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Csendőr az esküdtszéki tárgyaláson. 

(I'ég'). 

Figyelemmel arra, hogy nagyon sokan va.nna.k, a 
-kik még eskü(l!.szeki tárgyaláson reszt nem vettek, ezé1-
szeJ'űnek tartom röviden még a vád- és védöbeszédekre 
is kiterjeszkedni. 

A bizonyitási eljliJ'ás (tanukiba.Jlgatás) befejezéset követi 
az ügyész vád beszéde. Ezt követik ft védöbeszédek, 
nhina előterjeszti az elnök rezümejét. (kioktatja az 
eskücUeket), a melynek meghallgatása után az esküdtek 
hatnrozathozatalra vODulnak vissza. A verdikt kihirde
tése után fi biróság visszavonul nz itélet meghozatalára. 
II JUHlyet az elnök kihlrdet és ezzel fi tárgyalás befeje
zést nyert. A leirt tá.rgyalás fénypontja ch. Gergics kir. 
ügyesznel, gyönyőrüen megkoDstruált htiromórn..s vód· 
beszéde volt. A hallgatósag vissza.fojtott lélekzettel, 
halotti csendben ha.llga.tta végig az érvek egesz seregé· 
nek rendkívül disztingvált összeállitnsát ; gyönyörködött 
abban az ékesszólásban, a melynek Gergics nag)' mes
tere s ft mikor beszédét - appeUálva az esli:üdtek lelki
ismeretére - befejezte, mindenki szenttU meg '\"olt 
gyöződve arról, hogy az esküdtek - ha Dem is nz összes 
vlidlottnkra néz'\"e - de feltétlenül maras7,tnló ,'erdiktet 
'fognak hozni. 

Főbb ""onásokban ezeket mondotta : 
_ Három embernek teljesen azonos körülmények 

liözött, ugyanazon forrasból eredő haláln Hnnek n bűn
pörnek az anyago.. De ez a luhom e50t csak azon keve
sek köz ó tn,rtozik, melyeket a méregkeverök biineib61 

felderiteni sikerült. 
Azt hiszem, bogy II föbírgyn.his ada.tai mindenkit meg

gyö�r.tek UJTól, miszerint ezen bűntónyek titkos rugójll 

t'gyediil a kapzsiság. üzleti vci1lnlkozds. GElTZSan Mária 

nom szabott ;irnli ruehett dolgozott ; il mercg nnl minclig 

il vevŐ nnyagi viszonynihoz alkalmazkodott. 

A vugy-ontalanoli kevesbbé feh'ilógosult társildalmi 

rétl'se legbiztosabb tn.hljn a mÓl'gezeseknek. A s�em'e· 

delvtöl elvakult ember nem mer csekóly ponzel't ölni, 

mo�t szaroe elött nIl II bitófa. ne ez a minden ümberi 

err,éahöl Idvet között némber nut sero törődött egy em ber

elettel s tottét nem is igyekezett valami nagyon titkolni ! 

1'lasitást adott ftiigyfoloineb, mikép hasznóljók azol, 

-nz orvosságot, a melyet nyomon követett il huMI. 

Kétséget kizá.rólag meg lehet tíJlapitani. bogy Kisteleken 
volt egy olyan hely, fi bal olcsó pénzért bárki it; feltét
lenül ható mérget szerezhetett be . . .  GensRn l\Iária 
boszorka.n�·konybó,ja "olt ez a bely. ]-1,1 lJlllakillrk ufjában 
trolt vrllaki, csak � 11[m�i Ilé}ji� -hcz kelleti /ordllhlia s a 
p"l'patvar arzénméreggel hatásoSRn be yolt fejezve. 

A vódelem már II tárgya1ó.s során is különösen �·i.JIIelh 
Mózes őrmester és Pálinkas Jánosné vallomnsába kapasz
kodott. NJmcth egy igtu:i csendőr szivósságával és köte
lességtudásá.\·al oldotta meg nehéz felaclntá.t s hogy e 
bűntény felderitésében éppen Pálinklisoét használta fel, 
mert öt találta ene a legn.lkalmasabbn:tk, az.t ö neki hibá.ul 
felróni nem lehet es nem szabad. mert ezen a toren a 
nyomo7.ó csendőr sarját belátasa szerint jlir el. Hogy 
Pálinklisne nem valami Jiorrekt uriasszony. az teljesen 
irreleváns. 

Jellemezte azután az ügyesz a többi tanuvallomasokat .. 
Elövczettettiik börtöneből SZ('1·("liCsé.� Fek.e/r j *el'at fl, 

Idről az ujságok azt II birt tel'jesztették, hogy Gerzsán 
Mária elötte beismelte rettenetes bünét. S mi törtent ? 
Idetíllott. hogy ékes vallomást tegyen Gerzsán Má.ria 

fÍ1·laUaw,á!lúJ'ól. Ez a női bandita beugrattu az ügyész
segel. Huszonhárom evet ült má.r hörtönben ez a nó ; 
elég tapasztalata yan tehát ily ijzereplésre. Nyih'áu\'sló 
czelja ilZ volt, hogy tamwallomásitntl ft biiszkélkedjek., 
ravaszul azt akarván bizonyitnui, hog)' a I,isteleki halriJ
bába 01)' távol áll ettól II bünilg)'töl, akarcsa.k a római 
papa ! 

Az orvosijzakórtókot arra uJzve faggatta a " édelem, 
bogy bár nl'. országos ",egyes? - a kinok szaktudása 
elött mindenki meghajolni kénytelen - a bullarészekben 
talált ugynn 8l'Zont, .meg l)cdig ullnyit, ft, mennyi egy 
ember életének kioltnsarn teljesen e]eg .. mdő, nem-e okoz
ha.tta exhulUtlltllknáJ más l.öl'iilmEÍny n haltllt ? 

Ez épp�n olyan, mint II milwr az utszélell holtnn 
tnlálnok egy embert. a kinek golyó VilU a husába n s 
mégis azt kérdezik : ugyan mibe ballHttoM bele fl szeren
csétlen :> 

Az II kör(il'meny. hogy a l.:isteloki hlllottkém. a Idnek 
tnlnjdoukepelli foglalkozlÍsll éjjeli ór, IlZ egyik llnltU
esetben lli:kól't álh\.pitott meg, teljosen lényegtt:'l�n cs 
Mnlrólag egyliltaJnn nt.\m hathul. 

Ebben ft, búnperbon szrinnlomrn, e.rzél\Ouységrc. ir::,rn
lamm Ilppol1álni nem lehet. Itt n �ú\"Ilt.'k csuk il? a 

_ _  ... H')d 
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!-iZl'np jllthllt. hogy .. ajoÁlju ilZ t'tpUi'ztu1t�lillt, II kik 

.c ... UE'llt,te-- kinoh kiiziitt multak. Olcsó volt liI",h'h.kt'D az 

eid, nkárcsak a - ron,:o', 

Kért ID önöket ft'jl'zi hl' aZ Ut.t'tf;�Z a;t, l'""kufltukbt'z 

intezw !Oza'nút /eyyfllf'1.- iy". �ríyfJ:;. ,le 1';:Í!lortt Idrái 

('/IrIe}; (( bú"pcflle/; ! 
Délut8.n három órakor a vetlóbl'szcdekrl' kN'ült ft. sor 

ElhÖOt'k /If1.�:fÍr dr. (�en� .. an )rária vúclójt> s1.o1nlt f�l. 

redői ti!"ztet az egés1. hirgynlason át tl,ljt's odnsthb!'sl -

mODcThlltni túlstlgba meno rigorozitcl"isal teljesituth.·. 

Támsclta a vedelemre hlttnin)'os tanukat egyenként és 

összevéve ti túlhuzgóeagánok tulajdonítható, ba neID tu· 

datt annyi .. zimpahát kelteni, A. mennyit fárs(h;aga révén 

megérdemelt VOlnll. 

HeVC:-il.n megtáIDadta S,;metll ormestcrt, mint hivata· 

los c{p'ént lj kijf'lentdte, hogy tulajdonképen a rátár· 

gyah1.'1on semmi helye, 
Az emberi lélt'k dldaktusniról bCl'izét Az embt'r -

folytatja _ rendszt'rint élő t>mberekkel viaskodik ; Kis

telt:kun azonban nt.rocsuk elenn embur vett� fel a küz· 

delmet rch.haratjóTal. hanem �l'git8egül hi\'ta fi boltakat 

ih. Egy névtelen levél alapjón indult IDeg a hnrcz, a mcly 3 

cIDh+:rt juttatott II \'ódlottak padjánl. a kik minrl ft leg

Tettl'netesebb búnnd, gJilko .. �á�gal vannak yádoha. 1<� 

gyülölködó harcz biret nz ujságok I'1.etküldtek az t'gész 

oruágban s védenczemt:t ma szeles ez ONzagban min· 

tl+:nlii • halálbábri _-na\i., szereny, mondhatni nyomorult 

la\i.ásat _bos:od,úl.ykol1y/u; ot-nak titulnlja- Ellenszenv

nl \'jt;l'.-lt+:tik mindenki uaDta. akár lsmerI il ylidbeli 

c�t'lt.kmépyt. akár Dt'm. A. frappáns 1oi7.IlTakkal (lobálózó 

közvélemény reám is csapott. a mikor Gerzbán )lária 

Tédelmét elváUaltnm. holott en htennek tetsző munkát 

vp�zek. a mikor II bizl'rleméllY ,ildo:."trít védem. 
lhromszoro!o gyilkossággal van "á(loha (jensán Mária. 

Ám PO i�az Yilábritásbao akarom a vád és védelem tnouit 

Önök eli: áUitaoi, tiHztelt eskü(lt uraim, kérve Önökot, 

bogy Csaki8 az iguzsaghoz hiven mérlt·gdjék. hirálják el 

az ügyet. 
Az ehlő és mondhatni fökoronatanu, Nfmeth 

}[ózeB CHenrlörÖrm�&tcr. A2. ő foglalkozása : mú/dell· 

k';pell biil.ölSt ta/ti If/i. lIo�1!f II sojflL e/őlnenelelit bi:-to
lSit.ojo, hogy me>ltpTrP a" lIK .... úfi a ren/e/dó nÚz/llflllúiL. 
A c�l'ndöri nyomozÍls alapja tehát nem Il�het mindl'n

kor j�azké.gOB, czclja pedig n hany. annyi féll" Németh 

)[ÓZl:S Páhnkasne által védcnczornet kelepczébe chaltll 

oly m�,do�,
_ 

a
.
mtoly oélkülöz minden tlmbcri tisztt'Bt;é-get. 

Dc mtt torodlk I:'zzel a c!;tondór '7 rfisztefoifi('g ille, beCHU· 

let oda, ó kivetette bt\\ójat Gerzsán �[nrira s czelji\t ol 
akarta �rni minden áron. l"ulhaRznlÍ.lt minden t'szközt 

váloga�1I nélkul, hifi'Z(:'D .ezól !:IZt.'Dtt:Riti az e);zkór;ólieh: 
Egy m�hma�:l.ilt lllhajtá\o;t\val gyanut,jitott tL\"szonyt hérlllt 

fd _�pl(jD.-nnk, li kit p('Dzelt it;, chllkhogy b1:sz\'f(·zlll's· 

h1:D olyan bizonyitekolmt" a melyek lizt.'rintl;l t<légfH'ge

I'If>k ahhoz, h06'1 �f!Y ccldlg büntctl�n 6lőéllltú 60 en'S 

, lIla fá J' a fCJ'c' ne léto�ázzék, hanem B ' bas1.Dlll)on azonnal e r  e tv as t ' l l  ' t 
m.ly \o P'''' .laU a I,.makao .. bb m; o,,;n" f . f. 'á 

. -p as 't a 
Khtif R 

I) ,8 ej UJ It elmulaar.tJn - Á rr • 
I _ cre(.vö.� Tn mil...; R'ytigYlterén H 1�IH.""t.Cn O 'k 

' I m, n. l.�O. Kaphat6 minden gyógytárba.n. 
• ,..,,010 u. tal a.]6.uha B6. d b . . rom o ozu6.l 10gy. poetai ezé.llitb. 
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tanuk szertllmcs, ltlder asszonynak festettek le s ezt 

az ilyen tárgyalli.!'>oknál szinte döntő erejü tenyt sze

piteni nem labet, még azzal az ékessz6�ó.ssal. azzal a 

közvetlenséggel Stlm, a maly kiváló tulajdona ennak a 

neves ügyvédnek. 
. 

Beszédét a következőképen fejezi be : 

_ A mikor védenc zem Bargát a tisztelt esküdt urak 

igazságszeretetébe, jóindulatába aja:y.lom. kéne 
. 
kére� 

önöket, gondolják meg, hogy az anya gyermekeit, ket 

szerencsétlen, !irtatla.n és ön magukkal még tebetetlen 

gyermek pedig természetes támaszát, ápo16ját, édes any

ját kéri vissza önőktől ! .  . . . . ' 
Kötelességemnek tartom még megemlékezDl PtJka! 

Elek hiblabiró. elnök rezűméjéról, 8 maly kiemelkedő 

momentuma e nenzetes tárgyalásnnk. 
Szép szónoklatokban bővelkedett e tárgyalás, de ez ft 

rövid, alig 15 perczea beszéd a. maga egyszerüségében, 

keresetlenségében mégiS frappáns hatásu volt. A gyil

kosság definiálása, a búnsegéd, bűnrészes és felbujtó 
fogalmainak magyarázata oly mély jogi tudásra vall, a 
melye� végig hallgatni élvezet volt és ezt az éln�zettlt 
tlgyedül csak az a tudat rontotta meg, hogy a tárgya
Ilia most jutott ahhoz ft, fordulóponthoz, a hol eldöl 
bárom embernek élet-balál kordése. 

Az esküdtek verdikt jét és az itéletet a bevezeto sorok
ban máJ közöttem és ezzel befejeztem közleményemet. 

• 

Mint minden nagyobbszabásn tárgyalás, ez sem nélkü
lözte tenneszetesen azt az osbumort, a mely ft. magyar 
népnek sajátOSSÁga. 

Egy nagyot halló any6ká.t kérdez ki az elnök. Erösen 
kell kiabö.lni9., 9. mig megérltltí veje a kérdést. Késobb 
kiderül, hogy az 9.nyókh ellen sikkasztás büntette miatt 
búnvádi eljárh "9.0. Valami adóiigyben ugyanis fog}&
his volt nála, de nem fizetett. Arveré!ire került &. dolog, 
de a lefoglali tárgy.knak mar csak a bűlt belyet talAl· 
tak meg. Az anyóka tudatlan8ag6.ban eladta azokat. 

�Emi szólt az elnök magát az ügyeBz úr (tör-
téncttlsen ugyanaz az ügyé:lz szerepelt mind a két ügy
ben) sikliasztás büntettéHII vádolja ! Az anyóka a !:Sik
kasztás alatt az ö fogalmai szerinti becstelenséget ért 8 
f�jc8ó\'álva.. igazi, hamlsita.thm �szögcdi. tájszólt\sban 
rezignáltan mondja : 

Ób ! a szömtolen ! n. 

ÉRDEKES NYOi\iOZÁSOrr. 
A :.I<l4 " itykés szoknya. 

Irta :  MdtM -'fiktó, roru6rmf'lIfer. 

nz lett. Még pedig, mgy a disz és feltünel:l i.r{ll�ti elö-
t tből "agy cSllk, hogy felismerheteUenné tetessék, ,zore . , 

l k·· .. lt t tt ' 
3 \-1. drb szines porczelltinpitykéve oru erem e ezve 
olyan diszes szoknya lett �elöleJ bogy ma�a .. lL más: 
h-ülönbon igen szemreyaló CZIgán)'1Denyecske JS unneplo 

ruhának szánta ezt a nem igaz uton szerzett ruha-

darabot. 
bb II . .. k A csendőrség azonba.n, ez a legD�gyo e ensegu , 

eppen akkor, midőn már szülöCalujt\ban .
akart benne 

diszel.gni, boleavatkozott a dologba , a Juh legnagyobb 
szomoruság6.rn, még mielőtt a roko�ok IS lá.thattá.k 
volna levettetto vele és elkobozta a dlszes ruhadarabot. 

De
' 
még ennél is nagyobb. baj volt az, hogy nomcsa:k 

ft, szolroyát, hanem az annyira keJlem.�s szab�dslÍg�� 18 
jó ideig nélkülöznie kellett, mert a rnJok der�tett tob

.
b

renclbeli betörést3s lopás és egy gyermekgytlkosságert 
yaló hünhödes végett, társaival együtt, a szolnoki kir. 
ügyósz,égboz került. 

A szolnoki kir. törvényszék esködtbirósága a több
rendbeli snlyositó körülményekre yaló tekintettel) a 
reszben baismeréssel, részben pedig a búnjelekkel és 
tanuvallomásokkal beigazolt büneselekményekért 13 év
ycl hosszabbitotta me.g Juli életét. Szerelmesét ; a vele 
csak amugJ czigánybiten éló Bozsányi Feronczet pedig, 
nehogy ez idő a.la.tt htitlen lehessen a. minden tekintet
ben hozzáillő czigányszépséghez és mert a bűne it:! na. 
gyobb volt, 15 évig tartó fegyházra ítélte. 

])e fegyházi ellátásra kerültek rajtuk kivül a banda 
többi tagjai is, a mennyiben idősb Kolompár Jnli két 
é,· három hónapra., idősb Farkas András hat évre, IJa
katoB János pedig nyolcz évre lettek megfosztva az 
nranyszabadságtól ; mig orgazdái k :  Eszes Rózl\ és Csiz
madia MlÍria hat, illetve nyolcz havi börtönnel búnhőd
tek a vflgyonbiztoDságra káros cseltlkményükert. 

Ezeket előrebocsátva, a következőkbon i!oimel'tetem 
ennek a ezigánybandának elitélése alapját kópező s két 
hét alatt kiderltett büncselekményoit : 

Mult év április 2-án panaszt tett Scbönliebl'T Gergel)' 
czcglédborczeli lakos az irsai örsön, hogy }akt'l�flba az
nap virradóra. ismeretlen tettesek a kifcszitott abla· 
kon ál bebatoltak o onnan 140 l( készpénzt és �.t;·t I{ 
értékü ágy- és ruhanemü.t e.lloptak. 

Mt'gl' mlitl'tto panaszos még azt is, hogy ugyanakkor 
éjjel s valószinült:lg ugyanazok ft teth'sek " 'oIC Györgyné 
é� Szalkai AndrÁs ottani lakosok lllkásliba. il:i meg
kiscrelték ft betörést, dc mind a ket helyem észl'l)vetlrk 
8 elriasztották őket. !I0gy a tettesok kik lehottek, arra nézve panaszosnuk 
meg �11(kor semmi gyanuja nom volt. De, bogy mrgis 
mondjon 

.,'alamit az oz irányban hozzá intézet l kérdóbn" 
h�t me&,Jeg)'czto, hogy csakis holybeli éH ftZ Ö lakás 
VlAzonyniyal ilnTlorős egyének leh�tt('k fi botörök mert 
amnskénh new L\1dhatták volna. hogy ők fi holső 

'
szobó

ban a
.lll�znak R hog)' az ettől fL konyha által olválasztott 

utezal, \Igynovezett tiszta szobában éjjol bcnki Hl�m szo
kott lenni. 

Soha:'e bitte volna Schönlieber Gergelyné ezoglédbercz�li lak?s,. hogy nlamt>lyik dunnaczihaja az ifj. Kolompar Juli unnepló ruhája leh�ssen valamikor. Peclig 

HOn'ótb Markovics Mihály örmesh1r, örRparancRnok l·zzel. az ór�:vel 8ze�ben inkább kóborc1.igányoknt 
f{y8mtott ft bUJlcsell· kmcny elköwtéHé\'t'1 de nom altar
ván ttibh szót Bzaporitnni, l'lbocHátotto.

' 
panns?:oHt II I� a szolgálat dőirnsii.boz fogott. M�g Jobllnn meger6sitetto IIOl'vnth órmústorl a czjr:ntOk el�e�i JO'nnuj�ban a kevéssol kÁHóhh odnérkl'zotl p oszelel Járor DZ n JlIlentéRo, hogy pár nappal lllóhb 
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mórez. 3 1 -eD fl tÚlliósulei határban elkövetett három 
rt>ndbdi betörel'l'8 IOI)Ii�ban nyomoztllk es II mnr addig 

megallapítottrak alapján. szintén kóbor cziglÍDyo�at R.r�
nusitanak a tubbrt'ndlltJli rubilnema, bor, páhnka cS 

sl'rtesbos ellopá .. ávaJ. 
A to'\ábbj bt:szelget�,;, soran szóbajött, bogy márczins 

bó �ege (�lé volt ugran (:gS crigánykaradn a tápió
szelei határban, d,c azokat. miután igazoltá.k. hogy a 
szomszédos .Táno:'ihicln közI:3:egbc valók és summiféle ide
gen dolgot nem talliltnk náluk, már a szóbanforgó lo
pások elköveté,c dótti Dapon, a köz�égük batárába való 
áthurczolkodAsra utasitotti\k, mire azok mjDdjarl (dl is 

készültek es ,Jánosbida felé eltavoztak. Szerintük tebát 

t'zeket ro'anu nem terheli s ök egy, a pusztavacsi batar 
felé huzódá czigúDykaT8xtlnrál ertesülyén, azt iparkod

nak felktlresDi. 
A. ket járór ennélfogva kel különböző irányban táyo-

zott el IronróI. 
Hon·l'lth órml'stcrt a Bcrczt:len megtartott belyszini 

szemle ttlljt·;;tm m",ggyö2ole s.sannja alaposságárÓl. A Sr.:bön
lieber ;ig\'a végénél ugyanis egy 'föröscsikos, piszko8 l.�tO b
kt>ndót talált, a melynek .. ajátságos Cöi>tösbüdös szaga 
mindjslt ellirulta, hogy esakis koborcziganyé lehetett. 

Nem is hallgatott toyább a panaszos és ncjtl beszt-]
getésefl:l, a kik akkor már a köz�égbeliek plctykálko,lása 
folytán, egyre-másra jelentettek volna (ljl a helybeli 
g'.\'snu!i egyéDt!ket. hanem az ellopott tárgyak menn�'i
seget, minő�égd és értékét pontosan feJjegyezn�n, a 
községházahoz me.nt, hogy az e]öljáróságnál erdeklődjön, 
ho� a nspok�sn Dem hallottak-e hirt arról, hog.'" a 
batar 'falamelYIk részén k6borczigánvok tannízniLDak. 

Az olőljárósng azonban. és az épen' otthon' 'folt pusztai 
kézbetütö 8emmiféle értesitésl nem adhatott mert 
mint mondtak i1lunröl nlÍ10k j""ltmtest ne� tett. Sze
ren�!'>ejökre még ott16tük alatt bt!erkezdt egyik mezöőr s 
el�ol megt�dták, hogJ az tdózü napon a Czegled (",le 
é�O b�tarresztln. a hatardomb mellett, egy czigány kara
van taborozott két kocsival. � júrőr enqélf.ogva. abban a reményben, bogy azokat 
�eg ott talalhat]o. vagy bo. cl is mentek, útjuk irányA
f?l

. 
a bel.\· ... zmén l's�tll!g az ottani tan�T;ik között erte

�ltest kapha.t, a batár jelzett réözébc lo�agolt. 
.ltt azonban már c!'\ak a. táborozó belyet találta. czi

gs.nyok I�ém .. yoltak );��ol.. ,8. homokos batáruton pedig, �IYel. mar tobb kOC"'l IS Jart ott, nem lebt'tett megá.1la
plt

.
aD� . . hogy �l'rre m

,
ehettek el M miw) a közeh tan}ák l.��os��.ga. Su laUa eltllYOZ8lSukat, n);I.áDvaló volt, bogy eJle] tontek el onnan. 

. 

hogy csnl..-ugyan kóborcziganyok a. tettesek ; .és az is. 
bogy csak öl \"ll.nkos� es ket dunnabuzlltot nttek ma· 

gukkal, • többi ból pedig kiüritetlék, illetve áttöltbtték a 

tollat o. saját vánliosaikba, illetve dlowonlkba. 
)ljutan pedig káros előadása szerint .egyszinü huzat 

, oH mind. a mil a czigaoyok magukkal vittek, egy hozzá 
ba�on1ó. de oem a Jopottak kőzru való ninkoBCzihát mn
gához ",ett a jilrőr es elindult a kara,"án fejkeresésero. 

Itt megjl'g,yzem. hogy a tápioszelei őrs fentemlileU 
jlirörétöl, valamint később a berczeli tanyák között szer
zett órt(.'�Ülé!:iekböl kÖvetkeztet.e. a berczeli lopost el
köretö czigá.nykara:van azonosnak látszott lenni a. j ános

hidainak mondott czigánykaravánnal, mert ezek is két 
kocsiyal yoltak s lOTruk leírása., yalamint a férfiak és 
nők �dmána.k megjelölése is teljesen megegyezett 6zoké
laL Ynló:;zinünek látszott tehát, hogy azok Dum men

tek l'} ha.za a járór által emlitett időben Jánoshichira, 
ceak elhuzódtak az őket tova utasitó járőr figyelme dő, 
s utan még akkor éjjel a tápiószelei határbeli lopáso
kat elköyc!ve, a berczeli határba huzódtak át, inne.n 
pt'dig n berczeli lopás eJkövetese utan talan haza "8gy 
má; irányba �ettek az utat. 

A. járö� ennélfogva abban a reményben, hog)' a sok 
lopott holmit bizonyára nem fogják hosszabb ideig 
lDagoknál hordani ft czigányok. hanem esetleg otthon 
le"ő orgazdáiknál erlékesitik vagy elhelyezik, elöször 
Jánoshida fele indult, gondolvim, hogy harmadnapi 
cltávozásuk óta n� á.r hazaérhettek a keresett czigányok. 

Ehbtm a rt'menyht'n azonban csalódtak, mert mór 
Tá.piósztllén, az eközben eredmény nélkül oda bt'vonult 
fentl'bb emlitl'lt járörtől, miutá� ezek bevonuhis előtt 
J�lDo8bidán is jártak, ertesültek, hogy a czigányok ott. 
nmcsenek, Hőt az ott szerzett értesülés szerint pár hét 
óta. oUhon ntlm is voltak. 

' 

A járőr
, 

�ehát yisszatel't az eredeti kiinuulnsi pontra 
� ft cZtJ,::lt::w. �anyák között pllbntohll, rájött. hogy a 
hreMe-tt CZ}g'lnyok a beTezeli batárból arra vcttók 
útj\���l, onnan pedig rövid tarlózkodás nHm a nagy
kőrob} határlJB. mODtl'k át. 

igy ny(lmo��k azutiLD, boI e-Iveszlve, h ol újból mcg
t�lál\'l\ ft.

. 
cZlgany?k. nyomait, Tiszafölrlvl\r, Vezseny. 

H�olnok, �Jl-Ir..ábZ, Taplógyörgye és Tápiószentmlirton köz
se�l;\k halaralban, de mindenüvé késön érkeztek s cHak 
� t��oroz? helyük�� t,alálhatták fel a cúgányoknak. 

, 
A jó.rör, mint �z már rendesoD Rzokás, szétnézett a tn\J?roz6 lwl

.
yen es kömyókpn, kutatva valamély yéltl\ltmul otHI...h-!jÜ,·U hÜlljol után miközben a k'· eli' . . tó 

fóld '  , ' . , ' oz szan -o
.
n. UJ ft"�S nyomaít ferlez"ón (el, szuronynyal é� �rd)lilkkal . lllHZktdgalni kezdtók ft frissc," 8.S'Jtt 'fOldat. 

• f'�lt1peté:mkrl' �gy . vánkoshuZ(lt Harka került elő onnan maJ�l pedIg II kÖZl�h tauytiról bozott aHÓVa} to.fibb ó.�o� ��
}
�\ � \� du.rah vl.mkoli- é� egy darah dunnabuzlltot taa II e. o a nl·T? I.H Da,:tyon mtily gödörbun. 

h 
A

. 
nalok hovo )L'J.':yzE'tekböl miniljá.rl rajötl u. járör �.g) ... zek ll. }WI eze Iről lopott ú �'Ynt!müt'kböl vo.lók . '. rUlsml'rtf'k Nhonhl'bl'r � f l _ .  ' .

. PJi 

közspgb" he�zánitott6.k 
II 10 e!'ege IB, ft klkh('z l'zekl't a 

' egre J8, az uJb�J .. felfedezett nyomokon. jobban 
mondv� a tanyák kozotl nyert értesüleBl\k tiltal meg
Jl.!loH Irányban h810.<1va, több mint til. napi kcrci:lét!, 
p�D8.tq18s utá.n, Jlinosbidán meglepték a keresett '\8ra
,,�ut. Atmotozták kocsijaikat és holmijaikat, dc a. hiányzó 
v?D.kos- �H dllnnabuzatokat nem találtá.k köl.tt\ sem a 
ttl.plósz,-,ll\1 határból ellopott holmik közül Dem volt 616-
talál.blltó egy !;c: .Valószinünak látszott tehát, hogy ha a 1�u8t, bort, palmkát elfogyasztották is a közol két hoh cfla\'ar�ósuk alatt, a többi Jopott bohn it különöscD a B�rczelröl elhozott t II " ' 

o nagy reszet vagy C8fL.VnrgnR közben valahol ,'agy csutleg már Ján gb. ] .  tt-levő orgar. hűk ftl é ték . o le Iln, az o 
• 11: ,( . II r tJsllattek vag)" t"lrejtették lJllnDó.ik PS · ... án osal k tómotlok, sőt túltömött(\k V"ol�k u flO ��

Y
��

l!
al�h�lI. tallilt sokfÓl. tol! közül a horcz.li �ro; 

Az elötulált l'm,· l,ünl'eltkböl t h ' t  ··1 ' . tc' ft n) l l"nm' alo holt, 'E" 
k
ll! 'u8mer� semmikop nem ldlett'.tt. ZI' ntán RZt.'Incl)· t ' l " t '  . mo ous a li ,'ették a karaván tag-l"' • Igy tat.lthk me J{ l II ' 

g o omp r JOtiD az egyik dllnnll-

f FI G�:n�!:::�,�:�,:1.E!.� S !  
R aD"nerl, amig 

E I  CH ALADÁR m ....... .. BUDAPEBT, vmJc. WEP8ZlIf-l- k4 .. lt6 :: �·UTOZ6. SI? 11.'m.. 
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huzatból csinált és 344 pitykével diBzilet! szoknyát. 
S pá.c ez teJjeS"en hasonlitott fi járöméI h.Wü vánkos· 
buzathoz, sőt egyes részein az új vo,rrastól elütő régi 
varrás is  muglli.tszott, mégis mindannyian tagB.dtilk. 
hogy az a berczeli lopásból származnak es nem ismer· 
ték magokénak a helyszinen talált zsebkendőt se, pedig 
holmij a.ik között még barom darab ahhoz hasonló zse,b
kendő is volt. Szóval tagadták a berczeli lopás elköye
tését, valamint a többieket is. 

A járőr mindezek daczá..J.-a őrizet alá vett� az egesz 
karavánt s mielőtt velök nyomozni tovább indult '\oma, 
fi h elybeli lakosság körében puhatolt az iráut, hogy 
vaunak-e és h a  igen, kik lehetnek azok, a kikkel a 
czigányok otthonlétükkor bizalmasabban órintkeznek. 
így tudták meg, bogy Eszes Róza és Csizmadia hlári 
ottani lakosok a czigányok bizu.lmasai . 

A.z ezeknél tartott házkutatás azután meghozta az 
er�dmény további részét is. A hiányzó v!Í.nkos- és 
clunnabuzalok, a toll nagyrésze, továbbá a tapiószeJei 
lopásokból származó suba, csa,tlóláncz. stb. mind elő
kerültek itt s a két nő be is ismerte, hogy csakug,.var. 
idősb Farkas András és hirsaitól vették meg azokat egy 
na,ppal előbb hajnalban, mikor azok Jánoshidára baza
érkeztek. 

De kiderült még itt egy, a betöreseknél sokkal súlyo
sabb természetü bűneset is. 

A. két orgazda ugyanis abban a hitben, bogy a czigá
nyak árulták el öJiet, hogy viszont mogboszulhassá.k 
magoka.t rajtok, bemondták ft jó,römek, hogy a czigá
nyok az ifj. Kolompár Jnli egy beteges kisfiát pár 
hóna.ppal azelőtt, a jánoshidai és az alsószentgyörgyi 
lln tároknnl való táborozasuk alkalmával elpusztitohák 
s ott valahol 0Iasták. 

A czigányok eleinte tllgadták ezt, elo mi,,@l nem tud
tak igazolni a7,t, bogy fl. höbb�k áHal ismert fiúg.'"tlrmel�et, 
ha mint állitották is, terméBzetes halállal meghalt, boI 
temették ul, Horváth őrmester pedig figj'elmezil·tte őket, 
h0:r.v ha músként nem, fi, jelzett bely és környéke fel
ásatása mellett is rájok deriti ezt II büncse.lekruényt. 

Ifj. Kolom.pár Juli beismerte, hogy a ,tád C'sakugyan 
igaz 8 hogy fL kisfiút, miután az nem a. veleélő ,Bozsá�yi 
Ferenoztől yaló volt s folytonos batege8kedeso mla.tt 
csak nyilg volt fi. nyak"ukon, egyik éjsz�kn.,. mikor lopni 
o.kartnk ulOnui s fi gyerek folyton sirt es nem_ aka�L 
tőle tllmlLTadni, Bozsányi előbb vele akarta eJpuszhtt&tm. 
de mi"el 6 elTe hajlandó nem yolt. s rászólt o. férfi�-o, 
hogy pusztitslt el Ő, ha meri, az a föl��e dobta it SIl:Ó 
purdét es barom Jövés�ol szótlőtte fi fej eL Azutá� pedIg 
még akkor éjjel, � halá.r]fő mellett elás�ák. SzerlDte az 
esetnek szemtanllja volt az egész kura'Van. . 

Ezek utan végre Bozsányi is beismerte a YlÍdbeb cselek

mény clköyetését és a többiek is. hogy
. 

annak sze�
tanui yoltal{, de mert - szerintük - us! SL' sO.�l1lg 
élt volna mlÍr a beteges gyarek és �ozsÁilly l bosl'iujatól 
js féltek, hát mindannyian elhllllgattak az esetet. . ... 

A szolnoki kir. törvónyszék k.irendelt �rYoss�akertol 

jelenlétéblln, It jelzett bnhirkönél meg IS tElhlltá� , il 

gyerek hullájt't,t, jobban mondva má.r ?snk fL, CSOlltJl1:t
: 

me.rt a test IáO'yreszei nkkorlÍrn már Dund elrothn�ltak , 
ft koponyán a:on han II bá l'om lövés llelye még ketség
telenül felfedezhető yolt. 

Tizennégy nap telt el, mig HOl'\'áth őrmester es t,árBa 

a fáradhatatlan kitartá.ssal vezetett nvomoZfÍ.s során fi. 
kUlU\',Ln IJünlajstromlÍ-nuk összt;á.llitáblihoz szi.ikség/::s ada
tokat a fClltibk szerint összegyüjthetie, a bűnjeleket 
beszerezheUu s ennek alapján ől,et ,lZ igazságszolg<.ll· 
tatásnak átadhatta, De hogy szép eredményt értek el, 
az tagadhatatlan. 

Közismert tény, hogy a búniigyi nyomozlÍ.shoz, ha 
azt sikel'tlsen aknJ:juk vezetn i és befejezni, soli tÜItl
lt�mre, erős kitartásra, lépten-nyomon újabb loleményes
ségre es fáradhatatlan teni,kenységre van szükség_ 

Kétségtelen, hogy ennel a fentebb ismertetett nyomo
zasuál, eme követelmények mindegyike, több·kt'vesebb 
mérték,ben s a maga helyen es id0jeben kellően érvénye
sült. Es csakis ezek érvenyesüléséDel;: tulajdonitbató. 
hOg)" a két hétig s két vármegye területén, több mint 
1 0  község hatál'ában csavargó s továbbutazúsruro. min· 
dig éjjeli időt es rendesen járatlan dülőutakat es úttalan 
területeket ,á.lnsztó eme czigánykamván elfogása sike
rült ; valamint az Ü" bogy, bá.r a búnjelek fontosabb 
részeit elég idej ök volt részb�n elfogyasztani, részben 
ela.dni, illetve eredeti á.lIapotából teljesen megvál toz
büni. mégis a.zok nagyrészét elökeritbették és azzal li 
tetteseket reszben boisIDorósre bir baU tik, részben pedig 
tagadásuk ellenere is megdönthetetlen bizonyítékot szol
gá1tatbattak bo azok bÜllösségéuek igazolasára. 

I S M E: R E: 'T'E: K .  

A kellelues illatok haz,ija. 
FrancziaorszAg deli részén, eszllkIa Cnnnestől, a Föld

közi-tenger fölött, meglehetösen védett helyen fekszik 
n csodálatos középkori Grosse neni városka. Ezt a 
vnroská,t, hol a ködöt alig ismerik s a napnak sugarai· 
bau IiJlandóan llitható il kekeJö eg, itt ft, hóval födött 
Alpok hi.bainál, választotta lakóhelyéiil Flóra istennője. 

Gril.SSe lakói egész éven át szorgoskodnak a munká
ban. Márczius és április hónnpba.n virágzott az ibolya 
és jonkilia s ekkor az ibolya. yinigából yalllmi 900,000 
fontot kell ö8sze:r.vújteni, il .Ionkilúiból (ntÍrozisfele 
vüorrfnj) megközelitöleg 35.000 fontot. hllijusbau es 
jl1ni�sban a rózsa szezonjl1 kö,-etkezik, a melyekből 
3,300,000 fontot szednek össze gondosa.n át\�izBgá.}yn 
minden \'.irágot, bogy fi szinnoI, el"úJ.8 .. sztnssanal, ft káros 
termőktöI. Ugyancsak május és junius hónapokban kell 
összegyüjtoni 3. narnncsvitligot. melyböl Yfig.V négy millió 
fontra van szükségök. A narancsvirlÍg szedése veszede
h�mmol is jár, mert ily tömog összegyüjtése sokakat 
kimerülési lázba. boz. sőt halálozási esetek is fordul
nak elő. JlUlius és julius hóullpokban kell nekik 4·5,000 
(ont kakuk füvet s ugyanamlyi rozmarinot összegyüj-
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tc I 1 I j n U! ,dl I wutU:'HiZedl;'ij ldtjl:l i�. Augusz- ! I:Jzb.(;;';uhu, tUlluunall)"ozzák II külsü okokat, m�lyek o. 

tus '- Z";lk Jlbt'rh .. Jl gyüjti)'; II tabaruz:.iü . 1.40U,01l0 nmgok uuvt:ll�t befolyó.solják. mdgligyelik , ll  h�mér8ék-

fontl, J8.zmmt l :IOO,OUO font l b 8. kerti meg IDli-ifeh: h·t�1t u nt!dvH�B�(1 fokait, az elektromossag, nlágosRng 

Itl'l'DJuUit. �tt'ptl:'mbH és októher hónapokban 3 virag- r!; ll' talaj batását. Szóval igyekeznek a h.ik,Hetesl·dés 

,.nul bcftlJlzOIlik a. ku�:.zla gyüjt"..; ;Vt·I, mclyböl >;zin- útján buladni. nl' ElZ az igyekezet még más okban is 

ten valaml lill.IIOO lfmtot kdl Ö8"iZt'J!) UjtcDl. leli mag)'anlzktát. �agy, IeikIjtlen ellenséggd nJlanak 

Ege�z éven at (jnhs6 koroy.;kpn atla� I fi  -12 hjJIiv sz�mb�o. fi kivel tl hlirczot fell kfJll wnni és ez az 

l'1rllgot szednek O.:HIZe . c'I,tk lllagúbo! II jazminbul, t:1I6nfirg 8,7. iJloti khuia. 
mdynt:'k lJgy yiragocsk!lJu lDl'gkozeJitöh·g I:!O milli- �[f)st az a k�rdes IDfJrül (öl. ysjjon 8 harcz a föld éH 

gramm, .') billió l'irAgot szed Ö� .. Z� emberi kez. luhoratorium közt élot·halálrR., kétségbeesfJtten és cllt'n· 

Azok (lZ emlJt'rl.k, kik az elparologtató csarnokban tilIóan fog· e munni? vagy pedig a tudomány hiroul �z�gő· 

dolgoznak, ép úgy cl vunnak foglalva, mint a \'inígHze· dik, 8 a kétféle irányzat ban, barátságos közreműködés á11 

dők ; mikor pedig t;zünl,jt4J! a virágzási SZl' zón, a7. étt'ri- he. �úzzüDk körűl, mit végzett eddig Q. laboratorillm, 

kug ollljnak az clotikus tájakról való beszerzésével van· )IlDdun tormelizotes testnek, a. laboratoriumban készült 

nak ",Ifoglaln ; az ylang-ylang a Filippinákról, a rÓ- ikerttl5tvárérc akadhatunk, s a két test fiZIkai és kémiai 
zsafn ( �uiliDából kt\rul : továbbá. a fahéjfa, Iiztlgfú5zeg, tuJajdonságokbaD megegyezik egymás,�al. Több mint 
@.zantú,1fa, pacsuli li mnKf(;le ola-jokra van szükségök. hú .... z év előlt értcRülest nyert a tudományos világ, 

A rozmaring, kakukrü, k�"endula, gtlráninm. rózsa c,; bog)' a kt'serü mandolaolaj főbb alkotó részét II ben
nuranc�\'irúgokb61 az illatos olajokat vízzel \'a16 l\lpáro· zoin aldebyd teszi, melyet II laborntorinmban a szén
Itl�.'1:uta-; által nYl·rik. grre a czélra ml'gfcleló h·párló kátrányból keitzíhmek. Ma II benzoinos aldt:bydot nagy 
eMnYl<khe bl'lytzik a virKgreszl'ket s II vizet ; mth-gltps ml'nnyiBéghen lHlítjilk eló, mert a festészetben szük
altal a ví?zcI gÖlZ� alakitják, s a göz magál'al ragadja ség van rn s igy nagyon is olcsó. Florida·, Karol és 
az illanó olajat. mely bútöedf'-nyLl'n cs�ppfulyúl'i..;á Ylrginió.ban terem "'gy növény, melynek levoleiben kuma· 
sÚFüsödik. Az Oltlj a "iz ful�zinén úszik. a bODnan rin·nak ntlv�zett el'izenczia található, Fl ennek gyönge, 
leszetlhet,ő. A vi? azonban még mindig tartalmaz ktlUemes éli allandó illata van ; s ez fiZ illó olaj alapját 
c;wkély mt'nnyi�(:gú olajat B t!zt alkalomadtán Yagy újra kepe ze a , Nou moWll hay. (friss széna) nevű illatszer· 
dt, .. ztill:ílják vagy róz"sl'iz, jó.zmim-jz, Heun, d'orongcs nek. )foal má.r a kumarint mestoraégcs úton állít ják elő 
stb, n{-ven t'lndjúk. é8 ez sikeresen venlEmyez az amerikai terméJoizetos kCt;zit-

A linom CIS könnYl'n djUHOO olajokat (például jázmin, m�nynyel. Mesten�egestln készitik már ft vanilint, s bogy 
tnLar6z.,;a, jonkilial hideg uton úlny('l�tés által nyerik. md)' nflgy a kelete, mutatja, hogy évenkint �:'j,OOU font 
Err� a ('zeJra tiveglapokat vesznek, azokat laramákk",l kerül forgalom ha. Me!:ltersegest'n készítenek kámfort és 
vl, .. zik körül, li az űwgla-pokut tisztu zsirra1 konik bú nilwtint is, dl' ezoknljk mint arlikna.k jelentöRéso méS 
Pi. l:rru I'zórjlik II virágokat. A z�irra mindaddig rri!=l� nincs, 
vlragokat l'izóroo.k, a miH ul nl.l1O túbk virá!!illllttul A sz.rv", v"oytao ,"onl, •• I'tt áll " ', o CI ' .., "1:"> . " n�m apoUJ.J\ m�\g : 
.e,gzlmcúával . 8 uz ilyl!D zsirnak �pomáde. a Dev('. J:Q'ukraD oly \'�gyuletl;lkcl dob a piaezra, a. melvek, bo 
A pumádeból IJi{kg alkobollal kivonják az eSbz«:nf'zitif. n�gytaDllllg Of'm ib azonobak II ttlrmészet�Aekk�l. de azok· 
a�ut "m az alb�boJt párOlogtlllják .. nyt'rik a "ir.i� iHat nak sp�czilikus tuhtjdonságait bi rják. Így például vnn �o

Cl�
:

.
n)lt.'tt lilvonatát, melyutlk I hintt!slizeoczitll II lUosÍl1r..,eges mosusz, mely a Moschus-öz vliladéklÍ.ból 

V b . I" 
nyert mosu8z'izal semmi vog:ytani azonosságot nem 

.,(' 1\ a vJrü.g.OJUit mt'�olva�ztott forró zgirba dobják, 8 mutA.t. 
h�nne kavargK')ák ; az lllnnó olaJ'okkal teIítdt zsirt a A '  ' k ' . kel . z Ipa n emia sok oly anyaggal gazdagitja a világot, 
vnagrt;,"zt. o 8�úrc� t!S kinyomtis által bzabaditják mt:g. melyek h.l'CSOB szolgálatot tesznek az illatsz.rek ké,zl" 
�Iy modo� nyerik a r6zsa (.8 narancs\"iráo a kva�lSzia Cit t '  él l 
lbolya

. 
knnt eBszenczió.ját. 

o c8�n . .gy tudjak, van szintétiku8 módon elöállított 
Az ill Ó I ' k ' la,'lwl roplfl ne"Ü v,c,lTVü,let, m -Iy nz l'llnt",',ergya' rosok· 

, ',n o, aJo .. n�'u�C'!!�nük egy lcgújahb módja abban ,.,,, .. ,-, 

all, b.o,:u 81. ll�f'to VJnlg Illanó olaját ptltroleum.étorben 
�A.1 Da�y �zen�pel .JtLtSZIk. A heliotropionak különösoD 

relo
,
ldJák. a�atlln u 'petroluumétert erre való edénybfJn 

n.om e� 1l11lmdó 1l.luta van s öS8zekevorvo vanilinnal, 
el}llirologhtt)ák. 8 hatrtllJlarud az illó olaj szilárd álla. 

(l(�)a. � I fdlér behotrop I neru illatszuJt. Egy másik 
potha.I�, .mülyd par�umli Rolidoij oév alaU ilimtlrnek. Ez 

kCmlUJ pr�du�tum, mely a pnrfümeriákbno ny6r alkal
az elJurasl mód mlD,l"nfólr> virág illat kivoná' ; l mnzá'lt" kes�ul a ttjrpcmtinolajból ; ebből fi ezéiból fl 

kaimaIi. 
!iam a - tl.lrpenlm·ol

,
uJ � kémiai reakcúók egesz Rorozahioak vc-

A k�lönMI� Dy
�
\r��j

, �6dok berolyá'iolják az eS!lóztlDczÍa 
totl.k nl á, IDIg vegre előáll B tlorpineoh, moly az orgono

m, �nnylí!ég(·
"
t �8 mm?i'tt',W:l. dl' küIönös-cn árát. 19' y pr'lclá"l 

vlrng ktlllemos és finom szag6.t érdzleti. Ebből kéazítik 
t naranCIf\'1 rélk 16 I 

u. n t r,-'hér orgona. ne"ü illatszert ó. k " l " " h 'I " • _� n.g l Ja e lJárologtatás által nyuve köze- ák d '  
" a onosen aSZOtl> -

htolt'K I I ,! kor?na, putroltJuméter által kivonva. :�;JO 
{ , lL rnt� fszapp�nboz. . A kedvelt ibolYllillat votély-

kor
.

ona, 
.

ZSIr:!-t<litr'8 .�ltal nyerve 7f1n korollnba kurü! . Jtt 
�rs II 

k
'ti 

,
cnlkozlk fl 1110non., mtllyeL hORSZÚ és flÍrad· 
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,
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á
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t
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I
tl16 anpg vonahk ki, mint hármely más eljá. rn� a ,  b 

t B�in:etiku8 vegytan Rikerej stlmmi cstltru som mili· 
,GraSRI:l �'8.ro8kll lnk6i ('li'nken �rdeklődnek minden k
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�UBZ mc�elene8o óta, a természetesnek 
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tapasztalható a vanilionál is, a vanilin termelés� nem 
változott, Sem ára nem esett. A mi pedig az c ionon . -t 
illeti, a.nnak megjelenése után az ibolyatermelés meg 
n.gyobb mórrek.t őltött. 

Bá.tra.n mondhatjuk, hogy a mestorséges kcszítmé
nyak megjelenése óta, a természetes anyagok áresése 
nem következett be. Ennek okal igen egyszerűek : 
1 .  .A, ter�és�ete� esszenezia tartalmazza az anyagok azon 
DllDlmáha reszelt, melyekntlk nagy a jelentöségök az illat
szer finomságában es áthatóstíglÍban, de az analizis 
előtt rejtve maradtak ;  2. A kém iai készítmenveknek 
köszönhetö, bogy az illatszerkébzítö, czukrász és sz�ppan
gyáros árúikat olcsón adhatják, mert újabb klientura.ra 
akadtak a szegimységben, melynek szaglási érzeke nem 
oJy kényes. A gazdagabb megadja az illatszer árát, 
mer� tudja, hogy igazi virágból készü)t. J .  v. 

KÉPEINKHEZ. 
A magyar g,írd" palotája Bécsben. 

Az osztrak fövárosbnn még most is sok, ft. l·égi idő
ben épült magyar ház vnn, jeIéül annak, hogy volt idő, 
mikor a. magyar arisztokraczia. számos tagja, ct:iBkbogy 
a császári udvar fényében sütkerezhessen, állandóan 
Becsben tartózkodott 5 úgyszólvón csak vendégként jött 
haza néha-néba. 

Természetesen ezek a bazak nemcsak pazar belBö be
rendezésükről voltak hirese/t, hanem az épitészeti finom
ság és izléses, nemes stilus is szemLeötlö módon éryé
nyesült rajtok . 

Külőnösen Bak mágnásunk épitett családi hazat Bécs
bon Mária Terézia királynő idejében. a midőn a. szép
ségéről messze földön hires királynő n. kizárólng rongyar 
mágnás és nemes ifjakból á.lló magyar kirá lyi testőr
ségét létesitette. 

Eme sok szép palota között is feltünő volt az emli· 
tott testörségnek tcljcl:ion magyar pénzen tipiilt sajá t 
palotaja, a képeink egyikén bemuta.tott gyöuyörü tipiilet, 
II melJlbell a testörséghez (eh·ett nemes ifjak és min, 
denlwri kapibinynk, a ki szintén mindig egy mngHs:�bb 
ka.tonai rangu mágnás yolt, nemcsak lal"ist kaplak, ha
llUm a vi"{u,,ra s különfóle jiltékokra berendezett tel'md
bon I:izóriLkozllst is találht.k. 

Utóbbi időben már csak mint törlénu)mi '-"'Inlék szo
repel ez It palota A telek es é�ül(lt ero�rész

.
(\t id�köz

ben el is adták A megmaradt rí"szt pedIg, ugyszolvl.Ín 
knszá.l1lyaszerii berendezés rnelll,tt, az egylittl's t�störsóg 
altisztjoi (legén,ysége) lakja", ] lire sincs

, 
most 

�
:nllr ott

. 
It 

régi módon összen.llitott l1lo/r.l"u .. ghdltlll1k.. sot !llIl�reg 
rolÍt' azt iH bir�szt�,Jtók, bogy 87,t a gn.rdat, nuutiLI1 a 
vole 'faló diszelgésre mn már tllig 'Vlln Bziilu�eg, �ellntnr

táBa. pedig óriási összeghe kp;riil, og�szun fol fo.t)lák ?SZ-
1l1tni 8 ugyanaklwr oladj/il, II most IS mlgyobl}l·cszt Urt.'
sen álló palotát is. . '  . . 

Ez a pnlot-a Becsn�l< IU?st IS egylk l.cgsz('bb �plte
szeti emlékei közé tl1rtozlk A a mn mitT eJ�ln.n�."�o1t, 
kicBorólt berendezéHc is annnlddején pazur bokt>Zlll'wgre 
es nomes ü�lésre mutatott. 

ru palotáról s anno.k boll:iö bor�ndezéséréSl f�.
h'utt kept:k 

]<öziil ft jelen számunkbn.ll nóhflnyat olvnsomknnk be
mutatunk. 

HIREK. 
Adomány. A IMesitondö internátus alapja javára a 

vésztői örs két koronát adományozott, maly összeggel 
az alap vagyono ::?6,763 korona 76 fiU�rrll emelkedett. 

Gál János kitüntetése. Ö cH!Í:::ztlri és apostoli királyi 
Felsége 1 9 1 :t. éri áprilhi hó 4-én Bécsben kdt lt>gfel
sőbb elhatározásával, Gál János fiuIDt'i lakos, kh�
beviteli üzlettulajdonos és a cSf'udörség: kavé-szállitójá
nak. az I!ud'\"ari szállitó _-Í czímet méltozt:ltott legkc
gyehnestlblwn lldományozni. 

Letart6ztatott k épfigynök. Csekő Joz,.! aran)'oH
marótI örsbeli cAendőr tz. örs'{'l'zetó nprilis 1 9·án d,;I
dótt Vörös Sand or mi8kolczi lakos, kepügynőköt a köz
ségben tudomábul vett lopá!'> /!yanuja miatt kardo"'an 
AranyoHmarót1ól Harstaszár köz!:Iég hutaniig üldözh'. hol 
Vörös egy vastag fa melle bUZó{]vll tlZ öt nyomon li.ön-'Iö 
Csekó cz. öl'srezetót forgópi�ztolylyal (,zélba n,tt�. min' 
utóbbi az utána felszerelve siető Cöllt' Kálmán (':,enrlijr� 
től a fcgyn:,rt eJ"\'ó\'e, abból YÖlösre hÜl"Om t'redmelly
tden lö,"ést intézett. .A lövések utón Vörös forgópisz
tolyót eldob\'ll, a járór álfnl eHogntott es a.z arnnyos
maróti kir. jál'áshil"ósfignak átadatott. 

Póruljárt támad6k. ,í prilis 1 5-én di'lutRn Zsók" G.,
gely és Z .. óka Laszló ujcsanálosi lakos, rJbIá"Rl.l gya
nusitott egJPnek, Gesz1dyen a \'t:llük sZl'mben Ijzolgáhl 
tilag fellépett JG.ss István cz. örs\'ezetöt meb"Íámaclták 
és annak Jmnlját lefegyre'l"zesi szaudpkkal megragadták. 
A szorongatott helyzí"tbe jutott ez. ö!"sH'zefónek Gaskó 
IstvlÍn gesztelyi éjjdiór sietett segitségére, ki a támadók 
közü] Zsóka Lászlót balhival ff'jhe,ilgtn, mi alta I a to
yábbi hirna,dást elbá ritotla. Ki�s l·Z. iin.wzető It t ;'i,ma
dóktól való fdszabaditá<;lR után ugyancsak Zsokn L-\!';zló 
k,njára egy kard"lígást intézett. A megfutamodott ilima
dók elfogattn.k. 

Ellenszegülések. Hzervesd krasgó-szörcnymeg.rl'i köz
segbcn, április lj-én esto !h9 órakor Atytinsz.li)' Józ:>;e( 
csendőr, Azolgálatteljesites közbeD a neki l"ilenszegüló 
Vlndu Nikolae ottAni lukos ellt"n. onnal, súlvos, dl' fl.f'm 
élofveszéIY("'i seriilese\·el végződő f'zurouyfL'g.'·Yl1rt hft�z· 
n,Ht. - .Tenczt<r lHrton ez. ÓrSYl'zetö. áprilü. 1 i-l'll 
este kiloncz ónü;or a bari3meg,vf'i NngYíoial1ó községben, 
szolgál a.HeJjesités 'közben, Rzolt�áDszki Anclni.s ottani 
la.kos elJl'n-;zegülóvel Í'izcmben. allI1uk súlyos sórülésé"el 
végződő sZlUonyfcg.rvert használt. 

Egy lopás kíderitése. Bedák { ... h-án kondorosj h.lko6 
kárára, annnk zo.rt Ilsztnltiókjúbol, apri lis I-!Fn éjjt.>l is
meretlen telte:;t.\k 6072 korona 70 tillér ké:sy.pénzf el· 
loptflk. A Iilí ros panaszára Kosztin Imn' örsv('ze-tó. kon· 
dorosi őr ";J1aran r ·snok a nyomozflst hl" "t'zf'ttt' es 1 7.�J ómi 
SiHlrklldatlnll JlVUIIl O7.US uhiIl ti tt.Jtlest,ht l.l:Írom nő SZl'
melyé.Ll�n kiJ(�ri1ofte és llzoknt fl náluk elöta.hílt 5a;�O li 
készpénzz ... \1 ÓS II lopásnál basz.nt't.lt kuJcscsal e:zrült, fi 
szarvasi kiJ'. j!h-lÍshil·óstignak átadta. Az « lll'pott pt;nz
ból hilí n.Y7.ó 1 2� korona 70 till�rt tettuselt II p�nz el· 
rejtése közben tllv('sztotték. 

Kérelmek. Doga József, Csnkberen)' közsegben állomll
sozó csenelőr, kéri al. l !ll 1 decz. l -én II ill. z!c'ámu t:S�ndör, 
kt'riHot állol1liÍnyábo lepett Bartók Ferencz csemlört. to· 
vn.bbti Plesin 1'inldnr, Nagytopoly községbt-'n állomásozó 
csendőr oz. örl:lvezetö, az H I ! !. éyblln " lll Q a. nagytopo
lyi őrsön szolgtUt Posztós György cz. ür"vozetöt, végül 

POLGÁR SÁNDOR 
orI/Dsl mUSZ8r· ét köhzer gyáros nál 
telepo : Bpest J VII., Erzsé be t.köru t 5 O. 

legjutányosabban bClZcrel'beHik OSlIze! betegó.polie1 tát'
l17ak. kiit8lerek, feukelltl6k, m. kir, sub. PoJlár.f61o 
sárvklitök. guuunibnriBnyák .Ib. stb. - Képes á!'jegyzéket 
ingye.n éli bérmentve kuld az üzlet'l'u.etlle6g, Olak meg· 

aihndb, mily t4rgy udkúgt-lietik. 

EUD hhdt:tN bUtlldhe ... u.:. lO�iI ukednz' UI�D,." CatDU .... 
wp:okohulliDu. 
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pdig l'ap Sá u/IliI , 'Iou(J�lor$zt'g kozseghcn lUloJ�:Hisozó 
to" nclíir cz. Ör. \"t'l':\·to, az I !lfj!1. cylwll ft.t}t .. zt'relt !"'cbultz 

�Jib!'alr cs nJort hOb')' c!.imt>iht n�lük közöljek. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A fák muzeumo., Am�rikn ugy el a. köztudtttlJan, mint 

9. penzilzerzél3 tipikus 01:;7.l\g8, II hol gyakorlati gondo�
kodásu luk OB ság minduo törtlkvéstl dollÁ.rszc:rzésre es 
gyűjte�rtl ininyúl. Pedig btj van bizonyít \'"0, hog� ,

a 
lakosságat idl,ó.lis czélok is 1l.llk6sítik s II gazdag mllh
úrdosok jó\'olté.ból II villlg legnagyobbszarü tudományos 
intéztlt�i s leggazdagahb múzeumai é� mügyüjteményei 

az Egytlsült·Allamok hirtoLti.han .annak. Söt a. száraz
nak kepzt<lt jl:nkID13k fl'jh,U érzék" van a termcsztlt szep
fiégtli CB c!!onái iránt, 8 u világ legnagyobb és legnagyobb
s1.eru parkja. Il lollow!!tonl: Xational Park éppen az 
ébZakamf>fikai Egyc�ült-.\llllmokban .an s huhi.sos tör
Yfoyt's .édtllf'>mhl'n re8Zt:SÜI. A Revllt' CZlmű franczia 
f�lyóirat IcgújaLb .;v.ámll a.zt irja, hogy az Egyesült
_\Uamok kf�b('lehon fóoDulIó, �TIHmé8zuti szepségokot főn
tart6 tctJtüloh nogyRzubllsu terv IDtlgvalósilásaba fogott. 
Olyan mózeumol Iéttlsit ugyanis, melycuk faállomlÍnyá
ban elő példányban ki'p,"jsd\'e ltlsZ minden egöv és 
mindun ország \"ulamennyi foneme. A neVl:'zetes fa
múzeumot a :S-ew-York alh\mbeli Letcbwortb-Parkbnn 
állit j li. k föl s kttttö'i ezel szolg á.laltiba szegődttltik. Elsö
sorban értékes 8zemlélttltő eszköze lesz ft turmészuUudo
mó.nynak, mtí�odszor néppa.rkal fog szolgálni, mivelhogy 
ft parkba 8zabad lJemunutele lesz mindenkinek. A park 
korábbi Inlnjc1ono.ától kapta nevét, a k i  t859-ben 
8Ztlrezte meg "étul úlján a pompás birtokot. a mólyben 
A.merika ős]nkólDBk akart örök emléktIt ál1i.tani. Letcb
wort b nagy sZl>nvedelemmul gyüjtögetto az indiánusok 
primi tiv eszközeit s főldhirtok(m olyan épíiletektlt álli
tott, melyek Ilootos ntlinzatai voltak 81. irókózek 8 
tlgyeb iodlánUls tÖrz!�ek tanacskozó- és lakókunybóinak. 
Emlékszo�rot állított tovAbhá parkjtíban )[ary Semison
Dak, 8 kl egész életét az indiánusok körében töltötte 
nYf'lvük, IIztlrvezotüli eB szolllísaik taoulmányozá!�a vég6U� 
Lu��bwortb tn lO  végén holt mf'g s birtoka.l indilÍnua 
gyu�t�m

.
ényelvd {'glütt New-York államra hagyta azzal 

ft klköte85tll, hogy mincll� nyilvános park maradjon. Az �� \am e1fo�tldta a'z .,tlapit\'ányt 8 most Letchwortb park
Janak teruleh'n 

,
fOflJák

" 
lete .. i�eni a fumúzeumot, mely 

turlományos értf'kfn �lvÍJI u vllá� egyik ItlfllJzebh tájkópu 
lf; z ncrr.ztltközi faú.l1omá.nylÍval. 

P::I 

A legboldogabb életkor. Egy londoni lnp körké,dó •• k 
róvén szerette volna megtndni, bogy az ambtlri életben 
melyik n legboldogabb kor. A. forradalmi azo_cziaJist, 
nézetei rsvén közismert WonVlck grófnő, a ki mosta· 
nában felolvasó-körúton jár Amerikliban, némi szlÍrkaz
mus.al azl felelle • körkérdésre. bogy . legboldogabb 
kor néha 8 harminczadik életév utá.n következik el, 
esetleg a negyvenedik után, de 81. ötvenedik után egesz 
bizonyosan, Boriscbier szin ász azt hiszi, hogy legboldo
gabb nz embtlT, miután az öh'enedik évát átlépte és 
tart ez az áUllpOt, ft, míg elkövetkezik a. hatvanadik év. 
Robert. Pork. politikllB Gladstonet mondja a legboldo
gabb embernek, a, kit valaha iSIDert. Gladatone batva.n 
óves korában még annyira optímista volt, bogy opti
mizmusáért és temperamentumáért sok blIsz óves ifjú 
megirigyelhlltte volna. Ellen Perry szÍDssznö egy filo
zófu. bölcs •• ségé .. l mondta. bogy ö boldog é. boldog· 
talnn i. volt életének mindegyik .z,kában. Ö tebát . leg
boldogabb korsznknak se az egyiket, se a másikat nem 
mondbatja. mand irónö azt vanja, bogy legboldogabb a 
gyermekkor, mert a gyermeknek nincs igazi gyötrelme, 
nincs mtJg henne a felelösségérzet és mert fogalma 
sinCStlO az élet nyers valóságai ró I. A gyermtlk von 
abban ft korban, a melyben a. legkisebb es a legjelen· 
téktt:lenobb dolgok ia nagy örömmel töltik ol a JeIket. 
Crook k�pyj8előnek már más a véleménye : fájdalommal 
emlekezik a szomorú gyermekkorára es élole későbbi 
szakaiban, a szerenCSe ida-oda ingadozása után csak 
most, batvan éVtls korában érkezett tll abba az idő
azakba, ft melyben valósággal boldog. Minrlont össze
véve tehát, az a végeredmény, boJO' az embarnek meg
lehotős6n meg kell öregedni a boldogsá.gra. 

Amerik a  a válás ellen. ffudva,lovő, bogy az amerikai 
birá.k balyzete igon kollemes, mert felaUo sok eset baD 
módjuk ,lan arra, hogy iléloteket ft. maguk tetszése 
szerint hozzanak, vagyis a nélkül, bogy raga9zkodnának 
ft. törvény úgynevezett ,bolh betújébuz. Ez II körülmény 
adott módot Blackmor birónak, bogy egy itéletébuD ktl
ményen kikelbessen a válás e11on, a mi Amurikáhan 
már járványszorüen düböng. Az itéletébtlD ki fcjttltte, 
bogy ntlm szolgálba.t válási okul a kölcsönös elltlns1.cnv, 
f\ mi a jol lem kolcsönös elviselbotetlanspgéo alapu l, 
nom lehot tová.blH\. valási ok a háza9tnrai kötc1e96pg al
banyagolás:}, a házassági közösscgnek rövid ülöszakrn 
vttló megszüntotése, sőt a bá-zasfeleknek II sértogetést, az 

M O S K O V I T S 
anatomiai czipő- és cSizmagyár részv.-társ. 
M. kir. csend6rség, boszniai csend6rség, CI. és kir. köztishadsereg szerz6d, száll1t61 
Budapest. Rákóczi·út 6. sz. Nagyvá rad 

Ajánlja elsörendO chevro é 
kUl " I . 

• • bOllbőrből készitett on egessége,nek szerződéses árba részlet-fizetési kedvezmény melletti sZ'lIitás'�: " " " 
Kivánat • .  é ra aqegyz ket bérmentve kUldünk 

) 
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enyhebb termét:lzt'tú rágalmazást is tűrni kell, mOl't a 
háznt3ságköté�kor nyomatékosan kijalenttlUék, bogy jó
baD, rosszban egyarant kitartanak egymás mellett. A há.
zas�ag (u!oJdásó.t Blackmor csak akkor taJ t ja megen
gedhutőnek. ba ft (erj vagy az asszony olY8.8mit kővet 
ul. a mi losti fenyítéket erdemd, �agy pedig akkor, 
ha az egyik fél rágalmazással olyan botninyt okoz, ft 
mi a többi emher szemében lehetetlenn e teszi ft mag- . 
burczoltal. Bnrópában alkalmasint nem fogják megér
ttmi, bogy t'Z az itéletmondas miért hangozbatik me
resznek. vagy eppen forradalminak az ameTlkaiak fülé
ben. Ám 87. ollrópalt csak arra kell figyelmeztetni, 
bogy néhány óv óta az amorikai birósngok divatba boz
ták a házasságnak legcsekélyebb, vagy éppen nevetséges 
okból .. ló (elbontll,lIt. 

Szerkesztöi üzenetek. 
A 8Zcrke!!ztóBég o. szolgálattal kapcsolatos kérdé· 

sekre és uó,'telen levelekre oem vAlaszol, kézlratot 
vissza nom ad, levélben IlC(Ug csak igen kh'ételes oly 
esetekben válal'lzol, ha a válasz - kényességénél 
fogva nyilv{lDo�an meg ncm adbató. KérjUk enDéi· 
to�va olvasóinkat. hogy leveleikkel bélyel!'et ue kfHd· 
fl ('k. 

1912. tavasz. Ifmo koronit kOl)' 
B. L. cselltlií,·, Ditró. )[iIlUCD esetben a fühh;i é" villigitn'lÍ 

últnlúnyt élH'l6 orl\pllrllncKuok kQtolee. 
](HWuitmény, A Cll, ős kir. ;d. :;:,;.-ezrcd ez ülö szerint nem 

úllnwftsoúk Hudopelltl'o. 
NCJltlln. I .  Df>kll l .lött czikko nem kozólheHi. 2 . .  -\.1. állapotot 

jt.lentsék "sctleg II l('gko.wlobbi til<zti "z(>mh�D. 3. Móg nem tudjnk. 
38. Yéleméll:'i'lIllk szorint a Btk. :i61. �·a hmlll' oz iráuyadó 
1000. N(>m killUllu,tú. A;>; irá8 olollehe, hog)' 0.1. em her helye

Kl'II, hibR mílklil irjon. On IlI'dig elég gyakran nit (W'D Iq�(>lo
mihb IIzlll,{dy ollen. 

IzclJn-ZClltn. A;>; l!IJIJ. ';\'i 5i,OOO szÁmu uelügymini",�teri ren· 
delet ,.;zrrint gópjármt'hd hal'ználni c�ak forgalmi rDgl:i1ély mol· 
Idt '1zl\hlld. GI�pjRrmlhct cflok oly egyén \'Czcthrt, ki o Jllrgfl.'It'16 
gi'gjármlhl'zt,tui ú�!lgAt llltdt(> é� H'zut6i ig8zolnín)'n:rul l'I ,'o.u 
If,tvo. VfÍ.ro!;ok 1:!I kOl�égok lwlterületón aouo kg·nál nem uelll'· 
nhb r.:épjármú ornnkl:nl :.!�), ennt·1 !}(>hClOUU �O km aeb(>��égll.',1 
nagyobb RoIJeflBf.gg!'1 neU! hlll[lllhlt.t. 

SzentWrillcz, P. J. Ily dolgokra nén o tnnt1csot ehbOI nom 
[ltlunk. 

444. l' isk 0,1.,')' ilben Il.'hot illetékek mellott probn .. zolgnlütot 

t(')jesitoni. 
P. I. c. l.',(hliJ{ nem kaptuk meg. 

(.;rdclcWd6, A I\zolr.:ft.lilti ülö lott figyelembe n\\·(>. l(órhcti, 

dl' kilátá" niucA, hogy orodmlmynyel fog járni. Az ón által hinlt 

kOlott ll. Ill. rt.udol •• t ('8Rk I !1I1. ,h·t61 óT\·énych. C�Rk motil f{'th'du 

fel 'J IliR;>;llu már 1!1 I0. th·ben is oda volt bl'l'iorolvn, II hol mol!t VIUI. 

H. �1. Ógynlln. A ,Pótlók. XYI. fejezot 13. pontja II koto 

gllzclálkOlJ(H4hrm rt"lIrtHw6 CBlIlldclrökrő! ht'szcíl. Kl'rjcDl'k Ihmtl, .. t \I 

Hzúrnyplmmc81lokságtól. 

4tH) • .  \ Ilt'>l1.állásol("cj tünÚD)' öDru néz\-o kivételt new tOll!. 

Az II kónlú", hogy R blÍrl.·tkor kilwtuth'·o II b6ztI11IljiloIlO8�III, 

hogy onh(lz /lnw n6.llfleolhatuuk bl', ba iJ,:'CIl, úgy CSllk \'elo IIZ01l�' 
ban ('rn"IIYl',ütheti jogát, lill pt'dlg nem, mit 8<'D1 lohet elloue t(lDUI. 

�, 1\' "" 
'c . ' 'l" "� , I 

' "ij " , 
I � '_1 I '  -= I' j O .1 . ' " .l .. • 

" . 

HIVATALO S RÉ SZ. 
SZEM]�LYI ÜGYEK. 

Legfelsóbb elhatál·ozá8. 

Ö rsás:ári és apostoli kirril!!i Felsége 191:!. évi 
márez. bó :{O-lÍn BéclSbt'n kelt lt.'gftllsóbb elhahlroznsával : 

Csoml1 Hámuol, m. .kir. L szamu cStmdörkerűlctht,Jj 
törzRórmeBterntlk, tO éven fdüh, kiválóan buzgó éli igen 
ercdmenycl:; !-izoJgálntninnk elismeréfieii! nz (1I'(IIl!! ,'nu-m
ke"p,o;:t('I Jegkegyelmesebben rltloll/fín!!o:ni mé.ltózhltott. 

Elóléptettek , 

191 � aprilis l -évol : 

a m. kir. Ill. szamu csendörkertiJet allományabnn : 
Bulin .József és Rákosi Fercncz cz. drmpsterek, tont.bhá 
n m. kir. IV. szamu csendörkcrtil�t állomnnyábnn : 
LukllCR .JonŐ ég Török Xyegrc Bc.>ln tz. örmesten'k, 

(jru/(,."i/ueH·/' ; 
a m. kir. Ill, sza mu csendőrkerület ú.llomlÍnyában : 

Fodor Istvan II. ez. örsyezetö, 6'· ... "e:;rtö ez. nTlJleS-
te1'M. 

VArga Andrá!! 1. ez. őrsvezetö, ól'.'..;{'('zelő,,/,; 
nz 5 éri csendörségi szolgálat betöltése után : 
II m. ku. lll. számu csendörkt·ril1et. óJlományábnn : 

Purn Tódor, Debera .Jánol:;, Vas ,József, Tnrpai Anrlnis, 
Horváth György ll. elS Tepcrics IloitYun csendörök ; to
\'ó.bhn 

n Dl. kir. lY. sza mu csendőrkorilltit nllomnnyábnn :  
Molnár H{mdol' ll., llel)'eij �ándol', Hánli JÓZflt,r, !'a.pp 

hinín. Lllza.r Adolf, Xyenyestylin Snndor, Szahó I\:ároly, 

Kozmn István, 'fnuszta !:;a.nllor. Bodi Lajos. Konics 
József lY., Aznri Sándor, Sznmo!:)i Vazul, Nng)' Sándor 
es 'I'óth Lnjos r. csendörök ; vtígül 

fl m. kir. VI. számu csendörkerulel állomanyliban : 
rUl'ffit\nt Karoly, �\rnnyos Antal, Lllclri.nyi Lá"lzló, 

'fnrkot»n Imro és Tóth Lajos csendőrök, c.se1idOr e:. 
ótsvezel(ik/,é, 

Katonai szolgálati Jel , 

Az L osztályu legénységi ka.tonai szolgála.ti jellol ellát

tntott : 
II m. kir. ll. számu csendörkeriilel állományahan : 
Hál f..lajos jlirásörmester, 1912 mnrcz. �9·én, Jfnltl�i 

Sahlmon ez. őrmester, 1 9 1  � márczius 20-éo éR Hies? 
Józsuf törzHörmestN, I r') I � márczina 3 1 ·óo ; 

n m. kir. III. szamu csendórkerület állowlluj'tibl\n : 
F'orr6 Hltudor járlisörffiester, Uli I juliu!o, :l·lin. Szo· 

boczky Józsuf jlirli�örmester. 1 9 1  g mtírt·ziut'l 13-nn é� 
Nngy HIHint örmestt1r, 1912 márczius l.:)·cn ; 



l. 
a D t.::J 1\ zamu c�,'ndörkerö.1d allolDfinyaban ' 

\ItD!;' � I..n.l tórz50rm, ,tert I ! I\  1 no�emhcr �lj·nD. 
JO�B :\[10111\- á,"WIUH: ta, I !1 l 1  del·z .. mb, r 1 '1-(:0, 

::-' _ hu \(ihat L jl1r8sI)Tmt'�tH 1 �1 1 1  decz,-mbfT :!:�·aD, 
' ITi,::. �ldra<; Jara.r,lIrmhtcrt 1�11:! f�· bru:ir l ll-én (' .. Jur

r nk .Joz", f cz. ormt'ster. 1!1 l:!  :iprili .. 6·an. 
A II. O-lztályu lt'geny",('gi klltona: �zolgálati jell�l �llat· 

tstott 
a m .  ku ll. �zámu c.,endörkl'rül"t állomanyal.an : _ 

L ::a10., htv,in ormt' .. t>:'r, GBlamLo�i (táhor iir .. n-zt"!o, 

K.i� .. )lihalv, T 1omyt-j Jáno", Tormll Yilmo;-; cz. iir,.,- Zl'

tok Bo!!ná� Jáno." SuhB.jda )!ibály. 'Y,·nrlling ,Jano� 

('at'�,luT
'" 

u. ur"wzt,tiJk �� Ki!..; Gábor l'''-l'ndór, l !ll:! 
marcziu� ��I·(>n. JLirovic:. ) [af)'á-... cz. orml'�ter. (;Pr�{'b 

.J/Jl�(.r (!:. I'olol'il's Jáno!'; cz. ől' . .,'f"I'zdók. 1 �l l i.  mnrCZ1US 

30-nu es I �orba Imre (·z. örm.-.,kr I �J l:!  április I -f'n 

8 ID. kir III. .. znmu c�t:ndőrkerület áUomanyaban : 
\agy Gab!}r CZ. örmhll·r. t !100 októlJt'r 6·nn, B�rt�k 

.Toz�cr c rn,tör (�Z. örs"ezf'to. 1�1I0 decZ('ml","r I ·(·n, 

Koe ... )., .TlJz .. ef eSt-n,lor tZ or"v"zt-tö, I �J I I  oktúber '-l·én. 

Kövic", L, Ishán l, ''z. önnt'�kr, 1 9 1 1  nonmher ,-én, 
Yídó('zi G, JanO!! {'z_ örrne!-ttl'r H H I  non�mber �.:!·én. 
bOfJ:i )likló .. cSl>D(hir ez. iJrswzl:to, 1 9 1 1 dec7.emlJl'T I :!-ell. 

nm"'f 'iánaor Cl. ör"wzeto. 1 9 1 :!  január \-�n. ()�zoJi 

IstYl'ln ez. ömH·stt"T. 1 �I I :!  (,:brnár 1 1 -�D, :\[�hes Z,'iig
mond c�t'ndör ez. OT:-,Vl·Z(>tti. I n I � február :!S·an. Biró 
:\Iihá,h" csenrlőr cz. örs\'t'zdiJ, t9!:! múrtúus l-eo, .Jákó 
li�l11 �z örml'stl:'r, l!Jl:! marcziu\oi 1 2·én, BaTiz,", Lajos 
cz. őr:.vl'zt:tő, 1�11:! márczius l :J-én, Rzücs Gy. Lajos L 
cz örme"tt'r, l �I I :!  mSTtziu8 �3-án, Ki:,-s .JÓnos II cz. 
ÜT:"Yf'Zt-tO, I �� l :!  mnrczius :!!I·t-D , 

l m, kir. Ir. SZllmo c�l'ndörklJrültJt allomli.nylilJnn 
)fati .. z 'lihál)' cz. ör .... w1.f·üj. 1910 októbl'r :j-':n. Szahó 

JÓl�ef rI:. ormestt'r, I�II 1 nowrnbf'r :-:"·án. J\"r�kl'_'; Tinl-
• lsr c�f>ndőr ez. ors\'i>zdó, t !II:! január :!I;-ú'n, J .orinczi 
Imre t!!€'Dt.li:ír ez, ilrS'Ij'l·zl'fÖ. I �I l :!  ft'lJruÉlr R-án. Hugo· 
Zuln Cyrill Cl, örs\'ezl'lő. I I) I �  rnárcziu� 7·én. Szől;r 
Lá"zló ('1.. úrm" .. tl:r, l�H:.! marcziu., :!:!-én. Hntar ImrI' 
Ci.. úrm, t"r 1 � 1 l 2  !i.prili� ::!:!-t:n é .. Gdlüt lmn" tz. 
iir v, zt'to, 1�ll:! aprilis :!t·fin. 

Járórvezetói jelvéuynyel elláttattak : 

A m. k r IL ,;zámu c.;endörhrüld állománya Lan ; 

Dl'!u.an Piil :-'orny31 3likló--. Bo�nyák L'�ló.r. Bala
.
z� 

P·t Jj .  ro .·n ' ndron Or('�án )llk101'>. SZl\r\"8s le· (, er uem l' ."\. . -, 
c I ml· I (j· -o�r� Bikis Gábor. X"mdh .Tallt)�. fl'UCZ 'Jl' l t;'c .' o,' • 

OJá.h I ... tnlU IL. Schwdtzer .Jáno", (';'-ál )[jllály. \(ager 

T B.nko· T.· no-; Bo"rlánoy Snetoz8r, Szakál:'" Lii .. :do. ., ano,., o, , � 
{.rdö,l::: JltDOS, Putnoki .József (:", Simon Domokos ('st:n!l· 

örók � 
a m. kir. n', számu csendórkerüJet á.lJományában : 

H€'IDl' l\'I t'Dcz, Ko\-ács Ft'rencz, liucsú )Itit� :is. Hrlnd· 
.János �� Yáróczy T\3.roly csendörök ; végül 

8 m. kir. VI. számu c'!endörk�rült't állom.inyáhtlu ' 
Kerekt.,. Istnin. Béri Lajos. Ragyelik .Janus. �Illrtin 

Tiyadar, Némt'tll JÓZ\:it'f n'" Farkas )(iklós. :\IajoT Rezsó. 
HufbcT Pál. " ida Antal, DteigtT Imre, Imre l\'rencz, 
'Takács FI-n-ncz I.t S�m€'tb Istvan XlY .. IIorvotb .JÓ
zse( XY . •  Ftic,;; Ferencz, Juba!'!z György, Szahó htnin II., 
Bakarl!l'z .1óz�t'(. Kovács .}ózsl"f Y.t Páris :\Iiklos, Kál
mán ('áLor. Kazi Károly, Gulya":! Karuly, Kü�'i Llljo"'t 
K· I t ·  '.. 'likló" (iál _.\.dám es Honáth .Toz'>l:'( I"" s \' an, ., �. _ XYl csendórok 

:x évváltoztatá. : 

A m .  kiT. lY. számu csendőrkerölet állományában : 
Klein )'Ienybe-rt csendőr cz. orsvezdö, a m. kir. btll

ügymini5zter urnak 1 9 1 �. evi 3H,01l,YI -Il. sznm alatt 
kult tmgt:délye alapján, vezetékne,et .Erdós'·l'tI "áltoz
hl It ll. 

H ázas.ágra léptek : 

A m. kir. Il ""zámu cSt'ndörkerültlt állom anyá ban : 
SlaLo Z .. íglllond cz. ör�'\'t'z,·tö, hyorky lSrzst:hett ... l, 

l �I U  aptilil't s-an. tizegedl'lI . 
A m. kir. lY. !'izamu cSl' ndörktorüld állomaoyliban : 
Hzaho .Tuz'ilt"Í {·z. őrme�h'r, Holics lznlH'lIá:ml, l �l l l 

dcrzt"mLt.'r �·ó.n, LjfE'h�rton. 
IJink Pál el. orme.,tt'r, l-'rin(,zingl' f .rlll.ill.uná,Ysl, 1 �I l :!  jaDuó'r :!-1·(,I1. l'�omaközön. 

I VÁRNAY és F I A  
B U D A P E S T, VL,  Liszt Feren cz-tér 9. 

könyvnyomda, könyv-, papir- és I rószer-kereskedés, a magya l' kir. - csendőrség i hivatalos nyomtatvá nyok legnagyobb raktára. -

. .. . . . Könyvek, levélpapirok, imakönyvek és Irószerek das válasz/ékban. . .
. ' 

Honvédelmi miniszter úr Ö nagyméltó . 
--- . dálkodásra vonatkozó Cs 20 jelzésü H 

Stga ált:1 leguJabban kiad ott k ö z gazben előirt minták szerinti nyomtat
' . a ar
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