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A czigánykérdés hazánkban. 

lt-tct ,' Horváth István dj', ny. Já,·ásbú·ó. 

Évszázadok óta rágódó fekély, nyitott seb a társada
lom élő testén a czigányelem a maga kiszámithatat
lan sok bűntényeivel, az apróbb csirkelopástól. csalás
tól egész fel a gyujtogatásig és rablógyilkosságig menő 
bűnskálájával és bűnlajstromával, melyek a vidék köz
biztonságát állandó veszélyeztetésnek teszik ki ! Talán 
nem tévedek, midőn azt állitom, hogy a vidéken előforduló 
nagyobb bűneseteknnk legalább 50% -át a czigányvilág 
szolgáltatja. A veszélyessége a czigányelemnek épen a 
kóbor, nomád életmódban rej lik, mely nem engedi 
egy helyen megtelepülni és tisztes munkával, rendes 
foglalkozással keresni a létfenntartás eszközeit, hanem 
nomád, kóborló természeténél fogva ma az ország egyik 
dunántuli megyéjében, holnap, holnapután pedig már a 
hetedik vármegyét szerencsélteti nem kivánatos meg
jelenésével, mely már pusztán egymagában is elég ok 
és alap, hogy az egész környék lakossága nyugalmát és 
biztonsági érzetét felzaklassa. Mennyi apró lopás, be
törés, rablás vall czigánytettesek kezére, kiket sok eset
ben kinyomozni sem sikerül vagy ha kinyomozásuk 
sikerült is a csendőrség éber szemének, megbüntetésük 
a bizonyiték teljes hiánya miatt válik lehetetlenné. Mert 
köztudomásu, hogy a czigány soha be n em ismeri tettét 
s a czigány sohasem vall czigánytársa ellen, mert az 
ilyen árulóval aztán utólag radikálisan elbánik a czigány
társaság. Mert bátran állithatjuk, hogy a czigányelem 
ugyszólván államot alkot az államban, külön rögtönitélő 
biróságaik vannak, a czigánytörzsfővel, a vajdával az 
élén s itéleteik mindig elkerülik az állam beavatkozását 
s ellenőrzését. Káros és közveszélyes azonban a czigány
ság nem csupán büntényei folytán, hanem még azért 
is, mert kivonván magát az anyakönyvezés alól, a ka
tonai kötelezettség alól is kibujnak ; adót nem fizetnek, 
tehát az állam, a társadalom testén mint élősdik, para
ziták rágódnak, kik, a legritkább kivétellel, nem véres 
verítékkel, hanem tiltott, búnös uton ; lopás, rablás, 
csalás, betörés és gyilkossággal szerzik meg a megélhe
tés feltételeit ! 

Évszázadok óta vajudó, de még mindmáig is meg-

oldatlan probléma az u. n. czigánykérdés és valóban 
bűn a társadalom ellen, ha ezt ' az egyre jobban elmér
gesedő rákfenét kivágni, orvosoini meg nem kiséreljük. 

Pedig ezt a kérdést a háborus viszonyok még ége
tőbbé, még akutabbá és fontosabbá teszik, tekintve 
hogy ez az egyáltalán nem kivánatos elem még a meg
hóditott szerb területről is tetemes szaporulatot nyer ! 

Nem kisebb ember, mint maga boldogult József fő· 
herczeg - aki a czigány nyelv és szokások kiváló is
merője és a czigány nyelvről külön könyvet, czigány 
nyelvtant i�·t -je - volt az, aki kisérletet tett a czigányok 
megtelepitése iránt alcsuthi kies birtokán, sajnos meddő 
eredménynyel, amint előrelátható volt ! 

A czigányok veszedelmes volta a társadalomra abban 
rejlik, hogy őstermész�ti állapotban vándoréletet élnek, 
a közterhek (vér- és pénzadó) alól épen kóborlásuk foly
tán kivonják, magukat, ősemberi életmódjukból folyólag 
a tulajdon sérthetlenségét, a házasság jogintézményét 
nem isme/'ik, a rendszeres és állandó munka szükséges
ségét nem ismerik ; s szükségleteiket majdnem kivétel 
nélkül büntetendő cselekményekkel, lopással, csalással, 
rablással, jóslással kuruzslással, ol'vvadászattal, mező
rendőri kihágással szerzik be. Ha a körülmények ugy 
kivánják, ugy gyujtogatástól, emberöléstől, gyermekrab
lástól sem riadnak vissza. 

A dánosi vérfagyasztó kegyetlenséggel véghezvitt s a 
meggyilkolt korcsmárosleány megbecstelenitéséveJ tetézett 
háromszoros l'ablógyilkosság sok vádlott jával még sokkal 
közelebb esik, sem �ogy feledésbe mehetett volna ; hogy 
halálos itélet nem volt - amit a közfelháborodás álta
lán országszerte várt - csak annak tulajdonitható, hogy 
nem volt feltétlen megállapitható. hogy a tettesek közül 
kik követték el az elkövetési cselekményt : az ölést s a 
gyilkosságot. Különben a leány meggyalázása is egy 
czigány babonára vezlltbető vissza. Ugyanis az a ll i ede
lem van elterjedve a czigányvilágban, hogyha érintet· 
len leányt ölnek meg, a tettes okvetlen l,itudórlik ; ezért 
kellett a leányt előbb megbecsteleniteni s csak azután 

* József főherczeg czigány nyelvtana a magyar tudományos 
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meggyilkolni. A közelmult napokban pedig azt a hirt 
közölték a lapok, hogy Susák és Fiume kö�nyékén egy 
czigánykaraván garázdálkodik, mely negyvenöt rablást 
követett el s egy asszonyt sulyosan megsebesitett ; ugy 
hogy a közbiztonság helyreállitása végett egy kis had
sereget : ugyanis háromszáz katonát és csendőrt küld
tek ki a czigányok kinyomozására és ártalmatlanná 
tételére. 
Jelen soraim czélja a czigánykérdés fejtegetése, külö

nösen a czigányok által használt fUl·fangok, fogások, 
csalárdságok, lopások s egyéb büncselekményeik ismer · 
teMse ; a helyzet teljes megvilágitása végett - s a 
benne rejlő tulajdonság kedvéért felakarom ölelni 
legalább vázlatosan s főbb vonásaiban, a czigányok meg
telepedésének, életmódj ának, szokásainak, néprajzi  és 
pszichikai fajtulajdonságainak rövid ismertetését is. 

A czigányok állit ólag 14 17  körül a konstánczi zsinat 
idején jelennek meg először Emópa láthatárán, észak 
Németországban, a hanza városok vidékén, néhány száz 
lovas személyében, kik állit ólag Zsigmond császártól 
származó védelmi levelet mutattak fel, melynek alapján 
megtürték őket addig, amig turpisságaik révén el nem 
üldözték. 

A régebbi felfogás szerint állitólag Egyiptomból szár
maznának s az a monda füződik nomád életükhöz, hogy 
eredetileg keresztények voltak, de utóbb a pogányság
hoz tértek át, amiért is püspökeik bűneik • elégtételéül 
azt mérte ki rájuk, hogy hét évig bolyongjanak a vilá
gon keresztül és a kereszténység alamizsnáiból tenges
sék életüket. Ennek természetesen tudományos alapja 
nincsen. Az ujabbi tudományos kutatások szerint azon
ban nem Egyiptom, hanem Hindostán, Előindia az ős
hazájuk, ahonnan a mongol áradat sodorta őket Emópába, 
de nem a XV. században Timur Lenk mongol kán idején, 
hanem már a XIII. századbeli tatárjárás Dzsingisz khán 
alatt sodorta őket világrészünkbe. Ma már általán el
fogadott s nyelvi hasonszerüségekkel is támogatott el
méleti tan, hogy a czigányok nem egyiptomi, hanem 
előindiai, hindosztáni eredetüek. 
Pray, hires történészünk szerint a czigányok hazánk

ban 14 1 7-ben mutatkoztak első izben. Ez az időpont 
azonban alkalmasint téves és több nyomós körülmény 
arra vall, hogy már jóval előbb, talán néhány évtized
del korábban kellett Magyarország határain megjelenniök. 
Ugyanis már 14 16. évben Morvaországban, 14 1 7-ben 

pedig Németország északi részén tünedeztek fel, ahova 
pedig már Magyarországból juthattak, mert nyelvükben 
magyar nyelvi nyomok is voltak megállapithatók. 
Emellett szól még az is, hogy a Zsigmond császártól 

eredő szabadlevelet Konstanzban, Gara Miklós akkori 
nádorunk ajánló levele folytán eszközölték ki, ami arra 
utal, hogy itt hazánban már j óval előbb befészkelték 
magukat és egyes hazai nagyjaink pártfogását és védel-

mét kikoldulták. Egy 1422-ben Bolognába szakadt ma
gyar czigány azt a mesét is terjesztette, hogy Zsigmond 
magyar király hitehagyottságuk miatt üldözte ki őket, 
mire ő megigérte a királynak, hogy 4000 czigány társá
val együtt visszatér az ősi keresztény hitre ; amire 
Zsigmond király ráállott, de penitencziaképen kiszabta, 
hogy hét évig vándorolj anak és zarándokoljanak Rómába 
hogy a pápától feloldozást nyerjenek s azután ismét 
visszatérjenek az ősi földre, Magyarországba. Tartalmi
lag ez egy hitelt nem érdemlő mese, mely mégis amellett 
szól, hogy a czigányoknak már régebben kellett hazánk
ban tartózkodnia. 

Már a hatvani országgyülés alkalmából 1 525·ben, mint 
zenészekről történik 'róluk emlités ; 1599-ben pedig, mi
dőn Mihály oláh vajda Gyulafehérvárra bevonult, 
közvetlen előtte J O czigányzenész vig nótákat játszott. 
Lelki-testi hajlamaik s jellemük a magyar néplélek 

felfogása és a való tények szerint is az alattomosság, 
ravaszság, tisztátalanság, hazudozás, lustaság, tétlenség , 
lopási természet és gyávaság keveréke, ami számos ma
gyar szójárásban és példabeszédben jut kifejezésre. 
Bátorságuk egy régi tanujeiét őrzi meg a (Nagyidai 

nóta ." melynek hallatára minden czigány könnyekre 
fakad és jajveszékelésbe tör ki. 

És e czigánydal tartalma nem a képzelet szüleménye, 
hanem hitele 3 történeti adatokon alapul. Történt ugyanis 
1: Ferdinánd idejében 1556·ban, hogy Perényi Ferencz 
főt<knokmesler, Izabella királyné kcdvEllt tanácsosa ki
fogyván a fegyverfogható férfiakból, Nagyida várának 
védelm ét 1< a császáriakkal szemben - incredibiladictu -
(annyit tesz, hogy ( szinte hihetetlem) 1000, mond ezer 
czigányférfira bizta. Ismerve a czigány ( bátorságát." 
megfoghatatlan ugyan, de mégis ugy történt a törté
nelmi krónikás feljegyzése szerint, a czigányok helyü
ket állották a reájok  bizott vár védelmében, úgy hogy 
a császári sereg felhagyott a további ostrommal és el
vonult. A történet ezután következő része már igazán 
czigányvirtuskodásra vall. A vitéz uTOmáh (ez a czigá· 
nyok elnevezése saját nyelvükön) diadalmámorukban 
fennhéjázóan utána kiáltották a császári seregnek, hogy 
nem szabadultak volna ily olcsó áron, ha nekik, t. i. a 
vár védői nek elegendő puskaporuk lett volna. Több se 
kellett a császáriaknak : vezérük, Paul heim Farkas vissza
parancsolta haderőit és a várat már most rohammal 
bevette, a kérkedő czigányhadat pedig kardélre hányatta. 
Ily csufui végződött a czigányoknak egyetlen felj egyzett 
hadi ténykedése. 

�elette jellemző világot vet a czigányok lelkületére 
és erkölcsi felfogására az az esküminta is, melyet el
mult századok igazságszolgáltatása irt elő az ő részükre , 
midőn a biróság szine előtt az igazság mellett kellett 

* Ezt az eseményt énekli meg Arany János lA nagyidai 

ezigányok» ez. költeményében. 
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anuskodni. Szólott pedig a leteendő tanuzási eskü hite
les feljegyzések szerint ekképen : (I Miként az Uristen 
Pharaót, az egyptomiak királyát a Vörös-tengerbe ful
lasztotta : ugy a föld legmélyebb hasadékába sülyedjen 
a czigány és átkozott legyen, ha nem vallja az igazat ; 
se lopása, se üzérkedése vagy más efféle vállalkozása 
ne sikerülj ön neki. Lova a legelső patkódobogáskol' tüs
tént szamárrá változzék át, ő maga pedig (t. i. a czigány) 
a hóhér keze által a bitófán végezze életét. )) -I< 
Thurzó György nádor 1 6 1 6  február 1O-én kibocsátott 

védőlevelében a czigányokkal szemben igen lágy, fuvola
hangon szól s azt irja  többek közt, hogy e hazátlan 
és vagyontalan le�'emtések mindenki szánalmára s ÍJ'gal
mára méltóak ? ! .  . .  Valóban érthetetlen lágyszivü-ség ! 
Hogy mire vezethető vissza ez az indokolatlan jó 

szi vüség és pártolás : annak nem tudom elfogadható 
magyarázatát találni. A török időben Magyarországon a 
jogrend gyenge lábon állván : szabadon garázdálkodtak 
a czigányok az országban. Maga Musztafa szultán is 
megsokallotta . üzelmeiket és nagy erkölcstelenségüket és 
1 696-ban - mielőtt Magyarországból kivonult - eré
lyes, szigoru rendeletet bocsátott ki ellenük, melyben 
ledérségüket, szélhámosságaikat a legélesebben kárhoz
tatj a  és azok megtorlásáról intézkedik. 
Ezután közel 70  óvig hazánkban nem törödnek semmit 

a czigánykérdéssel, mignem Mária Terézia királynő 
1 76 1-ben utasit ja a magyar helytartótanácsot, tegyen 
előterjesztést a czigányok polgáriasitása (czivilizálása) 
és megtelepitése iránt. 1 76 1  november 1 3 -án kelt el
határozásával j óváhagyja a helytartótanács javaslatát s 
elrendeli, hogy a czigányok ezentul «uj magyaroknak » 
neveztessenek és a nomád élettől elszoktatva : egy állandó 
lakóhelyre szoktattassanak. 1 767  november 27 -iki ren_

o 

deletével a kérdés szabályozását megtoldja a királynő 
még azzal is, hogy elrendeli a czigánygyermekeknek 
szüleíktől elvét eiét és nevelés végett parasztokhoz adá
sát, kiknek az állam fizet tartásdijat. Eltiltja továbbá 
a czigányoknak egymásközt való házasságkötését és a 
férjhez adandó czigánylányok részére az állampénztár
ból nyujt 50 forint kiháza.sitási segélyt, ami azon idők 
pénzértéke szerint elég tekintélyes .összeg volt. A czigány 
ifjak - kik erre testileg alkalmasak - katonáknak 
sorozandók be, az arra alkalmatlanok pedig ipari pályára 
szoritandók. A királynő szándéka, intencziója nyilván 
a czigányok beolvasztás a, asszimílácziója volt, ami azon
ban közelfekvő okoknál fogva - elsősorban a magyar 
népnek a czigányfajjal szemben táplált nagy ellenszen
vén� sőt megvetésén, másrészt a czigányoknak a tervet 

* Lásd erre nézve Schwicker dr. �Die Zigeuner in Ungarm, 
A czigányok MlIgyarországon. czimü m\1vét. 

meghiusító magatartásán, részben a hatóságok lanyha
ságán - hajótörést szenvedett. 
József császó,r, helyeseb ben korom1zatlan magyal' 

k irály anyja, Mária Terézia királynő nemes szándékn in
tézkedéstiit még messzebbre vitte és sok irányban -
bár ugyanazzal a sikertelenséggel - kétségtelenül he
lyes gyakorlati érzékkel kibővitette. Meghagyta 1 783  
október 9-én kelt főregulamentumában a hatóságoknak, 
hogy azok a czigányok, kik lakhelyeiket elhagyják, 
csavargóknak tekintendők s régi helyökre visszatolonczo
landók, a czigány nyelv használatát 24 botbüntetés ter
hével eltiltotta ; ugyszintén megtiltotta a czigányoknak 
ugyanily büntetés sulya alatt az általuk annyira ked
velt s talán nemzeti eledelt képező döghus élvezetétől 
is. A nomád kóbor élet meggátlása és megszüntetése 
szempontjából azonban kétségtelenül a legpraktikusabb 
ós leggyökeresebb intézkedése az volt, hogy a czigányok
tól lovaikat karhatalommal elvétette ; oly eljárás, me
lyet a megtelepités érdekében és a kóbor vándorélet 
megakadályozása végett legelső sorban ma is foganatba 
kellene venni, amint ez Svédországban - hol pedig 
számszerint igen kevés a czigány - a jelenben is 
érvényben van. Sőt a lókereskedés üzésétől is eltiltotta 
őket. 
Tagadhatatlanul az volt a czélja, hogy az egész czigány

hadat a kihalásnak tegye ki ; mert tekintve a magyar 
és czigány közti házasságok ritkaságát : a czigányok 
közti házassági tilalom csak ezt eredményezhette volna ;  
ami azonban - sajnos - nem következett be. A reá 
következő évtizedekben a czigánykérdést megint (Iérlelni ., 
engedték s igy jutott az szerencsésen régi megoldat
lanságában megint a mai nemzedékig s fog átszármazni 
még késő unokákra is. Mert egy-egy megrenditő kegyet
len czigánybűntény nyomában - mint pl. a dánosi 
bestiális eset volt - fel -feljajdul ugyan a «közvéle
mény )) ,  az illetékes tényezők is kezdenek foglalkozni a 

felette fontos és égető kérdéssel, ('javaslatob-ban sincs 
ilyenkor hiány ; az országgyülésen az flobligát inter
pellácziók)) is elhangzanak, de azután - ősi magyar 
szokás szerint - marad minden a régi mozdulatlan
ságban. 
Egy ily törvp.nyjavaslatot szerkesztett 1908 január 

20-án Samassa János dr., volt országgyülési képviselő -l< 
(l A vándorczigányok törvényhozási uton való megrend
szabályozásáról)) , amelyben a czigányok szokásos bún
cselekményeire szigoritott büntetéseket indítványoz és 
e bűnügyek elintézésére kivételes és gyorsított eljárásu 
biróságokat javasol felállitani-; másrészt a csendőrség 

* Megjelent Budapesten l !! l 1 -ben, magyar, német és franczia 
nyelven. 

harmóninmot és az összes fovó- és 
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Magyarország legnagyobb ell. 6s kir. udv. hangszers!,álliló, az orsz. 1I;L k!J". z!'n ... 
és legrégibb hangszergyára • • •  akado!mia, va!a!D1nt az ossze� budapes li szmhazak • han«szerszálhtoja, ft pedál-CZImbalom él rekoDfttuált 
ArtllJl6k allIII,. llallllllerrGI b�eDhe ktildelik. t6r0p*6 lOed1ilI leI&aWóla. Alapitlatotl 1847-ben. 

Budapest, IV. k ..... , Mag.a .. -utcza 16. - 18.-26. szém. 
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és a községi rendőrség közreműködésével a czigányokat 
kényszertelepités utján 3-5 családonkint a belűgy
miniszter által kijelölendő u. n. telepitési községekbe 
kivánja elhelyeztetni és ott hatósági kényszerrel mun
kára szoritani. 
Kézen fekvő dolog, hogy a cz igánykérdést csak kény

szerrel lehet és kell megoldani és pedig egyrészt a ván
tloréletnek megszüntetésével, mely a közbiztonságnak, a 
hatályos ellenőrzésnek és statisztikai nyilvántartásnak 
legfőbb akadályát képezi. 
Másfelől biztositani azt, hogy a czigányok - ugy 

mint a tisztes társadalom - becsületes munkával, nem 
pedig tiltott uton, lopással, csalással, rablással s effélék
kel szerezzék meg a lét feltételeit és hogy elemi isko
láztatásban rész�sülj enek. A részletkérdésekről lehet 
vitatkozni, de tenni mulhatatlanul kell valamit és pedig 
mielőbh. 
Egy pillantás a statisztikai adatokba rögtön mutatja 

ez elem közveszélyes voltát. Az összes czigányok lét
számát Európában 600 ezerre teszik, ebből Magyaror
szágra az 1 893 január 3 1 -én megejtett czigányössze
irás -l< tanulságaként 274,940 czigány esik, tehát majd
nem fele az európai czigányságnak. Most következik a 
legbeszédesebb körülmény : ebből volt 
1 8,062 czigány, azaz közel 7 % -a az összlétszámnak. 
Ez mutatja legjobban az állami jogrendre nézve veszé_ 
lyes voltukat. 

Ami a czigányok foglalkozását illeti : a statisztikai 
adatok igen szomoru világitásban tüntetik fel őket. Csak 
I 1 9,488 vagyis 49 % -a a czigányok összlétszámának 
az, mely hasznos munkássággal, részben házi iparral, 
részben földmivelési munkával szerzi meg a létfenntar
tás szűkségleteit ; a többi a becsületes emberek vagyona 
ellen elkövetett bűncselekmények : lopás, rablás, csalás, 
orgazdaság, orvvadászat, tulajdon elleni kihágás utján 
szerzi be ft lét feltételeit. Ezért a magyar nép a czigány
szerzemény alatt a lopás és csalás utján szerzett hol
mit érti és « cz igánykodás l. alatt a nem tisztességes , 
becstelen, meggyalázó vi selkedést. 

A földmiveléshez nem ért a czigány s erre semmi 
haj lama sincsen ; az egész országban csak nehány száz 
czigány üzte az őstermelés ez ágát. Inkább egyes könnyebb 
házilag eltanult ipari foglalkozást üznek, mint teknő
készités, apróbb lakatos és kovácsmunka, fatányér, fa
pipa, Imnál, szivarszipka stb. Legtekintélyesebb foglal
kozásuk fi zenélés, melyet velük sziiletett képességük
nél fogva mi:ivészi kiképzés és kotta ismerete nélkül 
családi körben, gyakorlatilag sajátítanak el. Legelterjed-

* Lásd Magyar statisztikai közlemények, IX. kötet. cA Ma
gyarországban 1893 január 3 1-én végrehajtott czigányösszeirás 
e redményeh . 

tebb a czigányok körében a lókereskedés, lókupeczke
dés, melynek körében csalási hajlamaiknak is bőséges 
tér nyilik. Pharao népe na,gyon érthető okokból fanati
kusan ragaszkodik a lovához, hisz vándoréletében s el
követett csalafintaságok következményei, a bűnüldözés 
elől való menekülésükben ez az egyetlen támasztéka ; 
mert közforgalmi eszközöket - mint vasut, hajó  stb. 
már a felfedezés és letartóztatás imminens vesz�lye 
miatt is - nem vehet igénybe. 

A lóüzérkedésnél a czigányfurfang, helyesebben csalás
nak bő alkalma kínálkozik. Hogy a lovat tüzesnek, 
fiatalosnak tüntesse fel : mielőtt a vásárra viszi ( czigány
abrakkal .. (vagyis ütlegek}tel) alaposan ellátja ; a vásá
ron azután az igy « megabrakolh ló a czigány lovas 
legkisebb mozdulatára is élénken ugrándozik és ficzán
kol, amit a nem szakértő fiatalos hévnek, tüzességnek 
hajlandó betudni. Mikor másnap a csalás kiderül : a 
czigány már a hetedik vármegyében folytatja, ahol el
hagyta. 

Megteszik azt a kegyetlenséget iti, hogy néhány éles 
szöget vernek a nyereg belsejébe, ami a lovat fájdal
mas szurásaival szintén nyugtalanná, izgékonynyá teszi. 
Hogy a vevő kételyeit a ló jó volta tekintetében el
oszlassa : a czigány a ló hátára pattan, mely természe
tes�n kinjában eszeveszetten ficzánkol, ugrándozik és 
galoppoz. A tapasztalatlan parasztot nem egyszer sikerül 
e kezdetleges fogással is megtéveszteni és becsapni. De 
vannak ezenkivül titkos szel·eik -l< is, melyeknek a vásár 
e1őtt való adagolásával a lónak tüzes, fiatalos, szint és 
kinézést tudnak kölcsönözni ; mire a titkos szer vagy 
méreg hatása elmulik, ami egy-két nap alatt feltétlenül 
bekövetkezik : a czigánykupecz már más vidéket bol
dogit nem kivánatos jelenlétével ! József császár számot 
vetve e czigány csalárdságokkal és furfangokkal : igen 
helyesen, telj esen megtiltotta nekik a · lovakkal való 
üzérkedést. Ez a lókereskedési tilalOm a czigányokkal 
szemben már 1 727  óta áll fenn. Spanyolországban pedig 
u Gitano •• nemcsak a czigány t, hanem a ( lóüzérkedő 
csaló l. - t  is jelenti egyszersmind. 
Igen kedvelt és szokásos aprópb csalárdságaik sorá

ban  első helyen állnak az ember- és állatkuruzslás, a 
kártyavetés, j óslás fi tenyérből, szellemidézések, bájital
készités, álomfejtés és kincskeresés. Igen sajnálatos 
dolog, hogy ily közönséges fortélyokkal és a hiszékeny
ségre és babonás természetre alapitott fogásokkal még nap
jainkban is tudnak eredményt elérni és pedig nemcsak 
az egyes elhanyagolt vidékek falusi népe, hanem a 
városok női lakossága körében is. 

A beteg ( j ószág » (szarvasmarha) kuruzslásának egyik 

* Többi közt használják az arzént is, mely a 16 szőrét és 
szemét fényessé teszi. 

Nedves lábak 
ellen csak ugy védekezhetünk, ba bakancsot, csizmát .. rég bevált 
izoláló hatásu .CAMPOLIN. törvényileg vM ett vizbatlan Mr
kenlScscsel bnjük. - Kérjen prospektust az egyedüli gyártója : 

Krayer E és Társa OBéKt61, V. k ...... 
• let, Váoal.1lt . ...... 

Pi6k : V. ker., Váczi·ut 6. él IV. ker., Kirá.lyi Pál-utoza !O. (KálTiD·Wr 
mellett). Ill. ker., F16ri{�n·tér 18. IL Ujpeatea: Árp6.d·ut 60. uúa. 
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elterjedt és sikeres formája a következő :  A czigány 
javasasszony a legelőn észrevétlen pillanatban a tehén 
vagy ökör száját avas zsirral jól megkenegeti, minek 
természetszerii hatásaként a marha undort érez és nem 
legel, ugy hogy idővel lesoványodik. A paraszt nom a 
távoli és drága állatorvoshoz, hanem a falu határában 
l evő czigú,nyboszorkány titkos művészetéhez fordul ; ez 
a marhával bezárkózik az istállóba, mert csak titokban 
működik hathatósan a bűvészete ; itt elsősorban a marha 
szájáról letisztitja a zsirt és takarmánynyal kinálja, 
amit már most a kikoplalt tehén szivesen fogad. Mire 
a czigány javasnő bi:i.szke önérzettel beszólitja a parasz
tot az istállóba, akit az örvendetes látvfÍ,ny bámulatba 
ejt és elhiteti vele, hogy a vén boszorkány felsőbb 
erőket hozott működésbe a tehén meggyógyitása érde
kében. 

A tenyérjóslás, kártyavetés szintén nemcsak kereset
forrást képez, hanem tulajdonképeni czélja a ház táj é
kának kikémlelése s mig ő ft ház népének figyeimét le
köti : aZí1latt a czig'ánybanda többi tagjai már meg is 
dézsmálták a pincze, padlás, éléskamra vagy szérü tar
talmát vagy a helyi viszonyokat és az elvihető tárgya
kat kikutatva : legközelebb fogják megtenni éjjeli  in
cognitó (ismeretl enül) látogatásukat. 

A czigányok ]elkületét, erkölcsi felfogását s a bün

tetenclő cselekmónyehől, különösen a lopásról vallott 
nézeteiket a legtalálóbban jellemzik szokásaik, közmon
<lásaik, liabonáik. A lopást egyáltalán nem tartja meg 

nem engeueHnek, hiányzik ugyanis belőle a tulajdon 
szentsége, az enyém s tied .köztí kül önbség iránt val ó 

érzék. Al; inElk semmije sincl-!en , som otthona, sem Ya

gyona, aló maga nem üz haszonhajtó, t isztességes fog: 
l al kozást, az nem is ismerheti a magántulajdon fogal

mát. A czigányok életmódja, szokásai, erkölcsi é� vallási 
felfogásuk még jI! részben az őskori ember szinvonalát 

nem nagyon h aladják tul. Ehhez képest pl. a lopásról 
az a nézetük II T,opni nem szégyen, de szégyen a lopúson 

raj ta, kapatni l) , Lopni könnyebb, m int dolgozni. Ő nál u k  

fi l opús tehát a flz ülcségl eteik heszerzésén ek egyik meg

engl'dett módja fl jellemző , hogy a lopott zsákmánybó l 

9, yaj dállak, a czigáoybirónftk i s  l, ij{LI" a része. A l opl\.<l 
nem m eglll'c!'lt el en i l ő, hanem egéezen természetes , ma gá

t ó l  é rtlleW dolog R ' épen azért a tol vaj l :íg n em d isz
kval i fi kál Ól-! nem il'SZ valakit al kalmatlanná fl vaj cla
s:igra. A magya l' n ép megveiését tührözik vissza IL 
czigányokról vett mondások és kifejezések, pl . (( ham i s  

álnok, m i n t  a sátoros czigány » ; «hitványahh az  oláh 

czigállynií l » , «lop, csal, m int a czig:iny " éR «czig:lny
kod:ls l) alatt az al attomos ravaszkodást, a csalást éi' 

alj asságot érti ; «cz ig(mykereset) nevóvel pedig fl lop:íst, 

i l  t.i sztességtelen meg nem engedett szerzeményt i l leti . 

lIa a nép fia vah1kit czigánynak nevez, azáltal a 

becstelenség, az alattomos, ravasz furfang, a csalárdság 
és gyávaság vádját akarja az illetővel szemben emelni 
s ezért a «czigány ') elnevezés becsületsértést is képez. 
Felette j ellemző a czigánylelkületre az a babonás 

meggyőződésük, hogy az Ég kegyes lesz hozzájuk, ha 
az inget, melyben a gyilkosságot elkövették : egy teljes 
éven keresztül a testükön hordják. 
Lombroso, a hirneves kriminalista, azt irja többek 

között róluk : «A cz igányok élő példáját szolgáltatják 
a bűntettesek egy egész faj ának, kikben benne tunyász 
minden gonoszság, ami egy született bűntettest jelle
mezhet. A czigányfaj kriminalitása annál veszélyesebb, 
mert csodálatos faji konzervativizmusával 1< szinte hihe
tetlen mértékben áll ellent idegen népek és a kultura 
hatásainak. 

A csalás és lopás megszokott és kedvencz foglalkozá
sán kivül nem idegenkednek a rablás, sőt gyilkosság, 
valamint a gyujtogatás bűntényétöl sem, mint e zt a 
dánosi rémeset, valamint a Fiume é"s Snsák közt a 
l\özelmult hetekben előfordult 45 rablási s betörési eset 

s számos egyéb példa mutatja. Nem hagyhatni figyel
men kivül még a gyermekl'ablási eseteket, melyek ugy 
Nyugateurópában (Németországban), mint hazánkban 
czigányok által követtetnek el, a zzal a czélzattal, hogy 
az ártatl.an csöppségeket megnyomoritva, megbénitva, 
megvakitva koldulásra, kéregetésre használják feJ. Az 
utóbbi évtizedekben több ilyen b Í l�ós:Í,gi lag kétségtetenül 
m eg:íl I apitott eset fordult elő. 
A budapesti államrendőrségnél berendezett bűnügyi 

m uzeum ban több tanulságos bünjelet találtam, amely 
czigúnyok által elkövetett bűncselekmények során került 
elkobzás a l á .  Az egyik egy �( csi l'kefogó pál czib1 I) , t . i. 
egy hosRzabh yesszőre kötött 3 - 4 méternyi, a végén 
bu rokban végződő zsineg ; a használata abban áll, hogy 
a czigányok a m ezőn legelésző baromfi elfogása czéljá
ból nehány szem kukoriczát egy rakásba helyeznek, 
kSiréje pedig a hurkot. A csirke t.udva levőleg HZ egy ü tt 
heverő kukol'iczas7.emelwt s l ábával szétk otorja, m i 

il özhen a l áb a lllll'ohba km' ü l  fi a i á�ola l l l l  l eshpn  

fek�ő czi gány megrúnlja lL pálczát, l L  hurok (1 csi rk..,  

l ábit köró csantr o cl i k ,  öSflzeh u " óll i k  t' " it c7.ig:iny ig�' 
zs:'d,m iÍnY I l I  ej I het i azt. 

A má�ik bünj el egy .hotfeg.Yrel ' , egy pri m i t i v  m ódon , 
cz igányok által  készült Y9CUs7.puska, me ly szél szellve,  
t e lj esen holnak fo rmájá l lan összeil les z l b ető. A cíligányok 

ezt o l'V\'adiÍsílataik alkalmfÍ,yal hasznrílják, hogy az t'nlő
('sősz éber figye imét kikerülbessék és az o rv varhí.szlü 

gyannj iít l'l h itri tR:lk m a�nktó l . 

'l'ováb h:t il hlínj ol ek közt sz� repel l'gy c7.igánykocR i 
ülőlH'IYl" mely alatt jobh- és baloldalt egy ügyesen ki-

* l{onzervativi7.mns annyit jelent mint a J l lpglévőhiiy., a j'''U Il '  
álló állapothoz való szi vós l'agnszko<lás. 

Szánt6 Laj os  gépföraktára Szegeden 
............ Z.ótér-ltbhu. Váro.há.a mellett. (Rákó o" •• oborral •••• ben.) •••••••••••• 

Csendőrségi fegyvergyári kerékpárok. - Csendőrségi d iszvarPÓgépek. - ViJághlrU tUnéikUIi 
nok . .  - ViiághirU tus gramofonok. - Lemez uldonságok és kerékpár felszerelési ezikkek 

Csekély havi törlesztés ! • Képes föárjegyzékem dijtalan I • Csend6'rségl Urak legkedveltebb bevásiriAsi helye. 
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eszelt rejtekhely van, amelyek egyikében a czigány a 

pisziolyát dugja el, a másikban pedig a hozzával ó töl
tényeket. Erre a fegyverrejtegetésre mindenesetre nagy 

szüksége van a czigánynak, mert ha talál nála a csend

őrség olyat minthogy fegyverengedélyt czigány semmi
esetre sem kaphat - rögtön elkobozná tőlül{. 

Végül őriznek a biinügyi muzeum tárgyai közt egy 

czigány ok által készitett csendőrpuskát, szuronynyal és 

csondőrkabátta l, mely szintén egy czigány-bűntény al 
kalmával került elkobzás alá. 

Ugyanis megtudta a _ Móró, hogy a czigánysógornál 

van nagyobb összegii l opott pénz eldugva. Felöltözött 
tehát csendőrruhába, szuronyos puskával felfegyver

kezve és beállitott a tolvaj Pharaó·ivadékhoz, hogy a 

Jopott pénzt hatalmába keritse. Mint nyomozó csendőr

közeg mutatkozott be és felhivta, hogy adj a  elő az őr

zött pénzmagot, mert bűnjelként lefoglalja. Valahogy 
azonban feltalálta ismerni a tolvaj czigány az álcsendőrt 
a hanghordozásról vagy fellépéséről, modoráról, amire 

parázs verekedés fej lődött ki köztük. A vége az lett az 

esetnek, hogy mindketten hüvösre kerültek, az egyik, 
az álcsendőr csalásért, a másik pedig lopásért és sulyos 
testi sértés miatt. 

Köteteket lehetne összeirni a czigányoknak a Mn 

terén, a rosszban való furfangjairól, leleményességéről, 

találékonyságáról. 
Mert nagy az ő bűnlajstromuk és egyuttal igen vál

tozatos is. A modern kultur ával csak a fjono,qzság terén 

tudtak lépést tartani, de nem fl, munka tel'én. Ők ma 
már a csirkelopástól fel a véí'engző kegyetlenséggel 

véghezvitt gyilkosságig a bűnök gazdag fokozatu skálá· 

ját végig kimeritik. Befejezésül idézem boldogult József 
főherczeg szép szavait, melyekben a czigányoknak a 

társadalmon kivül elfoglalt állapotát és ll, polgáriasodás

tól való iszonyát rövid pár sorban oly művésziesen és 
találóan jellemezte . 

(I V ándorlásuk okáról és czéljáról csodás regéket me

séltek ; a népek elhitték és kegyesen bántak velök. Ki
derült, hogy ámitók voltak ; rablók is lettek. Erre min
den országban halálra üldözték őket. Nem tudták ki

irtani. Humánusabb idők következtek. Czivilizálni, le
telepíteni akarták őket. Ez sem sikerül ! Igy daczolnak 
a műveltség hatásával s nagy részök olyan kezdetleges 

kulturáju, mint félévezreddel ezelőtt ! . . . l) 
E gyönyörii sorokban benne foglaltatik a fennkölt, 

nemeslelkü főherczeg saját birtokán megkísérelt czigány

telepités kudarczának szomoru hangulata is. Hogy a 
nemes szivétől sugallt szép tervet siker nem koronázta, 

nem az Ö buzgóságán, jóakaratán, hanem a czigány

népség fékezhetlen, kiirtbailan vad, nomád természetén 

mulott ! 
Eléggé vi lágosan szürődik l e  belőle a tanulníg, bogy 

e barbár, garázda, iárEll d o l ( n� elhnes elt'll1 ekkcl n e m  b91-

dognlhll.tL.ak lt logemberbal'átihlJ törokvések Hem, üL c�nk 
az államhatalomnak hajtbatatlan, kérleI b etIen szigo I�al 
s egyöntetüen, a legcrélyesebb kényszereszközökkol foga· 
natosítandó �Llw>;iój a  csinálhat l'rndei. Erre pedig (W" 
tően gyors szükség volna s ft megolrláAm,k legkise} ) lJ  
ideig való ha logatása m cgbocsáthailan bün és hiba volna 
a ... becsüLete8, munkában görnyedő társadalom életérdek(�i 
cl en ! 

KÉPEINKHEZ. 
lUaczedóniai képek. 

Hős szövdAégeseink : H, bolgárok végJ'(' elérték ez(" l ·  
j ukat. Maczec1óniának azt a részét i H  biriokukba veh(·tték, 
amelyet annak idején lt török ·bolgár háboru után, l,' 
velök akkor szövetségben voJ(  szerbek, j ogtalanul e l
ragadtak tőlök, E j ogtalanság annál szembeötlőbb volt, 
mert hiszen köztudomáHu, I hogy a balkúnháboru éppn 
Bulgáriának került legnagyo bb vér- és pénzálclozatálm 
s mégis. Bulgária nyert legkevesebbet e nagy áldozat 
után. 

" Maczedóniának már az ókorban is  nagy szerepe volt. 
Oslakói : a csekély m üveltségii, de igen harezias termé
szetü Makedón törzsek voltak, amelyek külön· külön 
főnökök alatt hegyeik közé vonulva, évszázadokon ál, 
megőrizték függetlenségüket s önnálló néptörzset alko!'· 
iak egészen a Kr. e. 3 .  századig, amikor is egyik leg
nevezetesebb királyuk : maczedóniai Nagy Sándor fejl'ztc 
be uralkodását. 

Hosszu, évszázados küzdelmek következtek t'z l1iún n 
m aked ónokra. Pártoskodás és belviszály dult. ol'l-lzáguk
ban, mialatt a szomszédos görögök fennhatósága alá 
kerültek. Később a többi balkáni országokkal együtt 
római provincziává lett Maczeclónia is és az ő terül etén 
folytak le a rómaí köztársaság, valam int a bizánczi 
császárság utolsó küzdelmei. Ennek befejeztével, Kr. u ,  
395-ben a keletrómai b i rodalomhoz (bizánczi c::;ászlÍ.l'· 
sághoz) csatolták Maczedóniát. Mikor azonban a törökök 
a XV. században Konstantinápolyt, a birodalom fő· 
városát elfoglalták s a császárságot meghóditák, ennek
délnyugati tartományaival együtt Maczedónia is török 
fennhatóság alá került. 

Attól kezd ve pedig, hogy Bulgária és Görögország 
erősödni, Törökország pedig gyengülni kezdett, állandó 
versengés támadt a két előbb nevezett ország között 
Maczcdónia birtokolbatásáért s állitólag erre vezethdő 

, vissza a legutóbbí balkánháboru is. A makedónoknak 
azonban ez sem volt valami különös előnyükre, mert 
mig a.ddig csak egy államhatalom alá tartoztak, II bal
kánháboru folyományaképen országuk és a lakoRsága 
három részre szakadt. 

A világháboru most segitett rajtok annyit, hogy a 
Görögországhoz csatolt rész kivételével, amely az egész 
Maczedoniának körülbelül egy harmadát teszi ki, bolgár 
fennhatóság alá kerültek. És ba a h óditóknak, valam int 
a meghóditottaknak ehhez az átalakul ásh oz füzött re· 
ményei beválnak, ugy a képeinken bem utatott Hzálas 
iermetü makedónok, mint maga a területileg meg
nagyohbodott Bulgária is n agyje l entőségü kulturális és 
gazdasági fejlő désnek nézhetnek elébe, 

I Ne vegyen hangszert, mig REMÉNYl M IHÁLY 
át nem olvasta, melyet és bérmentvé küld 58. 

Hegedük, fa· és rézfuvóhangszerek, czimbalmok. - Zenekarok teljes felszerelése. - Csendőrök kft· I lönös, figyelmes és olcsóbb ldszoIgálásban részesülnek. - Régi hangszerek becserélése és javitása . 

............ Minden hangszeJ'1'ől á1:jegyzék külön-külön ké1'endő. • ���������� � 
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IIIREK. 
Dicsérő elismerések. A cs. és kir. � 2. hadLest

parancsnokság, a folyó évi 6 1.  sz. parancsában Hl'abár 
Endre, V. kerületbeli főhadnagynak, ki több hónapon 
á t, ugy az ellenség felőli hirszerzés, mint az 

kémkedés megakadályozásában ,  ernyedetlen érdeklőc1és

sel és teljes Rzu.kél'telemmcl, különös módon igen erec1-

mónyoR tovékenységet fejtott lá, a legfelsőlJb szolgálat 
nevében köszönot(\-t és elismerését fejezte  ki. - - Az 
opoeznói cs. és kir. körlet- és katonai állomásparancs

nokfHi g a folyó évi H. számu pal'áncsában, Demacsek 

IsLván, V. számLl csenc1őrkerületbeli, tábori csendőrszol
gálatot teljesitó csendőr cz. ől'mestel'llek, ki mint a 
pros\\ íelnai örs volt paranmllloka, hat hónapon át a 
l ogjobb  eredménynyel ténykedett, ezen ál landóan köte

lességhií. �i:! eredményes tevékenységeért, a legfelsőbb 

szolgálat nevében, dicsérő elismerését fej ezte ki. 

Baleset. Demény Gáspár csendőr cz. őrm3ster, már

czius 28-án a panaenzi nyári örskörletben portyázva, 

a « Neketó )) havasalján megcsuszott és jobb lábát eltörte. 
A polás végett a kolozsvári sebészeti klinikárá szállitották. 

Kérelem. Kocs is József, tábori csendőrőrmester, osz

tagpal'ancsnok a 158. tábori posta szám alatt, kéri 
Kocsis Sámuel örsvezető cz. őrmestert, ki legutóbb  az 
ungmegyei Bebrényben örsparancsnok volt, hogy czimét 
közölje vele. 

. . . . , , 

KULONFELEK. 
Az amerikai Czenzura. Az utóbbi időben, a mikor 

nagy háborúk dulnak és a hirlapoknak majdnem min
den közleménye ezekre vonatkozik, aránylag keveset 
tudunk az Egyesült-Államokról, nem számítva azokat a 
jegyzékeket, a miket olykor-olykor utnak indítanak s a 
mikkel hol minket fenyegetnek, hol pedig a németekre 
igyekeznek ráijeszteni. Amerika ezekben a napokban 
annyira nem foglalkoztatta a mi ujságainkat, hogy a 
nagy port fölvert San-Franciscoi világkiállításról nálunk 
alig volt tudomásuk az embereknek és arról sem kap
tak értesítést, hogy ezt a kiállítást deczember első nap
jaiban zárták be, igen nagy ünnepségek mellett. Igy 
azutáu csak természetes, hogy az amerikai czenzuráról 
sem sokat tudunk. Arról a ezenzuráról, a mely az 
ott megjelenő magyar lapokkal meglehetős ridegen bánik, 
úgy elkobozva őket, mint annak a rendje. Azok a 
közlemények, a miket az ottani czenzura kifogásol, rend
szerint az ántáutra vonatkozó és nem kellemes hir
adásokból állanak, a mi azt is jelenti, hogy a semle
gesek odaát igen furcsán gyakorolják ezt a semle
gességet. Legutóbb a « Szabadság )) czimü lap példányait 
kobozták el egyes területeken, ha nem csalódunk azért, 
mert az említett magyar napilap meg merte irni, hogy 
az oroszokat iB, az angolokat is, meg a francziákat 
is megraktuk. 

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 adha.tó. IiérjUk ennélfogva 
olvasóinkat, bogy levejeikkel bélyeget ne k illdjenek. 

R. F. Az előléptetés napja ; egyenlő előléptetési Dap mellett 
It szolgálati idö veendő figyelembe. 

Érdeklőr)ól(. 1 .  A.z egyenruha külső alakja (szabása) válto
zatlan maradt. 2. Nem. 3. Egyszerü tábori sapka, amely sem a 
tisztisapkát, sem pedig a kalapot használaton kivül nem helyezte 
4. Nem hallottunk róla. 

T. n. Begaszentgyörgy. Az örs közgazdálkodását. 
S í udol'cgyháza. 1 .  Ha nem kapta, bizonyára nem is volt 

illetékes. 2. A közgazdálkodás vagyonának gyarapodása vagy 
apadása minden részest egyformán érinti. 3. Olvassa el a csend
örségi ill etékszabálYl!;at 46. §. 3. pont, 6. bekezdés ét. 4. Kérheti. 

H. Gy. Házi faj nyulaknak tenyésztés czéljára való kiadását a 
m. kir . fóldmivelésügyi miniszterhez czimzendő bélyegmentes 
kérvény ben szolgálati uton kell kérni, amelyben felemlitendő, 
hogy a� örs a nyultonyésr-tésre a köznép figyeimét óhajtja fel· 
hivni. A miniszterium rendszerint ki is utal dijtalanul egy him
ből és két nőstényből álló családot, a szükséges ketreczezel együtt. 

Sz. S. népfölkelő. Nem. 
H. J. őrm. Ótátrafüred. Tiltó rendelet folytán nem. 
V. B. népf. Makfa lva. Igen. 
H. }�. Nem. Illetékeik külön rendelettel vannak szabályozva. 
Sz. K. Igen. 
Ören népföl l{elő. A népfólkelő őrmesteri rendfokozat 

illeti meg. 
F. A. Tábori p. 350. Ha II hatósági közeg meghagyásának 

nem engedelmeskedik. Tehát elegendő az egyszeri felszó litás is. 
Lapunknak czimére való meginditása iránt intézkedtünk. 

G. L. népf. Akasztó. KéreImét örskihallgatáson adja elő. 
160. szám. 1. Nem. 2. Igen. 3. A 45. életév betöltésével az 

igazolvány érvényességo megszünik s nom hosszabbitható meg. 
Gy. V . •  Lék > .  
Sahácz. Várjon türelemmel. 
I .. uczi. Felvételre nem számithat. 
Öreg népfölkelő. Többlet fizetése nincs e1őirva. 
Scprü. Amennyiben a háború tartamára neveztetett ki tiszti 

rendfokozatba, úgy e rendfokozat a leszerelés után önmagától 
megszünik. 2. Az após és anyós is. 

1883. 1 .  Csupán a tényleges szolgálatban állókat illeti moll'. 
2. Igen ; az előző ténylegt's szolgálati idő beszámit. 

T, f. Topánfalva. 1 91O-ben. 
K. T. n. és Ő. Kérdésére lapunk 1 91 5. évi 32. számában a 

vezető helyen közölt czikk felvilágositással szolgál. 
502. Ily ügyben tanácscsal nem szolgálhatunk. 
s. li.. 1. Felvételre nem számithat. 2. Csupán tizenegy és ré 

évi tényleges szolgálat után. 
Erdélyi vitatkozók. 1 -2. Zsold és szolgálati pótdij négy 

éven alul napi 90 fill., 4 éven felül havi 65 korona, a mely ösz· 
szeg fokozatosan a 1 1. év betöltéséig havi 95 koronáig emelked· 
hot és az élelmezési pénz. N ősök ezenfelül lakbérhen és fiitési, 
világitási atalányban részesülnek. 3. Ha arra érdemes, három év 
alatt elŐJépbet.: 

1901.  III. 17. 1. Véleményét mi is osztjuk. 2. E kérdés�tár· 
gyaJás aia tt áll . 

H EG E D U· ·  Csodásan szép hangu, 

Cll M BAL O M 
szab. aozélszerkezet-

vonó val, teljesen fal· tel, részh�tre ls. Cso-
szerelve 8 korona. daerős, tiszta hangu 

Ébenfa felszerJJésEe1 1 2  és 1 8  kor Mester. TaROGATÓ ős-
művek 20 és 40 korona. Egész

' 
finomak régi lllagyar hangszer, �sodása:n fzép hang u ,  5 bil-

részletre is. Rosszakat m űvésziesen j avit Jentyuvel 16 kor., 6 bIllentyuvej 21 kor., 8 bIl-

. 
. 

Jentyüvel 25 kor. Valódi rózsafából 70 K, 80 K 
Arjegyzéket az összes hangszerekről ingyen kUld és feljebb. Finomabbak részletre is kaphatók. 

ssy kir. szab. B u d a pest Ra' ko' c 0. ut 71 Fuvolát ozlterák atb. Hu. hangszergyár J Z - • rok. Javitálllmüterem stb. 
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HIVATALOS RÉSZ. 
SZEMÉLYI ÜGYEK. 

Legfelsőbb elhatározás : 

Ö császári és apostoli királyi Felsége 19 1 6. eVl 
márczius hó lS-án Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásá
val legkegyelmesebben adományozni méltóztatott : 

a háboru idején teljesitett kitünő szolgálatainak elis
meréseül : 

a 3. osztályu vaskorona-rendet dijmentesen : 
lorántházi és zágorhidai Loránth Dénes ezredesnek, 

a m. kir belügyminiszterium V/b. (csendőrségi) osztálya 
vezetőjének ; 

�a Fer,encz-József-rend tiszti keresztjét : 
a következő ezredeseknek : 
Boronkay Ákosnak, a csendőrségi felszerelési anyag

raktár, 
Kiss Lászlónak, az V. és 
Szányi Árpádnak, a VIII. számu csendőrkerület 

parancsnokának ; 
a 3. oszt. katonai érdemkeresztel : 

Borhy Sándor őrnagynak, a IlL számu csendőr
kerületben és 

Menkina János őrnagynak, a csendőrségi felügyelő 
segédtisztjének ; 

egyuttal legkegyelmesebben elrendelni méltóztatott, 
hogy ugyanezen alkalomból a legfelsőbb megelégedés 
.kifejezése uj ólag tudtul adassék : 

muzsaji és vittnyédi Vittnyédy József századosnak, a 
VL számu csendőr kerületben és 

Szopkó Győző századosnak, a belügyminiszterium 
V lb. (csendőrségi) osztályában ; 

továbbá legkegyelmesebben elrendelni méltóztatott, 
hogy ugyanezen alkalomból a legfelsőbb megelégedés 
kifejezése tudtul adassé,k : 

ettrekarcsai Lukács Akos őrnagynak, az V. 
Vráblik Mátyás őrnagynak, a IlL , 
Hegedüs Gyula őrnagynak, a VL, 
Zselyonka József századosnak, a VII., 
Raab Antal századosnak, a VII. számu csendőr

.kerület és 
dr. Konkoly Iván századosnak, az országos csendőr

iskola állományában. 

Ö császári és apostoli kiTályi Felsége 19 16. évi 
márczius hó 1 6-án Bécsben kelt legfelsőbb elhatározáslÍ
val legkegyelmesebben elrendelni méltóztatott, hogy : 

a legfelsőbb dicsérő elismerés tudtul adassék : 
az ellenség előtt teljesitett kitünő szolgálatai elisme

réseül : 
Schweitzer István, egy gyaloghadosztálynál beosztott 

VII. sz. csendőrkerületbeli csendőrfőhadnagynak. 
Ö császátri és aposto li királyi Felsége 19 1 6. évi 

márczius hó 1 O-én Bécsben kelt legfelsőbbCelhatározásával 
legkegyelmeseb ben adományozni méltóztatott : 

a koronás ezüst érdemkeresztet a vitézségi érem 
szalagján : 

az ellenség előtt telj esitett különösen kötelességhü 
szolgálataik elismeréseül : 

Német János járásőrmesternek, a VIII., 
Mezei Károly és 
Bárdosi Szilárd, cs. cz. őrmesiereknek, az L, 
Gáspár Sándor, cs. cz. őrmesternek, a IL, 
Szarvas Ferencz és 
Kiss Alber

'
t L, cs. cz. őrmestereknek, a Ill., 

Szula Imre és 
Pásztor József, cs. cz. őrmestereknek, a IV. , 
Furkó Kálmán, 
Ujlaki Lajos, 
Szivós Sándor és 
Eölyüs Lajos, cs. cz. őrmestereknek, a VIIL számu 

csendőrkerületben ; 
az ezüst érdemkeTesztet a vitézségi éTem szalagján : 
Ivancsuk András csendőrnek, a IV. sz. csendőr

kerületben. 
Ö császári és apostoli királyi Felsége 19 16. eVl már

czius hó 15-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával 
legkegyelmesebben adományozni méltóztatott : 

a kOTonás ezüst éTdemkeTesztet a vitézségi él'em 
szalagján : 

az ellenség előtt teljesitett különösen kötelességhü 
szolgálataik elismeréseü! : 

Klieber János cs. cz. őrmesternek, a II. , 
Miklósi Elek cs. cz. őrmesternek, a IV., 
Vigh József cs. cz. őrmesternek, az V, és 
Kiss P. Lajos cs. cz. őrmesternek, a VIII. számu 

csendőr kerületben. 
Ö császári és apostoli királyi Felsége 1 9 1 6. évi már

czius hó 14-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával 
legkegyelmesebben adományozni méltóztatott, 

Magyar Köztisztviselök és Állami Alkalmazottak Takarékpénztára 
Köztisztviselői kölosönök 
törlesztésre. 

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

Előlegek értékpapirokra. 
Családi háza.k és telepek 
létesitése. 

Budapest, VII., Rákóczi-ut 76. sz. 

-= Telefon 153-44. szám. =-
Külföldi vé
tele és 

- -
BoriÚ e�eknek részletre és 
készpenzért való eladá.sa.. Alaptőke 2.000.000 korona. 

Elfolladunk betéteket takarékpénztárf könyvecakére. 1. 
takarékbetétek után, hat hónapi felmondásl 
lekötése mellett el intézetdnknél, 6% (hat) betét! 
kamatot flzetünk.(A levonáú 
betét után, me�él a betev6 u l. pontban felmondá" 
Id6t ki nem ko ti, 61/,IlII (6t él fél) betét! tízetiilaIL 
(A tókekamatadó le'fODáúnL) 

B1őleget nyujtunk értékpapirokra, sorsjegyekre, vidéld inté
zetek reszvényeíre. 

Személyi kölcsönöket foly6sltunk kezesség mellett vIgy jel
zálogos biztosíték ellenében, Jutányos kamattétel mellett. 

Utalványok, lntézvények és chequek beszedését elvállaljuk 
igen mérsb.elt költségek felszámításával. 

Veszünk és eladunk értékpapírokat, ídegen pénzeket 
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a koronás ezüst érclemkeresztet, a vitézségi érem 

szalagján : 

az ellenség előtt teljesitett különösen kötelességhű 
szolgálata elismeréseül : 

Herlicska Jakab járásőrmesternek, a VIII., 
Pápai Ferencz cs. cz. őrmesternek, az L,  
Lantos Rafael és 

Paksy Dezső, cs. ez. a ll. , 
Zsigmond Sándor, örsvezető cz. őrmester, 
Fülöp István, 
Varga Ambrus és 
Provodovszki Márton, cs. cz. őrmestereknek, a III., 
Buttyán János, cs. cz. őrmesternek, a IV., 
Sztredánszky �erencz, 
Merko János és 
Kohn Móricz, cs. cz. őrmestereknek, az V. , 
Zsigray Károly, 
Bozsik Károly és 
Rusován József, cs. ez. őrmestereknek, a VIII. számu 

csendőrkerületben ; 

az ezüst érdemkeresztet a vitézségi éTem szalagj� 
Sedomj József, örsvezetőnek, a III. számu csendőr

kerületben. 

Ö császári és apostoli királyi Felsége legkegyelme
sebben adományozni méltóztatott : 

a km'onás ezüst ét'demkeresztet a vitézségi érem 

szalagjcín : 

az ellenség előtt tanusitott különösen kötelességhü 
szolgálatnak elismeréseiil : 

Frank Silvester és 
Mucsi István, egy gyalog - hadosíltálynál beosztott 

cs. cz. őrmestereknek, a II. sz. csendőrkerületben. 

Adományoztatott 

a hadrakelt seregnél : 

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

az ellenség előtt tanusitott vitéz magatartásuk el · 
ismeréseiil : 

az 1. osztályu ezüst vitézségi érem : 
Garaj András, örsvezető cz. őrmesternek, 
Turóczi Bálint, 
Poth János és 
Érsek Károly, csendőröknek, a IV. sz. csendőrkerü

letben ; 
a 2. osztályu ezüst vitézségi érem : 

Szűcs János, 
Sarkadi Sándor és 
Szabó Lajos, csendőröknek, a IV. számu csendőr

kerületben ; 
a bronz vitézségi érem : 

Gelehrter József cs. őrmesternek, a VI. sz. csendőr
kerületben. 

Áthelyeztettek : 

1 9 16. évi április hó l -ével : 
Szederkényi Elek, 1. sz. csendőrkerületbeli százados, 

nagyenyedi szárnyparancsnok, hasonló minőségben az 
V. sz. csendőr kerülethez : Trencsénbe, 

neczpáli Justh András, V. sz. csendőrkerületbeli őr
nagy, trencséni szárnyparancsnok, pótszárnyparancsnoki 
minőségben a IV. számu csendőrkerülethez : Kassára, 
felsőeőri Cseresnyés Emil, IV. sz, csendőrkerületbeli 

százados, kassai pótszárnyparancsnok, szárnyparancsnoki 
minőségben az L sz. csendőrkerülethez : Nagyenyedre . 
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I S ZinT Ó J Ó ZS E F  I i gépáruháza 17  év óta létezik Szegeden, a városi bérpalotában I. ............................................... 
• • • i : i • Képes nagy ár- i i Képes nagy ár. : jegyzékem dij- • • jegyzékem dij. : : talanu l  küldöm. : : talanul  küldöm. I • • • 
• • • 
• • • • i················�······························1 
: Egyedül nálam kaphatók a Helical, Premier, Postieion, : Britania, Eska és saját ös�zeállitásu legkedveltebb hegyi. 
• kerékpárok. E gépekb61 hadseregUnk részére is szálli· I : tottam. Pathé tünélkU I i  beszélőgépek: lemezek és varró· i gépek óriási választékban, kedvező részletfizetésre is. ................................................ 

L. ' SZEG ED I 
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csendőrségi nyomtatványok és felszerelési czikkek teljes raktára. 

F · · k k ·  B u da pest, V I . ,  Gyár-utcza 26. 
1 0  O • Nagyvára d ,  R u l i kovszky-út 22. 

Az uj Honv. M i n. rende

l ettel rendszeresitett tábori 

csendörségi sapkák 
Fontos értesités l 

A háboru okozta személyzet h i á n y  m iatt csak szegedi 
föüzletünk-ből i ntézz ü k  e l  a postai k ü ldeményeket, azért a 
megrendeléseket, pénzk ü l deményeket és levelezéseket Szeged, 
Kárász-utcza 9.  czi mezn i  kérj ü k. 

haj t ó ka I 
p osztó már kapható. :: 


