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A czigány. 
ht,,: . . ,1 " .l. (Folytatás.) 

Sol, llAJ van 11 nuv0wl. Hogy egyáltalúbau vfLnnl11, -
legalúl,l, II mi fel fogásunk szerint - Yezetélmeyeik, 
Rllnak még s�áz esztentleje sincsen, a mikor ugyanis 
lJatóságilag kényszeritették a cziglLllyol\at, hug�- yez etek
lleyd viseljenek. Rz semmik épen sincsen inyere a 
tzigánynak, mert azonnal tis%tában volt wle. hogy vége 
az amny zaba,lságnak, mert fl Boroztatás, a ]Jüutetett 
döélct, a személyazonosság megállapitása s más 
elIel", a czigánynak egy cseppet ,'CI1/ kel/COleS dn1!lok 
""(I}; (/].);O/' CJ'cdll/L;IlI!l'sck (az il esetélicll vl'rJzetcl5ch 

ni Jl.':,ilC). Ilogil lur l'u/(/killek ilWfjhat,i,'o:oll ve:etékncl'e 
I'(I)/, Hogy ezt a, neki ke1Jemetl@ körülményt yalami
képen ellensúlyozza, ahhnt segitett ma,gán a czigány
hág. hogy igen csekély mennyiségü neyd yett fej, hogy 
aztán egy-egy névnek annál töblJ yiselöje legyen. N,ílunk 

l.Iagyarországou például <t, Lakatos, Eolump,;,r, Honát, 
t),\rközy. Sztojka vezetéknevek vannak leginkább elter
jedve, a mikor aztán nagyon bajos dolog egy-egy 
körözés alkalmával az igazi Lakatos Jóskit ki hahiszni a 
tö bbi sz"úz Lakatos J ósh közül, a, kiknek mind az a külö
nös ismertetö jelüb, hogy "kifejezett czigány-typus." 

Ámde ez a vezetélm€v csak a hatóságok reszére van. 
Ez alatt a nev alatt tartják keresztviz alá, sorozzák és 
teszik lakat mögé a czigányt. 

És természetesen ismerik is egymásnak - mondjuk -
"hivatalból kiutaJtll vezetéknevét, ne hogy emiatt a hiviL
talos körökkel ya10 találkozá,s eseten ellentm ondásba 
kewredjenek egymással a személyazonosság megálla,pi
tásánáL 

Egymásközt egésze,n má,sként nevezik egymást, s ezek 
az elnevezések emlékeztetnek bennünket az amerikai 
vad indiánusok elnevezéseire. Ezek legtöbbnyire mellek
ne,ek, vagy főnevek mellélmév,el, "agy - igen rit
kán - tiszta főnevek. Igy például «sastereskel'o l) = 

'm&uol yaM;" «biaangerolI = fogatlan, foghijas; «bikanes 
kt'to" = a fületlen; «binaskero ,) = az orr nélküli; 
.gahtó"ho,) = a kopasz ; «matal,ereloll = a részeges. 

liOl'heJy; "vesavoI) = a lJéna; toYábbá: «ga.li minsch ll = 

fl feliete lány (tulajdonképen «nllyalI fl helyes elneve
z�se); !>sjmi ostro l ) =az éles kés; végül ('mlll'ill= 
li]',,; «IJerslero = pásztor; «miriklo " = gyöngy; stb. 

Ha egy cziganynál a vele utazó társának neve után 
tndakozódunk (a mely társ szerinte csak ep abban a 
pillanatljan csatlakozott hozzá s ő esküdözik, hogy nem 
ismeri küzelebbről, még ha saját fivére lenne is az 
illetö I, természetesen csak fl hivatalos vezetéknövét fogja 
bemondani ; ha Rzután tovább faggat juk, hogy mit jelent 
ez a néy czigányul, néha elszólja magát s a közöttük 
l1asználato,' elnevezést mondja meg. 

Ha a szerencsés véletlen hozzásegit az ilyen nevek
hez nagyon aj ánlatos , ha azokat gondosan felj egyezzük 
és csenc1örtársaink tudomására is hozzuk, mert úgy
szólván ezeknek segélyével lehet az egyik Lakatost vagy 
Kolompár!. a másiktól megkülönböztetni s az igazit 
megtalálni, mert a czigány nem változtatja egyszer már 
felvett nevét ; daczára ennek azonban ez a belsö, bi
zalmas használatra szánt név nem száll apáról lima, 
mert seholsem alkalmazható találóbban és nem jogo
sultabb és helyénvaló bb az az 'el" hogy (Imater semper 
cel"ta .. és "pater semper incertuslI (magyarul : az anya 
millclig, az apa sohasem biztos) mint épen a nomád
ezigá,nyoknál. Vannak, a kik tudni yélik, hogya: kóbor-

, czigány szentnek tartja a házasságot s a házasságtörőt 
azzal büntetik, hogy 6sszezuzzák a terdkalácsát. A leg
több ezigányszakértö ezt együgyü me ének tar tja , a me
lyet czigá,nyok terjesztenek, hogy joblJa,knak látszassanak, 

mint a milyenek valóban. Igaz, hogy ő is féltékeny 
vetélytársára és összemarakodik yele, ele ezt megteszi 
az állat is; a kultnremlJer szemerem- és becsli.letérzete 
a czigányból teljesen hiányzik. 

A példa,be zédek, a melyeket a nép önmagáról és a 
melyeket róla költenek, jellemző világot vetnek reá és 
egész gondglatvilágára. NeMny ilyen közmondás itt 
követliezik; Többet ér egy szamár, a maly ,i zi, mint 
az a ló, a melyik leveti az embert. Bizonyos lehetsz 
felőle, hogya lÍlit benső-clben , titokként, rejtegetsz, az 
titok mamc1. Asszonyt és ruhát ne gyeli,yayilágnál mus
,trúlj. Ne k i vánd az elérhetetlent. Lopni nem szégyen 
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de z ('T�n ratjtak p tni. Kiinnyebb lopni. mint dal· 
bozni. Aki ti. Idnl! tar ja a toh-ajnak. ma!!\\ is tob-aj. 
Pénz nélkül ninc' 7' cd�m. A ki feltünóen hizeleg. az 

meO' ti kar � iilni. �'!:!y mar mege t. A ki rrn 
.m. hogy a mti. ik me"hi>j:l az e b.-dj e hez. éhes marad. 
A !IT"rek�k arrol be' zt'ln .. k. a mit c,inalnak. a ferIlak 
arról.. miről <"ondolkoznak. az üregek nóL a mi 
t p "ztaltak. A bolond ·zi.·t II nyel��n. a bölc;; nyel
wt a ,ziwben hordjIl. 

.-ehany niluk wlo mond ' : ("gy élnek. mint a ezi· 
gányok (t. i. mindi!! cú,akodnak ,. A czigtiny nem is
mt'ri az eke zarnlt. �ind .. o czigany dic eri a :lját lo'nit. 
, "!ltnymodra 'zerze t (lopott) jó,zil . 

Elé" gyakran t hUuok a ezi"llnyoknál egy lá darab 
u",newun álome ontat. Ez egy h'llott balke!:" hü,elyk
ujjának 1\ c ontja. - cs li: akkor �an hatása. ha olyan 
halottröl �alo. a ki kilencz hétig fekiidt a 'rjában�
ujholdkor l"tt kiásni_ n..'en c ont birtokában a czi)::any -
az ö hite z<,rint - bátran jarbat-kelhet il házban. 
nem kell attol f�lnie. hogy II lakók fel találnak ébredni, 
mert a halo cont jának \Iu'áz a álomban tartja 
üket. 

í ogelhuber c" kir. c· .. ndÓr·zázados egy rajtaüt" 

alkalma,al a étugrasztoh ezigá.nyttibor helyén többek 

között egy ilyen ulomcsomot is talált. 8 melyról kér' g' 
telenül megállapithltott. hogy az eg'J ember balkeze 
hünlykujjáról ,aló. 

A rzigányasszony főkere eri forr-L-l u jöwndómond: 
al ugylre,eze t ntrnz-dobbal és a ké!:ból nuo jóms. 

� ,ar-áz.sdob egy rituhoz hasonlit azzill a különb· 
éggel. hogy az egyik oldalára állati bór nn ráfe.szitn'. 

Főkdlék. hogy a k=il.-a fája egy bizonyos idóben I�rt 

legyen nígn és a . bórnek is egy bizonyo időben és 
körülmények közö lopat! illatból kell sz:írmaznia . 

�Hogy ,alamely. babonás cúlokra ha ználandó tárg:rat. 

IOlnli kell. ép anny1nl elterje dt hit, mint hogy m,' egyéb 

tárgyakat öré'kölni, találni. kikoldulni ,agy -ajátkezüle g  

késziteni kell. mert küllinben ninc meg a kellő ható· 
erejük\. 

Az állatbőrre bizonyos 'orrend szerint �I - l �', 
m!!'\' 7-14, ,onal �an rajzol�a : pL eO', >lmal ,izszm-

.,. 

tesen a dob kliz .. pere ,an rajwl,a. a öbbi nyolcz ,onal 

egy megs�akiton közt képez körülötte. (ilyen �RrázS

dobot látnun 1 J ÉTIel ezelótt a krassószörénymegyei 

Dognácska és Rafnik közötti erdőben lakott hire (�ftgy 

ink:i.bb hirhedt TI1lzsitora-(bo.zorkány)·nál. a ki a dél· 

,idéken igen nagy n�pszerüségnek és lutOgiltotwignak 

örwndett s alig mult el nap, hogy ne látott ,olna a 

l11!Telmes �zeml�ló egy-egy uri fogatot a hegy aljában 

hnzódó uton, a melynek - rendsz<:.rint nói - �taS8 

odafenn járt a nagyhatalmu rr,tzsitor-ánál jó t 8.lllÍc se rt, 

miegymását. A környék lakossága gyü!ölettel' �egye 

félelemmel kerülte a báza tájékát minden ro szat . a 

mi öt éne. neki mlaj,lonitott. Mikor me"halt, a ralni· 

kiak egy éj.zaka hasták .irjábóL karóyal áITt'rt�k a 

ú�ét. me"forditolták a kopor-ójában é- úgy h,tntol,'ik 
el i mé . 

.\. feltett kerdé- rtl a cziganya szony annyi nadra, 
gulyt\-zem�t ,�t a kiIe zite állalbórre, mint t\ bány 
ro, �an ráraj zol,a egy kis kalapácsc'ul nlg.,� fa

darabba'! annyit üt a fakariktira. a hány nadragulya zem 
�an a bórlin. miközben titokzuto� nlráz mondatokat 
mormog. Az üté ek kö�etkeztében a bór hullámo n 
mozogni kezd a rajta le�ó magyak iaen élénk, án
czolu moz<'ást �égt'znek. A mugyaknak mar az üté ek 
idej�n nlo elrendezkedés<l i- bizonyos jelentöséggel bir, 
mén-adó azonban az a helyze. a mel., zerint il mag· 
�ak az utolsó ütes után a ro�: ok körül é mellett 
elllelyezkednek. A \11m dob zerelmi kérdé eknél jelen
tó- sz"repet ját zik. to,ábbá. hogyha arrol nn szó. 
hogy egy ten-bewtt c elekmény �égrehlljta ... �k ... Hgy 
nem hogy milyenek ft kilátások, de legnagyobb jelen
tóségtl YIln n tohajok ;kiderité 'nel e teren ez a 
"z"rzám n';mely ndéken MttÍ.mzott tekintélynek 
ör�end. 

Eg.,y ilyen ,idek"n múködótt ru gálóbiró mes';li. hogy 
a kilenczvent' én�k elején néhány napon belül feltünóen 

ok lOIlIi t jelentettek nála: a le:ltöbljr e:t' 1"1"i"oí.;IlIlJ; 
a Tt'!li idókben kMetíetett el li annak idején be em 

,"olt jelent"'. Ez a zámo&, hirtel"nül felszaparodot! 
feljelenté ' egyezett abban. hogy telle ként mindi., ugyan
,\Zon zemély len megjelölw. a néll.iil azonban, hogy 
az oillitólaao mo- �alamelye bizon�itékot vagy tanu-

·hizon. t WID falho i. 
A mikor ,égül egy ür .. g 8.5szony állo elö p naEzá· 

"Ú. a mely zennt tóle hl\rmin�z énel azalatt t'gy 
tekintélye pénzös<zeget loptak ,"0Inn, II lopás tet,es�ül 

!I saját !hér�t jelölte meg, a ki,el II legntobbi idökig 
a legjobb egyeté.rt� ben élt - aki akkoriban a �árv ka 
polgármesterI' - egyébként i, mgyono é- t .. kint"ly,,
ember 'nllt, a rusg,Uóbiró megsoktut8 a dolgot � mih· 
tóra fogta az anyókát. Ef II keresztk�rdé ek tüz"l'en 
elmondotta. hogy n�mrégen járt II ooo kában egy -hi
re • cziaánya -zony, a ki �arázsdobjá�al 'odákat mi· 
�elt, az emberek c�:lkugy özönlöttek hoz .. Ez il �zi
gtinyasszony 'azt mondta nliki, hogy a kérde.es lopást 
egy közeli rokona követte el, II ki jelenleg _ mnglls ál· 
hislO tölt be. 

:'úiután az nnyókának nem �olt ma"assállll II rokona. 
a szegény polgármester-filem ek kellett a bünbakot 

adni. 
Beható nyomoza ul sikerült megállapitlUli, hogy 

,alamtlnnyi akkoribt1ll tett tömege feljdelll� fl �zigány-
8. zon y YSrtÍ.zsdobjának �olt II következmenye " ha 
felj.?lenté ek nem oly tömege ek l'S eg.vanyaguuk, ok 
kellem"tlen 'g háramlott ,olna a polgárme terre, a ki

luttl mlan munkahalmaz pedíg a n.'omozo kÖZ<'f:�krll. 
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·R O f  
NYOMOZASOK 

Az épiWmester bűnlajstroma. 

Irta: Nyomozó. 

Kellemetlen meglepetés érte N. Gy. jánoshalmai lakost 
mult évi február hó 4-ike éjjelén. Zajt hallott-e vagy 
más ok miatt nem tudott alndni, azt talán még maga 
sem t.udta volna hirtelenében megmondani, de !lZ bizo
nyos, hogy nyugta.lanul hánykolódott az ágy ban. Egy
szerre arra a gondolatra jött, ho gy kimegy, szétnéz az 
udv aron, hátha egy kis frissitő mozgás után hamarább 
el fog aludni a meleg ágyba]!. 

A gondolatot tett követte. Nyakába lranyaritva a 
s ubáját, kifelé indult.. De csak a konyhaajtóig jutlIatott, 
ott megakadt. Az a,jtó kifelé nyiló volt, de ezuttal nem 
akart kinyilni, daczára, hogy az akasztókapC80t kiakasz

totta. 

- Mi a csuda lelt" ezt az ajtót, - dÖl'mögte ma
gába n 'l me glepet t gazda, - miközben egyre tologatta
rángatta az ajtót ki- és befelé s olya n lármát csinált 
a vaskapocs csörgésével, hogy a felesége is felébredt rá. 

- Hát kend mi az ördögöt zakatol ott? - kiáltott 
ki az asszony a szob ából, - még az ajtót se tu dja már 
kend bekapcsolni? 

- Kelj fel csak hamar - szól vissza indulatosan a 

gazda - és hord ki a lámpát, úgy látszik, valami baj 
van itt, mert nem akar ez az ajtó kinyilni. 

Pillanat alatt utt termett az asszony az égő l ám pával 

s annak világán ál addig-addig vizsgálgatták a csökönyös 

ajtót, mig ráj ö ttek, bogy az be van támasztva. Az a 
támaszték pedig olyan erősen állott, hogy seh ogysem 

tudták kitolni tőle az egyébként záratlan ajtót. 
Ennek láttára elhatározta a gazd a, h ogy az utczai 

szo ba folyosón levő ablakán fog ltimászni és úgy táTo
lit ja el az akadályt az ajtó előL 

- De hátha rossz embel'ek vannak ott kinn -, 
aggodalmaskodott az asszony - és leütik kendet. Talán 

jó lenne segitségért kiáltani elébb. 
- Majd meglássuk - foleli bátoritólág a ga zda és 

befelé indult a s zob ába, hogy ott tá:jékozódik elébb. 

A mint belépnek, bideg szél cs apj a meg papucsba 
dugott lábai kat, annak jeIéül, bogy vagy az ablak van 

kitöJ've vagy még inkább a fal lebet kiásva, mert a bi
deg légbuzat alulrol áramlik felfelé . 

Vi zsgálód:1sa ik közben rájöttek, bogy bizony az oldal
ablak és a mellette levő sublót közötti üres falrész a 
földszine felett ki van ásva, ott fujdogál befelé a szél. 
A szobában egyébként minden rendben volt. A betörők 
teb>Ít hem jutbattak b e a szobába, valószinüleg azért, 
mert a gazda' kimenési sZ>Índékával megzavarhatta őket. 

Miután a kinyitott ablakon át történt hallgatódzás 
mellett meggyőződtek, bogy a folyosón nincs senki és 
támadástól nem kell tartaniok, a gazda kimászott az 
ablakon és így fedezte fel, hogy a ko nyha ajtaja kivül
ről egy téglával van betámasztva olyan mód'lll, hogy 
annak alsó vége a földbe ásott gödörbe van megerősitve, 
felső vége pedig az aj tó lceresztlécze alá van támasztva 
s oly szilál'dan áll ehuen a helyzetéljen, hogy külső 
segitség nélkül Behogysem lehetett volna az ajtót ki
nyitni. 

További vizsgálódás ut,í,n rájöttek, hogy az udvaron 
minden rendben van. A baromfi ól és sertésól bezárm 
úgy, fl, mint es te b agy tál" Csak épen a konyhaajtó liUlcsa, 
a mely�t kivül a zárban felejtettek, tünt el a zárból. 

Sokkal nagyobb volt a kellemetlenség ugyanaznap 

r eggelén D. 1. ugyanottani lakosnál. 
Ugyanis : a mint reggel fel kel tel! és fütés közben a 

szokásos reggelihez kolbászt és oldalast akart a házi
as. zony sütéshez előkésziteni, ezeknel! a kellemes dol
goknak hűlt helyét t.alálta a kamrába n, :l bonnan eltünt 
egy nagy bödön zsír is, még pedig közvetlenül a szú
szék melletti falrészen ásott ly uko n át - egy D. r. 
bélyeggel ellátott zsákkal együtt. 

Mig ezeket a körülmény eket vizsgálgatták, szemökbe 
ötlött az a különös jelenség is, bogy a konyhaajtóval 
szemben, közvetlen a ház előtti területen, nagyobb meny
nyiségü mohatörmelék volt lehullva a há z nádtetejéről 
A nádtető eresz-részén pedig nagyon jól kivehető vo lt 
az odatámasztott létrának a nyoma, j eiéül annak, hogy 

valaki a báztetőn is ján.· hatott . 
. - De hát miért járhatott ott, - vetődött fel a 
kérdés. 

N em is sokáig kellett e foga s kérdés felett törni a 
fejöket, mert a mint a konyhából a kéménybe fel te
kintettek és észre Yették a füs tölés czé ljából oda aka sz
tott sonkák hilínyát, mindjárt ráj öttek , hogy az óJj eli 
látogató nemcsak a kamrá.t dézsmálta meg,' hanem a 
kémény t is kiüritette. 

Délelőtt nyolcz órakor már az örsön talál kozott fl, két 
panaszos, a hol utóbbi 450 K l,árt jelentett he Kustyán 
Mihály őrmester őrsparancsnoJmak, mig előbbi csupán 

BEGEDÜ BARMONIKA GRA.OPBON 
remek felszereléssel 10-12 -lá-20 korona 40-áO-80--70 korona 

10-12-15 -20 korona finomabb 2 lorD. 30-40-60 kor. legftn. aozln dr.mOlz.rkeuUel 
8. legjobb minőségben az egész orszá.gban elismert elsöranga. magyar hanpaertelepen 

Reményi Mihály- nál szerezhető be Bndapesten, Király·atc!1 58. sz. 
Minden hangaaerrlll ktlllla árjegyzék kérend6. 
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a kulcs llopását és az épületben okozott kárt pana
szolta. 

A k' t panaszos áltn I előadoUak egybevetéseből nyil

vanvaló volt, hogy egy és ugyanazon tettesek járhattak 

mind a két helyen, még pedig elébh N. Gy, lakásán ál 
kísérleteztek és csak akkor mentek D. L házáboz, milwr 

amonn an üres kézzel kellett távozniol!. 
Arra a szoln1sos kérdésre, hogy gyanal!oduak-e vala

kire, mind a k 't panaszos nemleges választ adott, bár 

n m hallgf1�hatták el - mint ől! mondták - abbeli 
véleményöket, hogy a helyszini körülményekkel o kvet
lenül ism rős volt ,l, tettes, mert máskülönben n m 

találta volna el a beá ásra alkalmas helyet olyan pon

tosan, a hol .l, falaI, mellett semmiféle akadályra nem 
bukkant. Azt azonban, hogy ki lehetett ez a helyi vi

szonyoklml ismerős ismeretlen - egyik káros se tudtiL 
még hozzávetőleg sem megmondani, illetőleg az örs
parancsnok előtt megjelölni. 

Kustyán őrm estel' Ádám Imre népfelkelővel azonnal 
folyamatba tette a nyomozást és először is a helysziui 
szemléltet tartotta meg. 

Ez az eljárás felületes zemlélö előtt talán s mmi 

vagy igen csekély sikerrel járt volna, mert his�en fl 
tettes eknek nyoma nem maradt és mert az ilyenfajta 

betörés (beásás) alig mutat egymástól eltérő nyomokat. 

Rendesen az elsö tégla vagy vályog kivétele ütközik 
nehézségekbe és csak ezeken fedezbető fel az eszköznek

ásónak vagy csoroszlyaszerü vésőnek - a nyoma; a 

többi már könnyebben kiszedhetö lévén, úgyszólváll 
nyom nélkül távolítható eL 

Ez esetben azonban, miután mind a két épületne� 

vert fala volt, a lyu.kak szélein mindenütt meglátszotta� 
a használt eszköz nyomai. Ez az eszköz pedig, a mint 
a méretekből kivehető volt, csakis ásó lehetett, mert a 
középrészen elég jól feltünt az ásó knál ismert vastagabb, 

borda. 
De mikor egy előkeritett ásó nak a méretEIvel 

összehasonlitották, mind a két belyen feltünt, bogy a 
basznált eszköz jóval keskeny ebb volt az ásó szélessé· 
génél, úgyannyira, bogy alig haladta túl egy rendes 

eke-csoroszlya zélességét. 
Addig méregettek a nyomokat s addig találgatták az 

eszköz miféleségét, mig egyszer csak ráj öttek - a két 
káros vélekedését is megballgatva, - bogy a.z eszköz 
mégis ásó lebetett, még pedi g egy mesterségesen meg

kisebbitett rendes ásó, a milyet azok a mestere] , hasz

nálnak, a kik az épületek alapjának megrongálódása 
esetén uj alapfal berakásával foglalkoznak. 

Olyan kőmivesfélék, falukon ugynevezett ezermesterek 

ezek, a kikből ba sok nincs ís, -de minden községben 

akad egynéhány. Ezek között kellett tehát keresni Júnos

halmán is a tettest és csak az jöbetett még kérdésbe, 

vajjon belybeliek-e a tettesek vagy másunnan jöttek, 

esetleg nem kóborczigányok-e? 
A belybeliek közül ugyanis a két. káros egyet sem 

tudott megjelölni, a kit gyanusitani lehetett volna a 

beLörések elköveté ével. Tisztességds embereknek mond
ták mindannyit. 

Kustyán őrmester ennélfogva, mielőtt a nyomozást 
tovább folytatta volna, visszatért az örsre és a köz

ártalmuak és gyanus egyének nyilvántar tási jegyzél,ét 

elővéve, ab ból igyekezett tettest keriteni a megállapitott 

nyomokboz. 

Szerencséjére kellő tárgyilagossággal és a szükséges 
adato k kellő bőségével volt vezetve a j egyzélc s igy 

hamarosan akadt egy a gyanus egyének között, a Idre -
a bejegyzett adatok alapján - legalább gyanakodni 
lebetett. 

Lengyel György kőmives volt ez, a kinek a nevénél 
az egyik rovatban a következők voltak bevezetve : 

«190G-lian betöréses lopás miatt 11 hétig VIZS

gála.ti fogságbau volt, de bünjelek és kellő bizo
nyiték hiányában, tagadásával szemben, a cselekmény 
rábizonyitbató nem volt. A betöres beásással követ
tetett eL II 

Kustyán őrmester közölte e felfedezését a két káros
sal, de azok csak néztek egymásra és vállvonogat ás 

közben csupán annyit mertek mondani, hogy hallottal, 
ugyan az esetről , de még sem mel'Ík az illetőt meg
gyauusitani . UgyancsRk basonlóképen nyilatkozott egy 
pár bizalmi egyén is, a kiket az őrmester ez ügyben 
megkérdezett. 

Szorosabb érdeklődés után azonban mégis olyan ada

tokat szerzett az őrmester Lengyel felöl, hogy ez -
nem .ugyan iszákosság vagy mulatozás tekintetében, de 
rubázkodásra és életmódját illelőleg észrevehetően többet 
szokott költeni és költségesebb konybát tart, mint a mi 

az ő rendes Iteresetéből fedezhető lenne. 

Ezen az alapon a községbázára idézt ette Ku tyún 
őrmester Lengyelt és a betörésre nézve, mint gyanu

sitottat rövidesen kikérdezte. Mikor pedig nevezett ta
gadta' bogy a felhozott betöréseket elkövette volna, 
babár - mint mondá - akkor éjjel a köz égben tar
tózkodott, és bogy nagyobb nyomatékot adjon az álli
tásának, még háza átkutatúsát is kérte: .- Kustyán 

őrmester kétszer se hagyta azt magának mondani, ba

nem azonnal bizalmi egyéneket vett magához éll alapos 
kuta.tást rendezett Lengyel bázában és mellél;ppü

leteíben. 
Ez aJ kutatás minden legkisebb részletre kiterjedt 

ugyan, de a keresett hús- és zsirnemückből semmi st' 
lett meg. 

Más csendőr talán el is ejtet,te volna a gyanuját ez 
eredménytelenség után Lengyel ellen. Kustyán örml'stel' 
azonban a kutatás során észlelt azokból az adatokból 
kifolyólag, hogy igen sok és sokféle ]{ész �s mé-g fel 
nem dolgozott női ruhanemüt s ezenfellH Lj dru kü
lönféle kulcsot is találtak, toválJbfolytatta nevezett 
ellen a nyomozást, miközben a talált kulcsokat meg

mutatta N. Gy. pa.naszosnak lS, aki a,z egyikre rMogta, 
bogy a z batározott,�n az ő szőllőkunyhójá.na,k II 
kulcsa. 
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Lengyel túvet1émek vagy leguJabb is kulcsok hason
lóstÍgim a,lapuló j óhiszemüBl'gnek mo n .l otta N. Gy. 
áHi tását, és nem is volt igaza a panaszosnak . mert 9, 
lmu)7hó kulcRut a reDd.,s helyen megtalált�ík. 

Elle'nboD mégis vol! huszna, Bnnek a t6vedésDek. 
Mert így jöt!.ek rá, hogy 3, gy" n us kuloR nyitja és zárja 
a kunyhó ojtn.j;\t,. 

A jú,ről' ugya,nis, a IDült a kulcs moglétéről meg
gyözödiitt, k inyitotta a z  ajt őt és a kunyhóba beteki n·, 
tett. Feltűnt ükkor J{ustyá.n őrmestf'1"lwk, bogy a kunyb6 
fiiltljén, a szél által besodort finom bomokporon friss, 
nyomok lathatók, h olott a tul aj donos azt állitot,ta, b ogy 
ltóső ősz óta a lmnylJ óban nem já rLak. 

Ezelwn n, n)70111okon haladva felforga1.ták azokat a, 

hOl'dókttt., a m lyeknel ,l. nyollloJ( ki ve lJet öl, vol tak B 
nagy m�gl{)petésükre, az üresnek képzelt bordok1ól 
(Igész garmn,dáj a dült ki az ágy- 6s különféle ruha

nemüelm It és egy vaskarikára füzve még J 9 drb. külön
féle bucs ot is találtak, a molyek mollett, a karikára. 

még fel nem füzve, ott volt panaszos N. Gy. konylJilotl.j tó 

ImI csa, is. 
lIrá,r mag'L az a körülmény is, hogy a ta lált ágy- és 

rubanemliek Mh,égj,elenül a Lengyelnél ta,lálta,kból valók

nak látszottA,k, növelte a nevezett elleni gyan ut ; az 
pedig, bogy a kunyhó földjén talált egyes nyomok tel
jesen egyező!; voltak a Lengyel csizmája nyomaival, 
még Lengyelt i. annyira m eglepte, bogy za,varában 

bei smerte, bogy ő hozta. a fiával együtt. �zokat a hol
mi kat oda, részben már pár héttel az előLt, részben 
pedig a fentebb ismertetett betörések utáni bajnalon. 

Ugyancsak azon melegében beism erte nevezett azt is, 
hogy a D. r. kárára ellop ott zsírt és b úsnemüeket még 
akkor haj nMban, nehogy nalok véletlenül valakinek 
feltünjék és ez alapon gyanuba keveredj enek, kivitték 
a Radovánszki András szőlőkunyhójába, lL hol azok egy 
D, I. kezdőbetükkel ellátott zsákkal együtt hi  any nélkül 
meg is lettek. 

A panaszolt két, b etörés'tebát ki volt deritve, de 
-bátra volt még annak a megállapitása, honnan került 
az a so k ágy- és ruhanemü a Lengyelék birtokába. 

Mert, h ogy gyauu uton, jogtalanul
' 

jutottak hozzá, 
kétségtelen volt abból a körüllllényből, hogy nem mer

ték azt ottbon tartani. 
Ezekre nézve azonban nemcsak Lengyelt, fel eségét és 

fiát, lJanem ezeknek, különösen a 1 7  éves fiunall a be
mondása alapj án Lencse Anclrás I!őmivest és ennek az 
előbbiHI hasonló 1I0ru fiát is ki I,ellett kérdezni és el ő 
kellett venni az örs kideritetlen zavarai ról vezetett jegy
zéket is. Söt atterelődött a nyomozás a mélykuti örs 
k örletébe tartozó TatMlázára i s, a b oI egy bónappal 
előbb, 1 �J16. évi január bó elején kétrendbeli betörés 

tödém'én, eze)( még ekkor is kideritetlenel, voltak 

24,i) óráig tartott ez a nyomozás, u, melynek soran 

az örsnek hat éven át kideritetlen maradt közbi ztonság i 
zavarai derültek ki a következő sorreud bsn : 

1 9 1 0. évi február hó 15 -én virradóra Krakauer Áron 
kereskedő kárára elkövetett betörés, a honnan az akkor 

• 
ismeretlennek minősült tettesek - Lengyel és Lencse -

548 K érték ü rőfös árút és kendőket loptak el. 
Ej 1 1 ,  évi február bó 1 7 -.én virradóra Rosenthal Simon 

kereskedő kárárR., ugyancsak betörés mellett 1 ()55 K 
cirtéltü hasonló árú l opatott : �l. Ezt Lengyel és Lencse 
lIözl'emiillödés8 nélkül csupán a fia segitségével k övette 
el, úgyszintén a kiivetkezől,et is : 

1 � 1 :l évi j unius hó 20-án Szakál Istvánné zárt pin 
czéjénel< álkulcs csal Lörtént kinyitása után 30 L z sirt, 

2 1  L pnlinlrát 7 1 K 40 filL értékben ; 

Ugyanazon év deczember bó 1 9-én Kosziba János 

kárára betörés mellett 96 K zsirt és pálinkát ; 

1 !J 1 4. évi február 2 1 -én Molnár András kárára 38 K 
értékü füstölthúst és zsírt szintén betörés mellett ; 

Ugyanazon éjjel  Szulcsán Jánostól, a kamra falának 
kiásása mellett, 90 K értékü füstölthúst ; 

Ugyanazon év május 22-én Magyar István kárára 

s zintén a lIamra falának kiásása mel lett 1 70 K értékü 
húst, zsírt és szappant . 

1 9 1 5, évi julius hó 2 1 -én az izraelita hitközség ká
rára a perselyek feltörése mellett 220 K készpénzt ; 
majd október Ló 14-dikén Martinek Ferenczné kárára 
álkulcs használata mellett, 20 1 4  K készpénzt és 1 1 00 
K értékü értéllpapirt ; 

még ngyanazon év deczember hó 3: án Draskovics 
Jeuö .határbéli.. bkQs. káJ:ánl 5 drQ._ 75 I&. ért 'kü R,uly
kát és hogy a ka rácsonyi ünnepre még másféle hús i s 
legyen, ugyancsall ettől a lliÍil'ostól deczember 20-án 
éjj el két drb. 26 K Éll,téllü birkát loptak. Ezeket még 

ott a tanya közelében mindjárt levágták, a bőrét össze
vagdalták S csupán a hust vitték haza egy, a Lengye l 
által előadott zsákban. 

Ezt követő leg történt 1 9 1 6 ,  évi január bó 7-én, hogy 
Lengyel uj ból társul vette Lencse Andrást és liát és 

igy négyen mentek át a szomszédos Tataházára, a hol 
Tüske Istvánné kárára, a, ház falának láásásu után, 
490 K értékü ágy-, ruhanemüt és evőeszközöket ; 

majd - miután ez igen könnyen sillerült - pár 

héttel később ugyancsak Ta,talJázáról, súntén négyen, 
Vuits Menyhért, kárára 493 K értéllü ágy- és ruhan -

müt loptak el. 

Minthogy pedig ehbe,il az időben a csizma és hocs
kor is kezdett mogclrágulni, L .ngyel ugy igyekezett 

magán segiteni, hogy j Q,nu:Í.r hó 2 1 -én éjj"l 8, Usimcsák 
István papucsos műhelyeiből, az alJlaknak II falból "aló 
kivétde mellett, % 1  K éTtékü papl1csot" taJp- �s egyéb 
bőranyagot ellop ott. 

Sőt alka lmi l opás is tel'lJelte Lengyelt, "mennyi ben 
janucí.r 27-én éjje� mikor Lencse András komájától 
csal á.djá\'aJ. bazafel" meut, II másnapi euédre "al o lJusru, 
számiM.ssul í\Iiskol czi Jú,n osnak az utfélma levő f0sz<,r';· 
ből, csakugy a keritésen át bBnyuha, - mint mondá 
önként kinállr ozó két Lyukot, 1 2  K értékbon el emeit. 
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lIog,Y püdig '·I.f'kn, 'k ItI. embor.'lmek no feleq:'g ' ik  sem 
id"l::enkedte k u fúr.i eik cselek mónyoitől, sőt igyekeztek 
�zokhoz h a.sonló ak le nni,  bizo ny it ja ItZ, hogy Lenc�éné 
J n J .i . évi deczem b,'r  hó J l - én fényes nappal, midőn 

IJrngyeléktől h azafelé nl<'nt, meglá,lván a Majer Pál 

h ,í Zlt folyoHój án k,�t drh. �(í K (�rtél{ü lópokróczot, mi
ut.>Ín lL há�heliel I,ál'ol voltak s l ,ár neki különös szük 
Ré'gc' Hem volt, rá, mógis cD optn. AHOl" kereste is n.zt a 

cSl'uc1örség, d" eredménytelenül, mig ezutLal a nevezet
tek lakásán házku t a Lás során ('z is elök el"ül t. 

Összesen több mint ( j :1U( ) 1\ kárral járÍJ betöréses lo
pást deritett ki Kuslyán őrm6stor és ti segitségére j ött 

mcl lykuti örs beli j á l'öl", a t iz  napnál toyáblJ tartott nyo

moú,s során egész l\ Ocsira. való bűnjeU szedett össze a 
tdtesl'kuél ,  ezek kétségtelen bűnösségének -- általános 
beismerésükön fel ü l i  - még fokozottabb bi zonyitására. 

Fokozza ennek a magában is szép eredménynek a 
jelcut őségét, bogy a jánosbalmai örsnek é"ekre vissza
menőleg nyil,ántartott 14 kidl'ritetlen bűnesctét és a 

mé lylmti örsnek már· már szintén a kideritetlen zavarok 
közé sorolás előtt állott kétrendbeli nagyobb betöréses 
lopási esetét deritette fel és leleplezett két, eddig még 

büntötlen előéletü olyan egyént, a kik közül csupán az 

egyik, a magát kül önös elő szeretette l épitőmesternek 

nevezett Lengyel György szerepelt a gyanus egyének 

névsorában, de úgy ezt, mint b asonló foglalkozásu és 
szokásu komáját á ltalában mindenki tisztességes embe
r,'knek ismerte, b o l ott ők a társ a.dalom eme tévedését 
kihasználva, éveIdg folytatták embertársaik megkárosi
tását - mint ezuttal bevallották - ama ismereteik 
alapj án, amit az azoknál való becsületes foglalkozásuk 
közben és alkalmilag való megfordulásuk eseteiben, a 

helJszi n alapos kikémlelés e mellett szereztek . 

Kül önööen jellemz ő Lengyeire az, hogy kiskorú fiát, 

a k i  eleinte a félelemtől reszketve követte apját az 
éjj el i időben elkövetett büncselekményekhez, ütés-verés 
folytán kén)7s zeritette a bünözés utj ára lépni s a kü
lönben talán becsületes gyermeket ugyszólván betörővé 

nevelte. 

K ÉPEINKHEZ. 
Az olasz harcztérről.  

A Karsztok forró kőteugerében, ásott-vésett kavernák
ban, pihegve hűsölnek olasz frontunk hősei. Lepergett 
a tizedik olasz offenziva is. Na.pokig tartó pergőtüzben, 

majd az ezeket követő többszörösen tagozott rob am
o. zlopok ellen i smét bősiesen hdytállottak vitéz csapa
taink. Most múr pár hét óta n • • •  a helyzet változa.t
lan >! ,  - esetleg " gyengébb, mérsékelt vagy élénkülő 
ágyutüz a tengerparton és a :tiroli h arczvonalon >! -
jelentésekkel érkezik a b a.disajtó hiradása az olasz: 
frontról. Megritkultak az olaszok táma.dó SOl'al , pótolm 

kell a sokszorosan tizezrekre menő veszteséget és a 
temérdek municzió pazarlást az olasz badvezetőségnek, 
mert a Trieszt felé vezető ut n agyon nehéz. annak 

megkiséreIt kierőszakolása most is meghiusult, pedig 
temérdek ember- és anyagáldozatba került. 

A Sa.nt MicheIén meg a Fojti Hrib környékén való 

véres h arczokban megedződött h őseink, - daczára a 
rettenetes támadásoknak, alig engedtek valamit imi tt
amott a megszállva tartott fronLrészekből s az óriási 
szenvedé. ek után néhány napra, a mikor má" a tó 
viz.e �alán za�aros

. 
is volt a r8:jta átgázolt cs�patok 

nyom�n, - mar delczegen, pecz!resen menetelve léptek 
el dIszmenetben a szemléttartó hadseregparancsnok 
előtt. A KarBztok környékén duló harczokat átélt méla 
czipruso It és narancsfák alatt megBzaporodott ugyan a 
�emény kőbe vájt sirok sorozata, de megBzaporodott az 
�letben maradt hősök mellén is a különféle vitézségi 
er';llck . és. a többszörös kitüntetést j elző szalagpántok 
�zama IS, Jeléül annak, hogy hősök voltak ők mindannyian 
es kitartottak a legutolsó pillanatig hiven, és vitézül. 

Még �eD1 tudjuk, mit rej teget számunkra' a jövő S 
hogy mllwr liészülnek a tizenegyedik offenzivára az 
olaszok, de azt bizvást reméljük és tudjuk, h ogy bár
mikor kezdjék s bármily előkésziüettel és erővel jöjje
nek : a Karsztok bátor védőit nem találják készületle
nül és sem számuk, sem pergőtüzük nem fogja őket a 
kitartásban éa elJentállásban megingatni. 

HIREK. 
Adományok. Leguj abban a következő adományok 

folytak be hozzánk : a laborezfői különitmény legény
ségétől, a rokkant katonák részére, 2 1  k. 50 f. és az 
őrszállási örs legénységétől, a vak katonák részére, 43 k .  
75 f. Az adományokat rendeltet 'si helyühe juttattuk. 

Kérelem. Gurgnj Miklós Csepel-lőszergyári alörmes
ter kéri azon bajtMllait, a kik Kiss Albert, a román 
betörés idején a VIi számu csendőrkerület predeáli 
határszéli örsön szolgálatot teljesitett alőrme terről, 
illetőleg ennek sorsáról vagy jelenlegi hollétéről nla 
mit tudnak, ezt vele közölni sziveskedjenek. 

Varga József, m. kir. 41 ,  honvéd tábori taracz kezred 
1. ütegbeli főpatkolómcstcr (tábori posta : 4 1 5) azt 
panaszolja egy hozzánk intézett levélben, hogy öccRé
ről, Varga Károly csendő)" őrmesterről, a ki J 9 1 4-ben 
a kolozsvári kerületnél szolgált, ez időtől életjelt nem 
kapott. A ki Varga Károly csendőr őrmester hollétéről 
vagy sorsáról tud valamit, értesit e arról aggodó fi,érét 
a fenti czimen. 

Szerkesztőt üzenetek. 
H. Gy. népI. Nem j ogosult. 
Öreg csendőrök. 1. Rérelwét. elöadhatja. 2. Még lIem t.lld· 

juk. 3. Rondezve lesz. 
F. K. tábo C emlő.". R ondfokoz.tra való tekintet nélkül a 

nii részére havi 30 R és minden nyolcz ó,'ét be nem töltött 
"'pai gondviselés alatt álló törvényes gyermek után havi 1 2  K, 
nyolcz éven felüli ilyen gyormekek után ez a pótlék havi 1 8  K. 
],;zeken felül vill>gitási és fütési anyagjárandóslÍg fl�ében az 
egész csa.ládnak havi hnt K il letél,es. 

Felbők között. 1. Nem. 2. A szárnyparanosnokscíg rendel-
kezése szerint. 

Domokos. Örsltihallgat\son kOrheti. 
1\1. S. népI. tizedes, Kórelmét szolgálati uton adja eW. 
Öreg csendőr. Szárnyparanosnokságától írá.ban kérheti. 
Cs. F. ny. örm. Még nincs szabályoz"a, ue elörcláthatólag 

beszámit. 
V irag os 888. A haború alat t szünet.l. 
Homoonai ÖI'S. Nem. 
Tiszamen ti. Osupán szabályszerü engedély mellot.t nösülhet. 
Sz. J. T. p. 21 1 .  Athelyezését - egye)öre nél'fölkelöi minő-

ségben - csapattesténél kérheti. Minden előzö és jelenlegi 8z01· 
gálati ideje beszámit. 

Zs� J. lUI·talékos. 1 .  Nem hisszük, hogy átholyez ik. 2. Kérje 
örskihallgatá.son. 

Sipos a l őrmesler. Szolgála,toD ki"ül sznbályBzel"l' agó .. 
j egy m eg"c1ItáslL mellett bármely kocsio"ztlÍ.lyon nt. azhal . . 
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HIVATALOS RÉSZ. 
SZEMÉL YI ÜGYEK. 

Legfelsőbb elhatározások : 

Ö császáJ"i és apostoli királyi FelAége lögkegyelmesebben 
aUol.l1ányozni móltóztatott : 

II .'3. Oszt. kulonfli éTllelll kercszlcl rt IIClrlir liszit/ l l l 1nyn!lcl : 
az ellenség e lőtt teljesitett kitünő szolgálatai elismeré

seül : 
Spalla Aurél, csenuőrezreuesnek, VII. sz. csendőrkerü. 

let parancsnokának ; 
a, IlIulicl'isziI1l 1ény l :  

ct B. os::;lúl!lu kalonai é,'delJdw'cszlliez : 

Bariss Árpád csendőrezl'edesn"k a honvédelmi ml-
nisterium J 6. osztálya vezetőjének ;' 

t'lrendelni méltóztatott, b ogy 
a legfelsőbb dicsérő elismerés uj ólag tudtul adassék : 
az ellenség előtt teljesitett kitünő szolgálatai elisme-

réseül : 
Szántbó István, egy badseregparancsnokság szállás

mesten osztálynál beosztott IV. sz. csendőrkerületbeli 
csendőrszázadosnak ; 

adományozni méltóztatott : 
a koronás ezüst él'demkel'esztet Ct vitézségi él'cm 

s::.ctlagján : 

az ellenség előtt teljesitett különösen k ötelességhü 
szolgálataik elismeréseül : 

Lukács József, Hegedüs Mibály Pál alőrmestereknek 
a II., Batta József alőrmesternek, a III., Délczeg Jenő 
György, Dolinszky Sámuel, Szabó Ferencz 1. alőrmes
ternek a, IV. , Nagy Mihály alőrmesternek, az V., Bálin
tóniu Miklós, Papp László alőrmestereknek, VIII. számu 
csendőrkerületben ; 

a báborúban teljesitett különösen kötelességhü szol
gálataik elismeréseül : 

Fogarasi János és Schulter János 1. oszt. őrmesterek· 
nek, a III. számu csendőrkerületben ; 

különleges alkalmazásban telj esitett különösen köte
lességbü szolgálataik elismeréseü! : 

Gyuracska István 2. oszt. őrmesternek, a V., Imre 
Imre, Bárány János alőrmestereknek, a III. és Jánosi 
József alőrmesternek, a VII. sz. csendőrkerületben ; 

a: ezüst érdemkel'eszlet a vitézségi é?'em szalagján : 

különleges alkalmazásban teljesitett különösen kö· 
teles égbü szolgálatai elismeréseill : 

Csavanyák AndI'ás és Brazina János vezet.őknek, a 
VIII. sz. csendőrkerületben. 

Adományoztatott : 

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

hatalmazott parancsnokság által : 
az ellenség előtt tanusított vitéz magatartása elis

meréseül : 
a 2. oszlálytt ezüst vilézséqi érem : 

Benits Sándor alőrmesternek, a VII. számu csendőr
kerül etben ; 

CI. /,wonz vilézségi ér'em : 

Hevesi József alőrmesternek, a VII. számu cS6ndőr
kerületben. 

Okiratilag megdicsértettek : 

a m. kir. IV. számu csendő rkerületbeli parancsnokság 
által : 

Pongrácz .János, Polládi Lajos és Bordács Mibály 
alőrmestereI!, mint küzgazdálkodásvezetők, az örs l!öz
gazdálkodásának bosszu időn át kifejtett igen ered
ményós fellenditése és magas szinvonalon tartása körül 
kifejtett igen odaadó buzgalmuk, kiváló szakértelemmel 
párosult lelkii smeretességük, to�'ábbá egy fertőző beteg
ség elfojtásánál kifejtett igen buzgó tevékenységük és 
példás ka ton ai magatartásukért ; 

Szabó János II. 2. oszt. őrmester és Reich Ferencz 
népfölkelő szakaszvezető, HJ1 6. évben Kassaujfalu köz
ségben fellépett járványos betegség toYábbterjedésének 
meggátlás a llörül tanusitott buzgó és odaadó közre
müködésükért, nemkülömben a háboru ideje alatt a 
közbiztonsági szolgálat terén tanusított eredményes 
tevékenységükéJ't ; 

Bakos János 2. oszt. őrmester, 1 9 1 G. évben Hernácl
tobány községben fellépett járványos betegség tovább
terjedésének meggátlása körül tanusitott buzgó, szorgal
mas és odaadó közremüködéseért, nemkülömben a 
háború ideje alatt a közbiztonsági szolgálat terén tanu· 
sitott eredményes tevékenységeért ; 

Simon József II., Szandtnel' Nándor, Gyurkó János, 
Bacskai András, Vönöczki J óZ8ef 2. oszt. őrmesterek, 
Váradi Károly, Nekreále Vazul, Stetiea Mariáll, Laczo· 
vics Sándor alőrmesterek, a báboru tartama alatt a 
közbiztonsági szolgálat terén által:íban tanusitott igen 
buzgó, szorgalmas és eredményes tevékenységükért, 
példás magaviseletük és kalonás magatart.ásul;ért ; 

Homoki József 1 .  oszt. őrmester, egy betörő szövet
kezet tagj ai által 1 9 1 6. évben Taktah arkány községben 
és környékén elkövetett több rendbeli betöréses lopás
nak, mintegy 2687 korona kárértékben, 1 77 és fél órán 
át ol!aaqóan, buzgalommal és leleményességgel eszközölt 
kidel'itése, kilencz tettes nek elfogá�a és az igazságszol 
gáltatás kezébe történt átadás1� körül tnnusitot.t ered
ményes müködéseért ; 

Besenyei Sámuel 2. oszt. örmestel'. Gyurinovicz 
Dezső, Vajda .Miklós, Némellt József, Pető János. Szabó 
István, Bányai Já:qos, Szabó János, Hudy György 
Nagy Lajos, Zs ik Al Jl'ab ám, Gúsp'u' Gáspá,r, Hegedüs 
J ózsef, Román Albert, N agy András, Kovács .Milliós, 

N DOR 
6n .. ée ébEeré •• , Budape.t, VIII. ker .• 
.J ó ... I-körnt 81. ,,&m. - B&ját ház. b"". 

Ő CS. és kir. Fensége József föherczeg kam. száll, 

Alap. 1 892. Telefon 62-68. 

A ID. kir. aJlamvasu�ak, a ffi. klr. post. és tavirda, UgyaziDtéD a m. iir. testc5r

ségnek Bzerződéses órudllitójll, OdB raktár II legd ivatosabb brilliáns 6s 
arany ékszere.kben,ezUst alkalmi aj ándékokban,ug)'szintb mioden
uemli kitűoóeD Járó pontosan subáJyo2.otl zseb-, fall-, -álló- és utaz6-
órákban. s.j át Dagystabbn műhelyében éksurátaJ akitások és 6rajnitbok 
jutányosan estk�öl�tDflk. A �nd�rségDek kivételesen tésdel.fi.r.etési ked
vezméDY is DyuJ'aUk. IleOdllyul Jotányol irak ! DUl ,AJaer.tét t Pontol 
kISzolgálás ! Arjegy<ék i.gy •• élJ bérmenlve, Óráknal irásb.li jótállt.. 

: 



Gániczky Ru nolf  [\lől'me�rok VaRvári J:1nos csendőr . , , 
BirlÍ IRt'l-án. Gönczi János, BorSOH Gyula. Fereucz Bén i 
tiza.hasz\czútök, Szől1ű"i Sándor, Pau'ykó MiMJy, Papp 
Sándor, Ignát.h Endre tizetle�ek. Buzás L:1szló, VeJ bel' 
JalrllL, Val rik József őnezetök, Buha Gl'rgely, Bara·· 
nyai János, Bát ori JánoR ós Ebrenn'ich Haszk l nép .. 
f,ilk lők, a közb iztunsági szolgált1,tban tanusít ott. buzgal .. 
mnk, de kül iinösen fl l Hí.bol'ú tAl·tama alfltt <LZ örskör .. 
lotükön átvonu l t .  i U ető] g ott l nrtózkullott csajln.toknalc 
mindlln i rányu támog'ltú.so" az l'l llugyott és j ogtAlanul  
eltulnj donitott h a.diszl'rek és kincstári tárgyak össze,
gyüjtése, hallifoglyolt és kntonasr.iihe\éuyek elfugása, 

j árvlÍnyos b 1egségck elfojtásol, últallbnn a l ladiczélolml; 
szulgál ó és el őmoz ,l it ó fontos szolglüati tényhedésülr 
körül kifejtett igen RzoJ'gaJmn.s GS lolkiismeretl's pon.· 
tosslÍgglll tclje�ilt,tt szo l gál l1taikért ; 

:1 m. kir. VI. sz. csendől'kerweti parancsnoksúg által ; 
Biró Imre J .  oszt. őrmester és Ká.tai István �. oszt, 

őrmester, a Steíner Izidorné szül. Adiel' Lina magyl1r· 
teleki lakos érelmére 1 9 1 7 .  évi május hó 23-á.n ,irra .. 
dóra. elkih et ·tt rablógyilkossúg tettesénok, nagy buzga-
10= al, körültek intéssol é kiváló szal,értelemmel foly .. 
tatott nyomozással történt kideritéseért, az C'l l'aboH 
ismeretlen mennyiségü pénzből �205 K. G5 filL kész .. 

pénznek és 1 000 koronáról szóló postaj feladó vevény.· 
nek megszerzéseért, valamint a teljes beismerésl'u birt 
tettesnek az ig:1zságszol gá.ltatás kezébe juttatásáért ; 

Márllos Károly alőrmester, egy kóborczigányokbó l 
alakult veszélyes feg)TVereS betörő tolvajszövetkezetnelr 
igen ügyesen vezetett és alapos nyomozás al eszközölt 
felfedezése, a banda egyik ta.gj ának abban a pillanat 
ban, midőn az egy vadász fegyvert lövéRre emelve, !L 
járőrre al,art lőni, higgadt bá.tor és gyors .elhatározás .. 
sal alka.lmazott biztos lövéssel történt ártalmatlanrui. 
tétele, a banda iöbbi tagjának szetugr!lsztása és az ál
taluk vissz" hagyott több lopott bolminak megszerzéslj 
állal elért szép eredményél't ; 

Marton Vincze, Pa.nclur Sán dor, Eoskopf Ferencz 2.  
oszt. őrmestel'ek es  Horváth La.j os  III. aJőrmester, egy 
katona zökevényekből ala.kult s Vas és Zala vá.rmegye. 
területén garázdálkodot t  kóborczigány ba.ndának nagy 
fáradsággal s kitartás al folytatott hosszas nyomozás 
során történt elfog,isa, az általuk elkövetett j 5883 K.. 
79 fill. kártÍrtékü rablás és lopásoknak hiderítése és :� 
bÜllj elek nagy részénell megszerzéseért ; 

V::íczi Antal alőrmester, a Vas vá l megyében fekvö 
Só közséaben 1 9 1 7  évi J' amlár hó 1O-én d. e. 9 óm <:> • 

30 perczko r kiütött ruzvésznél a va.gyonmcntés és :� 
tüz tovább terjedésének megg1l.tlása körül kifejtett hasz
nos é . eredményes müködéseért, valamint a Fekete Ist

vánné szül. Munczi Mária sói lakos károsnőnek a z 
égő h ázból . · aját test i épsége veszélyeztetésé\'cl, gyors 

LAPOK 1 9 1 7  augu szt u s J .  
I -

elhatározással és önfeláldozó \ bátor magatartásával 
történt kimentéseért ; 

Baranyai Hnos II. és Dancs István 2. oszt. őrmes
tornek, egy kóborczigány banda által Somogy vármegye 
nyugati J'észélJen elkövet,ett számos betöréses lopásnak 
és totteseinek igen ügye en vezetett és .l 5 napig tartó 
fáradságos nj-omozássnl történt kideritésoért ; 

Mátyási Gábor ta l'taijkos szakaszvezető, egy huszár 
tiszthelyettesi álruhál,a öltözött polgári egyén által, 
katona�1.ijkeYE;nyenől a lakit ott éH különböző he lyeken 
j 8 rendbeli betöréses lopást elkö vetett tolvaj s21övetke
l.ett tagj ainak hosszas és körwtekintő nyomozással tör
i.ént IcleplezPs0, el fogás a és a bünjelek nagy részének 
mogRzerzése körül ki fejtott haszno és eredményes tevé
l,€uységl'ért ; 

Baranyi ADl1rás járásörmeste r és Szalai István alőr
mester, özv. Sebestyé n  Péterné Kisgyánt pusztai lakos 
sél'elmére 1 9 1 3  évi j ulius hó  26· án elkövetett gyilkos
ság tettes einek nagy kitartással , szakavatott eljál'ással 
folytaiott hosszas és fárasztó nyomozással történt ki
deritése, elfogása és az igazságszolgáltatás kezébe tör
tént juttatásáért ; 

Nyilvánosan megdicsértettek : 

a m, kir. VI. számu csendőrkerületi parancsnokság 
által : 

Lázár József alőrmest r, egy betörő szöveikezetnek 
tagjai által 19  j 6 évben Taktaharkány községben és 
környékén elkövetett több rendbeli betöréses lopásnak 
mintegy 2687 K. kárértékben , j 7 7  és fél órán át, oda
adó buzgaJ o= al és lelemény�sséggel eszközölt nyomo
zása körüli közremüködéseért ; 

Tarjányi Lajos, Gál István alől'mesterek és Keresz
turi József csenclől', mint közgazdálkodásvezetők, az ÖrS 
közgazd�ilkod.lRának hosszú időn át ki fejtett igen ered

. ményes fellenditése és magas szinvonalon tartása körül 
kifejtett igen odaadó buzgalmuk, kiváló szallértelammel 
párosult lelkiismeretességük, továbbá egy fertőző beteg
ség elfolytásúná l ki fejtett igen kiváló te,ékenységük és 
példás katon ai magatartásukért ; 

J ankovics púl alőrDlester, 19 16. évben Hernádtohány 
községben fell épett járványos betegség toYábbterjedé é
nek megg�itlása körül tanu itott buzgó, szorgalmas és 
odaadó közremüköcléseért, nemkülönben n háború ideje 
alatt a közbiztonsági szolgálat terén tanusitott eredmé-
nyes tevékeny. égeért ; 

. 

Balog Barta. András, Krisztea János 2. oszt. ől'meste
l'ek és Kozma József alől'mester, a háború tartama 
alatt a közb i ztonsági szolgálat terén általában tanusi
tott igen buzgó, szorgalmas és eredrnén:ves tevékenysé
gükért. példás magaviselet,ülr és katomís rnagatal'tá
suk ért ; 

Magyar Közfiszlviselők és Állami Alkalmazottak Takarékpénzfára 
Köztisztviselői kölcsönök 
törlesztésre. 

r é s z vé n yt á r s a s á g  Kölcsönök lakbérletiltá.s 
ellenében. 

Előlegek értékpapirokra. 

Családi házak és telepek 
létesi tése. 

Budapest, VII., Rákóczi-ut 16. sz. 

- Telefon .·fi3-44. szám. -

KüIfóldi pénznemek vé
tele és eladása. 

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

Ellorr"cluDk beléteket takarékpéDztári könJ;Vecskére. t 0lJ:: 
t:lKarékbetétek után, me lyeke� �at �6nap

.
l felmondás) l�� 

lekötése mellett helyeznek el m tezetunkncl, 6010 (hat) bet,e h  
kamatot 6zetü nk (A tökekamatadó Jevonásával.)2.0Jy takareh.
betét után rnelynél a betevá az 1 .  pontban j e lzett felmon dájsi 

idót ki De� köti, 5'/,% (öt és fél) betéti kamatot fJzeLlinlt. 
(A tókekamatadó levoDásával.) 

Előleget nynjtunk értékpapirokra, sorsjegyekre, vidéki Inté
zet ek részvényeire. 

Szem élyi kölcsönöket folyósitunk kezesség mellett vagy Jel
zálogos biztositék ellenében, julányos kamollé tel mel lett. 

Utalványok, lntézvények é8 cbeqnek IJeszedé8ét elvállaljuk 
igen mér.éllelt költségek felszámitásóval. 

Veszünk é8 etadnnk értékpapirokat, idegen pénnklll 
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a ill. kir. IT sz. csenJörkerületi parancsnokság által : 
Rácz Józ ef tartalékos szaka zvezetö és Balaskó József 

llépfiilkelö tizedes, eg�' rablóg)7ilkosság teltesének nagy 
buzgalommal, körültekintéssel és kiváló szakél·telemm€>l 
folytatott n)70moZ<ÍsRal történt ki,lerit,ésc és az elrabolt 
ismerellell mennyiségü pénzből 22u.5 K 65 fill. kész
pénz és WOl l K-ról szóló postai feladó \evenynek 
megszerzt!se körül kifejtett l.lflsznos és ere,lmén ves közre-
müködésükért ; ' • 

De('si Imr népfőlk lő, egy kóborczigányokból alakult 
" eszélyes f"'gyveres betörő tolvajszövetkezetnek kinyo
mozása, a banda egyik tagj ának eredményes lőfegyver
ha szn ál:J.t.t al történt árt:ümatlanná tétele, a bandánal� 
6zétugrasztása és több bűnjel megszerzése körül járőr
\13zetöje erél}'es támogat,áso1val tanusitott haszno műkö
déseért ; 

Fekote I tván alőrmest,er, Szekeres Jállos népfölkelö 
őrmester, Almáss)' Só,ndor, Wittinger János népfölkeliS 
szakaRzvezetők és Traknyák Imre tartalékos cz. szakasz
vezető. egy katona zökeYényekből állott s Vas- és Zala· 
megyék területén garázdálkudott kóborczigány bandánal( 
nagy fáradsó,ggal és kitartással folytatott hosszas nyo 
mozással történt elfogása és az általuk elkövetett több 
l'ablás és lopásnak kideritése körül kifej tett eredményes 
közremüködésükért ; 

Gáspár József nép fölkelő cz. szakaszvezetö, a Vas .. 
megyében fehő Só községben 1 9 1 7. évi január hó 
lO-én. d. é. 9 óra 20 pel'czkol' kiütött tüzyésznél, a . 
Yagyonmcntes és a tüz továbbterjedésének meggátlása 
körül kifejtett hasznos és eredményes tevékenységeért ; 

Török József alőrmester, Csanádi József Horvát J. nL 
iírmesterek, Kiss János nép fölkelő szakaBzve�ető éEI 
Fekete István népfölkelő tizedes, egy Mborczigány· 
banda által Somogymegye nyugati részében elkövetet1; 
több rendbeli betöréses lopásnak 1 5  napig tartó fárad 
, ágas nyomozá sal történt kideritése körül tanusitott 
eredményes közreműködéseért ; 

Bangha Ernő tartalékos tizedes és Varga József nép
fölkelő tizedes, előbbinek egy kóborczigány által elköve. 
tett 2 db 1200 korona kárértékü l ólopásnak és tettes é .. 
nek, utóbbinak pedig egy postahivatalban, szintén 
kóborczigán)" által ell(övetett 800 korona készpénzlopás 
tettesének nagy buzgalommal és fáradságos nyomozás-
al történt kideritése körül tanusitott eredményes közre 

működéseért. 

Előléptetett : 

1.. os;:;t. ó'nnesterl'é : 

1 9 1 5. évi junius hó 20-áyal : 
Kárászi Gyula, IL sz. csendőrkerületbeli 2. osztályú 

<őrmester ; 
aló'r/lieste1Té : 

1 9 1 5. évi j ulius hó l-ével : 
Tóth Dániel ,  VIII. sz. csendőrkerűletbeli (;sendőr . , 

1 9 1 7. évi május hó 3-ával : 
Cs. Na.gy Imre , VIII. számu csendőrkerületbeli csendőr ; 

, 

1 9 1 7. évi julius hó l -ével : 

. Czifra János, Nagy István IV., Ötvös István I. , Pálfy 
Aron, Suba Menyhért, Tóth Pál II., Tóth Pál lll, Ka
liczka Laj os, Kálózi János, Luffi József, Rovó Antal, 
Batizi István, Baráth József, Komsa Győző, Németh 
Sálldor és Szegedi Ferencz, II. számu, továbbá Varga. 
Ferencz, VI. számu, végül Csőke Jó,nos és Gál Jó,nos, 
VIII. számu c endőrkerületbeli csendőrök ; 

ve::;etó'vé : 

1 9 1 7. é"i  .iulius hó l ·ével : 
Me ter Laj os és Buzás AI bert, VIII. zámu csendőr

kerületbeli csendőrök. 

Lovaglási jutttlomdijbau részesittetett : 

a VI. számu csendőrkel'ület állományó,ball : 

Balázs József a.lőrmester 3 db, toYábbá 

a VIII. számu csendőrkerü[et ó,llományában : 
Péter László alőrmester 8 db, Less József és  Varga 

Mihály alőrmesterek 5-5 db, Juhász Lajos járásőrmes
ter 4 db, Molnár Lajos járásőrmester, Szávuj I. tván 
1. oszt. őrmester és Karao Fel'encz csendőr 2-2 db 
lO  koronás aranyból álló j utalomdijban részesittettek. 

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

I SZÁNTÓ J Ó ZS EF I 
: 

. 
19 éve szállít kerékpárt, beszélő- : 

• gépet, varrógépet, gummikat és i· 
: felszereléseket az egész ország 
: csendőrségének. Elismerő leve- : 
: leim ezerszámra vannak. - Pontos czim ; : 
: SZEGED, VÁROSI BÉRPALOTA. : 
• • ................................................ 

A világ 
legjo"" harmon i kái 

Orgons.h&nga, � váltóval 7 K, finom 9 K. C.od"u 
er& hanga, S igaz váltóval 1 5  K. Egé.z .enekari 
lump 4 ig ... váltóval 20 K. Erő. aezél hanguak 
18, 211,25,40 K. Finom kéteoro. h&"DOnikák, hi· 
romaoroeak. gramatikua heguak is kéazillMk. 

i 
C.odÓ88n ��, U.z� ����l�é!?a ?  i

i 
f nagy .Union. Bzerkezet\el 50 K. - Legszebb 

ltanglemezek az ö •• ze. dalok, zenék, operák, • • tréfás .lőadások .tb. 80 1111.·161 4 K·ig. • 
• Javitásl mOterem. : ! Árjegyzéke! az összes hangszerekröl Ingyen . i • • • f MOGYOROSSY GYULA i 
: királyf sr;abadalma..:ott haDgszerc7ár . : 
: Budapest, VIII., Rákóczi-út 71. szám. i ................................................ 

VA R N AV L. S �� EG E D  
csendőrségi. nyomtatványok és felszerelési Cl�ikkek teljes raktára. 

Fels�er,elési s�ükségletét igyeke��ék mindenki SÜI'
gősen bes�e1'e�ni, Inert a� áruk jol,yton dl'áglünak • 

............ Nagy készleteink folytán :nálunk előnyösen vásárolhat . ........... . 


