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A czigány. 
Ir/": . .. I .. . /. (Folyll1lás.) 

Gyakori az eset, hogy a czigány valamely, hacsak 
csekól jócsel lledctert is olyan há.lakitörést rögtönöz, 8 
jóte�őjét ann)7ira oz egekig magasztalja, hogy egysze
rüen embt'rtelcnsógn<lk látszanék nem hinni ennek a 
hálaszózatnak ; pedig hát mindez csak klÍpmutatas. 
A czig,\ny halAjára nincs példa; annal több a rut 
búlátlanság példáj a. 

A felvidék egy falujában a legmóclosabb lakos házát 
tisztelték meg eg�' éjszaka a betörök s olyan alapos 

takAritast. kö,ettek d az el�iendő tárgyak között, hogy 
maradt is nem is valamije a gazclá nak s a vagyonos 
em ber ugy szólván szükös viszonyok közé került. Min

den jel arra ,allott. hogy czigá,nyok a tettesek s a járőr 
ily Q,rányban kérdezte ki a k:í.rost és hozzátartozóit. 
Valamennyien oda nyilatkoztak, hogy az utóbbi időben 
czigány nem volt fl bázban s a körnYt'ken seID láttak 

czigányti. 
·A káros kijelent�tte, hogy már csak azért is kizárt· 

nal, tartja. bogy czigányok lennének a tettesek, mert 
nehány hétt.el azelőtt egy vándor czigányasszonyt, akit 
a", erdőn találtak és a hóvib arban nem tudott, tovább 
YHnszorogni. szánalomból magukhoz vették és :'Ipolták . 
A czigán�-nií a károsnál lebetegedett, ezután gyermeké
vel együtt huzamos ideig betegeskedett s ezen idő alatt 
a szomszédok bemondása szerint a legfigyelmesebh ápo
lásban részesült. Amidőn ,égre annyira erőre kapott, 
hogy tovamehetett, háláját olyan megkapó módon tol· 
mácsolta, hogy az összes jelen voltaknak köny szökött 
il szemükbe. Betegségének idej e alatt és bucsuzáskor 

is ismételten biztositotta a háziakat. bogy háláját úgy 
fogja leróni. bogy a czigányokat rábiJja. bogy ennek 

az aldott háznak soha semmi rosszat ne kövessenek el. 

Eszerint teljesen ki van zárva - fejezte be mondókáját 
a káro - hogy czigányok legyenek a tettesel" Hanem 

hát hiába, a csendőljárőr megrögzött hitetlen Tamásnak 

bizonyul t s lebetőleg pontos szelllélyleir:í.�t kért a czi

gányas zonJTól aki félszemü és feltünően magas termetü 
volt, s rö,id időn belül megkerült a tol aj cziganybanda, 

közte te,.més�etesen a "hálás» czigánynő s a lopott 
bolminak tlgy teki ntélyes l'észe. Amint a nyomozás 

folyamán kider ült, a czigánynő betegsége idejének 

egy jórészét csak szimulálta s a háznép hiszékenységét 
arra használta fel, hogy a házban a legalaposabban 
táj ékozódott, a kulcsokról vifLszklenyoma(ot vett s igy 
bandájának a betörést tetemesen megkönnyitette. Ilyen 
a czigány hálája. 

A czigányok a h alottak iránti - oly gyakran han
goztatCilott - kegyelet érzületével épen úgy állunk, mint 

. a hálaérzuttel. 
Azt munclják, hogya czigány azonnal félbe zakitja 

hazuc10zásimak árját, mibelyt megkérdjük tőle, hogy 
hajlancló e megismételni az eddig mondottakat ezzel a 
végmondattal : (,ap i 11mlende» ("a halottakra. t. i. 

mondom, hivatkozom). Még ha: igaz i lenne , hogy 

ilyen esetben a czigány n .. m mer az igazságtól eltérni, 
ez sem a czigánynak a halottak iránti k�gyelet , hanem 
inkább gyerekes és nevetséges kisértetfélelme mellett 

bizonyit, amely jóformán egé z vallási érzül�tenek alap

ját képezi. Jellemző, bogy a czigány nyeh'ben "nJUlo» 

épugy jelent hullát, mint kis rtetet és vampyrt, úgy, 
hogy a czigany szemeiben az elbalt és az általa any
nyira rettegett "szellem» úgyszólván egy és ugyanaz; 

így azután érthető, hogy nem igen meri ha�zontalanul 
a "mulo» vagy "mtllenne)) szavukat ajkaira ,·enni. 

Dr. H. Gross itt megemlit,i azt a nem eléggé mélta
tOtt körülményt, hogy a czigány, aki mindig rendel

kezik néhány keresztényi ismerett el (és nem fogalom

mal) s D kiknek legtöbbje meg i VHn kereRztel,-e. alig 
tesz különbséget HZ ist�n (dl'wel\" és az ördög (beng) 

között. Szerinte mindakettő föJdfeletti hatalmasRág. likik 
neki jót és rosszat tesznek; abugy jön. A tisztitó tüzet 
épugy nevezi ördög tü�ének \" J.engeskeri jak,) mint 
isten tüzének ("dérelesllero jab), s olyan dol gokat, 
amelyek ránéz\'e határozottan kellemetlen k "isteni'-nak 
nevez. Igy peld,\lll a zivatur� " de\\'eleskc'ru tsiro,-nalí 

* A Jewel ll6m bS51.Julitaudó össtize fi JílJLJ(llo,.;, .lcl'il. tSlúel 
szt1va"kknl i a dowel az jntlll .aellw" SZI'.bLl! (:rea, :l111i blÍlyáu� t 
jelent. 
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t t' t ' t, és a többi hangszereket által&nosan 

ege nt, armom uo , aroga. o elismert lsgjobb gyártm. szlillit. 
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(ü,ten illej ·nek. ros z időnel,) nevezí s ha egy állatja 
elhullt arra azt mondja, hogy "az isten ölte meg", -

ami körülbelül megfelel annak, ha valaki nálunk azt 

mondja. hogy «elvitte az ördög". - N"em csoda, hogy 

az H n';p, amelynek ilyen hianyos, vagy jobban mondva 

ugy'zóh'án semmiféle vallási felfogása nincsen, az az 

isten fogalma alatt nem a mindenható atyát, a Jóságos 

és "édu istent, hanem a haragos, ellen ége indulatu 

m agasahb hatalmasságot érti, az isten fogalmát össze
zavarja az ördög fogalmával csak természetes, hogy tel

jl>sen a szellem- 6s kisértethitnek hódol, amely mind

inkább tért hódit s a kereszt 'ny i ten ég amugy is hal

vany é� ku za fogalmát teljesen háttérbe szoritja. (.Jel
lemző a czi gányoknalt a keresztény istenségről alkotott 

nézete. Ök Krisztust .tarno dewel» (fiatal isten)-nek 
nevezik. zerintük az öreg isten már régen meghalt, de 

előbh átadta az uralkodó jogait a fiatal istennek). Az 
angol származásu G. Borro,," a spanyol czigányok nyel
vére átforditotta szent Lukácsnak evangeliumát oly czél

ból, hogy azok II keresztény hitben megerősödjenek. 

Némi siker koronázta is fáradságát, csak kissé furcsa 
kivi telben. A czigányok nagy örömmel kaptak a köny
vön, büvös talizmánnak tekintették s nagy áhitattal 
vágták zsebre, amikor - lopni mentek. 

Egyébiránt, akinek sok dolga akad a czigánnyal 
(csendőr, vizsgáló biró tb) s aki ezt a minden más 
népfajtól annyira különböző fajt alaposan kiismerte, az 
épen nem csodálkozik azon, hogy a czigány olyan, 
amilyennek ecseteltük. Hiszen évszázadokon át mást 
sem tettünk velük é értük, osak üldöztük és hajszoltuk 

őket, akár a vadat. Az őket czivilizálni hivatott kisér
letek legtöbbnyire átmeneti jellegüek, erőszakosak s a 
czigány egyéniségének annyira vissza.tetszőek voltak, 
hogy csak természete, ha meddőek maradtak s minden 
maradt a régiben. Legyünk őszinték! Mi - a bűn
ügye kkel foglalkozók - is csak akkor foglalkozunk 

velük, hogyha lopnak, rabolnak vagy egyéb kárt tesz
nek; hogy hogyan, mily módon bánnak ők a saját 
fajtájukbelivel, azzal senki sem törődik. Vagy talán 

közbelépett már valamelyikünk, amikor a czigányok 

valamely társukat egy - szerintük büntetendő cselek· 
ményér! - borzalmas kinzásnak vetik alá, amely a.Jrár

hányszor csonkitással van összekötve? Avagy felemelte-e 
valamelyikünk is tiltó szavát a czigányoknál annyira 

zokásos és elterj edt méhmagzatelhajtásnál ? Ki védt e 
meg a czigányleányok tisztességét és szeplőtelenségét, 
holott ezek ugyszólván már gyermekkorukban fertőzve 

vannak és gyermekeket szülnek? Ri állt boszut egy 
czigány haláláért, akit vetélytársa méreggel a másvilágra 

káldött? Egyáltalában, ki tud valamit az ö hatásában 

rettenetes mérgükről a " dry» ről ? Ri látott már kórházi 
ápolásban telivér nomád czigány t ? 

Miben puszt ulnak el a czigilnyok? Ri látott már 

czigánytemetést és czigánysirt ? 
Mindezek oly kérdések, amelyekre még mi sem tu

dunk határozott választ adni, mert csak akkor foglal

kozunk a czigánnyal, amikor . valami kárte,é sel terelte 
magára figyelmünket. 

Ha felvetjük a kérdést, hogy voltaképen mi az a 

csodálatos, az a különös, a mi a czigányon van, akkor 

nagyon sovány lesz az eredményről szóló válasz. 
Igy pl. csak a legritkább esetben találunk a czigánynál 

csak valamennyi re használható betörőszerszárnot, holott 

ez a legféltettebb kinCSé é szemefénye a kitanult betö
rőnek, amelyet mindig magával hord. Daczára annak. 
hogy a czigány gyerekkorától fogva, - bár felületes, 

de - ügyes lakatos és kovács, rendes körülmények között 
mégsem készit a maga számára betÖrő zerszámot >agy 
álkulcs ot. Egyrészt lusta azokkal foglalkozni, másrészt 
gyáva azokat magával hordani. Tulajdonképen ninc i 
szüksége az ily holmira s nem is természete a czigány
nak betörőszerszámokkal. vagy álkulcsokkal dolgozni. 
A házba az ablakon át., vagy más kényelmes módon 
hatol be. a szekrényt megfoghatatlan ügyességgel egy 
kés pengéjével, vagy egy görbe szeggel nyitja ki: amint 
látjuk, munkája kezdetleges de megbizható. 

Ezzel szemben vetöhorgot és hozzávaló zsineget min
den czigány hord magánál. X agysága és zerkezete sze
rint különböző czélokra szolgál a vetőhorog, csak a 
tulajdonképeni czélt, a horgászást nem szolgálj a, melyre 
a czigány c ak a legvégsőbb zükség esetén szánja rá 
magát. A czigány horgát a baromfinak könnyü és biz
tos z ákmányolásánál használj a nagy eredménnyel; tyuk. 
kacsa, liba, egyik sem bizonyos a czigány elől. Leg
többnyire a czigánynő foglal kozik a pecsenyének ilyet�n 
uton módon "aló megszerzésével, s a lopás természe

tesen nem a falu közepén, hanem annak félreeső. ke

vésbé forgalmas helyén történik. A czigánynő kenyér
darabkákat hint a bal'omfinak, amelyek olyan zerrel 

vannak megkenve, amely a baromfit különösen vonzza: 
legtöbbnyire ániszt vagy assa fcetidát (bus-aszat, szö

mörcsög) használnak e czélra. Ha sikerült az állatokat 

ily módon magához édesgetni, akkor nagyobb kenyér

galacsinokat hajit eléj ük s ezek között olyant is, amely

ben benne van a "etőhorog is: a horog egy vékony 

selyemb él re van erősitve, melynek folytatása viszont 

egy erős zsineg vagy drót. Az állat lenyelvén a kenyér

darabot ezzel együtt a horgot, hurokra került s a 

többi csak néhány pillanat műve. A czigánynő hirtelen 

magához rántja a vergődő állatot kitekeri a nyakát,. 

bedugja a szoknya alsó belső oldalán-a zsákmány eh'ej
tésére szolgáló öblös zseb be s a jMák előlről l,ezdőd
hetik s ujabh eredménnyel jár, mert a mndá,r vergő

désén megriadt, állatok hamarosan megesi llapodnak 

Csu' Z Rheuma Ko··szue'nn esetén próbálja meg a világhirü 

, , , erősített CAPCINE (Paprika) kenőcsöt 

amely sok ezer hálairat és orvosi vélemény szerin' biztos hatásu háziszer. - Eredeti tégely ára háboru idejére 3'30 kor. 

íoo
Egyediili készitő: Szenthe LajOS Patrona Rungarim gyógyszertára, Budapest, Damjanich - utcza 2. szám. 
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ujból beugrauok ft maezlagolásnak. Amint látjuk könnyii, 
er<3dméllyeR � :tmi ft leg J'ö l lb , költségm('ntt's heszerzéfjo 
a. finom perHenyenelt. 

A lilJafog:L8ra - !.la nem jut béHLoz - mesterséges 

csalétl,et. készit It czigány; zöld rongyból, szü!{ség eselén 
leveh,kből bé!H'Lt formál, amelynel( a.lakja elég jól va.11 
ulánozva s képes a libát megtévtJszten i ; a bOJ'oggltl 
ellátott bé·Mt ügyese n a libák elé vanizsolja s ott a 
zsineg segélyével rángat j a ; az így ugráló békának láts2ió 
csalétekn"k hizt,os II hatása, lllor� a liba nem képes fl 
csábit.".@ak ellenkillni H m ialal t a paraszt azon tépel()
dik, bogy mimódon lt'hetne >L bal'omlit dézsmáló J'óklH 
ártalmatlanná tenni, :L pecsenyére tett szel't czigány jót 
nevet a markába. 

Sol,kal ltrtfLlmasabb alkalmazási módja a horognal�, 
ba azt a czigány veWborognak !.lasználja. E czélMI 
rendszerint b:\.rom-négy borgot erősen összeköt s azokiLl. 
egy félig kettészelt s azután ismét összepréselt, ólom
golyóba erősiti. Természetes, bogy egyes borgot is lehet 
alkalmazni, csakbogy ez nem bat oly biztosan, mint a 
báqlJD "agy négy horog, mert az ilyen, épen úgy mint 
a bajóhorgonya, minden bizonnya.1 megkapaszkodik, 
bárhogy is essék. Az ó lomgolyó czéja, hogy a vetőLoJ'OI�
nak a szükséges snlyt megadja. (A gráezi bünüg;yi 
llJuzeumban van egy a fenti leirás szerint készült ert>
deti czigányvetőborog. J�zt a vető!.lorgot a czigányok -
kü lönösen � serdülő s\lbanczok - bámulatos ügyes
séggel kezelik.) 

Mind"n népnek a fiat.l<ls>íga szeret kővel bajigálódzni 

s legfől lb vágyu a követ minél messzebbre dobni. Nem 
ig:)' a rajkó. Mago, elé gyűjt diónagyságn köveket, tiz
huszouöt lépésnyi tivolságra kitüz magának egy ez élt, 

legyen az egy darab deszka, na.gyobb -ifőclarab stb. s erre 
az egyetlen czélra fámdbatatlanul és megszakitás nélkül 
uobálja l,öveit. Órák bosszát folytatja ezt a játékot s 
végre oly ügy".sségre tesz szel'I, hogy egy tenyérnyi 
nagyságu czelt feltétlenül eltalál. 

Ha már ennyire Járta a kődobásban, vetőborgot és 
egy darab rongyot kap a további gyakorlatra. A ron
"rot eleinte :1 földre fekteti, később' fára akasztja s en'� 0,1 
a czélpontra, amelyet az e!lopandó zsákmánynak tekint, 
mind"n elképzelhető - álló, ülő, ténlelő, fekvő, gU!�
go ló - belyzetben ve[.i bOl'gát és buzza ID�g:lboz a 
czigányfiu. Az iJyen roglalkozás felel meg igazán a czi· 
gány természeténel, , fáradság nélkül szórakoztat s flmul
lett kilátást nyujt arra, hogy az ügyesség fokozó<lásával 
busás basznot b�jt. A kiképzés akkor befejezett, ba a 
czigány a rongyot a fa közepéből az ágaI; közül bOZ2,8. 
ki borgávaL 

Gyakorlati értékesi 1 ése ennek az ügyeAségnek al,ból 

áll, bogy febél'llemüt, rubát játszi könnyüséggel eIDI91 

el a czigány olyan helyekről is, amelyek egyáltalában 

nem, vagy csak igen nehezen megközelithetők. Ha, ve
szélyly"l jár pélllául az udvaron való megjelenés, akkor 
veMhoruggal "mcli el a czigány a száritásl':1 kiakasztott 
rubát s volt IDár arra is eset, bogy mialatt a paraszt 
családjával eljédelt, azalatt a szomszéd szoba' rácsos 
ablal,án át ugyszólván az egész rubát loplák el a czi
gányok a vetőbOJ'Og segélyével. Az üg.ves czi.gán:v még 
a rnbafogason lógó rubadarabokat is l(épes borgával 
kibalászni s a IcgritkálJb esetek közé turtozik, bogy 
iJorga valame ly bulordarahba beleakadna, mely esetben 
t.ermészet.e�en horgot éK prétlli.t kénytelen ottb agyni n. 
czigány, Képes az utfizMi kocsma előtt álló lovaln'ól _ 
IDialatt gazdájuk belln!. iddogál - vetőborgávaI a pok
róczokat elemelni, pedig a gazda úgy iiI asztalánál, hogy 
«minden az uton jövö·m"nö embert látott)), de nem 
lli.tta a czigány t, 'Lki a kerités mögül intézte táma(lását. 
Ilyen módon igen egyszerüen megmagyaJ'ázbat.6 sok 
olya.n lopási eset, amely tahínyosnuk és l'ejtél.veanek 
lá,tszot,t, mert sem a tettest nem látta Senki sem azt 
nem tudt.ák megmagyarázni, bogy miképen jutba�ott 
be a kérMses, teljesen zárt bel:viségbe a tolvaj � Nem 
ő járt ott, csak a yetőborga. 

A czigánynak ezek a fogása; egyébil':ínt nlinden bűn
ügygy01 foglalkozó egyén előtt i smertek s ('sak il n:ro-
lllozáshan kevésbé jártasak oktat,ására bozattak feL 

(Folyt. köv,) 

Ror rs- I 
NYO,M OZ ASOK 

A kovácsmŰheJyben. 

Ida: r, 

Még a boldog lJékeitlőhen, -- mikor ('sak :1 cSl'lltlőrök 
csatáz!:!.k imitt·a.moll, boi a suLa me,!.; nelll fél,eziJetií 
kóborczigá.ll�'ol,kal. 1101 lll :; S haszolltal.lll ch'Bl ... ld\t,I, -

t,örtént az ahíbbi eset, 
A Júlopás ugyan má.r divat,j"Lt mnlta, ri l' tlzél,t n merre 

kóborczig,'myok ellátogatnak, ot! 1l1t!g IIlindig rel-kl 

eleyenedik il. ID II ]j, lúkötői nek divlI (ja .. J :,\ r lU:! lll:'lr igen 

nebezen bold oguhlak a l;óbuJ'czigányok iH fl lólopúsolt

It n.! , mert a marl,alevc!lrellilszer szigorú IH'zdtiR€ ct lúpult 

jószágolwn való I,ula.d',.st igen m,.gneIJezil"tü·, de .1Zt'rt 
a czigit .nyuk a velük sziile1,ett. fUl'faugg.li SZl1U is tuJ-

Szántó Lajos 'Jépföraktára Szegeden 

I 

............ z.4tér-hérh"', Vár ... lIá .. .. U.tt. (Rákóod 10 ..... .. ohrá ... a.l ... mbeD.) ......... ... 
C.end6r86g1 fegyvergyá'" ke.ékpá.ok. CBendllrBégl dlazvarr6gépek. VIIágh i rU tU nél kUli pathéfonok, VIIághirU tu. 
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j,(\Hzik magukat. Mindig ta ,lálkoznak IIjó,) emberek, kik 
mügszánják egy kis haszon kedvéért a czigány t még 
ru\kor is, ha koczkára teszik ezáltal becBületiikot és 
szabadságukat. Az ily egyének az okozó i elsősorban a 
czig;i,nyok .i a vit.batlanRágáDf\k. 

1910. évi mádus hó egyik napjfiu lj, nyirkarászi örs
parancsnok , midőn cf;endőreivel a szerencsi szakasz 
egyik l,örözvényét, - mely Azerint Koleszár József 
lcgycsbényei lalws sérelm� re két darab sárgacsilló el

lopa.tott, - !'lőjegyeztette, gOD<lolkodóba esett, vajjon 
llL\m-e kerülbettel, az iirskörletébe az ellopott csikók. 

Az clőjL'gyzés befl'jezésl' után kötelességszerüen szóval 

is ligJ"ehnezteite csendőreit, hogy bár Legyesbénye Bor
SIld mcgy"ben s ig.y Nyirkarászboz elég távol van, az 

ördög nem ItIszik, jó lesz tebát a lókupeczek és czigá

nyok körül Ggyelemmel lenni. 
Másnap az örsparancsnok egyik csendőrével rendes 

szo l gálatba indult. Utközben, mint rendesen, az örspa

rancRllok pipaszó mellett el őveszi az előj egyzési köny

vccsltéjét és tanulmányozza az előjegyzetteket ; ugyan

csak erre figyelmezteti csendőrét is, ki szótlanul utána 

ballagva élveztc a májusi levegőt és 11allgatta a fürjek 

pity-palaty szavát. Az örsparancsnok megjegyezte, bogy 

az ily friss cseteket sietni kell kideriteni, mert ba a 

tettElsolmek a bűnj eket az első 24 óra alatt sikerül a 

saját és szomszédos örskörletek határain tul elszállitani, 

aklwr már nagyon nebéz ·a nyomozás. E megjegyzésre a 

csendőr nem szólt ugyan, de magában azt gondolta : 
ig)' a mi kideritetlen eseteink kinyomozására sincs sok 
remény, mert az azokból származó bűnjeleket is tovább 
vib ették, bár annak idején fáradságot nem ismerő en 
j ártunk és igyekeztünk rajta lenni, bogy ne szaporod
janak lüderitetlen eseteink s mégis eredménytelen 

maradt minden fáradozásunk. 
Az örsparancsnok sorra vette az örsl{örletben lakó 

közárLalmuak és gyanus egyének jegyzékét, miközben 

cseudőrétől megt,udakolta, 110gy azokat mikor látta 

utoljára s akkor mivel foglalkoztak, majd pedig, bogy 

nincs-e valamelyi kre észrevétele ? A járőrtárs, úgy lát

szik elég érdeklődést tanusitott szolgálata iránt, mert 

valamennyi előj egyzettet ismerte s mindenikre volt va

lami megj egyzése . Igy a többek között Tót11 Mihály és 

Hafaj György tassi lakós lókupecz gyanus egyénekre is 

megjegyezte, hogy azok bizony gyanus körülmények 

között élnek, mert da,czára annak, bogy vagyonuk 

nincs s csak kizáróla,g saj át keresményükre vannak 

utalva, jól élnek Keresményük pedig, bár a kupeűzke

dés elég"jövedelmező fqglalkozás, annyit még sem boz, 

hogy abból bővelkedbetnének Az őrsparancsnok, ki 

már régóta figyelte a két gyanus egyén ilyetén viselke

dését, szintén oda nyilatkozott, bogy neki is gyanusak 

az illetők, de eddig nem tudott ellenük elfogadbató bi
zonyilélwt szerezni, mert igen raffináltan és tervszerűen 
"dolgoznak», de egyszer majd csak hru-oltra kerülnek 
ők is. 

Az idő igy eltelt és anélkül, bogy fáradtságot éreztek 
volna Tass községbe él·keztek. A község leportyázásu 
után, még mielőtt az előirt pihenőre tértek volna, 
mint rendesen, ezuttal is bementek az ntmentén levő 
falukovács műhelyébe, hol a mesLert üdvözölvén, azzal 
beszédbe bocsátkoztak. A kovács egyeclül lévén inusá
ml, p;1Daszolta, hogy nem bir segédet kapni s igy 
kénytelen egyedűl küzködni a sok munkával s ép ezért 
kedvetlen és szótlannak látszott 

Az örsparancsnok ismerve emberét, vigasztalni kezdte, 
majd elővette dohányát s megkinálta vele a mestert, a 
ki sohasem szabadkozott az ilyen kinálás ellen, azt 
ezuttal is köszönettel fogadta s bár szórakozni való 
ideje aligha volt, mégis pipatömé . közben megeredt a 
nyelve 8 csak amugy kérdezés nélkül panaszolta, bogy 
előtte való béten Tótb Mibálynak három éves szilaj 
rugós csikója vasalás közben annyira megkinozta, bogy 
betege lett. Az örsparancsnok csak ugy mellesleg meg
jegyezte, bogy a lókupecz Tótb Mibályét vasalta-e ? 
Azt, felelte a kovács; majd hozzátette, hogy ez a do
logtalan ébenkórász eleinte csak amolyan gebelovakkal 
kereskedett, most meg már ilyen gyönyörü állatokat is 

vesz vagy cserél; maj d másra tért át a beszéd, mely
nek végeztével a járőr elköszönt a mestertőL 

A községházáboz menetközben az örsparancsnok azon 

elmélkedett, bogy vajj on nem-e a legutóbb elöjegyzett 
legyesbényei csikók közül való a kovács által emlitett 
csikó? maj d hozzátette, bogy a községházánál a járlat
könyvből megállapitják, Ilogy Tóth Mihály hol szerezte 
ezt a csikóját. A községházánál megvi zsgált j árlat
könyvJ)en Tóth Mibály neve nem fordult elő, mely 
körülmény a gyannt mindjobban élesztette, a járőrben 

és bár addig Tóth bűntetve nem volt, mert a véde"ke
zés mesterségét ugyancsak jól értette, mégis a járőr 
azért. bogy Tótb a csikón időközben túl ne adhasson, 

két bizabni egyént magáb oz véve a gyanitott lakása 
fele tartott. Tótb - a la,kásá11oz közeledő járőrt észre
véve - a szomszédhoz ahrt betérni, miközben az 
örsparancsnok biztatására az egyik bizalmi egyén reá

szólt, bogy várjon, beszélni akar vele. Gyanu itott a 

legnagyobb nyugodtságot szinlelve bevárta a járőrt a 
bizalmi egyénekkel együtt s köszönés után t,udakolta, 

bogy mivel szolgálhat, egyben jelezvén, 11og)' siető' 
dol ga van, mint rendesen szolwtt lenni, az il)' egyé
neknek, ha csendőrökkel találkoznak. ElTO a kérdésére 
azzonban már az örsparancsnok felelt ama kérdésével, 
hogy boI és kitől vette II meglévő csikóját? Tóth lássé 
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elvörösödn\ ugyan, do egyébként, <3gészen nyugodtan 
f01elte,  hogy llpki csikój a  ninc� s nem is volt, de más 
l oya sincs, mert a sánta lo,út lDár róg eladta s azóta 
nem tart. l [áL az a szi l aj csikó h ol van, kérdi az 
örsj1arancs n o k ,  " melyet a muli  h éten ,asa itatott � 

- I;;o ? m i t  S'ln i ndok i l )-en csikúról, feklte Tóth, 
mHj , 1  fl Ill,iHi k  sza vtlva.l kij avitotta d5bbit, mondván : 
" azaz h ogy igulJ, vlIsah atlam cgy csikói,  dl' az nem az  
enyém volt. l IUnem egy i ,mt'rel 1 e u  I1eVÜ l ókupecz 
hagykl n lÍ l aOl ki prcJb:llt'Lsnl s m('rL rugt'Js volt, nom t ar
i,ottam meg. " 

'l'óLlJ ez"n ,, 1őadása nagyon zavart volt és a járőr 
mái- is nyomon érezte magát, mi ért is  tOY>ÍblJ faggatta 
" gyanusitottat. Az öl'sparancsnok csa kham A r  megál la
pitotta, hogy az i SIU ,'retlen n evü l ókul 'ecz nem i s  cgy, 
l I!lllem több czigányuól ,I l l ó  l ótolvajbanda vo l i ,  kik több 
lóval is j öUek 1\ falllua s ezekből kdWt cseré ltek is, 
még pedig az egyi ket, egy sárga, �si kút TótlJ Jlli l J ály
nál hagytak kisebb ÜSRz�g rá/izeteHG m�Uett ('gy san i a  
l óér!, mig egyei 'róth kenyerespajtá.öanal , H!1faj Gyö rKY 
lókupeczncll szin i é n  i ly feltételek m e l l ett ugy va k l óéri ;  
termé szeteSen a cz igányok egyi k l ó ról sum � (1tak 
ma rhalevtllet, m ig ellenben a CSeré l t  geIJékl<el itak 
i l)7eneket , igy "zoldtal már k önnyebben boldoguJtak 
De most már hol vanJl!1k a sárgacsikók és a tolvRj 
czigányok ? tette fel magában a kérdest az örspa rancs
nok és még m i előtt egyebet bat,ározott volna, őrizetiJe 
vette 'róth Mihályt és felkereste ennek üzletfelét Rafaj 
Györgyöt is, ki szintén semmit sem akart tudni a 
csikókról, de annál gyanusabbá tette magát a járőr 
előtt miért őt is őrizetbe vette s a községházához ki
sérte, hol 117. egymástól elválasztott két gyanusitott 
külön-külön ki kérdezés alá vonatott és csakhamar kide
rült, hogy az i l letők a sárga csikókat együttesen a 
má.r jelzett czigányoktól cserélték és ugyancsak együt
tesen adták el azokat a · vásárosnaményi vásárban 
járlat nélkül egy ismeretlen földmivesnek 560 koro
náért. 

A j árőr most, már egészen biztosra vette, hogy a 
kérdésben forgó csikók a legyosbényei lopásból szár
maznak, miért is Tóth és Hafaj lókupeczeket orgazda
sá,g gyanuja miatt őri zetbe vette és a lovak után tovább 
nyomozott. 

JlIiutá n a gyanusitottak a csikókat megvett egyén 
személyére nézve semmi féle bővebb felvilágositást adni 
nem akartak, az örspal'ancsnok ugy vélekedett, bogy 
elmennek I'ásárosnamény községbe s majd ott legalább 
annyit megállapitanak, h ogy a csikók at tényleg ott 
adták-e el a gyanusitottak, miközben feltette azt a 
kérdést a gyanusitottaknak, h ogy mi után a csikókat 
m egvásárolt egyén elég jó vásárt. csinált, lt>galább fize
tettre magyar szokás szerint j ó  álilomást, mire azt fe-

lelték, hogy az már ve l e  jár. Nos b ,it, ha vele j á r, b ,it 
akkor csak tudják kendtek, hogy boI itták meg az áldo
mást" tette fel az ujabb kérdést az örsparancsllo k  
Gyanusitottak nyomban érezték, hogy elárul ták magu
kat, de miután már k ibuvó nem volt, megnevoztéll az 
áldomá ivás belyét . .  JárŐr megérkezve Vásárosnamény 
községbe, nyom ban a kérdéses korcsmó,t k el'O�te fel, és 
megál l a pitotta, 1 1 0gy a csi kók vásárlója a vaj a i  törvény
b i ró volt, mig eladóltént Tóth szerepelt, Hafaj pedig 
csall mint, tanu volt .j den_ 

Ezek után a járőr Y "j a  községb e ment boI  >1 I,ét 
sál'ga csi l;út a törvénybirónál meg is találta. A törvény
biró kikérdezése a l ka l mával e l őadta, b ogy ő j óbiszemü
leg vette meg a cRikúkat, amenoyiben azokért körill 
bel ül  megfelelő árt i s  fizetett, arra nézve . pedig, bog,l' 
nem volt jár/aLulI, e lőadt .. , b u gy az e l ad ó, ki magát 
Nagy l'élel' gemzf;ei la l!osoak mondutta, azt mondotta 
neki, hogy csa k késö e te gondolta magát rá, hogy II 
csi kúkat fe l haj�j'l 'I \'ás�Í1-ba s igy máj' nem " ult  i ( leje  
járlat váltására s hogy személyazoll ossúgát és  tiszlessé
ges vo I tát igflzul hasR>l, oit a vás,i rban kerestek egy is
merős egyélJt  8 csakbamar rá is  talál tak !1 m ásik czi m 
borára, ki "rra. óJállwdott é R  magát Fekele P>i.1 gyüre i 
J akosnak moo dotta. Igy, lúr egyiket 'em ismerte, mé
gi s elfog!1dhatónal, találta az igazolást s a járlat meg
küldéséig csak 50 koron it tartott vissza, miután azon
ban az i l l etők a járla(ot nem küldték meg, a jegyzővel 
i r atott nekik, honnan az a válasz érkezett, hogy az 
illetők a bemondott közégben ismeretlenek csak ekkor 
jött reá, h ogy gazemberekkel volt dolga . A törvénybiró 
ezen előadását rész ben a j egyző is igazolta s igy az 

el fogadható is volt, mindazonáltal a csikók őrizetbe 
vételtek. 

A járőr intézkedésére megérkez ett Koleszál', a csikók 
eredeti tulajdonosa, a ki a csikókat sajátjának ismert" 
fel. Igy a j árőr a csíkókért I<apott pénz után érdekl ő 
dött, meJyből Tóth és Rafaj együtteRen 500 Iwronát 
még elő tudott adni, illetőleg a járőr náluk ennyit fel
talált. Most már csak a tolvajok ,oltak hátra, k ik  
azonban ezen szolgálat alkalmával nem kerültek meg. 

Hazamenet az örsparancsnok igen szótlan volt, ami 
ből a járőrtárs Iielyesen arra kÖI etkeztetett, hogy n incs 

megelégedve az ereclméllynyel, mert biz az csak fél

ered"mény volt. A csendőr úgy is vélekedett magál>an, 

hogy a másik felét megcsinálhatná má.s örs legénysége, 

ha már nekünk nem sikerült, á.m de az öl'sparancs

noknak m>Ír más tervell járt az esze. A kérdéses oz igá

nyok személyleirását valamennyire tudta már s igy 

h aza érkezésekor felterjeszt8at, tett azok j,örüzése végett, 

de ez sem vezetett eredményre. 
1 9 1 0. évi junius 1 2-én este felé az öl'sparancsnok 

ismét előbbi fiatal caendől'ével szolgálatba indult s ml-
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dön már jól kint voltak a határban és a, pipá.k már 

vigan füstö ltek , az örsparancsnok előhoz1a a lónyo01o

zlÍ.s e redményé t . 

- Lá sa barútom, az csak féle redmény volt, mert 
az tlrl'del i  bűnösök még mindig sza,badon vannak, ille
tőleg a lólopá8ért edllig felelős6égre nem vonattak, bár 
>l káro kára megtérült ; nekünk azonban ez csak fél

tliebőHéget, j elent , Ezen megj egyzésr" a csendőr ama 
vélemÉ'nyónek adott kifej zést, h ogy talán j obb lett 
�'ulna, ha a l ovak belyelt a czigányok kerültel� volna 
meg, l\'em ugy y,m, mondttl az örspnrancsn{)l;, az 

még olyan redmény em vol na, mert a cz igány, ba 
nincs bűnj,'l, a bi róság előtt mindent let agad, azonban, 
ha most megkerülnénel; u czigányok, akkor aztán ta
gndh atm\nak tet ze ük szerint, mégi s elitélnék 5ket és 
csak akkor ér el a c endőr valódi eredményt, ba a 

lt'ttosúket a biróság el i itéli. l lyen beszélgetés közben 

lassan 'ras kö zségbez értok, de ekkor már j ó  sötét 
yolt. 

- Időnk van elég, - mondotta az örsparancsnok -
kár volna a közsegben czeltalanul j á rkálnunk, mert ott 
ugyi s vannak éjjeli őrök s azokat később is ráérünk 
ellenőrizni,  to l vaj ok pedig ugysem j á rnak az ut czán, 

hanem l'e nuesen kertek felől batolnak be, bát tartsunk 
egy megfelelő helyen l tlsállást. A helyet meg is vállasz
tották es pedig , nem az orszagút mentén , hanem a köz
ségbe vez ető, de az országútról leágazó egy dülőút 
mentén levő, ma.r j ó magas buza közé feküdtek s itt 
az örspancsnok a j árőrtál'sna k magyarázta, hogy soblt

sem szabad oly belyet választani lesállás helyéül, mely
l'öl általá,nosan tudják It gonosztevők, hogy a csend

őrök azon szo ktak járni és ha már az ember tesz 

. valamit, azt nündig ugy cselek edj e, hogy annak értelme 

legyen. De bogy el ne aludj unk véletlenül, gyuj tsunk 

rá s ugy figyelj ünk, mert beszélgetni ugy sem lehet. 
Óvatos rágyujtás utá.n aztán el balIgatott a j árőr és 
csak tigyelt. 

Ugy 1� és l óra között lehetett az idő, midőn 
messziről egy kocsi döczögése lett hallható, mely min
dig közelebb érkezett, majd rövid vártah'a nem messze 
a j árőrtől a dülőuton megállott. A kocsi ról két alak 

leszállott s a községhez közel edve e'Zigányul beszélge
tett, mely beszélget ést a járőr nem értette meg ugyan, 
de az már bizonyos volt, h ogy czi gányokról van szó 

és h ogy azok alighanem l'oszban törik. a fejüket. A czi

gányolt ép a j árőr irányában m egállottak és meglehetős 
halkan czigányul tárgyaltak. A beszélgetés bangjáról 
észreyehető volt, b ogy még m ind ig ninc enek télj esen 

megúllapod,a, s besxélgetés közt h o l  Tótb és BaCaj ,  boi 
pedig l:'rámer tassi határcsősz nevét emlegették. A j árőr 

előtt Prámer is, mint gyanus egyén volt ismeretes, igy 

tebát könnyen értbető volt, hogy itt ismét orgazdát 
keresnek s ugy látszott, hogy Tótb és Bafaj az előz 

menyekből l.ifolyóla,g nem bi zonyultak megfelel ő orgaz
dáknal" "nnrlfogv� a következm ények után it6lvc, ugy 
haláruz1ak, h ogy PrámorlJuz monn k. Igy iB le tt., fi kél,  

j ómadár yisHzaforduJt, majd a kocsinál még rövid ideig 
tárgyalt s azután felülve lassan m egfordultak és egy 
elágazó dü l őuton Prámer csősz báza felé ta,l·tottak. 

A terepe t jól  i smerő öl'sparancsnok ezek után csenc1-
őré vel együtt észrevétlenü l  a yetéseken km'esztül torony
iránt lehető l eggyorsabb ütemben szintén a csős�ház 
felé tartott, útközben csendőrét biztatva, h ogy most. 
vagy soha, de aztán ügyesen és bátran, mert csak ugy 
lesz teljes az e redmény. Sikerült is neki k a csőszbázat 
megközelitcni ök, miel őtt a czigányok odaértek volna s 
a bejárattal szemben levő czirok között belyeiket e][og
lal va csendben figyeltek ; ezuttal nam kellett m!lguk>Lt 
pipázással ébren tartani. Rövid várakozás után már 
ballatszott a közeledő kocsi zöreje s az fl csőszháztól 
mintegy 50 lépésnyire megállt. Itt már csak az egyik 

alak közeledett a házb oz, de ez i s  inkább ku szott fl 
földön s midőn a báz ablakáb oz ért, azt óvatosan 
megkopogtatta. Kevés vártatásra az abla·k kissé kinyilt 
s rövid be szélgetés után a csősz ki lépve a ház körül 
szét neztek, mire a cső z megjegyezte , bogy nem kell 
semmitőt sem tal·tani, :mert az estef"lé voltak itt a 
csendőrök s még nem volt rá eset, b ogy visszajöttek 
volna, igy egész bátran b ozzáfogba.t nak és hozzá is 
fogtak a k ülönfé le . batyuk bebordásállOz. Mi dőn körül
belül már vegeztek, a lovak elé zénát dobva fl kocsin 

üllő asszonynya l együtt betértek a csőszbázba. 
- Itt az idő - sugta az ör p arancsnok a csendőre · 

nek, - állj on az ablakb oz es a ki ott ki akar mene

külni, azt akadályozza meg. 
A fegyve rt kész b elyzetbe hozn, a bá zboz futottak. 

Az örsparancsnok a be ntlevőket a tönény növébl'n 
harsány bangon megadásra , lámpagyujtásra és a CSŐS:.l 
fegyverének k iadásá ra felszólitotta . 

A cz i gá nyok Pos a csősz belátván, h ogy kelepczéb\l 

kerültek egyel őre alkudozni kezdtek, menekülésre azon
ban sem kilátá s sem mód nem lévén, mert a háznak 
csak az ablak es ajtó kij árata volt, fegyvere pedig 
csak a csősznek volt, mert a czigányoké a kocsin ma
radt és m ert az alkudozá l,özben meglebetősen vi l á· 

gosodott is s már lámpagyujtásra sem volt szűk ég, a 
csösz könyörgésre fogta a dolgot, de ha ztal anul , mig 
végre a fegyvert az ablakon kidobta é megadá ukat. 
jelezte. Az örsparancsnok, b ogy az eredmény dugá ,'a 
ne dölj ön, akként i ntézkedett, hogy az abl akot kinyit

tatta s a csendől't lőkészen tartott és befelé irányltott 

fegyvel'l'el az ab l aknál hagyta azzal a meghagyással. 

hogy h a  ő bemégy és a bent levők valame l.\'ike megtá
madja őt, II gonoszte,'őkre Iöjjön, egyben az ajtón lű
készen tartott fegyverrel bebatott s a bent l evők l "gyik 
sarokba val ó rnenesl'e kényszeritet te azzal, ba nenl en
gedelmeskednek, l elövetuc'k. A czigányok 's a csősz 

belát'l'án szorult belyzetüket, engedelmoskaclt,;k s !lZ 
Öl'sp llrancBllok az aj tónak támaszkodva egyenkint ma

"áboz rendelte ll, czigányok!ll s m i dőn l'zek már meg D . 

'voJ l.ak bilincsel VC" Líhivlll, >I csonclőrL is s most már 
ke Llt'sIJl'n ártH l rn a l l u nn:L tel tek ll,Z l<gGHZ lúrsasúgu [.. 
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.l heh ordo t holmit umét a koe íra rakiák. aztán ,ala. 
meunyien az örsre mentek. hol II to,ábbi kikérdezé 
nyomlLn megáll apittatott. hogy a kocsiba fogott lo,ak. 
a koc i ';  II rajta volt ágy·, é ruhanemű Erdei án
dor onkadi lakoo kárára megdőző éjjel elkö\-e�ett 10 -
pasból hzármaznak. melyben a sonkáJj ör  ép akkor 
nyomozott, de az elfogott czigányokban kiderült a 
legye bényei két csikólopáa teltese i , kik ugyan ezen 
lopás elköveté ét tagadták, de Tóth és Rafaj rájuk 
,allott s igy uem volt többé ki Luvá . 

_'e,ezett"k ténp-Rzlat mellett átlldattak az i l l etéke 
biT< , ágnak. boI fi jól kiérdemelt bűnteté-űket el i 
nyerték. 

A� öroparanc nok petlig m egelt'gedetten dörz-öln' 
kezeit mondotta : 

- Lá -a Ko,ács ez már igazi eredmén,. Lár C-ak a 

mi kideritellen ese/eink közöl ,aló yolna . . 

K ÉPFJNKHEZ. 

A királyi pá]' látogatása Gyöngyösön. 

A háborúval járó C apások nem hogy keve bednének, 
i nkább mindig okasodnak. Nem elég, hogy az élelmí -

zerekben é ruházati anyagban ,aló általános hiány 

m�llett méreg drága árakat kell fizetni az úgy zól,án 

már uj korában is fél igmeddig baszna,ehetetlen tárgya
kért hogy a tehetetlen égén elke eredett ántánt ,a
gyonunk felgyujtá ával s á lla taink elpu ztittlltá ával 
igyekszik mo t már kiéheztetésiinket előmozd itani s hogy 
a kül önféle elemek csapá ainak is minden p illan atban 

. ki vagyunk té, , lliÍndezeke.n felöl még a aját g ondat
l anságunkkal i előmozditjuk százfelől i megtámadott 
javaink pusztulását. 

• 

Saj át hibánkból eredt a virágzó Gyöngyös város pusz
tulása i . Hogy ki az oka. ki volt a gondatl an :  az el
mebetegek-e vagy a zok . akik ilyenekre bizták II tüz 

kezelé ét, esetleg akik nem t udták a kórházi mosókony

hát elzártabb módon épite ni és berendezni, vagy a la

kosság az előljárókkal együtt, akik sz űkmarkuságból, 

m aradiságból nem tudtak mm- évtizedelikel ezelőtt ellátni 

"gy i lyen gazdag várost ártézi kutakkal vagy yalami 

kifogyhatatlan böfornisu yi zvezetékkel : meddö dolog 

volna ma már, a l esnjtó szerencsétlenseg után effelett 

vitatkozni. 
Ö Felsége, midőn a le  ujtó eset hi rére a k irályné 

Ö Fel égével t:gyütl azonnal GyöngJösre ntaztak ugy

,zól,án még a füstölgő romok közöt.t meg lepték a 'ors-
ujtott l akosságot és a mel lett, h ogy rögtön nágyö Zl'gÜ 

,,,gélynyujtással hegi tettek fl mi ndenét ,e z1t'l t  népen B 

,. j ó  példaadás al az ország lako ngát i '  adah ozá.'nl 

buzditolták : urna ki,áló, igazán ki rályi jóindulattal. 

hogy - m int 8Z az egyi dejűleg közölt fényképfelvé

t",l"kből is látbatú - a Regitség,'n rel ü l  mi'g vigaHzl ' l -

-�- = 

. 
l á  ra i szoruló emberek egyikével-másikával zóbaálha 
énleklődtek II le ujtó e emény részletei iránt 

. . _  
t -- lm k ki . 

fe Z'" 
• U _ � � _ - feJ "zé é>e� é �gasztaló szu,akkal igyekeztek 

a ket�egb�e ett n epet 8ma rem�nysége leljesölésébe 
,elett hJtpben megerősíteni. hogy il jajszó é köny �amar e�ulnak olt. ahol királyi sZByakkal. lényekk:] 
e

. 
ad

.
o�anyokkal adják a j ó  példát egy elpusztult ,áros 

uJboh eletrekeltéséhez. 

H I REIC 
Adományok. L"outúbb u kö.etkezó ado rnáníok fol.

tak be : A c _ és k ir. I l. zállásrneoler u -zbÚ, jam'-i 
e�őadója alá rendel t [ .. "ény ég Tábori p o  ta �i-t gYÜj . 

te e, a c endőr égi rokkantak. özwg,Yek é árvák fel
eaélyezé ére, 1 - K :  e gyüjté ben ,lZ alább ne>ezettek 

II kö\'etkt<Zöképen ada ko z ak : Z igmond ::·iállllo r  é, Lu

kác Imre "1_  O zI. örmtJ terek, Hornith Lajo Rlőrm� 
ter, Dömer Ferencz c _ é kir_ alórme ter_ Kreuter 
Rudolf c . é kir. póte endür, 18rt. zak z> zetö. 1I1l
cholY ki Károly cs. é ki r. pótc ..ndőr tizede . Ferlik 
István c .  ti kir_ pútc en dór. lrakolic ka KiÍful\- e
Kovác I Iván tizede ek 2-:2 K-t. Ezen ös'zeg atv�tel,:t 
a homédelmi mini zterium had egHyzö himtala -t-ti, t9t 
pénztári zám alatt eli merte. Ezenkirnl Ki ka Pál :!. 
o zt. órme ter, veresegyházai örsparanc nok é' neje. :l 
vörö -kereszt egylet részére �O K- t !ITüj töttt"k. _h a.[o
mányt rendeltetési helyére juttattuk. 

E"ry alőrmester megtámdása. Bálint Zoltán mádi 
lako t junius bó 3-án délután ' ! l O  órn tájban. _\bauj . 

zántó község déli bejáratánál Takác Istnm é két tár ti 
megtárnadta és űtlegelni kezdte_ Bálint tár 8 úoában b 
,olt két barátja erre a c endő rör rt' akart egéJ�'';rt 
sietni, hogy Bálin t további lJántulmaztatá át megaka 
dályozza, alig t tt azonban mintegy 300 lép'; l. midőn 
szembe találkozott Laczovic" án dor abauj l<Íntói ör _ 
bel i  alörmeslerr"l, aki örspal'anc noka megbizuhi • ban. 

zolgálaton kivül járt "J. Laczo,ic alórme tt>r a 1'l\n8 zt 
,é,e, a hely zjn fel'; ,ette utját s midőn minteg:)' 200 
lépést haladtak. Takács I t'án. aki időközben t>gy nl
lamo vezeték oszlopa mögé bujt. l'ejtekhelyéhöl II kö
zeledö alőrme ter fdé báram ulyo követ haj itott. 
Laczo,ic a[őrme ter I .j nnpi gyógytartamot igén:;-)ü 
sérülé eket zelwede!t. A tlltte� az il letéke., hiró�I1gll"b: 

feljelentetett. 

Ünnepélyes feldi szités . A c�_ é kir. 7. h'Hhl' rq�
parancsnok Iig fol.ru l' Yi ápril i, hó �9-�n 1' 1�' LOO I I  t i;) 

z!t11l úlatt kelt rendt'l"té\·� 1 .  ft? el len .)g ,·Iött t .. lj"s i tdt  

különűsen kü tele :égh ii zulglt l n t a i k  "Ii  Ille!''; l'ül, J l l n 

Mihály jár:\ 'ömwstert, li uszodn I [llgÜ, l\ i� l .i, . 1<-" 
neiz�nbücbler Eogeloert ' - II zI, ú rm�.,ttll·t,I, .. t. :\.' :lk  
La.jos. Yegh Jáno :!. o zt. űrtlll'.t.'rel,t't. On ll'tÚ I .nszlo. 

Kose. ó Imre, G l i�" .f ,lnos 'llürm.·,t" !'l'kl'l II 1, . I 1-l111Ú 
YUS énl"m lwl·,'szt t, · I .  ) [ i o l l l u \  i ,·, .1 " lH; , l : l l / l lan  ," 'lill', 
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VíU'ga Sándor tis R.etlnik Péter n�pfölke lő  szakaszveze
Wket pedig ft vas érdemkert'szttel tüntette ki. A kitün
kt,eU.,l, érd" meit Huher Fen'ncz fől, t1cln agy, múamaros
Rzigl't,i idcig lt< Il l'R 8zukasparancsno]; Rzép beRzlÍdben mél
[,nUa, lUnj.! H Jlll' l l hlue tiiztl' a kit i iuktése](l'l. A kivonult 
esollll őrszakuRy.nHk II Jd Wnl et,etttJJr �Jií t t,i c1iszc lvonuhísa 
fl'j l'zte lIt< ezután HZ ünnepelyt, a.meIYl·ÖJ két fénykép
feht'teH ki iz rl'l\dl1nk. 

Szerkesztői iizelletek. 
A �zerkeRzti\8ég It �zol�i\,lattal kaJlcsolato� kér'(Ii'

�ekTe és névtelen le,'elekre neru \láh�Mzol. ké7.i ra.tü1 

viRsza neru ad, levélben I}edig csak igen k i vételes ol) 

eseteIt ben válaszol, ha a válasz, kényességénél fogva, 

nyilvánosa II meg nem ",.U.ató. I{ érjllk ennélfogva 

olvasóin-kat, hogy leveleikkel bélyeget lle kllhlj enek . 

D. l�. T, p. 2�O. 1 .  Az I n 1 2. évi XXXv. t. c. \1.  §-" érteL 
llH�ben }{él'he.ti1 ha a. snjú,t jön�delell1111el uem lli,fÓ c�n.lú..dtnggal 
közög h {�:.:.tartá.sL�Hl él .  2. TIuhaheszerzési segély rill1en 200 K é� 
ey,flllfl'liil, b a  cf'alá.di pbtlékot is óhe?, a jelenleg tényl eg éh"tezeÚ 
('slllád.i. pótlék egy évi összege jál'. a. TIelluszel'esitéf'e folyunlaLw 
hm1 "3U s re mélhetőleg midőbL m eglesz. 

:19/1. \,,.itézségi érmckhf\z ;1, l�lll'dol{ l'e-nc.ls:tel'BRltve nluesenolt , 
mh1el a 1i:itilintictések umugy IS ltiZIÍ.1:lllag viti?z ]lJ fl,grt.tart:ísérl 

II d \)Il1:l uyozta,tnak. 

Pir'Os rózsa '1890. 1. Az engetlélyekneli: �L legujnbball gyrl w 
korolt mán"C11 hl! \"ftló kiaaá,sil, nincs ten,be véve. AlUeuDyibell 

fl, léLsztÍ.m 111ég nincs b etölt\Te, n. feltét�l csu pán a jó ll1inősültw 
�eg, ha�::mál1];)tóság és a Dlegé lhetJs bizt,ositottsága. �. Leghöze

J e bbi !.iszti szeUJ lón kérheti. :3. Azt ÖDnek kell tudni�. 

V. F. Szél.palak A m. kir. l>elügyuülliszter úrhoz ei mzett 

egy �. bélyeggel elLított rö vid kolr\'ényhez H sz iileMsi- és il l ető
ségi (községi) bi zODyitvállY csatoland\:,. Ha kiskoru gyermekei 

y�tunak, ugy ezek születési rmyn.li:ön�T\ri kivonatait is csat<1l1ni 

kell. A lllellókletek is bélyegkötelesek. 

E,"délyi J885. E kérdés egyöntetűon szabál.\-ozva nincsen ; rt. 
�zárny parancsnokság döntését kell kik Bl'uiök. 

É,·melléki. Az állások különfélesége mi nt! (állami, várme

gyei, �Ul<lm\'asnti, eg.\� éb .közszolgálati aU:n lmazottak) azok fel· 
ROTolás:lra és javadalmilzft.suk megjelölesére nincs tCl'iiuk. For
thl1jon az tr Álla..mi és töryényhot,{\sági altis:d,ek és Rzol gú,k orszá
gos SZÖyot"sÁg� � -het.. B n d ll ] H"\st, 1., {hj 'ÜC2,<l 7U 8Z. 

, 

HIVATALOS REJSZ. 
SZEMÉL YI ÜGYEK, 

Legfelsőbb elhatározások : 

Ö cHá,zá" i é, apostoli k id,lyi Fel�fge legkeg.vel l11e
s�bbel \  adolllúnyozn i  méltózta!,o t 1. : 

ri 3, {Js:l.  !mlulut.1 éJ'/leJl lkCl 'l'szll'l II II {f(lidis :.i!nl/;/LJ/ J I I/P!. 

,;s (/ k""·I !.,,!:o l :  

az e llenség előtt t.a.Dusitott. vitéz maga! R.rtása és 
Id tönő szolgálat Ai e l i smeréseül : 

-
he8<3n.l'ei L�sz l ó  Béla, VI. csendől'kerü l etl,eli csenrW r-

sz:iz:1dosl1:1k, egy csendőrBzaka.sz p>11'ancsnukának ; 

elrendelni mél tóztatott, h ogy 

a l egfelsőbb dicsérő elismerés uj ó lag tudtul adassék : 

kül önleges alkalmazásban te ljesített kitünő szolgála-
tai elismeréseiil ; 

Schönherr Károly, VII. sz. csendőrkerületbeli csendol'
századosnak, egy körlet csendöl'parancsnokának ; 

:1 háborúban tejjesitett Jritünő szolgálatai elismeréseül : 

puj oni Pataky Károly, a hadsereg főparancsnokság 
tábori csendőr tartalékosztag pa.rancsnokságnál beosz
tott a III. számn csendőrkel'üleb"li csendőrszázadosna,k ; 

: \dományozni méltóztatott ; 

a k01'onás ezüst éTdemkeTesztet (l vitézségi érem 
szala,qján : 

az ellenség előtt teljesitett különösen kötelesBéghü 
szolgálataik elismeréseül ; 

Komáromi Miklós l .  oszt. őrmesternek, a Ill., Doros 
István ! .  oszt. őrmesternek, a IV., Biró József r. al
örmesternek, az L, Porkoláb Ferencz alőrmesternek n
IL, Gála István és Rá,dnics Márk alőrmestereknek

' 
a , 

III., Féth János alőrmesternek, a IV., Csóka István I. 
és Pap János I. alőrmestereknek, az V. és Ma.ndl .r ózsef 
alőrmesternek, a VI. számu csendőrkel'ületben : 

különleges alkalmazásban tejj esitett kiilönösen köte
lességhü szolgálataik elismeréseül : 

Kis Bertalan 2. osztályu őrmesternek, a IV. 6s Ma 
!inka BarnaiJás 2. os�t. őrmesternek, az V. sz. cS8ndlír
kériiletben ; 

Magyar Köztisztviselök és Al lami 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., Rák óczi-ut 76. sz. 

- Telefon 153-44. szá m .  -
K ülfóldi pénznemek vé
tele és eladása. 

- -
Sorsje� eknek részletre és 
készpenzért való eladása. Ala ptőke 2.000,000 korona. 

Elfogadunk betéteket ta k a rel<péoztári könyvecskere, 1 , Oly 
tak.arékbetétek után, melyeket hat hón api felmondásí �id0 
lekötése mellett helyeznek el i n tézetünknél, 6% ( h a t ) betétí 
kamatot fizetü n k  (A tókekamatadó levon á sával. ) 2. 0 l y 1akarék

belét után, melynél a bete\'ó az 1 .  ponthan jelzett felmondási 
idót ki nem köti, fi1/t% (öt és fél) betétí kamatot tizetünk.. 
(A tök.kamat.dó levonósával.) 

Előlegel nyujtullk értékpapirokra, sorsj egyekre, vidéki inté
zelek részvén)'ejpe. 

Személyi kölcsönöket foJyósitunk kezesség mellett v.gy jel
zálogos bizLos iték ellenében, jutányos kamatlétel mellett. 

Utul\'ányok, In lézvények é8 cbequek l.Je8zedését elvAUalJuk 
igen mérséKejt költségek felszá miiásaval. 

Ve8züllk é8 eladullk érlékpapirokat, idegen pénzeket 
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Adományoztatott : 

a h adrakelt seregnél : 
Ö császári és apostoli királyi Felsége által erre fel

hatalmazott parancsnokság által : 
az ellenség előtt tanusitott vitéz magatartása elis

meréseül : 
a ':2. osztá ly u e:iisl t'ilé:::séyi érem : 

Fa,ra.gó AndráH 2. oszt. őrmesternek, a III., Szab ' 
Erdélyi Vitus 1 .  oszt. őrmesternek, a III., Mesteri 
István, Pozvai Ferencz . s Bezovics Vendel l .  osz1;. 
ől'mestereknek, a VI. sz. csendőrkerületben ; 

!(. Iwonz vilézségi érem Iljolag : 
Po ztós Ferencz és Grosz Károly alőrmesternek, :IL 

>I II. szamu csendőr kerületben ; 
a bTonz vitézséqi éJ'em : 

Mihálik Farencz, Darab�s Péter, Klu.'óczki Imre és 
Yass Lajos II.  alőrmestereknek, a ll. számu csendőr
kerületben, továbbá Pásztor József, Joó J ózsaf népföl.
kelő szakaszvezetö ez. őrmestereknek, Vesentan János 

�s Bazsó János népfölkelő tizedeseknek, beosztva a 
ft II. számu csendőrkerülethez. 

Okiratilag megdicsértettek : 
a m. kir. IV. számu csendőrkerületi parancsnokság 

által : 
Lá zló Antal ':!. oszt. őrmester és Sárdi J 6zsef al 

őrmester, h osszas csendőrségi szolgálati idej e, de leg
főkép a háborús évek alatt, a közbiztonsági szolgála,t 
terén kifej tett igen buzgó, szorgalmas és igen ered
ményes tevékenysége, példás magaviseleteért ; 

Pauk {}yörgy járásőrmester, a közbiztonsági szolgá,
lat terén, évek hosszu során át tanusitott mindig kö
telességhü, kivál6an ügybuzgó és eredményes mükö
déseél't, alárendelt jeinek helyes vezetése, befolyásolása, 
valamint őrseinek és j árásának kifogástala.n rendben 
tartásáért : 

Flóra Mihály, Horváth József IV., Lidák Ferenez 
3. oszt. őrmesterek, Kiss Sándor L, Zőld Ignáez, Hunkó 
J óz ef, Geiger AndráR alőrmesterek és Mardi Gyula 
csendőr, a háború tartama alatt a hadviselés érdeké
ben általában, de különösen a katona és hadköteles, 
valamint az orosz hadiszökevények elfogása. hadi any It
gok .összegyüjtése és az állam hadereje elleni b�tettek 
kinyomozása körül kifejtett buzgó, szorgalmas es ered
ményes tevékenységükél't. 

Nyilvánosan megdicsértettek ; 
a m. kir. III. számu csendőrkerületbeli parancsnoksá,g 

által : 
Usváth Péter, Fodor István III., Horváth Gy'örgy 

III., Orbán József ll., Koller József, Biri János, Abr:�
hám Józ ef, Tar Mihály, Bertics József és Farklts 

J ózsef III. alőrmester k, a budapesti csendőr karhatalmi 
osztaghoz történt vezényeltetésük alatt teljesitett l elki
ismeretes és körültekintő szolgálataikért ; 

a m. kir. IV. számu csendőrkerületi parancsnokság 
által : 

Godány László 2. oszt. őrmester, Iványi József és 
Nagy János IV. aWrmesterek, hosszas csendőrségi szol
gálati idej ök alatt, a közbiztonsági szolg�lat terén álta
lában kifejtett buzgó és eredményes működésükért, nem
különben a háborús évek folyamán előállott m egterhelő 
szolgálatok pontos telj esi tése ért ; 

Kovács Sándor, Branca György, Motyovszky Sándor, 
Lieber János, Hornek, Laj os, Vele Tivadar, N agy Sán
dor, Kiss László L, Argyelán András, Nyisztor György 
aWrmesterek, Gombócz l\fiklós és Tuduk György csend
őrök, a háború tartama alatt a hadviselés érdekében 
általában, de különösen a katona és hadköteles, vala
mint az orosz hadiszökevények elfogása, hadianyagok 
összegyüjtése és az állam haderej e elleni büntettek ki
nyomozása kőrül kifejtett szorgalmas és eredménye 
tevéken.'ségükért ; 

Tóth Sándor ll. 2. oszt. őrmester és Benedek Miklós 
alőrmester, a közbiztonsági szolgálat terén tanusitott 
kiváló s z orgalma, buzgó tevékenysége é eredményes 
működéseért. 

........ + .................. + ................... . 
• , • r • 

i S ZA N TO J O ZS E F I 
: 19 éve szállít kerékpárt, beszél6- i 
: gépet, varrógépet, !JIlmmikat és : : felszereléseket az egész ország : : csend6rségének. Ellsmer6 leve- + 
: leim ezerszámra vannak. - Pontos czím : : 
: SZEGED, VÁROSI BÉRPALOTA. : 
+ + 
................................................ 

�:;!.� harmo n i kái 
.roa hangu, 3 igaz váltóval 1 5  K. Egés • •• n.kari 
hanga , igaz váltóval 20 K. ErlSs oozél hangua.k 
t8, 2G, 25, 46 K. Finom kétsoros hormoni.Jo\lt, AJo
... mooroeak, gramatiJ..-1lB hs.nguak is k_k. 

I Gramofon i : Csod ...... em, tI •• 1a hangu b .... éllSgbp 40 K, 

i 
: n.a:gy .Union. szerkezettel 50 K. - Legszebb 

: ""ng I emeze k oz össze, dalol<, zenék, op.rák, 
tréfás .1őadÓllok stb. 80 tII1.-t61 4 K-Ig. 

: Ja.itá.i _rem. 
i Árjegyzéket az ÖlSZes hangszerekrOl lngy811 küld ! 
i MOGYORÓSSY GYULA f 
: királyi 8zabada.l.m.azott hang_z8re7ár : 
l Budapest, VIn., Rákóczi-út 11. szám. i 
: .............................................. . 

·--------------------------------.------------------------�---------. 

VÁ R N AY L. S 2� EG E D  
csendőrségi nyomtatványok és felszerelési cziíkkek teljes raktára. 

Fels:terelési s:tükségletét igyelre�ék mindenki sü,'

g(Jsen bes:tere:tni, ntert a:t áruk folyton d1·águlnak • 

Őrjárati lapOk 
most 

• ,;.N::a�g�Y:.....:k=é:s:z:le:te=i:D:k=f::O:lyt=á:n=n:ál=u::n:k=:e:lő:n
:

;:::v:ö:se:::n=�v-á-s_á�ro_l_h-a_t-.-----re_ll_d_e_le_ll_d_ó_·k_ill_e_g_!_,. 


