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A czigány. 
11'/" ' . • .  l . I. 

Az L'!őlJh leirt \'etőhorgon kinil alJandoHn magavHI 
honI nl'bány kUl'Uzsláshol'. és gyógyitáshoz züksege. 
e,zközt. nmdyek kivétel nélkül hasonsz€m'i természe· 
tü�k. Rüliinféle zsiratlék és lJtljzal, hol termeszetes, hol 
pörkölt ,illtlpotuan, majdnem min elenko l' l'lőtnlálbatúk s 
ezek különösen a szerelmi bájitalok és pOJ'oknál j,it-

zanak nagyon fontos sl'.�repet. l\[inden czigánynál ta
hilunk egy mélunagzat elhajtó szert, amelyne), hatása 
úllit.ólag feltétlenül biztos; hogy ez miből "ll éR miből 
készitik az a czigányok kizárólagos titka,; mindenesetre 
érdemes lenne közelebbről megismerni, mert ha igaz a 
róla elterjedt hit, nkkor ez lenne az pg!lNlii/i sikeresen 
hntó méhmagzat elhajtó szer, 

Kenet és arzént i találun), il czigánynnl; ezeket 
azonban teljesen ártatlan czélokl'll, neyezetesen az 
arzént állatgyógyit.ú ra, a kenet patkány és egérirtásra 
'forditja, mely titúbbit a czigány mesteri ügyességgel 

űzi s az ilyen yaclásZ>1,tra már csak azért is könnyen 
ka.pható, me'rt a legjobb alkalmat szolgáltat:ia, számára 
a helyiségeket, és lakberendezést feltünés nélkül kikém
lelni. 

Gyilko sághoz sem a.rzént, sem kenet, sem más ha

sonló mérget nem használ. Ha valakit méreggel akar 

eleme zteni, akkor csak az általa ismert, feltétlen hatású 
«Dry" (dri-nek és drei-nak is neyezik) mérget alkal

mazza, Ez a legborzalmasabb méreg finom, bal'llásszínü 
por, a melyet egy gomlJafaj (aspergillin) magporából 
áUitanak elő. A port langyos italban adja be áldozatá
)lak. A por alkatrészei odatapadnak a nyálkahártyákra, 

rendkivül rö>id idő alatt 12-15 hüyelyknyi hosszuságu 
zöldessárga gombaszálak képződnek, a melyek tüdővé
szes lázt, köhögésI., vérhányást idéznek elő s két-három 
hét mulya az áldozat kimult. Mihelyt a halál beállt, a 

gombák is elhalnak, szétfoszlanak ugy, hogy röviddel a 

halál bekövetkezte után a mérgezés nem állapjtható 
meg. Igy iIja le ezt a rettenetes mérget és annak batá

sát elassen Sándor törvény zéki főve gy ész. 
Érdekes megfigyelni, hogy miképen viselkedik a czigány 

kikérdezések, vagy birói kihallgatások alkalmával. Min
clentlk<Jlötn i métlem, hogy a czigány t ismerni kel l . 
mert máskülönben sohasem igazodunk el a helyes m e
derbe. A czigúny és más embertársa közötti különb eg 
igen nagy s mennél jobban tanuljuk megismerni ezt il 
nJÍnclen izében csodálatos népfajt, annál jobban kéll 
ilzon c,oclálkoznunk, hogy egy faj, amely annyira kü
lönbözik a többitől, miképen tal'thatta fenn magát az 
ő "atl eredeti égeben a mai mindent kiegyenlitő időben 
és Imltunilt OJ'sZ>Ígokban. 

Kikérc1ezésnél vagy liihallgatásnál eleinte félénk, u,a

tos, bizonyo fokig tapogatodzó, de minden e etre ildo
mosabb u parasztnál. (Igy pl. Kavcnik "izsgálÓbirú 
megemliti azt a többször megállapitott tényt, hogy II 

czigány sohasem köp a szoba padlójára, hanem f 1-
keresi a köpőcsészét s ilyennek hiányában végső e et
ben beleköp a - kalapj ába). 

A hozzáintézett kérdésre, - csak ugy mint a zsidó ee 

más keleti népek - előszeretettel vál aszol egy kenle" 
sel, mert igy ideje mn a dolgot a melyről szó van, 
alaposabban megfontolni. Ez annyira szokásává vá.lil;, 
hogy még arra a kérdésre is, hogy «hogyan hivnak 1. 
azt kérdezi, hogy "hát hogyan hivjanak egy szegény 
czigányt?ll, Ha kora után érdeklődünk azzal válaszol, 
hogy «milyen idős lehetek? .. vagy «mit tudom én, hogy 
mikor jöttem a világra? .. _ vagy ,ki mondhatta meg ntl

kem, hogy hány éves vagyok ? .. . Az előző büntetéseire 
\'aló czélzás gyakran felháborodá t és esküdözés! \'llIt 
ki belőle. ,,:.IIiért lettem volna büntetve 1" "Ki mondta, 

hogy büntetve voltam ?,) «Látott engem a börtönben? 
"Ugy nézek ki, mint a ki már büntet,e ,olt? .. 

Ilyen é ehhez hasonló kérdések özönéyel yédelmezl 
és bizonyit ja mult, jelen és jövőbeli ártatlanságát. 
Las acskán e]tün dezik a kikérdezés elején é zlelt el
fogódottsága, magához tél' s előtérbe jut nála a szem
telenség, az önhittség és a dölyf, a melyek eleinte v'g
nélküli zóáradatban nyilyánulnak , li melyet azonban 
legjobb kifogyni engedni, mert azzal, hogy ba rúszó
lunk a czigányra, hogy röyidebbre fogja a mondókrij,it 

éppen az ellenkező hatást érjük el, mert II félbeszllki

tás után pont, az elején kezdi a mondókájat ni neR rá 

H d·· h · k ' t t' t ' t és a többi hangszereket ált"Unosan 

ege ut, armow a , aroga o ,elismert _legjobb gyártm. s.áJlit. 
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hatatom, bogy ettől eltérjdn. Igen ajánlato és czélszarü, 
mindazt o mit a czi gány a kikérdeze8kor elmond, 
pap irra H'tni. Ilyen módon ugyrészt rajtac ipjük a vég
ltetellen fec. egesei közben önk�ntelenül kiszalasztott 
ell ntmont1l1 Rain , másrészt a mondottak leü'ása nyugta
lanit.ani kezdi R rövidehbn bZlllJja a mondanivalóját. 

Különö .. en nag�Tn nő a kikérdezéR vagy kiballgatás 

során a czigány hetyl,esége, ba nyugodt. hallgatag 

csendőrrel, vagy Yizsgúlóbiróyal áll szemhen : mert. ó a 

lllllJgatag embert ostoba, korlátolt t>mhernek tartja s 

annál jobban belejön a hazc1gRágokkal e ellentmondá
Hokl(al megsp ékelt szónoklatba. 

Beismerő vallomást fi czigány ugy zólván oha, ngy 

cSllk a legritkább esetben tesz. D azé rt azonnal észre

vehetjük rajta, bogy ba tuljál'tunk az. e zén é meg

g�'őztük bünössegéről. mcrt attól a p illanattól fogva 

f01bagy az addigi henczegö. Letyke mo<lorával, n.rösv.ö
rögni és siránkozni kezd. 

Sobasem szaba,d szem elől tévesztenünk az ő min

denkor megnyilvánuló naivitását a maly abban n}"ilvá 
nul meg nála, Logy ba meggyőztük őt arról, bogy ő_ 

köyetle el fl c elekményl amelylyel vádoljuk, akkor 

mM csak formail ag tagad , de egesz viselkedése magán 

viseli s kifejezi a bünösRég tudatát. A különhen min
denütt helytálló az a mondá,: "Ugy látszik, már be
ismered az igazat. kedves barátom. mert kezdesz go· 

romba lenni ! » a. czigányra éppen nem alkalmazbató 

nála annak az ellenkezője igaz, mert mennél inkább 

é zreyeszi, hogy ft csendőr tisztában y&n már lJünösse

gével s bogy az ra van bizonyitva, annál ildomosabb 
le z s annál jobb,m bagy iel a betyke, henczegő mo· 

donal és bizakodá sal. 

Dr. H. Gross irja., bogy hosszú vizsgálóbirói gyakor

lata közben c ak egyetlen egy olyan eSetre emlékszik, 

amikor egy czigány részletes, beismerŐ vallomást tett 
előtte. Egy bázaspár azzal volt gyanusitva, . bogy évek
kel azelőtt. gyilkosságot követett el. amelynél állitólag 
egy czigány is közremüködött volna, mint bűn egéd. 

Ez a czigány kevéssel a kérdéses gyilkoss,íg után. or

gyilkosságért életfogytig tartó fegybázra lett elitélve s 

már évek óta ,olt a fegybázban. Kihallgatá akor (éppen 

úgy, mint a báza pár) konok makacssággal tagadott ; 
,áltig azt hajtogatta, hogy nem ismerte sem a meg

gyilkoltat, sem a. gyanusitott házaspárt, ő egyáltalán 

emmit sem tud az egész dologról. Ott vetette el a 

- dolgot, hogy szerinte a tett elkövetése óta ok idő mult 

el, de arról nem volt tudomása., hORI' közvetlenül a 

tett elkövetése után igen bebató és mindenre kiterjedő 

nyomozás volt folyamatban a melynek alapján az egész 

ügy a legap róbb részletekig ki volt deritve. A mikor a 

ravasz és nünden hájjal megkent, furfangos vén czigány 
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ugy belekeveredett a tagadásba, hogy nem tudott belőle 

kiszabadulni s viszont a vizsgálóbiró elébe tárta a nyo

mozás í"ulódi eredményét s l'áolvasta a bünsegédséget, 
egyicleig Lallgatagon maga elé meredt, azután vallani 
kezdett. «Uram! én egy életfogytiglani fegybázra itélt 

szegény ördög ngyok ; azért az újabb dologért nem 

akasztanak fel s egy újabb életfogytiglani büp.tetést 

selU szabbatnak rám; az a bázaspár jobban akar engem 

berántani, mint abogy megérdemlem ; mindent elmon
dok őszintén ugy, a bogy történb>. S azután előadta 
igazsághüen az egész tényál lást - a mint később kide
rült - absolut biteles éggel s olyan dolgokról oktatta 

ki a "l"izsgá,lóbirót, a melyek ezt lélektani szempontból 

a legnagyoub mértékben érdekelték . 
A milyen mértékben különbözik a czigány embertár

saitól a fel urolt esetekben , épugy más elbirálás alá 
kell venni a czigány t testi tulaj uonság és lrépesség te

kintetében, különösen olyan esbetőség elbírálásánál, 

hogy ,-alamely cselekmény végrehajtása emberileg le
hetsége. -e vagy sem? 

Ált.alánosságban majdnem egész b iztossággal állithat

juk, bogy ezt, vagy amazt a cselekményt képes-e egy 
ember végbezvinni, vagy nem ? Ezt a czigányról nem 

lehet állitani : legjobb, ha mindenre képesnek tartjuk. 
Ugyanez az eset áll a távolságok elbirálásánál is. Ha 

azt mondjuk "K. községbe, feltéve, hogy az út, az irány 
pontos ismerete mellett, podgyász nélkül ennyi idő 

alatt lebet odaj ut ni, mig vi. zon! rossz időjáráskor. az 
ü'any Í meret e nélkül, terhes podgyászszal megrakodva, 

enn.fi idő kell az odajutáskoz . , ez a rendes b::tlarrdó
nál mértékadó lehet. de nem az a czigánynál. Jó, vagy 

rosz-e az út, ismerős, vagy ismeretlen-e a terepen, ter

het ,isz' e vagy nem. az !ökélelesen közömbös, mert IUl 
IlIUS:Új, hjbetetlenül rövid idő alatt teszi meg az utat 

s egyetlell egy akadályt ismer csupán, ez a: szél. Az 
összes czigányszakértők egyetértenek azon megűgyelé

sükben, hogy a ('zigán:- nem birja a sz ld s teljesen 

tebetetlenné válik, ba azzal kell szembemennie. 

A tolva j előszeretettel választja a lopás id jéül H 

vibaros, szeleS éjszakát; a czigány nem, mert oclujába 

bu\ik, mikor ez a balálos ellensége fűtyül. Ha mégis 

kénytelen szelcd időben vándorolni, sokkal több időre 

yan szüksége egy lít megtevésébez, mint más embernek. 

Ha egy bűncselekmény szélvibaros éjjelen törtent. fel

tételezhető, llOgy nem czigányok a ludasok. 

Bet.egség és szemEIdés tekintetében is különbözik a 

czigányembertársaitól. TéYedés volna feltételezni, hogy 

a czigány, a ki röviddel letartóztat.ása l�tán beteget 

jelent. szimulálna. Daczára annak, hogy az orvos nem 

is tud bizonyos betegséget rajt,a megállapitani, a czi

gány a fogságban beteg lesz, olyan su1yos btlt�g, mint 

'Csúz, Rheumlr, Koszuénv =�:�!� :����= (;::r::,;;I:.:�;::· 
amely sok ezer hálairat é. orvosi vélemeny szerin' biztos hatásu háziszer. - Eredeti tegely ,ü'a háhoru idejére 3·30 kor . 
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az alföldi ember, ba hegyes vidékre kerül, vag)' mint 
a vándoI'madár, ha ltalitlt.1ha tesszük. Í�vszázadokon át 
korlátlan Bzabads>Ígboz szokott. Jeinye nem birja mElg, 
ba attól megvonjuk, épugy nem kép os illegszokni II fog
ságban a neki idegBn ruházatot, étkezést s hilönöscn 
a reáel'őszakolt rendet; kedélyheteg, majcl testileg is 
beteg lesz s "gy jelentékeny százaléka előbb-utóbb el
pusztul a fogságban. 

A bűnügy kkel foglall ollókra nézve ugyelemreméltó 
éb fontos azt tudni, hogy a czigány t.estén ejtett seb, 
hihetetleniil röyi,l idő alatt gyógyul. (Erről alúbb �lé
hány gyal\Orlati e �tet fogok ismertetni. I. Ezt a 
tulajdonságot talán keldi őshazájából hozta. magával, 
erre vall több orientalistának az II mtlgfigyeléscn ala
puló kijelenlese, hogy t. keleti népek egyes törzseinél 
szintén igen gyorsan gyógyulnak a sebek. 

Dr. Beyer Sándor, az egyptomi alkirály voJt udvari 
orvosa, aki huzamos időn át a kairói kórház igazga.tó 
orvosa is volt, beszéli, hogy az arabokon észlelt gYó/gy
erő egyenesen bámulatos. Igy többek között látott egy 
már korosabb férfit, & ki munkaközben egy földszilites 
ház tetejéről oly szerencsétlenül zuhant le a házat kö
rülvevő keritésre, hogy annak három karója a férfi 
czombján áthatolt s a tnlsó oldalon még egy arasz
nyira. kimeredt. Miközben a kórházba szállitották, az 
ügyetlen és nem szakavatott szállitás közben a faszi
lánkok' még e1·ősebben roncsolták össze a sebet. S da
czára mindezeknek és aJ!lnak, hogy a kórházban a fer
tőtlenitő gyógymód aklwriban még ismeretlen volt, ezek 
a rettenetes sebek gennyesedés és sebláz nélkül három 
hét alatt begyógyaltak. Kétségtelen, hogy ott. az éghaj
lat is hozzájárul a seb gyorsabb gyógyulásához. 

Tesli fájdalmak iránt rendkivül fogékony a czigány 
s daczára ennek, ha kell, a legnehezebb sebesüléilsel 
képes tovább vándorolni. 

A halasi· vásártéren egy száguldó kocsi, a melynek 
lovai megbokrosodtak s egy czigány a kocsi alá ke:rült 
azt annyira helybenhagy ta, hogy eszmcHetlen állapot
ban vitték a kórházba, a hol a;!i orvosok egyhangulag 
kijelentettek, hogy a sérülések oly sulyosak; hogy �yó
gyulásukhoz legkevesebb négy-öt heti idő szükséges. 

A harmadik éj szakán a czigany az ablakon át megug
rott a kórházból el nem mulasztván magával vinni az 
ágyIepedőket. 

A gálszécsi járásparancsnok táviratilag j elentqtte, 
hogy az ottani járásban ide-oda csavargó, egyébként 
Azaron lalió Kolompár J. czigány, a kinél a j áről' egy 
lopási ügyből kifolyólag házikutatást tartott, egy óvat
lan pillanatban lekapta a mestergerendáról beretváj át s 
azzal előbb két jelentéktelen sebet ejtett a hasán s 
azutiÍJn a nyakát febnetszette. Sulyos sérülésével a jlkőr 

kocsin a nagymihályi közkórházba szállitotta. A jelen
tés vétele ut:í.n azonnal Nagymihályba utaztam, a hol 
a kórház főorvosa, Dr. Ch .... y legnagyobb meglepe
tésemre arról értesitett, bogy Kolompár aznap délelőtt 
a kórházi csikoB ruháhan szépen meglépett, holott or
vosi számítás szerint más halandó egy olyan tátoligó 
sebbel, mint a milyet Kolompár vitt magával, nem 
hogy járni, de még ülni sem tudott volna s a gyógyu
lásra - normálie viszonyolt között - négy heti idő
tartam kellett, Kolompár pedig gyalog tette meg ba
záig a több mint 20 kilóméteres utat. Mikor másnap 
a járőr visszahozta a kórházba s én ki h allgattam, mél
tatlankouva panaszkodott, hogy mit tartják őt itt a 
kórházban mikor neki semmi �aja s otthon munka vár 
reá ("munka)) alatt alighanem a jogtalan eltulajdonitás
sal kapcsolatos teendőket értette, mert tiszteséges mun
kával senki sem látta foglalkozni). Néhány nap mulva 
behegedt sebbel hagyta ej a kórházat Kolompár czi
gány. 

A Galicziában fészltelő Gnmanov czigány törzsnek né
hány vállalkozó szellemü férfitagja átrándult a szom
széd Magyarországba egy kis prédára. Zemplén vár
megye felső részének varannói és sztropkói járásait 
végigszáguldva, amit lehetett: kocsit, lovat elloptak s 
vágtában igyekeztek vissza. 

A felriasztott örsök �gyik járőre nyomon üldözés 
közben annyira megközel�ette a czigányokat, bogy mi
után azok a megállitást czélzó, fenyegető, többszöri rá
kiáltás daczára sem voltak hajlandók megállani, egy 
eredményes lövést adhatott le reáj uk. A lövedék a tár
saság vezérének: Gumanov Péternek (mell ék neve : bí
dangero = a fogatla,n) térdkalácsát zuzta szét. 

A járőr a homonnai kórházba szállitotta a sérült 
czigány t, a hol az orvosok azonnal amputálni akarták 
a lábat, mert különben üszkösödés lép fel s ennek fel· 
tétlen folyománya a halál. A czigány azonban élénken 
tiltakozott féllábának ilyetén önkényü eltávolítása ellen 
s miután a mütét csakis a beteg beleegyezésével hajt
ható végl'e, az orvosok lemondtak a betegről. 

Ötödnap éjszakáján egy szekér állt meg a kórház 
kapuja előtt; két czigány leszállt róla, bement a kór

terembe, felvette Oepedő től) a sérült czigány t s a holtra 
rémült'ápolónők néma bámulása mellett kivitte. kocsira 
tette s ugy el-kihajtatott Homonnáról, hogy csak ugy 
porzott az út. 

Félévre rá szerencsém yolt i, mét a bidangeróval 
liivalal@san találkozhatni; igaz, biczegett egy kicsit. de 
a s"jál lábán, egyébként pedig makkegészséges volt. 

(Folyt. köv.) 

BEGEDÜ BARMONIKA GRAIIOPBON 
. .  rem�k fels"erelé •• el 10 -12::'1:;-20 lrorona 40-:;0-60--70 korona 

10-12-15 -20 korona finomabb 2 lorOI 30-40-50 kor. legfln. Bozél dramGuerkezettel 

a legjobb minőségben az 8g:ész országban elismert els6raDgu magyar hang8lertelepen 

leményi lIIihály· nál Bz:erezbető be Bndapestea, Király·ntcza 58. sz. 
IIUnda .. hang .. erriil külöa árjegyoék kérend6. 
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. , AlTALANOB 
ISME:RETE'K. 

Niul'S SeUlllli új a uap ala.tt. 
Egy angol uj ság, a midőn arról ir, bogy bizony 

Angliában sincsenek bővében a papirnak, érdekes dol
got elevonít fel, moly viszont csak a moll"tt tanúsko
dik, bogy nincs emmi új dolog a nap alatt, még a papir
szükség sem, 

Az eset, melyet 8, lap az alábbiakban ir le. az ameri
kai Missouri-államban levő Yicksburg városban tÖrtént 
J 863-ban, Észak - es Délamerika között tombolt a bá
ború. Graut tábornok az északi sereggel Vicksburg 
előtt. állott, a melyet már rég ideje egészen bekerített. 
Az ostrom tllr,tt csakis a szerke szt ő es kiadó lelemé
nyessége tette lebetőyé, bogy a (,Da,ily Vicksburg 
Citizen<l még megjelenbetet,t, Auyagot egyáltalán nom 

kapba,ttak. A papirost már mind fölhasználták. 

Az agyafurt kiadó ekkor arra a gondolatra jutott 
bogy a tapéta belső oldalára nagyon szépen rá lehet 
nyomatni az ujságot. YicksbUl'g ostromának utolsó nap
jaiban a legutolsó számokat csakugyan' erre .a tapétára 
nyom ták, Az utolsó szám 1863 julius 2-án jelent meg, 
s két na,pra rá Grant tábornok diadalmasan bevonult 

a városba, A «Daily Vicksburg Citizen" utolsó számá
nak egy példányát a város muzeumában őrzik. A bátsó 
fele vilá.goszöldes, sárgás minta, a másik oldalon van 
az ujság szövege, nagy kvartalaku négyolda.lnyi terje· 
delemben. A négy oldalon van több üres bely is, ám a 
szöveg. között azért sok érdekes dolog akad. Lerajzolja 
a fok nélkülözést, de rnegvigasztnlódik, b0gy "a mig 

kövér szamárbusunk van, belyzetünk még nem olyan 
rettenetes» ... 

A jó ujságiró mindenáron föl akarta vidítani olvasóit. 
Szükség is volt rá, mert mint az égyik hirecskéből 
olvasható, egy font liszt 5 dollárba került. Bár az ágyú 
egyre dörgött, 8Z élet folyt tovább, legalább ez a 'szám 
valami esküvőről II d biri, és az iró négy verssorban 
adott kifejezést ezen való örömének. 

Az utolsó szám két legérdekesebb közleménye a vezér
czikk és az utolsó czikkely. 

Az első igy kezdődik � «Mondjik, hogy a nagy 
Yankee-Ulysses, az úgynevezett genera lisBzimusz, másik 
nevén Grant, azt tervezi, hogy a legközelebbi vasárnap 
(julius 4) Vicksburgban ebédel és iti ünnepli meg a 

napo\.. Valaki a'zi kérdezte erre, vajjon nem hivoá·r 

meg a mi j obnson táborookunkat is erre az ebédre, de 
Grant azzal felelt, bogy ez csak egyetlenséget okozna 
és apasztaná az ennivalót. A jó fiúnak mi csak azt a 
közmondást idézzük az emlékezetébe, bogy először 
meg kell fogni a nyulat, míelőtt megsütbetnők, a mi· 
vel csak azt akarjuk mondani; bogy előbb vegye be a 
virost mielőtt itt akarnlt ebédelni.» 

Említettük már, bogy az utolsó szám nem telt meg 
egészen szöveggeL Ezt a lyukat az északi sereg egyik 
katonája ügyes tréfára basználta föl, �ert Vicksburg az 
ellenség kezére jutott, mielőtt a lap a snjtót elbagyhatta 
voJna. Ez a tréfás katona a lapot még egyszer beté
tette a gépbe, de megtoldott szöveggel. Jól megcsip
kedte a vezérczikket 8s a következő megjegyzést füzte 
hozzá: c' Két nap alatt 80k minden ' történbetik. Az Unió 
zászlai most már Vicksburg Calain lengenek. Grant 
tábornok csakugyan megfogtIl a nyulat és julius 4·én 
itt ebédelt-. A «Daily Vicksburg Citizen" szerkesztője 
�kiszerkesztődött<l, a tapétaujság nem jelenik meg többé, 

mert utolsó számát nyomták - ezeknek a záró sorok

nak kivét�lével - Vicksburg ostroma allltt, Nem kételke
dem benne; bogy ez az ujság rendkivüli külsejével érde
kes emléke lesz a késő nemzedéknek. Il A ki e sorokat 
irta, nem tévedett. Csak három példány maradt ebből 
It s7ámból, a melyből egyet 500 dollárel't adtak el nem· 
reg ogy árverésen. 

. 
KÉPEINKHEZ. 

Roham-járőrök munkában. 

Valamikor a Balkán·báború idejében, majd később a 

világháború elején, mikor badseregeink Szerbiába be
nyomult'llk, hallottunk már a hézigránát hllsznáJatáról, 

csakbogy akkor még leginkabb a komitácsik, majd eze
ket utánozva a nyugati barcztéren II frllnktirőrök basz
nálták ezeket a könnyen kezelhető és a közelbarczbaI\ 
igen batásos pusztitó eszközöket. Még pedig igen sok

szor orgyilkosok módjára basználták, amennyiben ke

zeiket feltartva, megadást szinleltek és mikor az ők�t 
meglep ő támadó csapatok lefegyverezésük és elfogásuk 
czélj ából feléj ök közeledtek, váratlanul kézigránátokka 1. 
fogadták őket és nagy pusztitást vittek véghez sOl'aik
ban. Azóta már általános barczieszköz leU fl kézigrá. 

nát basználata mind a két részen és minden barczté·· 
ren és a mint az egyidejiileg közreadott képekről és a 

hozzájuk füzött pár szavas magyarázatból is kivebető, 
rendesen a támadó rollam- járőkök használják olyankor" 

miko.!' a szembenfekvő ellenséges fedezékből ki akarjá,y: 
vetni az ellenséget. 

Olvasóink közül sokan személyes meggyő ződésbŐI, 811 

ittboniak pedig leirásokból tudják, bogy a két lIensé,· 

ges fedezék nem nagy távolságra, van egymásboz, SŐ'h 

egyes belyeken annyira közel vannak, bogy erőskaru 
emberek már a Jedezékből átdolJbatják kézigrá,nátjltika·� 
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az ellenséges f�dezékbe. Ha pedig ennél távolabb van 
az ell nség,'addig kúszik előre a rohamra induló járőr, 
mig a kellő távolságot eléri, akkor az előre ellrészitett 
kézigránátokat a, záró kupak egy csavaritásával műkö
desbe hozzák, maj d a puskatusához vagy valami kéz
nél levő kemény tárgyhoz (kőhöz, fához stb.) ütv", az 
ellenséges fodezékbe hajít ják és hirtelen lefeltliszuek. 

Az igy eldobott gránát, amint czélhoz ér, fel robuan 
S R, meliett, hogy a pel'gőt üzhőz basonló ropogással és 
Ilisebb·nagyobh, esetleg hahilos sérül'seket is okozó 
töltelékéntlk szétrobbanásá\'8 l zavarba hozza és tétlen 

lehuzódásra készteti a megtámadott eLlenséget, a rob

banás nyomán felvetődő füst és porfel !Jő által még a 
kilátást is eltakarja és igy alkalmat ad a roham-jár

őröknek a,z ellenséges fedezék be való hirtelon benyo

mulásra. Ha aztán elég erős és sikeres volt a kézigrá
nátta.! való támadás, a továbbiak eldöntését rendesen a 
kézitllsiban basználható szuronynyal, puskatusáva l és 

fokossal - nem ritkán bicskával és fogakkal is -

végzik el az egymással összekeveredett ellenséges bar
czosok. 

HIREK. 
Czigány ok garázdálkodása. A csaknePl naponta meg

jelenő ujságbirek, még inkább azonban portyázó jár
őreink és az örsökön szlinni nem akaró panaszok bizo
nyitják , hogy a czigányok garázdálkodása az utóbbi 
időkben soha nem t,tpaszta.H méreteket öltött, Kiilönö
sen vH!nnerő�n ,iselkedtek ez év junius hó elején 
Nagyküküllő megyében, a hol Bürkös községben betÖrés 

utján mintegy 3038 korona értékü ruhanemiit, Dombos, 
Longodár és Felsőtyukos községekből pedig eddig meg 

nem állapitható ertékü ruhanemlit és éIulmiszert loptak. 

A szásztyukosi örs a nyomozást bevezetve, megállapi

tot,ta, hogy a lopásokat egy 2 1  tagból álló kóborczigány 
karaván követte el, kik közül az örs junius hó 3-án 
Efgy czigány t lelőtt" hármat pedig elfogott. A karaván 
többi tagjainak nyomozására a segesvári szárnyparancs
nok ság dr. Szücs István főhadnagy parancsnoksága 
alatt a segesvári szakasztól 74, a fogarasi szakasztól 
49 és az l. hadsereg tábori csendőrsége állományából 

l D főnyi legénységet összpontositott, a mely összpon

tositott legenységnek a környékbeli polgáJ'i lakósság 

hathatósan segédkezett a vakmerő czigányok üldözésé

ben. Ennek daczára mindössze négy czigány t sikerült 

elfognia. A többiek után a környékbeli örsök erélyesen 

nyomozúak. J unius hó 12-én délelőtt hét órakor Csáthy 

Lajos krasznokvajdai örsbeli 2. oszt. őrmester, örspa

rancsnoknak, Gagyvendégi községből, egy rabló czigány

karavánnak Gagyvendégi községbe való érkezését jelez

ték. Csáthy őrmester Kalas József népfölkelővel magát 

szolgálatba vezényelte és a czigányok keresésére indult 

s Krasznok-pusztán sikerült is a jál'őrnek a cZlgany
karavánt meglepnie. Midőn azonban a czigányok e 
járőrt megpillantották, a haladó kocsiról leugrálva, me
nekiilni igyekeztek, Csáthy őrmester a menekűlőkre 10 
lövést tett, a melyek Kolompár József szirmabesenyői 
illetőség li czigány t megölték. Négy czigány és egy czi
gánynö elfogva, egy ló, egy szekér és több bűnjellel 
az iJletékes hiróságnak átadatott, - Márkus Károly al
őrmester és Decsi Imre népfölkelőből állott komlói 
öl'sbeli járőr j llnius hó 12-én a Mánfa községhez tar
tozó hlelegmáni erdő részben pOJ'tyáz,a, egy öt főből 
állott, több rendbeli betöréses lopással alaposan gyanu
sitott kóborczigány karaviora bukkant. A czigányok a 
járőr! megpillanLVa, ősi czigányszokás szerint, futásban 
kel'estek menedéket, miközben az egyik czigány vadász

feg.1'verböl a járőne lőtt. A járőr fegyverét használ va, 
a menekülő czigány ok közül egyet agyonlőtt, egy czi
gánynőt elfogott, mig a többi három czigányfél'D.nak 

sikerült elmenekülni. Lecs György alőrmester és Sipos 

Gábor népfölkelő szakaszvezetöből állott megyesegyhá
zai örsbeli járől', június hó Hi·án délután 10 óra táj 

ban, id. Lole Mátyás, ifj, Lole Mályás, Lole l\Iiska 
Lole Julcsa, Farkas Erzsébet és ifj. Lole Julcsa nagy
kamarási illetőségü kóborczigányokat, a megyesegyhá
zai és kétegyházai uton kisérte. Kisérés közben az egy

mással összebilincselt id, Lole Mátyás és ifj. Lole 

Mátyás birtelen futásnak eredtek. Lecs alőrmc,ter a 
menekülök után hat lövést tett, mely lövések következ
tében mindkét menekülő czigány a helyszinen meg

halt. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Mennyit aludjunk 1 Gróf Széchenyi Istvánnak is az 

volt a véleménye a,z idő beosztásáról, a mi a szocziális
táknak, t. i. hogy naponként nyolcz órát dolgozzék, 
nyolcz órán át szórakozzék és nyolcz órát aludjék az 
ember. A szoczialista mozgalom is a három nyol
czas \'óhozatala mellett kardoskodik. A régi latin klasszi
kus ezzel szem ben ezt mondja: Sex horas dormire 
sat est juveni senique. Hat órát aludni elég !lataI
nak, öregnek. ) A hygienia tanítása szerint főleg a kor
tól függ az alvás idejének m<lghatározása. Az ujszülött 
gyermek majdnem mindíg alszik, csak akkor és annyi 
időre van ébren, mig szopik. 'l'ermészetesen egészséges 
gyermekröl van szó, klt fájdalom, vagy egyéb kelle
metlenségek nem zavarnak fel minduntalan álmából. 
A hal'madik-negyedlk héten már a szopási időn kivül 
is ébl'en van egy-egy negyedónira, a hetedik-nyolcza
dik hetben egy félórára, az ötödik hónapban pedig 
már ogy órára is. A második-harmadik életévben foko
zatosan mind kevesebbet alszik. Ebben a korban az 
egészséges gyermek éjjel l D - 12 órát, nappal 2 - 21,'. 
órát alszik. A 3-ik életéve t meghaladott gyer me IméI nap
pali alvásra nincsen szükség Négy-hat éves egészséges 
gyermeknek elég II órai alvás, Mt évesnek ID-H)I,., 

Szántó LajOS gépföraktára Szegeden 
............ Zeótér-bérháa, V.u-..há ••• eUett. (Bákóod loy .. .. ob ... ..:I .. e.be.,) ........... . 

C •• nd6rsógl fegyverqyárl kerékp árok. C ... nd6rségl dlozvarr6gépek. VIIághirU tU nél kO II pathéfonok. VllághlrU til. 
IIramotonoK. Lemez "Jdonsárok, kerékpir felszerelési czlkkek, gummlk, vlllam,D' zseblámpák és elemek Ur.kUro,., 

CHkéJy ha .. tIIrIesztk ! • Képes f66rjegyzéketll díjtalan! • Csend6rségl Urak legkedveltebb bevásárlál helye. 
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�iz eVésnek ? t/t-lO, tizenkét evesnék 9,  tizennégy 
evesnek 8 '/. oral, tlzenhat- huszéves egészséges jfjak
na,k :-: .óraI. Felnőtt egészséges egyénnek elég 7 _ 7 '/. órai 
alvás. Oregeknek fokozatosan több. Az ebéd utáni álom, a 
melynek sokan olyan el őszeretettel adj ák át magukat 
felnőtt, e�észséges egyénnek telj esen felesleges. Ellenbe� 
a ne�yedlk éven alul levő gyermeknek, továbbá aggok
nak es gyomorbántalmakban szenvedőknek feltétlenül 
szükséges és jóbatásu. A tulságosan sok alvás a testi 
fuukcziók renyhe�égét b ozza létre, külöuösen csökkeutő 
batással vau az emésztésre, l fokozza az anyag
cserét ,és külöuöseu elősegíti a zsirlerakodást, az elhi
zást. Artalmas különben azért is, mivel a hálószobában 
ba buzamosabb ideig tartózkoduak benne, megromlik � 
levegő. Kevés alvás, örökös álmosságot, renyh eséget, 
balvanyságot, ideges ingedékeuységet okoz különöseu 
gyengébb szervezetü egyéueknek. A reu-detlen alvás is 
á,rtalmas. Az ember� orgauizm�s ép voltát jeleutékeuyen 
be folya,solj a a testI funkczlOknak rendes befolyása, 
A mint az emésztőrendszer is szenved, ha a tápiálék
felvétel nem l(e11ő, megszokott időben és rendes adagok
ban történik, úgy az idegrendszer is, mely alvás alatt 
piheni ki magát, megsinyli, ha a pihenés nem ren
:lesen történik. A ki naponta egy bizonyos, megszokott 
időben fekszik le, a rendes körül..,;ények kÖZÖ lt  hama
rabb elalszik, nyugodtabbao, mélyebben alszik, tehát 
jobban ki is piheni magát testelelke, IIl.int a ki majd 
éjfél előtt, m ajd éjfél utáu vagy o, hajuali órákban megy 
aludni. Az alvásra legalkalma sabö_ idő természetesen az 
éjjel. Legmélyebben alszik az ember a közvetleu éjfél 
előtti és utáni órákban. Tehát felnőtt egészséges ember 
feküdj ék le este 10-1 1 között és aludjék reggel 5 - 6 
óráig. 

Postai furcsaságok. Egy párisi polgár nemrég egy 
levelet kapott, a melyet Madagaskárbau adtak postára 
és nemcsak a felvevő posta,hivatal bélyegzőlenyomatát • 

viselte, hauem látható volt rajta a belgiumi német 
posta bélyegzőjének nyoma is. A czimzett még most 
is töri a fej ét rajta : hogyan, mi�y kerülővel j utott el  
hozzá a világot látott levél ? - Am az a páriai uj ság, 
a maly ezt !!JZ esetet elmondja, még egy másik érdekes 
esetről is tud. Egy katoua két évi frontszolgálat után 
visszakerült eredeti állomáshelyére : Boulogue-ba. Mint
hogy a felülvizsgálata, a mely sérülése folytán vált 
szükségess é, huzamosabb ideig tartott, . a kaszárnyából 
átköltözött saját lakásába. Az illető katouai meghatal
mazott, a k i  helyette a postaküldeményeit átvette, 
ismerte a városi lakczímét s az érkezett leveleket ren
desen odairányította. Nos, egy napon csomag érkezett 
a. katona czímére, a mely csomag Uj -Zeelaudban ke
rült feladásra. A czímzett katouát azonban időközben 
végleg elbocsátották a katonai szolgálatból. Természe
tes ész szel nyomban arra gondolna az ember, hogy 
ezt a csomagot is fl. többi levél módjára a czímzett 
katona városi l akására küldték utána, mert hiszen 
azt ismerték a kaszárnyábau_ De nem így történt. A cso
magot egyszerüen visszaküldték Uj ·Zeelandba azzal a 
megjegyzéssel, hogy a boulogue-i katonai kerületben 
csakis katonáuak vau j oga a csomagot átvenni, mint
hogy pedig a czímzett most már nem tartozik a had 
sereg kötelékébe : ennélfogva mint polgárember a cso

mag átvételére többé nem j ogosult. 

A ))Lloyd)) eredete. A. viláJ� minden kikötőjébeu 
,
is

merik a Lloyd hajóit, a sokfele Lloyd-társulat Vllag

részek kereskedelm ét közvetíti s sEámtalan Lloyd czímü 

ujság van, a mely a börzéuek szócsöve, hiradója 8 

mégis akárhányan nem tudják, mii jelent ez a szó : 
Lloyd. j 774�ben egy Lloyd nevü ember telepedett meg 
a londom borze szomszédSá,gában, a boI kávéházat nyi
t�tt. A bör�e látogatói uagyon megkedvelték a belyi
seget s a ml kor 1 83�-bau a börze és a kávéház is le
égett, az uj börze épületéuek az emeletéu adtak helyet 
Lloyd kávébázának. Hajósok, kereskedők ezutáu j ó for 
mán csak Lloyd-nál, kávézás közben, kötöttek üzletet 
szerződ ést. 

' 

Szerkesztői üzenetek. 
A szerkesztőség a szolgálattal kapcsolatos kérdé

sekre és névtelen levelekre nem válaszol, kéziratot 
vissza nem ad, levélben pedig csak igen kivételes oly 
esetekben válaszol, ha a válasz, kényességénél . fogva, 
nyilvánosan meg nem adható. Kérjttk ennélfogva 
olvasóinkat, hogy leveleikkel bélyeget ne kllldjenek-

Sk. Az 1883. évi XIII. tcz. 45. §-ában, valamint az ,Utasitá 
sok a · m. kir. csendőrség számára. �72 és 273. Iapoldalán levő 
táblázat szerint a községi elöljáróság illetékessége alá tartozik ; 
ugyanezen utll8itás 10�. §. 7. bekezdéBe szerint azonban a szolga· 
birói hivatalnak is bejelentendő. 

P. p. Ideiglenes nyugállományban lévők a , N ősülési szabály
zat a m. kir. honvéd és csendőrség számára' 38. §-a szerint csak 
a csendőrkerületi parancsnokság ongedélyével nősülhetnek. 

Bizalom. Még bizonytalan. Néhány hét mulva. 

376. Ha okmányilag igazolhatja : kérje felülvizsgáltat,,"a előtt. 

K. J. Az ottani államépitészeti hivatal megadja a kért fel-
világositást. 

M. A keresztre való igényt előljáró kerületi pa.r,mcsnoksága 
állapitja meg. 

U M. 1. Ha. nyugdijat élvezett, boszá.mit, ha végkielégitést 
kapott, nem. - 2. Rendfokozat szerint különböző. 

R. J. Kérheti. 

1872. Ha hitelesen beigazolja, hogy a. 30 napon felüli meg
sz .. kitás nem az Ön hibája folytán jött létre, beszámit. 

l\iéhészet, Háború alatt ily tanfolyam fel41litása nincs tervbe 
véve. 

128. Ingatlan. 
188. Szolgálati ügy. 

Havasi. Nézetünk szerint nem. 

T. J. Az kapja meg, a ki a közzétett feltételeknek megfelel. 

J. N. Más á.l.tal feltett kérdes ro adott válaszunk álta,l"uos is-
mertotését csak közérdekü esetekben .szközöljük. 

M. g. népf. A vouatkozó legfelsőbb elhatározás kivételokot 
llem áUapit meg. 

O. J. A kinovozés napja a mérvadó. 
Almils. Szolgálati ügy. Kérdez.e meg örsparancsnokát. 

Oszlop. N em kitüntetés, hanem rendfokozat. 
VolhYllia. Nincs módunkban megállapitani. 

*** Kicsinyeskedése meUett is keuytelenek ,'agyunk uézetét 

osztani, bár bo keU IMnia, hogy nincs tökéletes A lkotás " földön. 

Fenyves. 1 .  Személyes jelentkezés a füparnncsnokságnál. 

2. Igell. 3. Tgen. 

777. Öreg esendŐ" . 1. Ninos megha,tározva. A les.erelés 

évszakától (idöjárl1sától) függ. 2. Igen. 3. Nem. 

H, örmester OOO. 1. Még nincs eldöntve. 2. Kivételesen igen. 
3. Igon. 4. Hivatalból történő ,'ezénylés útján. 5. Sorsjegye neDl 
uyert. 
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HIVATAI,QS RE SZ .. 

SZEMÉLYI UGYEK. 
I 

Legfel�őbb elhatározások : 

Ö csá�zári é� apostoli királyi FelR<'gp I�gkegyelm ,
s�bben l renddni mé1tóztatott, hogy 

a legfelsőbb dicsérő "li meré6 uj ólag iudtul adassék ; 

'roth Kal mán Anrlrá" "gy hadseregparancsnok!!!\g 
zálla.m teri o zlályánál beosztott VI. B7.ámu cbendő:r

keríiletbeli c <:ndör. zázadosr..ak ; 

különleges alkalmazásban teljesitett kitünő Bzolgáll� 

tai eli meréseül ; 
VrábUk �fátyás, III. sz. csendőrkerületbeli cs�nrlő.r

rnagynak, c. endór. égi szemlélőnek ; 
adományozni méltóztatott ; 

a korQT/lw e:IÍ.·t érdemkeresztet a ,tiUzségi érelft 
s:-o la!Jján : 

az ellenség előtt teljesitett k iilönösen köteles'iégbú 
zolgálataik eli meré eül : 

Ko,ác Albert, • omogyi ándor, Balázsi Lajos IL, 
Rudic Károly alőrme tereknek, a IL, Arany János. Pál 
Jáno L alőrme tereknek, a Ill., Brorzkó Gyula. :llE:stl;r 
Mikló alőrme tereknek. a lí. é Miliez János alőrme, -

tereknek, a íIL :tamu csendőrkerüle ben ; 

különlege alkalmazásban telje iteU különö en köt�>
le- égbií zolgál8taik ellimeréseül ; 

Rácz Ist,án I .  oszt- őnn lemek, a YII.. • zücs Illés. 
�. o zl órme terek, 8 llL záma e"endőrkeriHet ben ; 

ll :  e;1Í I ér,lemke-re.szlcl a ui/Ji;>;égi ére,,, bzala:;jdn , 

az ellen ég tlllítt teljesitett különösen l:öteleöségbú 
szolg:\.1a 8ik eli;;meréseül : 

A1adic- Józser 1'- C�apo György c endőröknek, ll. 

lL ez. endörkerületben. 

A.dOmánY02tatott : 

8 hadrskelt seregnél : 

Ó C3Wári és apostoli királyi Felsége áltaJ erre fel
ha alma.zotr p&nmllmoksig által : 

az ellenség �lő tannsiiolt vi iz I1llIgatflrtá.>a eli.-
mere_eüI : 

Magyar Köztisztviselők és Áll 

az 1. o8ztdltyu ezüst vitézségi érem : 

Simó János aJŐrm. sternek, az I. sz. csendőrkerületben ; 

a 2. osztályu ezüst vitézségi érem : 

Miklós István alőrmesternek, Veres Lukács, Szegedi 
István és Gulyás József csendőröknek, a VII., Butor 
.JÓzsef alőrmesternek, az V., Franczíszczi Gyula alör
mesternek, a III. ,  Kovács István IV. alőrmef!tern.ek, a 
VI., 'furj anin János alőrmestern.ek, a IV., Mészáros 
Mihály II, �. oszt. őrmesternek, a IL, Molnár János 
2. oszt. őrmestern.ek, az V. és Székely Pál alőrrnester
nek, a llL számu csendőrkerű]etben ; 

a bronz viUzségí érem : 

Kazán J>árren és Lipos Lajos alőrmesterr,koek, az I .  
számu csendőrkerületben. 

Kineveztettek : 

a ro.. kir. belügyminiszter urral egyetért,fug : 

1 9 1 7. évi junius hó I ·ével : 

csen.d/fr tó rzJll7rlftcst erré : 

Karácson Józ ef I .  oszt. őrmester, az L é� Piliván 
Imre t .  oszt. őrmester, a VL számu csendőr]u;riílet 
állományábaIl-

Okiratilag megdlcsértettek : 

a m. kir. VI. számu c%ndörkerilleti parancónok.'!ág 
által : 

Albert János járásörmesler, Barok Józser l .  osrt őr
mester, Csúzár .Tános ég zalay h"tvi.n alőrmo;!ltuek, 
egy 9 tagból álló ,eezélyes kóborczígány-banriának -

köztiik f>gy fegyverc,s fegyen cZJ,zökenínynek - eltogá
sáért, az általnk elköw:tett 1lj rendbeli, mint.e,gJ 3,,f)iJ 
korona kárénékü lopásnak ÖgyloS, kitartó fis fáTád ág<JS 
nyomozással törlént kíderí�.A€ rt, nlamínt nyolcz or

gazdának kinyomozá _8 ,;: reljelentúeért : 
\" alkó István alőnne kr, öt és fél éV'í C<!�ndr,r.';gí 

zl}lgáJatí ideje alal: a közbiztonsági w)4Jálat terl;n ál
talá.ban, de kiiJönösen a hábol"lÍ folyamán minden irány
ban kíf(,i� t ha'iznos 15; erE:dm;,nyes mfik.ödl;�rt. 

XyilYánosan megdicsérletiek : 

lliTI:S Lajo, {,. Horni. b h án c!!éndörsigi fZl)J··: Jatra 
b-:osztott népJ'ölkelót., lI.'ff kilencz tagbói áJló "-t,ul,..., 
kóboreziganybaIlflának t:lfogá _II. �" az áltatnk .,Ikönt" " 

. AlkalmazoHak Takarékpénztára 
U · ...: _.......: _ _ l . ·  -1_· -k aO,u3L .. cStuol =0 110 
tönEli:téETh. 

r é s z v é  n y  t á r s a s á g  KőI.c!öMk lakMrlstiltáa 
eI15.;,r;en. 

E!.ölege_ érteqnpir ha. 
Családi ' � teep<:_ 
létci é-� 

B u d apest1 VII., R á kóczi-ut 76. sz. 

- Telefon t53 -44. szám. -
- -

Ala ptőke 2.000,000 korona .  
Ell .. betét€Ul �ti.ri tó�kir". l O � 

c��rél.bd.ite-k etjn. me eU1: hat . P te: O!(tndni, ÍII ; 
1.J..i>té5e me!klt bdTczne:k el iJniutn emd.  h, /bau beté!tí 
bm.atot!ut::án� n. tc.Uk;mnt:1; leTotri.si:"n! I�O .".. t.2k..:a.n:-,
be et . l! mdyntl . betn'Ő az 1_ pc>trtbm l:� �' _ f1Il 

• t ti -tL 5> ... len is f ) �<n Dl tJUlm 

(A '  . ' R!-

Kfilfú)dí Jl5=e'Uk Té>
tl3_� 6! fihdála.. 

_ .)�Jú:m nl �éa 
kiupem.ért való e:.ad.á2a. 
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mintegy 3::;1 HI korona káré rtékü lopasnak ügyes, kitartó 
eR fúrasz!6 n,l'O tlloz,í ssal törti'nt kideritése alkalmával 
t I I  nusi tutt erl'd mén.ves közremiíködes ükért . 

E161éptettek : 

1 ( 1 1 7 . é,i j u ni us Ilo l -';vel : 

Kocsi Imre �,  Fancsali Árpád Sándor, II. sz. csendőr-
1,�riUetlJel i rsendőrök. 

Lovaglási j utalo mdij ban részesittetett : 

II VI. számu csendőrkerület állományálJan : 

!lIorvai János alőrmestej' 3 db, Vaj da András 1. oszt. 
őrmester és Kimán József alőrme ter :l-2 db. ; 

a VIII. számu csendőrkerület állományában : 

Sza.bó Istnin alőrmester 6, Németh Zsigmond 2. oszt. 
őrtllester, Kovács Ferencz, Cs. Szabó István, Dávid 
Gergel.,- és Má.rton János a.]őrmesterek 5-5 db, Baliga 
Antal alőrmester 4 db, Benkő Mihily 2. oszt. őrmester, 

Fekete Mihály alőrmester, Kovác. Lajos és Skultéti 
Joachim csendőrök 3-3, Bökkel·t Sándor 1 .  oszt. őr
mester, Papp Zsigmond vezető es Petri István csendőr 
2 -:l db 1 0  koronás ,wanyból álló jut.alomdijban része-
ittettek. 

Házasságra léptek : 

a m. kir. L számu csendőrkerület. állományában : 

Czirj ák János 2. oszt. őrmester, Gál Borbálával, 1 9 1 7 . 
�yi május hó 10-én. Va asszentivánon ; 

Kenedi Sándor alőrmester, 'IVallentsik Erzsébet Luj
zá val, 1 9 1 7. evi j unius hó 3-án, Tordaszentlászlón ; 

Kiss József r. alőrmester, Nagy Bertával, 1 9 1 7. évi 
április hó 9-én, Marosvásárhelyen ; 

Krisán György alőrme ter, Gog Viktoriával, 1 9 1 7. évi 
május hó l -én, Karikán : 

a m. kir. II. számu csendőrkerület állományában : 

László Lajos alőrmester, Paul B ozáliával, 1 9 1 7. évi 
április hó 9-én. Pancsován ; 

Bacskó György alőrmester, Balog Bózával, 1 9 1 7 . évi 
április hó 1 0-én, Pancsován ; 

J ablanov Dusán alőrmester, Groszguth Kata linn al, 
1 9 1 7_ évi április hó 1 5-én, Pancsován ; 

Halász György alőrme ster, Stikl Magdolnával, 1 9 1 7. 
é,i ápril is  hó  30-án, Tárcsón ;  

Bucsi Zsigmond alőrmester, Kosánszki Vilm a  Anná
yal, 1 9 1 7. éyi márczius hó 1 4--én, Kiskundorozsmán ; 

Katona. József alőrme ter, Mosel' Eleonórával, 1 9 1 7 .  
<!é" i február hó 25-én, Dognácskán ; 

Török János alőrm ster, II' eisz Mária Uaguol nával, 
l G 17 .  éyi márczius hó 6-án, Nagykárolyfalván ; 

Patkós IIlihály :l. oszt. őrmester, Fazekas Bozáliá
val ,  l r1 J 7 . évi május hó 20-án. Makón ; 

Hiczó János alőrmesler, SzelmIa Évával . 1 9 1 7. évi 
május hó �3-án, Magyarcsernyen ; 

Keszöcze István alőrmester, Kereszthegyi Vilma 
.Julianna B ozáliával, Ei 1 7 . évi á prilis hó :)-án, Bókán ; 

Kerényi György al őrmester, 'I.'ábor Bózával, 1 9 1 7. évi 
máju s hó H J-én KaránselJ0sen : 

B. Nagy Gyula alőrmebter, Wagner Janka Francziska 
Amáliával, Ul[ 7. é,i április hó 2 3 -án, Lugoson : 

Dogáriu Vazul alőrmester, Szendrei Máriával, 1 9 1 7_ 
évi február hó  26-án, Nagyszentmildóson : 

a m. kir. YL számu csendőrk rület állományában : 

Hor" átll Sándor II. alőrmest er. Gönye Karolinnal, 
1 9 1 7. évi j unius Il ó  1 2 · én, Sümegen ; 

Tóth lIIillály II. :iL oszt. őrmester, Fl asch Erzsébettel, 
1 9 1 7. é,i február hó l �l-én, YasvÚ!"on ; 

Bugyi István 2. oszt. őrmester, Bánszk,l 1I1,1ria Er
zsébette l, J 9 1 7. évi febr. h ó  l '1·-én, �Iosniczán; 

Hudy György alő]"mestu, Szí lágyi Erzsébettel, 1 9 1 7. 
évi jan.  hó l -én, Pályin. 

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

i SZÁNTÓ J Ó Z S EF i 
: 19 éve szállít kerékpárt, beszélő- .j : gépet, varrógépet, gummikat és 
: felszereléseket az egész ország 
: csendöl'ségének. Elismer6 leve- : 
: leim ezerszámra vannak. - Pontos czí m : : : SZEGED, V ÁRo SI BÉRPALOTA . •  
• • 
................................................ 

A világ h "k'é:l le::!:,8l'! V��I� 2m�} CSOdáS! 
ora. han8l' 3 igaz vAllóva1 1 5  K. Egéo • •• nobri i 
h&Ilgu � iga. ,á1l6,.1 20 K. Erő, ""zél hantfllo.k 
18, 20, 25, 40 K. Finvm kétsoros harl1lonikák, há. 
romsoroBftk, grama.tíkus hangnak is készülnek. 

: Gramofon i i Csodáoan or6o, tis.1a hangu be .. élőgép 40 K, : f nagy «Union. szerkezettel 50 K. - Legszebb : hanglemezek az összes dalok, zenék, operák, • tréfás .10.dások stb. 80 fill.-tOI 4 K-ig. • i Javitási m6terem. i 
: Árjegyzéket az őssze! bangszerekröl IngyeD ! 
• • • 

t MOGYOROSSY GYULA : : királyi na.badolm.azott hangBl!lerc7ár : i Budapest, VIII., Rákóczi-út 71. szám'J· 
.............................................. 

VA R N AV L. S Z EG E D  
csendlSrségi nyomtatványok és felszerelési czikkek telj és r

,
aktára. 

Fels�e1'elési s�ük8égletét i(Jyeke��ék mi.nllen ki IJÜI'-
gősen bes�e1'e�ni" a� á,1"u.lr folyton cl1'águlllak • 

............ Nagy készleteink folytán nálunk elő vásárolhat . ........... . 


