9,�,. \ LI\". t. ('Y. ulllluH (pl.) 

.\ k ir. tdrninYM.ók iJUI1l1KOTl.lwll IlIrloxik tt,llat It IIn. 
;I�I. " 11  H'!:printi Il1'nl.lmllli8itliH ni!'il'Jo(" . MJinh'l) ide tnr. 
tozik 1\ lah 2111, l-n 111,1)",.111' I " pell ('II ,·illlj.(OIl"III1 lJ lür
","'nyllll·k illft"·'kt'H"':l-{tlhNr, tllrlnzntt II J:n. 10. §·ubJln. l u
lamint \I JIn. 1 1  ,II! U. §·.tihJln rn�11I 1t j 1PUz)lIlmillitli 
biJult·tI, ü .. \"t'1�1i,l.(1' i. FJ.()' �onll It. lIn. \11. '·ziliklihl'JI 
fO$lh�lt pt'nzhnmiRiIIIHflk. 

(1\ lIlilnlwn IntlR kt"l j(1I(JI'zni, hu�.)' II Jlt"·mo:lmmifllltHt. 
nuk tullljdon�(iJlJ",n l'IHllllt'u "R'", II Bth .!n!l. §'I�blln 

rugllllt l·fjl·tf· n bilini" Pt'IIZ (orgnlomha hOr:lltlth� 
Inrlozik II kir. JllntllhiróR.ig huhll!klinJhu, ü m in t ez n� 

1 �!li. \X\lr, t.·CI.. I�. §·llLó! nyihnu \uln.) 
Jlálom, hogy U I  (JrHYf>:lt�tó Iwrlll'1.ni uknrjn, IUH·ll kl'il 

1�llIit mrg'f'nni II f .. ljl·lt·nl';H,.kot pt'lll11llmlllilti.� t'Hl' 

htlu·n ;' 
�/lJ{,yon IwIYl'H li ","'nioH. "JIIrI IW III 1.11'10{ ntt tudni, 

hogy II 11th .;!o�t. � II I'MOlühon II kJ/· jUrll,hi .. ,ífl'·llo{botl, 

minden milli IlIllIzhurIllMltllMi I·MI·!lnln II kir. hinl'uyl'lll'k. 
111'1. . .'\,'01 I,illon)', I lnlll'lI1 nilt kirl I tutIn I. hOR}· IIwlyik 

tlJT\'(·nVHl'lllhlwz :' 

\c �1I1I""!kol1.tík I'I(\ ik"ju� ('/11 • •  \ l-hr.ulj.(IIlnli uIJI'titu'J 
I I I� ml'KlIJnnllju 1l1{)'1l1l, IWI{)" II kir. tnrvl'uy!ll'.I·.klH'1Z 
ul .. 1I bimoHo!tlkllltllly .. knil IlIl i l llllt'kl'H "ir U"J'I' 8zht' l!l 
kl,1I hInIli II r,. ljllll'n·IIIMI. li:PJlI"II IIX,irl hullli Iwil.  hORr 

mlJI)'i� Ili', 111. il/lltt"ll(l'M ltir. !lflylí�II ;' 
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�o bát mondja mq� 111. Il czimzetcB örsvezeto, bogy 

Lu pl. Rzigels?l'nlrniklóBon (Pe8tmcgyében) fedez fel 

pi'Dzbami,.ituRt, hO\ili jpl!zi II feljel f'ntéat '! 'PuJtin gon

dolkozUB ndk ül Tlldgju, hogy II pestvideki kir, ugj'esz 

fieghez, mert ez fl község II pcstvidéki kir. torvenyfl1,(' k

hl'z tnrtozík. He oem vúlaszolnn helyesen, mert LI köz-

81:g ugyw.n odu tartozik, csakhogy a ffJIJelentélit mégis 

a IJUdapL'Bti kir. ugyéBzRéghez kelJene beadni, llJHt II 

bŰDvlidi perrendtn.rtáR életbe Iépletésél'ől szóló 1 l;!J7. 

X:\ xn'. t.- ez. 17. -IÍ Dak ntoJsóeJőUi bekezdése Hu

dllpeslt'D n hivételcB hatáskiJrrel (Il hová. fl, pénzhnm iai . 

18.s iR larfo1.ik), a IJII(ln.pcsti kir. büntetötörvénYRzékct 

ruházta fel fi ig)' IlZ e mellé rendelt budapesti kir. 

ügye>lzBcghez teendő II feljelentós. 

nátha. pl. Il Rzolnok i törvényszék terület(:n ferleznek 

(el pfmdut.miflítlÍ.Rt '! 
Aklwr iR cRnk II IlUrlnpeal J kir. ügyéRzBcgbez kell be

ktihleni u. jelentést. Müg pedig azért, mert az 1f �m. 

XXX \"lL t.-cz_ 1 7  _ §-ának ulol.6előlli beke,dé.. ezt 
mondjfL ; _Az 1:-i78. óvi V_ L-cz. málJodik részének I ,  IL,  
HL, l r. éK XI. fejezetében körülirt bünt"Uek és vétsé
g6k, It mennyibl:n ezen §. éroolmpben a kir_ törvén .... -
Bze kek elé vannak ntaRitvo., a. kir. itélőtáblltk Bzéldle
lyt;o Jevo kir. tórvén.íBzékeknek, BadapeRten a buda
pesti klt. buntető törvényazéknak kivételes hatáBkör�be 
tartoznak. 

A Btkv XI. fejezete a ponzhamiRitásr61 8zól, tblul t II 
kivételHR hof{IHköruöz van utn8 itvn. llyen kivételes IlIt
ftlskörrel p,·dí,!{ ('Rak a kir. itúlőtú.bJák BzéJ.:bt.dl'én 11311-
dapeBI, Györ, IJozsony, IÚLRRfl, JJebrcczen, N�gyv(Írnd, 
Szeged, 'J'emesv(tr, PécB, KolQzRHir éR MnroBvllsurlJaly) 
le\'ó kir. liin·(.nYRzékek v:mmdi felrnbázva. 

Így hfl IlfmzhJlmiflillLst akarnák fcdJclcmhmi (kivéve II 
JJlliv lf1!). �-fl 8Zf�rjnti hnruispf:nz forgu.lombll. bozata
lill" minderu:kolőtt azt vizRgálják, hogy az elkövetéB 
helye melyik torv�nyRzél(bez s el, a törvényszék pedig 
m€:l)'ik kir. IlúJötliblához tartozik �' É� enock II kir. 
jt.Plóltí.hláOld, fl Rzékhfllyén levő bír_ ugyészBf:�hez kiJ)r)
Jék be a felj,..lentl'Kt. ( I 'J. bll ll. Rzepo:ofJnegy(·,j M{'renyhcJl 
fedezik [d fi. péní'.hlimi·ütá8t, LV 11 lőcsei Idr. tőr�f:ny_ 
BZI·k t�rl\let"n van, a. lőcHfú kir. !örv("nyRzrk pedig n 
kallll�l . � lr. itdűtJ'tl,llibfJZ tartozik ; igy a merim)'i p(.m,
hflml�ltf.t8t fL kaRHal kir. úg-yéf:jzHegue7. k(·1l fdj,:lenten i.) 

Ime ' pZl!k azok 1\ különleges intózko(l�flek , m(')yek 
p(·'ndHtmlf1itá.1I (>Jlelélwn il feJjclentéHnél fizem �Iött tar
tand6k. 

A mi már IM"� a Hn. egyélj ujitáfmit i l leti lj t •• -
kiDteth�n ligyelemmel kelJ lenni a Bűnvádi p(:rrenrl�artaH él(jtb(dl�J1tdéf'/'ról �z6ló l kfl7. X XXI V, t.. r·z. 1 7 .  
(,' �  IH.  ·úru 

A Büntető novr!lIltnllk ll. keri.t&:irŐJ infhlkNJő 1:{ 1 7  � l  f'��azen önuIJ6 �Zf.tkIl8Zok, mcIY('k a Btk\- :H7 �.r. 
utan, Iktotandók �H Pf:mmi mcp-je'O'Z"h niIIcI! h',e II 
to. v(-nyIJf:-n II hOÜHlkörrőJ A I�tkv ';IA -, ' k ·  ' .  . ,  � ... . )j'U a Ir. lör-
" ,  liyRzák dl(·kkc;!H6g�hez tart07.ik, mint bÚlltdt, II lIli-

ből követ/wzik, bogy a llD. Rzerinti büntettek iR a kir. 

törv6nYRzék ba.tlÍskörelJCz tartoznak : tebú.t ide ta.ltozík 

n Bn. 4,j. §-u is s viszont abból, bogy Q Btk vhen Cel

Borolt Hzemérem elleni vétség(-k melyek azzpl hll

RonlerméRzehiek m indannyian fi ki r. járásbiróság

boz tartoznak, következík, miként a Bn. ezen részében 

fogluJt kerítés \-étsrigei tn iatt is fl, ldl". járnHbirósághoz 

kell tf'Dni a feljeleDtést, tehát a. Bn. 4:1. §, és a. 4·1. §. 

elR6 hekezdf.se esetébeD, dp a 44. §. második és har

mrulik bekezdése est.t.ében (ha II sértett 20-ik é\'ét még 

be nem töltötte, VA.Il.Y akarata. el lenére bordélyházu& 

viteteU) már büntettről lévén RZÓ, A. fBJjelentéR az illető 

ldr. ügyé�zRéghez teendő. 

A BO.-nok a lopft.a módosítá8ára vODn.tkozó része oem 

tcsz változáBt a. feljelentéR tekintetében, m61·t csak az 

órtékhatád emelte fel fi. lopás vétBégénóJ , de azért meg· 

hagyta vétségnek, igy minden olyan esetben, meJyhen 

más minősitő .körülmény hiányában a lopott dolog 

ertéke a kétBZIlZ koronát meg nem haladja, I1 feljelen. 
tés (1 kir. járasbiróaágnál teendő meg, máskor CLz me
téke8 kir. ügyészaégnél. 

A Bn.-Duk a CfJlilá.era vODatkozó részénél csupán arra 
kell vigyázni , hogy a cBalásnak mindoD faj tája most 
mar h ivatalból üldözendő, de a folj�lentés helye ugyanaz, 

mint eddíg "olt. 
\"égre a Bn. 5 1 .  §-a szeri nt tulajdon elleni IdLú.g!is

nn.I fi. kir. járáabírósághoz kell tonni magánvád eRe� 

tében II fcljelentést, mert habár a Bn.-ban arrl) vo
natkozólag in tézj{cdés téve nincs is, de mert oz II BLkv 

Bfi. �-a lwjyébe Jé.pc-tt, 8 ez It ha tályon kivül hel vezett 

Rzuknaz az IR!Jí. XXX I \ _  t.-!.'z. 1f (  § .  IV. r{jsze 
·
.htcl

mében II kir. járá"hiróRng hatá8ltön;'lIez tartozott, a h e
l.rébe lepet t s7.aknHzna.k íe oda kel l lartozllill. 

ÖHHzcfogllllnl. most már az elmonrlottak h Jnpjall fi. 
feljelentés heJ.vét, it feljelentéRt be kell Itüldcni II "lin
iet6 novel lfi.lJan történt ujit:iHok alllpján : 

p.;nl.ho.miAitó.R e�etében fi. k ir. itéJötúbJált HzékbeJvl;n 
levo kir. ügyéfizséghez, BudapelJtclI a budnpeRli ·kir. 
ügyészR(.ghez ; 

bankjogyhamisjt'lB (kilJocsát:iH.) eBetében D burllLpesti 
kir. lígyéRzBcglJez ; • 

ker'tr-s
, 

büntettr:· esetében &7. il lettÍke8 k i r. ügyészség. 
bez, 

.
k(mll'S vé.tllége csetébeD II kír. járásblroBf1gIJoz ; 

IOIJllB �K cHa.Iu.s vétsége eBetében o. kir. járáshiróflÓ{{ -
hoz, Lulr.l.Jdon elleni k iháIY!Í.8 cset.- I, p n I · · J.  J.. I - -
ft L 

Q . ft OJ'. JIlI'u.8 Jlro� 
8 � oz. 

J�zek 11. ff'!jelentés helyér€: vonntkozó utmuta.tn.'1ok. 
Az ulr'vonaLkozó nyomozlÍMokra. vona.tkozóla.g fIllÍ.r itt �el{J.(·f.l"y,. zn.i k ívánom, hogy a keritósnól nllgy 8Z('repl.lt 
J ItÜIZII{ nz ,.J(·tkor -Jfj_i', Avón.k I et -·l (  - I f J 
I ' . - ... J' o CHe II gy a e .Je-��tI:Hhcz . roIDd('nkor be kell Rzeore7.lli a 8zűl(.t,.'Ri 1I00'lL
kODY.'"�_ 

k ivonu lot, Im a :W-ík óv kórrMHcssé vállwlik� Ktilonh('n {'fr( I l - ( . J ,  va I1 ro ll1  u 11űnletö novflJhílluk fi fi.". talkorn l,iillüHökről rcndel k'. '�ö I "'" TI'Rz6ről mn.jd he/:lzci· link tfH�� II jÖ\'ö hétl'D_ 

BRAUSWETTER 

I 

l 
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.\ \'C .. 7.IJI'6111\ III "" d  hndgyu Iwl"lu(oJU'ÓJ. 

A dánosi ralJlógyilkosság. 

UL két nap alatt ugy n. o8oodől'biróllág. mint t\ jó.. 
rBabiróHág kiha.llgtltáauklÜ lHl(ojczvón, ez utóhbi 1\ kuca 
komóti kirB.lyi ilgyéutlltglwz ki"órtoUo bo t1kot. A kir. 

Ügyd8Z8t�g pudig, miutfLo o. kidorilutt tónyAIlú8ból cllnl. 
Bolog MlU'illl. ndzvo Jatta megAlInpítottno.k n bntóRÁg 

olleni orö�zak()l, onnek kiVetelliv(·l pár nBp mulva IlZ 
('gész klll"l\vAllt 8zIlhalion hocsá.tottl\ mirc ezek a kec!!
kamuti bob'arhrm telepedtek 10. Innun iudultak el par OBp 
mulvl� ft gyóllJ rnblu� ős dlÍDoai ruulógyilko88ág elköve· 
téséro, 8 idu tórlok ,-iRAZO. nzok végrllhnjtdsn utlln ia 
ft rahlott holmikon őa pénzen mego8l1tozkodni. 

A 1{t�8Őbh mogll1hLllitottl�k flzeriot Ilmn idö alatt, mig 
CI. ozig.�nyllk II kf'oakelUiHi határhan tartóskodtak, II nín 
fProkllr MuratlA rnc�pondittlUo n dánosi korclwároa ki· 
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rablti.s8.nak eszméjét s mivel a férfiak tétováztak ennek 

végrehajtására nézve, gyávákna.k nevezte öket és a.ddig 

folytatta a. rábeszélést mig végre elba.tároztak fi szórnyii 

büncaelekmény yegrebajtásá.t. 
gbbeJi 8zá.ndékuktól vezereltetve tebát julius utolsó 

felébcn ( l 6 vagy 1 7· é ol elindultak a. kecakemóti pusz

táról s II nagykörösi llall1.roo át Monor felé tn.rtoLtnk. 
Hog)' a tervet mily rafJinált gonoszsaggo.l készitet: 

tfik elő, mutatja az, hogy nem fogtak azonna.l fi dlln081 

rablógyilkossEig elkövetésehez, mert attól tartottak, bogy 

ily rendkivüli büncselekmény elkövetése eseteD, n vidék 

összes cseDdönH�gének mozgósitása által, menokülósúk 
megnebezittetik s könnyen kelepezébe kerölbetoek. 

Hogy tehá.t ezt clkerü lhcssék s :t. vidékbeli csendőrség 

figyeimét má� irú,uybll terelve 8.í'iok m egoszlását ia elő· 

aegitbessék , előbb kiilönf{�le belyeken több kisobb· nagyobb 

bEItörést, majd fl gyóni I'llblást követték el. 

EnniMogva. julius bó 1 7-én délulún a monori batár

ban E. J. zártkunybójnt feltörték s onuan :1 K értékü 
V&8SZerlizá.mot és fózö edényt ; - ugyanuon d�lután 
O . . J. szinten monori batárheli zart kunybóját ftlltört�k 
Fi onnan 43 K 611 f ertékll szürt, csizmát, kalapot, 
fehérnemüt és egy forgópisztoly t töltényekkel együtt 
eUopto..k. Ezek közül később a 8zür�, kala.pot éR (orgó
pisztolyt 11 csendőrség nálok megtalá lta s IdderiteUe azt 
az egyént ia, kinek az egy pár <:�izmát elaj ándékozták. 

Ugyanazon éjjel már a gyón i határba ertek. Hogy 
ide fl gyóni Kolompár czigliny családdal való elözetes 
öaszebcszéJeB folytán jöttek e, vagy a már fentehb em· 
litett félrevezetési czéJzo.t1al, &z a. hosszas nyomozás 
sorá.n sem volt meglÍ,lIapithn.t6. de, hogy nem éppen n. 
Fabók András gyóni lakoB kirablitsát tervezték, mutatja 
az a körülmény, hogy előbb fl H. J,-oé gyóni határbeli 
tanyó,jára törtek be honuo.n maR értékes tárgy h iányá
ban egy vas vésőt, egy (okossal ellátott akáczfabotot 
és a bivollevö ll. .J. CI:IŰSZ 7 I{ 8 ( készpéDzet vitték d. 

lnuen tovább haladva Pabók .János szőlőjében a 
bezárt kunyhóba törtek be, B onnan kéL da.rab viseltes 
kalapot, egy darab mel'lz6ollól, egy darab eReroyőt és 
�gy v8.anyelü zsebkést vittek el. Ezek közül az csernyőt 
és ks.lapoknt még a. közelben cldobtá.k. Maj d  B, )L 
és D. J. szinten gyóni szölőbeli lakosokhoz akarta.k be
törni, dll ezek által éBzrevétetvén, elmenekültek, mert 
nem tartották t.amLcsosno,k az egymáshoz közellakó kút 
családdal szembeKzálhmi. 

lnnen.' h�jnElli 2-3 órEl t4jban, Fabók Andni.s gyón i 
Rzőlőbeli hazához mentek. Ozvagy Fllbók .Jánosné, ki 
a konyhá.ban reküdt, éfluevettc a. czigányok zajoogáaát 
B b�azólott n. BzolJfiban fekvő liának és menyének. bogy 
keIJ.en�� fel mtlrt II JakÁ.R vógénél czigáoyok VA.-oufl.k s 
c'9'ldeJuleg II konyhaajtól egy darab f!\voJ oehimasztotta. Mire azonban Fahók AndriÍ.fI és neje o. konyblÍba. ki
�.ent�k, a cz}t:.;ányok máj' a konybuajtót (eszegették, Erre 
Ifj. ]'a.bó�ne 8:- udvu.rra. nyiló ablakon M Bcgitségért 
kezdett kiabálnI , (Ic c'Iak nchú,nyat kiálthlLtott s Il-zt ia (jred�é.?ytdcnül, mert fl következ8 pi Llanntban !lZ I�bla . 
kot k1vulröl rlLoo

.
ál:lt61 (�gyü�t bezuztál{. segibiég pcdig Rem a.�kor. sem késobb nem Jótt. Igy ft. czigányok a konyba

��tót bef(:szitett�k H az ott talti.lt Ffl.bók AndrlÍst �a a.ny. 
J�t a� elő�b emlItett vésővel ÓR (okosos bottal ütni kezdtek es penzt kóveteJt�k. 

. . 
Fabók el1enáUt 8 az egyik (prlit é8 egyik nőt meg is �tött�, de ekko�á.ra bét .. belyen ia bezuzták fi. fejét, mirc 

e�zme�etilt ves1.Jtv� a folelre esett. Erre fl czign.nyok egyr6BZ(' özv. Fabóknct tElperte fl, földre óa a konyh4ban mn-

radt, mnsrésze ifj. Fnbóknét rohanta. meg és (ojto.�atDi 
kezdte, II nők pedig ezala.tt II szobá.baD fi ruho.��mueket 

ezórhik szét 8 a ládában pónzt kerestek. Ekozben az 

egyik cziglÍoynő a. konybá.ba.? �?Lr�en�ő �zv. FabókDéra 

rá.ült 6S ki8zólt az udvaroD ol'kodo tarsn.l hoz, hogy ad· 

ja.na.k kést, hadd azurja ki az llsszonY ,sz.emét. De �ire 

a kést megknpbatta , az öregasszony klDJlí.bn.D és relt�l· 

mében oldalt fordult, igy fL 8znrÁ.9 nem ft. szemét ba.· 

Dem & vállát er te. 11öbb Bzurást a czigánynö ma.r oem 

tehetett , mert a. szobában levő társai oda hívták bo. 

A magára maradt özv. Fabókne ezt 0.1. nlknlma.L (el

haszná.h'o. észrevéMenül kimenekiilt a konyhá.ból 8 a 

pár lépésnyire levő sztIlők közé (uto�t s ott összeesett. 

A czigányok öZ\'. Fab6kné el�üDéset éHzrevéve, abban 

a hitben, bogy biiJonyára segítségért ment és mert vir
radni is kezdett, elmenekültek s mindössze 1 0  K apró

penzt, egy Dugy, rózsllBzinü és eg)' doháoyszinü selyem 

kendőt, négy darab kana\'asz női fejkendőt é� hét d n 
rab Dői inget. vitt.ek magukkal. 

A czign.oyok elbl.vozás& ut{tn ifj. Fabókne tért mn· 

gá.boz legbamlLrabb s azonnQI a szőlőbeo Inkó Fabók 
István sógoráboz szaladt, értesitvén azt a történtekről. 

Erre ez reggel .j óra tájban az alsódnhasi örsre 
ment be és Simon Márton jlirBsőrmesternek elpanaszoHa 
az esetet. 

Az al8ód�baai örsön ekkor a mostoha létszBmvíBzo
nyok következtéhen csak három főnyi legénység volt 
s ebből is a mi\.sodaltiszt egy csendőrrel szolgálatban 
IWott, 81. őrsön tehát cso,k Simon j árÓrsörmester volt 
otthon, a. ki a községi orvost értesitvén, azonnal a hely
színére sietett s mig az orvos a sérültek.et vette kezclés 
alá., ő a helyszín i szemlét ejtette meg és ífj. Fabóknét 
kerdezt-e ki. 

Ifj. Fabókné a m ár fentebb iamertelett módon el
mondta az Bsetet. kijelentvén, bogy CI. tettesek kóbor· 

cziganyok voltak. Ez� különben Simon jártisőrmester 
ek.k�r már a bemondás nélkül is tudta, mert a hely· 
SZIDI szemle alkalmlwal, n. háztól míD�egy 30 lépésnyire 
egy fehér V9.BzoDzsebkendöt talált, ll. melybe bebimezett 
Lakatos .János, T{olompár Lulu, Laka.tos Pista és Kolompár 
JÓ�Ber négy czigu.nynév kétségtelenül bizonyitotta, hogy 
cZlgányok voltak a ttlUcack, mert csak azok valamelyike 
hagyhatta el a zsebkendőt. A helyszinen hagyták még 
fl H. J.-né tanyájál'ól lopott vésőt és [OkOSOB akácz(a.
boto� és azt fi Hi cm. bosszú pengpjü kést, mellJcl 
a cZlgú.nynő özv. Fabóknót m egszurtA,  

.�� elvitt vagyon értéke m integy 72 K-cn rugott, a 
hetorc�ekkcl oko7.?tt kál' se vol t nagy ö88zegü : mind
ezekncl Dllgyobb Jelcntöségü volt az,' bogy özv, Fabólc 
A�drásn6t ős II nát életveszélyesen megsebeaiteLték, 
HJ .

. 
Fabó��é nem szenvedett ily suly08 séríiléaeket, de 

• k.állotl ,)edtség folytán az is ágybanfskvll beteg lett. 

,
SlIDon járásörmeJ!ter az esel mibená.lláBáról kellőleg 

táJékozódv,án éH a. bünjeleket biztOBitváo, 8. postára aie· 
tett 8 kérosére, �nr még n�m volt bivatn.loB óra, IL posta
::nes�r fe�.ve�tc e8 továb,b1totta fl távirfl.ti jelentéseit éK 
or�PlD6k kulf1ött parancsait, melyekkel utóbbiakat részben 
a. Járás székhelyére, rÓ8zben pedig örskörletükbcD a czi. 
g�Dyok utáni nyomozlisra. rendelte. Majd pedig az idő· 
közhen bevonult Varga Pap János oz. örsvezető ós J{oD)'liri 
�Iá�to� pr" c8cn(�őrből állott járőróvol nyomozni indult . 
Ez Ido nlatt a. OZI8ú,0Y tetlcsck, mint a.zt kósőbb JJakato8 
Murz8� ÓR Lo.kntoa Mundro. czig4nygyerekek bcvallotti\.k, 
(�ltllrtoztatú.s nélkül haladtak vissza a kecskeméti Szent· 
király pusztd.rn.. Itt azonban csak kipihenték mn.gokat, 

1-1 a fáJ' a ,'(:l]'e ne tMov,\,.,ók, hanem B l -' bo",nHJjon azonnal el·el vás -1Jltst i llá t mely 10 peroz alatt a legmakacnbb mi.raint b tej"j'. . .  • ,. , 
' 

. .  I; & e mn alt J8. ara lI l o  . 
K.!�liti Be re i .,.' a._ Tonul.,. gy6,ylZerh� KI ... p - . O 

..... 0. Kapbat6 ollndon Ifyógytrirban 68 drogériában. "'- u n. !'Volok Utal aj" I H. . fl va. rom dobozo!! IOgy. pottai uállitAa. 
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mert másnap, azaz julius 1 0  ón. már II délutáni óráItban, 
D. L. flz('Otkirályi IIikoI! rUVl1rOf�t meglogudvá.n, nDDuk 
kOCllijÁ.D AlsódánoB pusztára. induJta.kJ hogy ri, 'J'rokár 
Marctl& által j�VD.Bolt rnbJó,sl Szarvas István kárám vég
rehajtalik. 

D. lj. fUVarOBlf1 nem volL rflLizonyítbató, hogy u "zi
gáoyokat a. jelzett helYr!' és onnan visBzn Ő fuvo..rozta.. 
A fuvrnoB ezt tagadta, o. czíglínyol( Be ismerték be ; igy 
csupán II lentebb említett czigánysycrckck vl.IlIomáfla. 
a.lapján, a. czigá.nyok VíS8ZB.azállitó.sll áltol olkövotett 
bünrbBzessége nem vétcteUbeigazoltDlLk. - Az azonhnn, 
bo� a czigányok n kecskeméti határból CBILk koosin 
jöhettek AleódánoB pU8zfám Ba ViHBZ& ia Q:t,on menekül· 
hattak, kát.aégtclcn, mert fl, Simon járó.aőrmos{er által 
berendeIt járörök Ő8 pRranCRn. fO�Jtán kfilöl'RCi is, j UliUB 
l �-áD és 1 9-én 8Z AIs6do.II!lFl, Orkány, l'uszta.vaos éa 
az ezekkel határOB vidékeket [I. lcgazorgo8obban átku
tattllk 6. czigányokat ,ebol"m találtak. Már a clll
nOBi cse t nyomozáBúnál azon Lan mcgúllapitotlák. bogy 
u tettcsek Kecekemót illÍnylí ba: és sehesen vágtató kocain 
menekültek, már pedig az el fogott karavún rosz lovaival 
hosszabb ideig GS sebesan v,igtatni nem igen lebetett. 

Az alsóda.baai járőrök f.'gyr<Íszc a gyóni rabltía tettesoÍ 
után kutatva. 8zíntón Kecskemét iránynllnll hu,llldt, mig 
PeUo Imre cz. őrmester, plJsztnvacsí örsparancanok 
Majlinger Ferencz és FnrkaH ,János csendőrölcd fl, tet
teRek nyomo};;ósó.ra. kiv67én)'f.'lte, moga pedig II )mpott 
parancs fol)tán Alsódahnara ment Le. Annyit mlÍr ide 
való menetközben megnllapitott, bogy Lakatos ,János 
(Dolár) az e1t'Sző napokbnn a nagykőrösi erdő közelében 
tartózkodott, bonnan családjnval együtt, álliUJlns: fiuk 
Lakatos József meglú,to{(8.tására, ki az ócsai kir. jlJ.rás
bíróst't.gnnl fogva volt, időközben clmontek. 
. Miut�n IJell{: ez, őrme8tor II cz,igányok nagyobb részét 
Ismerte s vlllamennyiTfJ bCBzódfiket ig adi, A JaódnbftBon 
a nyomozás ré8zJeteinek megbcHzélé8e után abh8n nl
lapodta.k, meg Simon jnrúlli)rmcslerrel, hogy két CHOD
dőrrel Visszatér fl, lJ11sztu.vacBi és nagykőrösi bo.tár f",ló 
nyomozni, mert, bogy Lako.t-oa .János ÓC8ún vagy Ócsa 
felé Já.rt volna. atTól addiu slJnkí sc tudott. J%bőJ n 
cz61bóI !Jolle ez, őrmester magához vette a hű nj cl zseb
kendőt é8 G. fl'óth 8"lDdor ős Kiss ,Józacf caendőrőkkel 
a t,n�r omlitc.tt i.ránylJan vezeH.e bo a nyomozlÍ8t, de u. 
gyoDl. dabaSI, uJharlyáni és nagYY'u.lyai ha.tárokon ke
reBztül eredménytelenül. 

J�kkónt ti. czigányok elórtJk azt o. tervüket, ami re 
fentebb ró,mutattam, hogy t. i. a vidéki cFlenr!örsóq: 
6gyelmól, az elkövetett büntettek "Ital, mA,f.lé ter.lték 
s ők .. AI

.
s�dáno8 fulé az addig még DelD porlyálwtt 

nau.ykO�081 erdőn át, zo.vü.rlalanul jnrhattak s a. dó.nQ8i 
rnMógyllko8ságot ia végrebu.jtbatlák, 

Arra D�zve, b?gy azt B. rablógyiJkofHliigot mikéfJt h&JtoU.tik vógre, teljesen batúrozott Ildn.tainJ{ niocflenck. J� ���mtetb;n ugy a nyomozó CRendóraóR, mint kÓFl6bb l� r lIó8ág csak a. fentebb emlItaLt kót czíglínYR"ycrek Óli 
• aku.toH n.ÓZ& vaJ lQm(tMó.T/� lfl.maRzkodott. II rn�1 ot /lZ 

olfogot.t cZlgányokn{l,I. �ló.H bűnjelek igozoltu.k ug!on, fle már n,zt, hof{Y a �z'Rlinyok r'gyíke·múBiku. mily levI! keD.YB��et feJte!t kj omo bÍJotett alkövetóstJoól, malo!"ÁI� lapJtfLDI nem B�kl!rúJt. mr!rt fl CziRunyok o .. nnak cJkövCltásét a. vé�Jetekl� taga.dt.ák, (LZ �Hotn(lk ónlektolen óltíMny BzrmtanuJB. pedig oem ma.radt. J.Ja.;��� n��a a két czi�(mygyeu�k vfi,lIomáijl� Hzorint 
�mlD JU JUM ,J-ón eKte Ah6dft..nosra Jl, czigftnyúk m" ,'� .,rl,,�ztok , II férfiak öten, éa �(lrlig T.JlJ.kllloA Lujos ( Hztoj�� !�oJá.rl, fJ!�ku.tos ,JánOH (8zloJkn 13lljknJ, Kolompár BuJo l utri Lu,kaloH ,rános {HztoJkll ]{uoa). flflkat08 ,J4nQ� 

(Bztojka PArnó), ugy e.ti 9 6ratAjban bementek a korc.· 
mába és bort kértek. Ennek fogya8ztása. közben Szarvas 
IstvAn korcsmnrossal, a. ki a. korcsma bozó.ró.sót hozván 
fcl ürügyül, siettette őket o. fogynszt!ÍslB, összevesztek, 
nzt lJlOgfáml1dták és pénzt követeltek. �z fl. czigáoyok 
elöl a lakóazobiljába. menekíHt, hova nOJe éa fogadott 
li�nytl mnr előbb bementek. A czigányok ennélIogva az 
tljtó feJfoazitéaéhoz fogtak, mikőzben odlljött 'fo.bányi 
Pál kocsis. Ennek jöveteléről az őrtáJlók által 016re 
értesülvén IL mint belépett azoDnal megrohanták s CflY 
ezukorvágó Icé .. el. majd lövé.ekkel meggyilkoltAk. Aztán 
felfcBzitették az ajtót B bár a. kOl"caooáros állitólng k i  
i8 lőtt rájok, Némot Vro.na (Trokár Marcsa) és Lakatos 
Julcsa (Luteron és t:iurányi UsoroBzlyl\) hozzá.jok c8atla
kozott naBzonyokkal ti. lukásba. behatoltak B n kOI csmnrost 
baltae.apá.okkal ó. forgópiRZtolylövóaekkel meggyilkolták, 
nejét egy Mrli u,lsóinggel megfojtották R végül a fogadott 
leányt előbb megbecateJcnitették, majd 'l'rokár Marcell. 
clvágta o. nyakát egy késsel cgész o. nyakc8igolyáig. 
EzutAn pedig " koreamAro. - Illlitólog 1000 K·nyi 
kéazpénzét, zBoborájll.L, aro.nyl(�Dczát, II meggyilkolt nők 
Wleíbő} fl, fuJbevn16kat B más értékea tárgyakat Össze· 
szedvón, II csnrdá.t felgyujtvo. elmenekültek. 

A J(özeli rnnjoroklJon lak 6 egyének a. tíizre figyel. 
moss": levén, II helyszinére siettek s o. tüz eloltása. után 
fe/fedezték a rémlettet 6. megtalállllk a lemész.rolt bul. 
Iáko.t. AJ.'. esetről Scbindler Hiohó.rd dánosi tiszttartó 
az ü8ai őrsöt még az nap éjjel, a mono ri jó,rásparancs
nokságot pedig máBnap kora reggel lovllsküldöncz utjáo 
ertesittetto. 

Navratil monori járuBőrmestol' julius 20·án I(ora reggel 
cscndőreivel n.zonnal ll belYBzimhe sietctt, úgy, hogy oda 
már reggtlli fól 8 órn..kor megérkezott. BeLnt6 holyszini 
Bzernlót tartolt n. leégett csárda romjn.i közöLt, de DU 
már csok n. holttesteket tn.lálta. 68 azt is,  hogy mbln� 
történt, akkor mindjárt fl, korcsl1lahelyiséggel kapcso
latos 8zat6cH�zlot foldult állapotab61, részben pedig már 
csak a meg&Jllkolt korcsmároH hozzá.tartoz6i megérkezte 
11tán, ezek bemondás"ból .lIapiletta meg. - Hogy 
Szn.rvas 'ferózt a Ryilkoaok megbecstelenitotték már csak 
n biTÓBág�.n.k es ?rvossza�ért.öknek meg6rk�zése utá.n 
a szakértŐI vélemcny a lapján áJlapithu.tlá.k meg. 

A megbc:cstelenitólmek, a borzasztó pí11ana tban vfl.ló 
elkövetés

,
érc va.JÓ �ópeBség o. k6borczig(myok ama ha

b?nn�. bltéboD 1,011 mngyan\.za.tlit, hogy azerintük az, n. 
kl BZUZ lányt gYilkol lJleg, az önldgnek adja. a lelkét éR 
tette csakhamar kitlldódik. 

Navratil járá8őrmesler mnr régi tapaFlztalt altiszt. 
Ennélfogva, bár semmi olyan ada.t nem állott rendel. 
k('zősóre fl. halyazíni Bzcmle megejtése nttín a miből n. 
tettesekre �lIetva azok IdIetóre alapost1Il következtethetett 
volnn.: mégl� o. borzasztó mészárlásból, a csárda. Celgyuj
tlLsnhol arTll a , megú.llopodá.f.TQ. jutott, hogy a teLi esek 
csak kóbor o:l,IgfLnyok lehettek s hogy ozéljuk c80.k 
roblá. Iehetett . 
. A c8á.rd� ivojábnn az asztalon taJó.lt boros-üvegeket 
Ifi aiapol! VIzsgálat alá vevén, mivel Il,zok egyiken ujj
nyomokat vett éBzre, azt biztonságba lwlyezte abban a 
reményben, hátha a daktyJoskopia segitségévol osotleg 
a, tCttCR , kldarithetós(íro vezet, 8 tényleg kéBlIbb dr.  
(-'.�bor HI:lIu. ro , kir . áJJ(l,wrendőrBógi foga.lmazó által ez 
tlJJnY

,om�króJ krJszitctt fénykép aln.pján sikerült is mel{f�llapJta.n�,. hOj:(y az ujjnyom a LaKatos JlinoH (Bztojka 
I áÜő) uJJJenyomfttu.val azonOH, • 

.gynneZOD napon PeUe oz. 6rmeater OR o. vele volt csenr1őrtö�'1 m'
]
1 r I� kora reggel i ot/ikhan érlf'siiltek o. CI Ó. nOBi OBe ro ( e  ('sok k ' b' I ' Ollza Irne, vetlék flzt, A mint azon bUD 

, 

\ 



II� ex> 
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a pusztavacsi örsre bementek, már ott találták a Sebind · 
ler tiszttartó kocsisát egy leV811eI, melyben a rémes 
esetról értesilette a örsöt. A kocsin tehát azonnal AIsó
dánosra ba.jtattak és Navrntil járásörmesternél jelent
keztek. 

Pelle cz. őrmester azon jelentése, hOIlY ök is kóbor· 
cziganyokat keresnek, a kik fl gyóni rablást végrehajtották, 
meg jobban megerősitette Navratil jár8.sörmestert a ezi
gá.nyok eUeni gyanujában, minélfogva csenddreit azonnal 
a gyanusit-ott tetteBek utáni Dyomozá.sra ut!l.8itotta, 
maga pedig a szokásos jelentéseket tette meg. 

Pelle Imre cz .. őrmester csak eppen a helyszinéi tekin· 
tette meg. de meg se pihent A.Isódánoson, hanem tovább 
{olytattJ� II nyomozást, még pedig a nagykőrösi erdő 
irányában Kecskemót felé, mert a puhatolás során arról 
értesültek, hogy o. csárda égés idejében egy kocsi, amelyen 
többen ültek. őrült sebességgel haladt a csárda. fe161 a 
nagykőrösi erdő felé vezető uton s a kocsin ülők egyike 
olyan bangosan, bogy a lanu is meghallotta, megjegyezte, 
hogy jó lesz sietni, mert ha észreveszik őket még utol· 
érhetik. 

' 
PeUe Imre cz. őrmester tényleg jó nyomon is haladt, 

de már a nagykőrösi erdőnél elvesztették a nyomot, 
me� ugy értesültek, bogy a czigá.nyok TatárRzentgyörgy 
fele menekültek. Ennélfogva a két caendőrt kocsin arra 
�ül�te, 110

,
gy az Alsódabo.sról arra felé nyomoz6 csend· 

ors�g seEli!8�gével fl. tettesek után kutaasanak, maga 
pcdlg p�lgall wegyénekkel elóbb a. medveállási, majd a 
tótberekl erdot kutatts á.t. Ez utóbbiban pusztavacsi 
czigányokra. talált, kiket megmotozva megtalálta nálok 
a�nak a ken.d�nek a párj�t, melyet Alsódsbasról magá.val 
vitt 8 a. cZlganyok azt IS megmondták neki, bogy a 
tal ált kendő a IJ9katoa .János (!{una) tulajdona volt s 
bogy szek csak Kecskemét feló menekölbettek. 

,Pel le. éZ . . ?r�e�wr
, 

tebát a segitségére érkezett Egedi 
Jan08 es FlhplDYI Pal csendőrökkel a nagykőrösi erdőn 
át Kecskemét felé indult, de mivel Nagykőrö8ön flzt 
vette tudomásul, ho,lly a ozigtinyok nem Kecskemét, hanem 
A

.
bony feIé me':lekültek, ez irányban folytatta a nyomo

zaal Az abonYI bn�árban talált is czigányokat, de azok 
nem _ a keresett , cZlgányok voltak, minélfogva pihenés 
nélkul Ke�skemetIe ment s j\llius 22·ón a kecskemeti 
rendőrkapltányságtól segítségül kapott Deák László és 
Bucbold �erencz polgári rendörökkel 8. Szentkirályi pDSZt� fele nyomozvs, a gyóni rablás ügyében nyomozó 
J�.f(��o�röl már é!tesült és éppen ebből az okból mene. 
kolD! Iparkodó cZIgánykaravánt az elindulás pillanatában 
meglepte és elfogta. 

Itt kézrek�rültek Lakatos János (Sztojka. Bajka), Kolom
pár Surányi M�rton, Surányi Lidi, Lakatos Erzsébet 
m�Ua), SuránYI Csoroszlya., Rostás Sándor, Kolompár 
BUJer a velök levő gyerekekkel, köztük Lakatos Murzsa é�t

L�katos Mundrával, kik később alapos felvilágositást a
b 

1"
lété

a tct�esekre és az elrablott holmik eredetére és o re nezve. 

b 
�e�:

L
o\Ozáskor ,� La.ka.tos Erzsébet é'tl Surányi Lidi � yUJ 

k 
ó 

d 
.. el6kerult a Fab6káktól slrabolt rózsaszinii ���:� tn o�ek a TOjt ja, Lnkat.os (Sztojka Ba.jka) 

t 1 Ó 
P�dJg a meg�yilkolt Szarvae Istvnn forgópisz

é
O ya., az . . J., monon Ilikos kunybójából ellopolt szür s egy, Lipcsei, Józsbf puszta.vacsi Jakostól már előbb eltopolt taJtékpIpa. Ezeken relül több ' b d b . t láltat I b' 

v�reR ru a arn IS II o t lrtokukbllD, melyek mind a dá . 
szárlá.s alkalmával véreződtek he 

nOSl mé· 

PeJle cz. őrmester az elfogottakat még a . " l Kecskem ·t á d' 
zon PoJJe e re, m snap pe 19 AIs6dabasra llisérte I J Fabók András es neje a czísé.nyokat s II náluk ial��t 

kendörojtokat felismerték. Ezek m egálJapitása után 
Simon járáBörmoster táviratozott Navratil járlÍBörmester· 
nek, (l k i AIsódabaara erkezve átvette az elfogotta,kat, 
valamint Pelle ez, örmeBt-er ama jelentéBet iB, hogy ll. 

még biányzó lellesek Hajduhodbáz környékén találhatók 
rel, mert amint a czigányok egymásk�zti beBzédóbOI 
kivebette, a többiek arra menekültek. Át IS adtll az orre 
vonlltkozó adatokat N&vratil járásörmesternek, hogy az 
elküldeDdö járőrt azzal elláthassa, de már nom volt ni 
szükség, mert a véletlen es FogsrR.sy Gyula oz. örmestcr, 
bajdubadbázj örsparancsnok ügyessége folytán Q. hiányzó 
teUssek és velök együtt több bizonyitékul használható 
bünjel is ]{ézrekerültek s mire Navrn.til járlÍ.sőrmoster 
AlsódÁnoara megérkezet t foglyai val, akkorára FOgRrB.8Y 
ez. őrmester is odaér�ezett eHogott czigányaival. 

IVége kö,-,) 

ÉIR DE K E S  NYO YIOZÁ.S O K.  

Az áruló 8zalmakazal. 
Irla: Szinyei KÚI'oly cS8ndórőrIl)08ler. 

A 8zerbeleméri örskörletben, 1902. évi julius hó 19-én 8. 
délutáni órákban Kaklu's Márton csend6rrel, mint rendes 
szolgálati jÁrőr érkeztünk B. Gy. németeleméri földbirtokOI 
egy�k t9.nyájára.. hol a gazdaságot vezető ispán nyombe.n 
közolte �.elllnk, hogy K . .r.,�. ma.gyarszen�mib�lyi _ korcswáros· 
tál értesult, hogy s csépIo munkások éJnek IdeJén már több 
izben vittek bozző, buzát pálinkáért cserébe 8 meglehet, hogy 
a cséplő mu��dsok fl. munkaadó buzáját dézsmáljá.k meg ily 
()zélból. EddIgi puhatolása. azonban teljesen sikertelen ma
ra�t! mert o. m\lDkások részüket hetenként kiknpják s nzt 
n.�ütJá�, hogy pálinkát i� abból szereznek be. Pedig alig 
hihető. hogy keresményeik legnagyobb részét valamennyi 
munkás oly gonda.Uanul elpaz'l<Tolná. 

Felhivásomra aztán összeszámlálta a cséplésnél hn.szud.· 
�Il.tban volt zsákokat. de egy sem hiányzott, moly esetleg 
Jobban a lopás lehetőségére mutatott volna. 

Maga. .8'1. ispán pedig oda nyilatkozott, hogy csóplés kbz· 
ben majdnem. lehetetlennek tartja a buzfl.lopá,'Jt, mert az 
ellenlhzést. telJcs �dno.�ással kezeli, emellett ott van folyton 
o. ,gépész IS, a kl 8zmtén aí: ellenőrzésro hivatott omber. 
Mlnclambllett �(.gis arra kért bennünket, hogy vizsgáljuk 
meg a dolog. miben állását, bá.tba van a. dologban valami. 

A gépész Iszákossági bajlama. előttünk ismeretes lévén o. 
�yomozás . megkezdésckor őt S6 hagytok figyelmen ki�i11. 
Elóbb az 18pánn�1 együtt berándultunk Magyarszentmihályrl\ 
s a korcsmároJ'l kikérdezése után már teljessIl tiaztáblUl voltam 
azzal, bogy lopott buzát hordtak a cséplő munkások pál ID· 
káért, mort eltekintve, hogy ll. keresményfiket csak nem pré. 
dálták VOIDn. el oly kön nyeImüeD , fl. munkások nem o. szo
kásos olcsó pfilínkát! hanem a jobb fajta s drágább pálinkát 
vAsároltf1,k, ezt pedig csak könnyen szerzett dologgal lebet 
kll.»caola.tbn hozni. 

A cséplós66l épp aZOD nap végeztek 0.'1. egyik rakodó ho. 
lyeD é8 egy tá.�olabbi helyre költözködtek át. ViSSiHttér6ben 
teh�t (elkere8tuk fl bev?gze�t cséplés helyét. Ez utóbbi hel!e� ,mIg én fl,Z ispnnDnl s helyszint szom
lélve. a lopus !"Ikentl véghezvitolérlH tárgyalgattam azalatt 
tAr�a.m az egyik szalmflkazal hílsóben lebeveredni' 1\knrt B 
O�l�lt o. kazlllb61 kevés BZfl.lmát hnzgált ki magn alrt. s ez 
� t lo�m

t� egy. buzával telt zlláknak a végére bukhnt C
k 

e 
I 

II n
, 

a.� ósszes szalmnkazlakat 8zuronyainkkA,1 meg� ::�k
o
t �!

de
���utkU/�ttuk s meglepetésiillkre.

IO buző,vld leIt 

eldugvB.. 
n o 8. szalmfl kazlakban kfilonböv.lI helyeken 

EZC�b után természet..csen a. .cyomozrt.snflk az volt fl legrorsR
h 

mtdja, hogy a zsákoknt a kazlakbaD érintetlonül :�n
d 
tgytu , s olmentfink a.z ujnbbi cséplés helyóre é8 1\í: 

o o gozó J8 munkás embert az olllbbi c8éplé8 helyór� 
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vi88:l:Bkisé.rtük, Olt c.rélye,cu rú.juk szóloUnm, hogy tudomli. 
!110m nennt nem minden Z8l\kot vittek ej nt ujabbi cs6phiR 
helyére, tehát ft mit itt hagytak kerc!lsék elő. 

A m�Okft.90k ZQvart t�kintettel egymásra nézegetve kislu� babo7.ol Játszottuk. dc lIJl\bl1l nógatá8omra egy köv.ülok lJn 
torsdgot nyert és czen vll.lnmennyicD ((11buzllulvn k6zÖRflD hu
togBtták eló ft kozalbflD olrejtett buzl�vlIl lelt z�nkokat " ig\' 
került cUi összesen U z�ák buza. . 

Ekkor kitlint, bogy !lzá.milthuok miszerint fl. 1I:(\(1é'lz 
tudott ft IOJlÁsokr61 - bováJt, mert a klkprdez�8ek fohümán 
a l'séplö muolu\aok ut adták eliS, hogy ft gépész bei�egJ(" 
'Zéee mellett lopkod ták fl bU7.IH RZ ispt\o tú,YfJlIétf" "Intt 

. 

• ft. haszerzott IJálinkából rt gl'pé!!z ie reszt ka]lott. 
A gépész kikórdezésekor ft lopásboz való helocll'vo7.ését el

iemerte ugyao, de állihba !IZonot csak ll.ooyiLllo -hngy oly 
kor-olykor nebÁ.ny ktlb huzAt fálreleszní'k M közós fog,·a8·z:  
Msr� páhnkliért hCl'8oráhk. llegtörton hozzá lelte még: mi-
8zerlnt a nagyobb ml\n'bon olbarlLpózolt lopá90k már tudta 
nélkül történtek, men hu azokr61 tudomR!ltl II'U voln ll, mt'g
akadályozt" volDa 

Igy kerdlt �ztán AZ addig bel·!lo.lelben t3rtott g6p(l" .. egy 
pár korty páhnka miatt 8uly08 büntetés aié, mert 1\ cfléplő 
munkások lopásáért oem csak mint részcfI, hanem mint 
ellen6rző közeg is bGohődött. 

Az egetben nelD annylro a nyomod.s 8ikert'f'sége, vagy 
láoyegt'88ége a megrontoini \1\16, mint inkább az életMI 
meTltett. igazi póldával az Brra való rnmIlL'ltli.s, hnlD' miként 
foszthatja meg bec8ületót61 "'It miként sodorhnlJIl httnbl' 1\ 
ncszes itAl a,. Illlnak hódoló embert li!'! hogy II hasonl'" 
e .. elckben vnló nyomozbnál mfiködö jár6rök II 8uhullkaz. 
h\kttl ae hugyjAk Jigyelmon kivul. 

K.ÉPEINKHEZ. 

A vefolzprémi hadgyaknrlatoknt1. 

Mint már tudjuk. a folyó évi hadgyakoTJatok Vesz
prém Htjlikán folytak Ic_ Veszprém, n ltol n badgyakor. 
latok Cővezetc5ségének Cóbo.disziÜlnsa volt, erro az időre 
közél'pontjnvn vált nz egész ország érdeklődéacnek Ez 
a hadgyakorlat a legnngyobb volt a kÖ7.E'lmult évek
hen tartott badgynkorlatok között.. Az egymásRal szem· 
hen 1'L1loU két hadaeregbe négy hadtest és pedig : az 
ószaki hadseregbe a budnpeati negyedik és a pozsonyi 
ötödik hadtest-, 1\ dóli hadseregbe pedig n zli.gnihi 

tizenharmadik és egy kombinált hacUest voltak be
osztva. A dróbndgynkorlatok a trónörökö 4 FerencI'. 
FerdinAnd fdherozeg Ó Fensege vezetése alatt. kindJunk 
ej Fol8ége jelonlótób.n folytnk le. Ott voltak még több 
C6hsrczegen és múa katoDnÍ móltóaágokon ki"ül fL kül· 
földi katonai attachék iR, 

Ö Felsóge azeptember 15·én érkezett Veezprómha. 
Mármnp reggel már n. HukorÍ hegyről vizsgIUta a csn.

pl\tok mozdulatait, 1 7-on pedig a Ves"pnim közelé
,
�ell 

levő Nagykilátó hegyről vizsgtUódva folytatta azemlcJet. 
A hadgyakorlat l li dn rejezc5dött be a {) Felfuig(l ft. meg
besz�lésre öS8zegyült parancsnokok es tis"tikar olőtt 
legmagasabh megelégedóaet fejezte ki a jól sik(lriilt 

.
gya

korlfÜ és II csapatok kiVIlló magatartása felelt. A JIJJlIU 
flzt't.munkl.mn közölt képek a kirnlyi szemitI egyes reszoit 
mlltntjB.k. 

H I HE.K .  
Támadó czigáDyok. A maroa-tordameRJ'ei nerln köv.

s�g határában AZt'ptember :!R-an délulli.n Zarha IJtÍoiel, 
Ylajk Daniel. Yh�Jk 'ródor tos "Jaj k (luszti. valamennyien 
dédabiaztratelepi czigú'nyok, öt polgari egyént megta. 
Jnadtak CA 8ulyosaD megvertek. A búntalmnzoUak egyiké. 
nek pan8F1Z& folytán 8. di>dni ör'i Forika Péter ez. öre
vezetö é8 Szilasi György csendórhaj álló jimlrét a c;dgij
nyok eICogB'3lim kivezpöyelte, A jaror, Karol)' Ferencz 
bil'mlmi egyen t magn mellé \'évl!, II menekülő ('zigB.nyok 
üldöz�8ere indult 8 azokat Ot.>dabiBztratelepen feHalú.Jvn 
elfogo i akarta. A czigányok a jiuör Jli.tltira dorooj:!:obt 
ragadtak el> a júrört megrohnna meghi.marlti\k e� 
Szilasi csendiirt kunnyen ml'g i,.. f;ehe!Jitettt:k. Forika 
ez. önlH'1.etö erre kardot rántott é� RlZSI járórtárliA. 
bnntalmllzójttt, %arhll 1>. czigI'Loyt nyakon "ng\'a. halH.' 
losan megsebeeitette, Hzila!!li csendor, ki megsebtlsitéAt' 
után fegyveréböl támadói elhm egy lövéat inh!1.eft, d(' 
golyója szerencsétlenül eppen Károl\' Feren('�: bizalmi 
ferJiut, tA.I{\lht szintén kfudot rontott �S azzal VJaj k. 
Tórlort sulYOl:laD, Ylnjk Dániel e� "Iajk UU8zti czigli. 
nyokA.� pediR kőnuyen megNeheAill.1Ht· A ket ulóbl.i 
kőnnycn sebesült czigány ezek után elmenekült, lll" 
m{umap minclktllten elfogattnk l'8 a. hiróaltgna.k litndattak. 

Ellenszegülés. Hoz8ny6n �zeptemb(lr :?R-Iln estf' � órli 
tájbf\D FarrA,k AUllrris, Fnrrák IstvAn .;s Vincze .1ánoa 
rozsnyói lak08, c3enflzuvuró hllnyamunkiulOk, .furt'lIik 
�(jfuUy \'I\r081 szolgálatot telJeaitö ('stlnrlúrne k 01leD 
szegültek. ,Turosik cRcnc!ór II túmndók ellen kardol hn'lz
mHt 8 nzznl FnfrlÍk Andl'Rst eS rinoze .JllnoRt 8ul)'0l:lsl1 
Fnfrúk IstVÁnt perJi" könnyen mep:acbesitf'tte. 

Tájékoztató • bünt.W nov.n. végr.h.jt .... .ihoz. 

E ('zim alaU I.aky [mrI', n IHlrlnpC'Mti Imflmrt:ndrjr!u�g 
oktató-rcndórfclűgyelóje kizRrólag n csenddr és rt-urlör· 
legénység réElzerc egy jól megszerkeflztetl, könuven át
ttlkintbetó ós jól megérthető kó7.ikönJvet irt I.� adott 
ki, melyet hnsznossÁgant't.1 fogva melt'osen Iljó.JlIt,n� olva
Fóink figyelml;be . . 1 kijl/yl' árn 50 /in,,. i" hIr 'l ' I'l/d,'I
hd,; r�f/J.:!I [",,.,, oklrtlri-r" lulörfi'lflyyr'/1i1l11 r.llIb'J,e'''fl'u, 
rL, ",1I UÚ",,-ul (j,j. ,of:,ílll alatl 

Szerkesztői ilzeuetek. 
A l'Izer)(e"lztlJ�l\g u(lv'ololl Ic,'olokr(' IleIII vAln ... wl, ké7.

Il'l\tot \ 1"I"Irn TU'IIt Iul, 16\'élbcn II('(II� (,.'''Iak Igen klv(>telQ" 
oJy csotekhen vl\ln.·u�ol, Im n VI\IlL"IZ, Ju"',llyc""If,::t-n('l lú/.:"\u, 

nylhAno"llul lUC/.:" 110111 "d'm'ú. Ih\rJIII( cllnéUog\1I 

OlVM6111kut, hoG'.l le\('lcJkk,'J bl'I)t-/(et 11(' kllldjcllek . 
SzOlgAlllttStJ knllc.'!olnto"l k�rd��lJkI"O ('''Itk lU. c'!etbclI 
vAhtq7.0 11luk, Itn n k('rllt.\.q '"tltnh'\lt(lól f:ol hlUto�nbb jelell
tiJ.ql-gll N:/,oJgAlntl U!.r,}<"t {iri "t, nkkor 11'1 It I'oh et ... ,tt .... " 
ti tAr",y 1l-1I)1·j{(>.II('I( 1IIf"gl'olelt'ien �zlh cgezc.tt. kénl('1f 

eldru/JoQl4ti1l\'!(nnl, hogy az ntlott \'I\IIl"lZ rnllldUllkl Altul 
IIlcK(lrtlJcÜi )('JO'cn !4 19') It fllll'!'Ilcgc"I 1{( .... dc7.'l�knlh.
'!cknek (1)(1J(1 \ (\tp<t .. lIk. {.:Jll ' II� módon nlljllk 1111'1:' ilY. 
11111tll\lIo'4 IIlh\ulfll"llfllt ('i(lmol'dl t,� ,i\'n.7.uknt 11<1. 
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D. l\.��rrJt .. , L,Il\"' nrnll.il'llll II or!l,,\I,1l1uí�on Illl'l:'icllmö tarta 

'''·kOB tilly,lod t.ITt.l;l!i�·(· nl UT I,:u-on. �nok Jc-lcnlkt'J:ni 'I \ 111"11 
\1'1 .... I1H rl II hll ,.II!. hh. "rfl.  fti. �I. 11<1111JII {rl"lw'\I .. 'D 

k k , .  '.'" n.·állomi;'o.\-11 t, ttlc,.!l'II t,,,- t .  III ur rllfflUl' 110 UIlI (" II.  
'uq iit'1l jI' • ntk" IHP. 

l:;"'Ti <ir ... S .'IU tudnnk rJln. 

.'1 .  .... \,'rne[� \IInllf'!.:�(, h·flllvl"" \ :111 tlrf.· \'<�nulkop.", !<vnLMy 

r, oJt·l. I. ilydl DIlUI lit/'/,{'f1 l'llr.:ed,:lyhr nino:ol Iwl\"8. 
\, (O,. .J. :'\('01, UINI ft • rÚlld">ko��,I:" lliuC'II {'II nom ill Idu" 

lll' {' .. eiben k.<·t"�I{�t kit:',r61nj.! llle:;::íIIaJllhn� 
. .  . 

I'. �. Tndlun""-,,I nem If·tl'úk oly rt'lHlolkertlo�, a lllol:\' 0161TJIl. 

, . , " ,."" " ,' nlllnklÍlntok \(oJ:rí'�':rD hur.:S II c�,' I f őJ.:(,pt' lll' nl 

mil� I')lY':I1f!k 1.lkll.l111fL7.hn.io\\':, L,·hl'lnok II "k ';j'P II��' f" rliu}" 
mini nil�. 

Zöldil;.!, Jlnrlopollt, I.ITr,,1i nkm I I,. J.;"·fjlln lU\/lI,·,ó I�]lnn 

Hlllt!.h·(llI:'o'I'IJ':IIlIOI 
7 7 7 ,  I. \ I,th, ,17�1. "Im IIl kozll r�RIa"t , �, a jnhdAlHlli 1.0' 

rl ·lIn' \<,u81ko1:ó k{.rd'·��H' II. L ,'·\i :{!,. [;7. lup11uk H'I, <lloInJilII 

le\6 �,'.,.j, "hl, 7. bOIl\,:deluH miniMIIari renJel(>II�,1 h"uó!ult 

]ul' ,bld�'C'Ik d, lountj),bl'lu IIIPI-"tll.lnlja fl fdelllt,4. 

f{nr .. ujlü .. , I. I\'�IJ' IIrIlIIlUllflí'IIIIOk:il,il, lU il! lU' 1-:11I1J ;1 II ld 
il , '" Ilfl t ! HlC'Il� .lali ú(nn kf:rje iollh'I:'>·I'7.\'�tIt hu in.loh .. lt, 

,"e�tnrl"'nlk 

IC S. j. őrlll. 
küln7i n foll,',lelt, 

,\ nY'Jlllo7,í .. nl'm Ionn:'>'ollllt II ,oIlalahnu no'! 
n 1ll�1:,>' :J J.:01J,'�r.· nlklllrua-p.1 tl'nn,; 

Bi7.0U' talllll, TlIbl'ol. Illiul IIwr kUlÖltlIlIk, mi IIfllU 111<111111" 

ft rncmnyÍl,on bnfol., nm 11'001'. nTr<,,1 mi i<l Illeg (LlA'lIlIk omh', 

kuni. 

C", S. c,,,<el ltli.ir. I .  fIn .. r,lem .... � f('fi, l! kl1ronü�ebh akodid:,>'ok 

niocllenllk, akkor II '701J.lfalu\i nlon ,,161IJolt k,�rdlu"'re n,. "ugo· 

,J.r.I}'t meRkflphilljo. ;.t. S.'oki �{llll hIthalja ml:g. hn pnlgfl.Ti t,]", 
ben akMjo eh'enni, dl! nem l-aoliclloljuk. E\jeg)ezlwti nkkor, ha 
már kilépett. 

A llíi I li C'II'nrliir. I .  ,\ k[lriUoti pllruncRl1nkd,t:' hnljtl n)'ih(11l , 
t. \'al,',�lÍnilr('g' nim: hely, m'\� okn lium lohnt. :1 . .  \I':J{ IWIII 
tudunk �emmi hÍ1:to�üt. f. 'fu tIni Ilknrl!Í.k, hO/.D· .. �.\" UI'lA11f<k \'nl:, 

IIlH� mihe hrlil, 
1I('r(';wg .. �i)l1li .. , KönYloq !\úhn " 1l múintézBt,'boll, RlIIJul'<'Rt, 

YI. .\"a�yDl('zü·uIClfl ::7 :19. 111. K�rjen fLrjegyt�kot, 

S. ör!'4\l:zclii. �fin,len johl, kUDY'"kllrellk(!dé"IlI.'IJ. 

I('furllllllll"l. U,,')· fl r6mai, mint II gfJfÓg kathQlikUlIOk fl 
római pi.pn feuhaló�laue "Ialt t'llInnuk, �lindl!n n p'lp;,ho1: lar. 
tozo', iig} o római kntho\akullok fPII1.óriil a h(ln'21eg'prim{,�, n j!U 
rog klltholilmllOk r,'IIl.{,ról JIf'Jig II 1'lIló7.sflll �i I-r " k  nlf,o 11'0(l. 
II 1I:!('nh�J.lf.IH·7 elllt,·rjf!ll/h"o. 

Zalnnwllti.  Xl'lrn. n,· fol koll jelenloni. 

G. [-I. ijr1'!vczctii. \em IIz.ik�i·g8q, fl kotolelv" IlJ a n(.lk lll ill 
�f\tnyefl , "nunk nlllIJján hárllJikor iJ{ényport tfIlIJM,.,thnl 

GoJlnal. I .  X01l1 bill7.�7.iik, hOJ{)' fohogyH, do mp�kiIlÓf{,lh6U. 
t. !FIIII") koron o 

V. L. ez. G.rK\'f'Z(�t"j • .  \Inr ldbbflzör mQgirlllk, ho,::r n VIIAllt hOl. IlIl.t 11II\'i pr6bslI?olgi\llltm mooni IJllln 16hol. 
Sz, L. j�r,"veM·to. Bo.JtárlllÍ,llllk \"lUI iguzo. 
.. \ .l . A nyuudijiKtlnyl IJllÍ,r most lllogazefOl,t" OJlIUnnllk. A hi\RI"ltltoIK(,k I\l irJtlll7.'·rint 70 koroll{�Hll 1l0V(\ztolnflk ki 1\ I fi 

1-\ i l17.o1Málut IJtím i� nYIlIl,lij �vi :m4 korooM l"fl7. ki ; 11 PII61l,Mr. 
/lak li nyugdiju 1I1()""" • .,nyi lov ntru, p ... diu {.Ú ;1':!1  k"ronfd'nn 
\Im lIlf'!;!:{dllllliln" 

Z, (·�f'IJ(lúT. 1111 117 " r<ljlllmncIIII .. k inl{,iJUl,l/. .. tl "rfllrllollll!k 
lnlóljll, �Ihet pnnnllllfa�, jOIt!h·nl. 

l J  • •  1 .  (''1Hndt'h. �fi\«1 "" hOR:,>'un IIInp�k"ljn l", � l,;/; II 
Ih), "I.(l' f. ,lolollnnk � ön ('lllwn ,.t.! nfm. irjo mr-g 

C.oHllo .. kodfí. 1'nlltunkklll II lliJ!'\iiMai on�8Jőlyl)'ClI oj{yiJejlj. 

I.· kt' he«ih t' IIJ","llok lll. Ö"!l.U'1I IUlIgúntenn"uo1tl okmÁuyok 

ft n�lktll, hogy alo), mlÍllolntbn \',:ttltntlDek. A numnyib(\Jl II Jen>. 

IBb.'1I ollllilett II, ilatkoral nr:>m loU l"olna onnok mÁr nnnnk irle 

j�11 kélb(l�ih l', I\�.r n 1mlg u korllleh ]lorancsnokeAj{ imttárábon 

\nn. I I l\nlnlofl 111011 Ol okol. Té�Elotel\llJe 1lIí1llelt k�rjo nllnsk 

kit'l1.nl�últ"h .. iol ; IIgy hilll!",;uk, még lllost ilii t'rn!lIyollitheti jogAit, 

"uHIt'n .'!lutn' tumi" t1 IIn tJltil!cl(lfilJlI ug,\"nidl6l kt\' fl'lvilfago. 

!uhbl. 

l� F, J 'l' Ö RÖlL 

A 

1{ 4\ llf,nIAn ,\ . 

, \'1 II. , /If 011 Z 
Budapest, 

"orMtnli�Dy, 
I t ArolJl olHÓ llCtliUl : 010111, 
HokflEor kl\.r08 VOIliwuololll, 
Ktlt 1I,101R6m : testünk IIf:On'O, 
Bllj, ha ol VOll mOflIt8ROd"o. 
nl 1.I0lillll, ha ogyütt \OA101! 
A hllllllorl.'gLtlll mo�18lecl. 

Megfejtő"i IHlth.rida : 1'11)8 október IX. 

M in tl II hlhOln IfllAnyt mogfojt6k kÖlötl ogy ,llI.rnh �rzdb81 
kir/d}"n� II(IDl\lorillllli floTRjeR'Y lelllt killorllo)vR. 

Lil J J l lnh: f, óvi an, Rz.·ban kUzlUt r'\J l.lirlih: IwlyeA 

megfejtéMC : 

!," ;/J/aftill!! ' l ,  I dffi jd Idblnhilril,·,. nellilalríl/y : 
• Vil/ l/lI'i /."O,·riIIJlI, SzrímlalríH!! : _ /!.!I!I rléclfllyja , fI(l� 

,'nl, '/I/O/ULjríllllt rts dMwlolrdjtÍ/I(l/� .  

lJol,\'O�OIl IIlAJ.{rujtott4k : II rUIIJI':ti örR, Dömölky lIrm., �hl&MJld 
ürll\'. f{illb�r. 11Ohorolloi őrli, ('Kik HIIlOII örflv. 'I'utkovo, lUflrO.l{yói 
on, flOfKoly H., A1JIo�J IC jMmC!!ltorok, C""ke retvi\n PfWlldl1r HárolIII, l Ialnlll orm. BlIilIlJlORt, Palro\'il'R S. " Z, 6rll\', VÓ.OIt. 
l\1nrJ(illllflll ,1(tllmllJ,1 j6nll" lu� :-';1IJ.O.k{,I!�, l(nr,íc'fI(!Il Y .1. (,rH�. l IliII, OU,', " I. 1'01111 • • l n"",kiM(.r. . 

A ki NO rsoll E""Jlftllrl_J.-i nilyll'{ ,'o'ff "fl/o,'ifl lll.,'UJ r,of; I'f/!/dl 
fl I II' 'fj (j1".�III'!,: ('1J.-iild""'Ur. 

Kérjen ingyen és bérmentve 
képes árjegyzéket : cs. és kir. s!ab. s6rvkötók., hygienlkus gummláruk. és a betogápoláshoz szUk. 

ségu 8szközb kröl. K E L E T I J. orvosi mOszergyáros DUd.)) .. ,. rv" Kot'on.h.�ol ••• u,o,. li. 



l !IO�. oktoher I I  <'HI�N llllHHEOl lAPOK \'1 1 

HIVATALOS RÉSZ. 
,Jú " Ü"':IJlI I":\ IH'MHl)ltHlígok ft t ht�l) ,\,tt"S(', 

\ lll. h i r. l l l .  4(llnlU (·"l·u,lőrkl·rnlt·! tNuh,ti'1l JIIHI. 
NR'.('y).:un·.'zolllnk Ilh'R\'l'lwn ((,hő tiA7urofli l'!lI'llI ldr juti\-.. 
pu fil UI'HnO).:�1I1t l ' IOs sr:OIlt. ,lS . Ilii Tllrukl'11'1l hui k Uli; rt! 
IJt' I.\"t'r.h'ti'tt nt  

\ m, k i r. Y. Hlinlll {'''''llIlurkunilel II'fUlt'INI Euter 
Iot'HU mt'�U·I·llL'lI (l·k\'lí Illluaini t'lwllIlnr JIllII put/tura. 
nok8Á� Hln� I4zl'JlI :IU Uli I 'rírh.lln�'hll bl;lly(·t!t.lt.fj ul. 

C)I'Nlu\ a � l t ú,H. 

.\ nl. kir I I I .  �lllmu r!;;I'Il,lnrkNllh'l !l'rnh'I!'1l II P"'MI 
Pili,,:l'-inlt . (\iskuIIWI·KJI' ctllllll .. i jl\rt\MIHut11 (t·hu pUllzh\
\ 111'1'1 g)'ulogors I !HIS tir.c'pl. 1 l;' IUl lon\Hitluhltl " llIiut 
ol.\'o,u mükolll'M·t II jl·bl'lt llUpOU 1l1l'"kl'''lh.!fi'. 

c\ t,II ... , I ., t':/,tt:'tt pl( : 
,\ ru lur httlii,:yminilltl'r unni (I':�'d"l tolt>J P 

I �IO:-;. okll'llltlr hó 1 ""\,01 
8.Vt.lrR\ Óuj (nl \-j ":Y!ll'd ,IM,Mer. I I I  �zumu ('!'II'IIII6r. 

kl�nilotlwlj I. Cll1r.lI�l,\ U sr.UI5StlOH, hudnpeMh JlÓldY,llrl1,\' 
pnl'lIuI'Huok. 81.ll rn,\'plll"tln�1'I1l0ki minÖlhlJllWll. II lY ll", 
I-",,'udurkcrlill'tlll' h.u�sllr/l ; 

nltorjni J.ü/·ú", IgIlIW!. 1 \ .  "1llmU ('Hl'Il,lnrkl'!'ull'l. 
llt'li l .  o:olZI I\I."" "p.II1.IUlml. kllSHlli s1.UrnYJlllfllncHnok. pói. 
..... lIrO)·pUTllUl· !'Iuoki 111;1I1I1I1'"lwo. Il I I I. Mr,ltUlU ('lIt'IHldr. 
KI'rült'tlw : BuduJlt.' .. tru ; 

n" i/ .. <1\'ull1. \ 1 1 1 .  Mr.lllUll I·FWIHI6rkt'rül�lbl.1i rMlRd
UIIK\", II U,\g�' \"Hru,li 1 HÓ nukuH" pnnUh'tlnolt.u, icll'i�· 
h'Dell MZllTnYllIlrUU{'''llnki minŐMI'ghclJI, 1\ II M1. I'IH'u,liic
kt'rultltbll : 'fl'meMVIIHI\ 

J\" ffJllfl OI;ZIl, I. HIIUIIlU OlltllHllilkl'rillulhl'li rolmdnu.:y. 
II kolll1.M\lüi I ·aö 111.1\1(1\111. J1nrllnC"U()�HI. trll, jgll'I\tIB 
KZllfD})lUmnl'Rtloki llliuö",,"lwl1, 1I/ol'yllnnzon I'HuIHlóJ'�" rl1 
11'lh,· 'I'nnlthll : 

1\llIlfks 0"00, I I  fl)',tUnU CH(lllfltlrkPrli l p ! lIt,li (uhntl 
flUiD', II 11'1U1'�\'lln ..!· i�  Mr:ukuMr. pllrRII1'81Wkl\, hIlMOIII,\ 
minOHt'gIH'n, II \'1 1 1 .  Hr.1I11l11 l'�I'IICll)l"kt'li.1Il\IIII' II lH\"� 
\·,'lfjlllt  1 '110 M�l\kIlRZhnf, : 

l'fH/'/fi .Jl\'lU, 1 ( ,  N�lIlUtI (·KI·'1I1or�j\fli lt.thl,I, hilln!l· 
ung)'. ' IUlrlin�l,htJMi Hlllklljol�pl�rnnrRllnk, IIUIIOII III lIlIIlll' 

HI'Klu'll ugJ" UlH�on OMI'lltlurI\I'rilli'ltw : II hUlItIIl\,.tri I ·RÓ 
M:I,nknHv-IIot: • 

l\fIo-,/f': 1'111, \ 1 1. KV-IIIIIII ('MtllHtőrkl' l 'lloOwli (!111Iul 
I1/1K)', A" IoI'I'I'\'t1r1 IIP.UkUHP.)I/lI"II III' .. nuk. hItfilOIlló minó'4t'Jol".·II. 
IlZ \". flP.,\lUtI I·M" n!lo, l\l.rilllllllt' . Elly.!t'rglllllhn . 

Hv.I'ntlt'll'ki IluJd" \llIrlllll. I I I . M:l1I1Il1I o .. t'lHlnrk(lrll� 
11.t1l1\l r  Ici hUIII1I1�\'. 1(11 Int'l4u, 141':11 kllMZ1 '1I rlHII"uwk. 

,
!In mn ló 

min IMI'·ghl'n, " \' JI, M" HJllI " MI'lIIlurkl'rllll,f lu' ! Plwllrn , 
'J'/l/h H,lndul" t i  M1.U1I111 (')(Und'lrkI1rillollll,li  róllll,lnIlR\ 

IlrMllvni Mv,nkllllf.llllrllll{'MIlOk. 1I""Ionlú 1l1inolll'glu'll. u \ 
"""11111 mwndöl'kt'rÜI.,tllt' It Il) i lmi .I·ik .1 .nkIHI ,hop 

Brucker Győző Nándor és Társa /: 
órás, ékszerész. GVÖ R 33. _z. I-

r0Il1I\II)1 !tWl!' t .. Ii.,k,' l itlBlllh . ' l  Uli 11111 r 1'lIltur� 
kl'rul,'111(lh r61H1dnnRj . \IUIUI'nll IInkM. 'Jl"lllllr nulr... 
bttflllll ln minnRf'ot;:h, 11, u I I  �zl\m\l C'1I11IHiórkl'rül"II'I' 
(lrMo\" trl\ 

JHiftluíl1 .lllnm,. \" 1 1 . MlllInU 1',wu,Mrk l cl1lt,jhlr (olu\.I. 
UAIot)", II,·\'",u t"RkIUIIlPOIlIlH'f(UOh. bnMnnlc\ milll\It'glll'll. 
IlZ I 8'"I11U C!IH'llIlorli.ernlolhl' \ lif)ln�fl'\llri I 'n UIl' 
kl�".hoJII. 

'-()flt, ,, , Andor, YlIl.  lI'mlll I'litlntlorktruh·tlll'h IlIld. 
IlItJol)', nIlKJ"t.lllnn!1\1 ullkRRJI't1rUlllIMnul.., IIIH�tJllló mino. 
8�Mbl'n. II \"It. tlIIIIIHI (lIiIt·ullnrk.'nil. U li' ,  SI'j.{t'8\ I\rrl\ 

MIll Iidw Il 1\1I1DU'IJ1. \' MII\II1 11 "III'Il,lnl"li.l'rull,H1tlli Im.!. 
ung.'". 1\ Il)'itn\l J,ik IIrl\ l"181 pllTltlll' nnl..'l. 1111 Kft""'" 
pUrHlIC81111�i.I llIin6Mq�:hllll. M I I  H, Rlli1I 1"lfIllllOrlr..,'nllt1th •• 
l\.jmoldll\tlrfl' i 

J\ U,-/l'!I ]o'lIlIrl', I I  IIIItIUU t'1I,'D,llIrkl'nlldhih hRdull�\ . 
II h'lnl"" /Iri 1 '8ő 1IIll.Ilfll I '''fll1lrl'nokn, n t 'UI! 8\'nri 2 lk 
Ry."kMMlhoJl , Plt 
, 1; ';�/II" .JI�r."H'r, U. nulU1I p.srl1t1őrl" ·ruldh,,li hn"un�'\' 

IlJlnolrlo\'1l1 81Ilkul!r.I'Amllr�unk, ho unin 1Il1l1ll'4,�hl ll, 
\1M}lllltl /.011 c''',·nd"rl..l'rn 11'11'1' I\ftrtllJfil.I"'ArI\ 

�\'IfIJ" ,I""!I .\gORtoll, m, I\il" 1 \ ,  IrUlIlU C'tll'l1.lurk.'nl. 
l(lthdi IH\ll nll�). rlmlllllOlllbllt, " uku ',plltlIlH>tlllul.. I . ... 

, .... 'It/(/I,I "ild(\tI, lll, kir \ I I I  IIt:lllUll I' " u,llIrkl'll1h,1 
h('1I h'"dlln..:}, Itntdi I ik IIFnkUJoIljlllr:l lIl'tlllilk tHI Ilul.) 
lui n1iHllgl11'11 kólrRIlIII'hl'U. 

lIlI./mi (0'1'11'111' 
k('mlt'tlnl, It, I. 

InU!lOI'IIll h r. Il \ 1 1  M'lunu nt lltlu l _  
.1111111 1''4I'lltlurhrllh,thl 

Oh,l 1'llt i luJ( ml'loI.,lI(,�t'l·h�ttt'k : 

.\ m. k , ,· Ilol1\"t·dl,lmi lIliuiHlt'r III' IlitAl 
'/filII .IlÍltWr IH I.ir, , " lLtIllt "lwllllnckl'rult.U,,'1 I  .1114. 

"(lfl,to I'K" IIIHt'f'z IIlkl\llIlIhnl IR\' It\ I'ru",k 1,ldNkk 
IUl'gIU11uII''''w kortll IlIlIullilnU hidor ll� 1I11ft>Ii\llltlI!Il " ljn. 
nil!lV'rt 

\ 111. 1. 11'. \' 1 1 1. 1'1 I'Mt'Il,lorkt'nall'ii /lUII\1tCMIWK'UI", .�IIItI . 

(;.�(I,.,/fi� F"CPHI' JllnlMllrlHl' ,II" , 
. ..... , /I·"rli HIJlljnmin iir�H.r,l'tö I"H 
Ilu'ó IIIIII\,.H vnlt I'MI'u,lór ,' . 1Ir1l\" 'tl1u. 1\ �Wz(I.ltli 

1lt'lIt kt>llt'll. nrr..'.,iHrn " öl" thtlltlHi rllhM�yilk(IH"n� \M.k 
!U(\, t'i til! hirlll,dl  tl�tI"Mt'illnk 1.I\IIIn 1t·INtl! l1yl'�"t'"MI'I. 
(ItrHIIMI\�1I1 111'111 illlllt'Cn hUIJlulo1tllnnl 1'11 IlIlIhH.lntlnu 
killlrlllM�1I1 ttl1"I,llIt ,'!fU"IlM'j lillul. /I hllllhl..lllllM/lgi "wi 
glllllt t.·I't;1I " II'rl hi\'I\I"'1l1l 11'")"1')1 l'n'II IllI'II�',·rl. 

11111" ''''/' Iltl"ut .IllnIMOfI1lI·NII'I'. lI11'rl I �III:I . •  " .  1I'.,p. 
tt'lllhllr IIIl\nllJllI Bnl·ll litr. Illni,l IlII liltl IIIIHl!tn�i I"kl)
"nk ".milll ('1101 '1111 ;,11 111I .... h ,Ini ft'''ll�l'll tlhnd�!iMo' 
IWIll ÜUI1I'IIÍ H illl rlu!ltllIl II t.tll\t1thltl" 11 1IIIII{nloilllllul I r,H 
cirllll ul (ul,\ !ulntl 1I,Y0l1lnp,lhl (tlIJI\/lll�1I hidt'ritl,III', " tol. 
I{I!Ht�,I, 1'11 hllll.lI·It.hl'l MI! iMllftAIIHIIP:nIRIIIIIIII\ KI'p:t'iht. 
jut'lI ttn. 

�) II ,'fl IIH�U n Ult'lo{d h"oU\I'j (\t t (\k : 
\ III. � I I' \' 1 1 1, fil. I' 1'I1I1IIrI'l'rult·11 11Ilrlllll'/Ulnk"ug ,,11111 : 
n'l 111ft \lÓ"I' , 
J{,,'nd,·'. \Ildnt� l\1 urlt\'i'lIt'llIk, 
\/II'J. \,ilmoH. 
nl/IlI//tI 1" " 1"111111 I' 

A ll1 kl/" c8rndórst'gnok íngYt\" ,\" bl�/ 'll(lnlvo 
k li l dólll 500 ké,Jpol �1I.\toll "rj�gY"I�k"mel, 

KedYOlő rcllótolek, Fllltótlcn tl5110 .. �g OI kls/uhlrthh 
� C50nd6rs�1J1 mOlJhllhnld dr.ll, 5 (\YI jóldllt\nnl. _ 



\' 

1/1"111/ \ "drálll r' I wf,Jr ' z. or ,4'-;u-ll,k mr rt o. 1((/z� 

(1 ltnDr ' hdl. U, Qr�z:'iy'rll UJ JII dárJlJ J rif,t.MgyilkrJJIIMáU; 

\1d.;r(1f ,ri I" hJflH (It ti ttl-,Plm k 1'l f{Jp'H�lJnat IHrtullljjl(()t 

lJI·rtI I lwrr. l,m�v.!llfl1fumtJ I JS::tnklllft,tlhtJ kitartu .ltl 

�{Jn' UlUJWfltd: " Igy lll. (',' 1lrt.Jfrl.'l bJ::dm�ítft"M,ljD l (,vr'� 

',-ny riJly'f ' f-lÍJ:'k. 

�J{JÍ" , I  z"pt(�mb/'r hl, �;J" VtJ 

II Z  III ,..� I t nyll'v." . ,. (:n,lfJrll v.:i mJglJlnf hi!tIJJt. ML 
u til lj 

II m, ku', J I .  ilY.. r:�I'f'nrlfJrk('ruJ,�t IdloUlsmyúhnn : 

[mor .\fihliJy, t/oyi r t'n'nr:z, Híl IHllIín. (;';"'fJfÚ 
Jitn')", .JOI, fffl rJttváfJ "'/l fJfl ',í I MtV/ln " , r,n(jórók, (']ff'lIdiJ,. 

, . f,,. Ili' l'Iál.J:,: 

J(;.t I,tHutl "zoJg;'iJat I If·J. 

A J, w;ny'" �j If .  ('I<1.tl, I)'1I Jwtrmai )",wJl{uJafl jt.JI,.J f·J. 

Ifíllllttkk 
A m kir. 11.  .fl., f; ('n,Jf/rk/:TúJ�t ú l1oooünyMlfll1 : 
l j. /f(}fIU" 1 �'útl'r 1!1.. (Jrrnf'lItlq I !J08 HZt'rt. I I· r:1l /'H 

1111111' h'llII, ml. rJrmNHtl'r I �'(J8 "7./'pL / .i-(;D, 
A m. ku, fiL H7.IÚJHl 1''''fmdcírJu'rüJct ÁJlollllÍnV(lbnn : 
flo, (J (,Ilvan 1'1.. f,rmhtf'r l !)fJ� lIu'pl. �'- r;n, í/dO/Illi 

A JI"'rt fJrHVt'u-tő, I �JfI� \';, rJ!. 7-I·n. rl/t'flU ,\ndr/IH T. 
o: ,j,ltw'1,/:tr'i l �JfI'" Hí'!'Jpt l'(ID 1:,. Toror .Jli.noH ('í'!. ör-
rnl:,t' r l �'{)ii Z('pt 7·" n. 

f;O\'fLKI{lHi J l l t a l u rn d lj. 

A. m. hir, l JL  MZÚml1 mHmr)órkf;rüJ/lt (�JJornJínYlibfHl 
" n "lfIromí MlkJnH 1'1.. iJrHVfjl,f;W J dTk I'H IId,1 1111 I 

:\rHllí./y clI�ndőT :; drb, f O  hrm:mÁH ,tTflnyl:.61 álló I()\'�g. 
1111Ii Julu.lfJUlrlijhlin rI:Jfl.f'lfittbtl(.k. 

l f {t:r.u.HHJÍ gra ""I,t ek : 

A m k i r. I l f .  .1., f'''''nrlőrhrlllf,t álloYOltnv(lhAn ' 
11" / ,/1 , l .. tvlln 1'1., (j'HV"ZI·t;ji, SrJ /II', l;rI.Aótwtt.bI, 

1 :1('" 'IZI'T'" t IJI) NOl7(ykM(m, 
A m .  kir. I V  �Z, ('H(mrJlSrk(�TtHl$t ft..l lorn/myl"bun : \I" '�I , I  Hu11dan orHVf'zfllri, ViI/r' I' :\1Il.hionsd, I (JfJR 

fl 1111. :lfHio, ",kr.:YijZI,lIíiHöll. 

PA LY,\ J',A '1'0 li . 
t:c)' Irnllkl tUu.. lJ (lb/rY.' It.rlflIsh kir, jjÍIli�hlr, .. r,�,,{.1. I" u

" 1"<ll/kkal I tf.If, k'_mml f.llkl.tn/. :«111 kvr. �lflji;\"fH TlVlllv �Z I,,,,, /'. j r/ ... I.IU, SiI,!v )u'//'pllk,.lltJ f'5�.({dy. r/'f!Jfjk� r.iny\
·
í vh'KU. 

h/rv4n" ,k II ll>IIH""d/tj1l11 Itlr, Ilir\'IonY"1.'(,k 1II'I"k,(,l1l11. jllfl�. 
/ I I ,,!eti,l .. r bi, 1'1 f�. 

EIC' I'n"kl !!JA .. 14 luW",1 �fr, !urv/·lIy"r.l,knl<J, j'!1.fI!t,. Jr,',U6k !<fI1 I�lff krm"" , I.lIk"tlll 1;l0 kU,lInl!. :\1f1l{ynr "Yhlv 1 ... �1J/l1I tlJ 1'.1111"11, ,. ''. �('III,itkf/lllj "�/tf.ly. 'r" h,kkil nYVf ... í/.�HII. K/,r 
"{.,'Yllk /. ('mil kI r II,r\ ("v�l/k fjh'IJldl">I. l 'IUlt ,:n IJkt. 1,1, l, lll. 

TolIl, "",IKll)n' " IlIlnllll/lleb PQNt..I' 1\. tkvlrdnJfzolKI4J (,lU"" II 
I, ,'1111" II, ka .. III, k .. I',1 \I"tI, 'Hly'yvf�rI"lI, ph'lII, pnhnllyl �fll,f(, 
t'YI, fURU ,,411 " I V I  "IJI II" l,. (It thvlr,lnIJf!l/I{"t .f,r.tIlÚI. Vili' 

, havi részietfizetésre 
I Kép .. hang"" . é'jeyyzék Ing;;; ö;t;é;;.nl' •. 

I ti IH ok tríhcr I I .  

" f' II/. il I J; 1IInl" UI '1' fl IfJl,I., 111111111 I H  I n k,·r, íUI kt)· 

r mil, 'I " ,  (,fI) /I-ru fI�kIJ/q"'''' A 'J. ,m? 11"11,,11' rllhhnlt, 10 

k" ,t," II.III,d' {,I"honl.  h"nln�"H rll ,11,1, I,,),jfl ,'11 Ir'1I'Jrdll 
Il{f.ZgfsjIJ ll{hllf. J'llIIt ('I j old"',,,r :i(J.'g, 

Egy J rn"k! ftJUiI II hTJIlfll,v�tl fdr Idlr/'IHI ,I"]mi ,;dlrH')T' 
II /"kf/'�J. hll t(.. fl/,Ul:klrnl l iOI] JOlfI)TIII. Llik,,/nz 1;(11 kOTo 

)16"..\lH nYf'lv zM"11I /, irÚJiIJlln . •  "'(.g" k" z,' pJ�k ... ll1i r, ztf�ly. 

H,irflUl 1"1In'l ",M,II ,ulg"álut. Iil-rvf.ny"k 'I I,n,jup' " kir, �.Hf·lI· 

h l, I" .. , vlilll,t"n /n\ I"k elllllkf.IrM , rH'l'I. , l i  (.hr. 'd, .!.", JJ{. 
[/.('y ftJj"'JlAni tiillztl I(:.'('(.oyi , 

EIrY fiJílJpflni banári sí'lá'! \"'rulUr". r",fg�l' Ir" vf.fI\ bat,,· 

�árl I. " /lntl l,ltl Hr>rllllll. 1,(lkrll�n ... iflll k(jf"oll. \apldiJ ;! 

Off/na. \/Iwyar 1I,,·lv /,.Imll ,"Il Ir,' IlIIIl. J{/t\· '�Il'. \JlÍrTJJalll 

n'1nlllif)" ,dJMp{lnjfllJrJz J !/!j'( (Jkl, .�n,jg. 

Eu kfJl�.6HfI áUá.04 az 5. hadwl'lt.po.mncflJnokHAgnál. 1"iU,t':M 

wil k .. r"rl.8· .\1. I un k("'JI," tll.jjtf:�"fll Júflí j·hrfi fil.fottlll fl ltál.vl,o. 

I,., mM �lol"plf,I':11 Vh(oJIlI{Ulynll�I, �zfll,&lpu'r!1 lukl,órillohul'oy 

"ifV I.,·r rmrH/I,n!eorr ' I ;!f, IIr'fonB rllh(ll.Ilti l'"t1f.k. :\Ju!(l ur ,'." 

húlld n,(,Jv /.11""11 ' ir:. tllU). IIat hu\ I pr,·,IHI"zfJll("'lat. lu:,· 
luy"" " ifik, 1\1 (,Jd ho Ij'll{ az ;" h"dlclIll'arlino· .. nr,j,: IigllOz. 

Több Mí"kolaí "zQJ�j�i úlJáa fl Illrm:cz""Il.'illÍ IQ, kir. I,AnYj" 
lili, i ('nlr'lIlflll fö,.koMnúl [-'i/.-III ",jj l l�kkal InJ kf)rorJ8. Luk· 

J,':n/. pi,U/I,krd I,I.U) k"",rl1l. HuhltilJoLIJJ(.ny I;n korona. '10 urklJb
mltM Ili/du . . \fAU)'!.r 11.\-,,111 �zhban {.8 jr{lI�hfm. LI()' l\'j prhha· 
11.01,,';1111. Kr',rvi/lJI·k II "dl1:ll:tl.l,{mYlli lll, kir, tllín.\·ij�lUti l, brd,:

z(>11 16,,,knJa ffk lorú.IH'l , '111.1<1. /;,j Okt. ;la· i.':. 
Egy írnoki '11M \/(.nlfnflro8 \'uruJI'JI'}(I IOT\IDyh"tú"lÍK'núJ .  

!'jl.(,ll I inI) "" rvDtI. LII.tfll:nz ;{l,(j horoofl. .... lJ:y Hódpi/lHOlai 
""lal}. "fl lnlm n} elv i"JJIf·ntr: . . \/úmmnyt, lurrnq,"Y" f':'j"p�Djú
hD)'; ' l.l1Jl1(fU ktrvl-np:H 1'lfJ8. I:\i (,kl. IJ/, :!I! If,(. 

Egy bívat&.18zo1gai áll6" IlZ "A7.!r·'f.:-fIllli HJ1. Júrú8blrf:.4glllÍ.l. 
hu.t/. V/,tj/'kkal HOli HOroofl.. Lukp(.nz !'''('! I(,P' tl·rm/'fIZI,theni 
IflkJ� . HuhtIlJJutm"l1)" H;O kMona. .\JU'IJIlY n}"Cllv Hl.óbllO h 
irlÍ.tdJlIn. K/,r\·lirlll'k II kfmd.rr,U/i kir, ton '�o\f!zl'k olnók(,JH,� 1�11J8, 
(\'j ilki. hó I i.,� 

, 

É r d e k e s  R e g é n y e k. -; Az éjféli bosszuállÓk. r=-
..... Irlh F6vnJ Pól. '1'u(fi'Oltj rl.",III1Y, li/. Ir nll1lutllok I :: 
y AURI,Jor'lfll{ flllr II I h'QU JlZflt.nlh/.>\I.an'/!"',J. r, l!Du.lheD. 

If) IwrrlUK h" J,,·tl 1I1O�1 t/ll111: lj lI:órlllm. y 

Páris tragédiál. 
ht'l Móutópln Xnvór. J'/lrJ" horMhnu tfllll"dlJill J_ml·rtd" /'T,j,·U"HZ\t" r" gf,ny. J I k .. I,'lt,un. ;..1)4 korona 

Ilii,,,,, IrlOII , ,k korolll._ 

Páris titkai. 
Irt,. Soo Jonn . . \ 1lI'K)' vIIÚI(\·/ltO" tb.ndnlmi titkait I fIl"rto lu hd" k, ff,,,I·,,,·, I� 11. .. 1,,11""0. 1!1 kQrulIll. .!f1 fill, Iml)'I'1I "'Olt " .k !I k"TfJnn. 

A hetedik számu ezella 
Irtll Z'4001lnO Pótel'. �fefj'rltl,{, h(lnülf1J ;f'l:!iinv, km, ti" lJ, " koroDII hl'l.von mo .. t '�u.k a korrmn lifJ hil. � fj"II

, 
rrf/.I" '�N't. !,lirlll�l.l'!b IIlhl�ll, I. "jl)' nl "" "'J; ,,/1111'1" I .... lll, to, 1\ ri I I 'rm�"h� kOM"llk r .. �jI' ,\ k. "lInol ;, JI/iJrI r8l/iou)'L , ) , 'Arr� ""'W�I"[6h. �'IJ!�� n:, k, wu. Jn lill�r 1."I)�n ,ut i!.i k, .. rjj"�

I
�rI ,JIIiIJ". , 1,�r"IHlltr k61djuk H nImhI'. lu, .11 "'.w/(rt II � ul'r' �fm)'�'·,r h,Jh,,�� dih�I�" h l.ek"It1I. >.n 1It&lIlfUrl 

m'II"I'I'Hllrli, 
D O B ROWS KY ÁG O ST és TÁRSA könyll� I!rl'.kf'dé'l! 

..... Budapest, IV'I Muzeu m�körút 7, szám. 
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