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A kisteleki boszorkány. 

Irm . l'el'bó JáU05 fóhollna::ry. 

illidön ('�ypár évtlzeddel ezelőtt SZt'gcden az utohiD 
magyarországi boszorkányt máglyára t(::ttók. általáno!) 
volt n hiedelem, bogy E'zzel lezlÍródtak ll. boszorkány· 
peruk aktái. 

Nem ugy lett! 
Ott van fl hirhecU Jáger )[ari Hódmt'zövasárhclyeD B 

itt vfln II nem kevé�bé birhcdt Gerzbling illari Kistt'Ieken. 
A köznép közkedvelt .)[ari Qénj "-Je Kistelek község 
LábanRszonyn volt. Affélo tudós, ja.nl�ass?ony, n ki a 
néptjt testi bajaiban, csekély honorllriumokért, szivesen 
segitetle. Ez még nem lett voJml. olyan nagy büj. Csak 
az volt a. nagy bibn, bogy Gerzsáng Mari házi plttiká· 
jában gyógyitó ir bolyalt bohllelixirt gyárlot1. A ki ter· 
héft.1 váJt Ürl'g atyjától, anyjától, nem Al-tlretett urától 
meg akart vrgleg Rí\Ilhadulni, vn�'Y n ki óletbiztositási 
díjra Rpekulált, az c!mk )Inri nénil.H'z fordult, n ki titarlta 
vagy maga. ben.dta a betegnek kijelentett egyénnek n 
csalhatatlan szert, mitől az 4- ·5 nap alatt minden földi 

lizem'edéstól örökre kigyógyult. E biztos gyógyszer 
közönségc>s méregkc-'\"erok közkcdvl'1t szert' : nz nrzén 
volt. Hosszu 12 évon kereflzhil úzt" mnr Gt'rzsnns )[o.1'i 
bünötl üzolmt,it, mig vcgre 8 mult �" nyarán a n;gzet 
öt is elpl1e. 

Mikor Xémeth örme!:lter I !)JO ,·égével 1\ kisÍt'h.,ki örs 
parancsnoksAgát t'ttvette, {ll!IÖ teencldje volt ft kÖ1.Régben 
ala.pos bolyi és azolllólyi ismoretekre aZ6rt tenni. Szóba 
állt mindenliivel, kitől csak cgy csondllrt órdeklő ujsá· 

got, hirt remélt hallani. 
Igy szóboszéd ),özben megtudln, bogy özv. lt'orkns 

)(iluUyn(l, kistclliki lakosnö főfájá", ha�göf(.'sök :-. egyéb 

gyomorbt,li IHintalmak következtében t n to  tavnsznn hir· 
tt.�lltJ1 ",IlHllt. Ép, ('g<'AZSÓg(,!i nS!i1.Olly "nit, ("suk oh·tl' " olt 

ahlatlul1, m1'l·t g)"ormekciyol ]"os�z Yil;zon�·ban <'It De 

azilrt gY" rl,k,Q mindtmt lUI'brfettf.k megmentésén', meg 

(it'lzllllng )[Brit iri mpghiytuk anyjuk beh'gÁgj'úhoz. 

Nt'rnsokl"tra az örmt's\.t.·r IllTól értl' sült, bogy Hirák 

(�yörgy. 3:! lovos tnny",i �ll)lda, 1 90!!. évi jrm. :3 1 ·ón ('gy 
korty tejtül annyira IDl''''l"ulHlorodoU, hogy öt napon üt 
folyton bím)'t, 11f1!4görcstik kinozh\k. n'gn' bn ... 1H\rtya· 

J..ryullldá�· tÜllutci között mt'�halt. 

Atyja : Sirak FertInez 1 �OG. óvi aug. ��-en f4zint.en 
hason körillményt!k között öt nap alatt halt el Sirák 
György tt'hál halálos nyamJyáját atyjától örökölte. Evvel 
a két égyforma tünt'tti ős birtelen halalt:sd KiM"telt>ken 
a feledés bomúlyába merült. 

De );émeth őrmt'l'>ter előtt mégis ktilönö.-';Dt·k tünt fel 

e három egyugyanazon jelcruségü dhalalolf.:is. Érdek· 
lödve meghHlta., hogy Suak Györgyöt fc1c�éGe : Djikány 
Erzsébet ki oem állbatta, slcrdóket tartott C:s apó�hol 
is folyton e)JenséguR viszonyban volt. Azt is suttogfák. 
hogy li tiatal özvegy, férje cs apósIl élt-tében, !Jokszor 
járt fh.'rz:-oáng Marmái. de bO�J miért, azt scnki 8�m 
tudta. 

Az örmt'stt�r azonban már sejtl'ttc. Sorra erdt!kJotlött 
tehnt n községben l'Ihn.lt azon egyenek után. kiket 
Ger1.sáng Mari úpoIt, vagy II kik azzal ft legkiM.'ob érmt
kl'zesbl'n iR yoltak. 

Ig)' megtudta, hog,) 1901'-'. ?vi szept. hó 1 3·án Lévai 

József öre� lltkapar6 kistelkieRf'n uta>;z szinté-n 
hashartyagJuladáshan 4---.) nap alatt mult ki. :llondták. 
hogy az öre� rettent Ö hiuokat !;zenwoljtt, pt.'dig .lLari 
neni .. többszörös allön's-;el iparkodott kinjait l'urbitt'w, 

Ört'g volt, jól jart, mondtak gyl'rmekci. 
Igy sZl'n<lerülh·k - k..inzü rájdalmak után jobb 

hi·tre • )[ari ncni. fj\rjci lll. 1 H!It-i. é\'i okt. I :--,·tin Fülöp 
Mátyás é.-.; 1 !)O,'J. évi de('zl'01bt.'r 1 1 ·"'n Laczkó Fert'llez, 

' )[Ilri neDi. mindkét !'setbeni ,p·ÚSZl.lS öz\"eR,}'tiégét 
csak az élethiztositó tlÍr�a"'llg hitta némileg dvbclbutőve 
tonn i, 11zzal a 3-tOO koronáml, moly tislo;zl'get férjei 
balála után Ill'ki kilizette. 

Xémt'tb őrmestt'r a gyors eltY1llá!'!uhínboll helillott é!:i 
egyfoTma tünetli bal,iloztlsok és azokat kisprő mellék· 
körülllu'nYtjkból múr biztosnl vette, hogy (,erz ... 6.ng )[ari 
fi legwszedelmt'subb meregk",vol ók tlgJike. 

Do IllU lI�lari neni,. tudott bnlJglltni �'" azok is. fi 
Júk fi wE:irgl.,t kllptáb, n kik pedig azt hevetlt"·k, azoknak 
meg i'ppl'n nugy okuk volt Iwrn beszl'lni,  igy ll. bt'szer· 
ZI·tt adat lieg mind kl,yes yolt nbllOz, hogy (.' nugJ 
Htyluliu, folottt., ravu"? némlu'" oUt'U már nyiltan fel 
1",hes8pTl Mplti. 

Az őr01esÍl'r umbit'úój,i.t tt1.Onhan lllindolt1k Ill·m tor· 
tok meg. Csak nnnál llllg'yobh (lróly}.,",,1 Ps buzgtllommBI 
igYl,k('v,dt tl titokzatos t'}bahiJm�nsokrn féll)'t (h·riteni. 

S 'r O 'i\'  \ S S E f l  J 'T o S 0 ...... 1 •• kl.'lyl udvari ",UI" i � . . I" " .. Cll. ," kIr. kuzo. had.oreg, • w. lUf 
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Nemsokára aztán t·.�r'y "él",tleu - e legung}'obh dutck· 
tiv sl'gih,tt il bonyolult ü�'böl n ki'H'zető fonnlat 
me�dni. 

Az történt ugyanis. hORt" Pálinkas JlillOSllé. kistl"leki 
lllkosnö. AZ onul'sterrt'l beszélgetve alpnnnszoltn, hogy 
férja illdüzi, üti-veri. mllT többen mondott nk. bogy hagyjn 
ott, különösBn (h'rzsnng Mari biztn.tta l'nl' : lI:Mit kin
lódol nz uTaddal úgymond �.ú\rj néni - tedd ol láh 
alól. hiszen még fiatal vagy, mással uj életet kt'zdhetsz ! 
Adok I;n neked olyan szert, mit aprankint leves ben 
beadl3z nz uradnaK s odáig él, mig te nkorod ! 1/ 

Pálinlil'l!{ue uzonbnll - mint mondá - aggodalmat 
fejezte ki a f�lettl hogy umt fel is bonczolhatjlík B 

nkkor bajba kerül. Gerzsáng �rari azonban eróst:.'D biz
tatta, bo�v ut:\ feljl\D : � hisz az öreg utászt is ón totteru 
el láb alól s azt st>m honczolták fel ! »  

D e  Pálinklisné !:iza ,ai 8-zerint undorral fordult t.'l II 

fertt'lmes ajánlattól. 
Mikor az őrm .... ster t1 fontos közlemény! hallotta, meg

.... legedetten konstatáltal hogy eddigí fáradozÁ.sa meg som 
\-olt hiábavaló s mO!:it mlÍ.r bizton rtfmé1te, hogy sikerül 
<Terzsáng MtlJ'i nyakára rtiszorilani a hurkot. 

De hogyan ? PR.linká�né közleménye fe.lt. .. ttébb terhelő 
ugyan, Ile bizonyos, bogy ft bábaa�gzony nzt tagadja. 

Itt c !:iRk rnvaszilág segithet ! 
Cselhez lolJnmodott. Pálinkásnét - titoktnrh\s igé

rete után - .... lküldte Gerzsang Mariboz azzal, hogy 
most már meggondolta a dolgot és kér az ajánlott 
.zerbő!. 

Ptilinkasné 11113gbizntásábnn eljárt. Az alkut megkötöt
ték nkként, hogy 10 koronát fizet előro, 60-at AZ ered
mény után. A szükséges 40 koronáv!!.l �émdh őrmester 
az a"szonyt t!l1átta, de az összeget kitevő bankjegyeket 
titkos jI'S-yt!J,.kl;il előbh ml'roelö1te. 

A bábaa�szony m�onban telhetetlen volt ; még két libát 
is követelt. 

Plilinká\'lnó fi libákat is elvitte, miubi.n az öl1ncster 
azokat iti megjügyezte. 

Az örmeMter kémje Gerzsáng 1In.rit61 egy kis üvegben 
megkapta a kivánt szert, mit az az örmt'stemok tüstént 
�tadott. 

Németh örmest..er e fontos bÚDjellel sietett a kisteleki 
gy6gyszereszhez, ki azt \'egyelemezve, ahban nagymennyi
ségű arzénmérget talált. 

Du mi!g ft vegyelemzes olőtt ujra megjoh'nt Pillinluhmr 
az örmestE.-T előtt � kőzölto vele, bogy Gt'l"zsáng )Illri 
nagyon türellDetlenül várja mÁr a bá.trnlékoli (jO korolll\t, 
mert öt, mivl,l urá.t kapálni látta, leszú1tn, hogy miért 
nem hafolznlilja már a.z Relott szert s ha nem oMg 
ugymond ad még: lwlöle, csak l:iil'sstln !IZ ('Hogyn ... z-
tás!:ial. 

:Xemt'th ()rmt!ster e hirre Pálinkásnét isml,t elIlitta két 
drb. egy rorintot> ezü!itpénzzul - körizl,tükot a ft Yirihu8 
unitiH' szavak után egy-t:'gy + jdlol mogjt>löh-l' _ 

azon llta.sitással, hogy menjen üerzsáng hlnrihoz és 
mondja, bogy a szert fórje már bl'Vt.lttl·, de nem hasz
nált, adjon még egy tldagot. 

Pólinkásné a két forint elhmébl'n egy kis üvegben 1\ 
szert m"'g is kapta, mit szintén az örmuster kezeihez 
juttatott. 

E folyadék lltrWlllCsak a pntiku�hoz vándorolt, ki ekkor 
az örm�st8rre) ;� előbbi üveg tfulalmát közölte. 

Elérkezett tehát a vlÍnn-vn.rt pillannt, midőn mAr 
nyiltan ft,l lehetott lépni nz nnnyi áhnntlnu éjszakát 
okozó méregkeverö e11<.>n. 

Németh őrmester nem is licsutt egy ptlrozet som. 
Alapos házkutatást tartott ft biinös asszonynál, a kinél 
különbőzö üvegekben sok gyanus szert tnh\lt s meg
találta az általa megjelölt két drb. két lorintost és H 

két drb. libát is. 
A.. csapdába jutott némber konok tngadt\ssal e:o; kiUön

féle meRékkel iparkodott sznbanulni. DC' hát 111. őrmes
ter nagyon is a nyal{árn. találta buzni a burkot s igy 
semmiféle kapálódzásra sem tudott szahndulni. 

Gerzsáng Mari, több ·czinkostárlilÍ.vnl. Szegodre vizs
gála.ti fogságba került. El'ősen bizakodik, hogy n meg
tarta.ndó esküdtszéki tÁrgyaláson tü,ztázhatja magát. Ez 
azonban aligha sikerül, m�rt a két ih'(lgosóben az orszá
gos birósági vegyész is igen sali arzént talált, aztán II 

megnevezett és az öl1nester által IlZ li.gyeszségnek sarm 
bejelentett egyének exhumált hullój!\bnn is, n renti 
vegyész nagymennyiségü, egy ember megölésén.' bősé· 
g�sen �legenclö arzenmérget lelt. No me.g n ltét drh. 
egyforinhHi, n két drb. liba es fi gondosan összegyüjtött 
egyéb hi7.onyitékok is mind al. Ő fertt�lml's búnössógt! 
mellett tRlluskodnak. 

Kistelek község átka, wszodelmo bizonyára. igen hosszat 
idöre le fog tünni az élet �zinpadáról. 

É ... mindez Xémc1b �Iozes őrml'ster énll'nll' ! 
.1<: derék altiszt vázolt cljárásn élénlwll dokuml'ntúlja, 

hogy "'gy nyomozás Bornu fl.lbuklmnó aknclitlyok dől 
lle.m szabad mindjárt meghátráhll. Hanom uddig kutntDl, 
lUig eredményre nem jutnnk. 

És e nyomozásból legtöbb tanulság 11Z. hog)' � többl\t 
ósz8zel, mint erővel ! .  

Levelek egy nyári örsről. 

/l1a : fJoitri,�. 
Kedves Imre barátom ! 
Bégi v!igyam tdjcsült. lmmth l'gy h�tll \'Ilgyok nz 

erdélyi bu.vtl!olok egyi Ir nyári örBcn s :!OOIJ moter magnfi
ságból gondolok reád, mig levelemet iram. 'fe ott lont 
az Alföld homokos sik vilRgÍlhlln til tlom tuclurt képzelni, 
m!lyen II mi élet iink itt fent, köze.lobb II jó IRtenhez, 
n:"mt _ nz emborekhez. Mugigértl:'Ul yolt lluk('<1, hogy hl\ 
sIkerülni fog egy nyárra a havIlsokra korlllnöm ; résZ· 
lt.l�e811n fogok beszámolni impresszióimról, hogy lognlH.bh 
lonlÍ.'ibÓl nlkotha�s fogalmat 1Dugadunk II �hl\YMi ?,9I1Tl
tlAu élt�térő1. 

[Ha fáj  a feje' �:,Z���j:á;Z���n�:�·
m Be'rctvás-pasl illát  tntlly. 

'.0 percl: alatt fl legmakacuulJ mlgraint ó. rOJ·rÓJ·Ret ol l ,. A mu asz JB. - ra It l ') . rbao. Kli"" tl U.'I·I'l",,-Il� rr" I •• n ""  J.<v6j:!v81.oról J(I t . _ 
.... 0. - Rapbntó mlDflon gy6Rytt\ • , . it ""po� 0 11 . Onolllok IUtnl ajánlva. IHl.rOID dobozn6.1 ingy. pnstni uhllitá,::.1 
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Tudom, hogy szereted a természetet, mint minden 
vérbeli csendőr, leuom há.t nz utamat is, a melyen 
h.ladva ebbe n magasságba jöttem. Szép ut volt. 

YODB.taD Borg6prundig utaztrun, a. maly utolsó vBanti 
államba B. besztercze-naszódmegyei havasi nyári orsök
nek. Gyönyörü fekvésü község ez is. Körös-körül erdők 
kOBzoruzta hegyek, melyeken még 8 ]omblevelü fa az 
uralkodó, de helylyel-közzel beletarkállik már a fenyöfák 
haragos zöldje is. 

A mint a. pompás múútoDJ a mely Bukovinába vezet, 
fürge hegyilov88 elöfogatomon közeledtem BZ ország 
határa felé ; alig tudtsm betelni • szebbnél-szobb ter
mészeti szépségü táj bámllltislÍba, B. mely minden útka
nyarnlatnál szemem elé került. 

Észre sem vette� magam, már bent voltam a feny· 
vesek országában. Uditö, ba1zsamos levegő lengi körül 
az embert 8 BZ út mellett rohanó patakból bűvös, ma.jd
nem hideg á.ramlatok kapnak közre, lL mint egy-egy 
völgykatlanba befordul lL szekerem. 

Az ut meUett elszórtan kisebb bázcsoportok, egyes 
házak tÜDedeznek elő, valamennyi fából épitve, de azok 
is ritkábban már, a mint az utolsó kis fnlut elhagytuk ; 
csak a tá.viró· vagy telefonvezeték oszlopai tartanak ki 
húségesen mellettem, mintegy biztatva, hogy még czi"i
!izált helyen járunk, - de az is megszakadt, a mint a 
hatalmas Dorolt-völgyi fürésztelepre beérkeztünk. Itt 
má.r várt egy bajtársam a nyári örsről, o. kinek a kalau
zolása meUett most már gynlog folytattam az lItamat 
tovább. A mi holmim volt, azt hátra hagytam, hogy más
nap az élelmiszerszállitók lóháton hozzák majd fel 
utánam. A legszükségesebb tárgyaimat járőrtáskámba 
teve, új ba.jtársammnl neki vágtunk az útnak. Még elin
dulás előtt szemembe ötlött, hogy társam mennyiyel 
e}őnyösebben van ellátva a hegyi útra, mint jó magam. 
Szeges talpu csizmája és szeges végü turista botja volt. 
Tapasztaltam is előnyét azonnal, a mint a fenyves_en
getegbe bejutottunk. A nyirkos, mohos kövek köY.ött 
örökösen csetlettem-botloUam, sima talpu csizmám ban 
igen óvatosan Jépegettem, hogy el ne bukjnm, míg tár
sam mosolyogva biztosan lépegetve koczogott mellettem. 

Néhol patakot gázoltunk :it jól térdig merülve n hideg 
kristálytiszta vizbe. má!iutt meg sziklafal oldalá.n vonuló 
keske�y ösvényen haladtunk egymás megett olyan helye
ken IS, a honnan egy-egy ködarab legurulva száz és 
száz métert gurult, a mig az aljba. leert Bizony meg
horzongott a . hátam, ho arra gondoltam, hogy itt 8Z 
embur megCtmszva egycnl1sen a másvilágra gurulhat. 

Órákon �t .�aTtó hegymászlÍs után végre egy pompás 
fennmkra ertunk, ném� CS611<1 minclenütt, tsak egy-egy fenyves-madárcsapat nkkogáS8. vngy o. búbos czmefYék 
czirregés6 hallik. c 

A hatalmas folhők ltibnink alatt úsznak ol 8 fontflsztikUB képeket sejtetnek. a mint gomolyog'V8 egyik-mnsik h.gyormot körülölelgetik. 
A mint tovább haladunk, gyönyörü lálv�ny kapj. meg az ember 6gy.lmét. Elfelejti, hogy fárnrlt, elfelejll, hogy szomJa� vagy éhes ; csak a s�emeinek akor élni, hogy n. szeb?ne.l szebb képeket elméjében megrögzithpsse. Bnrátom . . ki hegyet nem láttál ; 1'1 sem tudatI képzelni mi az, mIkor 1 500 m. felü1i 

��agnsFiá.gban, fenséges csondben, embere�et n�m láhn, átoltdhetsz Rzemeiddol óriási területeket. gs mWoIodo. t�rület�kot ! Csupa hegyóriás ; egyik fen�őb�krokko.l t!lrkl��tt fuv6s, a másik teljesen kopá.r ; egyIk lilás, máSik vOl"henyes Hzinban ékeskedik, egyik 

kúp, másik félgömb nlak és akadnak olyanok, melyeken 
n vulkanikus erők feket.. bazalt falakal toltak ös sz s
vissza és a megtévesztésig b ü  képét adják valami régi 
mesebeli vM romjainak. 

És ez a sok begyalakulat mindig más és más környe
zetben jelen meg szemeid előtt. 

Itt természetimádó lesz minden ember. 
Egy kis pihenőre lewünk valami vöröses Bziklapadra 

s onnan nézem tovlÍbb a természet fenséges szépségét. 
Társam az alatt valami kis vesővel a sziklába. vesegett ; 
II mint mondja, ba erre jár, pihenő alatt mindig egy
egy betüt ves a sziklába, bogy emlékül az ő neve is itt 
maradjon. Akkor tekintek széjjel és ime jobbról, balról 
sziklapadrn, mngábnn álló nagy kőtömbökre csupa csendőr 
né\' van bevésve. 

Lám a természet bámulói részére yendégkönyvet is 
tart. 

Folkerekedünk és folyt nt juk nz utunkat tov�bb. Már 
csok egy órai gyaloglás kell és ezéImi! leszünk. H.tal
mRS sásszerü füben gázolunk, lépten-nyomon belerúgva 
3zé!szórt szikladarabokba, a melyek a. nagy fűben nem 
látszanak. Az oldalakon már legelésző birknny�jakal és 
marhacsordákat látunk. Egy kis r.nyveserdőn hnladunk 
keresztül, majd erdőirtás helyére érÜDk�s közben la8so.o 
lefelé haladunk. 

Egyszerre kutyaugatóat hallok. Nem tudom szóval kife
jezni, hogy milyen jól esett ez a kutyaugatás a fülem
nek itt fent a nagy némaságban. 

Előtünik egy kis, gerend lik ból összerótt, durva, nagy 
zsindelylyel fedett házaeskn, .pró ozomoru ablakokkal, 
a ház elött egy legelésző tark. t .. hénnel, egypár barom· 
fival s két örvendező csaholó kutyával. Ez az örslaktnnya 
az én új otthonom, de erről bc5vebben ezután fogok 
irni. Addig is őszinte barátsággal üdvözöl Józsi. 

A varásvCS8ZÖ. 

A forráskutató variÍzsvesszőről rl'üköry Jenőnó sokat em
legetett kisérletei során sok.t irtak az ujságok. Most 
az • UrAniu folyóirll.tban dr. Rull Lajos foglalkozik a. 
dologgal nagyobb c.ikkben, melyből érdekesnek tartjuk 
olvasómkno.k is bemutatni azt a részt, o. moJyben a ,'n
ró.z8ve�szö J?ozgásftnak mo.gyarázatnt adja s azt ft kér
dóst vIzsgálJ IL : van-e o. varáz8vesszőben való hitnok va
lami alapja ?  E hit, mint annyi sok mb babona, volta
képpen téves észleléson nyngszik : a vessző mozgását fl 
benne fu!tételezott titkos erőnek tulajdonítja, holott az 
ok magában II kutatóban van. Mielőtt azonban kifejten6k 
o kérdésben a holyes felfogt1st, nézzük, hogyon próbtIlttIk 
az Idők rolyamán magyarázni ft, varázsvessző mozgását. 

B U T O R kénpéndrt v. ré8lIelfit6�ar6 Iegjut.án108abb áron ERRLNTREU ÉS FUCRS TESTVÉREKNÉL BUDAP.EST, v[ . •  TEREZ .. KÖRÚT 8. SZ. 
ta K'plI '!'JegyE4k iDgyen. : :  Telefon 88-59. B U TO� 
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Ta.lÁD fal�i'ltlgeR ís emHtenem, hogy a magia pbantas

tikos épületéotfk összeomlás.ával ft tit�os erőkben v�16 

hit i. megingott • tudó. világ 8 a m�veltebbek elott. 

A nép t-zélss rétegei a.zonban t-oTábbra J8 hIttek a tl'tkos 
tlrőkben 8 e ba.booát eloszlatni még büszke 8zázadnok

nak sem sik.rült. Sót azt tapasztalhatjuk, bogy a művel

tebb közönség lelkéból ,em v.szett ki teIJ ... n a lllkos 

erök babonája. Vajjon a spiritizmus elterjedésij vagy .fl 
forráskutató vessző nem azt igazolja-e, hogy ama blt 

ma is él, olykor (\ terméazettudományiJag fegye)muz�tt 
lelkekben is? Ma,felől azonban mar korán akadtak fer
fiak, a. kik fl varázsvessző múködését koruk tudományos 
felfogása alopján pr6bállák megmagy.rázni. 

A XVII. századbeJí KiTcher Atban8siutl má.r megAtla
píija, bogy a. Vt:8!:1ZŐ cmtjét csak -az ember� kéz közv� 

títéfléveh kúpja B ezt az a kisérlet i s  igazolja, hogy sz.t,

lárd tengelyre léve oem kÖ'felkezDck be 8ajátB�oS moz: 
gá�aL T.Jebrun e század végén a Tessző mozgasM lttlk.i 
okokra prÓbálja \"Ísszav6zetni. Bléton tudós kortársa., 

Tbouvenal, a vízBrBkből kiáradó villamos árammal ma
gyarázta, Tristan pedíg a Föld vonzó és ta�zít6 erejé
vel bozta. kapcsolatba a v8ráz5ve!'sző müködéséL 

A mult s a jelen században több tudós igyekezett le
bántaoi a búbájosságot a varáz8Ves!oJzőről, sőt a franc?Ía 
ludományos akadémia is oly fontosnak találta e kérdést, 
bogy tagjaival tanulmányoztaUa. A kutatások abban _gy.z
tek meg, bogy a. varázsvessző sa.ját�ág08 mozgása az em
beri r�flex- vagy öntudatlan mozgásnak következménye. 
Námetországb8on is széleskörű vitatkozás indult meg e 
kérdésben. Voltak fl. varázsves8zőnek védői, a kik magya
ráza.tukat vmamos vagy mágneses kisugárzásrB., illetőleg 
• földalotti forrás radioaktivitásár. alopították. Mások 
azonba.n hevesen támadtAk szegény vesszőnket a tapa.sz
talotok adataival és kisérlewkkel bizonyították, hogy a 
varó,zsv6sszővel kutató egyén vagy jóhiszemü ember, 8 
ki öntudatlanul idézi elő a. bűvös mozgáeokat, vagy szé
delgő, a ki a varáz8vesazőt üzletnek tekinti. Kinek van 
már most igaza.? 

A kérdé, .Idönlésénél mindenekelőtt azt kell vizsgál
nunk, bogy a forráskutató minden esetben eredményes 
mnnkát végez-e? A kik kisérleteket t�ttek a rorrásknta
t6kkal, azt tapa8ztalták, hogy hizony ezek igen Bokszor 
tévedm·k j egy német tudós megaJlapítása szerint l O esat 
közül r'-8zer. Egy másik kisérlutcző azt találta, midőn 
egy már előzetesen jól ismert helyre küldte a forrAffkuta
tókat, bogy hár �8-an vollak, Cl!ak hét adot' b_lye, jel
zéet s e hét közül ia kettő bevallotta, hogy f!8Upan üz
letből h .. ználja a vesszdt. Csakhogy . közvélemény úgy 
van a forráakuta.tókklll, m int általában a telopathikuB 
8soményokkel, a j6shl.tokkaL : csupán azokat tartja szá
mon, a mblyok sikerrel járnak, hetuljeaodnek ; n. Aikur· 
tolenségröl el1únben nincs tudomása. 

. 
A va.ráz8ves8zővel való kuta.tasrÓJ tohát m��gállapiLha.tJl1�, bogy bizony az ma Ís .bizonytalan me&tertlég . ,  

mmt PaTBcI1lsu8 núvezte. 8 mi okozza a. bizony talan
ságot? Az alap, fl. melyra a ku.1aló támaHzkodik. lJo 
hogy eg.szen világo,an előttünk álljon a kérdés, f,·jt
suk cr,} azokat atz okoka.t, a mely"k a. varázsveH�ZŐ j�lző 
mozgását moginditbatják. Némelyek mágne."., villamos 
vagy radioaktiv jeltJnHégek alapján magyarázzÁ.k fl vessző 
mozgfÍ.sé.t, �hát a veS8zőt mozgató okot a földalatti ércz
telopl!kben vagy forráiJbon ktlresik. Azt bj8Z8ZÜ� fölősli(l-

ges itt vita.tkoZDunk Ro fölött, hogy ama tünemény vissza
vuzethető-e az említett jelenségekre ; elég annyit meg
álJapítanunk, hogy a varázsvessző csak bizonyos egyének 
kezében jelzi a forrást vagy az ércztelepet. Már pedig, 
ha ezekben volna a vesszőt mozgató ok. akkor a. varázs
vessző bárkinek kezében mozogna, a.kkor bármelyikünk 
fOrTás- vagy (,rczt�lepkulató lehetne. Ez a következmény 
azonban u}lenkezik a tapasztalattnl, lehát el ktM \'etnünk 
a következteté, alapjáuL szoLgáló létell i,. 

A fölclalafti forrásban vagy órcztelepht!n magában nem 
talá.lbató meg a keresett ok Miben van tehát? 'falán II 
vesszőben ? Napjainkban. úgy véljük, fölösleges tzáfolni 
az olyan babon át, hogy kétágú mogyoró- vagy fűzfa
vessző csodákat miv�lne. Legfeljebb n. szigon'í apák kezé
bon varázsló eszkö?' ez, midőn fiaik cBinjeit tapogat ják. 
Vagy talán fl 'fristan halcsontjá.oak, a Bölow-Bothkomp 
fómdrótjának van bGt'ős tulajdonsága ? Lebtlt-o mai ié
merot"ink mellett csak gondolni i. egy lovágol t fag.lly, 
balcsont-pá1czika vagy néhány cm. h08!-zú fémdrót bo
vős erejére? Tudjuk, bogy .sokak rejtve yannak- mpg 
a kutató emberi szem előtt, mint azt a nönfgtm· s a 
Becquerelaogarak ftllfedezése is bizonyitjo. . a varázs
vesszőben azonbA.n efféle, ma még oem ismerrtes ha
tásokat csa.k a középkor mAgasa kereshetne. 

Ha tehát sem a (öld alatt, Bem a Tesszőben nincs meg 
a varázsv�sszőt mozgató ok, oem marad más há.tra. 
mint az, bogy a mozgást magából a kutató egyénböl 
magyarázzuk. Itt kétféle es.t I.betséges :  a kutató vagy 
jóhÍBzamű ember vagy szemfényvesztő. Ha ez utóbbi eset 
forog feno, akkor ft. varázsvessző csak bűvészpálcza a 
kotató kezében, a melylyel félre akarja vezetni biszékeny 
embertársait. Máskép ken azonban magyaráznunk a jó
hiszemű kutatók működését, • kiknek megbizható.ága, 
mint fi Tűkörynó kutatásaiból láthatjuk, minden két,é
gen felül áll. S itt önkéntelenül a telepathiához fordnl 
az ember magyarázatérl: az ércz- vagy forráskutatás az 
illető egyén telepathikus, lávolb.érző tuJajdonságaival 
függ össze. Sokan hisznek a telepatbiában a vanna.k ki
váló elmék is, a melyek a telepathikne jelenségeket kü
lönös, megmagyarázhatatlan vagy eddig nam ismert lelki 
műköMseknek tekintik. A t.elepathíkus joleneégekn6k leg
többje azonban természetes úton könnyen megmagyaráz
ható, csak k i  kell kutatnun k  azokat a. körülményeket, a 
melyek közöl! létrejött • lelepalbikus jelenség. Más 
szóval : a távolbasejtö ember nem kiválasztott vagy kü
lönös lelki erőkkel fölruházott lény, csak olyan, mint 
mi ; egyben azonban különbözik az átlagembertöl : Rok
kal érzékenyebb_ 

Ne is monj ünk tovább a telap&thia fejtegotésóban, 
mert már megtaláJtuk a�t az fldatot, iL melyre épOD 
l:Izük8égűn� va.n. A varázsvcBszövel .kutató egyén mind
onekelőtt Igen érzékeny_ Bogdánffy Ödönnek, " .1'ermé
Hzetf,u�ományi Kőz}őnybsnjj e tárgyról közölt igon érdo
kOB eZlkkébon jellemző ada.tot tall�lhatDj e t�kíDt��ben. 
Az ismert geologuHt, dr. lIeim zürichi taná.rt ft. város 
tanáCF!R arra kérte föl, kutnaBon vizet a város szlÍmára. 
A tur1ós {cologus tanulmányozta. a kijelölt földteríiletet, 
de arra. a meggyőződésre jutott, boflY ott niDcsen forl 
rá<:J. A város taná.csa �kJ(Or forráakutatóka.t hivatott. a 

�zek a varázsvessző segítségével találtak is vizet. Azon
ban korai volt az öröm, mort a vi?' t:lgy hét rnolvn 
elapadt. A forrás tehát nem igazi forrás volt, hanem 

F
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az Ú. D. vizzaák, a melyet a geologus (öl nem kutathat, 
du az órzókony forrá'3kutató észrevesz. 

Az érzékonység nemcsak az állatvilágban gyakori. meg
\'an az emboroknél is. kivált a primitiv népeknél. A né
ger pl. napok mulva is megmondja, bogy valamlJly hl.l
lyon (obór ember tartózkodott. A Budapesti Vakok Inte
zetében két vak fiúnak oly erős volt 8 szagló érzéke, 
bogy iRmer6seikat II szagukról rögtön fölismerték 8 ha 
táninik sipkáit adtIlk kezükbe, habozás nélkü) megmon
dották, ki az odanyujlott sipka tulajdonosa. A varázs
vesszővel való kutatásnáJ tf'.rmeszottlBen a Bzaglásbeb ór
zékenység Dam játszik szerepet ; itt a hallási érzékenyspg 
II fontoA, a melyru szintén Bok példát találballlok fl pri
mitiv vngy fl természut ölén sokat élő omhorek között. 
(4. F. Scott Nlliol beszéli, hogy az Andllman-sziget lakÓI 
sötét éjszaka járnuk t.eknösbékavadáBzntra. Az éJul:iflilü 
vadász szigonyával fl csónak olujén áll s figyt.'li azt az 
",Iig hallható hangoi, II molyot fl taknösbéka ád, mikor 
lélugzoni jön föl a méJyb6J. A vadász abban fl pillUDllt
ban bulódöfi 8zigonytit fl teknösbt:l, mikor azt a gyöngu 
hangját l1allatja B Inh csupán fülére van ulal\'o, szintu 
mindig biztosan eltalálja zt-lékmányál Pá'4ztorainknnk II 
pusztán szintén nagyon éles fülök ,·an. Tapa8ztlllt va
dás1.nink is gyakran jó hlhznát veszik fülüknok. N�m 
régíhun hallott nm, bogy mig a gyakorlatlanok eg)' f�cdn
vadi\"Iznt nlkalmnvnl csak ide-oda forgolódtak s 16m stlm 

merlt,k, bogy usutleg fáczántyúkot ne tahUjaoak, t\ n:gi 

vad úzok ropÜ1éBu hangjáról megiBmerták ti Yígan SZu· 

d.getlék Je a masa.ból n 8Z"ptol1ú fáe,ánkakn.t. 

Fontebbi IiI1itálfunknt egyóbként Igazolja oz HI, bogy 

('gy nómet tudÓfI, R. Koch, fL Bi�nebi-(é
.
16 pbonllndflsko

pot, ozt oz tlmhllri Bzfvbangok vlzflgé.lntnra. alkalma I ké-

szö.léket, a (orrások fölkutatásáro próbÁlja használni 
A phonendoskop Irig doboz, alján Ifjmez van, II mt:lyet 
rúgó foszít meg j fedeléból két gumicHóben foJytatódó 
hallócs6 nyúlik ki. Ha már most a kéilzülóket II földre 
helyezzuk 8 II ballóCJ;öveket a fülünkbe <Ingjuk, meghaL1-
hat juk a földalatti viz6rek csörgedezt>"lsL A forráskutató 
érzékeny fü.le tehát mintegy terms<lzotc� phonendo'ikop
kénl 8zcrcpel s hegy ez igy van, a 'rükörync péJdtija 
igazolja, II ki nem bir olyan 8zobáblln mt'gmaradni, a 
mely alatt forrás van, mert hallja a forrliR csobogó.�át. 

Azonban a látásbeli órzekeny"cg még footo!lllbb a 
forráskutatásné1. A ki olvasta IIennan Ottónak It pákász
ról szóló gyönyörii tanulmányát, azonnal kellot.'fl ertc
keli lillitáaunkat. • Nappal tlZt'r jel szerint igazódol t ol 
fl pákász.,  mondja Herman Ottó ; . fóképpun a növtin)'t·k 
és nyilt vizok utón. ,Jól tuclta, boIO' a núd, II sá:-.. Il 
gyékény, a páfrány milyon aljon ll'rem ; ibmert� a nád
üatiiköt, a cseretet, a róna\'izet; óll''i II'ZL'me Dloglátta il 
súrú növényzet alján serkedt'ző \'jzt'n li Yizi1fincset, mdy 
lápkutoak, mélysétrnek, fl takaróoöv,'opa't (""f;alékooy vol
tánnk a jllllU. A skóton;:zági baláQznk éjjtll fó.klynrény
nól is szoktó.k fogni a lazaczot 8 ilyenkor az ügyes I.HI
lász a IllgC�l�kéIJ(jbb jelról is föL!cdllú : �t'gy uszon)' 
csillogáRa, egy buborék olég arra_, bOBY 1.1 baló.qz Jurljn, 
hova kuli dobni a szigonyúl "VadA.';15at alknlmtival is �ok
flzor bá.mulhatjllk az éle!j szem biztos!'lágat ;  mi mtig sem· 
mit sum látunk, mikor a gyakorlott \'adász czólLa vuUe 
,·agy 10 is JóHo az ugaron futó nyulat. 

Az érzéks2ervek érzékcnységót az t1mbl'r átöröklc.-;, alti
vizmu8 útján kapja, de gyakorlással fokozhat ja i.-;. 

A jó fül éH szem azonban nt'm elég ft var6zsVt.'sszóv(.ll 
való kutatás hoz, az iIIut6 kutatóbRn okár öntudatossn, 



152 CSENDÖRSÉGI LAI'OR 1 9 1 2  máJ:c.ius 31. 

akár öntudatlanul bizonyos talajbeli ismereteknek is meg 
kell lenniök ; ezeket használja (öl voltaképpen éles szeme, 
midön föladatához fog. A mikép a Herman Ottó pá
kásza jól ismerle a maga rétségenek minden kis zugát, 
azonképen a. forráskutatóknak is ismerniök kell azt, hol, 
milyen talaj beli viszonyok közt várható a forrás. Helye
sen mondja Bogdánffy emlitett tanulmányában : .A for
rá.skuta-t6k egy része nagyon is kiváló gyakorlatI geo
logos, a ki jól tudja, hol keresse a forrásokat •. Hogy .ez 
mily igaz, bizonyítja az a tapasztalat, bogy a fOl:r�s
kutatók között 80k a régi kútfúró, valamint az a k\ser
let, hogy a forráskutató munkája ritkán üt ki jól, ha 
bekötik a szemét. 

Fejtegetéseinkben odáig jutottunk, hogy a forráskutató 
erzékszerveinek (fülének s főként szemének) müködése 
következtében s to lajbeli ismereteinek alapjá.n ösztön
szerüleg megsejti, hogy valamely helyen víznek kell leonie. 
De hogyan következik be most már a vessző mozgás a ?  

A vessző mozgasát lelki okokra kell visszavezetnünk. 
A forrás- vagy ércztalepkutató. a mint láttuk, erő.:;en 
figytü a midőn érzékszervei talajbeli iameretei alapján 
ösztönazerüleg jelzik, hogy a keresett bely megvan, várjo. 
&. vessző mozgását. E várás elengedhetetlen mozzanato a 
bekövetkezö jelenségnek. A feszült figyelem mindig erö
sen kifá.rasztja nz ember idegzetét s ezt még tetézi azon 
körülmény is, hogy ilyenkor vissza fojt juk lélekzettinket. 
A vesszőt tarló karok ttlhát eg,vre fáradtabbli. lesznek. Va
lamely testrész reszketése pedig annál élénkebbé lesz, 
minél fáradtabbak az izmok és az idegek. A kar reszke
tése természetesen közlődik a kézben tartott vesszővel, 
maly erre mozgásnak indul. 

A vessző mozgásában más lelki jalenségel!.nek is van 
részük, a melyek részben fokozzák, részben irányítják ft, 
vessző mozgását. Ilyen mindenekelőtt a kutató lelki 
állapota. Tapasztalati tény, hogy az erős lelki izgalom 
átterjed a testre is B reszketéat kelt pl. kezü nkben vagy 
fokozza reszkető mozgásait. nyen lelki izgalom a ku
tatónak attól való félelme, hogy felsül, szégyenben ma
rad s így vége lesz hírnevének vagy elmarad remélt ju
talma. De az öntudatlan mozgást előidézbetik vagy 
crósitbetik lelkünk tartalmának azon képzehd is, a. me
lyek valamely mozgá9sal - itt Bo vessző mozgásáva.l _ 
vannak kapcsolatban. Lélektani tény, hogy ha pl. erő
Ren gondolok valamire, azt önkéntelenül le is rajzolom. 
E megállapítást mi ís alkalmazhatjuk. A. forrás-kutató 
erősen gondol a vessző mozgására, midőn oly helyre ér mely hite szerint forrást rejt magában s így a mozgá� 
bekövetkezik. Véleményünk szerint ez alapon magyaráz
ható az a különös jelenség, hogy a német kutatók varázsvesBzeje általában lefelé, a francziáké pedig fölfolé 
irányul, midőn forrást jelez. Végül lehetetlen számba ne;r? vennünk .�tt azon lelki jelenséget, a melyet szuggesz
�zlOnak nevezunk. Maga a kézben tartoM vessző, az ereJébe votett évszázados hit Bugal16lag hatnak a lmlatónak a.�ú�� is izga.tott lelki állapotára s megindílják vagy erőslhk a kéznek s vele kapcsolatban fl, vosszőnok mozgását. 

. A varázsvessző mozgásá.t tehát lelki okokra sikorűlt vlsszavezetnönk. Ne tulajdonítaunk búvös erőt a yarázsve8�zőntl.k, !le m�gyarázgas8uk mágneses, villamos vagy 
:adlOaktI 'ti' Jolensegekkel mozgását, ne keressünk mlami l.f:imeretlen, tá.volba sejtő lelki erőt a kntatóban : az a 

búvösnek lá.tszó jelenség kezünknek a vesszővel közölt s 
az imént vázolt körülmények között támadó öntudatlan 
mozgása. Álláspontunk tehát e kérdésben �sak 

.
az lehet, 

hogy a varázsvessző 8en�t se.m 
.
te�et kepesse fo�rás: 

vagy érczkutatásra ; a ki pedIg erzekenysége, talaj beli 
ismeretei alapján eredményes mun�át végez v?le, ugya�
azt nélküle is elvégezbetné. Jelentosége legfeljebb annYI, 
hogy a bűvös erejébe vetett hit sugallóla!! hat a kut.
tóra. s épen ezért munkájában t�mogatb�t�a .

. 
Olyan te

hat a szerepe, mint annak a vekony koté.l�enek, �ely
lyel egymást összekötik a magas h?gyeken Jaró. ��nsták : 
nem védi meg öket a leznbanástol, de rendkI vul emelt 
bennük a biztonság érzetét. 

KÉPEINKHEZ. 

A. lágymányosi új (lob,�nygyárlJó]. 
Most, bogy a dohány és szivar drágulása folytán fel

szinre vetődött a dohányzás megszokottsága es nélkü
lözhetetlensége, talan nem lesz érdektolen a dohány ere
detéről és elterjedéseről néhány szóban megemlékezni. 

A dohányt a XVI. században, ép úgy, mint a klllmplit, 
Délameríkábó-I, illetőleg annak San-Domingó nevü szi
getéről hozták be Európába a spanyolok. Amerikában 
még akkor vadon t�nyészett., de a bennszülöttek már 
fel ismerték bódító hatásat és úgy pipában, mint szivar 
alakjá.ban használták. Ttlrmészetesen nem olyan finoma n 
készült szivarok voltak azok, mint a mostaniak, hanem 
egyszerüen összesodol't dohánylevelek Ellenben a pipa 
már ismeretesebb volt akkor is. Ki n e  hallott volna az 
indi�n törzsfőnőkök békepipájáról ? Hazánkban is elö
szőr a dohányzás, még pedig a pipából való dohányzás 
terjedt el 8 csak azután a dohánytermelés. IDeinte kül· 
földi czikk volt a dohány B • törökök hozták magukkal 
s ugyanők kezdték meg a termelését és honositották 
meg nálunk a dohányzást is. Természetesen, mint pogány 
szokást, eleinte tiltották mindenfelé. Tiltotta egyházi 
és világi törvény. Különféle bii.ntetéseket szabtak a 
dohányzáson ért egyénekre. S mégis, mint minden til
tott dolog, a dohányzás is eJterjedt. Killönösen mikor 
már hazánkban is termesztették és szabad kereskedelem 
tárgya volt, terjedt el tí.ltalánoaan a dohányzás, illető
leg a pipazás. Mert akkor még csak pipáztak. Egyesek· 
nek mesés érlékii pipa-gyüjteményük volt, melynel[ egyik 
nélkülözhetetlen tartozékát képezte a czifrábbnál·czifrább 
kostök7.acskó. 

A mult század ötvenes éveiben azonban állami egyed
árusági czikk lett a dohány s ez mindjárt drágávlÍ teUe 
n. pipó,zást. Az összes dohánytol'ooeJés gyárakba került s 
így vége lett a válogatott szüz mngyar dohány élveze
tónek 8 lassnnként ft pipa is háttérbe sv.orult, helyt, adva. 
n kiUönféle sziva.rok és Bzivarkák terjedésénul�, ögy 
hogy ha így haladunk, a pipa maholnap a multé lesz. 

A gyárakban ugyanis a beváltott dohány legnagyobb 
részéből szivart l{észitenek s csak II hulla(lél{ és rt rosz
sznl pmpal'álódott dohány keriH a pipadohány 1i:özó . 
No meg a pÓDzcsobb piplÍzóli: részére egy kevés verpe
léti éH szentandrási kü}önlegt'sseg is. 

A jelen sr.ámunkba.n bemutatott l[épok nagyobb része 
is a sziva.r készitési módját ismorteti s egyidej ülog il 
lágymányosi új clohánygyárat is bemulaijuk. 

Merkur kere'kpa' rok l.gBnom.bb gyA,'m'ny, gyönyö,ü kióllilós rondki"ül ol" l Ó rak tolj ee jótálláe mellett. ()sekóly hn.vi réSZ' ettlz.e, ésl'o. - GmuUllk, nllm.trészeJc rClUlkivül olcsó á ron . -Caendlinégi alkalmazottak \terékpll.rakb61 '!o kor alka\részekbal " gummikb" �,. . d , _,,_ . É "  ;r,v lO rengo m. r IzeaULLIek �:í�::�,�nr�: D R Y E D E ::;;����!!I�1n S Z E G E D� 
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HIREK. 
Adomány. A kassai holyőrség altisztikarn, februór 

IS·án fónyesen sikerült jótékony ezéln bált rendezet4 
melynek tiszta. jövedelméböl, a részestidés aronylibnn fl 
csendőr altisztikarnnk 133 korona. 2� fillér jutott. Az 
altiszti kar egyhnngu határozat alapján ezen összeget a. 
létesitsndlS csendőrsegi internátus alap javára adom n
uyoztn, s azt az alap vagyonát kezelő Ill. számu csendör
kerületi parancsnoksngnak, saját kerületi parancsnoksÁga 
otján megküldte. Az alap vagyODR, ezen ujabb ado
mánynyal ::16.65� korona ilS fillérre emelkedett. 

Halálos végü ellen8zegülée. Rocsan Gergely gyön· 
gyösi öI'sbeli csendőr ez. örsvezető, márcziua 24-én dél
után félhat órakor Gyöngyösön szolgálntteljcsites közben 
a neki ellenszegülő Gáspár István, gyöngyösi lekos 
boltiszoJga ellen, annak rögtöni baláh\.val vcgzóclő kard
fegyvert használt. 

Kérelmek. A félixfiirdöi öl'sparancsnokság kéri azon 
örsparancsnokságot a melynél a lugutóbh Fe.lixfürdón szol
gáit Rárolyi György csendőr szolgál, hogy aDnak jelenlegi 
örsilletékességét vele közölni sziveskedjen. - Kocsis József 
csendór, ki Németboly községben állomásozik, kéri llen
ger István cz. örsvezetöt, hogy czimót vele kőzöljij. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Az állatok életkora. Az állattani társaságbsn egy 
természettudós érdekes megfigyeléseket és tanulmányo
kat adolt elő az állatkertben fogva tartotl állatok élet· 
tartamáról ; arra az erodményre jutott, bogy a fogsng, 
a gondos apolás es természetes t:lllenségektól való töké
letes oltalom daczára. is reDd�viil csökkenti az állOotok 
életkorát. Általánosságban megállapítható, hogy ez a 
osökkenés nomcsak az emlösálltltoknál, de 8. madara.k
nál is jelentkezik. A fogságben levő emlösállatok közül, 
n. nagyobb raga.dozó állatok ft, legszivósabb természettel 
birnak. Az oroszlt\.nok átlagos kora az ti.llatkertekben 30 
és 40 év közt váltakozik. Londonban egy jegesmedve 

sodacsepp ek és 

h' 

33 évig éli, az egypalás állatok 50 évig is eléln.k. 
A népbit szerint az elefántok és a czetbalak erik el a 
legmagasabb korl. A czetbalakról - természetesen -
az állatkertek nem adhatnak keUő tájékozést, de az 
elefllntokról tett megfigyeléBek azl bizonyit ják, hogy 
a vasiagbőrüek szivósságá.t rendesen túlbecsütik. Kivéte
les esetekben megtörlénbetik, bogy az elefánt ft, fogság
ban eléri a századik evét, de az átlagos életkora csak 
20-30 évre terjed. Nébány madárfaj azonban már 
tovább él. Az előadó megemlékezik egy 'Varjuról, me
lyik 69 éves, egy sasról, mely 68 évet érl meg és egy 
papBgájról, mely még a 1 00·ik évét is úUélte. Ezekkel 
szemben a struczmadarak mtlSBZe hátra maradnak és a 
legjobb esetben is csak 35 évig élnek. A legnehe.ebben 
életben tartható emlősáUat 8 denevér, mely a fogstlg· 
ban áUag csak 1 1  hónapig él. Rendkivül érdekes az a 
megállapítás is, bogy a bazai klima hiánya, a fogság
ban élő állatokra, csak nagyon csek«Hy bofo1ynssal van. 
tgy például Londonban a forróővi orsztlgokból szállitott 
állatok sokkal kevesebbet szenvednek, mint a sa.rki 
vidékekről szQrmazók. Még feltünöbb azonban az, hogy 
a mérsékell égöv alól származott állatok halandósliga 
rendkivül nagy. Bebizonyosodott az is, hogy a lakott 
vidékekről Bzt\rmazó állatok az állatkerttlkben nehezeb
ben tenyésznek, mint az aránylag lakatlanabb vidékek
ről származók. Különösen aU ez a madarakra nézve ; 
ft, londoni állatkertben tenyésztett angol madarak balan
dósága például öszszebasonlitbatatlanul nagyobb, mint 
II tropikus vidékekről eredő madaraké, fl. melyek a 
fogságot könnyebben elviselik. 

Az 0186 10vé1szekrényok. Az első nogyon kezdeUe· 
ges levélszekrényeket ezelőtt báromszáz esztendővel vették 
használatba. Egy ntazó Celemliti, bogy ft J óremény fokán 
és Helena-szigetén az elküldendó lt:lveleket a kikötóben, 
meghatározott helyen egy k6re tették, a bonnan azokat 
8 hajók alkalmilag magukkal vitt�k. 1653·bon, a mikor 
Párisban ft. városi postát behoz ták, már rendes levél
azekrényeket alknlmaztak, Berlinben pedig, mint 169 "'�ból 
fenmaradt rajzok bizonyítjtlk, ebben az eszttmd6ben mltr 
az egész yarosban mindenütt voltnk levélszekrenyek, 

oda
kenet ismertetése : 

M O S K O V I T S 

----- --- -

a natomiai czip6- es osizmagyár reszv.-társ. 

M. kir. escnd6rség, boszniai esend6rség, CI. és kir. kH,Hshadsereg szerz6d . •  ,álIlMI 

Buda pest, Rákóczi-út 6. sz. Nagyvárad 

Ajánlja elsörendli chevro- "" bOllbörböl készitett 
kOlönlegességeinek szerzödéses árban, részlet

fizetési kedvezmény melletti szállitás6t. " " " 

Kivánatr. árjegyzéket bérmentve kOldOnk 
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míg t /tili-ban még eseményszámba ment, 8 mi.�or l 
poslaépület.n • levele,ök kényelmére • post.épületen 

az elsö lerélBzekrenyt megerősítették. A .HannoverI

sches Volksblath -ban l S-W·b�n panRsz jelent meg a 

közönség köréból a miaU, hogy Hannoverben még mncss

D�k Jevélszekrenyek. A válasz erre 8ajá.�ságos mód.o� az 

fOlt, bogy a levélszekrenyek csak a oevtelen levehrók

Dak 5zereznének örömet, a kik körmönfont sertéseket 

eszelnek ki, bogy azokkal a tisztes polgárokat bosszant

baB.'k. 

Szerkesztői üzenetek. 
A 8zerkeBztöség a Szolgálattal kapesolatoB kérdé

sekre és névtelen levelekJ'e nem válaszol, kéziratot 
vissza nem ad, levélben pedig csak Igen kivételes oly 
esetekben válaszol, ba a válasz - kényessógénél 
fogva _ Dl'1lvánossn meg Dem adható. KérjUk ennél. 
fogva olvasóinkat, hogy leveleikkel bélyeget ne kQld· 
npk. 

Kassahámor. lrjo. alA a ne\6t. akkor majd felelünk. 
27 • .tU. ugy oly bon}odatllllls, hogy legbelye�abb. ha tBnAc;;ért 

fl�Y'-�dh(>z fordul. �1i mesl:t Rajtunk az egi':::<zben, de ba úgy "an, 
minl irja, alig hiSUlZUk, hogy okmányok n(;1];.ul az illető f?rjhey. 

mehetne. A küldótt bélyeget lapunk ja,ara bE'\'ét<,lezhik. 

Tiszameuti 6:3,9. X<,Dl. 
T. Gy. 165. Nbetünk "zerint neDl. 
Bárdos András. A befizetú;re nez"e B .pótlék. XIV. f('je· 

zet ;1. pont, 5. bekezd(;H� ülago�an intézkedik ; hn�onlóan fl kia· 
da.. alatt 1<,,6 Rutiiroznio)'ok is. 

Dombovári. Igen. 
l{:rőz-us. Igen, ba átveszik. 
Tis7.alllcutl esendő,.. t .  .FéldisZl nem létezik. :il. Oh'n!t�n 

cl az általános IIzolgálati határoná.uyok XVI1L rojeu:\. 2. pontjá.t. 
Uli. Szolgálut lQf'ntes időben c�ak a kiw('netolt kell JOll'Dtoni, 

ha.' ak bH .. tleg külónlf'gn iotézkedtsok nincsenek ér"Ion)'ben. 
912. gy. örS. I .  .Jelentkezik. :1. Ti::<zteJgé"ról szó ,,('ro lohot' 

h:gfeljebb a ;zok"'.:u. rn6dou val6 üd"özléllrliJ. 
Bodrog. l. )[i scm tudjuk IlZ okát, legyen türelemmol é-rt('

.ih� t l>izto,uu kup. :1. E.,rry újahb kénényben jelentIIc be, hogy 
Ilém 6hlljtja a: allást ewyerni, ennek egyedül c!';ak el. a m6dja. 

J rure Fereucz. I. liOU koronán fclill. :!. A könlyot nelll u.m()r· 
jUk. i/.:'y llf'm i, momlhatunk nHeményt, forduljon Íl·hil'�ol'litfls
?rl a legkuztlebLi polgári iskolai igazgatú"&gbo7.. 

P. S. kh-ánChI. L Azon esdl·klJen, mikor a tartulékoll tisz
tj·k. :!. Ti�djl·lultek cllo[lMtj{,IJo. a. Nagyon i� kutcJes, klllonben 
"I:rM,re wmJlatjll. 4. JIonn:digBzoh'lÍ.n)' \'IIg} katon a kouynol. 

Tudni ,'ágyó. Hu kühill illtézkl.'M., Ilio('�, Áprili!! I -töl 1i7.0p· 
h'mLer (gé ig. 

1877. IV. 6. Nem kózölhetó. 
L. P. Zenta. Fizet. 
1.862. Forduljon ügy\úlhuz tnnáe�ért. 
303. I .  Az ('�dL..,n, hl\ oly állásra nkaT p{dyázni, mol.\-' iga-

7.oh-án:rnyal l:lIátoH altisztokn('k van fellntartva, I1('Dl, olh'nkcző 
l:".;ttbtD igen, ukmányok hhalall,61 cf'atoltatnak. 2. Bl.fJlgflluh 
kotf·lczültHég(,ndl li·járta elött nem Icf'z ellJoc!!lÍ.\\'n. 

J{. J A folyaw/)(lvb)', RT. illft6!!égi himu}itván:y, \'ul(l.lIlil1t 
rruwlf'1l I KV( k"rcntle\"l;!, illet6léM "7.iil<,t{'Ri Illlyakónp'í kivlJlUlt 
b:lyegkotel€' 

Tudoivág'}'ó. S7.al,R1:oo'talan pljárAs, mit ll? iIlet6 II f61'zolga, 
Lirún(!.I rneg-fr.lltl>bllhéf 

Sorsjegyei nem nyertek : C �iki. 100. ÉrtleklM6. 
D/·ne járiu(,rmt.;tu +lB Tóth örm. 

HIVATALOS RÉSZ. 
Közigazgatási döntvények. 

A tárirda, távbeszélő és egyéb \'iIlamos be-rtlJldt'zesek
ről �zóló 1888. évi XXXI. t.-ez. l�. §-a szerint esak 
olyan távirdaherendezések állanak közbizton�ág sz�m
pont jából ft büntetö tör,ény hatálya nlatt, melyek fi 

közönség, vagy az állam használatára, szóval közeze
lom szolgálnak. A magllnezélokra. szolgáló távbeszBJö 
berendezés, mely a nuna Cenekért.� volt leeresztve és 
tilnlomjelzövel is el volt látva, ha val!1.mely btLjóvonta
tássnl a tilalmi táblák figyelmen kivül bagyásával meg
rongóJtntott, csak vizrendöri kihágást képez s elbirálfu;n 

ft közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik. 
(A m. kir. hatásköri biró" g 1 9 1 0_ é,; Im. sz. batározatn.) 

A ki a rllorradós száj- és körömCájás btltegsége miatt 
elkülönités es istálló-zár alá helyezett sertéseit az udvar

ban szabadon bocsátja. az I�RB : VII. t.-cz. 153. §. r) 
pontja alapján büntetendö. 
(A m. kir. belügyminiszter 1 9 10. é\'i 72�,1-. sr" batáro2aÍlt.) 

Kantinok az ipartörvény hatálya alá tHmuk. 
(A m. kir. koreskedelemügyi miniszter l !l l  O. €ovi fj 12R 

sz. batlírozatn.) 

Az it.llannRsuti alkalmazottakat a vámmtmt�sség meg
illeti. 

IKöziga,gatási biróság I n I  I jul. 5. ,j5:l 1 9 1 1 .  K. Br.. a.l 

L Törvénybatósági Bzolgálatból államiba átlépett alkal
mazott nyugcüjazásnuáJ fi törvénJbntóságnál ISGi. évi 

julius l -je óta �ltöltött különben bl'8zlÍmitható szolgá
lati ülö akkor iH teljeH mórt8klllln btlRZtlmÜandó, ha az 
illetö törvényhatóság szabályrendelet!l I1kk�nt rendl'lJ.;ezik 
iti, bugy a szolgálati idő csak fi jl.hatt időponton innt>J1 

eSo yalamuly ey től kezdve sznmitandó bl', II. A mil
lcnáris OY töbhszörös beszámitll:iáullk ily átlóp",tt nll\l\I
mazott nyugdijnznsánál nincs helyt\' 
(Közigazgatási biróság l \1 t l jun. ::!O. 4777 I H I ! .  lC sz.l 

SZEMÉLYI ÜGYEK. 
Kineveztettek : 

1 9 1 2  mtÍrcziuR l -éVlll : 

zrix::lmwkka . 
Rl',-!chnur Győző, Vll., GroflH Rt'zRő, II" \'tlrbói Szluhn 

Dénes, V. és (áji Ji'á)' Gyulu, lY., �7.tímu clwndörkt'rii
ll.theJi hadapródok. 

• 
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Oki ratllag megdicsértettek : 

A m. kir. bonvedelmi miniszter ur által : 

Daroczy Endre, m. kir. lU. !5ztimn csendörkeriilctbeli 
járásö rmestt!"r, egy rablógyilkos!'ági eset kideritése alkal
mámJ tanusitott kivlÍJóan buzgó és igen eredménye� 
",zolgálatáórt. 

A magyar szent korona országaihoz tartozó csendör. 

,eg felügyelője állni : 
Riesz JózRe{ �" Tótb Antal, II. szá.mu csendőrkl'l'ület

heli tÖl'zsörmestorek. hosszas caendörségi szolgalatuk 
alatt, lÍgy fl közbiztonsági, mint a7. irodai szolgálatban 
.ernyedl,t1en szorgalommal kifejtett tevékenységük és pr]rl{as 
magntartásukert. 

Denu Lajos. II. 6znmu esendörkerüldbeli jtiró,sörmes. 
ter, Pétervári Jhirán örmester és Kustos Imre Cz. őr
mester, a közbiztonsági szolgálat teren huzamosabb időn 
nt kj(l�tett ügybuzgó és eredményes h""ekeoy!{égük, 
örseiknek rendbentartl'l.sa és példás magatartásukc-rt. 

�c;berer Ede, II. tiztimu csendőrkerületbeli járásor
mester, Hzabó Janos I. es Márk János cz. órmest�rok, 
II közbiztonsá�i szolgáint toren huzamosabb idön nt ki· 

fejtt}tt ügJbuzgó es igen eredményes tevékenyl'Pgük, 
örReiknek ki(ogti�tnlllll rendbentartásn é� példÁs muga
tartlí su kért. 

Szakfics RlÍt'uly, II. sztlmu cSlmdőrkeriiletbeli ez. őr
mester, az I !J1 t. é,i októher hó 20·án virradóra Obába
lUutnik község kúrnrl1 l,lkövetlltt f140::! K knrertékü bt!

töréses Iopthi tettt'soiuek kidcnitése ős eHogúRa körül, (\ 
nyomozfi1ilt vt:lzetu járá"pnl'anosnok hll.tlmtós hi mognltí.'la 
tUtul, 10 napon út h:ifejtt'tt ('redménYl"s fovék(lnyscgl,órt. 

JIökkön József, II. sznmu csendőrkeríil�tbt,li tör?8őr
me�tl'\r, hosszas csendőrségi szolgálati idcjl' alat! (ökt.;nt 
it számviteli tt"lIndők pontos és lelkiismeretes elh.tí'tsn 

körül kifl"jtl'tt buzgó teyekenyscglJél't. 
Kupás }flirton, III. !'Izlimu esendőrk�rületbeli járás

örml'stlJr, hOl:ltizns l'st'udörségi szolgtilaht nlatt II közbiz· 
tonsági !lzolgtHut ft�ren, mindenlior Innknd!\t1o.n szorgn· 
lommai h·ljci'littltt uredményes tel'ékenysége. Ill!ir(lllllljlt

jein(lk hel)'l'l' vezetóSt' es póldás mngatnrtnsncrt. 

A m. kir. I !'Zllllllt eStlndőrkerWüti pamncsnokRág 

Altnl : 
Azalnl htvlin őrlllest13rnllk Dllljdnom 18 ó,'i ; Ltinyni 

htvltn (.�z. Öl'mestul' közol I I  t;"j ; lt'öld"A:ri lIil'otus7. ez. 

örmt��h�r 10 "VOll ft.,Wli és Mátyus TlfljOR l·Z. örsvűzotő 

H-oel a.ltiszt 1 0  eWIl (uhiti ('stmdőrsegi �zolgálatuk alatt 

tanuRitott t1lőnyöR magatartásuk, vahnniut n. közbizto�. 

sági szolgálat torón klfl1jllttt hnzgó �s tlretlmenyes mu-

ködésiikórt. � 
Kolmllf'ln }-;Illmwl, Opm Inll'o, KálIlir 11'�t'l'ncz cz. or

lIlei-lÍllrl\k c-!oC Buér ,Jtíno� ez. ör:n'o?:etö ll-od altiszt, sok 

évi cRell(lől'I�égi szolgálnli üll\jük alo.tt milHlen tokintet�
.
on 

hmusitott l,lönyiis mngatnrhbuk, nomklUönb(ln
. 

� kol'.' 

hiztomll\.'(i Nl.olgálut h'r�n, I,;ülönösen nl. utcbbl Jdóbl.ln 

kifejtt.\tt buzgó e� számos hüntettlndö c..,olekm�nyek ki· 
fleritéöét eredményező tt'vckenységükert. 

Hagyó Antal ez. órme!itor 1 1  ó"j ; llircse LázIÍr ez. 
őrmt'�ter 1 0  �ri ;  Sütő János ez. őrmester 1 3  �ri ; "in· 
ter György ez. örmester l \. th; és Pill lBt'n\n ez. örDll""
tor 10 éri esemlörl:iégi szolgfilatJ ideje a.latt úgy általá
nos!lngbon, mint minden irilnyban tllDusitott plőnyös 
mngatnrlá..-uk, jól hasznalhatósiLguli, valamint fi kiizbiz. 
ton!iági szolgá.lat t�ren kifejtett buzgó ef'! l'redmón.\"'e.� 
müködésiikért. 

Bnrdóc? Mózes ez. őrmester 15 éri eStlndörsegi szol
gáhttn alatt áJtalri.nossághan, rl.., különö��n a küzbizton
aági f'!zolgl'&lathan kifejtett buzgó e� eredmenyes műkö
désl·ért. 

Rocf.kor .JÓzsef ez. őrmester I 'J  even f�.liilj é!'! Rákosi 
Gyorkó Zsjgmond cz. örmcsft'r 9 [:wn (t--Iüli csend
örflégi szolgálati ideje nlntl tanusitott jó Dlo.gaviselete, 
példás mngatartá",8 él> pontos kötel(l��égtt>ljesitéseért, 
,alamint II közbiztonsági szolgálat tilrt>n kJ f,'jtdt igen 
buzgó �s �redmeuyes mükörltiseérf. 

Dobos ,fózspf ez. ormester 1 1 1  en'n fllliili cSI.'Dllörsé:.,rÍ 
6zolgfillltn alatt, főleg ön>pal'lll1csnoki minőségbt'n tanu. 
Ritott tlicsén· tes müködéseert, valamint a küzbiztonság 
ja,yúra kikjtett eredmónyes flÍnldo1.a",aiért. 

Flibián József l'sondol' Cl.. örs"oz�tőnek kilt'ncz óven 
felüli ('stmclőrt:légi �zolgálatll alatt tnnol:ütott tJlönyös 
mH.gl:ltndástÍt'''rt, nllamint l'reitllll>nyes műkötl�sl'órt. 

(,SiMZ�l' :\II.nyhel't ez. örmestl\r I :� énm f"lü!J j Kiss 
Hmm; ('7.. őrmí:! ... ter 12 e"en felüli csendöNlégi �zolgála.ti 
Hlt1jt\ alatt kötdmeinek mindenkori lolkiisnwret(-"s telje
site!wórt, \'Ilhlmint a közhiztonNig janirn kift�t�tt l'rud. 
lllónr{"s müködc�eórt. 

.Tt;rús JÓ1.�t'f csendór. rt balázsfa!'\'i • Pátrin» takarék. 
pcudl\l'bnn IUUlt Cl'i deczember ho 1 7·ón éjjol fillO,OOO 
koroull r-rh'kpnpir PS .1-1,632 koronn ke�zpénznl'k n pénz· 
szekrény ll'szl·n.Msl· után '\"aló ('llopá51fl moUl.ltt tllkön'
tt:"tt lll" Öres{'!i lopás teljt::i ,·egh l'Z,·itdéllek mt!ggútlti.sábnn 
l.; n m[l�I.;zökött h,ttelS�k el(oglÍsÁ.ban kHfljteH igl'll buzgó 
és llrélVt'!:i mükötlest'ert. 

Gáspár Pál csondör Cl.. örsl't'zetii, II bnlllz�(!lhi .Pat
ria� tnkllrekp�nzhirb!ln mult el' dl'czemblJr hó 1 7-eu 
éjJl,t IiOO,OOO korona értekpapir �S t J ,6:l2 koron n kés,,
IJÓ01.ool\ II penzrizokrény Il'szorelese utnn n\ló ullopRsll 
mollt\tt olkö\'lItett betöreses lopá.>; Íl\ttl'swnok uyomoZl'tsn. 
eH (,,]fog{ISll körül tnnusitott buzgó CI.; erélyeR l'1jál'nsti�rt. 

Nyilvánosan megdtcsértettek : 

A m. kir. I. számu cssnuörk(1nileh parancsnoksá.g 
nItnl : 

Póttlr JÓzl:lef. Donlíth Mihály, Reti nItrol)', Oprii' ,TÓZSll( 
es lTng\'ári l-'lIrenoz csűudör oz. örswztlt6k többi evi 
csondörscgi I:lzolglUnti idojük nlAtt 1\ közbiztooSl\g-i tolzol· 
gálnt órdokóbllO kifejtctt buzgó cs llrl1tlményctS tt\'\"ektlny
aégiikórt. 

-----------:-------:,.::�::·.::t .. ;:,:O.::O;:bb;;:�::-;:Lcll"rl' l1eFk öau:e� betoctlpoláli ttlr. 
''''''''D., PO LGAR SA' N DOR I: ak, kötuerek, loollu'u 6k, UI. !..ir. StR,lt. Pol&R.r.r6Ie 

.lrvkötóh. Kllmnnhariln)'Ak Itb._ stb. - nél'l'I 'J]eP'Ydkc� 
orvosi mUszcr· �S kttszer gyárosnál ingyon N l>érnll'nl\'1l �lIU Illi: uII .. heJelöa('g. c�a.lt lIlIIlJ' 
t('IOIJO�Bpest,VI'.,Erzsébet-kbt'llt50. ,,,1111110. wtl,. t irgy 'luWRrlt(\�tlr. 

B '.n blrdtlH 
t .. kelol, .. ... Un 10"" "h.h,,-
1D.!lJ'.r .. lht.s .... 
t.&f'Ok-oh&.llóltlu. 
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Bálint )JátJ'a'i, Orbán Dénes, Benter Lajos. Márlon 
PáJ Cl.. örsvl!zető Il-od altisztok és �agy Albert csendőr 

ez. ör.,v(>zdö, több évi cseodónégi szolgálatuk alatt 

mindl�n tekintetbeD tanusitott kifogástalan magatartásuk 
és ft közbíztomág terén lriJejtett buzgó és eredményes 

működésükérL 
Ferenczi Árpád őrmester, 10 évi csendórségi szolgá

latn nlati általánosságban, de fáMp szárnyirodai segéd

munkáo:;i minőségben évek óta tanusitott szorgalmas, 
}lontOt; és megbizható müköc1éstlért. 

Szök� Fercncz csendőr C7.. örsvezető, hat évi csendőr
aégi szolgálata alatt minden irányban tnnusitott dícsé
retes magatartásáért . 

Samu Mihály és Tasnádi János ez. öl'mesterek, J O éven 
felüli csendörségi szolgálatuk alatt mindenkor tanusitott 
dicséretes működésükért és magatartásukérl. 

Horváth .JÓzsef járásörmeBter. Siklódi András ez. örB
vtlzetö II-od altíHzt. :Nagy ..Albert csendőr ez. örsvezetö 
és BILlog László csendőr, n balázsfalvi .Pátria., takarék
pénztárban 1�) ll. éví del'zemb er bó 1 7  ·én megkisérelt 
és félig végrtjbajtott nagyszo.básu betöréses lopás tette
sainak nyomozása körúl tanllsitott buzgó müködésükérl. 

Nyugállományba helyeztettek : 

1912 márczius l-ével : 

J.Iiklós András, m. kir. III. számu csendőrkerületbeli 
járásörmesler, a megejt"tt felülvizsgálat alapján, mint 
-rokkant. mindennemű nepfölkelési szolgálatra is al
kalmatlan • .  

Választott lakbely : Tiszafüred. 

1 n 12 április l-ével : 
Paukovic!:I János, ID. kir. VIII. számn csendőrkerületbeli 

járásőTDlester. a megejteM felülvizsgálat alapján, mint 
_rokkant, mimlennemü népfölkelési szolgálatra is atkal
ma.tla.nu. 

Előléptettek : 

1912 márczius l -ével : 

ll. m. ki)'. VII. számu csendörkerület á,llományában : 
ROSODCzi 'Mihály örsvezetö, őrsvezető ez. őrmeSle1'l'é : 

a m. kir. IV. számn csendőrkerruei állományában : 

Homoki József cz. örsvezetö, esendő,. ez. ŐTmesler,.é; 
az 5 évi csendőrségi szolgálat betöltése után : 

1 9 1 2  mározins lG-avaI : 
a ID. kir. VI. számu csendőrkerület állományában : 
C.ökli Gábor csendőr és 
a m. kir. VII. számu esendőrkerüJet állományában : 
Szab6 Sándor és Mihály Ignácz csendőrök, """,dör 

ez. órsuezetökké. 

Járől'vezetöi jelvényuyel elláttattak : 

A ID. kir. IV. szamn csendőrkerűlet állományában : 
Fejes Gá.bor, Pallaga János, Balog .János r. és Balogi> 

József csendőrök. 

Névváltoztatás : 

A ID. kir. VI. számu csendörkerület áJlományabnn : 

Kránveez Jeremiás próba csendőr fi m. kir. belügy
miniszt�r urnak 1912.  évi 30,809/VI-a. szám alatt kelt 
engedélye nJapján, vezetéknevét IlTolnaiD-ra változtatta. 

Jelvény pótdij . 

A m. kir. honvédelmi min.iszter úr, Hollósi Ignacz, 

IV. számu cs�naöl'kerüJetbcli járásörmesternek, az 1 � 1 2. 
évi 6781/16. számu rendeletéveL. a kOl'onns ezüst érdem· 
kereszl után illetékes napi 32 l\llérböl áll6 jslvénypót
dijnak, 1 9 1 2  márczius l -től val6 folyósitásái engedé

lyezte. 

Házasságra léptek : Választott lakhely : NemesBur (pozt:iony m.). 
Bodor István, m. kir. Vill. számu csendőrkerü]etbeli A m. kir. ll. számu csendörkerület állományában : 

járá6öTDlester. a megejtett felülvizsgála.t alapján, mint Boér János ez. örsvezető, Kracsik J ozefávn.l, 1912' 
nokknnt, mindennemü népfölkelési szolgálatra is alkal- február 17-én, Stájerlnkanjnán. 
ma.tla.n l. Ádám Ferenez csendőr ez. örsvezető, Ag6cB Mit.ria 

Választott lakhely : Ozsdola. JuHanná val , 1 9 1 2 fel)rnár 19-én. Jánosbnlmán. ------------������-------- -----------�====���--�--�------------. ------� 

IVÁRNAY • e s  FIA B U D A P E S T, = 
VI. ,  liszt f'erencz-tér 9. 

könyvnyomda, könyv-, papir- es I rósze r-kereskedés, a magyar kir, 
- csendőrségi h ivatalos nyomtatványok legnagyob b  r a ktára. -

. . . . . . Könyvek, levélpapirak, imakönyvek és irószerek dus választékban. . .. . 

Honvédelmi miniszter úr Ö nagyméltósága által legujabban kiadott közgaz" dálkod�;;ra v,?natkozó C.s 2.0 jelzésü .�atáro�má!,yok. czimü szolgálati kö!,YV" I ben elö,rt monták szeront. nyomtatvanyok es könyvek nemkülö nben leltarak

J raktárunkon már készen kaphatóK. �-------------------------------------------,---
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