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Megjelen minden hó 
'i-én, iO-én és 20-án 

SZERKESZTŐSEG ÉS KIADÓHIVATAL 
Budapest, IV., Egyetem-utcza. 4. B�. 

A. czigány. 
, Irta: . .. l . . . t. (Folytatás.) 

Amilyen ,rejtelmes, titokzatos és ismeretlen a laikus 
embel�. előtt a czigány életmódja, szokásai stb., époly 
hiányosak ismereteink' lelki és szellemi élete, vallása 
felől. 

Vajjon van'e 'egyáltalában vallása a czigánynak ? 
Erre a kérdésre a czigánysza,kértők egyrésze igennel, 

a másik része nemmel válaszol. 
Ha vallás alatt csak valam.ely egyházi egyesülethez, 

vagy templomhoz való hozzátartózandóságot értünk, 
akkO!' az � tapasztalat, hogy a czigány azon hitet 
vallia, a mely tartózkodási vidékén a z  uralkodó vallás. 
De a milyen válta�ozó a tartózkodási helye, akként 
változik a vallása is. Rereszténylakta vidéken meg
keresztelteti a rajkót, sőt ha alkalom és mód kinálko
zik, többizben is, s mindezt az ajándék kedvéért, melyet 
a komá.tól '(ézigánynl kirevo vagy lürvo) kap a czigány.
Mohamedánoklakta vidéken alávetik gyermekeiket a 
körülmetélésnek és felveszik az iz lám vallást, azonban 
a mecsetbe lépniök nem szabad. MagyarOl'sz�gon és 
Erdélyben a czigányság zöme a római katholikus és a 
görögkeleti hitet vallja. 

Hogy men:nyire kiiizömbös és aláJ:endelt szerepet ját
szik a czigány előtt" a valláSI arról olvastam egy ado
mát. Akasztani vitték az egyszeri czigányt. A biróság, 
miután nem volt tisztába:n a delikv�ns Jel ekezeti hová
tal:tozandóságával, két papot, egy katholikust és. egy 
reformátust 'rendeltetett melléje, hogy utolsó utjári 
vigasztalják. . A két pap minden lehetőt elkövetett a 
veszendő lelket megmenteni s a, saját fe-Iekezete szá
mára megnyerni.. A czigány látszólag nagy figyelemmel 
kisérte a papok rábeszélését, egyszerre azonban azzal 
a kérdéssel lepte meg őket, hogy melyikük h1Ljlandó őt 
megajándékozni egy szivarral ? Miután szlvarja: vélet
lenségből csak a katholikus papnak volt, ennek a vi
gasztalását fogadta el. 

Őseredeti vallásukból a magyar és az erdélyi czigányok 
között találunk rn'éo- a legtöbb maradványra, a melyek 

, " 
szertartásaikban és szokásaikban megnyilvánulnak B 

:ezek az indus oskorba vezetnek vissza. A czigányok 
voltaképen még ma is bálványimádók de a mellett egy 

- legfelsőbb lényt is tisztelnek és devlának neveznek. Ez 
a (�nagy isten)); a ki a meuyben lakozik, teremtette az 
egész világot, tőle jön a villámlás és mennydörgé� 
(devlcskero jak = isten tüze). Emellett azonban tisztelik 
a napot, a holdat, a, csillagokat a levegő, a föld, a yiz 
és a hegyek fantaszti1.-us lényeit is. Hiteles adatokat 
ezekről a felfogá.sokröl sajnos vajmi nebezen lebet sze
rezni; mert a czigány az idegenekkel szemben e té�'en 
tartózkodó és zárkózott. A czigányban sokkal erŐSebben 
van ,kifejlődve az istenségtől való félelem, mint az 
iránt;l való szeretet, mert a természeti jelenségek leg
többnyire elrettentő hatással vannak reá s ezeket az 
istentől. eredőknek tartja. Vihar és eső kinozza szellős 
sátráb'an, vagy rozoga viskójában, a zivatar borzadály t 
kelt benne, s az égboltozat "mécsesei)) (csillagai) zavar
ják tolvajutj.ain. �zzel ellentétben szentnek· tartja a 
f-öldet, meTt mind-en--jó- e?edöjéne-k 'tal'tjác- - ,_ � 

Az isten szeretetét összeegyeztetlennek tartj a a meg
halás szükségességével. Azt mondja, hogy az nem lehet 
jóságos ist én, a ki a gyermekét meghalni engedi, (a 
mint ő mondja "felfalja)) l, ez6\rt elátkozza és szidalmazza 
az ő nagy ·istenét. Hasonlóképen akkor is átkoz?dások
ban és szitkokban tör ki, ha, baleset éri, valamely terve 
nem sikerült, vagy valamely kivánsága nem teljesült, 
mert mind ezeket az istennek tulajdonitja. 

Az ördögöt ((beng" -ne,k nevezi s attól jóval keveseb-
I 

bet fél, s benne nem annyira az istenséggel m61:őben 
ellenl�ező, pusztitó lényt,' inkább egy alárendelt .kis 

'jelentőségü &émoni személyt' lát. A ti-sztitó tüzet az 
ördög konyhájának (bengesk�ri kisinal nevezi .. 

Hogy milyen a felfogásuk a földöntuli életről, -aHól 
.Grellmann ir egy j ellemző esetet. Megkérdezett egy 
czigány-családot, a ,melynek épen akkor halt- meg egy 
gyermeke, hogy hiszik-e" hogy ez a gyermekük az utQlsó 
itélet napján fel fog támadni. «Együgyü beszéd" v�a
szólt a czigany, "hogyap. lehetséges IlZ, hogy

, 
egy �let: 

telon test, egy dög ismét életre keljen, feltámadjon. A ml 
nézetünk szerint 'gyermekünk uem fog hamarább fel
támadni, mint az a lo'l'uJak, a melynek nehány na.p,pal 

. "  tót és a többi hangszereket általános�n Heged üt, harmonika t, taroga " elismert legjobb gyártm. B"állit. 
, ARORSZÁG LEGNAGYOBB HANGSZERGYÁRA 

e MAGY 
. . ' "Allii6 a R4k6c"i-Tárog.i6 felt&lál6ja, BudapeBt, 
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ezelőtt nyuztuk le a bőrét.>. A inilyen a ".'1<."'11 életük, 
épen olyan sajátságosak és különösek szo-
kásaik és szerta.rtársaik s e tél'en is a reltlle,mlljátssza 
a főszerepet, a melyet egyébként a czigányn sokkal 

kai bál'o devla sár kámelás ?) Ha nem mozdul meg a 
hulla, akkol" ezt igenlő válasznak veszik; ellenkező eset
ben azonban kutatnak a gyilkos után. Ez a szokás 
egyébiránt már csak néhány erdélyi törzsnél divik s miiveltebb néprétegeknél is feltalálunk. A 

czosan néz sv.embe a veszélylyel, ha szen""l"",II'" ösz-
da-

tönzi a cselekvésre s a milyen lemondó 
morra.! teszi magát tul a legnagyobb ny'olllOt'Lls;!j;gOn és 
nélkülőzésen, olyan félelem és borzadály el, ha 
a halálra. a megsemmisülésre gondol. A 
temetkezési sz-ertartásai és szokásai mind erre 

, érzetre mutatnak. Ez a félelem annyira megy, 
elhunytak nevei� sem merik idézni; sőt azt ta,'l·t"w, hogy 
a sinól leszakitotft vhág is halált hoz leSZal[lt'9Jára. 

Ez a félelem az inditó ok, a mely 
haláltusájakor és megnyilatkozik. Ha a "tudós 
minden igyekezete haj ót,örést szenvedet.t 

az 

�[S13zomyJ) 

féle titokzatos varázsszer nem segitett . a .u.""CU'lfiJ'V CZl
tár-gányon, a,kkor mindenekelőtt minden 

gyat kivisznek a sátorból, hogy a halál 
testet elhagyó lélek valamely tárgyba ne 
ez esetben a lélek visszatér s bosszut áll a cs lád ta.g
jain. Ha sokáig tart a haláltusa, egy fehér lrutyával 
megnyalatják a haldokló kezeit; az a hitíik, hogy ez 
megkönnyiti a szenvedést. Wlislocki megfigyeHe, hogy 
ininden czigállykaravánnak van e czélra néhál�y fehér 
kutyája. Ez a szokás visszavezethet.ő az őskorb'l, il, me
lyet a czigányok Perzsián való átvándorlásuklior való
szin illeg elsajátitotta.k. Perzsiában ma is cs k akkor 
hal meg nyugodtan egy perzsa, ha hozzátartozói egy 
fehér kutyát vezetnek eléje. 

Természetes, hogy a haldoklóknak széleskörökben 
ismert jóslási képességéről való hit a czigányok között 
is el van terjedve s a ha.!doklók utolsó kijelentésének 
és parancsainak kiváló fontoss:í.got és köteltjzettséget 
tulajdonitanak. , , 

Mihelyt a halál beállott, a tetemet sós vizze� lemos
sák, a melynek őshit szerint tisztitó erőt tulajdfjmit.anak, 
s kiviszik a szabadba, de nem a sátor bejáJ'atán, hanem 
a sátorna.k - rendesen kelet felé néző - Qldallaipja alatt. 
A tetemet felöltöztetik, arczczal nyug�,t felé forditva 
a földre fektetik s fej e mellé kar6t vernek a földbe. 
Hitük szerint a "halál birodalma» nyugaton V8,n. Innét 

magyanízható, hogy a czigány lefekvésekor keletfelB 

fordul. A letelepedett, kunyhókban lakó czigány tetemét 

a kijáraton viszik ki, előbb azönban kiemel�k az a.itót 

sarkaiból s ezt csak a temetés után teszik vis�za helyére, 

A hulla fejénél levert karóhoz ezután a.7. elbunyt 

kedvencz tárgyait (pipát, begedüt, kalapácsot) ,tb. oda

ütögeti k, miközben a halottól_ megkérde�ik: "I�zér� bal

tál-e meg, mert a nagy isten így akart,a?1) (Mera tu, 

ezek is lassanként elhagyogatj ák. 
Ezután kezdődik a közeli és távoli rokonság köteles

ségének lerovása a halott iránt, a mely abból áll, hogy 
-az elhunytat étellel és itallal megajándékozzák, a me
lyeket a halott mellé helyeznek s azután elfogyasztanak. 
Mennél nagyobb és különfélébb az ajándék, annál na
gyobb a tisztelet a halott iránt. Ezután álta.!ános lak
mározás következik, a melyhez a legerősebb p'álinkát 
isszák, mialatt a sirató asszonyok a halotti sirámokat 
éneklik. Két ilyen sirámot ismer Wlislocki, az egyiket 
«Rovilyel)-nek, a másikat «Eaidavel)-nak nevezik, mind

kettőnek bús, egyhangu a dallama s az asszonyok 
félig mormolva, félig énekelve adják elő. 

Az erős szesz hatása következtÉíben a sírató asszonyok 
kllzdetben egyhangu és csendes panaszéneke rikácso
lásba, érthetetlen szavak és mondatok kiabálásába 
megy át s ettől a pokoli lármától feltüzelve a férfiak 
is belevegyülnek ebbe a démoni jelenotbe, a mely min
dig vadabb és vadabb lesz, mig a kimerült alakok a 
fáradtságtól a földre esnek, hogy azután később ujult 
erővel folytassák ezt az ől'ületes zenebonát. Ezek az 
orgiák két-három napig, mindaddig tartanak, a mig a 
halottat el nem temetik. 

Ezeknek a dáridó knak czigányfelfogás szerint az a 
czélja, hogy a léleknek a testbe va.!ó visszatérését meg
akadályozzák. mielőtt ez a földbe jutna; ellenkező eset
ben tudniillik a halott nem leli nyugalmát, folyton 
hazatér és klUönféle kellemetlenségeket okoz a h:í.tra
maradottaknak, különösen azoknak, a kik a halotti 
toron l'észtvéve elmnlasztj:í.k az 'ételbőr egy-egy morzsát 
s az italból néhány csöppet a fölcire önteni, a melyet 
az ott láthatatlanul tart.6zkodó lélek azután észr6vét

'lenül elfogyaszt. 
A halotti toron a czigányok tisztán vaclemberek mód

jára viselkednek, s dühöngéslikben semmiféle fenye

getés vagy szép szó nem képes őket megakasztani. 
. 

Egyes tÖl'z'Seknel az a szokás, bogy a halottat egyIk 

hozzátartozója lóháton viszi ki a fiatalabb fél'fu'okonok 

által meglisott shhoz; a férfiak hajadonfővel, az asszo

nyok kibontott hajjal kisérik a halottat és halottvivőt. 

Sir helyéül előszeretettel "Választj-ák a ml1gányos, csen

des helyeket, különfu>en kedvencz temetkezési helyük 

az erdőszél. A sirhelyet egy különös, éblaku kaJ'ó,Rl 

jelölik meg, a melynek fel�ő vége alig
, 

ál� 
.
ki 

,
a földből, 

alsó vége pedig majdnem a halott fejet erllltI. Ez azzal 

az ősrégi, ma már úgyszólván teljesen e1hlta"Yott
. 

szo

kássa.! függ össze, a mely szerint a hozzátm·tozok a 

C, Rh K'D··SZUe' nn esetén próbálja meg a világhirű 

SUZ, eumn, .. 1. . "  ;,! _.;:::,����:.=� .. �::�:=;;::."ó�::� 
amely sok ezer nálairat és orvosi vélemény szen ,zlOS na: su az. . 

. B d st Damjanich. utcza 2. szám. 
Egyedüli készitő: Szenthe Lajos Hungaria! gyogyszertara, u ape J 
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hullát bizonyos idő leteltevel kiásták, fejét kivették, 
azt egy távolabbi helyen ujból elásták s az előbb em
litett karót mélyen a földbe verték. Ennek okát Wlis
locki akként magyarázza, hogy a czigányok hite szerint 
a halott lelke csak akkor jut tulajdonképen a halottak 
birodalmába, a mikor a halott csont jairól a hus teljesen 
levált. Ezt a foJyamatot a. régi időkben akként vélték 
a czigányok ,siettetni, hogy a karót kihuzva utána néz
tek a fejen, hogy mennyire haladt a halla bomlása. 
A középkor vége felEi sokhelyütt kannibalizmussal, em
berevessel vádolták meg a vándorczigányokat. Igy Ma
gyarországon Csábon, Kemencze és Bat községekben 
1782-ben több mint kétszáz czigány t végeztek ki, a ki 
a kinzás következtében magara és társaira va.llotta az 
émberevési. Wlislockina.k az a nezete, hogy ez a vád 
a czigányoknak az imént emlitatt szokásával _ hogy 
t. i. bizonyos idő mulva az elhunyt fejét kiásták _ 
függhetett össze; lehetséges, hogy egy- ily,en esetben 
tetten erték a czigányokat s kesz volt ellenük az ember
e,és szörnyű vádj a. 

A mint láttuk tehat, a czigány lelke csak a· testnek 
teljes rothadása után kezdi meg a halál-tulajdonképeni 
birodalmába való vándorutját, a hol földi alakjának 
képletes mását jelképezi. A sánta ember ott is sánta, 
a vak vak marad s a béna ott is béna. A halál biro
dalmitba vezető ut telve van a legborzasztóbb akadá-I 
lyokkal. Igy a léleknek hét hegy mellett kell elhaladnia, 
a melyek folytonos harczban allnak egymással, azután 
egy óriási nagyságu kigyóval kell megbirkóznia, a mely 
utját állja, végül tizenkét homokpusztán át kell ván
dorolnia, a melyeken olyan jeges szél fuj, hogy a bőrt 
úgy hasitja, mint a kés pengéje: Ez ellen a hideg ellen 
óvja a lelket az a tüz, a melyet � halott ruháinak és 
kedvencz tárgyainak elégetEisekor szitanak, s a melyet 
a' hozzátartozók a régi időkben csak hónapok mulva _ 
a mikor tehát nézetük szerint a test már felbomlott _ 
égettek el s nem mint manapság, mindjárt az elfölnelés 
után. 

Néhány erdélyi czigánytörzsnél még divik az a regJ 
szokás, hogy a sirt tövissel szegélyezik, (I nehogy egy 
�adio (idegen) lássa, vagy a mi még rosszabb, átlépjell 
mondotta magya.rázat kepen egy öreg törzsfőnök. 

ÉRDEKES NYOMOZÁSOK. 
Egy-rejtelmes lopás kideritése. 

nem .egészen igy áll a dolog. Igaz ugyan, hogy a városi 
tolvaj, kinek műveltebb, tanultabb s finomabb elemekkel 
van dolga, sokkal több fortéllyal, csellel, fondorlattal 
és más hasonló tulajdonságokkal működik, azonban néha 
találkozunk a falun is igazi rava.szsággal elkövetett 
büncselekménnyel 

. 
Egynémely lopás vagy más bűncselekmény faluhelyen 

IS �oks
.
zor 

_
Olyan mesterfogásokkal vitetik véghez, hogy 

első pIllanatra tényleg azt hiszi az ember, hogy az 
esetben csakis gyakorlott, városi tolvajkéz mőködött, 
mert egyszerű falusi különös alkalmi-tl1lvajról fel sem 
tételez az ember olyan ravaszságot, mint a mellyel az 
alábbi lopás tettesei is bűnösségüket leplezni tudták. 

1906. évi szeptember hó 5-én délután 2 órakor A. 
B. földbirtokos Siklós községben az őrsöt arról értesi
tette, hogy aznap délelött folyamán 1 darab gyémánt
köves aranygyűrüje 800 korona értékben titokzatos 
módon eltünt. Egyben. kérte a nyomozás sűrgiis beve
zetését. 

Minthogy a panaszos nem messze lakott az Örs lak
tanyájától és mert az ügy nagyon kényesnek látszott, 
I. J. örsparancsnok, hogy gyanut ne keltsen és a sikert 
ne koczkáztassa, csak egyedül és oldalfegyveresen ment 
el az ügy mibenállásáról előzetes meggyőződést sze
rezni. 

Amint megérkezett, káros és neje elmondták neki 
az esetet, amely szerint káros neje a gyűrüt, mint 
máskor is lefekvés előtt háló�zobájában az aszt-alra 
rakta. Másnap délelőtt, körülbelül 9 óra tájban, mikor 
az öltözködést végezte, észrevette, hogy az emlitett s 
legdrágább gyűrüje hiányzik. 

Ez ideig a házban idegen nem fordult meg, a szobában 
meg tudtukkal épen senki sem járt. Belső cseléd csak 
kettő volt, egy szobaleány és egy szakácsné. Ezekre 
azouban egyáltalán nem gyanakodnak, mert régi meg
bizhatóknak bizonyult cse16dek ioltak és soha sem vették 
észre rajtuk, hogy rossz haj.Jammal birnának. 

Daczára ennek, a gyanu mégis ellenük irányult s az 
örsparacsnok megkérdezte kál·ost. hogy az esetben, ha 
valamelyik �seledj'e követte volna el a lopást, kivánja-e 
a tettes ellen a,z elj árást és annak megbüntetését? 
Eál·os azt válaszolta, hogy az a körülménytől függ és 
egyéb kivánsága nem volna, csak a györü megkeritése 
s egyben ana is megkérte az örsparancsnoktlt, hogy 
lehetőleg simán és feltiinés nélkül intézze el az ügyet. 

Miután káros beleegyezését kieszközölte, hogy a házban 
kutatást tarthat, hazatért. Azonban megkérte károsl, 
hogy a cselédeket visszaérkeztéig ne eressz e el seho,á 
s kisérje figyelemmel őket. Abból a sok olvasmányból, melyet a városi, killönösen 

a fővárosi tolvajnépségről ös·szeirnak, azt hinnők, hogy 
a furfangos tolvajok igazában csakis a �agyvárosokban, 
mig faluhelyen egyáltalán -nem 0koznak gond0t. Pedig 

Az örsparancsIJ.(;lk egyik csendőrL maga mellé véve, 

megjelént károsnál és bevezette a nyomozást. 

n"�kEf�8��1P..el 11��R
���!!o�a '!!��o���o!o�. 
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Gemona. melynek hataJmas erödjeit Krauss tá.bornok csapatai foglalták el. 
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Miután a két cselédet, kIkérdezte bár alaposan gyanusnak egyáltalán nem tüntek fel, :t konyhában, cselédszobában s minden gyanus helyen m0gtartotta a kutatást 
�anaBzoB pedig a saját használatában levő helyiségeket onmaga átkutatta s minden olyan helyet átNézett hová � gyÜlü elrejtbatő lett volna, de eredményre

' 
nem 

Jutott. 
Az őrsparancsnok eme eredménytelenség daczára is 

fenn�artotta azt a g,yanuját, hogy a lopást valamelyik 
nő cseléd követte el, rövididőre mégis c�8.k megakadt 
a 

.
dolog s gondolkozni kellett, hogy miféle t�rgy, vagy 

rejtekhely lehet még, amit meg nem néztek s a bová 
a gyürűt a tettes eJrejtbett�. 

E töprengés közben eszébe'jutott az örsparanc9F1oknak, 
hogy a tettes eset,]eg valami ételnemübe rejthette el a 
gyűrüt, miért is ily irányba kezdett kutatni, miközben 
eszébe jutott, hogy a konyhában lévő éleJmiszerládában 
néhány pogácsát látott, sőt arra is emlékezett, hogy 
pontosan 5 darab volt. Ezt a ládát ujból megnézte, de 
már akkor csak 4 pogácsát talált !;lenne. Kérdő) e vonta 
a. szobalány t és a szakácsnét a hiányzó pogácsa iránt, 
de mindketten tagadtAk, hogy elvettek volna belőle. 

A meglevő 4 darab pogácsát széttörte az őrsparancsnok, 
de nem volt bennök semmi. Továbbkutatva '�sakhamar 
észrevette, hogy a konyhaasztal alatt egy kis tányérban 
tej van, 'meJy az előtt nem volt ott, s hogy abban egy 
pogácsa is van. Az örsparancsnok ismét kérdőre vonta 
a két cselédet, mire azt vál asz olták, hogy a tej és 
pogácsa a macskának az étele, rendesen tejet szoktak 
neki adni s maradék sütemény·féJéket. Ez uttal 
azonban egész pogácsa lévén a tejben s egy különben 
is hiányzott a ládában előbb. talált mennyiségből, 
gyanusnak . tünt fel a dolog a,z örsparancsnok előtt. 
Kivette a pogácsát a tej ből, széttörte s legnagyobb 
meglepetésükre a keresett gyürü esett ki abból. 

MintlÍogy most már a tagadás ugyis hiába való lett 
volna, rövidesen beismerte a szobalány, hogy a gyürüt 
ő .Iopta el, a szakácsné pedig beletette a pogácsába s 
ugy egyeztek meg, hogy majd ha már nem keresik, 
mert, hogy itt megtajálják, arra egyáltalán ndm számi
tottak, eladják vagy ellilálogositj ik s.a kapott összegen 
megosztoznak. 

Miután a történtek után káros mindkét cselédjél 
elbocsátotta, megbüntetésüket pedig utólag kivánta, az 
igazságszolgáltatás de kerültek s méltó büntetésüket 
dvették. 

Ez az eset is azt mutatja, hogy a nyomozó csendőrnek 
minden ügyességét és leleményességét össze kell szedni 
ha bonyolultabb eset nyomozásába belefog és ha nem 

is sikerül mindjárt ILZ eredmény, nem szabad remény-

t�lennek látni a helyzetet, haaem keresnie kell mindenfele �shetőséget, megkisérelnie minden lehetőt, mert csak Igy lehet eredményes a nyomozás. 

tR[){:KE' S
NYOMOZ ÁSOK 

Az európai térkép gyakori változtatása iról. 
, 

Az 1815· ben Bécsben összegyűJt diplomaták azt hit
ték, hogy Európa térkápét végképp rendezték. 1814-ben 
Párisban kimondották, hogy areális és tartós egyen
súlyt.. akarnak létesíteni. 1815-ben újból találkoztak 
Becsben es ott, a mikor már nem kellett tartaniok kö
zös ellenségüktől, a kit az Atlanti·óczeán egy kis szige
tére küld tek meghalni, két bál és két banket között, 
a melyeket Metternich adott a diplomaták tiszteletére, 
egyszer a zöld asztalnál is találkoztak és megcsinálták 
a szent szövetség Európáját. Lássuk, miben állt az! 

Németországban Hannoverböl önálló államot csinál
tak, megnöveeztették Bajorországot, ellenben elcsiptek 
valamit Szászországból Poroszország részére, -a mely 
még a rajnai tartományokkal es Posennel is gyarapo . 
dott. Új német szövetséget alakítottak, a melynek az 
összes német fejedelmeken és szabad városokon kívül 
a porosz király, az osztrák császár, a dán király mint 
Holstein uralkodója és a hollandi király mint Luxem
burg uralkodója voltak a tagjai. Hollandia, a mely két 
évvel azelőtt nyerte vissza függetlenségét, Belgiummal 
és Luxemburggal gyarapodott. Olaszországból mozll.iktáb. 
lát csináltak: a szárdiniai királyé lett a hajdani génuai 
köztársaság is, Ausztria elfoglalta a velenczei tarto
mányt és Adria keleti partját Raguzáig, Estei Ferencz 
főherczeg a modenai, reggiói és mirandolai, Estei Má
ria Beatrice főherczegnő az assai és carrarai, Mária 
Lujza, a franczia .exclsászárné pedig a pármai és plai

sancei herczegségeket kapta. Toszkána Ferdinánd főher

czegé lett, a pápa pedig visszanyerte az egyházi álla

mot, valamint a Bourbonok Nápolyt, a honnan elűzték 

Murat herczeget. Francziaország és Anglia megtartották 

Európában eredeti határaikat. GÖl'ögországban akkor for

rongott a l,okosság és le akarták rázni a török igát, 

Brilliáns arany�ékSzerek, ezüst használati és disztárgyak, órák, evőeszközök 
, 

Iparmfivészeii ujdonságok. Egyházi felszerelések, gyári árban 

beszerezheiök (részletfizetésre is) 

, , N O S csász és kir. udvari szállltónál, 

SA RG A JA Budapest, IV., Kigyó-tér 5. szám. 
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"iktor Bmánuel-tér Uc1ineban. 

de Metternich megtagadta tőlük a segítséget, a mit tőle 
kértek, úgy hogy.csak 1821-ben, hat évvel a bécsi 
kongresszus után, a mely meghozta a "tartós európai 
egyensúlyt», t ört ki teljes 6rővel a görögök szabadság· 
vágya és a harczok, mint ismeretes, ·a Törökországtól 
való elszakadással é s  az önálló görög királyság meg
alapításával végződtek. 

Ez 182l·ben volt, de csak l832·ben egyeztek meg 
végleg Európa és Görögország az új királyságra vonat
kozólag és közben, l830-ban már egyebütt is megbillent 
az l8l5-iki egyensúly: Belgium elszakadt Hollandiától és 
Európa helybenhagyta és Lipót herczeget, a Szász
Coburg-Gotha-ház egyik tagját küldte nekik királynak. 

Új térképek jelentek meg Európáról, de nemsokára 
azokat is meg kellett változtatni; először a krimiai, 
azután az olaszországi hadjárat után. A villafrancai és 
a zürichi béke halomra d öntötték Metternich művét 
és legelébb is Ausztria kiüzetését eredményezték Olasz
országból, holott épp akkor a két ország egyesítését ké
szítették elő és a nizzai, meg savoyi grófságok at Fran
cziaországnak adták. Az olaszországi átalakulás aztán 
csakhamar folytatódott. 1860· ban Viktor Emánuel bevo· 
nult Nápolyba, i86i-ben pedig II. Ferencz nápolyi 
király kapitulácziója után Viktor Emáhuel Olaszország 
királyává proklamálta magát. 

1864·ben Poroszország lép előtérbe és Bismarck meg
,kezdi munkáját. Dániát kiűzik Holstein ból , a mely két 
évig Poroszország és Ausztria kettős védnöksége alatt 
álló condominium lett és az i866-iki háborúra vezetett. 

A jövendő vaskanczellárnak ez volt az első nagy tette. 
Azután kiűzi Ausztriát a német szövetségből és Olasz
ország mint tertius gaudens megragadja az alkalmat, 
h ogy elfoglalj a á velenczei tartományt és teljesen ki
verje Ausztriát az olasz területekről. Trieszt és Trient 
azonban Ausztriáé maradt. 

E- nagyarányú átalakulások után sem pihenhettek 
sokáig a kartográfusok. Következett II németek diadal
mas hadj árata a francziák ellen, a melynek befejezése 
után Elzászt és Lotharingiának egy részét a német 
államszövetséghez csatolták ; ugyanakkor vonult be az 
olasz király Rómába és megszűntette az egyházi álla
mot, úgy hogy a pápának azóta meg kell elégednie 
az úgynevezett garancziatörvényben biztosított szuverén
jogokkal és a gyönyörű Vatikánnal, a mely megma
radt a régi dicsőség napj aiból. 

Nyugateurópában ekkor nyugalom állott be, annál 
nyugtalanítóbb lett azonban a helyzet keleten, a boI 
a román fejedelemség megalakulása nyitotta meg az 
átalakulások sorát l866-ban, i881·ben pedig király
sággá lett. Szerbia a fölkelések egész sora után 1878-
ban szerezte meg függetlenségét és fej edelme l882-ben 
a királyi czímet vette fel. Bulgária, a mely az orosz
török báborúban született, 1879-ben, mint a szultán
bűbérlartománya alakult meg; 1896-ban egyesült Ru
méliával és 1908· ban elszakadt Törökországtól és király
lyá proklamálta fejedelmét. Végül ott van Montenegró, 
a melynek uralkodója szintén követte kollégái példáját 
és szintén királyságot csinált kis országából. 



LAPOK 
Azt lehetne hinni, itt végére értünk az il.tal8J�:nl�LSoJ�

nak, holott egészen kifelejtettük SVédország és 
kettéválását 1905-ben, a mely csendben, 
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_és hadianyag áldozata füződik a rövid ideil)ltllrtó dicsőséggel szemben. 
kül ment vé�be és királyi trónt juttatott 

orvégia 
nél
dán 

herczegnek. , 
A legutóbbi balkáni háború után megkötött !1UJ�ar'3stl 

békével változott legutoljára nagyobbat térképe. 
De ez a változás valószínűleg "ideiglenes vcH _, s a 
nagy béke után kérdés, milyenek lesznek a váiltozások. 

Oividale szintén fontos góczpontja volt az olasz haderők gyüjtő és szétosztó állomásának, de ToImeintól történt előnyomulásunk vonalán Udine felé utbaesvén, szintén nem kerülhette el a sorsát. Szinte érett almaként hullott hadsereg€link kezébe ez a város, mert az első vonalon szétrobbantott olasz hadsereg itt még megállásra sem gondolhatott, nemhogy ellentállást fejthetett volna ki. Szép és lélekemelő volt ez az előretörés minden vonalon s e hősies küzdelemnek minden mozzanata egy-egy gyönyörű példa lesz az utókor előtt; de talán mégis legszebb ej edménynek tekinthetjük az olaszok ellen, mindjárt az- offenzivánk első idejében elért, ama sikerünket, amelyet a. gemonai erődgyűrü áttörésével elértünk. A legnagyobb büszkesége volt ez az erődvonal az olasz hadvezetőségnek s annak idején való kiépitésével is éppen azt czé
l
ozta, hogy ez a rendkivül megerősitett s várrendszerüleg kiépitett erődvonal a legbiztosabb 

védőbástya lesz mindenkor az esetleg ellene intézhető 
támadásunkkal szemben. 

KÉPEINKHEZ. 
EIóretörésiink Olaszországban. 

Lapunk előző számában megemlitettük, hogy a követ
kező számainkban már módunkban lesz az elfgglalt 
olasz területekről is képeket bemutatni ólvasóinli.nak. Ezt 
az io-éretet váltj uk be most, amidőn az Isonzó-front 
ellen'" inditott offenzivánk eredményeként bir;bokunkba 
esett egyes városok és utvonalak némely részleteit 
feltüntető képtJket állitunk ol vasóink elé. 

Görz városa ugyan előbb is a mienk volt s ho�tu�k 
is már képeket róla, de azért az ujból való vis zavetelet, 
a melyet a váriokán lengő, zász�ó mindennél �kese�,ben 
igazol, ép oly örvendetes eredmenynek keH te�lllt�nunk, 
mint az utána következő területek meghóditásat. Az 
olasz királyság és az olasz hadsereg ép oly elkesere: 
déssel tekint vissza a még nem is oly régi hóditásal 
�öz�ttjs __ �!De )��nevezetesebb!�r03 , _  ��:,.eszt�sére! �kár 
lJdinere, amely pedig már olasz város es az egesJi: ellenunk 
folytatott háború alatt az ola,sz hadsereg.főp�Lrancs�ok 
főhadiszállása volt, tehát érzékenyebb csapásnak tekl�t
betné Görz elvesztésénél, habár ehhez is temérdek ver-

Ez a reménye azonban épp oly hiábavaló volt, mint 
az olasz hadsereg itteni részeinek hadseregünk által is 
elismert hősies ellenállása és védekezése; birtokunkba 
estek e védőmüvek mind és ezek elestével más városok 
és területek is, amelyekböl valószinűleg szintén bemu
tathatunk majd egyeseket olvasóinknak 

HIREK .. ,-
Tisztelgés a felügyelő.helyettesnél. Az Ö császári és 

apostoli királyi Felsége által, november -hó l-ével leg: 
kegyelmesebben vezérőrnaggyá kinevezett Csiksze�tlIDrel 
Csató Ferencz tábornok UT előtt, a Budapesten allomá
sozó csendőr· tisztikar, Lorántházi és Zágorhidai Loránt 
Dénes ezredes úr vuzetése alatt novem er o �:. e� b h' 'J.'J. ' 

délelőtt megjelenve, őt a magyal' szentkol'ona.orszag,al
boz tartozó csendőrség felügyelő-helyettesévé, v�la�mt 
I'ezérőrnaggyá történt .kinevezése a,lkalmából a tisz,tlkar 
szerencsekivánatainak kifejezése mellett, szerelettelJesen 
üdvözölte. 

Gyászhír. Varga Gusztáv őrnagy dehreczeni pótszárny. 
k mber 12-en Debreczenben váratlanul parancsno , nove , , , b' á . meo-halt. A halottat Budapestre szállítottak es ajt �s� '" 

b hó 18 án a budai farkasl'etJ részvéttel, novem er - , , , 
katonai temetőbe helyezték örök nyugalomra. Nyugodjek 
békében! 

N b ,  l"léptetések Az idei novemberi előlép· ovem err e o . , t l ul 0-t té a mint azt lapunk hivatalos részében telJ tar a m 80 

k�' '�'I"'k j ezredesnek 3 alezredesnek, l őrnagynak, ozo JU " , '" k 16 főhadnagynak, 1 hadnagynak, 1 százados-sz�mvlvone . 
,. őnek hozta meg az orvendetes és 1 hadnagy-szamvlv 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
Új �ok. A nyugati harcztéren, a sokat emlegetett Chemm d!3s Dameson lefolyt legutóbbi küzdelmek alkalm�\'al az. ellenség ismét használt tl1-nkokat. Ezek a jáJr

muvek bIzonyos vált0zásokat mutllitnllik az 19Hi nyarán 
először használt csatagépekkel szemben. A csata-gépek 
nyolcz "méter hosszúak, két méter magasak és . három, 
méter szélesek. A gépek két csoportra oszlanak : van
nak úgynevezett him és nőstény-tankok. A megkülönböz
tetés a fölfegyverzésben rejlik. A himek két toronyban 
elhelyezett könnyű ágyúyal és az ágyúkra szerelt gép
fegyverekkel vannak ellátva. A gépfegyverek úgy van
nak reászerelve az ágyúkra, hogy csak a.kkor tüzelhet
nek, ha az ágyú nincs működésben. A nőstények öt 
gépfegyverrel vannak felszerelve, a melyek közül kettő
kettő oldalt, egy pedig a j ármű homlokán foglal helyet. 
A tankot egy aczélházba beépített Daimler-motor hajtja. 
A csatagépet egy czentiméter vastag hajópánczél védi. 
A legénység egy tisztből, egy vezetőből és hat ember
ből áll. A megfigyelést periszkópon át végzik. Perisz
kópja van nemcsak a vezetőnek, hanem minden gép
fegyver- és ágyúkezelőnek. A csatagép három egész 
öt kilométert tehet meg egy . óra . alatt, tehát olyan 
lassan hal�d; mint - a gyalogjáró embeI. Habár 
igen sokat j avítottak a gépeken, a küzdelemben még 
mindig nem állják meg helyüket. Legnagyobb bajuk 
a lassú mozgás. A hernyószerű mozgókészülék, a mely 
az' egyetleJl használható mej:fö14as 'a harcztéren, sohasem 
teheti s0kkal gyorsabbá az előrehaladást. A másik nehéz

. kes pont a �ormányozhatóság. Az új tank ok jelentéke-
nyen j avultak e tekintetben is, mert a régebbi kor
mányzó kerekeket kiküszöbölték. A kormányzás jelenleg 

I 

a két mozgató szalag különböző irányú működése által 
történik. 'rermészetes, hogy a sok jobbra· balra való in
gadozás sok idő-t vesz igénybe és nehézkessé teszi a 
mozgást. A tankok további jelentékeny hibája, hogy 
'átnedvesedett, fölázott talajon fölmondják a szolgálatot. 
Szinte lehetetlen nedves idéijárás mellett a csata
gépeket használni. Az aczélszörnyetegek megfeneklenek 
a sárban, mozdulni sem tudnak és pompás czélul 
szolgálnak a tüzérség számára. Mindezen hibák gyors 
kiküszöbölésére nem lehet számítani a közeljövöben. 

A meteorok száma. NekÜnk a meteor vajmi ritka és 
vajmi különleges dolog ; de nem így a csillagászoknak. 
Ök, mint minden égi dologban, itt is milliókkal szá
molnak. Az északaIl1erikai Lowell· obszervatórium csilla
gásza : See, azt közli, hogy azokon az �j szaká��.n, 
melyeket a távcső végénél töltött, átlag mlllden eJJ�1 
öt meteort számlált meg, melyek a látó tért keresztul 
szelték. E látótér nagyságát az egész Földet körülfogó 

tér nagyságához arányitva ; úgy számit, hogy minde� 
éjj el átlag 600 millió meteor jut a Föld légköré�e,

. 
a ml 

egy egész nap, vagyis 24 óra alatt 
.
1 200 mlllló�.ak 

felel meg. És vannak c�iIlagászok, a kIk azt mondjak, 

hogy ez a szám még mögötte marad a valóságnak. 

t 
:nfér-e egy .milli6 a zsebben P Ei a kérdés foglalkoz-o, �a mostanaban a párisi népet a melY !li '1 ?,olgok iránt különösen fogékony � legutóbbi bo�rá

l
n��� ugyek .után. Sottoluna. o�asz baritonista vallomása szerint ugyams slgnor .Cavalhm, a ki marhakereskedést foly�atott BoIo bIlisavai, kerek egy milliót húzott ki bankJegyekben - és az Ist�n tudj a  miért - Boio úr kofferébe tette. Az, ho.gy valakl egy milliót hordozzon magá'VM az oldalzsebeben, tényleg nem mindennapi dolog Hiszen ehhez legaláJbb is .akko.!!\< zseb lenne szük�éges a melybe' egy kétszáz oldalas oktávalakú kötet férn� ?ele, mert ez�r , darab ezer·frankos bankjegy körülbelül lly�n vastagsagu. Az egyik párisi ujság megkoczkáztatja azt a k�t��yt, hogy egyáltllilában belefér-e egy zsebbe egy mllho korona. Erre egész sereg levél érke· z�tt a szerkesztőségbe és ezekben a levelekben különfelekép�en v�tatták a kérdést. Azt írták az olvasók, h?gy vegrehaJtották ezt a kisérletet, természetesen csa.k bIzalmas körben, a családtagok ' segítségével. Csak nagyon kevesen dicsekedhetnek olyan hatalmas zsebbel, a �elybe belefér egy millió. A legtöbben azzal a meg- o.�dassal �lOzakodtak elő: hogy a milliót a férfiruha tobb zsebebe kell elosztani. Ez a megoldás azonban neh�zen teszi elképzelhetővé azt, hogy valaki egyszeue klfántsa a milliót a vele szemben:1lló elszédítésére. Természetes, hogy a millióval való hasonló kisérletek csak. a milliomosok számára hozzáférhető társasjátékok. 

A kmek manapság nincsen egy millió koronája sem -
írja az «Ouvre)) - az mindim valószinűség szerint 
nem értette meg az idők szellemét és nem képes arra, 
hogy tollát, szavát, lelkiismeretét vagy országát eladja. 
Csak az a kár, úgymond, hogy a szerkesztőségi titok
tartás tiltja a levélírók nevének leközlését. A tisztelt 
zsebtolvaj uraknak pompás alkalma lenne tudományuk 
gyakorlására. . 

Szerkesztői üzenetek. 
F. 8;'). 1 .  Folyamatban levő befejezetlen ügyekről tájékoztatást 

nem adhatunk. 2. Nincs előre megállapitva ; esetenként az örs
parancsnok rendeli el. .3. Ha kiv,ánj a : igen. 4. nyen jog nincsen ; 
rendszerint II gazdálkodásvezetőt illeti a ·rendelkezés. 5. ,Mint 
az \912. évi XXXIII. t. eZ. ' ·et a Tisza Testvérek könyvkereskedő 

ezégnél, Bndapest, II. Fő-utcza 1 2  sz. a. 1 koronl>s árban meg· 

rendelheti. 6. Igen. 
L. t.ábori. 1 .  A ruházati segély nem illetékes, mive, az összes 

ruházati czikkekkel tel'mésze�ben láttatnak el. 2. N em jál: ; ezzel 

szemben a teljes hé1!:etömegátalány javukra _felszámittatlk. 

J. E. 1888. Igen. . 

18. S. N�m viselheti. . . 

Sz. J{. cs. lÍos�7.l1pMyi és 1910. Sz. 0s1i.pá.n (z"bMyszerü 

nösülési enaedéi'Y llJeHet kö�bet házas'sl>got. 
RiU.a. 1I1iután altiszti vizsgát nem tett 4s hal,Czt.é ri előlép

tetése nem az, ellenséggol szemben mint szal(af;zparan�snok 

teljesitett kimagasló vitéz ténykedés megjutalmazásaképen történt, 

a valóságos r.endfokoz"lba történt előléptetést, az olml,ny""" 

fennálló hadseregfőparancsnoksági rendelet értelmében hatály· 

talanitani kellett. E -tekintétbeu orvoslásnak helye nincsell: 

Tábori posta. ' 1.23. Nem képez a,kadályt. A 'nő férj bezOl1ln e· 

telével férje á:Ü!,mpolgárságát veszi fel. 
Tegethoi. Mint .esatab.ajók , fel vannak 'Véve. . 
Lovász. 1888. A II. Szolgálati utasitás 1 20. §-a e tekintetbeu 

viláaos rendelkezéseket tartalmaz. 1 .  Nincsen. 2. Igen. 3. Nincseu 
" 

4. Nem. 
E. jörJll. ,Búesúazó . . .  " nem közölhető_ . . 
,Levél Argushoz. nem közölll�tő. Az .ink.·imllláLt cZlkk 

annakidéjén itt megl�vÖ, konkr�t adatok alapján iorMett, de 

egyébként is lapunk nlUOS polemlákra berendezve. , 
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HIVATALOS REE;Z. 
SZEMÉLYI UGYEK. 

Le�fels6bb elbat.ározások : 
o c84�,�ari á� apostoli kiTáJyi Felsége az alább kö·  

vetkező k l D \wé 16/i Hl'lt",t éR adományozáso](at legkegyelme · 
HL\bbon telj ositp ll i ;� elrendllIni méltÓr.tn,tott ,8 pedig :  

<I [dU01'l/oki kettbtm .-
kinevezni : 

/léZl3-l'őt'na,gygYti : 
[9 1 7. óvi novembllr hó 1 -.'1"11 :  

!� ],övotkoző oZl'oclest : 
csíkszentimrei CRató l" ervncz()t (1'3,ng H J1 7  n ovembe)' 

1 6), u magyal' szoutkol'ona OfSZtl,gltihoz tm'hozó eSllDd
őrség relügye l őjénck belyettesét ; 

A m. k i J',  CNell(lör>lé� itI lOLUál�yában : 

��1'('.desekké : 
1 9 L 7 . evi nOV(1m}Jer b ó  l ·ével : 

I \)J 7 .  év_i november L ó  J ·ei }'angga l és később köz lendő 
rangszlimmal : 

lJ. következő a,lev,l'cdesekot : 

Burj án Endrét, a VI., 
Ie]söQ,sgLlthi Körtvélyessy Árpádot, IL VIl I. és 
Imreh Ferenczet, a VII. számu cselldörkeriilebnél ; 

alezTe/ tess,f : 
J 9 1 7. Gvi novombar h ó  1 -ével :  

1 9 1 7 . (\vi november l - ei ranggal : 
!l,áráy Ödön őrnAgyot ( 1 .  rt.tngszam). a VU. sz. 0iS\lndőr-

Iteriiletnél ; 
, 

s::" ízadosukkci : 
1 9 1 7. évi november hó l -fÍvel : 

1 \) 1  7 .  Ó \'7 i uovűmbor hó 1 '0 i ranggal : 
t1 kő""tke2lŐ rőhndni1gyokat ; 
Todore 'zk Lo,jOHt, ( l .  l'gsz.), fl, IL 
'f1lk!Íes)" Dezsöt, ('2. rgsz.l, PS 
Fo rgt'wij Vihullsl" (:3, l'gsz.), tL VIIL, 
Jti l lB. }�J'Dőt, (4. rgsz .), !tZ V.,  
Cl-arabb Gynlát. (5, rgsz. l 1\ VIn. 
Martin Im ró t, (li_ l'gRr.. l, az L 
jalslJvili JaIR/!\ iO?k,)' A n d ni.sl (7_ rgsz .). a VI., 
H';i(J\�y BéLát, (R. rgsz. l, 11 21  V" 

, 

-- - --=- ===-== _ . - - . _-- - --0-- ____ ______ __ _ _ 

Hódossy Károlyt, ( ! l ,  rgsz.), a Ill., 
Nagy Laj ost, ( 1 1 .  rgsz.), a II. , 
Huszár Ágostont, ( 1 2. rgsz.), az V.,  
Hero ld  Ádámot, ( 1 3 . rgsz. ), II II. 8Z. caendől'kerü ' 

l �tnél ; 
Preyer urisz lót 

iskol ánál. 
( 14 , rgRZ,), 

Fodor Györgyöt ( l  r), 
Robonczí Imrét, ( I G .  
SeirUe r ]j)mlt-ét, ( 1 7 . 

kerületnél ; 

rgsz. ), 
rgsz.), 
)'gaz . ), 

az Ol'sz!Ígos 

a IL. 
A V l .  és 
a,7, V. szt'Lm u 

/rJhwln(lgYUytÍ : 
1 9 1 7. évi november bó l ·evel : 

Hl 1 7  _ tivi novembe!' hó l -ei ranggal : 

cscndőr-

csendőr ·  

l-'arlí HS Dczső harInagyot, ( 1 .  rgsz . ) az Y. SZ_ cStJndőr
keri,ill\tnél ; 

(ö'hcutnCl!i1I-suíll1l1 tV -" ur! .-
l !) 1 7. évi november bó 1 - 01',,1 : 

ké, ő bb moghatározan,ló ranggal : 
Pap Domoko� badnagy·számvivőt, az V. sz. csendőr

ktlrtUetllél ; 
S�tí Ild wntÍc.sossá. .-

1 9 1 7 . évi novembei' bó l ·ével : 

1 9  [ 7 . évi novcmber hó [ ·ei ranggal : 

l\lIaté ka János 8zázados'/lzúmvi'l'őt ( 1 .  rgsz.) a JI. 8Z. 
cs()ndör kerültJtUÉI ; 

adománrozni méltóztatott : 

(! !co'roniÍs ezü.st érclemkm'esztet a vitézség'i é'I'6!/'Y! 

szalagján : 
az ellenség előtt teljesit&tt különösen kötelességhü 

szolgálataik elismerései il : 
Szokoly Mihály IL és bsák Mózes alől'mestereknek, 

a VII. számu csendőrkerületben ; 

a háborúban teljesített különöaen kötelességhü szol· 
gálataik elismeréseül :  

Réti János járásőrmestemek, a Il" Kis Domokos 
j tí.rásllrluesternek, GálJi Ferencz 1. oszt. őrmesternek, 
Hosouozi MilIlUy, Csíbí l!'erencz 2. ollzt. örmestereknck, 
i\Hrk Sándor alőrmesternek, a VII . 'z. csendőrl,eröletban ; 

!,ülön leges alkalmuzás ban telj esített kü1önösen kö· 
teles8�gbü szolgálataik eli smeréseül : 

Hunyadi ,János J .  oszt. iírme�ternok, Enyingi István, 
Laurinec7. János, Nagy János II., Zubavnyi[( János és 
TJesub _MMyás a lőrmestere knel, f1 IV. számu csendőr
korületben ; 

Magyar Közfisztviselők és j�lIami Alkalmazottak rakarékpénzfára 
Köztisztviselői kölosönök 
törlesztésre. 

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

Elölegek értékpapirokra, 
Családi há.zak és telepek 
létesi tése. 

Budapest, VII.,  Rákóczi-ut "'6. s z. 
- Telefon 153- ..... szám. -

Külf'öldi pénznemek vé
tel e és eladása. 

- -
SOTsjegyeknek rész] etre és 
készpénzért való eladása. Alaptöke 2.000,000 korona. 

"\fogad u n k  helétekel lakprékpéoztárl könyvecskéri:_ l .  Oly 
t;lk"rékbet"lel, uttln, me lyeket hat hónapi (elmondásl idó 
lekötés. ludletl helyezuek el lntüetünkuél, 6% ( hat) belé ti 
kamatot Ozelü u k,(A t61teknmnladó levonnsdval,) 2.011' tn kru-ék
betét utáll, meryllél a belavoS az 1, pontban jelzett felmondllfii 
Időt kl nem kolj, 6'1,% (öl és fél) betéti kamatot tJzetünk. 
(A t6kek&Jllalad6 levonAe�YIlI.) 

Elöleget nynj tllnk értékpapirokra, sorsj egyekre, vidéki IlIto
zelek részvé n y eire_ 

Személyi kölcsönöket folyó.Uunk keze536g mellett vagy Jel. 
zálogos bttlositék ellenében , Jutányos kamattétel meliett 

Utal ványok, lntézvények é8 chequok Ioeezedését elvtlllalJok 
igen mérstlkeJt költsé gek felsz'mitósllvaJ. 

Veez(luJ!; é. elndnnk ortekpapirokat, idegen palInkel 
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megengedni méltóziatott, hogy 
elfogadhassák é melheesék : 

a bo lgár hl'dlyi brol1� Ih'deHlél'll!et : 
C ernagotsky Mihály, IV. sz. csendőrkerületbeli al

<irmester ; 
a bolgár kirtilyi 4. os;:;lál!lu Ilitézségi éi'lHet : 

Dezső Imre, egy cs. és  kir. hadtápportyázó osztagnál 
beosztott II. számu csendörkerületbeli 2. oszt. őrmester, 

Csép József, egy cs. és  kir. vasuthiztos�tó osztagnál 
beosztott IV. sz . csendörkerületbeli alőrmester, 

Gaál Gábor, egy cs. és kir. hacltápportyázó osztagnál 
l)EOsztott IV. sz. csendörkerülheli al.órme.ster ; 

az ottomá n csás�á?'i lwdiéi'li!el : 
Törjék Mihály, egy hadtest-vonatparancsnokságnál 

eosztott III. sz. c endörkerületbeli alőrmester. 

L _ 

Okiratilag megdicsért ettek : 
a magyar szentkorona országaihoz tartozó c endőr-

ség felügyelője által ; • 

A. m. kir. VI. számu csendőrkerület állományáblln : 
o Buncsi !ózsef, Székely Sándor és Pölöskei József 1. oszt. 

..
orm�sterek, egy . �osszabb időn át g \í.zclálko�ott buns�o,et�ezet .tag)8JlIak, kik több község terüle.�en 8 �gyen serelmere rablást és betör�ses lop:�sokat k?,:ett;k el, hossza és kitartó nyomozás utáni kideriteseerl ; 

O)� Danc� Ist:v�, 2.  oszt. őrmester, több község tel'iiletén 
_ l  e"ry:en 

.
ka�ara . e!-kö,�tett 2 1  rendbeli betöréses lopás tett�s?mek kiderltese es azoknak az oraazdákkaI együtt a blIoságnak történt átadásáért . 

" " 
, 

M�gyar . Istv� II. 2. oszt. őrmester, e"uy nagyobbszabas� )�nzlopas tettesének gyors és szaka ,atott Jrn.ódon. keres�tril�tt nyomozás orán történt kideritése, tett-es elfogasa es az ellopott összea nag'} ré zének kózre-keri wséért ; " ,,-
HONVEDELNII 1\1INISZTERI 

RENDET JETEK. 
Adományoztatott : 

a hadrakelt seregnél : 

Gábriel Gyula, 2. oszt. őrmester, egy kóborczigányokból �lakll!� és szá;;u0s 
.. 
betöréses l�pást és e"uy em*rölést 

IS elkovetett bunsl'io,etkezet tagJamak kideritése elfoO'ása -és a bünjelek biztositásáért. 
' '" 

Ő császan és apostoli királyi Felsége által erre fel
natalmazott parancsnokság által : 

az ellenség előtt tanusitott - ,itéz magatartásuk elis
=eréseül : 

az 1. os;;tályu ezüst lJité�ségi érem : 
Dörnyei Ferencz alőrmesternek, a m. számu csendőr

kerületben ; 
a 2. osztály n ezüst vi/,é:;ségi érem : 

Toma György alőrmesternek, a ll., 
Nilka Mihály alőrmesterek, a VII. számu csendőr

kerületben ; 
a b'fO n� u ilézség i érem : 

Boga Lázár 1 .  os zi. őrmesternek, \1I. sz. csendőr
Kerületben. 

Nyugállományba helyeztetett : 
1917.  éTI deczember hó l -é\"el : 

Mallár Béla, L számu csendőrkerületheli százados, 
� megejtett felülvizsgálat eredménye alapján, mint «rok
Kant, mindennemü népfölkelési zolgálatra is alkal
-maUan ».  

V álasziott lakhelye : Torda. 

• Elóléptetett ; 

alrJrmeste-l'té : 
1 9 1 7. évi október bó 27-é\"el : 

Sill ó András cS8l1dőr. a II. é 
1 9 17.  évi no,ember hó l - é\"el : 

Weisz János vezető, az I. zámu c'endőrkerület 
�llományában. 

•••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I szÁNTÓ J O ZS E:F i 
i 19 éve száll it kerékpár!, b€llzélő- : 
• gépet, varrtIgépet. gummikat és : 
:... felszereléseket az egész clrszág : : csendőrségének. Ellsmerli leve- : : leim ezerszámra vannak. - Pontos czim : t : SZEGED. VÁROSI BÉRPALOTA • •  
• • • 
......................................... � ..... . 

.............................................. +: : A világ h "I<' • " 

: : l e gj obb a rm o n  • .  a l : : Orgonabsngn, � >W-...l 7 K, finom 9 K. C5,>d"'� : : eros bsngu, 3 igaz ,áltóYül 1 5  K. Egész ,enekari • 
• bsngu 4 iga. ,óltó,a! 20

. 
K. EIős aozél lumgu";k : : 18, 20, 25, 40 K. Finom ketsoros harm�� ha· • 

• romsoro:StlJ;:, grama.tikns hangnak lS kes:imlnak. : • • 

i Gramofon i • • : Csodásan erös, tiszta hangu be;zél6gép 40 K, : 
• nagy ' Union. szerkezetlel 50 K. - Leg;;ze.bb • : hang lemezek az összes da.lok, zenék, operák, : 

• tr_fás elo,dások stb. 80 filL·tól 4 K-ig. • : Javitási műterem. : : Árjegyzéket az összes bangszerekról ingyen : 
; MOGYORÓSSY GYULA t 
• • • 
• királyi szabadalmazott hangsze,rgyar • 

: Budapest, VIII., Rákóczi-út 71. s�!ám. t 
:. ........................................... ' .... .. 

VÁ R N-AV L. S Z EG E D  
'csendörségi nyomtatványok és felszerelési czikkek teljes raktára. 

, 'Nljomtrtf L'cl il. ljol; és téli /el.szc l'elési czil .. "ekbcJl L'al6 .<:� iikségletét 
.J. • 

.<: ii i'gósen fede:,.;te, lil ert (I?J áN/k e tl l e.lked i l  el ... 
---


