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A czigány.-l< 
],'(0: . • .  I . . . t. 

A lugaktuálisabb, legizgatóbiJ témák egyike napjaink
ban. AlIg mulil; el nap, hogy az Ol'. zág l,ülönböző ré
szeiből ne jönne egy-egy távirati jelentés, katonaszöke
"eny kóbor czigánybandák felbukkanásáról, garázdálko
d,tsair6l, betöréses lopásairól, gyakran gyilkoss,í,ggal 
párosult rablásaikról s az ő1iet üldöző járőrökkel foly
tatott sokszor véres harczaihól. .Most mutatta meg 
\'alójában a nomád czigány fogafehél'ét, amikor a hábo· 
nis időkben eldurvuh'a, kitör belőle az ősi vérszomjas 
ösztön s a mostani időkben sürübben lúnálkozó alkal· 
makat felha ználva lop, rabol és ha kell gyilkol, ahol 
teheti. S hogy mily vakmerő rendszerességgel tudja el
követni btincselekményeit, azt lapunk folyó évi 10. és 
ll. számában megdöbbentő részletességgel olvashatjuk. 
Aktuális tehát az a sokszor vitatott kérdés, hogy milyen 
is há t a czigány 1 

Itt nem beszélek az ugynevezett u,ÍI'osi czigányról, 
akiknek kilenczven százaléka muzsikával keresi meg a 
kenyerét, divatosan, urak módjára öltözködik, gyerme
keit iskoltíztatja, jórészük a zeneakadém�át is elvégezve 
" mti vészetig viszi a nyirettyü kezelését, olykor tekin
télyes vagyonra tesz szert s uki ugyan szintén elszedi 
a pénzünket, de azt szép hegedüszóval cselekszi meg, 
s aki, ha rájön a. barangolási vágy, bekóborolja Európa 
összes világvárosait, tetemes sarczot tányérozva össze 
a zenekedvelő közönségtől, aki odakünn mindenütt 
«monsieur l'arti>itll «művész úr» nálunk pedig "te mOl'e)) ! 
Mert ez már kultur ember számba megy s a czigány
természetet, csak az asszonyaik tartották meg valameny
nyire az örökös czivakodás és hazudozás képében. 

Ezt a részét rokonainak a nomád czigány lenezi és 
Dlegveti, amintbogy a városi cz.igán,y sem büszkélkedik 
kóbor rokonságával. 

De nem érinti ezen alábbi jellemzés a falm�gén 
putrikban meg vityillókban letelepedett czigányságot 

* J\.úlror,'á�o": D. J. B. Weissenbruch, Dl'. A. F. Pott, Dr. 

)fiklo ich, de Gerando, Scbwicker, Liebieb, GreIlmann, Weis
l()cki és Dl'. Gross vonatkozó müvei. 

sem, mert ez vályogot vet, teknőt váj, üstöt foltoz vasár
nap meg a korcsmában buzza a talp alá valót a falusi 
iiatalsagnak s a mi kis lopás a lelkén szárad, azért 
még megtüri a lakosság s a nyarat azért csavarogja át, 
hogy megélhetését biztositsa. Ezt is megveti a no�ád 
czigány, amit ez azzal viszonoz, bogy ahol lehet besugja 
vad rokonát. 

Először általánosságban néhány szót róla. A czigány 
minden kulturembertől igen élesen elüt, legye� az a 
kulturember a legdurvább és legzüllöttebb alak is, s 
mindaz a fogás stb., amit másokkal szemben sikenel 
gyakoroltunk és a.Jkalmaztunk, nem alkalmazható, mi
helyt czigány ról van szó. 

Amennyire elüt a czigány minden másfajta zsivány
tól, oly csodálatos a hasonlatosság egymás között. 
Amióta itt él Európában, miben sem változott ha a 
legrégibb periratokat olvassuk, úgy érezzük magunkat, 
mintha a jelenkor czigányairól volna szó. 

Daczára joDP#', !!ogy �z é�százfJ..clo� fol,yamán Európa 
összes országaiban szétszéledtek, testalkat, a.rczvonások, 
nyelv, szokások, stb. tekintetében ma is hasonlitanak 
egymáshoz. Ri váló nyelvtudósok, akik a czigányok élet
módjával is fogla.lkoztak , állitják, hogy a különböző 
országokban élő czigányok nyelve is ugyanaz. Igy pél
dául dl'. Pott nyelvész azt moudja, hogy «Az Összes 
országok czigányainak nyelvjárása, bármennyire legyen 
is az idegen szólamokkal tarkítva, alapjában véve egy 
és ugyanaz." De Gerando azt mondja, hogy "a franczia 
Pyrenausok és Magyarország czigányai között semmi 
különbség nincsen." 

Liebich hozzáteszi, hogy egy hamisitatlan, igazi czi
gány, typusa a világ összes czigányainak. Ha elolvassuk 
Borrownak a spanyol czigányokról irt könyvét, mindig 
azt hisszük, hogy magyar czigányokról van szó, csak 
az a kis különbség van közöttük, hogy a gesztenyék 
hazájában a czigá.ny valamivel romantikusabb gondol
kozásu. 

Ennek a hasonlatosságnak csak látszólag mond ellen 
az a körülmény, bogy péld,'Lul az egyik megfigyelő el 
van ragadtatva a czigányal'cz és termet arányos szép· 
ségétől, mig a másik egyenesen rutnak tartja. Az sem 
gyengítheti a fenti kijelentést, hogy fi fra.nczia és a 
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magyar czigány nehezen érti meg egymast. Ennek az az 
�gy�zcrü magyarazata, hogy a fr:ll1czia ozig:iny sok 
frnnczÚl szót vett fel ősnyelvébe, s a magyar czigany 
sem mulasztotta el ugyanezt meglenni a magyar nyelv
vel, B hogy flz évszázadokon át eg.\T és ugyanazon 01'

s7.ágban �'aló tartózlwdás természetszerüleg maga uUn 
vonta, Logy amaz a franczia mócl és bangsúly szerint, 
emez pedig magyar kiejtéssel beszóL Ha a m agyar 
I,épes lonne annyanyehTén valamit leü'ni 8 a franczia. 

czigány ('rtl'nu l\ botüböz, mindenesotre kitudna siJlabi
zálni a magyar tcstvéril'ta sorok érteJm(:t, daczára a 
milldh,t részről felvett, idegen nyolvszólamoknak. 

Legtalálóbban jellemzi őket 'Yli locki, ah é"eken át 
barangolt. nomád czigányokkal oly ezéIból, hogy őket 
minden tekintetben alaposan tanulmányozhassa, akiről 
így jogg:ü feltehető, hogy alapos ismerőjüh . "Erkölcsi 

tulajdonságaik - ugymond - különös kcveréke a 
hiuságnak ('S az igazi könnyelmüs?gnek, majdnem tel
jes hiánya a férfias itéletnek és gondolkodásnak ame
lyet a l(özönséges tudatlanság rend os ráadása : az egy
üg\'ü ravaszsá.g és furfangosság kisér; emellett tett.eikben 
és magaviseletükben bizonyos lealacsonyitó csúszás-má
szást mutatnak azzal számitva, hogy másokat ravaszul 
be('sapjanak; soha sincsenek tekintettel az igazságra. 
hanem a legnagyobb következetességgel és határtalan 
zemtelenséggel h azudnak soha el nem pirul"a : mert 

hiszen nálul, a szemérem érzete teljesen hiányzik. Az 
egyedüli, ami iránt fogékonyak ,\ verés: az fáj. - Ér
zelmeikben inkább hajlanak a kéjsóvár érzékiség, mint 
a kegyetlenség és bosszuállás felé." - Ehhez még 
bozzátehetjük, bogy Wlislocki ezt a leirást az erdélyi -
ug)7nevezett ci kortorár " - vándorczigányra alkalmazt,a, 
aki pedig erkölcs dolgában fölötte áll összes európai 
fajrokonainak, s így, ha a valódi czigány typusat akar
juk megtalálni, még mélyebbre kell szállnunk, s a czi
gánynak leküzdhetetlen tunyaságán, kegyetlenségén és 
bosszúalló természetén kivül még egy olyan tulajdon
ságáról kell megemlékeznünk, amely kivétel nélkül min
den czigányban h atalmasan lü van fejlődve s ez egye
nesen h ihetetlen és határtalan gyávasága. A czigánynak 
ez az alapvonása végtelen Ü l fontos a nyomozó csen
dőn'e s a vizsgálóbiróra egyaránt, mert annak a kér
désnek az elbirálásánál például, hogy egy bizonyos 
cselekményt czigányok követtek-e el: a czigány és a 

gyávaság fogalma elválaszthatatlan egymástól. Ezen 
állitás megczáfolására felhozzák a nagyidai czigányok 
esetét, akik a monda szerint (amelyet halhatatlan Arany 
J:inosunk oly gyönyörüen megénekeli), 1557-ben Peréuyi 
Fel'encznek a Kassa melletti nagyidai várát PuckLeim 

császári generáLis ellen védelmezték és állitólag vitézül 
"erekedtek. Ezt azonban általánositani nem igen szabad, 
mert egyrészt ez az egyetlen történetileg tLldott eset. 

hogy a czigány Yitézül viselkedett volna, (az sem egé
szen lJizonyos), másrészt azt is figyelem be kelJ venni. 
hogy várfal és sánczok mögött vitézkedtek s végül az 
élet iránti szeretet bátorságot öntött beléjük s nem ,,01-
tak hajlandók a czigáuyirbát olcsón eladni 

Ép oly kevéssé irányadó az a körülmény, hogy a 

had eregbe beosztott czigányok egyike-másika bátor kato
nának bizonyult. - «A czigánynak" - igy ir róluk 

Bulzel' cs. és kir. százados, szintén alapos ismerője 
ennek a fajnak - bosszú ideig kell katonának, rabló
nak lennie. amig az ellenséges golyónak még csak kö
zönséges kat·onabátorsággal teszi ill mellét, amig az 
utas erszényét dszedi, mielőtt biztos leshelyből agyon 

lőné, Yagy védtelenné tenné. En'ól úgy Erdélyben, mint 
Oláhországban ismételten meggyőződtem ; szemtauuja 
voltam, amikor egyetlenegy bátor és elhatál'ozott férfi 
egy félfalu czigány t egy szál bottal megfutamitott s 
ErdélyIJen ma i az a mondás j árja, hogy «ötven czi
gány t meg lehet kergetni egy "izes rongygyal " Klilön
ben nem kelJ Oláhországba mennünk, hogy ilyet lás
sunk. N,üunk is akárhányszor látjuk, bogy egy szt\! 
karddal felfegyverzett rendör egész falka czigány t tert! 
maga előtt. Dl'. Hans Gross "olt gráczi egyetemi tanit" 
meséli, hogy büntetőbi"ó korában, nap-nap mellett volt 
czigányokkal dolga. Egyik napon egy csendőr több mint :JO 
czigány t kisért be a bil'óság székhelyére. akik között 
huszon felül volt a férfi, aillket lopás g.l'anuja miatt 

elfogott. A czigányok kocsh-al "oltak, amelynek loyát 
a csendőr kantáljánál fogott � igy (I) a czigányok m"ne
külését meghiusitotta. Amint később a fogházfelügyelő 
elmondta, megkérdezte a czigányokat, hogy ennyi ember 
létükre, hogyan engedték magukat egy szál csendő"töl 
elfogatni? A legidősebb czigány így fdelt: .A csendőr 

urnak puskája s abban nyolcz tölténye van." 
Amikor a fogházfelügyelő megjegyezte, Logy ezzel a 

nyolcz tölténnyel mégsem képes valamennyit agyonlőni, 
így felelt a dádé: "Valamennyit nem, de nyolczat igen ; 

. közülünk pedig senkinek sincs ked"e a nyolcz között 
lenni! " 

Épúgy jellemző a cziganyra, hogy gyilkosságot csak 
orvul, alvókkal szemben, biztos leshelyből, méregge!. 
vagy igen nagy túlerőyel mer végrehajtani. Olyan g,vil

kosságot, amelynél az ő élete is veszélynek lett YOllla 
kit,éve, alig követett el czigány. 

Ezeknol, nem mond ellent az a körülmény, hogy gyak
nm jó  kcmek kerülnek ]ü közülük. Elz annyiban érde
kel bennünket csendőrö lwt, hogy ezúltal be \'an bizo· 
nyit\'a az i, Logy mily ügyesen tudja kikémlés által n 

betörést előkészíteni. 
Bcbwicker felemliti, bogy \\'allenstein 1625-ben czi

gányokat alkalmazott. kémkedési czélokI'u igen jo erell
ményn:yd. Zápol.l'u J,inos fejedelem l(jO�-ben czigán�'-

·
Csu' Z heumn Ko··szue'nU esetén próbálja meg a világhirü 

, , J erösitett CAPCINE (Paprika) kenőesőt 

amely sok pzer hálairat és orvosi vélemény szerin' biztos hatásu házlszer. - Eredeti té�Jcly úr'u háboru idejére 3·30 kor. 
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nya,l juttatott levelet az ostromolt Beszterczébe. 1676-ban 
Felsőmagyarországon elfogtak egy franczia mernököl. 
és hét czigányt. A mérnök - Pierre Durois - hét 
czigányával kilencz éven át kóborolt s ezeknek segélyé

yel Németország és Ausztria stratégiailag legfontosal>b 
holyeiről felvételek t csinált a franczia király számára. 

A czigány a,zert is alkalmazható jó eredmGuynyel 
kémszolgálatolrra, mert pénzsóvársága rákényszeriti s 
becsvágy,tban azt hiszi, hogy ezáltal fontos személyiség 

lett. Azért is j ó kém a czigány, mert évszázadokon át 
a legnehezebb körülmények között, sokszor teljesen is
meretlen helyeken kóborol ván, az állatokéval versenyző 
tájékozódási ösztönre tett szert. Csak el kell képzelni, 
hogy mit jelent pl. pusztán leirás után ismertetett helyet, 
amelyben a karaván lopni akar, felkeresni, a legrövl
debb és I 'gbiztosabb utat megtahilni, szétoszolni és 

ujból egymtísl'a akadni, a lopott holmival egy másik, 
époly biztos uton visszatérni, szétugratás után egy
másra ta,lálni, s mindezt térkép, iránytü, olvasni tudás 
és a la,kosság megkérdez' se nélkül. S ezt , a czigány
ka,ravlÍ.n nap-nap után játszva megteszi. 

Egy tiszt mesélte az alábbi jellemző adatot a czigány 
bámulatosan kifejlett tájélwzódó képességérőL" 1878-ban 
a bosniai hadjáratban, röviddel Sarajevo elfoglalása 
előtt helyre kellett állitani az összeköttetést a keletről 
menetelő oldalcsapat és a BOBna meRtén délről mene

telő főcsapatok között. Sötét éjszaka, két óra körüI 
megjelent előörseinknél két huszár s a legfőbb parancs
nokhoz való boqsáttatásukat kerték. A két hUB.'<lár csak 

. ..... 'r I 

az irányt kapta, amelyben lovagolnia kellett és azt az 
utasitást, bogy oszt�ák-magyar előörsökre találjanak, 
amelyek Fhilipovics tábornokhoz kalauzolják. A két 
huszár (egy tizedes és egy közhuszár) estefelé utRak in
dult, a legnehezebb s amellett a törökök által megszállt 
terepen jött, két folyón kellett átusztatnia s amellett 
hihetetlen rövid idö alatt tette meg az utat. Megkér
deztem a tizedest, hogy miképen -sikerült neki ebben 
az országban, amelyben sohasem járt ily pompásan 
eligazodni, amire ázt a jellemző választ kaptam. "Én 
nem tudtam volna; de a társam, iIIZ cEigány." Csak 
most lettem figyelmes a másik lova ra, akinek akasz
tófa pofáj a, ameRnyire azt a táboritil.z pisla féRyénél 
kivehettem a hamisitatlan czigány-typust képviselte s a 

kit ebben a pillanatrban félig elszitt szivarom erősebben ér
dekelt, mint az egész hadjárat. Amint később megtud
tam, a két huszár sikerrel tette meg visszafelé is a>z 

utat. " 
Ha valaki meg akarja tudni, hogy mikép is talál 

mindenüvé a czigány, az kérdezze meg társát, a vándor
madarat, hogy mikép talál vissza sok ezer kilométerre 
fekvő hazáj ába? 

Ezt az előttünk megfoghatatlan tájékozódó képességet 
a czigánynak sohasem szabad szem elől tévesztenünk 
annak a kérdésnek az elbirálásánál , hogy bizonyos cse
lekményt czigányok követték· e el, vagy mások? Majd
nem azt moudhatnók, hogy a czigánynak "minden" 
lehetséges, ha a flminden" fogalm át úgy határozzuk 
mc<g: "ami a végsőkig fokozott ravaszsággal, ügyesség· 
gel, elewnséggel, furfanggal kivibető. " 

A czigány saját természetes lényéneit és annak fl 
létnek az eredménye, am elyet évszázado IWll át folyta
tott; az él elmezés, a Lakás, az elemelIkel való küzdelem 
és a duvadf\,k módjára való üldözt tés, olyan lénynyé 
alakitotta, aki bizonyos irányban semmire, más irány
ban pedig mindenre képes. Amióta a czigány Európában 
szerepel, minden gondolata és törekvése abban csucso

sodott ki: szabadon és korlátlanul oda vándorolni, ahová 
neki jól sik; nem akar senki fölött uralkodni, de ő 
sem a,karja azt tenni, amit más neki parancsol; leg
nagyobb, legföbb boldogságát abban leli, ha kedvére 
lustálkodhatik, (ebben egyébként vetélytársa az olasz 
lazzaroni, akinek szintén a doJce far niBnte, - az édes 
semmittevés - a legfőbb boldogsága) ennek természetes 
folyománya azután az, hogy miután nem dolgozott 
semmit, nincs is semmije s a megélhetéséhez szükséges 
tárgyakat attól ves!Zi el, akinél az.t megtalálj a. Becsület, 
tisztesség, haza, állam, népének mult ja és jövője, szóval 
olyan fogalmak, amelyeket minden kultllrnép a leg
magasabb fokig ápol s amelyeket nagyrabecsül, mind
ezek, a czigánynáJ teljesen ismeretlen log-almak; ezeket 
nála a mérhetetlen lustaság, állatias éhség, érzékiség 
és eg.y kevés hiuság pótolják, ..Egyéb mozgató rugókat 
nem ismer és csak te�mészetes, hogy ezen összetételek 
eredménye nem lehet más, mint a más vagyonán való 
élősködés annak jogtalan elsajátitása által. 

Végül, ha számitásba vesszük, hogy a kulturembernél 
nem tehetségtelenebb czigápy azon hosszu évszázadokon 
át, amig amaz összes erejét és tehetségét magasabb 
czélok elérésére használta fel, ősidők óta minden tehet
ségét éll tndását annak a czélnak az elérésében meri tette 
ki, hogy miként lehet megélni más embemk költségére: 
mindenesetre megértjük, hogy e téren oly teljesitmé
nyeket mutatnak, amelyek más halandó előtt mint 
lehetetlenségek szerepelnek. (Folyi. köv.) 

, , ALTALANOS ISMERETEK. 
H. Sándor czár és a vessző. 

Röztudomásu, hogy Oroszországban óriási a kOl'J'upüz.ió, 
a minthogy az is általánosan ismert dolog, bogy t, 

][orrujlezió polypkarjai egészen közvetlenül a c.�ál' kör-
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leményi IIIlhály·nál szerezhető be Blldapesleo, Klrály·ulcza 58. 8Z. Mind ... hang .... rr61 ktlllla árj .. gy.ék loér ... d6. 
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nyez téig merászk (Inek, sőt itt még buj ábban tBnyé
szik, mint egyebütt, mert ott a hatalom árnyékában 
szinte biztosabban érzi magát és nagyobb hatáss:�l és 
sikerrel operálhat. Eleven példa erre egy a korábbi 
ev ek történutéből nemrégiben napviligra jött história, 
a mit csak a legnagyobb kételylyel kuli ene fogadni, ha 
véletlenül nem a legjobb 's legmegbizhatóbb forrás
ból származott és került vol ua napfényre. 

Báró Koby lkov, néhai II. Sándor czár egyik legkedvel
tebb kamarása és bizalmasa, örökit.ette meg memoirjai
ban a dolgot s így kétség se ferhet a história igazsIágá
hoz. A 70-es é"ukben, röviddel az orosz-török hábOl'Ú 
kitörése előtt, történt, hogy Pétervárott egy uagy pénz
hl1misító baudát lepleztek le és tettek artalmatlann,á. 

A pompásan megszel'zett és az egész ezál'i birodal
mat behálózott banda központjában pedig mint 1'őor
ganizl1t.or - az II Nelidov tábornok szerepelt, a kinek 
európai hirü neve volt s a ki a Krim-háborúban dicső
ségesen verekedett és többszörös kitüntetéshez jutott. 
Miko)' mindez rábizonyult a tábornokra, a czár kedvelt 
tábornokát kilökte udvarából s a biróság kezére ecdta, 
a mely a lefolytatott tárgyalás után őt polgári jogai 
elvesztésére és Szibériába való depork'Í.lásra itélt . A 
tábornok felesége minden követ megmozgatott hogy 
urát megmentse; ám a czár hajthatatlan maradt s azt 
mondta, hogy bár Nelidov egyik legkedvesebb embere 
volt, mégis a történtek után szabad folyást kell enged
nie a törvénynek máI' csak azért is, hogy példát sta
tuáljon a jövendőre, nehogy közvetlen ltörnyezetéből 
esetleg mások is megfeledkezzenek a becsületről los a 
tisztességről és nehogy a közönség a czárt, mint a 
törvéuy legfőbb őrét, részrehajlással vádolhassa. Ekkor 
a tábornokné barátaitól azt a tanácsot kapta, hogy 
segélyért forduljon a czár kabinetirodai titkáráboz,. az 
éppoly ravasz, mint pénzsóvár Abramovitzhoz. 

A tábornokné sietve megfogadta a jó tanácsot és 
Abramovitz meg is igél·te, sőt S'zavát adta, hogy Neli
dov tábornokot megszabadítja - százezer rubel bonoJ'á
ri um ért. A tábornokné a pénzt deponálta az egyik 
pétervári bankban, a mire ő maga diktált le egy ke
gyelmi kérvény t a tábornoknénak, a mit azután sleMe 
terjesztett be a czár elé, a ki a kérvény t magánál ·tar

totta s némi töprengés után széljegyzettel látta el elin
tézésüL A czár nehéz harczot vivott a lelküsmereté-vel, 
mikor egyik régi és kedvelt hive és hős katonája sorsá

ról kellett véglegesen határozuia, de végre is a köte

lesség győzött személyes érzelmei fölött és a tábornok 

sorsáról kedvezőtlenül döntött, odairván a kérvényre : 

« szabadlábra helyezni nem kell Szibériába deportálni." 
Abramovitz, mikor a czár jegyzetét meglátta, eleinte 

kétségbe volt esve, de utóbb mégis megtalálta a nyit-

ját, hogy adott szavát állhassa s a tábornok megmen
tésével a kikötött .százezer rubelt bezsebelhesse. Evég

ből egy kis hamisítás sal élt s a czári széljegyzet máso
dik szava után egy markáns vesszőt irt be, a mikor is 
a czári elhatározás ilyenformán szólt: «szabadlábra he
lyezni, nem kell Szil.Jél·iába deportál ni. " 

A czár parancsa szent; Nelidovot nyomban szabad
lábra belyezték, a ki azután már másnap jelentkezett 
kihallgatásJ'll a czál'nál, hogy a kegyelmet megköszönje. 
:Mikor pedig a ez ál' elé került, az uralkodó szörnyen el
ámult, egy ideig szólni se tudott a meglepetéstől, majd 
felkiáltott, hogy itt tévedés és hamisítás történt. És 
nyomban maga elé rendelte a titkárt, hogy felelősségre 
vonja. Abramovi('z el �'olt a dologra készülve s a leg
nagyobb nyugalommal járult a czár elé, a kinek elébe 
terjesztvén a széljegyzettel ellátott kegyelmi kérvény t, 
előadta, hogy ő - mert a ez ár nyilván tévedésből 
hagyta ki - bátorságot ,ett arra, hogy bejavítsa a 
jegyzetbe a véletlenűl kimaradt vesszőt. 

Az első pillanatban a czár dühöngött, maj d rövidesen 
megnyugodott és szinte gyermekesen örült kedvencz 
tábornoka megmentésén ek, úgy hogy Abramovitzra se 
haragudott meg és nem is tett neki szemrehányást 
De hogy a czáJ' mégis sejtette, hogy titkára nem ön
zetlenül és nem becsületes jószándékból cselekedte meg, 
a mit tett, az kiviláglik abból, hogy az audienczia után 
Abramovitzot a ezár alaposan lehordta, majd gúnyos 
mosolylyal azt kérdezte tőle, hogy mibe kerül nála egy 
vessző. Ezuttal tehát a czár Nelidovért egyszer elnézte 
Abramovitz turpisságát, de a jövőre szigorúan eltiltott 
minden czál'i kézi.raton való kOl'l'ektw'át, odatevén e 
tilalom mellé azt a hangsulyozott fenyegetést, hogy 
isméLlődés esetén Abl'amovitz kerül - és pedig ment
hetetlenül - Szibériába. 

KÉPEINKHEZ. 
Honvédhuszárok 1500 méter magasban. 

A költő erősen állit j a, hogy: It • • •  a huszár ha ele ik, 
lóháton száll a hetedig menyországba,,! Azok a hon
védhuszárok azonban, a kiket a jelen számUIlkban 
közölt képeken láthat az olvasó, valamiként a 1Mbatat
lanul, de bizonyára a közelben tartózkodhato társaik 
is nem azért, mentek fe l mú,r most aLua az 1500 m. 

magasságba, mint,ha a mt'nyországba vezető hosszu ut.at 
akarnák ekként már jó előre megröviditeni, hanem bi
zonyosan azért, mert ott valahol, talán éppen annak a 

bizonyos 1500 m. magas hegynek a tulsó oldalán, 
ellenség fészkelte be magát é ezt iparkodnak Olinan 
kiüzni, vagy legaláLb is fékentartani. 

Szántó Lajos gépföraktára Szegeden 
............ Z.ótér-bérhá., Váro.hán. m .. U .. tt. (Rákóod lova. nobrával .... mb .. n.) ......... ... 

Csendőrségi fegyvergyári kerékpárok. Csendórségl dlszvarr6gépsk. VIIághirU tunélkUII pathéfonok. VllághlrO tus 
gramofonok. Lemez uJdonságok, kerékpár felszerelési czlkkek, gummlk, villamos zseblámpák és elemsk f6raktáros&. 

Csekély havi törlesztés! • Képls f6áríegyz�kem díjtalan! • Csendőrség I Urak legkedveltebb bevásárláli helye. 
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Nem uj dolog ez a bUSZ(ll'ok előtt. Hiszen eltekintve 
attól, bogy mostani ellenségeink mindegyike ilyen ma
gas begY8ég kkel boritott terüllIteken áll v"lünk szem

ben, a huszárok ŐSO, a vit z lIáry J,j,nos, valamjkor a 
:30 éves bltborúhan, néba-nl'ba szintén ilyen magassá

gol,ban kergeMe a burkllRt meg a francziát .. S bár még 

IlldtOr lll'm volt [\ husz'\,rnak egyebe, csak egy 
sv.ál lmrilja, meg a kovlÍs pisztolya, mégis győzött. Még 
jobban győ7,heinek os győznek is a mostani bU8zár
jaink, mert a mi nt a kép�ken hí,ibaM és az l\lattuk 
levő magyar!t7.ó szöv gből kiveb W, a teknika különféle 
proiluctumai: ,lrútltötélpálya és gépfegyverek á llanak 
rondelk zésükre. 

Szüksog va,n alTa mind 3, II ttőn; ott a magasban. 
Előbbi azort kell, bogy It já.rbatatlan, mély szakadékok
kal lválasztott hegycsucsokat egymással összekösse, 
emhe'ruek, lónak a rajtok vllló közlelledést megkönnyitse. 

élelmiszerek és municzió pótlását lehetővé tegye és 
meggyorsitsa . Bizony sok belyen ugy van az, bogy a 
buszár meg a lova a drótkötélpálya szállitó kocsijában 
n'pül feljebb és feljebb a menyország felé, az örök bó 
és jég birodalmába. Hogy pedig az ottani feladatok

nak megoldását és sikerét biztositbassák, gépfegyvere
ket visznek mago kkal és ezek baláltoBztó pergőtüzével 
ritkitják meg az esetleg erőszakoskodó ellenség egymást
követő sOJ'ait. 

HIREK. 

bátrafelé fordult és egy gyors mozdulattal a járőrre 
vetette magát, mire mind a négyen a jáJ:őrrel dulako
dásba kezdtek. Oláh őrmester k3Jldját sikerült a czigá
nyoknak batalmukba keriteniök, a melylyel azután a 
járőr mindkét tagját összevagdalták. Midőn már ugy 
az őrmester, m int a népfölkelő összeesett, II járőr szol
gálati fegyverév l Demeter népfölkelőt basba lőtték, a 
ki azonnal meghalt, mig Oláh őrmestert a bal lábszá
rán ós jobb kézcsuklóján meglőtték és rajta sulyos 
sebeket ejtettek. Demeter népfölkelő hullája a nagyze
réndi hullabázba, a sulyosan s!>besült OIáb 2. oszt. 
őrmester pedig a gyulai kÓI'bázba szállittatott. A mene
l(ülésben lovő tettesek kézrekeritésél'e Takácsy Dezső 
főhadnagy parancsnoksága alatt 40 főnyi legénység a 
helyszinére kirendeltetett. 

.. . . " 

KULONFELEK. 
Meddig tart el a szén P A világ széntermelése az 

utolsó negyven év alatt megnégyszereződött: negyed
miliárd tonn áról egymilliárd tonna fölé emelkedett. 
Ebben a tBrmelésben az U. S. A. (Ejszakamerihi Egye
sült-Államok) annak negyven százalék'Lt produkálja, 
mig Angliára 20 százalék és �émetországJ-a 20 száza
lék esik. Mig a hetvenes években Anglia széntermelése 
képezte a felét az egész produkcziának, addig 191G-ban 
már csak egynegyedét termel i az eg6sz világénak. A 

nyolczvan as Bvek elejétől kezdve a széntermelésben 
az egyes államok a következő eröfeszítéseket tudtál, Adományok. Legutóbb a következő adományok foly- produkálni 1910-ig: Anglia 150 millió tonnáról 2G8 

tak be hozzánk; a vak katonák javára: Gál József millióra, Francziaország 20 miUióról 38 millióra, Német
érseklljvári örs beli őrmestert 'l 188 korona 35 fillér, ország 53-ról 222-re, Magyarország 2-]'ől 9-re, Ausztria 
Végb Jáz ef őrmestertől 11 korona 80 fillér és ft bártfai 14,ről 38.ra, Oroszország 3-ról 24-re és az U. S. A. 
csendőrör től 22 korona; a katonai özvegyek és árvák 64-ről 450-re emelték termelésüket. A legnagyobb szén
javára: Balázsi Lajos 2. oszt. őrmester gyüjtésének fogyasztó nagyiparos államok közül az 1886-GO. és 
eredményeként, 81 koronD. Az adományokat rendelte- 1901-05. évek átlaga között az U. S. A. fogyasztása 
tési helyeikre jllttattuk. csaknem megbáromszorozódott, Angliáé csak egynegye-Gyűjtés. A m. kir. honvédelmi miniszterium Had- dével emelkedett, mig a német fogyasztás kétszerosére 
segélyző Hivatala arról értesiti lapunkat, bogy a cs. és növekedett. 
ki.r. 12. hadtest tábori csendőr osztaga, Sabesta Ottokár A «tanID>. Az ántánt-ujságok tlldósítói hónapok óta 
őrnagy paraucsnoksága alatt, az elesett katonák özve- azon fáradoznak, bogy az angolok pánczélos gépkocsi
gyei és árvái javára. a badsegélyző bivat,al 5322. számu jait, az ugynevezett tankokat a katonák valóságos ré
gyüjtőperselyébe J 3 L kOI'ona 59 fillért gyüjtött. mének tüntessék fel Bullecourt és Queant között sike-

Egy járőr leveretése. Oláb József 2. oszt. őrmester rült egy ilyen tank legénységéből két embert elfognnnk. 

és Demeter István népfölkelőből állott nagyzeréndi A tank-osztag rendszerint tizenkét pánczélos kocsiból 

örsbeli járőr április bó 5-én a gyulai országuton, az áll és ezek a kocsik egy vonalban hetven-kilenczven 

Ö i major közelében egy szekérre bukkant, melyen mét6r távolságban egym!stóJ, baladnak előre. A kocsik 

katonaruhába öltözött kóborczigányok ültek. A járőr a nem egyformák és az ellenség "birno és "női. tank 0-

négy férfit igazolásra szólitotta fel, de mert magukat kat különböztet meg. Az ugynevezett himek k�t hatfon

icrazolni nem tudták, Oláh 2. oszt. őrmester akként tos ágyúval és öt Lewis-gépfegyverrel vannak fol fegyver

i�tézkedett, hogy a négy czigány a kocsi első ülésén il kez ve, mig a nők csak öt Lewis-gépfegyvert hor�oz na,k . 

foglaljon helyet, mig a járőr a kocsi bátsó ülésére ült ,( A ptinczélko
.
csi� személyzete 

.. 
rendszennt egy tJsz�bŐl, 

s megparancsolta a czigányoknak, hogy az Ősi majorba kormányo��ol �s ,hat emberboI álL A vastag pánczelzat 

bajtsanak, bogy ott magukat igazoIba sák. Alig tettek nagyon kul�.
nboző. A foglyok �l�ondtá.k, hogy a kormá

fél kilóméternyi utat, az egyik czigány. azon ürügy nyosok legfobb gondja arra uanyul,
. 

bogy az ellen�é

alatt, bogy rossz az ülés és azt megigazitjo., felkelt., ges tüzérség tüze ne érbesse a harCZI szekerek oldalat, 
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mert ez a legérzékenyebb része az egész alkotmánynak 
és egyetlen találat elegendő a tank megsemmisitésére. 
A tengeri betegséghez hasonlatosan az angol katona a 
tank·betegséget i s  megismerte. Ezzel szemben a német 
katonáknál nem igen észlelhető a tank-betegség. A fog
lyok szednt megtörtént nem egyszer, hogy aránylag 
egé�z nyugodt gyakorlatozásoknál, többen koponyal'epe
dést szenvedtek a tank legénysége közül. Nem kell te
hát sok fantázia annak az elképzeléséhez. hogy milyen 
rettenetes egy tank valódi rohama. Annak, hogy a gé
pek megállottak és. tehetetlenül hevertek, többizben nem
csak a szerkezet volt az oka, banem az a körülmény 
is, hogy a vezetők a legénységgel egyiitt elájultak, 
vagy megbaltak az őrületes rázkódástól és zuhanások
tól. A pánczélos ko csik külső felépitésük tekintetében 
nagyon is különbözők, a mi ujabb bizonyiték arra, hogy 
az ellenség maga sincs megelégedve az eddigi konstruk
czióval. Az ujabb tankoknak nincs hátul kereke a 
kormányzásra és a kocsik irányitása inkább a kerék
ővek be- és kikapcsolása által történik. A foglyok azt 
is elmondták, hogy a tankok főhibája még mindig túl
ságos nehézkességükben van. Egyes kocsik, a melyek 
tényleg előre jutottak, háromszáz j ardos távolságo t 
félóra alatt tettek meg vonalaink felé, a mi természe
tesen éppen elegendő időt biztosított a német tüzérség
nek a j ó  találatokra. Az angol ujságok csodákat mesél · 
tek arról, hogy a tankok, milyen széles árkokon mász

tak át. Meg kell jegyezni azonban, hogy az ilyesmi 
csak rendkivül száraz időjárás mellett lehetséges. Nedves 
időben, a mi a következő hetekben is vál"ható a nyu
gati fronton, a pánczélos kocsik súlya alatt beomIanak 
az árkok szélei és a tankot kimozdíthatatlanul foglyul 

ejtik. 

Békés találmányok. Másfélék a béke boldog korának 

találmányai, mint a háborús évekéi. Abban a pillanat
ban, mikor kitört a háború, a mérnöki irodák és che
miai laboratoriumok egész sora abban hagyta azokat a 
kisérleteket, melyeket a békés polgárok használatára, 
kenyérkeresetére vagy mulattatasára szolgáló czikkek 
tökéletesítésére folytattak. Minden feltaláló elme a hábo
rús eszközök felé fordult és minden vállalat a háborút 
igyekezett kereset czéljaira kihasználni. Egész sereg fél
benmaradt találmány ismeretes a szakemberek világában 

és ezek a találmányok is a békekötés idejét várják, 
h o gy valóra válhassanak. A legérdekesebb találmányok 

egyike ezen a té,·en · egy párisi orosz mérnöke, ki a 

beszélőgépek elméletét vezeti egészen új utra, ha a 

béke alkalmat fog' adni reá. Mig az Edison elmélete 

alapj án készült beszélőgép a lágy lemezre veszi föl a 

hanghullámok által mozgatott tű megfelelő benyomá

sait, addig az orosz mérnök gépe tükl'ök segélyével 

ftlmre fotografálja a hanghallám vlÍJltozásait és a han

got aztán süritett levegőnek a filmre való reábocsa.! t á

sával éri el, miután a speczialis előhi vó ba mártott film 

kill őnböző mértékben vékonyodi k el, a bang er"je és 

modulácziói szerint. A klisék csiaálásánál ismert mara
tási eljáráshoz lehetne ezt leginkább hasonlítani, h a  
egyáltalán valami hasonlat jellemezné az  érdekes kisér
letet. A háború kitörése előtt pár hónappal mutatta 
be az orosz mérnök az első igy el készülL felvételt és 

nagy reményekkel néztek a további kisérl€tek elé, 
persze a háború véget vetett egyelőre a kisérI eteknek. 
Egész ser·eg ilyen találmány vár befejezésre, mert csu
pán azok jutottak a megvalósulás stádiumába, a me
lyeket egyuttal a báború is kihasználb atott. Mint pél
dául az a villamos hangjavitó készülékecske, melylyel 
a süket embereken akartak segíteni és j elenleg, átal a
kítottak repülőmotorok közeledésének j elzésére. 

Az ágyúcsövek élettartama. Egy nagy kal iberü ágyú kész!
tése rendes körülmények között 10-12 hónapot vesz igénybe, 
a cső valóságos élettartama azonban ehhez ..az időhöz viszo
nyitva, elenyésző csekélység. Az ágyúcső valódi élettartama 
ugyanis egyenlő a lehetséges lövések összes időt"rtalmaval, 

mert tulajdonképpen csak ez abnt az idő alatt van a cső 

szilárdságra nézve igénybe véve. Minthogy pedig egy· egy Jövés 

időtartama iJy nagy kalil)erü ágyúknál körülbrlül a má od
percz századrészével egyenlő q a l ebetséges lövé ek száma 
az óriási igénybevétel alatt a legjobb esetben sem éri el a 
hatszázat, ennél fogva a cső valódí élettuliama nem több 
öt-ha.t másodpércznél. Más szóval ez uJJnyit jelent, hogy 
ba az összeq lehetséges l övésekd egyfolytában lehetnők III eg. 
akkor az ágyúcsöv et hat másúdpercz mulva már njjal kel
lene kicserélni. A kiskaliberü ágyúk életl;Htama természe
tesen jóval hosszalJb. mert ezek aránylag niJlcsenck annyira 
igélJyhe véve. Egy 7·5 czentiméter s gyurstütellíből pl. 10.000 
lövés is tehető a nélkü l, hogy u cső használható.ága szen
vedne. 

Szerkesztői üzenetek. 
A szerkesztőség a �zo'gá'attal kapc.solatos kérdé· 

sel<re és névtelen levelekre nem válaSzol, kéziratot 

vissza nem ad, levélben pedig csak Igen kh étel�' oly 

esetekben válaszol, ha a válasz, kényes-égénél fogva, 

D3'ilvánosan meg nem adható. l{érjük enné�fogva 

olvasóinkat, hogy level eik kel bélyeget ne kllldjenek. 

19azság. Bonyolultahb vagyonjo�i kJra�seklJoll a7. (l6�L;�S 

reszletkörülruények tüzete!) ismerete nélkül nines lllúdunkba� 
felvilágoBit.l.st adni. Ilyen osetekben ügyvéd lauácslÍt kell kl· 

kérni, 

KOI'vics. S�á.l'DypaL'aucsllol\' hivatott ullnleni. 

195. Osnpán a tnngí,ninlézotekuól l bely"zett botétokro n'unt· 

kozik. 

Örl'l) nép/öll,elő. ](aszlot biAnyh,btln ".illő.z.dut llOW ""o· 

rozhoM bo. . 
Dunai esendől', A közeljovobol.l kedvozo ul goldlÍ.st ll,) Ol'. 

245. Illetékes. 
'I!)J7. 1 .  Nincs terv bo \Téve. lj, Ninct\, 3. N or:!" 
" i t aU,ozóIL A bnt:UóvGk k dHlZlJlL\D)'e lllindaznu 's �d ... \l'í 

é I j' ;terj'ecl kik 11 b úború t,lIrtnm& olut,t tl �8l mll1rBl'l4uo 
egy no n'e \..L • I 

téDyl erres oBoudörségi Bzúlgtílatbn u ídlnttnlL 
0 l  • 

, •  ' lb e l � I () I·ts j O r vosi bi�OIl,it\'(l t ly  uJ/I'P.IHll Ilii l:;Ull'-t\g-
� \.. e, {Il .-- " " , 

I .. . . t '  l ou 'edu' l " t o Vnlillsi b�(,llll)Ollt iJlll nldH_lulYH 
Ugyl1J1ll1BZ UI O L g .' '. .... . 
nin(ls. 

Szo'.\J"lmns lIépl. s1.1< V. Le�1tözel obbj Itll' •• ti.zti ,"oullo 

nJk,l,lWn.,yo,! kÓl'olmóL o)('\u.clh ld.jn. 
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HIVATALOS RESZ. 
SZEMÉLYI UGYEK. 

Legfelsőbb elhatározások : 

O császá.ri é� apostol i királyi Felsége kgkegye lme
sebben arlomlÍnyozni méltózLatoLt 

a kOl'OlUís e�iiöt éTilell1ke/'c",zt.d fL uilézsé!Ji é!'!} }), 
s�ala!J.ián : 

az ellenség előtt teljesitet.t kü l ön ösen ],öteleE:ség I Jű  
szolgaJatai el ismeréseül : 

Öcsöd i  Gábor J .  oszt. őrmesi erl1ek, az o l 'llzágos 
csendőris]wla, Harcsa János, P. Tordai Mihály aWrm es
tereknek, az I.� Balázs Péter al ő rm esternek , a I L ,  Tasz
tinger Mihály al őrmesternek, a III. , Bartha Ferencz, 
Weigert Ádam, V arga József II., Tatai Miklós alörmes
tereknek, a IV., Friedmann András alőrmesternek, az 
V., Izsák Farkas alőrmesternel" a VI. , Markulecf.l Sán
dor és Bereczki Dávid alőrmestereknek, a VII. szá.mu 
csendőrkerület állományában ; 

különleges alkalmazá ban teljesitett k itünő szolgála
tai elismeréseül : 

Wéber Sándor járásőrmesternek, a II., Göl lner Ká
roly járásőrmesternek, a IV. sz. csendőrkerületbea. 

Adományoztatott : 

a badrakelt seregnél : 

Ö császarl és apostoli királyi Felsége által erre fel
hatalmazott parancsnokság által : 

az ellenség előtt tanusitott vitéz magatartása el isme
réseül : 

az 1.  oszlályt. ezüst vitézségi érem : 

Tóth Lajos 2. oszt. őrmesternek, a VII. számu csendőr
kerületben ; 

a 2. osztályu ezüst vilézségi él·em : 

Mészáros· Gábor, Mucsi Fel'encz István , Frank Sl:ilvesz
ter alőrmestereknek, a II.,  Baróti J ózscf csendőrnek, 
VI. számu csendőrkerületben, Balázs Béni, Herczeg 
Áron, Péterfi József, Löveki Dénes, Kiss Pál Imre és 
Berzei Ferencz népfölkelőknek, beosztva a VI., Szabó 
József . III. tartalékos őrmesternek , beosztva 11 VII., 

Papp Fercncz II. ,  Tóth István IV. czimz_ ől'mesterek
nek, beosztva a VI. számu csenclőrkerülethez, Bándi 
Dénes 2. oszt. őrmestemek és Gyurgyán János vezető
n l·k,  a VII. , Tóth !6. Károly, Sós István al őrmestereknek 
Czinka György és Papp József vezetőknek , a VIII. számu 
csend őrkerületbcn . , 

it ul"unz vithsrgi él'em : 

üPI·a Fereucz, Bodor József csendőrölmel" a VII., 
'r ordai Sámuel alőrmestemek, a VIn. és Mickb eller 
Lnjos alőrmestornek, a VI. számu csendőrkerületben. 

Ideiglenes nyugállományban meghagyatik :  

K. Va rga József, V. számu csenclőrkerületbeli ideig
lenes nyugáUományu j árásőrmester, a megejtett új
ból i fellilvizsgálat a];lpj án, mint « rokkant, népföl

kelési fogyveres szolgálatra is alkalmatlan " .  
Választott lakbely : Szamosujvár. 

Okiratilag megdicsértettek : 

a m. kir. V. számu csendőrkerületí parancsnokság 
által : 

Palatinusz János járásőrmoster, Salamon FCl'encz, 
Torma Sándor, Nagy Lajos I. és Stegmann Károly -8.1-
őrmesterek , mert a tatabányai és fe lsőgallai bánya
munkások közt az 1 9 1 6. év folyamán megnyilváno lt és 
munkabeszüntetésre irányuló mozgalmaknak igen ügyes és 
ta.pintatos közbel épéssel, illetve a főczinkosok és föl
hujtók ártalmatlanná tételével elejét vették, miáltal az 
állam és a baderő, valamint magánvagyon elleni káro
kat elhári tották -, 

IJling Béla. 1. oszt ályu őrmester, mert egyik tiszti 
előljárójának betegsége alatt és bekövetkezett halálako r  
nemesszivü ragaszkodást és hűséges szolgálatkészséget 
tanusított úgy a beteg, m int annak családja iránt ; 

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

Koma József és Pekanov László :!. oszt. őrmosterek , 
Somogy vármegye területén már régebb idő óta gar'lz 

dálkodó fegyveres, veszélyes kóborczigánybandának nagy 
körültekintéssel, fáradtságot nem ismerő, ügyes és ki
tartó nyomozással tÖrtént leleplezése és elfogásáért . az 
általuk e lkövetett 23 rondbeli, mintegy 1 1 ,4·96 K I(ár
értékü betöréses lopásnak kideritéseél't. 

Magyar Köztisztviselök és "Uami Alkalmazottak Takarékpénztára 
Köztisztviselői kölcsönök 
törlesztésre. 

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

Előlegek értékpapirolrra. 
Osaládi házak és telepek 
létesitése. 

Budapest, 11111., Rákóczi-ut 7_6. sz. 
- Telef4IJn 153 -44. szám. -

Külfóldi pénznemek vé
tele és eladása. 

- - Sorsj ep eknek részletre és 
készpellzért va.ló eladása. Ala ptőke 2.000,000 korona. 

Ellugad u nk Letéleket lakarékpénztári kÖ03.'Vecskére. 1: <?I:r 
tah.aréJ{betéteh. után, m e l:veket hat hónapI [elmondós) Ido 
lekötése m e l l ett helveznelí. el  in tézetöuknél, GOm (h�ll) beteti 
kamatot fizetünl, (A tol{ckamatndó levon6sával . )2 .0!v l a ltal-ék: 
betét utáD, melyne! a bet«:yó.3Z 1: ponl�n.n jelzetL felmon.�ásJ 
idól ki oem kőLi, 51/!o,b (ot es fel) betet. kamatot 'Jzelunk, 
(A Wkekamal.dó lovonásávaL) 

Előlegel nyujlllok értékpapirokl"a, sorsjegyekre, vidékI lote
zct cl\ n��z\'éllyeire. 

Személyi kölcsönök el folyósiluuk kezesség melleU vagy Jel
zál ogos biztositék ellenébeu, j u t:ínyns ltn m a t te l el me l le tt 

Utalványok, Inlézvények é8 cheljll�k bBBzedó8ét elvliJln�uk 
igen mérséJteJt köl ls{·(.l"t'lt felsZfimilás.í vnl. 

Veszünk és eJudunk értel\pnpirob.at, idegen p6nzeket 

· 
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Nyilvánosan megdicsértettek : 

a m. kir. III. sZlÍmu csend őrkerületbeli parancsnokság 

'lillnl : 

Dánli János népfölkelő, azon bátor fellépéseért. h ogy 
,i l'�('ről egy szolgál atban állott járőr által üldözőtt 
lmtonaRzöl.evenyt üldözőb .. vette, azt egyedül elfogta és 
a j árörnek a bely, zinél'e való m egérkezéséig, más esz
l(ö� biányáb,\n, sltjiLl nad rágszijávltl megkötözve, ártal
matlanná tette é8 az odaérkezett járörn k átadta : 

II m. kir. V. számu csendőrkorületi parancsnokság 
tillo,! : 

Hurváth Sán tl or nép fölkel ő  őrmester, Magyari András, 
Varga Jozsef es Vagl Jenő népfölkelő tizedesnek, mert 
" ta,tabáu.fai és felsőgallai bányamunkások közt 1 9 1 6. 
ev folyamán Dlognyih ',ínult. s munkab szüntetésre irá
n�'áló m ozgalmaknali meggát lása, illetve a főczinkosok 
és fölbuj tók ártalmatlanná tételénél, j árőrvezetőjüket ' 
fáradhatatl an szorgal ommal és telj es o daadással támo
gatták ; 

a m. kir, IV. számu csendőrkerületi parancsnokság 
á Ital : 

Kulcsár Géza és Puska Ferencz népfölkelő szakasz
�ezetők, a Somogyvármegye területén garázdálko dott 
fegyveres, veszélyes kóborczigány bandinak ügyes, ki
tart.ó és fa radságot nem ismerő nyomozással történt 
,elfogása és a,z által uk elkövetett 23 l'endbeli betöréses 
lopásnak kideritése körül kifejtett eredményes közre
müködé ükért. 

Előléptettek : 

1.  os::::t. ő1·mesl eTJ'é .' 

1 9 1 6. él-i j ulius h ó  20-ával : 

Gartner Mi h ál.l' , II. számu csendőrkel'etbeli 2 .  oszt. 
,(jrmester ; 

1 9 1 6. évi október hó l l-é,el : 

Kovács István V., VIII. számu csendőr kerületbeli 
1. oszt. őrmester ; 

1 9 1 7. évi április hó 1 6-ával : 

Kovács Domokos és Szász Márton, VII. számu csendőr
.kerületbeli 2. oszt. őrmesterek ; 

2. osztályu Ő1'Iilesterré : 

1 9 1 7. évi április hó IB-ával : 

Kovács Gyula, Szekeres Ferencz, Sipos Mi hály, So
mogyi József L, DUl'gÓ János, VI. számu, továbbá Tóth 
..J ózsef II., Kele István, Márk Sándor, Mester Sándor, 
Varga János L, Sim ó Péter II. és Csutak Dénes, 
III. számu csendőrkerületbeli alőrUleste rek ; 

alől'lIwste1Té : 

1 9 1 7 . évi február h ó  20-ával : 
Berszán Péter, VII. számu csendőrkel'ü] etbeli ,ezetö ; 

1 9 1 7 , évi márczi uus hó 29-ével : 
Lakatos György, VI. számu osendőrkerületbeli yezető ; 

1 9 1 7. évi április hó l-ével : 

Bezsó Gyula, VI. számu csendőrkerületbeli vezető ; 
1 9 1 7. évi április hó 6-ával : 

SesBvity Dávid, II. számu csendőrkerületbeli csendőr ; 
1 9 1 7. évi április hó I B-ával : 

Szabó József VI.,  Szegcdi Ferencz, Bende Mihály, 
Konc� Sándor, Bencző István, László DéJ;les, Sütő Sán
dor, Acs Sándor, Nagy Mihály, Simon Sándor, Veres 
Mihály, Szőcs Nándor, Sárosi Pál, Kopacz;Eerencz, Zu
uor Ferencz, Kányádi András vezetők, Kovács István, 
III. , Sólyom György, Asztalos János, Lukács Ferencz, 
Budai József, Brassai Sánd or és Székely Ferenczcsend 
őrök, mindannyian a VII. számu csendőrketület állo 

mányában ; 
1 9 1 7. évi május hó l -ével : 

László János, Farkas István I. és Gá.spá r J ózsaf 
VI. számu csendőr kerületbeli csendőrök. 

................................................ • # r ,  • ! SZANTO J O Z S EF ! 
: 19 éve szállit kerékpárt, beszélő· i : gépet, varrógépet, gummi kat és • : felszereléseket az egész ország : 
: csendőrségének. Elismerő leve. : : leim ezerszámra vannak. - Pontos czim : : 
: SZEGED, VÁROSI BÉRPALOTA. : 
• • 
................................................ 

•••••••• 
A világ h 

- ká- i l
e
::���! v���� 2!:'K� CSod"! 
erős hang'U. 3 igaz vált6val 1 5  K. Egész zenekari : hangu 4 igaz váltóval 20 K. Erő. aczél htmguok 

i • 1 8 , 20, 25,40 K. Finom kétsoro. harlllonikák, há· 

i romsoros&k. gramatikuB hangnak ie készülnek. 

i Gramofon i 
: Csodásan 0.60, tlB'to. htmgu bo •• óI6gép 40 K, : 
• Dagy ,Union. szerkeze�l 50 K. - Legszebb : : hanglemezek az összes dalok., zanált, operák, • • tréfá. előadások stb. 80 tltf.-t61 4 K-ig, : : Javitási m9terem. • ! ÁrJegyzéket az ÖSB.!e8 hangszerekröl Ingyen kiild ! 
· , . 

: MOGYOROSSY GYULA : 
: kiralyi &Eabadabnazott haDgBZercYár : i Budapest, VIII., Rákóczi-út '71. szám. : 
................................................ 

·�V
-A-· -R-N-A-Y-�L-. �S-Z-E'-G-E�D�-ujo-nnan�re�Dds-zere-site-t1 -'. 

G és 13 ln ru szeles 
ezüst gallér sujtás, 
kard és kardkötö, 

valami n l  
csendőrségi nyomtatványok és felszerelési czikkek teljés raktára. 

Fels;terelési s;tükségletét igyeke;t;ték mindenki S ÜI'
gősen bes;tere;tni, l1�ert U;t wruk folyton d1·águ,llluk. selyem csillagok 

nal unk mir julányosan 
lle,zerezheLök, Nagy készleteink folytán nálunk előnyösen vásárolhat. 

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


