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SZERKESZTŐSEG ÉSKIADÓE:IVATAL 
Buda.pest, IV., Egyetem-utcza 4. sz. 

ÚJ FELÜGYEiőNK. 
Ő csá�zá!i és apostoli kiráil.yi Felsége' F�ry Oszkár cs. és kir. vezér

őrnagyot, a magyar s2ient korona országaihoz tartozó csendőrség fel
ügyelőjévé legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. 

Ez a legkegyelmesebb elhatár )zás mindannyiunk l€lkéből áLtalános örömet 
és, jóleső rpegelégedést váltott ki, mert vele olyan férfiu és olyan egyéniség került 
intézményünk élére, kit m.indenki részéről őszinte tisztelet és ragaszkodás' vesz 
körül. 

Fery vezérőrnagy egész életét és teljes erejét szentelte csendöri hivatásának. 
• ..,Kora [iatalságáb_an, j�gi ké.pzettséggel és külföldön is gazdagitotl Lap.a,§ztalatokk_�l 

lépett a csendőrség kötelékébe. J 8' 4. évi november hó J -é,,�el hadnagygyá kine
veztetvén, mint egészen fiatal tiszt került bizalmi állásba, néhai Török Ferencz 
első, kiváló és dicső emlékü felügJjelőnk mellé a honvédelmi miniszterjum (akko'fil' 

. r . IV. osztályába, hol közel másfél évtizedet meg-haladó időL töltött. K(UömQőv'S" 
szolgálati alkalmazásban, mint sza asz- és szárnyparancsnol<, másodtörzstiszt, a 
belügyminiszterium csendörségi os ,tályánal� vezetője, csendőrkerületi parancsnok 

és felügyelőhelyettes szolgált s azon nagyoil kevesek közé tartozil;:, l�i t felülről 

mindenk(j)r· feltétlen b izalom, elismlerés és. tisztelet, alulról pedig nas·yr?be.csülő 

szereLet és őszinte ragaszkodás kisért. . 
. 

A Budapesten állomásozó és oda vezényell csendőrtisztikar foIyó hó 15-én 

tisztelgett az új felügyelő úrnál. Lorántháii és Zágorhidai Loránth Dénes �z�e�es, 

a bclügyminiszterium csendőrségi osztályának vezetője tolmácsolta a h�ztlkar 

üdvözletét és őszinte, keresetlen szavakkal biztositolta Fery Oszkár vezéromagy 
urat a tisztikar ragasz lwclásáról és szereletéről. _ 

. "  t ' t és a többi hangszereket általános� 
Heged üt, harmonika. t, t, .. roga o ,elismert legjobb gyártm. szóJlit. 

ARORSZÁG LE:GNAGYOBB . HA�GSZERGY ÁR"'-

e 
MAGY 

é kir udva'riés hadsereg szálli�ó, • Rákóozi·Tárogató fe)�.)áJóla, Bud8\",Ot, 

) tit STOWASSER J. �� ... L�i:)���It:O�.�{,)éS. Gyátie�:kh:i��oe� ��ngSz��l h:��.:e��d���: 
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A czigány. azok kitalálásában művész a more, ami nem is csoda 
Irta.- ... l .. , t, mert �,

z ör�k
,
ös 

,
együttlét alatt elég idej e van egymá� 

Eze. knél a kisebb Csoportoknál (máhliyáknáP társa-
gyengeit klfurkeszlll s azt kigunyolni, Ha valaki az 

1 I d 
� apját még gyermekkorában elveszti, akkor a birtohaaot ( a ml ren és egybetartozandóság - már am nn"lre k' " t> 

'J "I l 
J 'epez

, 
c melléknevet az anya keresztneve szolgáltat,J'a ,' l yemo egyá talában szó lehet - mindössze a rokoni- éld l 

k 
P ' �u ha Ambrus anyjai Máriának hivJ'ák, akkor' vonat ozáseken alapszik, még Tledig elég különöl3en; a A ' ama

,
z mbrns MáriákrL nevet visel. Egymás közt rend. CZIgány 'ugyanis a rokonságot cSilIk három izi tartj ill t k ' f I 

8z�nn cB
,
a

, . a kereszt- és a gúnynéven nevezik egy-ugy a e felé, mint a leme!lilő ágon, amikor is a női ág t t bb l mas, a o l e nevezést kizárólag idecrenekkel szemben lép erősen előtérbe, mig a férfiág háttérbe szorul és használj ák. 
t> 

teljesen alárendelt szerepet játszik; a férfiág csak akkor 1\k" , l, gU
,
nynevet

. 
meg

. 
akal"j a váltcztatni azt a vaj' da érvényesül, ha az apának valamelyik őse vaidacs:aJáddaJ d l I " enge e yeve rnegteb.etl, hill ennek és az egész karaván-

állott rokonságban; más esetekben az apai ágbeli 'okon - nak, amelyhez tartozik, áldomást fizet. 
ság egészen jelentéktelenné válik. Ez a különö, úgy· �kad, 

.
olyan vándorczigány, aki négy törzsnek is volt 

szólván egyedülálló körí'ilmény abban leli. magjyaráza- mar tagja s tSl'mészetesen négy különböző nevet viselt 
tát, ..hogy a sátoros czigány, mihelyt megnősül, 

�
köteles it szerint, hogy mint özvegy, vagy elvált, még ismétel� 

azon csoportbqz' (máhliyához) csatlakozni, amelyhez' te�' megnősült. A czigány ugyan!lJbból a rokonságból 
neje t�rtozik s ezentul az a csoport, amelypez .szár- ��s�d

,
szor nem nősülhet, különösen tilos elhalt nejének 

mazás szerint ta,rtozott, őt személy és szám szerint noveret, vagy más közeli rokonát elvenni. _ 
magáénak vallja ugyan, mégis úgy ő, mint leo,zárma- Figyelemre és említésre méltó az a körülmény, amely 
zottjai a nő csoportjáho� tartoznak. Például, ,4a olom- a mlivelt népeknél áltaJánosan, a műveletlen népeknél 
pár Péter belenős'iil a Rostás Mari csoportjába. akkor 'azonban II legritkábba.n észlelhető s ez az a különös 
Péter odatartozÍk' II Rostásék családjába, de l'r�láláig ti-sztelet, amely az öreg nőknek kijár, A czigányleányt 
Kolompárék, mint hozzájuk tartozót tekintik" eZileI, hozzátartozói férjh�imenéséig gyermeknek tekintik, 
szemben gyerekei már kizárólag Rostásékhoz tar ioznak ; semmibe se veszik s mig a fiatal menyecskét hozzá. 
Kolompárék r:em' tekintik közeli rokonoknak, vl[ssza is . tartozói, e�yáltalán nem becsülik s inkább egy szüksé
házasodhatna k' ezekhez, csak ,atyj.uk n0véreit' ned szabád" ges ' rossznak· tekintik, addig a matróna igen nagy tekin. 
elvenniök. \ ,télynek es befolyásnak örvencl., amelyet nemcsak a 6ZÜ' 

Ez a különos rolfonsági viszony v!tlószin'iileg a)!lban : kebb. családi csoportban, hanem az' egész törzsben is 
leli magyarázatát, .hogy a fiatal' férj a, "háztartiLs-ához» érvényesit, ügy _a belső, mint a külső ügyek intézésé. 
tartozó össz'es 'tá.rgyait - sátort, kocsit, lovakat, sze,'-' ben. - Egy ilyen ö�'eg anyókának véleménye és itélete 
számokat, stb, - nejétől kapja, akinek [['okonsága fél- nagyobb súlylyal bir, mint a vajda legbölcsebb itélet
tékenyen őrködik, afelett, hogy. !lJ fiatal félj €izeket a mondása, 
"kincseket» el ne herdálja. Ilyenfol'mán kényte�en neje A vajda nemcsak első embere, előljárója törzsének, 

,csoportjával vándo1'olui s ha a szükség úgy h02:za ma- hanem érdekeinek képviselője is más törzsekkel, de 

gávai, még legközelebbi hozzátal·tQzóitól is megválni, különösen a "fehér emberekkel (párne mánusché) szem-
, .  I ' 

akikkel azután csak a, téli szálláson talá�kozik iSmét. , ben; istápolja övéinek ügyeit a biróságoknál, mint 

A czigányfé!,R .annak' a családnak a vei�Mknevét Ügyved s gy'akran tolinácsként szerepel. Előljárói teen· 

veszi föl, a melyb'e benősült, lI!ig a születése ut:í.n meg-', dői a torzs embereinek belső ügyeire' teljeszkednek ki. 

illető Llevét relldszerint elej ti, A következő öt eve van A legfőbb hatal0m azonban magának a népnek a kezé

a czigányférfina�: :t,; Keresztnéy, például:" Ambl'tls; ben van, amely azt alfőnökei - a saibidjók -' utján 

2. az apja keresztneve biriokrag formájápan pl. �,mbrus g:yülekezeteken gyakorolja. Ezeket a gyülekezeteket rend

Petreskro ("Ambnil a Péteré.) ba t,· i. Péternek hívták szerint téJ idején tartják, amikor az egész törzs együtt 

az' apját; ehhez jön 3. a, �salád neve = Kirí, azután' twnyázik. Az alfőnökök viszonya a vajdához mindig ez 

4. a törzs neve, a melyhez a család tartozik; 'a,schani ; utóbbi személyiségéMl és befolyásától függ, A gazdag. 

az Ambrus teljes elnev�zése igy fog hangzani czigányul: ság a czi�ányoknak is imponál és tekintélyt ad , Ha 

Ambrus Petresk!'ó Kiri Aschani, ami magyarra levezetve tekintéíye vagyonon, vagy erélyes egyéniségen alapszik, 

annyit jelent, hogy ez Ambrus, a Pétel' fia RZ Ascbani akkor feltétlenül alávetik magukat �ka�'atának,
,, 

e
,
�le�

törzsbeli Kiri ne;vü családbóL - Az .imént azt irtam, kező esetben a vajda csak egy üres bab es az alfonokok 

hogy öt neve 'van a czigánynak ; az ötödik a csúfnév, azt �esznek, amit akar�ak. . 

mert csúfneve kivétel nélkül minden czigánynak van és A gyüJekezetben - amelyet (1Foros manuschengré.-

----------------���d�--------------------------------· 

· CSÚZ Rheuma Köszvénv :�::!: .i;;�;�; (;:!i:�;�.��;:!: 
, ' b"ztos hatásu háziszer, - Eredeti tégely ára háboru ideJére 4,'- kol'. 

amely sok E'zer hálairat és orvosi vélemény szerin � 

Egyedüli kés.zitő: Szenthe Lajos Patrona Hungarim gyógyszertára, Budap�st, Damjanich· utcza 2. szam
. 

.. . . ... 



• 

. . 

r 

A • Kó,rpát. hadtest katonái ol vonulnak.JA háttérben József főhel'éieg vezére"redes és Kövess tábol'Dagy.) 
; 

, J 

I>S 
O . 



352 CSENDŐRSÉG! LAPOK 1917 október 20. 

(férfivásár)·nak neveznek .:=.. s amelyen az egés.z törzs 
érdekei és ügyei kerülnek tárgyalásra, csak a vajdának 
ós az alfőnölIöknek van helyük és szavuk. 

Egy ilyen czigányországgyülés körülbelül a követ. 
kezőképen folyik le; 

Egy tisz�áson körbe ülnek az alfőnökök, «ez a tisztelt 
ház)), a vajda az elnök. Az alfőnöki:ik mögött az egyes 
CSoportok foglalnak helyet; ez a karzati hallgatóság. 
A vajda megnyitja az ülést és tárgyalásra kerülnek a 
közös ügyek. Letárgyalják a jövö évi vándorlás pro. 
grammját; felosztják a csoportok között a bevándorolni 
szándékolt területet, ami nem megy egészen simán s 
nem ritkán összeveszésre és egy kis parázs verekedésre 
is ad okot és alkalmat, amibe a tisztelt hallgatóság is 
beleszól, a mikor is az elnök kénytelen az· ii.lést ered. 
mény nélkül feloszlatni. Ha azonban simán ment a 
vándorlási terep elosztása - amin legtöbbnyire azért 
vesznek össze, mert az egyik terület dúsabb konczot 
helyez kilátásba, mint a másik, - sor kerül a belső 
ügyek elintézésére. A gyülekezet itéleimondásai kizárÓ. 
lag a tanuvallomásokon alapulnak. Ha több a felmentő, 
mint a terhalő tanuvallomás ; a vádlott felmentetik a 
vád alól. Egyszerü eljárás §s nem jár sok irással. Ha 
azonban több a terhelő tanuvallomás, akkor a vádlott 
az elkövetett bűncselekmény nagyságához képest bizo. 
nyos mennyiségü pálinka - és pedig lehetőleg azon. 
nali "- megfizetésére köteleztetik, amely azután közö. 
sen elfogyaslltódik. Ez is egyszerü és praktikus. Az 
ilyen büntetéseket legtöbbnyire verekedés, lepás stb. 
eseteiben szabják ki. Nem ritka azonban az az eset, 
hogy az itélet a törzsből való számüzésre szól és pedig 
bizonyos időre, vagy örölu-e. Az előbbi elég gyakori az 
erdélyi kortorároknál házasságtörés esetén, holott a 
többi czigánytörzseknél a házasságtörés egyáltalában 
nem tekintetik bűnnek; igaz viszont, hOI1Y - amint 
azt tanulmányom elején emlitett em volt -. az erdélyi 
kortorár erkölcs dolgában a legmagasabb fokon áll a 
a többi czigányokkal szemben. . 

Ismernünk kell a sátoros czigány tel'mészetét, hogy 
a számkivetésnek, mint büntetésnek jelentőségét kellően 
megitélhessük. 

A "czigány beszédes, fecsegő természetü és rajong a 
társas életért; elképzelhető ezek után, h0gy milyen 
rettenetes hatáRsal van reá az ilyen számkivetés, ami. 
kor egyedül, elhagyatva kell vándorolnia s bármennyire 
raj ong a czélnélküli és zabolátlaa szabad életért és 
vándo�lásért, épannyira ragaszkodik övéihez s az egye· 

dül való kóborlás a legnagyobb erkölcsi büntetést 

jelenti számára. 
A (tfehár embereb-en, vagy idegen tÖl'zsbelieken el· 

követett lopást nem büntetik. Annál keményebben to�·ol· 

ják meg a törzsbelin elkövetett lopást s általánosan el. f�gadott elv, "hogy a tolvaj a károst a kár értékének haromszorostól-kilenczszeresig terjedő ellenértékkel tartOZIk kielégiteni. Puszta gyanusitásra nem adnak semmIt. Tanuskodni ilyen esetekben egy czigány sem szeret, mert a tolvaj éR annak hozzátartozói hacsak lehetséges bosszut állnak rajtok. - Dr. Wlislocki Ir
1.
a" hogy �örzsbeliek közötti lopás a legritkább esetek 

ko ze tartozIk. Ezt.saját magán tapasztalta. Amig ugyanis 
nem lett tagul (námipe) felvéve, addig alig mult el 
nap, hogy valamijét el ne lopták "volna, de mihelyt 
felvették a törz�be, azóta soha sem veszett el semmije. 

Ammt látjuk, manapság nagyon hrlátolt a vajda 
hatalma; máskép volt ez a régi időkben a mikor a 
vaj dák az erdélyi fejedelmektől, de néha a �ármegyéktől 
is megerősitő okiratot kaptak s ennek alapján kötelesek 
voltak minden olyan esetben, amikor törzsük vala. 
melyik tagja összeütközésbe került az igazsággal s e 
miatt a hatóságok kurrentálták, azt kiszolgáltatni, álta. 
lában egy büntett kinyomozásánál serényen résztvenni 
s volt rá eset, hogy saj át fej ével volt kénytelen törzsé. 
ért helytállani. 

• 
A vajdaság öröklődik. Ha a jövendőbeli vajda még 

nem értA el nagykol'uságát (mai időnkben ez a véd. 
kötelezettség teljesitésével következik be) egy legköze. 
lebbi férfirokon látja' el ideiglenesen a vajda teendőit. 

Mihelyt megöregszik, rendszerint a vajda maga jelöli 
ki utódját fia, ha ilyen nem lenne, fivére, vagy ha 
fivére sincsen, sógora személyében. Ha elcsa,pj ák a vaj. 
dát, vagy hirtelen és utód megjelölése nélkül halt el, 
akkor a vajdaság a legközelebbi rokonaira száll. Ha 
több egyenjogu igénynyet biró pályázik a vajda tisztsé. 
gé re, a sorsra bizzák, hogy ki legyen a vajda, Egy bab. 
szemet belesütnek egy kalácsba, a kalácsot annyi 
darabra törik, ahány pályázó van s akinek a darabjá. 
ban" megtalalódik a babszem, az a vajda. Ez is egy. 
szerü eljárás, de egy kis ügyességgel itt is meg lehet 
javítani a szerencsét. Egyszerü a vajdai méltóságba 

. való installálás is, Bizonyos napon és órában össze. 
j önnek az összes saibidj ok, körbe állnak, mig a leg· 
idősebb saibidjo és az új vajda a kör belsejében álla· 
nak fel. A saibidjo megkérdezi társait, hogy óhajtják·6 
ezen férfiut vajdájukul elfogadni? Az igenlő válas:<.J"a 
leteszi az új vajda az esküt" 

Ezután a legidősebb férfia a törzsnek hátára emeli 
a vajdát, miközben ezt kiáltja (lAc tu dro dltd, tro dád 
ao tu» (szószerinti forditásban; légy a te atyád; a t.e 

atyád légy); ugyanezt cselekszi meg vele a törzs min· 

den felnőtt férfitagja, miközben az asszonyok maszlag. 

fűmaggal dobálják, hogy ne fogjon rajta a rossz 8zelle· 

mek ereje. Ezután a szertartás után a vajda áldomást 

BEGEOO BARMONIKA GRAIIIOPBON 
remek felszoreléssel 10-12 15-20 korona 40-50-60·"70horona 

10-12-15 - 20 kOl·ona flnomabb 2 10rOl 30-40-50 kor. legfln. ao,él óram6oztrk ... Uel 

a legjobb m.inöségben nz egész országban elismeri elsllra.ngn magyar ha.ng .. erteiepsn 

Beményi Mlhály"nál szerezhető be Budapeste., Király·.tHI 58. IZ. 

Minde. hang .. err61 klUb árjecTlék kérend'. 
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Vilmos Gsászál" fogadja a Vilmos-husz1Írol, küldöttségét. (Az első sorban József F'erel1c," főuerczeg föhacl"agy MI.) 
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iszi� az ÖSszes sabidjiokkal a családi vajdaserlegből, majd az aVittás szinbelyén egy fiatal fát elültet, melynek gyökerei alá kölest és tojást tesz, bogy "vezetése alatt a törzs gyal'a,podjék és szaporodjék». __ Ezután I'endesen verekedéssel végződő álta,lános dinóm-dánom következi k. 

' 

Az igazán basznos Szúnyogok azonban nem ezek a vérszívó szúnyogok, hanem a Cbironomidák, melyeknek magyar népies nevök nincs; a szakirodalomban magyarul reszkető legyek és rángatódzó szúnyogok, németül Zuckmücken, 'angolul "Harlequin-filies» néven 

. , .�L'T'ALANO $ 

Ká'l'OS és 
'
hasznos szullyog·ok. 

sze,l'epelnek. Fajaik ' száma igen nagy, vannak köztük 
"1 

egesz apróh, néhány milliméter hoszszúak, de ak�dnak a közönséges Szúnyogoknál valamivel nagyobb fajok is. A kicsin;veket musliczáknak, a nagyobbakat közönséges szúnyogoknak tartják az avatatlanok. Himjeik szintén tollas csápúak. A csípő szúnyogoktól azonban kÖBnyen megküWnböztetbetők a Chironomidák, mikor nJ ugod tan ülnek. Ilyenkor a Szúró szúnyogok hátsó lábaikat, a Chironomidák pedig mellső lábaikat a le
vegőben tartják (a: bímek és nőstények egyformán 
vi,selkednek). Halásznépünk tlÍdja, hogy ezek nem igazi, 
vagyis helyesebben nem vérszlvo szúnyogok, mert 
nő�tényeik sem csípnek. Ezért a legújabbllJD ajánlott 
"jámbor szúnyog» elnevezés igen szerencsésnek mondAz ol"sz Grassi vizsgálataiból ismeretes, bogy a ható. 

váltólú.zat (malária) vérben, élősködő parányi, egysejtü A most említett - .. jámbor szúnyogok» az embernek spórás véglények okozzák s bogy a betegség okozóját semmi. kellemetlenséget nem okoznak, bár tavak és az Anopbeles némbe tartozó szúnyogok csipésü.kkel olt- folyóvizek padjain tavaszszal és nyáron sokszor hiheják be az ember véré.be s így terjesztik beteg ember.ek- - tetjen tömegekben rajzanak. Lárváik a vizek fenekén és ről az egészségesekre II bajt, mert a vérszívó szúnyog vízi növények en óriás tömegekben találbatók és a mint 
II vérsejtekkel egyszersmind a ben nük megtelepedett Schiemenz és mások vizsgálatai kiderítették, különféle 
spórás véglényeket is magába szívja. Az Anopheles· értékes halaknak, főleg a pontynak legkedveltebb táp
szúnyQgoknak és vizben élő lárv.áiknak elpusztításával lálékát szolgálta�ják, úgyannyira, hogy a halak bél
t"fiát a malária elloa sikeresen vedekéZhetünk. A fflfn--cSliiorná;ja sok helyen legtöbbször majdnem kizárólag 
czin gyarmatokon, mint Legendre J. a pál'isi akadé- Chir�nomidák lárváival van telve. A jámbor szúnyogok
mia üléseÍl'ől szóló tudósításában közli., édesvizi halak nak tehát valósággal nemzetgazdasági jelentőségük van. 
megbonosításával kisérelték meg a szúnyogok .kiirtását. 
Madagaszkárban, melynek rizsföldjei 3 millió npgyzet
kilométer kiterjedésüek, s a hol a sziget lakóit a mo
csárláz megtizedelte, TananRI'ivo batáJ:ában: pontos ki
s érleteket végeztek. Pontyokat bozattak Francziaorsz.ág
ból és Réunion. szigetről aranybalak,at' 8 1 bektá,r rizs
földre 1300 db, halat helyeztek ki pO kg. összsúlyban. 5 
hónap múlva 1800 lett belőlük 120 kg, összsúly mel: 
lett. Gyomruk tartalmának vizsgálatából kiderült, bogy 
az Anopheles ek pusztításából fő'képpen az aranyhalak 
vették ki részüket s így lényegesen hozzájáruitak a 
közegészség javításáboz. 

Az Anooheles·nembe t artozó veszeq,elmes szúnyogok 
hazánkban is élnek. Ugy ezeknek, valamint a betegséget 
nem okozó Gulex fajoknak is csak a nőstényei csípnek, 
míg lL tollas csápú hímek ártatlano� . !,. fentebbi pé,l. 
dából azonban kitűnik, hogy helyes beavatkozással meg 
ezek a káros szúnyogok is hasznos�á iebető� : Járváikon 
halakat lehet nev.elni, s jly módon jelentékenyen apaszt
ható a ká�'0s szárnyas rovarok száma is. 

KÉPEiNKHEZ. 
Vilmos császár Erdélyben. 

A 'szövetségi összetaJ:tásnak és az ezzel kapcsolatos 
bac1l'endi beosztásnak egy kiválóan jellemző példáj it az, 
amit különben lapunk basábjain már többször hangoz

,tattunk, hogy a szövetséges seregek a harczterület minden 
l'észén uay vannak fel osztva, hogy bármerre menJÜDk IS -
is, mindenütt .ott találjuk egymás mellett a magyar 
kaionM a német, a bolgár, a török szöv�tséges seregek 
katonáival. Igy fejlődött ki közöttük az a kiváló bajtár
sias együtérzés, amelyről oly sokat és szépet hallottunk 
már a báború kezdete óta is. 

Méa feltlinőbb ez az egyenletes beosztás a német 
bad�e7.eg katooáival, akikkel együtt harczoltuk meg az 
oros.z�k a szerbek és a románok, sőt részben az ánt�nt 
különféle front jain lezajlott véres csatákat is. Rigától 

_,"",N DOR " I  uak a m. kir. posta és Lavirda, ugyszintén a m . . . ' tl'stör· A m. �Ir. a JlI.'.�� �:1 6r�szAJlitója. Dús raktAr a IOQdi\'atosabb ,brllhá,ns és sI'g'nck éSkzdrzo e kb ezüst alkalmi ajándékokban.ugyszwtl!n mmden. 
at'a!�y .. ,szere.

, 
en, 

losan szabályozott zseb., fali., álló. és u�azó. temu k'lmte!át\ró po:básu nrübelyé ben ékszerátal aki lások és órafavltások 
�I'ákban. al 
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' A cs6ndörségnek kivet.lesen rés,letfi .. tési ked. 
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Brailáig, az angol-franczia fronttól S l 'k'" - d "" . ' , lia om ag, mm enutt 
ott < lat�a�ták a

. 
ne�et katonát a magyar mellett. �z alhtásnak ketségtelen bizonyítékát adják a jelen 

sz
.
am�nkb�n közölt képek is, amennyiben Erdély vissza. 

veteleben es a román orvtámadás visszaverésében minde
nütt segitettek bennünket a németek, akiket ezuttal � 
német csás�ár a román fronton meglátogatott. Egyes 
csapattestek éppen József főherczeg vezérezredes lÍr Ö Fensé�e vezérlete alatt küzdöttek a közös ellenség 
ellen s eppen a magyar haza hllttárán a TatárhágónáJ. 
a honnan tudvalevőleg többszöri kisérletezés után is 
vé�es k�ldarczczal vonult vissza az orosz hadsereg a 
szovetseges hadseI'eg hősies támadása elől. . 

S talán nem is volna teljes a kép, ha a császár az 
ő nevét viselő huszárezred katonáit legfelsőbb kihall
gatáson nem fogadná. 1Iiszen tudjuk, hogy lovasságun
kat mindig minta katonaságnak tartotta; most pedig 
annál nagyobb kedvvel és különösebb jóakarattal fogadja 
őket, mert bizony soknak ott diszeleg hősi melléll a 
németek specziális kitüntetése, a személyes vitézségnek, 
bátorságnak és pontos kötelességtelj esitésnek _ elismerését 
jelző fehér-fekete szalagos vaskere�zt. 

HIREK. 
Eljegyzés. Báró Orbán Bódog m. kir . csendőr

főhadnagy, néhai báró Orbán Bódog földbirtokos - és 
néhai neje, született csikmádéfalvai Zöld Matild fia , 

:Kovásznai Margit úrhölgyet, Kovásznai Marczel binal'
megyei főszolgabiró és neje született Derzsy ,Julia 
leányát eljegyezte. 

Gondatlanságból meglőtt vezető. A kurimai örsre 
beosztott Maga István népfölkelő fegyvere szeptember 
5-én. gondatlanságból elsült s a lövedék Todorán Péter 
vezetőt sulyosan megsebesítette. 

Fűzősczipő k viselés�. A hlmvedelmi miniszter úr, 
a jelenlegi viszonyokra való tekintettel, 310399/16-1917 

számu rendeletével megeng.edte, hogy a csendőr legénység 
fűzösczipőt is beszerezhessen és azt szolgálatban, mint 
szolgálatonkivül, minde� megszoritás nélkül viselhesse. 

Adomány. Biró István magyarhermáJ;tyi örsbeli őr
mester a l'okkant kato�ák javára 10 koronát - adomá
nyozott. Rendeltetési helyére juttattuk. 

.. .. , , -

KULONFELEK. 
Mióta van földünkön szerves élet'? Biológiai ta

pasztalataink egyértelmüen bizonyítják, hogy Földün
kön a szerves élet viz hez és 10(i) CO-on aluli hőmér
séklethez van kötve. Szerves élet csak akkor lehetséges, 
ha a nedves s-ég a levegőben vagy a talajban bizonyos 
fokot ér el, s minden szerves élet elpuszt�l>- ha a 
hőmérséklet a viz forráspont jánál magasabbra emelke
dik. A Föld őstörténetéből azonban tudjuk, hogy Föl
dünk hőfoka egykor 100 CO-nál nagyobb volt s hogy 

".�==�== 

felületen nem l h t tt . e e e cseppfolyos viz, ebből s "" k ' képpen arra k II k"' k 
. ' zu seg· 

. , e ovet eztetntink, hogy volt F-- ld'" k multJaban olyan 'dő k· 
o un 

". f 
l sza , melyben a szerves élet legelő-Szor ogamzott meg Föld"ünkön Ebb "l 'dő 
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' o az I szakból 
�e yet a sZerves élet történelemelőtti korának n h

' 
tunk semm" 

evez e

bŐl
' . � Dyom Dem maradt reánk a szerves élet-

k
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l
ed'J� ebben az időszakban kellett már szerves élet-ne enm F""ld"' k"' 

és 
. � un on, mert a rákövetkező algonkiumi 

. 
k

.
a�bnuml korból már olyan magasrendü és speCZJáhzalt szervezetek maradványai kerültek elő h 

ezeknek dá" " 
' ogy 

". gaz l nem teklllthetők a szerves élet első 
oS

,
el,n�k. A

. 
s�e�'ves élet első maradványainak megj ele

nesetől szamItJuk a szerves élet történelmi korát, mely
�e,� kezdete a geológiában algonkiumi és kambriumi 
Idoszaknak nevezett korral esik egybe. Mondanunk sem 
kell, hogy � tudqs �lmék legkiválóbbj ait már regóta 
foglalkoztatja az az Izgató kérdés, mikor kezdődött II 
szerves élet történelemelőtti kora és mikor köszöntött 
be a szerves élet történelmi kora" E ké d' '1 , " . 

. ' r esne a geo· 
loglában Járatlanok olyan pontos időadatokat várnak 
�int a �,

ilyenekkel a történész szolgál, kinek időegy� 
sege a Foldnek tengelye körüli forgásának egysége: 
a nap, vagy a Földnek a Nap körüli keringési ideje: 
az év. Az ős föld napja azonban csak négy órás volt 
s ehhez képest a geológiai folyamatok hossza más hiba
forrásokat nem tekintve, már ezért is hatszorosan in
gadozhatik a szerint, qogy az időszámítás alapjául a' 
mostani, vagy az előbbi nap hosszát vesszük, Bár ezek 
az el vi hibaforrások elkerülhetetlenek, mégis különböző 
módon iparkodtak a geológiai időszakok hosszát évek
ben megállapítani: An.1ak a .megállapításánál, hogy mióta 
van szerve� élet Földünkön, dr, Franz V. legujabban az 
összes erre vonatkozó adatok tekintetbe vételével abból 
indul ki, hogy a valósághoz még aránylag a legköze
lebb fekvő számokhoz jutunk, ha a szerves élet kelet· 
kezésének időpontj.át a Föld kél'gének és a tengerek 
kialakulása közt lévő időszak felére tesszük. A külön. 
böző becslések adatai" szerint, a földkéreg kialakul lisa 
óta napjainkig legkevesebb 9600 millió, legföljebb pedig 
65,000. millió év telt el, a tenger keletkezése óta legke
vesebb 1000 millió, legfölj ebb 5000 millió év pergett 
le; ez alapon Franz" számítása szerint a szerves 
flet megjelenése óta legalább 4800 millió, legföljebb 
30,000 millió év telt el. Ha ehhez még hozzávesszük, 
hogy azon idősza!> óta, a melyből a szerves élet első 
maradványai ránk maradtak, legkevesebb ·48 millió, leg· 
feljebb pedig 240 millió év telt el, azt a végső ered
ményt kapjuk, hogy a szerves élet történelemelőtti 
kora körülbelül százszor oly hosszu lehetett, mint a 
szerves élet történelmi kora, yagyis azon kor, melyből 
a szerves élet maradványai muzeumainkba kerültek. 

Ló a kigyó gyomrában._ Egy franczia utazó amerikai 
ut jából hazatérve az alábbi érdekes dolgokat ü'j a : 
A legnagyobb .óriás kigyót Brazi1iában láttam, II mely 
azonban mátr'nem élt. Pár héttel Cap ebe való érkezé· 
sün k után" észrevettük, h ogy lovunk hiányzik. Olyan 

--------------------------�------__________ � _______ l 
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nyomtalanul eltünt, hogy nemi is tudtunk tájékozódni, hogy merre keressük. Egy -alkalommal egy �zolgánknak 
az erdőben akadt· valamI dolga, s' rémülve vette észre, 
hogy az egyik fa ágain hatalmas óriáskigyó van kö
rülcsavarodva. A fa egy folyó fölé hajlott, a - kigyó 
felső teste pedig mintegy élettelenül lógott bele a 
vizbe. A szolga közelebb ment az állathoz, mely csak
ugyan döglött volt. 'Lefürészelték a fa ágát, melyen a 
kigyó csüngött s így az utálatos nagy hüllő belezuhant 
a folyóba, a honnét két lóv",l ventatták partra. Hossza 
40 láb volt és felbonczolás után gyomrában egy lónak 
összetörött csontjait találták, csak a feje volt még ép, 
a miből világosan következtettük, hqgy a kigyó a lovat 
egészben elnyelte. A vén boa konstriktol'ok hihetetlen 
nagy tömegeket képesek egyszerre elnyelni. Láttam 
egy olyan. kigyót, a mely csak olyan vastag volt, miht 
a hüvelykujj am, de le;nyelt egy �kkora békát, mint a 
két ökJötn, egyszer pedig megöltem egy ha,sonló nagy
ságu kigyót, a melynek gyomránan két ílyen békát 
találtunk, Megbizonyosod'tunk, hogy lovunkat is 'ez a 
kigyó nyelte el, csakhogy a falat annyira túlterheIte a 
gyomrát, hogy belepusztult. ' 

Telefon a halak ellen. A telefon az �emberiségnek 
is elég nagy ellenaége, de már az állatokat is kínoz
zák vele. Egy norvégiai halász - különös szerkezetü tele
font készített a tenger mélységein uszkáló halak meg
figyelésére. A telefont a halászbárka szélén állít ják föl 
s egyik végét a tengerbe bocsátják le s abból a zúgás
ból, mely a kagylókon ke�esztül a tengerből felhang
zik, megállapítható, hegy: a halak miféle csoporthoz 
tartoznak, valamint azt is, hogy milyen számban 
vannak jelen azon a helyen, a hol a halászok h_álót 
akarnak vetni. Hogyha' heringek vagy kisebb halak nagy 
mennyiségben jönnek, éles, f'úttyszerü hangot ha.llat
nak, a tőkehalak pedig tompán üvöltő hangot adnak. 
Ha e halak közel jönnek a tenger alatti t!llefonhoz, 
mozgásuk iránya tisztán megálIapítható. A viz nek a ko
p olt yukon való átözönlése olyan hangot ad, mely ha
sonlít a négylábuak lélekzetvételéhez. A szerkezet egy 
mikrofonból áll, mely egy légmentesen elzárt aczél
szek�ényben van elhelyezve s elektromos drótok segít
ségével a haj ón levő telefonnal vah összekapcsolva. 
A tenger alatti hangokat a mikr.ofon felfogja és hat
ványozottan erőssé teszi, az elektromos drótok pedig a 
hallgatók füléhez viszik. 

. 

Furcsa világ. Egyik vidéki olvasónk, a ki szabad 
órái

'ban a vadász-sport ját is szolgálj a, igazságként véli 
megállapítani, hogy ez idő szerint az a halandó jut 
legolcsóbb vadhoz, a ki a pe csenyét a vadasnál veszi, 

ellentétben azokkal az urakkal, a kik maguk fáradnak 

az elejtendő vadak után. M olmo!ldja, hogy ezidő

s.ii,erínt égy kiló sörét 20 korona,. száz hüvely pedig 

3b korona. Hogy a lőport mennyiért adják, azt meg

hatríroz�i nem lehetséges, mert nincs. Ha a sörét, a 

htiveI; s a lőpor árához a vadászati bérletet is hozzá 

" 

ve8sz�k, akkora összeg kerekedik ki, a menynyiért a vadpIaczon l galább is száz fQglyot, vagy ötven fáczánt esetleg a IDincz nyulat lehet venni, a milyen zsák� mány gy-egy vadászra nem minden esztendőben esik. 
, 

Szerkesztői üzenetek. 
A szerkesztőség a szolgálattal kapcsolatos kérdé

s�kre és névtelen levelekre nem válaszol, kéziratot 
VJssza nem ad, levélben pedig csak igen kivételes oly 
es�tekben válaSZOl, ha a válasz, kényességénél fogva, 
nyilvánosan meg nem adható. H:érjük ennélfogva 
olvasóinkat, hogy leveleikkel bélyeget ne küldjenek. 

P. �I. Altiszti tanfolyamok a háború következtében nem tartat
nak. A mögöttes országrészben levő,.altiszti tanfolyam halJgatásál'a 
alkalmas csendl:)rök és a hadrakelt seregnél altiszti vizsga nélkül 
előléptetett és a csendőrségnek visszaadott altisztek, _ lé a meg 
előzőleg legalább 6 hónapon M őrsöt önne.lJóan vezettek, �z előirt 
tananyagból 3 havi magán előkészület után vizsgM tesznek. Azok 
részére, kik 6 hónapnál kevesebb ,dőn át, vagy egyáltalán őrsöt 
öllUáJllóan nem vezettek, a vizsgára való előkészületben 4 havi idő 
van megszabva. A hadl:akelt seregnél levő, vizsga nelkül előléptétett 
1. és 2.  oszt. �1'll1e�terek bevonulásuk után szintén 3 havi előkészü 
let mellett fognak vizsgára bocsáttatni és rangjukkal a vizsga 
eredményéhez képest, azon vizsgát tett II. altisztek közé iIleszkecl
nek be, kik a vizsgát 3 havi előkészület után tették le. A hadra
kelt seregnél levő egyéb alkalmas alőrmesterek és csendőrök 
részére bevonnlásuk után előkészületi idő gyanánt 4 hÓllap van 

- kiszabva és rangjukkal a fenntiek szerint azon II. altisztek közé 
sorolnak, kik a vizsgát 4 hó alatt tették le. 

B. P. 645. 1. A csapatpaTancsnok ítéli oda. Ha még nem 
k .. pta meg; jelentse tiszti elöljárójának. 2. a leírt sonendbelI< 
3. nem, 4. ninos. 

:Érdek. 1889. Arany-, 1., 2. rendű ezüst vitézségi érem 
koronás ezüst érdamkereszt, ezüst érdemkereszt, bronz vitéz
ségi érem, kOI'onás V,llS érdemkereszt, vas érdemker eszt. 

Balatonmenti őrs. 1. A leszerelés útán, csupán tartózkodási 
helyére v .. ló megérkezéséig viselheti. 2. A laktanyából való 
távozást jelenteni is kell. 

Több népi. szakaszvezető. Kérjék a legközelebbi tiszti 
szemlén. 

Többel,nek. A népfölkelési tényleges szolgá.latot t,:lje�itő 
volt csendőrök előbb viselt csendőri rendfokozata, Jelen szolgala
tukba a «valóságos, tizedesi, illetve szakaszvezetői rendfokozatnak 
felel meg. 

Szebb jövő. 29. 1. Szabályszerűen 20%; ez a szám ,-"zon ban 

már jóval tul van lépve. 2. Megklsérelhetl; bár erre 
.. 
meg

_ 
nem 

tndunk esetet. 3. Semmi esetre sem. 4. A.lIg hisszuk. (). Az 

elintézésnek ezt a módját inkább ajánljuk. . . '  

K. Gy. B. A2. engedélyt szolgálati uton írásban az IlJeték.es 

huszár századparancsnokságától kérje. Okme.nyok nem szuk-

ségesek. ' 

Duna. Ez a kedvezmény tényleges csendőrőrmesterekl'e 

vonatkozik. 
Öreg csendőr' A báb o r ú alatt nincs rá mód, 

s. k. A «szabad emben fogalmát iJJetöleg nagy t·éveclésben 

van. Egyébként Önnek is szabályszerí\ engedélyre van 8zuksége. 

Hunyad A bir6sácri végrehajt6i képzettséget csak gyakor

latilag lehet elsajátita�i. 4 középiskola szüks�i(es
t 

és ;'��dsr;�� 
a biróságoknál all,almazott segédhivatah ISZ VIse o 

pályázat utján nevezik ld, . .  . 

Nyugdijas esendő t'. Utmesteri tanfolyan;' eZIdö s�erlft 

nincsen. 1 évi pl'obaszolgálat szüks?,ges; tankonyvek bárme y 

államépitészeti hivatalnál beszerezhetok. IgénYJogosnltak l,áJyáz-

hatnak. Kezdőfizetés 1000 K és utIátalány. 
. 

B. A. 1'ényleges katon .. i személye� és hadifoglyok áltlli� 
elkövetett bűntetendő törvény alapján blI'áland6k �l. 1. Ha

, 
�. 

al-hj-ig, illetve �)- g)-ig felsorolt esetek valamely,ke fennforob' 

bűntett. 2, Ugyanugy. 
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HIVATALOS RmSZ. 
SZEMÉLYI ÜGYEK. 

Legfelsőbb elbatározások : 

Ó császári és apostoli királyi Felsége legkegyelme
sebben 

kinevezni méltoztatott : 
Fery Oszkár vezérőrnagyot, a magyal' szent koro�a 

országaihoz tartozó csendőrség felügyelőjének helyet
tesét eZE n csendőrség felügyelőj évé ; 

csikszentimrei Csató Ferencz ezredest, a VI. számu 
csendőrkerület parancsnokát, a magyar szent korona 
országaihoz tartozó csendőrség felügyelőjének helyet
tesévé ; 

adományozni méltóztatott : 

a koronás ezüst érclemkeresztet ct vitfzségi éj 'em 
szalagján : 

az ellenség elött teljesitett különösen kö'telességhü 
szelgálataik elismeréseül ; 

S���ely János j árásörmesternek, Lörinczi Mihály, 
Páll Dávid 1. oszt. örmElsternek, Varga János L, Gábor 
Simon, Károlyfi Ambrus 2. oszt, örmestereknek, a VIL, 
N�gy Lajos 2. oszt. örmesternek, a VIIL, Batári Mihály 
alörmesternek, a IL, Varga István alörmest!,rnek, a III., 
Knedel Márton, Fórizs András, B3Irtha Ferencz alőr
m�stereknek, . a IV., Jugovics, György, Kalószi György" 
Hesinger Imre alörmestereknek, a VI., Moze,]; ,József és . , 
N agy Simon alörmest.erelrnek, a VII. számu esendőr� 
kerületben ; . " " .  

különleges alkalmazásb3ln teljesitett különösen köte
lességhü szolgála,taik elismeréseül : . 

HONVÉDELMI MINISZTERI 
RENDELETEK. 

Várakozási illetékkel szabadságoitatik : 

" sáro,sfai Bittó Gyula, VI. számu csendőrkerületbeli fohil;dnag�, a n;egejtett felülvizsgálat alapján, mint Cljelenle�, �zo�galatkeptelellJ) 191 7. évi októoer hó l -től számJtando egy év tartamára. 
Választott lakhely : Versecz. 

Ideiglenes n�gállomán.yba helyeztetik : 

1917 . .évi október hó l -ével : 
Lukács János, L számu csendőrkerületbe!i járás�:mester, a megejtett felülvizsgálat alapján, mint «J elenleg szolgálatképt�len )),  hat hó tart31mára. 
VáIlasztott laJkhely : Nagybaezon. 
1:l'sai Gyul.a, , VII. számu csendőrkerületbeli járáJsőr

mester a megejtett felülvizsgálat alapján, mint "jelen
leg szolgálatképtelen » ,  hat hó tartamára. 

Választott lakhelye, : Magyarköblös. 
Vigvári Imre, VIII. számu csendőrkerületbeli járás

őrmester, a megejtett felülvizsgáJlat al3lpján, mint Clrok
kant, néjJfölkelési fegyveres szolgá.�atra is alkalmatlan )) .  

Választott lakhelye : SzilágysomlyÓ. 
Ladiczki János, V. számu csendőrkerületbeli ' j árás

örmester, a megejtett felülvizsgálat a.Japján, mint "jelen
leg ,szolgálatképtelen » ,  hat hó tartamára. 

Okiratilag megdicsértettek : 

a m. kir. VI. sz. csendőrkerületi parancsnokság által 
N a,gy Vendel járásőrmester, Kövi Pál 2. oszt. őrmester 

és Pandur Ferencz alőrIÍlester a Török Károly bodnéri 
lakos sérelmére elkövetett rablás tetteseinek és a fel-

'Maretyák István 2. oszt. őrmesternek, a IV.; Czifra 
István 2. oszt. örmesternek és Sebestyén Balázs alőr
me�térnek, a VII. sz,ámu csendörkerületben ; 

�z ezüst ércZemke1'esz{et a vitézség i b'em szalag.ián : 
az eJI�nség előtt teljesitett különösen líötelességhil 

·szolgálataik elismeréseül : 
Ambrus Pétel csendőrnek és . 
a háboil.'tíban teljesitett különösen kötelességhü szol

gála tai elüimersseül : 

, buj bóknak nagy körültellitéssel vezetett hosszas és 
fárasztó nyomozássa� történt kideritése, elfogás a és 3JZ 
igazságszolgáltatás kezébe juttatásáért, vltlamint az 
elrabolt 1 1 341 korona 38 fillér éttékü készpénz és 
takarékpénztári könyv megszerzéséérb ; 

Haj dó Márte� csendörnek, mindkettő a '  VII. számu ; ' csendőF�erületbim. 

, " ' 

Németh Mihály, Mészáros János IV., 2, oszt, ől'mesterek 
és Nagy Mihály csendőr a háború folyamán a köz
biztonsáai szolgálat terén általában tanusitott eredményes 
működéséért, de különösen az Ausztriába irányuló 

'
Magyar Köztisztviselök ás Ál lami Alkalmazottak Takarákp-ánzfára 
Köztisztviselöi kölosönök 
törlesztésre. 

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

Elölegek értékpapixokra. 
. Családi házak és telepek 

létesitése. 

Budapest, VII., Rákóczi-ut 7'6. sz. 
- Telefon 153-44. szám. = 
-

Külfóldi pénznemek vé· 
tele és eladása. 
Sorsje�eknekréBzletreé8 
készpenzért való elaqásl\. Ala ptö,ke 2.000,Oqo koro n a. 

, ' 

Elfogadunk betéteket takarékpénztári könyvecské�e, l:. Oly' 
takarékbetétek után melyeket hat hónapi felinondásl I?O 
lekötése mellett helyeznek el intézetünknél, 60/0 (hat) bet�tt 
kamatot fizetünk.(A tőkekamatadó levonásával,) 2, O!y tB kare,k: 
hetét után melynél a betevő az 1. pontban jelzett felmon.dasl 
idót ki ne:n köti. 51/.% (ót és fél) !ietéti kamatot hzelunk. 
(A tókekamatadó levoná,ával.) 

' EJőleget ny.ujtunk . értékpapirokMi, sorsjegyekre, vidékl Inté-
.etek részvény eIre, l ' Személyi kölcsönöket folyósitnnk kezesség mellett vagy je 
zálogos biztositék ellenében, jutányos kam.Uétel mellett. 

UtalyányoJ;.. Intézvé.ny�k és cbe.qll,e� lJeszedését elvállaijuk 
igen mérsékelt koltsegek felszamltasával. 

Veszünk és eladunk értékpapirakat, idegen pénzeket 
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,é�el�iszer- és gabonacs'lmpészet nagymérvü elharapód
�asanak megakadá!yozása tekintetében nagy buzgalommal es sza�szel'U elJarásával kifejtett közhasznu és icren eredmenyes tevékenységéért; e 

Zsérileny lYIiháJly és Sebesi (3-yula 2.  oszt. őrmestel'ek 
előbbi : az utóbbi időben, ' utóbbi : hosszas csenc1� 
őrs�gi, szo�gálati. i�eje alatt a közl;>iztonsági szolgálat 
teren �ltalaban kIfe�tett bu?gó és eredményes miiködéséért 
valammt a háború15ól folyó sokoidalú szolgálatnak pon tos 
és lelkiismeretes teljesitéséér,t ; . 

a m. kir. VIII. számu csendőrkerületi parancsnoksácr 
által : ' <:> 

Kupa Mihály 1 .  oszt. őrmester, hosszú csendőrségí 
szolgálati ideje alatt, kötelességének minden alkalom
mal, a háború okozta rendkivüli viszonyok között pedig 
még fokozottabb, fáradságot nem ismerő kitartással, 
.ernyedetlen buzgalommal tÖl'Mnt pontos és igen eued
ményes teljesitéséért, nemkülőnbep. alátrendetjeinek he
lyes és czélirányos vezetés éért és neveléséért, valamint 
példás magaviseMtéért ; , 

Bagosi Fel'enez 1 .  oszt. őa'mester, hosszú csendőrségi 
szolgálati ideje alatt, a közbiztonsági szolgálatban minden 
alkalommal, fáradságot nem ismerő kitartással, ernye
detlen buzgalommal és szakavatottsággal teljesitett ered
mélilyes tev:ékenységéért, alárElfideltj einek helyes és czél
ü'ányos vez.etéséért és neveléséért, aJ hálilol'ú folyama 
alatt pedig sokszor nehéz viszonyok között teljesitett 
igen j ó  szolgáJatail3rt, nemkülönben példás magavise
letéért; 

Peles J áll os, Bokor István és Nyixi Pál 2_ oszt. 
·őr mesterek hosszas csendőrségi szolgálati i dejük alatt 
k ötelességülmek minden alkalommal, a háború okozta 
rendkivüli viszonyok között pedig még fokozottabb, fárad
ságot nem ismerő kirtartással, ernyedetlen buzg<tlommal 
történt pontos és igen ereaményes heljesitéséért, nem
különben 'alárendelt jeiknek helyes és czélirányos veze
téséért és neve lés éért, valamint példás magaviseletük"ért ; 

Borbély Gáspár 2.  oszt. őrmester hosszas eselildőrségi 
szolgálati idej e  alatt, a közbiztons,áJgi szolgálatban minden 
alkalommal kifejtett eredményes müködéséért, alárendelt

j einek helyes és czélirányos vezetéséért, valamint .a 
háboní: folyama alatt fáradhatlan buzgalommal es 
kitar,tas�al teljesitett hasznos szolgálataiért, nem külön
ben l}ifogástalan magaviseletéért. 

Fekete János 2. oszt. őrmester, b osszabb csendőrségi 
szolgálati idej e  alatt m�nden , al�alom�al kifeJtett 
hasznos és eredménYbs te-vekelilysegee'l:t, alarendeltJ emek, 
helyes és ezé lit'án:yos vezet�séé:·t és ne"el�.sé�rt � há�orú 
folyama alatt, sokszor nehez vIszonyok kozott faradsagot 
neD;! Ísmerő kitartással és ernyedetlen buzgalommal 
telj esitett igen jó szolgálataiért, nemkülöIibep !)élrilás 

, magaviseletéért. 

Elóléptetett : 
1 ,  oszt. őrmester?'é : 

t 9 1 7.- évi szeptember hó l -ével : 
Magyaros Mihály, 2. oszt. őrmester, a VII., 

2. oszt. őrmesterré : 
Bir0 Mihály és Mike József alőrmesterek, a .VH., 

alőnneste?"ré : 
1 9 1 6. évi deczember hó 1O.vel : 

Kovács Gábor II., csendőr, 
1 9 17.  évi julius hó 1 6-ával : 

Kovacsev Márk vezeto" , , 
1 9 1 7. évi a,ugusztus hó 1 6-ával : 

Lagsági J áJnos, csendőr,. a VII. és 

, 1 9 1 7. évi szeptember hó 16-val : 
\ S�mu Miklós,. Lőrinc�i Lajos, Varga János, Dóra Arpad, Magos Janos, HaJ dó Domokos, Szilágyi Sámuel, Antal� József:, 

Sza,M Imre, Gál Károly és Molnár JoachIm vezetok, az L számu csendőrkerületben. 

:+++ .... + ... + ......................... + ... ..... . 
• \ r ,  • ! S ZA N'TO J OZ S EF I 

+ . • 
: 19 éve szállit kerékpárt, beszélő- + 
: gépet, varrógépet, gummikat és i 
+ felszereléseket az egész ország + : . • csendőrségének. ElIsmerli leve- : 
: lelm ezerszamra vannak. - Pontos czim � . ' 
: SZEGED, VÁROSI BÉRPALOTA. i + ' . .. + ... + ....... + ...... + ........... +++ •••••••••••• 

I 

A wil .. lelli.�� ha rmonikái 
Orgoaabongu. ! váltóval 7 K finom il K. c.O<I ...... 
OrIIO BaDI!'I. S igaz vl>UóvaJ 1 5  K. Egé.z .enebli 
loanS" , ig ... váltóval 20 K. Erő. ""zél bs.npM 
18, 20,25, <IG K. Finom kétsoros hannonlkák. 114. 
.... m.OIOfItlk, gramatikus han'guak is ké..mael<. 

Gramofon 
: Csod"BR. er60. tI .. ta han gu bes.élögép 40 K, f : nagy « UniOn t B.erke.atlal �O K. - Legszebb 
+ hanglemezek az ös •• eB dlUok. •• Dék, operák, 

l 
+ tréf.. előadások stÖ. 80 1111.-«11 4 K-Ig. : Javltási mOtererr.. f· Árjegyzétet az _es ban�SZerekril Ingyen : 
f MOGYO�OSSY GYULA f 
: királp szabadalmazott hangszeI"g7ár t 
• Budapest, VIII., Rákóczi-út '71. szám. : 
t... ........................................ .... 

VA R N AV l. S Z EG E D  
csendőrségi nyomtatványok és felszerelési czikkek teljes raktára. 

t II a, l ll lll{ illa' l' lrapható, . ára 2 korona. I{ároly-li.eresz · '" 


