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A czigány.-I< 
h'(": . . . / . . . /. IFolytat,ís.1 

A czigányok ,iltal elkövetett lopásoknál bennünket 
az a boszorhínyos gyorsa ág érdekel elsősorban, amely
lyel azt ,·égrebajtják. E, különösen axé rt fontos, mert 
II kárhán}' házi lopásnál . a cselédre, vagy It hozzáta rto 

zókra terelődik a gyanu, mert a káros egyenesen kizárt
nak tartja. hogy n. lopást nem egy, a házi szokásokkal 
teljesen ismerős egyén követte et, mert a kivülről való 
bebatúl>ís - sZBl'inte - oly ügyességet és vakmerő
séget igényel, amit egyálta.lában nem lehet feltételezni. 

akárhán y ilyen esetben mégis czigányok volta.k azok 
a bizonyo ak, akikről az ügyességnek, va.kmerőségnek 

és tájékozódó képességnek ekkora foltát nem tételezték 
fel. Amit a bázi cseléd néba éveken, a bejáró szomszéd 
néha é�·tizedeken á.t nem vesz észre, vagy nem figyel meg, 

azt a lmruz lás, koldulás vagy kártya vetés ürügye alatt 
a házuan megfordul6 czigányasszony néhány pe lcznyi 
idő alatt. 01)7 részletes pontossággal kikémleli, hogy 

megfigyelé ei alapján, meg a legvakmerőbbnek és 
leglehetetlenebbnek lát�zó betörés is sikerül. Olyan 
réseken, amelyen , állitólag a macska sem jut át» 
úgy bujik be és ki a czigányrajkó , akárcsak szárnyas 

ajtót nyitnának előtte , s ahová az akrobata a legna
gyobb ügyességgel sem jut el, oda játszva hatol a czi

gá nynak ezé It soba nem tévesztő vetőborga. A lakatos, 
b II nem --adatik mód neki arra, hogy a tárgyat minden 

oldalról megszemlélhesse, nem lesz képes gyorsan és 
bizonyossággal megáll apitani , hogy melyik a leggyengébb 

pontja egy vasrácsnak, vagy milyen a szerkezete egy 

lakatnak vagy hogyan lehet egy ajtó sarohasáboz leg

könnyehben hozzáférni; a czigánynak egy szempillantás, 

egy fogás elegendő arra, bogy tisztá,ban legyen azzal, 
bogy hol kell a dolgot megkezdeni . 

Figyel jük csak meg, hogy mily bosszas gondossággal 
vizsgálja és méregeti az épitőmester vagy kőmives a 
falat , mielőtt annak sziIardságáról, bordképességéről, 
szerkezetéről, szakszerü itéletet mondana s azután néz
zünk meg egy a czigányok által a falba vájt lyukat. 

Egész bizonyosak lehetünk, bogy a falnak legvékonyabb, 
leggyengébb és nedves részét kezdték ki, amelynek belső 

része mellett nincsen akadályt okozó butordarab. A.rró 
is bizonyosak lebetünk, bogy a falnak olyan helyét 

választotta ki, amelyben nincsen olyan nagy térfogatu 
kő, amely haszontalan kivésést igényeine. Többnyire 

azt IL helyet I,eresi ki, amelyen a fal például egy átve

zelő kémény következtében gyengébh s ahol nöm kell 
attól tartania, hogy a lebulló tégla- és vakolatdarabok 

zajt okoznak. Honnét van az a csodálatos képessége, 

bogy anélkül, hogy a ház belsejében előzetesen tájé

kozódott volna, kivülről abba a szobába' jut, amelybe 
akar, anélkül, hogy' elijbb zárt ajtókon vagy az alvó 

házbeliek mellett kellene elbaI adnia ? De ha ezt el nem 
kerülheti, sen·ki sem tud nálánál nesztelenl'bbül, anél-

. kül, hogy val!1mely tárgyba ütköznék vagy másként zajt 
ütne, sompolyogni s az alvók mellett elosonni. "Csak 
szellem j'árblitott itb, mondj a ilyenkor a kárvallott «oly 
ébren alszom, bogy lebetetlennek tartom, hogy valaki 

az ágyam mellett elmehetne anélkül, hogy észre ne 
vegyem:;, Pedig hát ,czigány volt II kártevő, aki csak
ugyan szellem módjára, nesztelenül jár kel a szobában. 

Osak a test szaga, az a különös, félre nem ismerhető, 
soká ig megmaradó Bzag marad a szobában, amelyet 

Boha Benki Bem felej� el, aki azt csak egyilzer is érezte . 

Ez a szag állitólag emlékeztet valamennyire a nc'ge

reknek ugyancsak jellemző testszagára. B irósági hiva
talnokok, akik ezt a szagot ismerik és elég jó szagló 

érzékkel rendelkeznek, már a. birósági épületbe való 

beléptükkor megérzik, hogy czigány o kat hoztak. úgy 
hogy azt kell feltételezni, hogy az a. szag a. fa lalu'a is 
tapad. Ezt a körülmenyt igen előnyösen kiaknázhatjuk 
aDnak a megállapitásánál, hogy jártak-e a tett idejekor 
czigányok a szinhelyen ? Mert ha lopott valaboI a czi

gány, bármily kevés, de bizonyos ideig megis ott kellett 
n.,ki tartózkodni s egyes tárgyakat feltétlenül meg kel
lett érinteni. A legtöbb ilyen esetben szekrényeket nyi
togatott, ágyat bontott úgy, hogy a ruhadara bok . fehér
nemüek stb. szabadon feküdtek s ilyen módon a czigÍl.ny 
testszagát - amint azt. a szövetek stb. bebizonyitotlan 

tenni szokták - magukba Bzivták s azt hosszabb-j'övi

debb ideig meg iB ta,rtják. Ba már most olyan csendőr 

lép a szobába, aki ismeri a czigánynak ezt a sajátságos 

testszagát - föltéve, bogy nem mult el túlságoRun sok 
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idő u telt elkövet� e óta - egé z határozott 'íggal képes 
megállapitani, bogy czigány a tettes. Ha a czigány test-

zagát valamely i mert szaggal akarnók összeba onlitani, 
talán a legjobban ráillik, ha azt mondjuk, bogy olyan , 

mint az aV8szsirszag egérszaggal kever'l'e. Itt még zem 
elött kell tartanunk 8 czigánynak leirhatatlan mocskos
'ágát, ami néha szintén bizonyitékként szerepelhet. 
A gyilko ságot elkövetett czigány ugyanis egy éven át 

horclja test'n azt az inge!, amelyben 8 gyilkosságot 

elkövette \lakkor az Isten kegyelme le z irunta". (Ezt 

Wliskolci mondja ; de ez a bizonyitá nál alig vehető 
számba, mtrt hi, Zl'n a czigány inge - ha uIDTan egyál
talában hord ilyen fényüző czikket a testéa - mindig 

olyan mocsko an fest. mintha évekig nem látott vulna, 
ha nem is szappant, de legalább vizet, már pedig azt 
mégsem memém állitani, hogy 1JIillde'l czigánynak 
gyilko ág nyomná a lelkét : itt a babona körül le z 
valami tévedé ). 

Ha már az az ügyessége emlit�sre méltó, amelylyel 
a ház bel ejében bebatol, még csodálato abb az a ké
pe sége, hogy milyen okosan késziti elő visszavonulása 

utját e biztosit ja magat meglepeté ellen. 
Mint minden tapasztalt és ravasz betörő, a czigán.l' 

is számol a menekülés lehetőségének szük ége égé,el, 

c akhogy neki nagy fürgeségénél é gyOI' aságánál fogva 

nincs olyan kpnyelmes tág vissza,omllasi utra szük
sége mint má betörőnek ; az ablak yasrácstÍnak kiss� 
oldalra hajlitott pálczája, egy kis nyüás a falon, egy 
kis basadék az ajtón elegendő a czigán.mak arra, hogy 
szükség esetén a menyét hajlékony ágával eltünjön oly 
anyira, hogy a káros. aki még tulajdonképen idejében 
ért a helyszinére abban a hiszemben ,an, hogy a tettes 
már rtigen túl mn árkon-bokron, holott kezei közül 
menekült el hib etetlen ügyességgel. 

Meglepetések és tettenénis ellen a czigány kivét.el 
nélkül külső figyelő őrszemellkel biztosit ja magát. Ezek 
az őrszemek. akik természetesen a tsaládból kerülnek 
ki, meg nem téve zthétő, soha nem nyugvó figyelem 
mel kisérnek és jelentenek minden észlelt jelenség et s 

amellett a bagoly látóképességével és a róka fin'om 
hallásával birnak s így sötét éjszaka is minden köze
ledőt sokkal hamarabb észreve>znek. mielőtt az őket 

meglátná s az által, hogy ők neszt.elenül eg�' belyben 

meglapulnak . minden közeledő lépést már messziről 

megballanak ; - azért is olya.u kitünőek ezek az őr· 

szemek, mert már kora ifjuságuktól tanulják ezt a meS
terséget s így elég nagy tökélyre Yihették. - A czigány 

egymagában soba, kisebb falkában is nagyritkán kóbo

róL mert társaságot kedvelő és fecsegő lény. Semmitől 
sem idegenkedik annyira , mint a magány tul. Ugyan
ezért minél nagyobb csapatokba verődik. s a c apatnak 

minden tagjában, legyen az férfi, asszony vagy g.,erek. 

buzgó és megbizható tár ra talál és fölö számu ör
zem is akad. Ha a czigány lopni indul. magával viszi 

az egész c apatot. A férfiak segitenek a lopá'náL az 
a szonyok őrt állanak és segitenek a lopotl hohnit 
czipelni. a gyermekek ugyan e zt teszik s ezenki,ül ke-t:>_ 
re ztül buj va a va rácson, vagy más kistlhb nyíláson 

belülről kinyit ják a lerete zeIt ajtót� Régi szabály a. 
czigánynál, bogy mennél több Őrszemmel biztosit ja. 

magát tettenérés llen. mert mennél nagyobb ez knek o. 

a száma, annál nagyobb a hiztosság és mennél nagyobb 

a biztosság. annál nyugoc\tabban dol gozhatik a tolvaj 

végül Dwnnél nyugodtabb a tolmj. annál nagyob b a 
z. ákmilDY. t:llilyen következete a· czigány logikája, 
mihelyt lopásról ,an szú). Ez a nyugodt ággal elkö,etett 
lopás kü lönben akárh ány zor veszt�re válik a czigány
nak, mert a nyomozó közeg a lopás megállapitásan ál 
azt a ben}Tomá t zerzi, hogy a tol'\'aj a legnagyobb 
nyugalommal kereste é válogatta ki az előtte becs csel 
biró tárgyakat, ehhez ok figyelő Őrszem kell. ilyennel 
pedig a czigány bőven renclell;ezjk. Ezek az ö óvintez
kedései a külső meglepetés ellen. 

Második óvintézkedé. e me lyet soha s�m mulaSZl el 
a házbeliek által törtéohetö meglepeté , ílJetöleg tel ten
érés ellen irányul . Ez t'llen akként védekezik u czig'lny, 
hogy a tett szinhelyére ,ezető ajtókat elzárja. Mihelyt 

a czigány bejut a zobába, legelső dolga utána nézni 
az ajtóknak : nem elég zik meg azzal, hogy a zárban 

lé,ő kulcsut elfordi:sa. hanem minden esetben el i 
torlaszolja az ajtót. mert nagyon i tisztában �an a7.z>ll, 
hogy az egy zerü zár vajmi kevés "édelmet nyujt. A be

felé nyiló ajtót ugy torla zolja el. hogy a kiiinc et é),,"Y 
erősen haJ'ántul alátámasztott bottal "ag.' l'uddal fel
peczkeli, ami elég könnyü munka : nehezehb már a 

kifelé nyíló ajtót eltorla zolni. Itt úgy egit magán a 

czigány, hogy az ajtokra ,rélfál'81 kere. ztbe fektet egy 

- husángot ,agy erő botot s azt uly erősen kötözi ö-sze 
az ajtó kilincsenI, hog.,· a l�gnagyohb eröfe,zité sd e 

lehesst'n ki�ülről az aj t ut még csak annyu'a -em ki

nyitni, hOKY például egy kt' INDgéjé"el el leh "en 

,ágni a kötelet. Hog,'\' e7. meg ne történh� ék II czigány 
nem kötelet vag�' spárgát. hanem drótot IwsZDnl il.\-en 

esetben. E teren a cZJgány "aláhan e lismerI' re meJtó 
munkát végez. Ha a munkán azt látjuk. hogy az gyor-

an, nesztelenül, egy zerüen és üg�-esen lett lllegc i

náha, akkor az czigan}- mü�e. 

- Tnlzásba mennénk azonban. hogy ha min,l, n olyan 
esetben, amikor az ajtónak ilyetén eltorlasz!n.ttt talál
juk, czigányokra gyanakodnánk. l"g:vanis elég gyalwri 

eset., hogy kóbor, t. al'argók, akikn k egynél több okuk 
,an fl, 'tisztességes el weket kerülni, bosszübb'l'ö\'idl'bb 

időre hozzászegődnek a czigáuyokhoz s azokkal együtt 

kóborolva é lopva. n ill egy fogást tanulnak Illeg től ük. 

·Csúz, Rheumo, Köszuén� esetén próbálja meg a világhirü 
erősített CAPCINE (Paprika) kenőcsöt 

amely sok ezer hálair.! és orvosi vélemény szerin' bizlos hatásu háziszer. - Eredeti tégely úra háboru idejére 3'30 kOI'. 

Egyedüli készitő : Szenthe I,ajos Patrona Rungarice gyógyszertára, Budapest, Damjanich· utcza 2. szám. 
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Hosszu ideig semmiféle kulturember - legyen az a 
logelYetemültebb is - nem fór meg a czigánynyal) 
aminek megvan a természetes magyarázata.. Egyik az, 
hogy életmódjuk oly követelményeket álUt az egészségre, 
amilyent csak a czigány képes kibirni, második pedig, 
hogy visszataszitó szokásaik a végt,elen piszok irá.nti 
előszeretetúk, az állatokkal való; embertelen bánásmód 
8 az undoritó étkezés elviselhetetlenné válik a nem 
született czigá.nyra s előbb·utóbb ott hagyja őket, hogy 
azután sa,ját zsebére dolgozzék. Az ilyen alakok azután 
használj ák ugyan a cúgányoktól ellesett fogá so Irat. de 
bizony csak kontárok maradnak az ő otromba, esetlen 
munkájllkkal a czigányok remekével szemben. Ha nem 
volta.k az ajtók eltorlaszolva ugy bizvást feltehetjük, 
hogy nem czigány a tettes. Csak ott nem torlaszolja 
el a czigany az ajtót, ahol az teljesen czéJtalan és 
felesleges munka lenne; ilyen eset például, amikor 
az ajtó egy nem lakott, kij >irás nélküli, vasrácscsal el· 
látott ablakkal biró szobába nyilik. 

Kétségtelenül bizonyosnak vehetjük, hogy czigány 
volt a tettes ha a hel)7szinén maszlagfümagot találunk 
elszórva. A maszlagfü (redőszirom vagy csudafa) czigá· 
nyul "peshosheskro)) igen nagy szerepet játszik a czi· 
gányok történetében s Európában a czigány ok megjele
néae előtt ismeretlen volt. Veszélyes és félelemgerjesztő 
ez a növény (Datura stramonium) hatásában, történe
tében és alkalmazásában egyaránt. E növénynek minden 
része, mérges, kábitó és már aránylag csekély adagban 
is halálos hatásu. Gyökere, levelei, szép virága, tetszetős 
gyümölcse mind, mind veszélyes és gyanutkeltő A kályha 
forró lapjára szórt leveleinek gőzétől görcsöa ájulás 
fogja el az embert, amely látomásokkal van kisérve. 
Ha egyes teskeszeket (különösen a hónalj at) a masz
lagfü megőrölt magjából készült kenő cs csel megkenjük, 
ez a könnyüség, az· emelkedettség érzetét és a repülés 
vágyát ébreszti fel bennünk; a magokból nyert fözet -
kis mértékben bevéve - erotikus, (érzéki) vágyakat 
idéz elő. 

.Amint már emlitettem volt, ami földrészÜJ1ltön csak 
későn honosodott meg Déloroszországból, Szibériából 
és Keletindiából ; őshazáját nem lehetett eddig pont,osan 
megállapitani. Az azonban tény, hogy ide való átplán
tálása egyidőre esik a czigányoknak Európában való 
megjelenesével, s mivel hogy a maszlagfü még ma is 
jelentékeny szerepet játszik a czigányok mondakörében, 
s ők állandóan hordják maguknál annak magvait: való
szinüleg látszik az az általánosan elterjedt nézet, hogy 
!I maszlagfüvet a czigányok hozták Európába.. 

Bebizonyitott tény, hogy olyan helyeken, ahol a czi
gányok büncselekményt elkövet.tek - ha nEl'lll is min
tig, de elég gyakran - maszlagfümagot találtak :í 

nyomo zók. Azt mondják, hogy a czigányok minden 
esetben elszórnak ilyen magot a helY3zinén; de mint
hogy azt l'endesen eldugott helyre teszik, nem mindig 
a,kadunk rá,. Egy öreg czigány azt mondta, hogy ezt 
azért szórják el a czigányok, hogy a rossz szellemeket 
elüzzék, amelyek sokszor zavarják őket munkájukban. 

(Folyt. köv.) 

l RorKrs-, -I 
NYOMOZÁSOKI 

A titkos csendőr. 

Irta: Nyomozó. 

Ilyen se volt még a m. kir. csenilőrség több mint 30 
éves fennállása óta. A háború szülte ezt is. 

Nehogy azonban valaki azt hihesse, hogy a csendőr
ségí testület valami ujabbkori kisegítő pótszervezetének 
a tagja a titkos csendőr, a mely esetleg a titkosrendőr
ség mintájára lett létesitve, sietek kijelenteni, hogy 
mindezekről szó sincsen, hanem csak afféle Köpenicki 
kapitány volt ez a titkos csendőr, becsületes nevén 
Tóth Rudolf, polgári foglalkozására nézve kocsis. a tit
kos csendőri, többizben a csendőrhelyettesi czimet pe
dig azért ajándékozt!l magának, hogy katonaszökevényi 
mivoltát ekként leplezve, a hangzatos czim használa
tával bizonyosfoku tekintélyt szerezzen magának a 
háborús viszonyok folytán megváltozott csendőri álJa
potokkal kevésbé ismerős polgárok előtt. 

Szinte csodával határos. hogy egy ilyen ágrólszakadt, 
alig iskolázott, a csendőri viszonyokkal is alig ismerős 
szélhámos, hónapokon át az orránál fogva vezette Pest 
megye legmagyarabb s ugyszólván legkulturáltabb vidé
kének lakosságát. És nem is valami különös raftine
riával tette ezt. 

Kecskeméttől a kiskunhalasi pllsztán, majd Izsákon 
(születési helyén) és Kllnszentmiklóson át Budapestig, 
a Duna·menti községek határaiban közel négy hónapon 
át csavargott ez a katonaszökevény s bár a I gelőször 
elkövetett lólopás nyomozása alkalmával megállapította 
a csendőrség a kilétét és Imton!lBzökevényi mivoJtá é 
mert elfogn.i nem tudták, kÖl'öz(ették is az összes örsö
kön és ezek az örsök a ne,'ezett utáni puhatohlsok a.!-

BESEOÜ BARMONIKA SRAIOPBON 
remek felszereléssel 10-12-1ó-20 korona 40-ÓO-60-·70 korona 

10-12-1& - 20 korona flnomabb 210ra" 30-40-50 kor. legfin. aozél dramOlztrkezeUel 

EI. legjobb minöségbeD az egész ofsz&gba.n elismert elaörangD m&gyar bangJlertelepen 

leményi IIIlhály·nál szerezhető be Budapesteo, Király·utcza 58. 8Z. 
Mlnd .. n hang .... rrlll kti.lö. árj .. gyzék kérend6. 
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Iw lill IÍ "al még sem tudták a lakosságot annyIra figyel
meztetni, kioktatni nevezett üzelmeire, hogy ekként a 
továb bi érzékeny csaltísainak elej ét vehették volna s 
egyi<l jüleg biztosithatták volna a maguk részére a 
polgá1'ok abbeli igyekezetét, hogy e1'ről a közveszélyes 
katouaHzökevényről, a ki v8gül a ralJlógyillw ságtól 
StjID riadt vissza, ha tudomást szereznek, a csendőrsé
get <Írtesitsélc 

])e sőt különös előszeretettel járt a kezére a lakos
ság ennek a titkoR csendőrnek. Más alkalommal, lIa. 
igazi csendőr fordul ezekbez az emberekhez, olyan 
bizalmatlaDlill fogadják s annyira IJllzúuoznak a csend
őrnek esetleg szükséges segitség megadásától, bogy alig 
vngy épen nem is IHbet őket ily ure rávenni m' g köz
ismert, általanos érdekü esetekben sem. 

Tóth Budolfnak azonban mindenben kezére jártak. 
Etették, itatták, néha eJfogadták a pénzét az ellát"sért, 
de legtöbbször csak barátságból vendégelték meg. Ha 
pénzre yolt szüksego adtak neki, ba lovagolni akart, 
vagy mint ő mondta tolvajokat, rablókat üldözni, ezer

kétezer korona értékü lovakat rendelkezésére bocsá
tottak. 

Nagyon valószinü, hogy nevezettnek igen hatásos 
rábeszélő tebetsége és megnyerő modora van és mert 
a II ol fizetett, ott gavalérosan fizetett, ez magyaráz
hatja meg, hogy nagyon is kezdetleges bazudozásait 
mindenütt készpénznek vették s daczára, hogy összes 
fegyverzete csupán egy régi Verndl-rendszerü karabély 
bo szu szuronyából állott, tehát semmiféle csendőr 
szinezete nem volt, mégis mindenütt elhitték azt az 
,iUitását, hogy ő titkos csendőr illetőleg csendőrbelyet
tes, holott még a legutolsó tanyai gyerek is tudja mar, 
hogy a csendőr, de az örsökre beosztott népfölkelők is 
teljes felszereléssel, töltött fegyverekkel és legalább . is 
ketten teljesitenek szolgálatot. 

A nevezett terhére felmerült bűncselekmények külön
ben a következők: 

Mint népfölkelő, mult évi január t6-án vonult be a 

m. kir. 29_ honvéel gyalogezredhez. Onnan először 

márczius hó 27-én szökött Illeg s hosszabb ideig Kecske
méten csavargott, miközben április 22-én Pető Imre 
kő mive s segeddel összeakadva, mulatni kezdtek s midőn 
ez megittasodott, 10 K.  készpénzet, zsebóráját a hozzá
való lánczczal és egy aranygyürüjét ellopta. Ekkor 
a rendőrség elfogta _es visszakerült csapattestéhez. 

Másodizben május bó 12-én szökött meg a csapat
játói és augusztu 12-éig cs

'
avargott Pest és Jász-Nagy

kúu-Szolnok meg:)'ékben, mikor is a tápiószentmártoni 
örs fogta el és kisérte vissza. 

Később, 1915 évi október hó 5-én az 1. bonvéd pót
zászlóalj hoz belyeztetett át és j o b bold ali sérve lévén, 
mint segédszolgaJatos a vasutbiztositó osztaghoz lett 
beosztva es szolgálattéteh'e az elfoglalt Orosz-lengyel 

országi területre Lublinba vezényeltetett. 
Ez a szolgálat vagy talán a környezet nem nagyon 

t .. tszl!etett az ilyenekhez nem szokott szélhámosnak. 

mert állomáshelyéről ugyanazon hó 27-én, állitólag 
huszadmagával, megszökött és bosszas csavargás után, 
november hó első felében végre haza érkezett Pest
megyébe. 

A kecskeméti határban lalló szüleibez nem mert 
menni, mert bizonyosra vette, hogy ha majd keresni 
fogják, ott bamarosan n1találnak. A szülők különben 
sem nagyon örültek volna a viszontlát4snak, mert ugy 
az anya, mint különösen a mostoha apa nem igen 
tekintették becsiiIetes embernek a fiukat. 

Nevezett tehat más irányban keresett érvényesülést. 
A következő napon beállitott a kecskeméti határbeli 
Szentkirályi pusztán lakó Szabó Ambrus gazdához 
szakaszvezetői rendfokozattal és nagykőrösi örsbilli 
csenclőrhelyettesnek adva ki magát, azzal a mesével 
vezette félre nevezettet, hogy 13 drb. lopott tyuk után 
nyomoz. Ott jóllakott, a l,örülményeket kikémlelte s 
aztán tovább indult, ele csakhamar, még a kora esteli 
órákban visszamenve, annak istálójába betört és egy 
drb. 1000 K. értéh-ü lovát, 18 korona értékü pokróczát 
és kantárját ellopta. 

Ekkor lóháton a halasi határfelé indulva, rövid időre 
a szüleibez is betekintett B azok előtt az abonyi örsre 
tartozó csendőrhelyettesnek adta ki magát. De miután 
észrevette, hogy azok nem igen szívesen látják és nem 
igeIl! adnak bitelt az állitásának, csakhamar - a szü
lők szerint egy. ÓTa mulva - tovább indult anélkül, 
hogy megmondta volua hova megy vagy hogy hol vette 
és mit akar a lóval. 

Körülbelül egy hónapig csavargott igy, végül is de
czember bó 28-án a kiskunhalasi határhoz tartozó 
Pirtó pusztára Varju Pál tanyai lakoshoz állitott be, a 
bal lovának és magának száll�st és ellátást kért és 
kapott is. 

Itt Szücs Sándor csendőrhelyettesnek adta ki magát 
és azzal a hazug állitással hozakodott elő, hogy ő a 
nagykőrösi örsről van kiküldve és az igazolatlanul és 
engedély nélkül távollevő legénységi egyéneket keresi. 
Ekkor is Bzakaszvezetői rendfokozatot viselt. 

Mialatt Varju Pálnál tartózkodott, addig bi..ní,lgatták 
egymás lovát, mig a kecskeméti hátárból lopott lovat 
Varju Pálnak egy 600 K. értékü lovával elcserélte, ugy 
hogy utóbbi a cserére 100 koronát ráfizet. Varju ez 
összegből 60 koronát át is adott neki, mig 40 koronát 
a járlat megküldéséig visszatartott, a saját lovát ellen
ben a járLattal együtt nevezettnek azonnal átadta. 

A B�ökevény ezzel a lóval, midőn Varjutól eltavozott, 
azonnal Kecskemétre ment s a jarlat birtokában lévén, 

.minden akadály nélkül eladhatta a lovat 360 koronáért 
Borbély menyhért tanyai lakosnak. Mig ebben a pénz
ben tartott , folytatta tovabb a csavargást, mikor pedig 
a pénze fogyni kezdett, a fülöpszállasi-lterekegybází 
pusztára tette át működé e színhelyét. 

Itt Kristóf József csendörhelyettes titkos csendőrnek 
adta ki magát s azon a czimen, bogy egy tolvajt üldöz, 

. több helyen lovat kért s bogy ezt az állitasát irásban 
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is dokum ntálha sa, Csaplár Gábor tanyai lakosnak, 
ama ravasz állitás mellett, hogy fáj a karja egy gránát
nyomástól s emiatt nem tud imi, tollba mondta a kö
vetkező levelet illetve jelentést: 

- Tisztelt őrmester úr! Tessék kimenni Pirtóra. 
Ottan Varju nev ü embernél három drb. ló van, paksus 
néll; ül használj a; a kinek a fia Kecskeméten rab. Tisz
telettel Kristóf József csendőrhelyettes. 

Ezt a lev let boritékba téve, a boritékot Kovács Béla 
csenclőrőrmester urnak Soltvadkert czimzéssel elláttatta 
s azután annak kijelentése mellett, hogy a legközelebbi 
községben postára adja eltávozott. E feljelentést neve
zett el is kül dte és bár kerülő uton, mégis a rendes 
helyére jutott az, minekfolytán a Szabó Ambrus lova 
VarjutóJ elvétetett és jogos tulajdonosának visszaad at
ván, a szélhámos önmaga jóvátette a hibáját. 

Minthogy pedig a pénze már majdnem teljesen elfo
gyott, 191G. évi január l l-én Barta István ugyanazon 
pusztai gazdához ment be s attól az előbbjelzett név 
alatt, ama valótlan állitás mellett, hogy Ő titkos csendőr 

s Izsákról van kiküldve egy közelben buj káló rabló 

üldözésére, de a nagy vizek miatt nem tud haladni és 
a serve miatt a gyaloglás is nehezére esik, azzal az 
igérettel, hogy másnap reggel visszahozza, este egy 
lovat kért. 

A gazda elhitte a nagyon is  kezdetleges hazugságot 
. és egy 1600 K. értékü lovát, két pokróczczal és kan

tárral ellátva, mindj árt rendelkezésére bocsátotta. 
A szélhámos - természetesen - nem vitte vissza a 

lovat, hanem azzal tovább csavarogva, j anuár hó 3 1 -én 
Gyón községbe vetődött, ahol Bábel János gazdánál 
szállott meg. Itt Gengeliczky Mihály titkos csendőrnek 
adta ki magát s másnapig való ott tartózkodása alatt 
a Ba,rta Istvántól elhozott lovat nevezettnek 1600· ko
ronáért eladta. A gazda a j árlat megküldéséig 20 koro
nát visszatartott, a többit azonban a szélhámosnak 
kifizette, majd addig etette, itatta, hogy egyik selejte
sebb lovát, rendes j árlat mellett 700 koronáért a nya
kába sózta. 

Tóth Rudolf ezzel a lóval másnap Erzsébetfalvára 
ment s ott a járlat birtokában Bábel János fiának: 
Bábel Józsefnek adta ki magát és a lovat - mint 
apja megbizottj a - Kancz Mihálynak 800 k.-ért eladta. 

A mintegy 1 600 K. készpénzzel feljött a szélhámos 
a fővárosba és kártyázással, lumpolással tö ltvén az 
időt, állítólag négy nap alatt majdnem az egész össze
get elverte, akkor pedig bucsu t mondott a gyöngyélet
nek, visszament müködési terére a pusztákra �s néhány 
napig Alsódabas, Ócsa, Kúnszentmiklóa és Tököl közsé
gek határaiban buj kál ván, ez idő alatt ép ugy, mint 
előbb Varju Pállal tette, Bábel Jánost is a kerekegy
házai örsre hamis név alatt feljelentette, hogy járlat 
nélkül tart magánál egy lovat s igy a Bartától kiosalt 
ló, az örs hözbelépése folytán hamarosB.n megkel"1�ilt 
és Bábel azt, a jogos tulajdonosának vissza is adta. 

(V';ge köv.) 

KÉPEINKHEZ. 
A keleti harcztérről. 

Most mikor a nagy Oroszbirodalom belső forrongá
sával kapcsolatosan napról-napra megujuló békehirekkel 
kecsegtet bennünket úgy a hazai, mint a külföldi sajtó, 
sok mindenre ráérnek a keleti front hősei. Tábori mise, 
Auguszta főherczegnő látogatása a férje parancsnokságft 
alatti front lövészárkainál s a harczosok zeneestéje a 
fedezékben, mind olyan megnyugtató jelenségek, hogy 
ha más oldlról nem is, de a keleti harcz tér jelenlegi 
helyzete felöl megnyugtathatnal< bennünket. 

Hiszen tábori mise máskor is volt a fronton és a 
lövészárokbeli zenekar sem uj jelenség hős katonáink 
harcztéri életében. Ezuttal azonban külön ünnepélyes 
jellege is volt a tábori mi ének, amennyiben szeretett 
királynénk Ö Felsége legmagasabb nevenapján tartot
ták meg, j eIéül annak a rajongásig menő hódolatteljes 
tiszteletnek és ragaszkodásnak, amellyel" a monarkia 
népe ifju királynéja iránt viseltetik és a mely hódolat, 
mint eddig is mindig, a hadsereg részéről nyilvánul 
meg elsősorban, tehát még a harcz téren sem marad
batott el. 

Még olvasunk ugyan imitt-amott a keleti harcztéren 
történt kisebb jelentöségü csatározásokról s megklsérelt 

orosz támadásokról, de összevetve ezeket az ugyanonnan 
kapott egyéb hirekkel s képeink jelentőségével, jogo an 
következtethetünk arra a valószinüsegre, hogy a meg
foghatatlanul hosszura nyult világháború dörgedelmes 
konczertjének ezen a rász en már csupán elbalkuló végső 
akkordjai csendülnek még meg a fentebbi gyanu nak 
tetsző jelenségekben. 

HIREK. 
Adományok. Legutóbb a következő adományok foly

tak be hozzánk: J akovlevics Bozsobeszicsi (Szerbia) gör. 
kel. lelkésztől, a breznai örs utján, a csendőrségi inter

nátus javára, 1 0  korona ; Bagi József őrmestertől Hal

mosdról, a Zsófia országos b'Yermeksz:1natorium janint, 

1 1  korona ; Rend Lajosné őrmester neje gyüjtés , Beu

czenczrőI, a Vörös-hereszt javára, �� kOl'oua 4-t fillér: 

Kecz Péter járásőrDlest�rtőJ Szabadkáról, a vak katonák 

javára, 30 korona. Az adományokat r<3nde ItetEi i he'

I yükr e j u tta ttuk. 
Gyászhir. A haz:1 vtldelmében. a uetört romlÍllok 

ellen 1916. évi október hó 2-án, Moha ás l'usztsozl'liut\ 

között vivott ütközetben zászlóalja élén II nSl'g�s 

golyótól talá.!va, bősi balflJt halt Sikorszki Zsigmond, 

m. kir. csendőrőrnngy, a. róla eln yez tt cs udőrzaszlö

alj parancsnokának hült tet�m , Ö ei által. a Molllln 

elhelyezve volt ideiglenes siruól, folyó ón m,ijU8 !.tó 

20-án Nagyenyoclro szállWatvtln, ott a ptil. audl"ttr Illol

lett egy sátorkápolnábfln virtlgözönnel boritott rIlVl\t�l\ 

helyeztete�t. A rHva.talTIl R.lI I. és V n. sr.áu1Il (ls�ndül" 
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kerület tisztikara is l etette a bőst megillető koszoruját. 
A temetésen mogjelentek, a kivonult bon véd zászlóalj on 
kivül a csendőrség képviseletében Fery Oszkár tábor
nok, a magyar szentkorona országaiboz tartozó csend
őrség felügyelő-belyettese, Spalla Aurél ezredes, a VII. 
sz. csendőrkerület parancsnoka, Imreb Fel'encz alezre
des és Kertész Jenő százados. A polgári batóságok 
képviseletében, a megyei főispán, alispán, főjegyző és 
II városi tisztviselői ka.r, végül igen nagyszámu gyászoló 
közöllség. A koporsó a pap által történt beszentelés 
után a templom elé vitetvén és az ott elmondott gyász
beszéd után ujólag megáldva, II balott a családi sirboltba 
örök nyugal omra belyeztetett. A bazai föld, melyet 
igazi hőshöz méltó an védelmezett, nyujtson neki örök 
nyugalmat ! 

Szerb komitácsi banda garázdálkodása temes
szigeti örskörletben. Szerbia megszállott területén egy 
Mateics Bozsidar, Damjanovics Ráda, Bogdanovics Iván 
és egy veliki-gradisztei illetőségii, névleg ismeretlen 
szel'b komitácsikból alakt�lt banda a lefolyt év őszén 
és a folyó év tavaszán több rendbeli gyilkosságot és 
rablást követett el, de a szerbiai császári és királyi, 
valamint bol gár királyi csendőrség a nyomozást ezen 
ügyekben eredménytelenül folytatta. A négytagu banda 
vezetője, Matiecs Bozsidar folyó évi április havában 
Temessziget területére is átlépett, bogy ott is rablásokat 
kövessen el, de annak elfogása itt sem sikerült. Ugyan
csak Temessziget területén Mateics a mult évben három 
rendbeli lopást követett el és folyó évi hó 20-án Temes
szigeten, az (I Osztrovo I) nevü, területen nyolcz lakatlan 
kunyhót gyujtott fel. Minthogy Mateics ezen cselekmé
nyek után mindannyiszor Szerbiába szökött lÍlt és csak 
időnként bukkant fel a lakatlan Dunaszigeteken, elfo
gása nem sikerült. Szőcs József 2. oszt. ősmester. temes
szigeti örsparancsnok Nedelkovics Milán, Stankovics 
Zivan, Nedelkovics Milosz és Zsivan klisováczi (Szerbia) 
halászokat megbizta, hogy mihelyt Mateics vagy társai 
magyar területre lépnek, azt azonnal közöljék az örssel. 
Április hó 30-án, a déli órákban fent nevezett balászok 
Mateics Bozsidar és Damj anics Ráda felfegyverzett 
komitácsikat a Sred-Protniak szigeten feltalálták és 
Nedelkovics Milán halász egy kedvező pillanatban Mateics 
fegyverét ennek kezéből kikapta, azzal Mateicset lelőtte, 
míg Damj an ovi cs Rádát, ki akkor fegyverét felkapta, a 
többiek lefogták, lefegyverezték és megkötözték, majd a 
hullát és az elfogottat, a náluk talált fegyverekkel és 
lőszerrel együtt, Temesszigetre vitték. Mateics és tár
sánál 1 - 1  darab német gyalogsági lőfegyver, 1 - 1  töl
tényöv, 124 darab töltény és egy szerb kézibomba volt. 
Bogdanovics Iván komitácsi április 4-én a bolgár királyi 
csendőrség egy j árőre által elfogatott és a lakásán ta,lált 
lőszerrel együtt, a bolgár katonai batóságnak átadatott. 
Minthogy nincs kizárva, hogy Mateicsnek még több 
társa is van, akik időnként Temesszigetre rablás czél· 
jából kirándulásokat fognak megkisérelni, intézkedés 
tétetett, hogy Temessziget egész területe a temesszigeti 
és szomszédos örsök által időnként átkuttattassanak. 
Az őrizetbe vett Damjanovics Ráda, Waltber Győző 
járásőrmester, szemendriai csendőr járlÍJsőrmesternek 
adatott át, a nyomozás lefolytatása végett. 

Katonszökevények megrendszabályozása. A bácsi 
őrs május hó 1 3-án tudomásul vette, hogy DSl'nye köz
ségben, az ottani czigány telepen, több katonaszökevény 
rejtőzik. Hegyi Ernő 1 .  oszt. őrmester, bácsi örspal'ancs
nok elfogásukra május hó 14-én Varju István 2. oszt. 
őrmestert, Benke Ferencz alőrmestert és Kovacsev .Már
ton népfölkelő szakaszvezetőt vezényelte ki, mely ·jár. 
őrböz a Hegyi Ernő 1 .  oszt. őrmesterből és Magyari 
Pál népfölkelő Bzakaszvezetőből állott ellenőrző járöt 
csatlakozott. Az egyesült járőr május hó' l 5-én d. e. 
'/.7 órakor a dernyei czigá-nytelepen megjelent, de 
közeledtükre Jovánovics György, 6. bonvéd gyalogezred
beli b onvéd, Jovánovics György és Nikolics Vász a, 6. 
gyalogezredbeli gyalogosok, katonaszökevények futásnak 
eredtek. A járőr a szökevényeket üldözőbe vette s azokat 
a legj obban futni tudó Benke alőrmester közelitette meg 
legjobban, aki l'eájuk 280-300 lépés távolságból bárom 
lövést tett, mely lövések egyike Jovánovics György 
honvédet gyomrán sulyosan megsebesitette. A másik 
két szökevény Hegyi Ernő 1. oszt. őrmester és Magyari 
Pál népfölkelő szakaszvezetőből álló j árőr által elfogatott 
és Nikolícs V ásza gyalogos Benke alőrmester és társai 
őrizetére bizatott. Nikolics ezen j árőr elől is megkísé
relte a szökést, mire ugyancsak Benke alőrmester ráj a 
mintegy 400 lépés távolságból három lövést tett. A har
madik lövés után Nikolics felbukott és ott a helyszinen 
meghalt. Sérült Jovanovics honvéd orvosi gyógykezelés 
alá vétetett. 

Szerkeszt6i üzenetek. 
A szerkesztőség a szolgálattal kapcsolatos kérdé· 

sekre és névtelen levelekre nem vá1a8zol, kéziratot 
vissza nem ad, levélben pedig csak igen kivételes oly 
esetekben vá1a8zol, ba a válasz, kényességénél fogva, 
nyilvánosan meg nem adható. Kérjük ennélfogva 
olvasóinkat, hogy leveleikkel bélyeget ne kllldjenek. 

K. 1\1. népf. tizedes. 1 .  Véleményünk szerint :  igen ; �. Csa
ládjának hadisegélyre nincs igénye. 

Itt az idő. 1. A felváltás nincs tervbe váve. A kérelmet szol· 
gálati uton j elenlegi beosztási helyén kell előadnia. �. A közgaz· 
dálkodás, illetőleg közétkezésre nézve fennálló határozványok 
módositást nem szenvedtek. Kérdésének indító okait egyébként 
nem ismerjük. 

M. L. őrm. Vasdobra. Kérdésére a feltett formlÍuan nincs 
módunkban válaszolhatni. Orvoslá-sért a járás f6szolgabin\jához 
ken fordulniok. 

Beke mielőbb 777. 1 .  Igen, már munkában van ; 2. Közvet
len átlépé. esetén beszámit ; 3. Igen ; 4. Középiskolai végzettség, 
ellínyös küls ö, néhány európ.i nyelv ismerete és prób.szol
gálat. 

P. P. alőrm. Táb. posta 240. Viselése megvan engeuve és 
sorrendben a legénységi katonai szolg,llati jel utún következik. 
A megrendelésre szolgáló nyomtatványt «A magyar szent korolll� 
országai vöröskereszt egyletének él'emosztályától Budapest kll'lllyl 
várpalota. ken kérni. 

Rózsa. l .  Keresztlevél és ha az illeM kiskoru, szülM bele· 
egyező nyila.tkozat. 2. Nincs számszerüen meghatározva, ; ki\"'á,na.
tos, hogy a házasság által az uj pál' 80llyagi helyzete javuljon 
és megélhetése biztositva legyen. 

Nyugdijas. Olvassa el lapunk f. évi 1 4. számában • Volt 
csondőr o j elige alatt adott üzenetünket. 

Szá ntó Laj o,s gépföraktára Szeg eden 
............ Zeótér-bér.áa, ViÓr ........ .. U.tt. (Büóod 10".. •• obráyal .... b .... ) ........... . 

e.endGrs6g1 fegyvergyért kerlik,ér_. e..ndGraégl dllzvarr6gépek. VIlághirU tUnélkDU path6fonok. VIlighlrll tos 
... _ofonolt. Lemer "Idondgok. kerMc,,,, felszerelési czlkkek. gumm/k, vlflemos z.ebl'mpik 6a elemek f6Paw.o. •. 

Csekély havi UlrIesztés ! • Képes f6árjegyzékem dijtalan ! • Caend6rségl Urak legkedveHebb bevásárhist helye. 
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HIVATALOS RESZ. 
SZEMÉLYI ÜGYEK. 

Legfelsóbb elhatározások : 

Ö csász!Í.l·j é� apostoli királyi Felsége legkegyelme
sebben kinevezni méltóztatott 

It m. kir. cs ndőrség állományában : 

r:.l·cdessé :  

1 9 1 7 .  évi májas hó I · ével : 

1 9 J 7 . évi május hó l -ei ranggal : 
Budoy Gyula olezredest (8'3. rangslIám), a IV. számJl 

csendőrkerületnél ; 
Öl'llU.'Iyg!Já ,' 

1 9 1 7. évi május hó l -ével : 

J 9 1 7 .  évi máj us hó l -ei ranggal : 

TiI·ts Béla századost ( 1 .  rangszám), a II. sz. csendőr
kerületnél ; 

szá:;adosolrká " 

H1 1 7. évi m.íjus bó l-ével : 

1 9 1 7. évi május hó l -ei rB.nggal : 

a következő főhadnagyokat : 
Marscball Kálmánt ( l .  rangszám) és 
Kürtby Endrét (2. rangszám), a II., 
Gya.pay Miklóst (4·. rangszám), az V,) 
Jelinek Sándort (5. rangszám), a II., 
Berényi Bélát (6. rangszám), az V. , 
Malesevicb Miklóst (7. rangszám), a II., 
Czirenner Józsefet (8. rangszám), az L, 
Krisztinkovics Istvánt (9. rangszám), a III. csendőr-

kel'ületnél és 
Baitz Jenőt (10. rangszám), az országos csendő:r

iskolánál ; 
{ölwdnagy-számvivökké ,' 

1 9 1 7. évi május hó l-ével : 

1 9 1 7 .  évi május bó  l-ei ranggal : 

a következő hadnagy-számvivőket : 
Baj ai Kálmánt ( I .  rangsz. ), a VII. és 
Bérczy Gyulát (2. rangsz.), a IV. csendőrkerületnél. 

Elrendelni méltóztatott, hogy 

a legfelsőbb dicsérő elismerés - a kardok egyidej ü 
adományozása mellett - tudtul adassék : 

az ellenség előtt tanusitott vitéz magatartásuk elisml3-
réseül : 

Marschall Kálmán, a II/33. népfölkelő hadtápzászl6-
aljnál beosztott IL számu csendőrkerületbeli osendőr
főhadnagynak és 

dr, Gergely Sándor, a cs. és kir. V '76, gyalogzászló
aljnál beosztott Il csendőrkerületbeli csendőrfőbac!
nagynak ; 

a legfelsőbb dicsérő elismerés ujólag tudtul adasséh : 

az ellenség előtt teljesitett kitünő szolgálatai elismeré
seül ; 

Pinczés Zoltán, L csendőrkerületbeli főhadnagy nak, 
egy csendőrszakasz parancsnokának ; 

a legfelsőbb dicsérő elismerés tudtul adassék : 
különleges alkalmazásban teljesitett kitünő szolgála

tn.i elismeréseü! : 
Madarász Henrik, egy körletparancsnokságnál beosz

tott 1. csendőrkel'ületbeli csendőrszázadosnak . , 

adományozni méltóztatott : 

a kOl'onás ezüst érclemkeresztet a vitézségi é" em 

szalagján " 
az ellenség előtt teljesitett különösen kötelességhü 

szolgálatai elismeréseül : 
Székely László járásőrmesternek, a VII., Papp Lajos 

L alőrmesternek, a II., J anik Laj os, Szabó András 
Mibály alőrmestereknek, a IV., Petka Gusztáv alőrmes
ternek, a VII., Ficzkó József alőrmestereknek a III , , 
Bart.ha Mózes, Sarmaság Demeter 1 .  oszt. őrmester ek
nek, a VIII., Röszling Lajos, Bogdanov Szvetozár Szi
lágyi Lajos ll. alőrmestereknek, a IL, Petrus�vics 
József alőrmesternek, a III., Branyik Virág, Novák Fe
rencz alőrmestereknek, a IV., Sztanek Béla, Harter Fe
rencz, Kiowsky Ferencz alőrmestereknek, az V., Szücs 
Ferencz alőrmesternek, a VI. Konrád Vilmos alőrmester
nek, a VIII., Péter Béla alőrmesternek, a Ill., Orbán Simon 
alőrmesternek, az V., Tendli István alőrmesternek, a 
VI., Tarsoly lL Antal alőrmesternek, a VIIl számu 
csendőrkerületben ; 

a báborúban teljesitett különösen kötelességbü szol
gálataik elismeréseül : 

Bártfai József j árásőrmesternek, a IV. Talmácsi Imre, 
Vaszlik István alőrmestereknek, VI. számu csendőrkerü
letben ; 

különleges alkalmazásban telj esitett különösen köte
lességhü szolgálataik elismeréseül : 

Zillicb Pál j árásőrmesternek, a Ill., Sándor Gábor 
járásőrmesternek, a VIIl., Viktorin József l. oszt. 
őrIDesternek, az V., Koródi Ferencz 2. oszt. őrmes
ternek, az L, Polák Mátyás 2. oszt. őrmesternek, az V., 
Szikler Ferencz 2. oszt. őrmesternek a VIII., Vas
tag György alőrmesternek, az: L, Beck Mihály al
őrmesternek, a III., Vanek Ferencz, Czaudt László al· 
őrmester eknek, az V., Konent József, Mitku János, 
Benyó Mibály alőrmesternek, a VIII., Sostarecz J MOS 
őrmesternek, a VI, KuluncsicbJakab Loszt. alőrmesternek, 
Febérvári István alőrmesternek, a II. és Valucb Lipót 
2. oszt. őrmesternek az V. számu csendőrkerületben. 

Adományoztatott : 

a badrakelt seregnél ; 

Ö császan és apostoli királyi Felsége által erre fel· 
batalmazott parancsnokság által ; 

az ellenség előtt tanusitott vitéz magatartasa elis
meréseül : 

a P. oSZtáty1� eziist viiézsélli érem ,' 

Nagy Ferencz és Tunyodi József alőrmestereknek, a 
VII., Pálfi Sándor alőrmesternek, a VIII., Molnár Izi
dor 2. oszt. őrmesternek, a II. számu csendőrkeretben 
és Hompotb Ferencz népfölkelő szakuszvezetö cz. Őr
mesternek, beosztva a VII. számu csendőrkel'ületben ; 

a bl'onz vitézségi lÍ'rem ,' 

Koros Tivadar alőrmesternek, a II., Mág György 
alőrmesternek, a VIII. számu csendőrkeriUet,ben ; 
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a. 1r00·ond.� vag érdemkereszt a. viiézsr."i érem szalagján " 
• az ellenség ollltt teljesitett különösen kötelességhü 

szolgálataik olismer 'seül : 

Krisoh MiMly alőrmesternek, az V., Borogyi GyÖl'gy 
2. oszt. őrm Rternek, a IV., Bertalan Sándor, Gyu
rác 'ka Istvan alőrmestereknek. az v., Hugyecz János 
2. osztályu őrmesternek, a IV., Mihalik Janos alörmes
ternek, a VIII., Mohai S!tndor a l őrmesternek, a II., 
Kertész Antal alőrmsstornl3k, a VIII., Csegezi Kálmán 
1. oszt. őrmesternek, az I., Dénes József, Sza.bó J ere
remiás 1 .  oszt. Ilrmestereknek, a III., Ernst Ferencz 
t. oszt. örmesternek, a VII., Majlinger Fel' ncz 1 .  oszt. 
örmesternek, a III., Eszik Mihály l .  oszt. örmesternek, 
Börcsök Imre 2. oszt. örmesternek, a VIII., Karabin 
János alőrmesternek, az V., Jurás József 2. oszt. őr
mesternek, Ol' bók Gábor a.lőrmesternek, az L, Gagyi 
Ferencz 1. oszt. örmesternek, a VII., Schőn Henrik 
1 .  oszt. örmesternek, a II., Halmágyi Tamás 2. oszt. 
örmesternek, Zsurka Szabin alörmesternek, a VII., 
Korojan János 1. oszt. örmesternek, az L, Bordás 
Béla, Fülöp József 1. oszt. őrmestereknek, a VII., Csi
szál' Miklós, Paszta r János 1. oszt. örmestereknek, a 
IV., Borbély Károly, Szabó István 1 .  alörmestel'eknek, 
a VIII., Gyel'gyák György a.lörmesternek, a III., Kovár 
Donát a.löl'mesternek, az V.,  Molnár János 'alörmester
nek, a VIII., Cziklédi Imre, Ötvös Gábor 1 .  oszt. őr
mest reknak, az 1. , Tóth Károly, Seras Gergely 1 .  oszt. 
örmestareknek, a IV., J óbi Károly 1 .  oszt. őrmester
nek, a VII., Lusztig Sándor 1 .  oszt. őrmesternek a 
a VIII. számu csendőr kerületben. 

Ideiglenes nyugállományba helyeztetik : 

Horváth József, VIII. számu csendőrkerületbeli j árás
örmester, a megejtett felülvizsgálat alapján, mint "je
lenleg szolgálatképtelen' ,  hat hó tartamára. 

Választott lakhely : Mezőkovácsháza. 

Okiratilag megdicsértettek : 

a m. kir. V. számu csendőrkerületi parancsnokság 
áJtal : 

Horváth István L, Szentiványi János, Mezei Péter, 
Murá.nyi Ernö, Lovász Ist.ván j.árásőrmesterek, .czmeró 
Fri"yes, Molnár Sándor, Dragul a János, Borik József, 
Inc�e Ákos, Jcszenszky József, Buga József, Kiss An
drás III. L oszt. örmesterek, Kiss Lajos 1., Janek 
József, Fehér Gyula., Nagy János IV., Hansel József, 
Varga Laj os, Lengyel Károly, Izsák Mór, Priekop 

János, Varga János IH., Tmi József, Márkus Mihály, 
Vittek Márton, Filacek Mibály, Görös László; Janka 
József, Csonka Imre, 2. oszt. őrmester ek, Vörös József, 
Kőrösligeti Ádám, Balala János, Tárnok Benő. Serényi 
István, Zobor László, Wieder Laj os, Orbán György, 
Rajkai János, Kiss András II., Gajdos Vendel, Szabó 
Gyula L, Griesz István, Bondor György, Vallkó Lénárd, 
Kiss Zsigmond, Vio la Lajos, Som ogyi Lajos II., Szabó 
János IV., Via dál' Győző, Soós János, Kulbel't János, 
Oszkai Károly, Demacsek István, Dékány Romuald, 
Lévai Mátyás, Turcsányi János, Csehő József, Mináro
vics János, Pap Mihály, Deák Ferencz, Farkas Lajos, 
Maj or Laszló, Boros Tamás és Pozsonyi István alőr
mesterek, a közbiztonsági szolgálat terén, különösen a 
háboru folyama alatt tanusított ernyedetlen szurgalmuk 
és kiválóan eredményes szolgálatteljesitésükért ; 

Vida Lajos, Szecsődi Miklós, Gombkötő Antal, Sár
kány István 2. oszt. őrmesterek, Biró Károly, Dal ia 
Istvan, Mozsolics Sándor, Ollé István, Stefanik József, 
Moravcsik Ferencl':, Valló János, Dubán Vendel, Laka
tos István, Ferencsik János, Kovács Ferencz L, Pintér 
Pál, Láng Ferencz, Strasser Mihály, Bobor János, 
Pábli János .alőrmesterek, továbbá Farkas László. III. 
számu csendörkerületbeli alörmester, a köz biztonsági 
szolgálat teré'n a lefolyt évben kifejtett igen buzgó, 
fáradhatlan és szép eredménynyel járó szolgálataikél't ; 

Kovács János V. 2. oszt. örmester, úgy a közbizton
sági szolgálat terén, de különösen egy nagyobb lét
számu örs legénységének okta.tása, nevelése és vezetése 
körül kifejtett fáradhatlan buzgalma és eredmény teljes 
tevékenységeért ; 

Budai Aladár póttartalékos szakaszvezeM cz. őrmes
ter, részben közbiztonsági, majd irodai alkalmaztatás
ban tanusitott igen nagy szorgalma és odaadó tevé
kenységeért, valamint példás magaviseletéért. 

Nyilvánosan megdicsértettek : 

a m. kir. r. számu csendörkerületbeli parancsnokság 
által : 

Porumba József, Gál Sándor járásőrmesterek, Benczö 
János, Fülöp Ferencz, Magyari Áron, Kovács Péter, 
Baricz Sándor 2. oszt. örmesterek és J eszenszki András 
alőrmester, a drágaság miatt Kolozsvárt létesült élelmi
czikkbeszerző-bizottságnak, körletükben jutányos áron 
kapható élelmiszerek beszerzése és beszá.llitása körüli 
hathatós támogatásáért ; 

Nagy Tamás alőrmester, három évet meghaladó 
csendörségi szolgálati ideje alatt tanusitott igen jó  
magaviselete, igen szorga,lmas, pontos és  lelkiismeretes 
tevékenységeért ; 

Magyar Köztisztviselök és Állami Alkalmazottak Takarékpénztára 
Köztisztviselői kölcsönök 
törlesztésre. 

r é s z v é n y t á r s a s á g  Kölcsönök lakbérletiltás 
ellenében. 

Előlegek értékpapirokra. 
Családi házak és telepek 
létesitése. 

Budapest, VII., Rákóczi-ut 76. sz. 
- Telefon 153-44. szám. = -

K ülfóldi 'pénznemek vé· 
tele és eladása.. 
Sorsj e�eknek részletre és 
készpenzért való eladása. Ala ptőke 2.000,000 korona. 

Ellogadunk betéteket takarékpénztár! könyvecskére. 1: OlJ; 
takarékbetélek után melyeket hat hónapí felmondás • •  �o 
lekötése mellett heJ)TeZnek el i ntézetünknél, 60kJ (hat) bet�h 
kamatot flze(ün k.(A tékekamatadó levonásával.) 2.0 11' takarek: 
oetét után, mel,l'�él a bet,:vó .az l: pontban Jelzett felmon,dás. 
Idét Iti nem koti, 5110','0 (ot es fel) betéh kamatot Iizel unk. 
(A tökekamat.dó levonósával.) 

Előleyet nyujtunk értékpapirokra, sorsjegyekre, vidékl inté-
zetek részvé nyeíre. . 

Személyi kölcsönöket. folyósitunk kezesség melleIt vagy Jel
z.álogos bjztositél� ellenében, Ju ltínyos kamatléteJ mellett. 

Utalványok, lntézvények és cbequek ileszedését eIvá.l1aljuk 

jgen mérséJ<elt kö1 tségek fel.szó.mi lásá val. 
Veszünk és eJadunk értékpapírok.t, idegen pénzeket. 
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8 m .  kir. V. sz:\mu csenJéírkerületi parancsnokság 
á l tal : 

Mlinka Péter, Talrács Ge rmúu.  Kubrán zky :7Il i lJ ály, 
Gre-t"hner Joiuos, R ottermund József. Tóth Ignátz, JlÍnó 
J m re, Horbálh János n r . .  Pénz�s .r z ef, Langei Ist· 
"án, László Im r . K u t i  József, Puldel' I tván. Szahó 
Perc'n z I I . ,  Tóth Istvón l l . ,  Prist Márton, Abrahám 
Lajns, Baj á k  Márt o n  alűrm t�rek, a közbiztonsági Rzol· 
gá'! at teren, l,ü lönösen l1 háború folyama alatt tanusi
t ott fáradhatlan szo rgalmuk es el'l'dménye tevékeny
tH;gÜ kért : 

�16lévtettek 

1 0 17 .  'vi  

Varga .T óz�ef lJ . ,  
':! .  oszt, Öl  mester .. 

április hó �U-'l,a l : 

I L  számu csendőrke rületb eli 

1 9 1 í . évi ápri l is  h ó  � l -ével : 

Jákim László. IV. ,zámu csendőrkerület beli 2. oszt. 
őrmc ter ; 

':.'. o.,�tdlyl� (iJ'll1e.,tcl'd : 

1 9 1 7. évi áprili  h ó  J -éve l : 

hlarettyák Istdn. Csarnagótczki Mihály és Lyabovies 
Gyö ,'gy, I V., továbbá. Tunyogi Jozsef, VnI. sz, c end őr
hertildbeJi alőrmesterek : 

1 9 1 7. évi m á j us hó l · é,el : 

Ba,gi Ferencz. Pál hegyi Albert, Kiss János I I . ,  A l ·  
földi .Já n os, Pa taki  Denes, Somogyi Antal, Minge z 
l�ülöl '.  Papp János II . .  Hancz Al bert, FaU!' Éz,iás, 
Sá,ai Pál, Szabó Lajos r . .  Kémeth János r.. 'zák 
Júnos. ,-,za l a i  Imre, Berta József, Kiss 111. Istdn, Futaki 
Gábor. Faragó Jáno , G.l'urinovics D�zső. Dénes Pál, 
Horváth Ist,án IV.,  Kő,ári andor. Faragó Mih"ly, 
Laczkó Tamás, Tóth Lajos I l l . ,  Lázar Ede, Patkó s Mi
bál!'. Péterfi József  I I . ,  

. 
Szabó István Y. , Bartba Mi

hály, Tótb Kal ocsai János, Papp Imre. Barta Gábor.  
'rörök József, Papp Péter. \Titt Miklós, Sándor Istd.n 
II . .  Botos Máté, Török László, Lukács Dénes, :7Iloré 
János, Papp József llL, Dancsu Miklós, Keszőeze Ist
ván, Lengyel Géza, Ferenrzi Péter, Stierl György, 
ll. sz. csendőrker ü letbeli alörmesterek :  

1 9  1 7 . é,i május h ó  I ti-ával : 

Báró Illés, IT számu csendőrkerületbeli alőrmester ; 

a/őnl/estc)'I'" : 
1 9 1 í. é,i máj us h ó  l - ével : 

Duczon Pál és  Karácson S. Dénes, I .  sz. c endőr · 
k"rül etbeli vezetők , azután SitSS Miklós, Jenes 
József, Komárom i István, Berel ka Ist,án, Lévai Gábor, 
'r odotáJ.1 Dániel. ánta Imre, Székely Gyárfás. Gresák 
András, I L ,  továbbá Godilla János, '\'r. számu cse ndőr · 

kerületbeli csenil ő röl" végül Pa pp József, Molnár Mi 
hály és !::>zalatyán Ferencz, VIII. sz. csendőrksrület,beli 
vezetők ; 

pe � elövé : 

1 9  J 7. évi majus hó l - ével : 

Baló .János 1. számu és Cgorcs:ík JÓlsef, IV. számu 
csenilőrkerületbeli c end őrök. 

Lo vaglási ,juta l Ul l l dij ball I'észesittetett : 

a I l .  sz,i m u  csendőrkel'liJet á l l ományában : 
Molnár József a l őrmester 4, db.  tovabbá 
a VnI. zám u csendőrkerüle t á l l ományában : 
Vadász Mihály I .  oszt. őrmester 6 db ,  �Ianil zi Jó 

zsef és i\'emeth István a l ő l'me t __ reh -\;-4 db ,  Lőrincz 
István já rásörmester. l"arkag l tv,'Lu es Neumann Ádám 
alőrmestereI, 2 - :1 d b  l U  koronás aranyból ál ló  jutalom 
dij uan részesittettek. 

Házasságra léptek : 

Némt't .József alőrmesler. Kis Gizel láva l .  1 9 16.  évi 
október hó 1 9 ·én .  Poroskőn : 

Ciungracli Vazul alőrmester, Csntor Ilonával .  1 9 1 7. 
évi április h ó  U-en. PnlDokon ; 

...... ............ .............................. 

j S Z Á NTÓ J Ó Z S E F i  
: 19 éve száll it kerékpár!. beszélő- : 
• gépet. varrógépet. gum mikat és : 
: lelszerelé3ekel az egé,;/ ország : 
: csendörségének, Elismerő leve. : 
: le im ezerszámra vannak, - Pontos czi m : : 
: SZEGED, VÁROSI BÉRPALOTA. : 
• • • 
................................................ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A világ h 

' ká ' i le::���!V��1�2m�Kl c.odá.! i 
.rőa han� 3 ig ... vollóval l 5 K. Egé.z .enekari 
hanga 4 igaz vált6val 20 K. Erő. ""zél hangnak 

: 18, 20,25, 40 K. Finom kétsoros hannonikAk, há· 

j 
roG;��;fi��&ngnak is kés.ümeL 

: 
: Oaodá.san er6s, tiszta hAngn beslléló;.!ép 40 K, : 
: nagy .Union. szerkezettel 50 K. - Legszebb :: • hanglemezek az ÓSSZBS dalok, zenék, opE'rlLk. i • tréf.s előadosok stb. 80 fill.·UI 4 K·ig. 
: Javitásl mliterem. : Árjegyzéket az összes hangszerekröl Ingyen k.ü1d • 
• • • 

f MOGYOROSSY GYULA ! 
• kira.lyt nahadalmaeott hangszerC'7ár : 
; Budapest. VIII., Rákóczi-út 71. szám. : • • 
....................... H ........................ .. 

. ----------------�--------------------------� 

VA R N AY L. S Z E G E D  Őrjárati .lapok 
esendőrségi nyomtatványok és felszerelési ezikkek teljes raktára . 

most 
Nagy készleteink, folytá� nálunk előnyösen vásárolhat. rendelendők meg ! I 

Feú;zerel é.�i. .�zi.i"sé{fl,('tét ifi yekez;:ék m Í 1 / fI I' II k i s ii 1 '
!lŐ.�1'1/ b(!.'�'el'ezll i, mel·t I ( Z  t Í / ' l /k folY/Oli  dl'lifl l/ l l l f lk. 

g----------------�----------------------------------------------------------- . 


