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A czigány. 
It/ci: . . . I . . .  I. (Polyi. tás. I 

. Yis8zalérek erodeti témám ra, melytől a növénytani 
magyaráz::It miatt ,ltél·tem volt. 

Egy más.k módja o. megallll,pitásnll,k, hogy vala
mely cselekményt czigányok köyettek-e el abból áll, 
hogy a nyomozó ltiizeg azokat a tulajdonságokat, 
amelyek a c�elekmóny elkö..-etéséhez szükségesek yoltak, 
a rzigúnyok ismert tulajdonságaival összehasonlitja és 
mél1egel-é� tárgyává teszi, hogy mindezeket egybevl'tve, 
czigány volt-e a teLtes ? Itt mindenekelőtt ismét a 0zi
gÍLnynnk l,özismert ll,ljas gyáva tm'mészelét kell figye
l m be vennünk. 

lI'lint már emlitettem, majdnem sohasem szabad czi
�ányra g;nmakodl1unk oly gyilkosslí.gi esetben, amikor 
a körülményekből következtethető, hogy a gyilkos ma
gát bizonyos veszélynek kitette \'oln�, vagy hogy álllo
z'li:\\-al szembeszállt \'olna . . Ép oly kevéssé kisérlik meg 
S' czigá.uy.�k az olyan házból való 'lQpást, ámelyről tud
ják. hogy abban nehany �lszánt férfi t�rtózkodik, külö
nösen, hogyha ezek hozzá még fel is vannak fegyve
rezv�. 

Ha a tetloenért tolv8:jl1�k megmagyarázbabtlanul ügyes. 
módon, magas emele(ről, v�gy eső csatornán stb. váLi 
leereszkedé által sikerült ellTIe:l\ekülnie _ötven százalék 
amellett szól, hogy czigány volt a tettes, mig vi zont 
kizártnak- vehetö, hogy egy czigány hasonló meglepetés 
e etén egy merész ugrást koczkáztatna meg a bizony
talan mél.ységbe, mert annak, bogy ily módon lábát 
törje, vagy nyakát szegje, nem teszi ki magát a more. 

Az is jellemző, hogy a czigány a legtöbb lopásnál 
felfegyverzi magát: furkósbotot, fejszét t.esz maga mellé, 
sőt a szájába teszi keresztbe a nyitott kést 8 úgy .dol
gozil,., hogy esetleges meglepetés esetén védhesse magát., 
illeMleg t:ímadhasson fegyverével, amire azonban soha 
'em kerül rá a sor, mert mindent elkövet, csak nem 

védekezik, s úgy menekül, amennyire csak: lehetséges. 
Yiszont sokszor van rá es�t, bogYa. menekülő c�igány 
rálő üldözőj ére, azonban' ezt is rendszerint valamennyire 
védett helyről teszi. 

Jellemző a czigány kedélyállapotara az a mód, ahogyan 
a gyilko. ságot elköveti. Szolgáljon erre például a követ
kező eset. A kilenczvenes évek elejen Stájerország keleti 
h atárának egy m:1gá�os erdei ut j án meggyi llwlva talál
tak egy o8zLrák csendőrt : teste több mint ötve� 'sebtő] 
volt boritya. A helyszíni sZt3mlón megállapittatott, hogy 
a csendőr az ut szélére letelepedett s minden valószinü-. 
ség szerint pipár;t akart gyujtani, mert doh�nyzacBkója. 
nyitva hevert meJlette, a dohány elszórva s pipája félig 
frissen megtömve. A szerencsétlen csendőr rettegett l'éme 
volt a esavargó népségnek, s elsősorban a czigányoknak, 
akik őt az előbb vázolt helyzetben orml megtámadták 
és n'leggyilkolták. 

Hogy mily bestialitással követüll, _ el a gyilkosságot, 
mutatja az a számtalan halálos szurás, amelyet J1!.ég 
akkor is rámértek álc!ozatukra, amikot az kétségtelenül 
már régen kiszenvedett. Részben azért szurkálták össze
vissza a czigányok a c,�ndilrt, hORY egész bizortyosak 
)"gyenek annak baLíláról B nagy az ,alamikf.pen többé 
ne árthasson nekik, de különösen kifej,.'zésre juttatta 
ezen esetben vérszomJát a czigány, aki kéjelgett abban, 
hogy- az annyira g.yiHölt férfit megtorlatlanul össze
vissza szabdalhat ja. 

Nébány nf\ppal a gyilko<ság után a nyomozó csendőr
járőr nem messze a helyszinétől eRY félig rombadőlt 
falon egy kezcletleges rajzra lett figyelmes, amelynek 
jelmagyarázata azonban kétségen felül állt. A rajz egy 
torzszerüen ugyan, de félre nem i merhetően rajzolt 
arcz vo It. a melyen a csendörök ismert k:1kastollas 
fejdisze volt. Az arczvonások akként voltak felismer
hetőkké téve, hogy a meggyilkolt csendőrnek batalmas 
kifent bajusza ügyetlenül bár, de félre nem ismerbetöen 
volt utánozva; a fej köré . nég,v, hegyél'el a fej felé 
irányi\'ott kés ,olt rajzólva. Hog,\' a rajz "'"bb, aiaz 
nem 'a gyilkosság-iÍidn került a, ·[alrn. azt az a körül
mény igazolja, hogy az eső· erősen megviselte, holott a 
gyilkosság és a rajz felfedezése közötti időben eg.l'álta-· 
lában nem esett s igy minden kétsége I kizárólag az :1 
gyilkdsságot m"g.eLőzőleg került a f'!llm. 

Egyes kriminalisták akként magyarázták ezt li rajzot, 
hogy az titkos felhivás volt' a cziglÍn)'oJt részé!'t', II 
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csendőr meggyilkolásában való l'észvételre, talán ez a 
magyarázat állja meg leginkább helyét. Dr. H. Gross 
viszont azt mondja, Logy ez valószinüleg egy fenyegető 
figyelmeztetés akart lenni a meggyilkolt csendőr részére 
oly czélzattal, hogy ne üldözze őket többé, mert külön
hen rálesn k és megölik. N m lehetetlen egyébként" 
hogy z a derék csendőr, ha tényleg rátalalt volna a 
rajzra, talan óvatosabb lett volna s legalább azon az 
elhagyott helyen nem portyázott volna egymagában 
éjnek idején. (Ausztriában úgy a nappali, mint éjjeli 
időben portyázó rendes járőr egy főből ali.) 

A bűncselekmény elkövetésénél igen nagy inditó ok 
a czigánynak féJtezbetetlen és erőszakos élvhajhászó 
természete. Meglátni, megkivánni és megkaparintani 
akarni valamit, az nála j óformán egy fogalom. Igy 
például olyan vidéken, ahol gyaluan átvonulnltk a czi
gányok, kész veszeclelem,: ha a cy,igánykaraván éppen 
akkor halad el valamely tanya vagy ház előtt, amikor 
ott történetesen diBznót ölnek. Egész bizonyos l ehet az 
a gazda, hogy a karaván éjszakára visszatér és hacsak 
lehetségos, ldlopja a maga részét a clisznóhúsból. Ily 
esetben a czigán)7nál a megkivánás az inditóok a 10-
páHra, mert hiszen tudja azt a czigány nagyon jól, 
hogy alig van paraszt.ház, amelyben nem lenne füstölt 
disznóhús bizonyos idősza.l<okban, tehát kizárólag a bús 
látása, ingerli és készteti a lopásra. 

- "Hiába, nem tehetünk róla, hogy ilyenek vagyunk»
jellemzi a fajtáját egy vén czigányvajda - ,<lopunk 
ameddig élünk; "Sőt �gy mondásunk szerint: tégy egy 
aranyat a czigány süjára, bizonyos lehetsz felőle, bogy 
kinő a czigány karja a sirból s utlinakap az aranynak». 

j\l[inden paraszt tudja, h@gy milyen káros dolog rá

nézve, ha az átvonuló czigánykaraván valami kivánatos 
holmit pillant meg a portáján s tőle telhetőleg véde
kezik is ellene, de bizony al egtöb b esetben eredmény

telenül, mert hany esetben HÜja a czigány aparasztot 

s viszont mily ritkán veszi ez amazt észre! Róka

módjára f ólálkodja körül a falut, a parasztházat, az 
urilakot egyaránt, mindent észrevesz, meglát, megfigyel, 
mig őt senkisem látja s csak ha lába kelt a bolminak 
akkor eszmél rá a káros, bogy talán czigány volt a 
tettes s talán üldözni is kellene, holott ez már a har
madik batárban üzi átkos játékait. 

Igen érdekes módját a czigány által elkövetett lólo
pásnak ismerteti Kavenik vizsgáló biró. K. vizsgáló biró 
ismételten megfigyelte, hogy a czigányok rendszerint 
ott lopnak lovat, amely belynek a közelében a követ

kező, vagy azt követő -napon vásár lesz, s itt tünik ki, 
hogy milyen tapasztalt pszichologus a czigány. A káros 
feltétlenül arra számit, hogy lovát és a tolvajt a vásá

ron megkeriti s ugyanezért feleslegesnek tart minclen 

üldözést vagy egyéb szélesebbkörü intézkedést. Nos, fi 

czigány épen ezt akarta elérni s mialatt a káros a 

vásáron keresi kétségbeesetten lovát, azalatt a czigány 
már a második vármegyében. csiszárkodik vele. 

Széltében beszélik és hiszik az emberek, hogy a czi

gány előszeretettel lop kis gyermekeket s bajmeresztő 
mesék vannak az ily gyermekrablásokról közszájon. De 
cöak közszájon, mert czigány ok által elkövetett gyermek
rablást aligba látott valaki s akták is biány.oznak a� 
ily eSetekrőL A legtöbb czigányismerő ezt maj dnero 
kizártnak tartj a, mert figyelem be kell venni, hogy a 
czigány igen szapora es termékeny faj s igy nem szo
rulnak rá idegen csemetéket is etetni s amellett nem 
bolondok, bogy magukat veszélynek kitegyék, mert bi
zonyos, hogy az általánosan: elterjedt néphit mellett, 
hogy a czigány gyermekeket rabo l, kétségtelen, bogy 
azt a czigánykaravánt, amelynél a falunépe egy idegen 
és pláne vak, vagy elnyomoritott gyermeket találna, 
bamarosan agyonverné. 

Dr. H. Gross azon a véleményen van, bogy a gyer
mekrablás meséje is csak olyan talajból fakadt, mint 
az előző· évszázadok rémtettei, amikor százszámra vá
doltak meg czigányokat emberbúsevéssel s azokat a 
kinpadon kicsikart beismerő vallomásaik alapján bor
zalmas kinok között kivégezték. Ugy az egyik, mint. 
a másik eset a nép csapongó fantázi áj ának szüleménye, 
amely az idegenszerü, meg nem értett és mindenesetre 
gonosz indulatu embereknek a legkalandosabb és leg
lehetetlenebb dolgokat is tulajdonitani képes. 

Bgy köl"iilmény-a.z�nban mindenesetre feltünő marad 
e dologban: a néphit szerint ugyanis a czigány elő

szel·etettel lopja a vörösbaju gyermeket és különös, 
bogy viszont a czigányok hite szerint a vörösbaj (czi
gányul bala kammersko = napnak a haja, naphaj) sze
rencsét boz. Eszerint közelfekl'ő lehet az az egyetlen 
feltevés, bogy a czigány (miután az ő rajkói - kivé,e 
az albinóka,t - kivétel nélkül koromfekete hajzattal 
ékeskednek), hogy a szerencsét megnyergelje, ilyen «sze
rencsétbozó" vörösbllju gyereket lop. 

Az sincs azonban kizárva, hogy a kolduló vagy ku
ruzsoló czigányok az ilyen rőtbaju gyermekekkel szem
ben - épen az ő bitük folytán - különösen kedve ek 
s az sem lehetetlen, hogy az ily gyermeknek szerencsét
bozó tulajdonságáról nyilatkoztak is. Miutún azonban 
a czigányok gyermeklopásáról szóló mesék fennállanal" 
egész én érthető, bogy azok az emberek, akiknek rőt
haju gyermeke a czigányok tetszését megnyerte, később 
megijednek, bogy a czigányok a gyereket ellnplallnák, 
mert biszen szerintük "a czigányok mindazt, ami tet
szésüket megnyeri, ellopják.. Tovább füzve ily módon 
az okoskodás!, hogy a czigányok II gyereket ellopbatták 
volna, az elheszélés folyamán a tényállás könnyen oda
módosul, hogy azt II czigányok tényleg el is I ophi It 
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aminthogy na.p-nap mellet(, látjuk és halljuk az egyes 
e�emtil1yelmek S3'''lIlía./wlr áltn .l előadot.t, [I. valósággELI 
"gyáltah�bl1.n többé iiSRze nem ugyeztetlJetö, tOJ'zitoüt 
h'i "'·Lsá1. 

Dl'. H. Gross megelU l i t,i, h ogy vizsgálóbirói gya.kor
l,ttn. llÖZIJ�ll egyetl<,n .. gy olyan "sete volt, ,tmelyb"Ja 
gyanll,ia tlÍllllidt egy czigányl,'lrl1sánJ'U., bogy az gyer
ml'lwt rahu It volua R akkor küliinösképen csakugyan 

Még aznap este, nyolcz óra tájban egy szakaszvezetői 
rendfokozatban levő katona érkezett, egyfogatu kocsival 
Gál Bálint laczbázai lakos tanyájára és az esős, sötét 
időre tekintettel szállást és vacsorát k él' t, azt állitvim, 
hogy vásárra jön, de nem tud tovább balarlni, mert 
kocsija egyik kereke utközben meghibázott. 

Ezek adtak vacsorát és szállást a katonának, de mert 
gyanus volt előttök, nem a szobában, amint ő kért", 

)'őth,�jL1 gye,'mekről 'volt Sy.ó. (Folyt. I<JI-.) banem csak az istállóban. De mialatt nevezett lovát az 
istállóba bekötötték, Gál Báli n t fia felismerte azt és 
meg is jegyezte, bogy aló az Urbik SándOl'é; ezenki

• 

ROEKrs-
NYOMOZASOK 

A. titkos csendőr. 

rrta: Nyomozó. ("ége). 

viiI észrevette a katona azt is, hogy a nevetlen ujjának 
megsebesüléséről bangoztatott azt az állitását, bogy 
az a kocsival való bajlódás közben sérült meg, Gálék 
gyanakodva fogadják s őt magát is gyanusnak tartják, 
minélfogva éji fél II óm tájban kocsiba fogta a lovát 
s a szakadó eső daczára elhajtott Gáléktól azzal a ki
jelentéssel, hogy elmegy, mert ugy is látja, hogy nem 
akarnak neki ágyat adni. 

A szakadó esőben azonban hamarosan altévesztette 
az utat, minélfogva kénytelen volt a Szikora Ferencz 
mezőőr tanyai lakására beMrni, a hol szintén szállást 
nyervén, másnap reggel hat óráig nyugorltan aludt. 
Annál nyugtá.lanabb volt azonban Szikora, a ki amiatt, 

Február tO-én már a lajosmizsei határban találko- mert a katonát igen gyanusnak találta, egész éjjel 
zunk Tóth Burlolffa), a hol Bnjdosó Imre ottani tanyai virasztott nyugodtan alvó vendége mellett. 
lakos előtt II nagykől'ö i ÖI'S csendől'helyettesének advfI Febr\!lár 2S'-án l'eggel, mikor már mindenfelé jól lebe
ki magát, ll.ZZlU a hazL1g_á.lJ.itássa.J...llog�..e� & közeli, .-tetLlátnir.8.. félt'\1eŐ!.·�ött. venrl<lg is elkocsizott Dömsöd
szomszédblln történt lop;Lsi iigyben S'Ül'gös nyomozást Kunszentmiklós felé. 
kell teljesitenie, ismét lovat kért s az e czélra átenge- Ugyanaznap délelőtt Majosháza község előljárósága 
dett 1800 K értékü lóval este azzal távozott el, hogy értesitette a kisknnlaczházai örsöt, hogy a határban 
reggel visszflhozza. !lgy ismeretlen férfi hullát találtak, a melynek a külse- -

Eme igéretének teljesitésével azonban ép ugy ·mint a. jén észlelhető jelenségekböl is látható, hog.l' erőszakos 
1,öbbi esetbe�, adós maradt. Ehelyett a lóval Vecsés re módon halt eJ. 
ment s ott. egy ismeretlen lókereskedőnek azt eladta Tóth Ferencz őrmester örsparancsnok telefonon be-
8.00 K-ért., de mert a csendőrség rájött a dologra, a jelentette, ezt az esetet a ráczkeve� járásparancsnokság
kNeskedö, mikor megtalálták nála, mindjárt visszaadta nak, mire Dékány Benedek járásőrmester is liiszállott 
azt a t ulajdonosának. a helyszinére 8 egyidejüleg kirendelte a nyomozásban 

Mig ebben az összegben tartott, ismét _a fővárosban leendő részvételte Szerző Gábor őrmoster dunaharasztii 
és közeli környékén mulatott a szélhámos, anélkül, örsparancsnokot is. 
hogy valahol gyanussá tette volna magát. Majd podig, A hulla kilétét nem tndták megállapitani, mert sem 
mikor a pénze elfogyott, Febrnár 27-én Soroksárról, a a rajta talált ruházatban, sem a tőle néhány lépésnyire 
hol éppen akkor tartózkoGott, gyalogosan Ki knnlaczhá- talált télikabátban semmiféle irás vagy más olyan 
zára indult, hogy a másnapi_ qrszágos vásárban az tárgy nem volt, fl, mi legkevesebb támpontot is nyuj-

- -

addigiakhoz hasonló módon pénzt szerezzen, tott volna nevezett kilétére vagy illetőségél'e nézve. 
Taksony község határában baladva, az országuton A helyszini szemle megejtése után a hullát beszállit-

ntolérte őt Ul'bik Sándor dunaharasztü korc mál'os, fl, tatták Majosháza községházál'a, a. két őrmester pedig 
ki egylovas kocsijával szintén Kiskunlaczházára igye- a sáros tala.jban még egészen jól kivehető kocsinyomon 
kezett. Tóth Rudolf megkérte nel'ezettet, hogy vegye megindult az ugynevezett pest.i országut irányába. meg
fel a kocsira, ő is Laczháza felé megy, mire ez szive- állapitani azt, hogy mely il'ányból (.ért le a kocsi 
sen eleget tett a ka.tona kerésének. Majosháza felé. 

BEGEDÜ BARIONIKA GRABlOPB9N 
rem .. k felszer .. lé •• el 10-1l2-----15-20 korona 40-50-80--70 koroua 

10-12-1á -20 korona finomabb 2 IOrOI 30-40-50 tor. legfln. aodl cSramQulrkezettel 
a legjobb minőségben az egész orsl�á.gba,n elismert els6r&Dgn magya.r hang"81'�elepen 

leményi Mlhály-nál szerezhető be Bodapesten, Király·otcza 58. IZ. 
Mlnd"n hang; . ....... ,H killö. árjegyzék liérend6. 
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Ezt könny ii volt megállapítani, mert cgészen az 
országutig sértetlen volt a nyom, sőt még az ország
uton is jódarabon, ugy, hogy kétségtelenül felismerhet
ték, hogy a kocsi Taksony irányából jött. Ezután a 
hulla j,alálati helyétől elvezető IU'Lsik nyomot i8 meg
\Tizsgáltáh, amely ogy jókora herülővel szintén az 01'
szágut,ra vezetett" de oLt Kislmnlaczb,iza folé fordulva, 
elveszett az időközben már oU járt j,öbbi kocsi nyomai 
között. 

Mialatt a két őrDlLlster l'zeknek II nyomoknak meg
állapit.ásával foglalkozott, egy nő érkozett bozzájuk 
Taksony felől és Urbik Sándornénak mutatván be 
magát, panaszt tett., hogy férje a dunahal'lIsztii batár
beli korcsmájukból előző napon La,czbázára ment cgy
foga,tu kocsijával és még most Stlm tért haza, holott 
megállapod,isuk szerint már reggel ot,tbon kellett volna 
neki lenni. 

Az asszony magyal'lÍJzatából, bogy a félje milyen 
lwl'u, testtá,lhl,su és kinézésü ffÍrJi volt, II két őrmester 
mindjárt sejtette, bogy a t,alált bulla Urbik Sándor 
holtteste, de az asszonynak csak annyit mondtak, bogy 
egy férfi hullát találtak ugyan a majosbázai határban. 
amelyet szint,én egylovas kocsin vittek oda, tehát 
nézze meg a majosbá.zai községbázánál, bátha az ő 
férje hullája az. 

Ez mindjárt ráismert volt félj ére a holttestben, de 
arra nézve, hogy mennyi pénz lebetett nála" megbizbató 
módon nem tudott nyilatkozni. De nem tudott felvilá
gositást adni arra sem, hogy ment-e valaki 8, férjével 
a kocsin, mert - mint. mondá - onnan hazulról 
egyedül jött el, hogy Laczházáról két zsák lisztet !Joz 
s hogy utközben akadt-e utitársa vagy elől'9 megbeszélt 
terv szerint vitt-e magával valakit, arról semmit sem 
tudott mondani. 

Ez adatok alapján és a már emlitett nyomokon Kis
kunlaczháza irányaban nyomozva, értesült a járőr Gál 
Bálinttól, majd tovább baladva Szikora Ferencztől, bogy 
nálok az előző éjj el egy erős termetü, magas, barna, 
szakaszvezetői rendfokozatban levő katona járt, még 
pedig, mint Gálék határozottan állitották, az U rbik 
Sándor egyfogatu kocsiján ; Szik ora pedig arra adott 
felvilágositást, hogy az illető Kunszentmiklós irányába 
k ocsi zott el. 

Ezek előtt a katona Németb Sándor csendőrbelyet
tesnek adta ki magát s mind a kettőjök állitása szerint, 
annal egy bosszu (Werndl-féle) szuronynál egyéb fegy

ver nem volt. 
A két őrmester a ka,pott személyleirásból és a már 

fentebb felsorolt és körözésekből ismert adatokból 
mindjárt tudta, hogy ez a katona Tóth Rudolf katona

szökevény lehetett s bogy a gyilkosságot is kétségtele-

nül ő követte el. Megerősitette őket ebbeli fel�evésük
ben az is, hogy a kocsin tovahaladó katonával találko

zók között akadt olyan tanu is, a ki T0th Rudolfot 
személyében ismerte és megtudta mondani, bogy neve
zett 1911-12 években Dunszt Károly soroksári sör
kereskedő nél lakott, mint kocsis és igen gyakran látt,í,k 
őt Kiskunlaczbázára és vidékére sört fuvarozni. 

Min thogy ezek ct az adatokat a kikérdezett sörkQl'es
kedő is megerősitette, Dékány j árásőrmester a baBzer
zett adatok alapján ugy a Kunszentmiklós irányában 
levő, mint a dunántuli örsöket megkereste táviratilag, 
hogy a szökevény rablógyilkos után nyomozzanak. 

Ekkorára ugyanis az Ubrik S/LUdoI bulláját a vizs
gálóbiró felbonczoltatta és az orvosszakértők megálla
pitották, hogy nevezettet a támadója oly erővel térdelte, 
vagy taposta meg, hogy a szegycsont ja és egy pár 
oldalbordája eltörött s miután az eltört cBontszilánkok 
a szivburkot megsértették és az erőszakos nyomkodás, 
tapos:is következtében szivrepedés is következeU ba, az 
áldozat, még orvosi segítség eaetén is mentbetetlenül 
elhalt volna. Do siettette a balál bekövetkezését az is, 
hogy a tettes a valós7.inüleg segitségért kiabáló áldozat
nak a száját oly erősen befogta, bogy fogai az ajkak 
belső felületébe mélyen belevágódta, szóval megfoj
totta. A rablógyilkosság ténye tehát kétségtelen volt. 

A távirntokra bamarosan megjött a válasz. 
Huszár őrmester dunavecsei másodaltiszt ugyanis 

megállapitotta, bogy a tettes február 28-án Kunszent
miklóson járt,. ott a kocsit és a lószerszán!ot Maisl 
Jakab kereskedőnek 96 koronáért eladta, ö pedig lóhá
ton a Duna irányába elmenekült és Dunapentelén áL 
is ment a Dunán. 

Ezen adat,ok birtokában Tóth őrmester Dunapentelen 
át Szerző örmestel' pedig Puszta-Adonyszabolcs felől 
indultak gyanusitott keresésére, utóbbi egyidejüleg egyik 
öl'sről telefonon fellá.rmázta a közeli örsöket a nyomo
zásnak a saját örskerületeikben való azonnali bevezeté

sére is. 
Gyanusitott ezalatt Dunapentelére, onnan Puszta

adonyra, majd Seregélyesre s végül Sárosdra ment s 
mintbogy pénze volt, közben a lovat megvasaltatta, 
Nagyperkátán pedig egész nap a _meneskatonákkal 
mulatott, mikor pedig a pénze elfogyott, a lovat is 
áruba bocsátotta, de mivel ez nem sikerült, Sál'osd 
községben Rapa.i Györgygyel csereüzletet kötött olyké
pen, hogy annak 500 K értékü havi vakságban szen

vedő lováért és 60 K l'áfizetésért az Urbi k-féle lovat 

á.tadta. Az összegből azonban csak 20 K-t kapott meg, 

mert, Hapai 40 K-t a já,rlat megküldéseig vissza

tartott. 
Gyanusitott itt Németh Sándornak, a dunaföldvári 

Csu' Z Rheuma Ko··szue'nU esetén próbálja meg a világhirü 
, , J erősitett CAP�INE (Paprika) kenőcsöt 

amely sok ezer hálairat és orvosi vélemeny szerin biztos hatásu háliszer. - Eredeti tégely ara háboru idejére 3'30 kor. 

Egyedüli készit6: Szentbe Lajos Patrona Bungarim gyógyszertára, Budapest, Damjanich· ntcza 2. szám. 
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biró fiának adta ki magát s hogy e ravasz állitását 
valószinünek tüntesse fel, egy a budapesti 1. honvéd 
pótzászlóalj par ancsnokság felzetével ellátott és február 
27-éről keltozett Szolgál ati jegyet mutatott fel Bapai 
előtt a követl(cző s zövegü meghagyással : 

"Német Sándor szakaszvezetőt utasitom, hogy járőr
szolgálatban az engedély nélkál és igazol atla nul távol
levő legénységi állományu egyéneket k arhatalmilag 
állitsa elő. I) 

Pecsét és aláirás nem volt ugya n a SzolgahIt i j egyen , 

de gyanusitott oly ügyesen mutatta azt fel Hapai előtt, 
hogy ez a je lzett hiányokat nem is vette észre, egyéb
ként pedig a nyomtatott ih'lap eloszlatta minden két
ségét. 

A csero megtörténte után !t széibámos kiment"" ba
tárba és egy tanyán szállást kérve, másnap - Li-én -
reggel 6 óráig ott alndt, azután pedig lóra ült és át

ment a szomszédos Herczegfalva község batárába s ott 
az előzetesen kapott tájékozódás után megtalált Bank 
csárdába tért be s magának és lovának ellátást l,ért. 

MiahItt ott reggeli zett és borozott, odaérkezett a 

Szerző őr mester által nyomozásra felhivott herczeg

falvai örsnek a másodal tisztje egy né pfelkelővel. A szél
hámos még ezek előtt is feltalálta magát. Még mielőtt 

a járőr igazolásra szólitotta volna fel, ő llIent a járőr 
elé és engedélyt kért az őrmestertől, hogy egy pohár 
borral megkinálhassa, majd pedig midőn ez a szives 
vendéglátást visszautasitotta, azt kerte, hogy legalább a 
népfelkelőnek fizethessen egy f rö cscsöt . 

Az őrmester ezt is visszautasitván, felszólitotta neve

zettet, hogy igazolja magát, mire ez a legnagyobb 
nyugodtságot szinlelve, Németh Sándor szakaszvezető

nek mutatta be magát, ottlétét pedig azzal igyekezett 

indokolni, hogy egy katonaszökevény t keres, ele az erre 
vonatkozó igazolványát illetve megbizó iratát elvesz· 

tette. 
Már-már ugy kezdett a dolog alakulni, hogy az őr

mester elhiszi a szélhámos előadásat, mert bár a ka
pott személyleirá s körülbelől megfelelt a szakILszvezető 
személyltlirásának, de mert a lovat időközben kicserélte, 
az erre kapott leirás nem volt megfelelő, mégis alTa 
való tekintettel, hogy nevezettnek kellő igazolása hiány

zott, a járőr őrizet alá vette őt a lóval együtt és beki
sérte az örsre Herczegfalvára. 

Kevéssel később ugyancsak a Bank csárd:'Lba érkezett 

Szerző őrmestel' es értesülvén a szélhá mos őrizet alá 
vételéről, nyomban az örsre sietett és leleplezte az ál

névhez még mi ndig ragaszkodó szélhámost, a ki ekkor 

beismerte, hogy Ő csakugyan Tóth Rudolf és megma

gyarázta a lócserét s egyidejüleg beismerte Urbik Sán

dor kirablását és meggyilkolásat is. 

Előadása szerint ez a következőképen történt: 

Amint Urbik őt a kocsira felvette, rögtön elhatározta, 

hogy nevezettől a lovat, ha másként nem lehet, erő

szakkal is elveszi. Nehogy pedig e szándékaban esetleg 

mások megakadályozhassák, ré gebbi tapasztalatból ismer-

vén a vi déken a járást, alig haladtak pár száz lépés

nyÍl'e, ehagadta Urbikról a gyeplőszárat és egy diilő
uton lefordította a lovat az országutról a kis DLllla felé. 

Urbik rosszat sejtve, leugrott a kocsiról és bátnl fl 

saroglyába kapaszk odva, h ol segitségért kiabált, hol 
meg a pénzét - állitólag 1 K. 44 fillért mutogatva , 

kérlelte őt, hogy vegye el azt, csak a lovát adja 
VIssza. 

A szélhámos attól tartva, hogy a kiabáló segitsegel 
liaphat, megállitotta a lovat és hirtelen ki akarta azt 
fogni a hámból, hogy arra felkapva, elnyargalhasson, 
de mivel Orbik erre közbelépett és mindenképen meg

akadályozni igyekezett a ló leszerszámozását, ő meg
r agadta a nála jóval gyengébb embert, földreteperte é 
nagy erővu! a mellere térdelve, fojtogatni kezdte azt. 

Örületes küzdelem fejlődöLt ki a rabló és áldozata 

között, m iközlJen utóbbi, hogy menekülhessen, táma
dója n evetlen ujj át szájába k apva, majclnem csontig 
l ebarapta arról a hust. Erőlködése azonban már hiába

való volt s oti halt meg a rahl ó kezei között. 
Utóbbi ekkor feltette, a kocsij ára a hullát, il pén

zét - melynek összege az elhaltnak leánya szerint 
40 K. lehetett, de az özvegy szeri nI is több volt ft 
rabló által beismert összegnél - elvette, majd letén-e 
a dülőutról, a kis Duna partjáboz hajtott, ott a tulaj

donos nevét jelző tá,blát a kocsi oldalá ról leszakitotta, 

a Dunába dobta, az után visszatért a Majo háza felé 

vezető utra, onnan egy teQgeri földre bekanya ronot! 
és elöbb az elhaltnak a t 'likabátját, nébány lépés el 
odébb pedig a hul láj át IL kocRi"ólledobla és egy közeli 
dülőuton kihajtott az országu tra és - a min t már 
fentebb emlitettem - l.ovább kocsizva behajloH il Gál 

Bálinték tsnyájál'a. 
E beismerés után még négy nap ig nyomozott vele az 

egyesült járőr, miközben a többi, már fentebb fel. orolt 

s nevezett által minden habozás nélkül beismeri bún

cselekményeket is felderitette. Csupán azt tagadla a 

szélhámos, hogy a Szabó Ambrus felső zentk i r�lyi lakos 

lovát betörés mellett lopta volna el, azt allitv>Ín, hogy 

azt is ugy csalta ki a hazugsággal félrevezetett gazLbi

tól, mint később a többiekot. 

Az Ubriktól elrabolt ló, kocsi és szer zámok (·dékét 

a budapesti honvéd hadosztálybiróság, a hol az üg." 

tárgyalásra k erült, I .'i00 koronában állapitottn JllL'g. 
Tóth Rudolfot pedig bünösnck mondta ki ft SZÖk('R. 

lopá,s, csalá,s és rablógyilkossag bűnte lteiben es 07.(\k 

miatt őt, mult évi október hó 31-en, a m. ldl'. llon

védségből való kicsa,pás meJlel.t.. kötél általi halál l1Llllt�

tésre itélte. 

A budapesti hunvédlwrlil"ti fogházban ,árJ!! most 

a szélhámosból rablógyilkossH. vált katollnsziil'L'\'éll)', 

hogy előt81jeS7.telt sümm isógi pnnasza" t'sst,leg H 1",,,

felsőbb kegyelem v!Uloztut-e 8, badosztál 'biroHlÍg Jlt'le
tén s ba igen, hány évi su ly os l.Jörtönben szabjn nwg 

az elkövetett t,öLbszörös büntot.tel o.ninyba n >illó sza

badságvBsztés b iinLetését. 
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Az érdekelt örsök pedig megtanul ba1nak e la i 1'ásból 
annyit, bogy ba már kezdetben, mikor még a szélbá
mos az imitt-amott elkövetett csulásokkal és álnév 
a l att i fe lj 'lcntésekkel ugyszólv'lD bujócskát játszott 
v<!lök , a lap osabb , kitari ó l J b  és általánosit.ottubb nyomo
zássul igyekeztek volna, őt k�zJ'ekeri t eni, éppen ugy el 
foghattá.k volnu, mint az ll.Z utóbbi jáJ'őrnek sikerült 
é. eld< 'nt megakadá lyozb atták vo l n l. a többi s111yos 
biíncselekDlónyek elkövetés6t és egy családnak a csa
Iá.dfő olpusztulása á.ltal történt gyászbaboritását. 

KÉPEINKHEZ. 
Az olasz harcztérről. 

Szemct.- Iű l ket gyönyörkitdtctö természet i szépségek, a 
szabad természet gyönyörü panorám ,i,j a bél ében . leküzd
l J etetl8nnek l átszó és ezer veszélylyel megltiizelitbető 
t.erméRzeti akadályok most a h áborúban azok a területi 
változl1tosstigok, amelyeket fl, j elen szúmunkban közölt 
kép ok tárnak az olvasó elé. 

Hiszen a. többi fl'ontokon is vannak i lyen belyel 
mindenütt, a.kármelyiket is  viz sgálj uk Hegy, "öIgy 8s 
csak igen kevés sikság a világbáború barcztere. Hogy 
melyik j obb a háborúra : a sikság-e, vagy a begyvidék ? 
Azt mindig a körülmények határozzák meg. És eZén

felül még a, barczosok kitartása erejének kifej tése, lele

ményessége és ügyessége. Egyszer nekünk jó, másszor 
Ll,Z el lenségnek. Sok esetben pedig mind a I<ét félnek 

bátrányo . Az olasz harcztéren pl . eddig nekünk volt 

j ó, mert m egkönnyitette a védelmet. Mi pcdig, mint 
már számtal anszor bangoztattuk, védekező báborút foly
tatunk csupán. Tám ttdóhtg csak ot.t és akkor léptünk 
fl,l eddig, a,hol a,zt. hadiérdekeink okvet lenül meg

kívánták. 
Az olaszok bacliereje tudvalevőleg nincs ugy Bzétfor

gácsolódva, m int a m i enk. Albánia déli részének kivé
telével a,lig van másutt olasz katonaság. Ott is kevés. 
A m i  badseregünk pedig, a szövetségi büségn ek meg

felel ően, mego zlik a,z össze barcztereken s igy csa.k 
annyit állith atunk a kevés biján egész olasz badel'ővel 
szembe, amit másutt nélkülözbetünk. És badel'őnknek 
ez a másult nélkülözbető része mégis két év óta tartja, 
már féken a támadásokban kifáradbatatlannak látszó 

olasz hadsereget. És bizony biába voltak a ballatlan 
erőfeszitései és a minden képzeletet felülmuló pergő

tüzei az ola.sz hadseregnek, mégis csak igen csekély 
területi nyereség az, a mit az óriási ember és anyag

áldozattal két év óta I,ivlvhattak. Az olaszok eddigi 
eredménytelenségét és a mostani - már tizedik -
olasz offenzíva összemorzsolódását pedig, b adseregünk 

hősie és kitartó védekezés én és barczmodol'án felül, 
főleg ezeknek a képeink által is igazolt rendkivüli ter

mé zeti akadályoknak tulaj donitbatjuk. 

HIREK. 
Adományok. Legujabban a következő adományok 

folytak be bozzánk : a cs . és kir. 2. badsereg száll ás
mester osztályának llL kordon szelvenyéhez beosztott 
legénység gyüjtése, a báborúban megvakult bajtársaik 
Javára : J 39 K 80 filL E czélra adakoztal, : Czéh József, 
Laki József, Zarka Alaj os, Illés ,József II., Petrusovics 
János, Sándor János, Vass Imre, Szilágyi Lajos II. m. 
kiJ'. csendőralőrmesterek, Smely Károly, Micbelmaier 
József, Hocke Józset, Hetíleis Vencel cs. kir. csendőr
alőrmesterek, Bugyul László, Bal la Mibály, Bóni Má;'
ton, Bogdán Antal, Fábián János. Szabó FCl'encz, 
Scbm iedt Péter, Beke András pótcsendőrök 5-5 K-át, 
Csilti Fer6ncz, Vincze Ferencz. Müller Károly, Zaj oncz 
Flórián pótcsendőrök 4-4 koronát, Petka Gusztáv m. 
kir. csendőralőrmester, Dávid István, Dávid László, 
Oltyán Flóri án pótcsendőrök, Ledniczki Mihály, Meny
bárt János, Tarlics Stefán lóápolók, n{aczuk Mibály, 
Kozár Szi l árd pótcsendőrök 2-2 koronát, Barna Imre 
m. kir. csendőralőrmester, Orosz Lajos, Vaj as Jáno, 
pótcsendőrök, Szomolai .T ános lóápoló, Kázmél' János 
tisztiszolga J -1 K-át, Szijj István és P. Kovács Anru'ás 
lóápolók 40-40 fillért. Balogh Lajos al őrmestel' Nagy

selykről, az intemátus javára, 1 2  K 75 fillért küldött. 
Az adományokat rendeltetési belyökre juttattuk. 

Czigányok garázdálkodása. A balázsfalvi örskörletbez 
tartozó Monora községben és környékén máj us 6-ról 
7-ére virradóra egy elszánt czigánykaraván nagy pusz
titást vitt végbe z, rettegésbe ejtve ezáltal nagy területen 
az egész lakosságot. Igy Specb György monorai lakostól 
600 K készpénzt, 2692 K értékü r ultanern üt, bort és élelm i 
szert. Olteán Márton monorai la!<óstól 5 10 K értékü mha
nemüt és élelmiszert Bartmusz János monorai Jakostól 
344 K erté]{ü rubanemüt, Kesener Sámuel monorai lakosi ó l  
l ?, K értékü rubanemüt és élelmiszert, Seb emmer J\Iibály 
monorai lakostól 7 K értékü él elmiszert, Popa Mi klósné 
csicsóholdvilági lakostól 288 K értékü rubanemüt és 
élelmiczikkeket, Marginián Tódor csicsóboldvi lági lako -
tól két darab 80 K értékü bárányt, Borz János szász
csanádi batárbeli erdőőrtől egy női a,runyórát, egy 
bosszú arany nyaklánczot, két l<arkötőt, bárom arany 
gyürüt, !l08 K értékben, Schermer Frigyes monorai 
batárbeli lakost ól 1 50 K készpénzt és 43G K erlékü 
rubanemüt és élelmiczikket loptak el betörés utján. Az 
összes kár 5278 K-t tett ki. A val,merő banda ut.áni 
nyomozást a balázsfalvi és szászcsanádi örsök járőrei 
b evezettél<, mely nyomozás folyamán a szászcsanádi 
erdőben megtalálták azt a belyet, ahol a czigányok 
táboroztak és >L lopott élelmiczikkekből l akmározt>Lk, a 
h asznaveb etetlen 101) o tt. tárgyakat pedig eldobálták. Ezen 
erdőség nagy kiterjedésü lévén, annal, átkutatásár8 8 
két emlitett örs elégtelen voJt., a balázsfah'ai szakasz
parancsnokság �O csendőrt összpontusi l ott. Az összpon
tositott csendőrség most már telj es el'élylyel fogott hozzá 
a nyomozáshoil, melynek során 36 főből álló kóbor
czigány karavánt vett őrizet a.lá, amely karaván két 
idősebb, bat katonaköteles férfiből, 1 í nőből és 1 1  gye ,'
mekből ál l ott. A czjgán�'oknIU, a rllbálba beva rn-a MI K-t. 
megtaláltak, volt birl olukban egy járlat nélküli ló, egy 
nick"l zsebóra, két l<atonajJúkrócz, három zubbony, sok 
összevagdalt latonai J'11b adaral.J és nagy mennyiségü 
lopott rubázati czikk A czigányok a bünjel0kkol együtt. 
az illetékes kir. ügyészségbez , a katonaszökevények pedig 
a katona i parancsnokságnak útadat.tak.  Társaik ulún a 
nyomozás még folyamatban V>Ln. 
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Jegyzések hadikölcsönre. Danka András 2. os�;t. 
őrme. t er, dálnoki örsparancsnok az L badikölcsönre 300, 
>\, l l-ra ::!OO, II III -ra 800, az V-re 1 050, a VI-ra 700 
ko ronát, összeAen 3050 kOl'omit jegyzet.t ; Gödri József 
lllörmlJster. IL p ol�'án i öl"sl"ől, a VI. badikÖJcsön.t· 
[ 500 K-M jegyzett. 

Egy népfölkelö megtámadtatása. Kayács l\Iihály 
népfü l kelö HZt"ll, aBz\'ez0tő, Hzu lgáhtton k i vül, máj ua  J 8-án 
d. u. ' , .9  úra tit j ban, l\Iagyarúvárott 3 4 katonát tot
ten ért., fl midőn ezok egy kerit�st ok nél k ü l  tör.!eltel�. 
Ko"ltcs népfö l l,elő szakaszv0zetö felszúl itotta II katunákat, 
bogy h ag) j anak fel H. l'ongál áBsa l , mir", az egyik katona 
Koyác el.� lép"t.t, őt kérdőre vonta, hogy mi j ogu p  

avatkuzik dolgaikha éB ökö l lel Kovács arczá lju vágott, 
azután a katunál, el futottak K ovilCB népfö l kelő II kato
nákat üldözőbe vett" B körül IJelül JOO lép&snyi ü ld özé s 
ubín sikorült is neki őket elérni, i t.t azonban ugyanaz 
a katona, aki u!üzőleg a nép I'ölkel őt inzul t,t.lta, ujbol 
rllt:.\.madt éB litlegelni kezdt;e, majd a népfölkelö jobb 
kezének muta.tóujj:it iB megharapta. Közben a katona 
k ' t társa a népfö l kel ö kanlját kirántotta és azzal el-

zaladt. Kovács népfölkelö az örsön Horváth László J.. 
járásőrIlle. t mek jelentette m gt,ámadtatáB>Lt, aki a M 
maaókat Anka Pál honvéd tizedes, Szószki József gya
logos és Csizmál' András tüzér tizedes szem élyében ki
cleritet.te .3S őket a magyaróvári katonai állomáspal'ancs
nokságnak itadta . 

Talált tárgyak. Az Érden ö,'szpontositva volt csen
dőr-legénység elhelyezésére szolgált llelyiség kitakarit
tatván, ott a követ.kező tárgyak találtattak : eg,\' töltény
táska _K ovács László csendőr» n évczédulával és tiz 
darah éles töltény taJ·talo=al, hiu' om darau kisebb 
iVertb eim 1l1katkulcs, azután eKY l ádaku lcs karikával . 
Tulajclonosaik igényeljék elveszett tárgyaikat Albert S,m
aor őrm ester, érdi örspal'ancsnokná l . 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Hivatalos ételreczeptek. Berlinben a napokban életb., 

lépett az új sütemény- és tortarendelet (egész k omo 
lyan l) a melynek értelmében ezentul csak báromfaj ta 
s üteményt és négyféle tortát szabad készíteni és forga 
lomba hozni. A jóféle sütemény és torta reczeptj eit 
ezideig nemcsak a pékek tartották titokban hanem a 

bázias zonyok is és egy-egy ilyen tortakéBzítési módot 

ugy őriztek , mint a kincset és nagyon j ó  barátnőnek 

kel lett annak lennie, a- kinek ezt a titk ot a rátartóEt 

bázias8zonyok elárulták. A háború a konyhaművéBzet; 

teren is alapos felfordulást okozott és a berlini ma .. 

gisztrátus úgy vélte, hogy nincs miért eltitkolni fi 

h ac\isütemények és torták készítésének reczeptjét. Nem

cBak megengedi, bogy mostantól kezdve e reczeptek 

alapján Bzabad efféle  tésztanemü eket készíteni , hane� 
szigorúan meg is mon dj a, h ogy más módon vagy pedIg 

má anyagokból és egyéb keverési arányban nem szabad 
süteményt és tortát készíte)1i. A közönBéges süteményhez 

csak lisztpótló anyagot, nevezetesen kukoricza-tápiókát, 

bau- burgonya-, gesztenye- , kókuBzdió-, dió- és rizs

Uszt:t szabad h a  ználni. Ezer gramm lisztpótlékhoz 

háromszáz gramm czukrot, Bzáz gramm Bzáraztej et, 

kétszáz gramm buzalisztet, husz gramm izesítöt (czit
romhéj-reszeléket), ötven gramm sütőport lebet adni, 
ugy hogy 7:30 gramm viz zel együtt az egész ne legyen 
több MOD grammnál. A rendelet azután közli a tea
Büt",ménynek éB a gyümölcBtésztának a l'eczeptjét, a 
mivel ki iB  van merítve azoknak a süteményfaj táknak 
a száma, a miket a németek a hábo t·ú al att élvezhet
nek. A torták közül engedélyezi k a k i rály-tortát, a mely 
á l l  t 50 gramm folyékony toj áspótlékból, 1 25 gramm b uza
li sztből, [ 25 gramm burgonyaliBztböl, 250 gramm 
l isztpótlékbúl, 80 gl"amm izesítőből, 1 0  gramm sütő
porból , 250 gramm vizből, úgy bogy ÖSBzeBen az í gy 
készült, to rta 1 090 gl"ammot tesz k i .  Ezután szabad 
m . g sütni töl tött tortát, gyümölcstol"tát éB babos tor
tát, a melyben azonban a habot krémpo rnak, zselatin
nek és enéb habpótló anyagoknak kell helyettesíteniök. 
A mikbnt l átható, a hadiBütemények egy kicsit hamiB
kásak és főként az il l uziók fölidézéBére valók. Hozzáér
tők ál lítása szerint az így elkészített hi vatalos l'eczept 
szerint készült tésztafélék öléggé izesek. 

Szerkesztői üzenetek. 
A szerkesztőség a szolgálattal kapcsolatos kérdé

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

S. 34.. Vógkielégitéssel elbocsátott csendür lljb6Ji ténylegesitése 
esetén, előzll 8zolgidati ideje után CBuk akkor részeBith.W szol
gáloti p6tdijban, ha egy évi végkielégités ,.tI'n két é\"en belül 
lép vissza. (Ill. szab. 34. §. 2. p.) 

Virúg. FelvilágosiLásért forc1l1Jj anak RZakaRzparanc,"okukho". 
1887. Nincs előirv •. 

Remény �25. Ellát"Báuak az 1 9 1�. évi LXV. t. c. a lapján 
ya,]ó megállapitítsá.l'a igénye ninc::; és az ezirAuyban val/J minden 
kér�rényezés cz.éltahm. 

Lázár B. 6�9166. Fell'áltásÍl.t kiha lgatásou Bz,',uel i leg kórheti. 

HOl'váth I. G. 1 9 1 :>  úpril.is · hav .... ban kelt 355�!eln. szám II 

honvédelmi miniszteri rendelet. 

Kilüul etett 20. 1. és 2. Kárelmének elintézá.H '"0Igál ati 
uton szárnypa.ranosDoksÍLgától kérje. 

Cs. G. jó. Gondoskod, •• tárgyát képezi, amint fi most foly," 

sitott ruha beszerzési segély is az általúno::-an kedvezőtlen tana
potok javitását ozélozza. 

J. �. A kedvezmény ÖnökJ:e, mint tényleg"s szolgáJntot tel
jeBitö "ép/öl/re/ö","e amugy is kiterjed. 

48. Önnek, millt idősebb altisztnek flZ i(jabb hasourendfoko· 
zatu elllre tisztelegni tartozik. 

OOO. 1 .  metékszabályzat 55. §. szabályozza. �. A nős örs!,"-

ra.Dosnok kötelessóge. . 
F. 1\1. Tp. 647. Alkalmassúgukat és ó1'ClemesBógüket ottlWl 

előljáróik vanDa,k hivatva el birúJni ás ahhoz képest wtézkedll1 . 

Béke. A Kúroly-csapatkeresztre a csenJ.6rséghez tartozi> egyéu

nek igénye van, ha . az ellenség eWtL teljesitet.t
, 

l�g",l,.bb
, 

1 2  heti 

harcz téri ils8zolgálatot b.iguzolhat, eme harczten szolga,! ut .laU 
hal'czokban részt vett és osztaga, Gál'Ol'e, örse) ez idő alatt har. 

czoló csapaLként alkalmaztatott. Ezen ülün bellH akkol', ha hul'o,

téri szolgó.lo\ közben ellensége. fegy, er által lllegsebesült. 
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H IVATALO S RESZ. 

SZRM�:L 1'1 UG YEK. 

Legfel sőblJ elhatározások : 

Ö csti.zári é� apo t ol i  kil'lll.\'i Fl'ls�ge l " gkeg)'el nw· 
sebhen Illlomúnyllv-ui mcll!<lz! a t ot t : 

, I  3. v.�!I .  kO/III/'I; ló,.d" l l Ik('n'�:I'" I I  J",lIi,/,.s:il ll/!;"1/111/,'1 

,'s (/ 1;/1 ,, 1,,1;,,1 : 

az e l l éllseg dőlt touu. i t ott.  e l'l· t l Ill811yl eljes maga . 
tu dü >I "s külön lq.(é� a l lw l ml\ z,[ uau t elje it,·tt. k i t ü n ő  

zü lgú l tl tn i ,·I i.mer�seÜl : 
H erüld U �'llla, ,<gy körl et. rsentlőrp'lrtlUt uok�t\gn,il 

beo'ztol! Y l f .  szÁ.m n c euoőr\(erül"tbeli  c endőJ·szúza· 
clOSUHk : 

t'lrend,>l ni  m�ltózta to t l ,  h ogy 

il legf l,öbb uieRtÍl'ő dismeJés I J l < l l ul adn ssék : 
külüul egtl · alkalmnzt'l'i ,au te lje i le t !  l, j f,(j nő szol gtIJa-

tai "li meréseül : 

Dzüls\' Im re. VI.  csendőrl,el'[i l etbeli (' en, l ií rRzaz a , l o s ·  
uak, eg.i· körlet csenuőrparancsuokának ; 

ndom>Ínyozni ll1é!tóztatot( : 

" k()J'OIl,í" I':ii ,1 t:n/pJ)/keN.�:.lt'I II "ilt:�s�!I; éreill 

s:i1 lo.'ljdll : 
az cl l ' ,.useg elil l t  télie il et.! k ü lJnö ell kötele ��gbü 

5zolg;Ílntni l, "li meré �ül  : 

SúlyoJll Sándol'. l'r-inege Ftlrenl'z alőrJllestereknek. llZ [ . .  
Ambrus Bé ln,  .Tanc fl Mi klós alő rll1esterckn elc ti I I  . .  
P�le rli Ferencz, Kazinczi Péter alőnne tereknek, a I I I . .  
Orűszi .János, Bajza I l"án alő rmestere l, n ek, az Y., 
Csóka ISÍ\'án, C'lÍszfÍr hliuály, Nagy Ish 'áll L, Hűrvltth 
Györg)' HL fllőrmes l cl reknek , a VI. �s Xemes Jáoo 
a l őrmesterne l; , il VIII. dmo csen dőrkerü leI ben : 

különleges alkalmazásban t Ijesit,·tt li ülöoö eu köt�
le 'eghü szolgá lataik dismeré e ü l  : 

J ub ász Audrás 2. oszt . őrmestel'11ek, a IV. es KolJlÍJ' 
Gyö!"''\' :1. o szt . örmest,el'11ek az V. sz,í m u  c endör-
• o. 

keriilebeu. 

Adományozt.a,tott : 

fi u a cl rakelt Bereguél : 

Ö csúszafJ és apostoli ki.rályi Felsége ,í.l t a l  e rro fe l
batalmaz ott parancsnokság által : 

az <lll nség el őtt tanusitott vitéz magatartása elis
m réseii l : 

a :;  1.  oszlá/ilu ezli.,t l'itr:;s.égi érem : 
Pétedy I t,án al ő rmestemek , a VI..  Laczkú Sándor 

:ól.  oszt,ál)'u őrmestemek, fl VIr. sz. cscnrlőr-kerületben, 
lovábbá !LZ el leo ég e l őtt "I esett : 
Szitá A ndrá alőrmesternek, a VII. é GfÍuor Túuor 

nz r . . z,í,mu csentlőrkerületbcn : 

a 'P. o8z1,i!!llt e � ii  sI uil,::.sl'!fi éJ-em : 
a közbiztonsági szolgál a tban tUllusit ott v i téz maga

t >lI'hi IÍ ért : 
Horvátu Ernő lll ő l'Jnesternek , II YI. . �á l11l1 cseudőr· 

kerii l.;l ben : 

az el lenség előtt, laullsitott Yitéz m agat a rt ásuk e l isme 
ré eü l : 

az <, l l enség előtt e1eset.t : Szalai Vincze, t ová bl " l 

Am bl'Us Károly csen,lürökoek, II YII. ,  Bezenuoft'er 
.Jó zsef, Abdai �f:i rton alörmesterekuek, Kafka J,lnos 
csendőrnek, az V., Kováts Laj o , So m ogyi Józ�ef al 
urmesterekoek, II VI. B okor Jakab járá örmestel'llek. 
Gálli Ferencz I .  o zt. őrmes te rnek , Ga l ' ai Józ ef a l 
őrmesternek, imó Jáno 1 .  o zt. őr me ternek, Vi,la 
Beuee! l" Al bert Ft'reucz, Bara b ás Au, lrá. , Rütő I tván 
fllőrrne tereknek a VII. szimu csendőrkel·ületben. Mu
c ári Lajo , Ditricb Géza. Rácz Jáuos népfölkelö tize
deseknek, beosztva a VII. zám u cse ndőrkerület uez, Küő 
IslYtÍn c en dőrne k , a VII. csendőrkerülethe n .  ,J uuász 
István l1 épfölkelöuek, IJI,osztyO :1 YII. . zfÍmu c endőr· 
kerü l etbez, Sző];\) Zakariá . zabó Tarná alőrmesterek
nek, a VII., Nag,\' Lajos alőrme lernek, a Y I I I. . . JÓZS'l 
László, B>dő lriklós alörmestcreknek. zabu János, 
Biró Jónás cselldőrökn ek. Szabó .JÓzsef I. ,  Bor ik Pá l ,  
Kiss Jáuo . ,  Kiss Domoko j ád örm€stert'knek, 'zRklíC8 
Jáno. �. oszt. őrme. ternek, Bartha .Jáuo alőrme ter
nek, a YIT. és Piczis László csen llő mek , >l "III. sZlÍmu 
csendö rkerül etben : 

a liI'ol/:: l'i/hs':fli ,ó/ 'PIII : 
Purda lIIályá I .  08Zt. ő l·mesterne�. Bál,tl I m re 

:I. o zL ö rll1 esiorllek, Fut aki Gábur, ,\. lll·ulllím Józ ef  
alőrm" tereknek. Blugel' hlárlon, Illés Ish',íu 1 . ,  Posztó 
Ferencz, Czira Sándol', Gro z KlíroI.r �S Maru ic (;)'ula 
csendőröknek, a II. z. csendőrkerületben : 

(/ koronás [las éJ'( lellilrt'J'es�1 a l'i"{�s,r!7i érelll .,: , t !lIgi,í,, : 
az ellenség "lőtt teljesitett különÖSeU köleles,éguii 

szol gálatai k elismeréseül : 
Kuczi k  Lá zló a l ő rll1estemek, fl I V  . .  Bllk u r  MiluUy 

es Yilln ,Jr',7. ef aJőrlllt'sternek, a YII.  sz ,fm u csend őr
kerületbeu. 

Magyar Közfisztviselők és Ál lami Alkalmazottak Takarékpénztára 
Köztisztviselöi kölcsönök 
törlesztésre. 

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

ElőJegek értékpapirokra. 
Osaládi házak és telepek 
Jétesitése. 

Budapest, VII. ,  Rákóczi-ut 76. sz. 
- Telefon 153 -44. szá m .  -

Külfóldi pénznemek vé· 
tele és eladása. 

- - Sor1\i elU'eknek részletre és 
készpenzért való eladásit Alaptőke 2.000,000 korona. 

f:1l0f):lö u n k- hctétek(,l ta kt'l nH .. pén ztári �ön�fYecskére , l . C?Jy 
tah.nre)"bcleld, u l�1II Olt'ln.·I.,'1 h:ll honapi fel mond:lsl ulő 
lckŐtcse mrI/dl hel;-cznc·'" td  i l l l ezctúnkn&I,  GO:o ( h a l )  uet� t i  
Iw m3totfizetünk \Á tÓkeknmaltloü lc\-onós!h:al ) 2  O \- 1 ; · 1  ru'ek: 
Ut' l e l  ulall melynel :l bete\'6 az 1 .  ponlunn J cJzcU rtd lll ul)�l :lSl 
idt� t  I�i IH'� l�ó l i .  51 ,6,b (öt és fél) belcHi hnrnalot Lzel uuk, 
(A túkCb.::ml.:ll:ldb le\'oo3saval.) 

Kl61eget n,' u j l t lnk erték pnpirokrn. sorsjegyekre. vidéki in té· 
zetek ré"Z\'l n ,"ci re, 

Személyi J�ül,-,�ii-uükel foly üsilUDlt kezesség mellett \'IgJ jel
zálogos hiztositék ellenében. jutlinyos k : Hn,l I t é tel nll' l I e t t  

Uhü\'ányok. lu téz\'éllyek é s  ellt" p l  k lJeszetlé.861 elvtí.lJnljul, 
igen m é n é  ... eJt küllsé�d{ felst:HlLitó.su,':d. 

'leszünk éE eluduok értcl,p�piroknt, idegeo pénzeket 

-- ������==�====������.----
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az elj nség előtt teljesitett kitünő szolgálatai elismeré
seül : 

Gartner Mihály 1 .  oszt. őrmesternek, a II. ,  Novák 
Laj os alőrmesternek, az V.,  Négyesi Lajos alőrmester
nek, a III., Biró Antal és Zöld Sándor alőrmestereknek 
a VIII. számu csendőrkerületben. 

Tényleges állományba felvétetik : 

Lutl,mann György, VII. számu csendőrkerületbeli 
ideigleneR nyugállományu csendőr törzsőrmester, a meg
ej tett újbóli felülvizsgálat alapján, mint ({szolgálat
képes » .  

Ideiglenes nyugállományba helyeztetik : 

1 9 1 7. évi junius hó l -ével : 

Varga Gusztáv, II. számu csendőrkerületbeli járás: 
őrmester, a megejtett felülvizsgálat alapján, mint "rok
kant, népfölkelési fegyveres szolgálatra is alkalmatlan " .  

Választott lakhely : KiskundorOzsma. 

Pálfi István, VII. sz. csendőr-kerület,beli törzsőrmes
ter, a megejtett felülvizsgálat alapján, mint "jelenleg 
szolgálatképtelen " ,  hat hó tartamára. 

Vá,hlsztott lakhely : Balatonkenese. 

Előléptettek : 

2. o.'zt. ő1'meslen'é : 

1 9 16 .  évi j ulius hó l -ével : 
Németh József Il., VII. sz. csendőrkerületbeli al-

őr me ter ; 
ltlőnnestel'ré : 

1 9  l 7.  évi február hó 20-ával : 

Székely Mi hály II., VII. sz. csendőrkerületbeli vezető 
és Mészuros János, VII, sz. csendőrkerületbeli csendő! ; 

HJ l 7 .  évi április hó 1 7 -ével : 
Orbán József IL,  III. sz. csendőrkerületbeli csendőr ; 

1 9 1 7. évi május hó l -ével : 
Matyás Ignácz, Moldován Vazul, VII. számu csendő r

kerületbeli esendőrök ; 

1 9 1 7. évi május hó 12· ével : 
Oltean György, VII. számu c sendőrkerületbeli csendőr ; 

1 9 1 7. évi május bó 1 6-ával : 

Kő,ári Vazu� Csegedi András, l\Iészáros János IV. é s  
zungyi János, II. számu csend őrkerületbeli csendőrök, 

azután Fazekas Ist,án, Szombatb MártoD, Foly tos Sán
dor, Gál .ándor és zeclerjesi György, VII. számu 
csendőrkerületbeli vezetők, végül Laczkó Sándor, Fülöp 

János, Zsögön József, György István, Kolumbán Lajos 
és Kandert 'ramás, ugyanezen csendőrkerületbeli csend
őrök ;' 

lIezetővé : 

1 9  1 7 .  évi május hó l -ével : 
Mihály József, Madaras Venczel, Imre Mihály Laj os, 

Kovacs Ferencz, Fülöp Ferencz, Baróti József, Gadó 
Sámuel, Antal János, Ambrus András, VII. sz. csendőr
kerületbeli csendőrök ; 

1 9 1 7. évi május hó 1 6-ával : 
Fehér Imre, Jenei Miklós, Korna János, Bacsó Ist

ván, Kovács Ferencz II., Vas Mihály, Decsán Miklós, 
Rarkó Gábor, Bántó János, Darabán János, Rozor 
Tivadar, Kása Benjamin és Nagy János III. , l csendőr
kerületbeli csendőrök. 

Lovaglási jutalomdijban részesittetett : 

a III. számu csendőrkerület állományában : 
Benke János 2. oszt. őrmester, Kurtuez György és 

Kiss László alőrmesterek 5-5 db, Back Mihály alől'
mester 4 db, ObOl'a István, Fülöp Pál és Farkas Pál 
alőr mesterek 3-3 db, Molnár János 1. 2. oszt. őrmes
ter 2 .db 1 0  koronás aranyból á l ló jutalomdijban része
sittettek. 

.. ............................................. . j SZÁNTÓ J ÓZS EF i  
: 19 éve szálli! kerékpárt, beszélő· : : gépet, varrógépet, gummikat és • 
: felszereléseket az egész ország i 
: csendőrségének. Ellsmer(l leve- . 

: leim ezerszámra vannak. - Pontos czim � : 
: SZEGED, VÁROSI BÉRPALOTA. : 
• • 
................................................ 

:'e;1�t" harmonikái 
Orgonahangu, � vUlóval7 K, finom 9 K. Osodás ... 
erő< hangu, 3 igBZ vállóval 1 5  K. Egész .enekari 
hango. , igBZ vUtóval 20 K. Erős aczél hangnak 
18, 20,25,40 K. Finom kotooros hannonik.ó.k, há· 
romsorosak, gram.til",s hangnak is kés_k. 

: 
i Gramofon f 
: Osodásan er68, U •• 1a hangn bes.élőgop 40 K, : 
: nagy • Union. szerkezetiel 50 K. - Legszebb : 
• hanglemezek &z összes daJok, zenék, operá.k, 

: • bélás előadások stb. 80 lill.·t61 4 K- ig. • : Javitási m6terem. • : Árjegyzáket az összes bangszerekröl Ingyen küld ! 
i MOGYORÓSSY GYULA i f királyi sr:abadalm.aBott haDg8l1ergyár : 
: Budapest, VIII., Rákóczi-út 71. szám. i t. ............................................ .. 

VÁ R N AV L. SZ EG E D  Őrjárati lapOk 
csendörségi nyomtatványok és felszerelési czikkek teljes raktára. 

most 

meg ! j rendelendők 


