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Ez ma ar./: első p arancsolat minden igaz magyar 
számára . N em. élhe j;.·/ a . ,magyar ég alatt olyan férfi, 
vagy nő, :de még csak serdültebb gyermek sem, ,aki át 
ne érezze és életcéljává ne t egye Nemzetvezetőnknek 
ezt a megnyila'okozását. 

A nehéz magyal!' sors kÜzdelmekkel telt évszázadai 
elevenednek meg lelki szemeink előtt, az önfeláldo
zásnak ragyogó példái, a hősi kiállás, a mindig túl
erővel szérnbenálló, hazáját védő magyar haláltmeg
vető bátorsága, aki átvészelt tatárt , j örökö~, h 31!'Colt 
magára hagyva világha ~ almakkal éhesen, l erongyo 
lódva, doronggal, k aszával. Alig van még a világon a 
magyarhoz fogható nép, melynek mostoha történelme 
annyira beigazolta volna, hogy ami hiányzik anvagiak
ban, az. pótolható a lélek ere jével. Ezért tudta jóra 
fordítani mindig a nagy csapásokat" ·ezzel az elpusztít
hatatlan lelkével lábolt ki minden balsorsából,. mert 
- -nem fáradt el soha s ha kellett, meghalt nóta szóv al, 
mosolyogva. Ez a magyaT lél ek iratlan illemszabályéi. , 
Ezt meg'.enni természetes dolog, kitérni előle : szégyen 
és gyalázat, nemcsak az egyénre, de a családra és az 
egész féllunépére. 

Az örökké veszedelmek között élő népek kifino
mult megérzésével érez '~e m eg mindig a magyarság, 
hogy honnan fenyegeti az igazi veszély s ki a halálos 
ellensége. Ezzel az ellenséggel nem békült meg'. neM 
fogott kezet soha hanem verekedett életre-halálra, 
míg csak felül ne~ került, v agy halálra nem fárasz
totta ellenségét. Ö azonban pem fáradt el, mert tudt?" 
hogy a harcba belefáradása egyEmlő lenne megsemmi
sülésével. 

Történelmünk, harcos múltuilk ezt a tanulságot 
. tár ja elénk s ma meg kell állanunk e mélységesen 
komoly tanulság előtt, Történelmünk odaállított iS!llét 
a válaszút elé: h azánkért, fajtánkért életre-halálra 

hao:colni és győzni, vagy elfáradni é.s - megsemmi
sülni. Más út nincs! Aki mást mond, azt vaksággal 
verte meg az Isten, vagy nyílt ellenség. S minthogy a 
nemzet élete nem függhet egyesek kén·ye-kedvé.től, 
nem bízhatjuk a lelkiismeretlenekre, közömbösőkre és 
sötét lelkűekre, - mert csak ezekről · lehet szó - , 
hogy hajlandók-e harcolni és az embertől telhe,tő leg
na,gyobb áldozatot meghozni a nemzet életéért, vagy 
pedig egyszerűen elfáradnak, félreállnak, szabotálnak ., 
Ezeknek pusztulniok kell, mert ha elnézziik a "fárad
ságukat", rettenete,s árat fizet érte " a nemzet. Nincs 

- mentség ezekre a félreállókra, akik a . valójában nem 
is fáradtak, hanem gyávák, meghunyászkodók, vagy 
pedig az ellenség érdekeit szolgálók. 

A n emzet minden egyes tagjára áll ez arz: igazság, 
akár fegyverrel kell eleget tennie kötelességének, akár 
a műhelvekben. a mezőgazdaságban vagy irodákban, 
A n emzet szolgálata mindenütt szent kötelesség, nem 
szívesség! 

A magyar csendőrre., mint a nemzet leghívebb 
szolgájára hár ul az a feladat, h ogy meg:.alálja és ki
emelje ezek.~t a "fáradtakat", :lZ egészséges testnek 
ezeket a 'fertőző csiráit és oda állítsa őket ahol elveszik 
méltó; büntetésüket. Mert ma nem lehet "fáradt" ma
gyar, csak olyan, aki összeszoríto·a foggal és ököllel 
küzd s ha kell, meghal a szebb és bolc;logabb magyar 
jövőért. 

A történelem számontartja, hogya magyarság 
legsúlyosabb megpróbáltatásában hogyan álltuk mega 
helyünket s úgy fizet gyermekeinknek, ahogyan mi, 
apák, szolgáltunk. Ez a szolgálat pedig megtízszerezett 
erőfeszítést, tíz talpig ember munkájának vállalását 
követeli meg minden magyartól. . 

Ehhez adjon az Isten erőt mÜlden magyar test 
vérnek!, 

:--~ 
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K özös a harc, közös a cél 
és közös lesz 8 győzelem is! 

Irta: KEREKES BÉLA dr. 

Az UJ világnéz,et nacionalista és ~zocia,~is~a 
Európája hősi életszemléletben neV1elt, .eros~elkű es 
harcraedzett férfiakból épít bevehetetlen sancokat. 
Ezeken a sáncokon véres fejjel torpan meg a világ 
minden tájáról ádáz gyülÖlettel rohamozó ' áradat. 
Esztendők óta hiába hajszolnak embermilliókat a 
nyugati harcterekre a szabadkőműves és zsidó
ka,pitalista önzés kalmárjai és uzsorásai, felvonul. 
tatva a fél világot, az új világnézet erőslelkű har
cosai állják a harcot. Esztendők óta hiába öntenek 
züllött, erkölcstelen és állati vérengzésre nevelt 
emberhullámokat • a Dzsingisz kánok vérszomjas 
utódai az új világnézet keleti sán~ai ellen: olyan 
népek állnak itt a vártán, amelyek inkább vállalják 
a nagyszerű halált, mint a sötét ázsiai rabszolgasá-_ 
got, Csodálatos erő sugárzik az európai "új világ
nézetben Ifeltáma-dt népek sáncai közül. Csodálatos 
lelkiség tartja fenn ezekben a népekben a halált
megvetó hősiességet. Hacsak az önzés által ÖSSze' 

- zsarolt aranyakkal vásárolt fegyverek millió védel
meznék az euró,pai népek szabadságát, régen össze
omlott volna , az új világnézet európai vára, Ha csak 
dollárokon vásárolt zsoldosok állanának az európai 
kultúra sáncain" régen hamuban és üszökben he
verne mindaz, amit évezredek kultúriejlődése épí. 
tett, Csodálatos erő, hősiesség és győzniakarás su
gárzik az új világnézet európai sáncairól, mert a 
fegyverek erejét az új világnézetben ' megtisztultak 

állit ja megingathatatlan fegyvertársi ' sorsközösségbe 
ezekkel a népekkel a Hungarizmusban új életet 
vállaló magyarságot is, Igy alakult ki az a szoros , és. 
felbonthatatlan sors és harci közösség, ,amely a ha
Lálig. kötelez, :És a német nép és Fegyveres Nemzet 
etSztendők óta sorozatosan tanujeIét adta annak,. 
hogy ezt a fegyverbarátságot szentnek tartja, vál
Lalja és minden áldozattal be is tartja, Esztendők 
óta - rettenetes túlerővel szemben és a legna'gyobb 
anyagfölény ellenére is - keményen' és fáradság 
nélkül dolgozik és harcol a német nép egyrészt 
saját fennmaradásáért, másrészt a vállalt 'Íegyver
l:íarátság maradéktalan és becsületes teljesítéséért. 
A német népet ebben a harcban sohasem vezette 
imperialista szándé~, sohasem tekintette a fegyver
társak emberi és gazdasági értékeit szabad zsák
mánynak. Ha maradéktalanul ki is ürítette azokat 
a területeket, amelyeket a háború időleges területi 
huliámzásai folytán feladásra kerülte~; tette azt 
a'zért, hogy minden értéket elvonjon az ellenség 
elől, hogy az ellenség ereje ne növekedjék a fegy
vertársak értékeivel. :És tette azt azzal a becsületes 
ákarással, hogya kipusztított területek ujjáépíté
sénél ugyanúgy .ott fog állni minden erejével és baj
társi támogatásával azok mellett, akik, az új világ
nézeti győzelmének kiharcolásáért hoztak nagy népi 
és emberi áldozatokat. 

' erkölcsi erej e és az új világnézetben egymásl a 
talált és egymást megsegítő népek testvéri ÖSSze
fogása és köz,Ö:;sorsVállalása erősíti legyőzheteLi'2_ 
nit hatalmassA. , 

iVia - a világnézeti háború hatodik esztendejé
ben - az új világnézet húcát és ennek a harcnak 
véres kÖ'nyörtelenségét és lemondásait csak azok a 
népek tudják vállalni. amelyek nem politikai érdek
ből és számításból, hanem a legszentebb meggyő
z6désből olvadtak bele az új világnézet erkölcsi és 
harci közösségébe, Viszont elbuktak azok. amelyek 
az új világnézet erkölcsi, szellemi és anyagi igazsá
gait nem ültették bele a ' Munkás és ' Fegyveres 
Nemzet tudatába, Elbuknakazok, akik nem , ismer
ték fel azt, hogy a liberalista és zsidókapitalista 
ha.talmak nem tűrnek szabad népeket, hanem 
csak v-erejtékező rabszolgákat; a bolsevizmus pedig 
;- minden barbárságával és alacsonyrendűségével 
- osak egyedül akar uralkodni és n em tür meg 
maga mellett magasabb kultúrájú és szabadságra 
vágyó másokat, Ugya zsidóság világhatalmi törek
véseiáltal előkészitett rabszolgaság, mint pedig a 
bolsevizmus alacsonyrendüségének gyülölete, egy
formán a megsemmlsülést jelent azokra a népekre, 
amelyek nem akarják, vagy tudják ~ a legvére
sebb harcok árán is - kivívni az új világnézet \Ilég
leges győ.zelmét és ezzel a fennrmi:r:adásuk biztosí-
'tását. " 

Az ,a fegyveres, és ~unkás sorsközösség válla
lás, aminek a német nép sorozatosan és becsületesen 
ta.nujelét adta, megrendíthetetlen erőssé teszi a há
ború viharában dolgozó népek szilárdságát és ~ló
képessé a küzdők egymást megsegítő harcát, I gy 
olyan hatalmas erő alakul ki, amelyet hiába ostro
molnak a túlsúlyban lévő tömegek és hiába támad
nak sohasem képzelt anyagcsaták, :Érzik ezt ellen
ségeink is éis ezért az emberi és anyagtömegek be-
vetése embertelen pocsékolása, és esztelen paúrlása 
mellett, a propaganda minden eszközével _ a leg
becstelenebb, hazuQ'abb és aljasabb eszközökkel is 
- sorozatosan kísérleteznek a sors~, munka- és 
fegvvprközössPCfhen harcoló népek e.!!vm ás elleni 
uszításá\ral. Ebben az a,ljas prop.?gandahadjáratban 
alázatos kiszolg-álóik voltak azok a ma[jyar kor
má!1vzati r en dsz,erek és érdekcimborasálWk, amelyek 
eladták maQUkat az angolszászok zsidókapito.lista 
hatalmi törekvéseinek. Ezek a kormányzati rendsz'~
rek, nemcs'll{ h ogv megtűrtF'!k, hanem burkolt alat- . 
tomossággal és minden eszközzel elő is segitették 
azt a propagandát , amelynek célja a magyar népben 
a németgyűlölet felkeltése és fenntartása volt, 

, Ennek a megsemmisülési veszélynek felisme
rése hívta fegYverbe - ezelőtt majdnem hat esz
tendővel - a német, olasz és japán népet és ez 

:Éveken keresztül eltűrték és elősegítették azt a 
sötét földalatti propagandát, amely h amis adatok 
tömkelegével hirdette azt, hogy a magyarság mun
kája, termelése és gazdasági erőkifejtése német szol
gaságban áll, Terjesztették azt a hazugságot" hogy 
azért rongyos, kiéhezett és fáradt a dolgozó magyar
ság, m ert munkája gyümölcsét a németek saját im
perialista háborújuk céljaira rabolják el. Ezzel a ha
zugsággal szolgáltak ~gyrészt az őket megfizető a~
goIszász és zsidó érdekeknek, másrészt ezzel ak~rt,ak 
lefedni azt a való tényt, hogy ezek a hatalrrii er
dekcimboraságok dolgoztat ják rabszolgaként , a ma
cryar parasztot, munkást és, ~rtelmiséget egyaránt_ 

Hirdették azt, hogy ez a világnézeti háború nem a 

/ -
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Magyarország N emzetvezétője Szálasi Ferenc, , .. demeket szerzett horivédefnket, kitünteti a hareteren er 

, , ' , ha részt is veszünk ebben a 
'magyarság hab?ru]a ~s . , etek erőszail<os maga-
háborúba~, ez IS csa a ~en: esztették és hirdették 
tartása mIatt van, E~e~ál erk nincsenek le:.igázási 
azt is, hogy a bolsev.~ ma bp. edig akkor 

' ék 'k magyarsaggal szem .. n, p 
szand al a, , l " és becsületesen gondol-
már minden hsztan aw , t a ma"'yar-
kodó lá tta és tudta azt" hogy, ~ n ~zo:]:kiírtását ha
ság teljes és vég~eges, kltel~6~~~;:t;: azt, 'hogy a 
tározta el. Belepreseltek a , ' t ők megbecstelení
bolsevisták nem kegyetlenseg-e, n, " ' lk lá,-t 

' 't " kek elhurcolását, rablast es gyl 0" "' , 
tese, gyerme b'k't' 'ólétet Igy akarták kiolm hozn~k hanem e e es], , lá és 
a küzd'elem vállalásának tudatát és az ,ar~ s ma
fegyverletétel becstelenségére lealacsonyltam a 
gyarságot. , 

volt az amely r!legm
A Hungarista ~o~g~iom , dított üldöztetés da-

dulása óta - az ezert e ene lU, va és hazug propa-
cára - szembeszállt ezzel a gya 'l' látta azt 

t 'rt mert VI agosar.. , gandával. !ette a:: aze, l áldozatos harcával 
hogy a nemet nep az, ame':( . l mely több 

'lIt l a bolsevlzmussa. a szembe~za azza" 'b' felkészülésévE'l meg-
mint husz esztendos ,ha" orus ,. 'lá nézet könnyel 
semmisítő csapásra keszult az ~] ~l g :É meg-
és vérrel , szerzett b~rendezkkedehs:,l , eslleé~~tsz~mlélet_ 
l '· t h · csakls enne a OSle , . 
atta az, ogy, .ld l' lehet lerazm a 

ben újjászületett nepnek az, o a ~n 't , Tette ezt 
világ zsidóságának zsa:no~l f l,:rlda m~ , segítsé!lében 

' " t 'et nep on Q a ozo ~ azert m er a nem ~, b ,.t-
' , ' . bb t es fegyver ara találta meg azt a t estven ]0" o' . ' , ' zt a 

ságot, ' amellyel győzelmesen lehet megvlvlli e 

" 'l h rcot Könyörtelen élet~ha-könyörtelen elet-hala a " k félnek pusztulnia 
lál harc ez, amely db hent t~Z e~~~ hallatlanul felerő-
kell Ez a letaga a <i an " t' mi,., ~ 
síti 'az új világnézet harci erejet es ez a eny .. 

denre kötelez, , t" t fell' ''mel"ni és ' . k 'ák ezt a eny " - , 
Akik nem a ar}radatával támadják és szeny

a rágalmak szennY,e~ ~ fogást és fe"yverbarátsá
nyezik azt a testven ossz e 't '? és a Hun-

l '1 cr sorba állt a neme nep , 
gat" ame:> )e eb Y, zok ellenségei a magyar elet-
gansta magyarsag, a "é a.rra csak egyféle sors nek Aki pedIg ellens' g, , t ', b"l vag'" 

' ' "t' Ak'j- megnemer s O J! várhat: a megsemmlsl es , l;; 't ' 'pre 
,,' , ' I ' lmakat szornak a neme ne.,' 

sotet celzatta ra.~a k k' , cimborái a zSldo,- , 
árulói a magyar erdek~ re ' t~,S e:s tömegeket gyil
sáonak és a nőket becs edem o , , mondat amely-

' 'k k Min en szo es , kol ó bolsevlsta na. , , et tesvériség egy-
- lyel gyengíti valakI a, m~gyar-~em, 'abb száz és száz 

s'égét és a" f~gyve~b~ra1sa;, eroeJ:\ u~olsevisták állati 
magyar no hsztas,agat o, ~a ar otthon feldú," 
ösztönének, eze: e~, ezer u]ab? :::: magyar testvéI,'t 
lását segíti elő 'es ujabb ez~r ,~s , ezek is vánszo.,. 
szakít ki a magyarság t;st,e~ol" hogy k' k halál". 
rogva induljanak el az aZSla~ kenyszermun a , 

táborai felé, f l t " t' ; 
, . 'k ea or e-Akik azonban Jozan esszel lSp1er

k
l t t ' 'k a ,' be-

, . " t szentne ar]a . nelmi helyzet szabta l,rany, , , harcol 'ák végi:g 
csülettel adott baráti ]ob}:lot es Igy '" J 'árul,. 

" " k" " , harca t , azok tevolegesen J , 
,a kozos ~ors o,~os mh' ': .ahhoz a megbecsülés\-nak hozza a gyozele ez es ., 
hez, amely mindazok osztály.része lesz, aklk m eg a 

I 
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. .c; ::,Á.leí.r:.t.·eS_et1;l.en a. három . darab bazaltkő zuzalék 
vezetett a c5elekmény tetteséhez . . 

. . Ha a h elyszíni szemle all{almával a kődarabok
nak semmi j '::lentőségec nem tulajdonítok s azol:{.at 
nem biztosítom, a három gyujtogatás és a lopás bűn
t,ette aligha derűlt volna ki olyan gyorsan és köny
nyen, ' !,unint ai a jelentéktelennek látszó kövek révén 
s ikerült. ' . 

Ner:g.,lehet ezért eléggé figyelmébe ajánlani min
den ~gy;~s n yomozó járőrnek a helyszín igen nagy 
~Qntosságát és azt, hogy az ott talált és semmitmop

~. dónak, :ragy jelen1:lékte~ennek látszó legkisebb tárgy 
.. ': . <'r se kerülje el figyeimét - különösen tűzeseteknél, -

m ert sohasem lehet tudni, högy ezek a tárgyak mi
lyen értékesekké válhatnak a cselekmén y kiderítése 
yagy bizonyítása tekintetében. 

2. 

1917 július 28-án a reggel( órákban a bókai őrs
höz tartozó Tógyér községben teljesített ellenőrző 
szolgálatom közben értesült em, hogy Krenián Koszta 
udvarában egy r~)Zskazal 26-án ,és 27-én · 11-12 óra 
között ismeretlen módon kigyull<i.dt. A tüzet mind 
;á két esetben keletkezésekor észrevették és elhatal~ 
:inasodása előtt eloltották. Krenián háza egyik végé
vel keletnek az u tca felé, másik végével n yugatnak 
a tágas udvar ,és konyhakert felé, elej ;éveh,,9~lnek, . 
Kozsokáriu . Haralampiusz háza felé, mt{t:~;háttal, 
északnak Gerga Traján udvara felé nézett. 

tetején, rövid .keresés után egy kicsinyke tükördara
bot találtqm, - valaki rossz sZápdék n élkül dobhatta. 
eda . . Ez a tükö'rdarabúgy feküdt a kerítés tetején, 
hogya nap felé eső tiszta felüfete.,magasabban, a 
kazal .felé néző része pedig alacsonyabban volt, úgy; 
hogy a ráeső napsugarak rajta megtörtek és a ka=" 
zalra vetődtek. A tükördarab foncsorozott része le
:felé volt. 
" A tükördarab eltávolítása után a "rozskazlon a 
gyulladási pont fölé egy fehér papirosra erősitett szi
varkapapirt helyeztem el, de m ert ez sem aznap, sem 
a következő napon foganatosított kisérlet során nem 
gyulladt meg, k étségtelenné vált, hogy a gyujtogató 
a jó öreg nap és a tükördarab volt. 

" 
A vázolt esetben. a helyszín adataiból gyujtB-:': 

gatásra lehetett következtetni és mert nem volt ész
lelhető, hogya ' gyujtóanyagot vagy gyujtószert va
laki távolabbról dobta oda, arra kellett gondolni, 
hogy a gyujtás forrrá~a a kerítés tetején , az. üveg-
darabok között található. ' . 

Itt is, m int számtalan esetben , 'a néma helyszín
ből kellett m egérteni az ésszel felfogható hangokat. 
Ez az eset különösen mutatja, h ogy milyen sokirányú 
tud.ásra és tapasztalatra van szüksége a csendőrnek. 
JVIindez nem elég, ha . minden lehetőségre kiterjedő 
józan észrnunkára nem képes, mert ahány eset, ..... 
·annyiféle. 

3. 

Kozsokáriu házának nyugati végétől, illetve a 
háznak Krenián telke felőli sarkától 150 m ·hosszú
ságban 2.5 m magas téglakerítés határo-lja a két 
szomszédos t elket. A kerítés tetején cementes ha- 1911 április havában Burdea Koszta románcsik
b arcsban üvegcserepek voltak beágyazva, hegyes és lovai l akos az ottani őrsön panaszolta, hogy az e1-
sarkos részeikkel felfelé, a bejutás, illetve átm ászás mult éjjel hátsó szobájából, a ládában loévő rozsból, 
megnehezítése céljából. harisnyaszárba kötött 100 korona pénzét ismeretlen 

Kozsokáriu h áza sarkától 100 m és a tég1akerí- tettes a szoba ablakának kifeszítése után ellopta. 
testől 2 m távolságra Kreniánu 10 m hosszú és 5 m A péil1Z 5 darab 10 koronás arany" 4 darab 5 koronás 
magas rozskazalja. . ' ezüst és 30 darab l koronás volt. 

Mivel a rozskazal - tanuk szerint· - mindké t A cserekmény e.!.követéséve~ szomszédját, Cserbu 
,~setben egy és ugyanazon a h elyen, egy ' és 1:.!Wan- , Vc::szilict gyanusítja. 
abban az id.őben gyulladt ki, ebből azt követk~tet- · . Burdea Kosz:ta sáros udvarából, az ugyancsak 
tem , h ogya kerítés tetején lévő üvegcsere}>~~ala" ' sáros kerte~ keresztül bocskoros lábnyomok vezettek 
mclyik'éről vetődött a forró nap gyujtó sugara a'j ozs- a kertaijában folyó patakig és vissza. Burdea szerint 
kazalra és az volt a tűz okozója. ,,·(rJ~ . ezek a n yomok a tettes nyomai, aki a kert felől jött 

Elhatároztam, hogy addig, amíg az erős nap su ga- az udvarába é5\ arra is távozott el. 
rak majdnem merőlegesen tűznek a kerítés tetej /é!re Az úgynevezett hátsó szobának az udvarra nyíló 
és a "rozskaZalra, a rozskazlat megfigyelem. E célból ablaka kívülről vasráccsal volt ellátva, Avasrács 
Kozsokáriu kertjében, az egyik almafa árnyékában, . n égy sark a erős vasszegek~el volt oda'erősítve az 
K reniáru rozskazaljával szemben 'úgy foglaltam épület faoldalához. A rács alsó két sarkából a szegek 
hElyet, hogyakazalnak a napsütötte r észét egész hiányoztak s így a rács annyira fel emelhető volt, 
:terjedelmében állandóan láthassam. h o:gy alatta egy kisgyermek b ebujhatott. 

A figyelőállás ·elfoglalása előtt , mivel a közel-
. ben sem kézi fecskendő , sem hosszabb rúd nem volt, Az ablak alsó része 80 cm magasán volt a föld 

színétől. akazalrakó l-étrát és egy vízbemártott lópokrócot 
_ készítettem elő , abból a célból, hogy ha a tűz úgy üt Az ablak alatti falrész több helyen sárral volt 

ki, amint én azt elgondoltam , nyomban elolthassuk. bemázolva, ami azt a látsza10t keltette, mintha valaki 
A figyelőáHás elfoglalásakor II Úa volt. az ablakon keresztül mászott volna a szobába. 

Pontosan 11 óra 50 perc volt ' az idő, amikor a A vasrácson keresztül volt a kétszárnyas, 70 cm 
kazal teteje a közepe táján füstölögni kezdett. Kozso- magas ablak, amelynek egy-egy szárnya 30 cm szé
káriu erre az előre történt m egállapodás szerint a les volt. Az abl-akkeret középső fája, melyhez a két 
létrát a tűz kiütés e h elyéhez támasztotta, én azon a ablakszárny záródott, az alsó csapj ából ki volt törve. 
v izes pokróccal a kaz:al tetejére mentem és a tüzet A szoba zárja sértetlen volt. A szoQában egy 
elfojtottam. 120 X120X100 cm n agyságú, rozzsal színültig 'Í.Q,ltött, 

A keletkezett tűz eloltása után a gyulladási pont gyalulatlan fenyődeszkából k észült láda állott ·a szoba 
és a nap között k épzelt egyenes vonalban a kerítés köz,epén. 

-~==~~----------~~~~~~~----------------~-

Forgó Gyula hdgy. 
1944 X. 7-én a Vereckei szorosban. 

Dr. Gönczi László fhdgy. 
·1944 X. 26-ón szülővórosa: 
Nyíregyhóza visszofoglalósánól. 

Sarudy László zls. 
1944 X. 11-én a Veredei szorosban. 

Pető János főrőr m. Yágvölgyi Károly őrm . 
1944 X. havóban parrizánokkal vívoH harcban. 

Tis~telgünk dicső emlékük előtt! 
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A láda körül négy darab elégett fejű fehér 
gyufaszál volt a földön. 

. A szoba agyagos padlóján rögzíthető nyomok 
nem voltak. 

A helyszín adataiból arra lehetett következtetni, 
hogy bűncselekmény nem fordult elő; mert: 

az udvarban és a kertben talált, sokhelyütt egy
mást fedő, jellegzetesség nélküli bocskoros láönyo
mokból határozottan meg lehetett állapítani, hogy 
azok tulajdonosa az udvarból ment a patak felé és 
onnan vissza az udvarba. Ebből viszont arra lehetett 
következtetni, hogy a házhoz' tartozók valamelyiké
nek a nyomai éspedig a valószínűség szerint. a pana-

nem sikerült neki, beismerte, hogy a színI élt betö
rést ő követte el. A betörés elkövetésével azért gya
nusította Cserbu Vasziliét, mert az haragosa és azt 
hitte, hogy ·az ő gyanusítása alapján Cserbut elítélik. 

* 
Ebben az esetben is a helyszín adataiból való ' 

következtetés tette lehetővé a tényállás kiderítését 
és mentesített egy ártatlan embert az oknélküli 
zaklat ástól. 

Tanulság ebből az esetből az is, hogy sértett 
állítását nem szabad minden esetb~n valóságként 
elfogadni, különösen nem, ha a helyszín adatai 
ellentmondanak az állításnak, de akkor sém, ha az 

" 

I
, . , szosé, mert a feleségének sokkal kisebb lába és 

bocskora volt. 

. Az ablakrács alatti, erőszakos feszítés által ke
letkezett rés annyira kicsiny vol t, hogy azon ke
resztül legfeljebb ~gy kisgyermek, vagy egy nagyobb 
macska bujhatott volna be a szobába, de egy felnőtt 

- állítás semmivel sem támogatható. 

ember semmi esetre sem, Gyermek pedig nem lehe
tett a tettes, mert az igen erős két vasszeget, amely
lyel a rács alsó sarkai is az épület falához voltak 
erősítve, kihúzní, vagy kifeszíteni nem birta volna, 
De ha ez - tegyük fel ' - mégis megtörténhetett 
volna, nem tudta volna a gyermek a vasrácsot fel
feszíteni, mert anmik felső két sarkát olyan erős 
vasszegek rögzítették a falhoz, hogy azok kifeszítése 
erős embernek is, munkát adott. Különben pedig a 
l~gkisebb .komoly bizonyíték sem volt arra nézve, 
hogy az ablakon bárki is bemászott volna. Emelle.tt 
szólt az is, hogy az a blak középső fájának csak az 
alsó csapja volt kitörve, már pedig annak eltávolí
tása nélkül a 30 cm széles ablakszárnyon látható 
surlódás vagy beszennyezés 'nélkül senki nem jutha
tott volna a szobába. 

Az ablak ala tJti falrészne!k besározása is csak 
megtévesztési szándékból történhetett, mert egy fel
nőtt ember a földtől ilyen alacsonyan levő ablakGn 
könnyen be is léphetett volna, mászásra nem volt 
szükség. 

Ha a tettes 'a kötö!;!t harisnyaszárban lévő és 
szemes rozs közé, ládába eldugott pénzt onnan ki-

. vetJt.e volna, akkor a kezére vagy a harisnyaszárra 
tapadt rozsszemekből néhány Szem feltétlenül lehul
lott volna a szoba padlójára, ott pedig egy szem rozs 
sem vollt található. 

A szobában talált, elégett végű gyufaszálakat 
is megtévesztési célzattal dobha'tták a szoba padló
jára, mert ha a tettes 'tudta, hogy a pénz a TOZSOS 
ládában van, akkor az világítás nélkül is megtalál
hatta volna és nem gyujtoÚ volna áruló világítót: 
Különben a tettesnek tudnia kellett a pénz hoNar

, tásáról, mert a szobában máshol nem kereste azt.' 
Végeredményben a helyszín adataiból ana kö

vetkeztettem, hogy színlelt betörésről van szó, ami't 
valószínűleg a panaszos követett el. 

A székeJy havasok meséje. 
Regényes történet. 

Irta: AGYAGFALVI~ HEGYI ISTVAN. 
(6) 

A bíróé k házánál. 

Máriskó az ablak.l1ál iil10tt s csuporból a muskát
likat locsolgatta, Méhck dongtak a nyíló virágok 
közt s az útszéli akácfa lombosodó ágai közt átsur
rant egy-egy bngyos napsugár, hogy meg-cirógassa _ 
halvány, szomorú arcát. Már nem volt feketében, de 
a napfényben meg-megcsillanó szŐke hajában még 
ott sötétlett a gyászpántlika, emlékeztetőül az el
feledh etetlen komor napokra. 

Lidi nén a tálasnál tett-vett, törülgette a ko
rondi mázas cserépkorsókat s közben n agyokat Só
hajtozo t.t. Látszott rajta, hogy valami fúrja az olda
lát. Nem is birta sokáig, egyszerre kirukkolt a mon
dókájával : 

- Máriskó, te! ... letőt a gjrász! ... 
- Nekem nem. '. - hangzott az alig hallható válasz. . 

- Már pedig ideje vóna a férhözmönésről gon
dÓkozni. Csak nem száradhacc idehaza, mind a kóréf 

'- Nem megyek én férjhez Lidi nén .. . csak egy
hez, vagy senkihez! Tudja azt maga jól .. , 

- Mindélig ezt a régi notát fuvod! - csapott 
egy légy után a portörlő vel mérigesen Lidi nén. _ 
Hogy megvárod Gábort. Mikor lössz az Uramisten l ' 
,Kész vénleán léssz te már akkor, amikor szabadu'li ... . 

. Máriskó 'visszafordult s megfényesedő szemI:'lel 
nézett az öregasszonyra. 

'- Gábor 'elvesz úgyis, akármilyen vén is leszek
r meg csúf is! 

Lidi nén lejjebb eresztette a hangját. 
- No azt éppenséggel nem mondom, De csak

ugyan hozzámönnél az édösapád me'gölő gyilkosá
hoz? Nem vóna maradásod a faluba! 

- A leány szemében ,különös tűz gyulladt ki s 
halvány arcát is pirosra színezte a hit. 

.Ezért és mert a panaszos az't állította, hogy az 
ÖSszes pénzét ellopták, állandóan figyeltem és figyel
tettem. 

AIig egy hónap leforgása után a panaszos az 
aninabányai országos vásárban több bárányt vásá
rolt 100 koronát ' jóval meghaladó összegért. 

- Ma is meg rrternék esk~dni, hogy nem ő a 
gyilkos! Gábor olyan szörnyűséget nem tehetett! Jó 
az Isten, majd csak napfényre jut az igaz~ág! 

- ~zt is hallottam vagy százszor! i:Jgy Iáccik 
csigák húzzák azt a szekeret,. akin az igasság jár! 

. Kikérdezése s~rán megkísérelte igazolni a bá
" _rányokért fizetett összeg holszerzését, de amikor ez 

- Mégis csak megérkezik egyszer, meglássa! 

,I 
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Bf!regfy Károly m. kir, vezérezredes, honvédelmi miniszter: 

- ' Meg-é? - heppent le egy székre a vén asz
szony. - Jaj, hogy nyilallik má me~i~.t a farcsukam! 
- kapott a derekához s nagyot nyogott. 

Márisk6t nem hűtötte Je a Lidi nén tamásko
dása. Atszellemült arccal folytatta: 

- Valamelyik éjszaka álmomban a templom
ban voltunk: Esküdtünk Gáborral. Zúgott az orgona, 
mindenfelé virág, nemzetiszín szalagok. .Ott szoron-I 
gott az egész falu. De szép is volt, Istenem .. , olyan 
boldog voltam, hogy ki se mondhatom... , 

Itt elcsuklott a leány hangja s csendes zokogasba 

fulladt. " , attant 
- Jaj édös bogaram! No-ne SIrJ, no. -,p . 

f l 'k '''l kilencven kilóját meghazudtolo fnsse-e a sze ro , M' . k' h 
séggel a testes asszonyság., Oda~~tott ans o o~ ~ 
megölelgette. - Mindön ugy lossz, ,a~,og~ gon , o? 
lod! . .. de métt nem inkább temetesr~l almottal. 
Az jelenti ébrönvalóságba a lakodalmat.. , ' 

. A lány kötényével megtörülte a szemet s fehg 
sírva félig mosolyogva mondotta: . ál 
~ Ugyan menjen már, Lidi nén! MlUtha . a~ ~ 

mot is úgy meg lehetne rendelni, mint az uJsagot. 
- De meg lehet ám! - ~~ősl:ödött .. az asszon~~ 

Ha elfúvom a gyértyát s a feJer ozemborre gond 

lok. . . . d' dott meg - Talán az ősz emberre? - VI amo 

Máriskó. .." b" ki éJ'félkor - Arra arra lelkom, az ozem orre, ,a. . 
kikel a kop~rs6b61. s mérges köddé valtozlk. ,Af: 
abból eggyet szíppant, ha, embör, szá~az be~~Js;g e~ 
esik, ha tehen, vörös tejet .ad ... Meg a 1 e 

• 

Vajna Gábor m. kir. ny, vk. őrnagy, belügyminiszter, 

kiráz ha rea gondolok. A fej emre húzom a c~ergét 
s addig vacogok, amíg csak el nem aluszom. IJenkor 
egész éccaka hóttakról álmodom ... 

Máriskót egészen megvidámította a sok csacska 

beszéd. ' 'k' t'k 
- Hát az mire jó, Lidi nén? Hanyan er e meg 

kiedet? - kérdezte évődve. 
- Jaj, be rusnya szád van! - pörölt tréfásan az 

öregasszony.." 
Hát ki kérne meg egy ijen magamf~Jta ven h<?

szorkántT Nem magamnak akarok én mar eccer kl
álmodni egy kézfogó t ... 

Máriskó melegen megcsókolta. 
- 'Dehogy is vén bosz?rk~ny m~ga" ~idi n~n! 

Ahogy engem ajnározott mmdlg, az arvat. Anyam 
helyett, anyám volt, áldja meg érte az Isten! . 

Lidi nén elérzékenyülten törülgette a szemet, 
- Hát ki ne szeretne tégöd, aranymadaram? Az 

is pogány, aki görbén tud réád Í1ezn~! .. " 
Jóformán ki se mondta az utoIso ,szot, kopog

tatás hangzott, majd nyílt az ajtó s belepet~, ~, he~l-
b 'l' d" őrs paranc<"noka Zsigmondy fotorzsore 1 csen or ~', ,. m st 
mester Máskor kemény, szigoru arcvonasam o, 
huncutkás mosoly játszadozott. Mögö.tte ?e~yettese
nek Bibó őrmesternek komoly, megllletodott arca , 
lett láthatóvá. . 

- Aldás, bék~sség! - köszön.t a főtörzsőrmester 
és hátrafordult. , . 

N . ' te lS' Dénes! Csak nem szalIt madba - o, Jere ' , 
a bátorságod? 

~ i 
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------------------~~~~ 
- Jó napot kívánok! Kezüket csókolom! _ 

mondta az őrme::;,ter zavarta~. Máriskó az őrmesterre 
'nézett, kissé elpirult s halkan szórt: 

~, H.át .persze minden leány arra gondol! Még 
a csufJ'a lS, hogyn.e gondo1na hát arra egy ilyen. vi, 
rágzó, szép teremtés" mint maga! ~ Aztán megint 
elkomolyodott s kezét a lány karjára téve, rábeszélő. ' 

- Isten hozta az urakat ... 
- FOlglaljanak helyet nálunk, lelkeim! - tö-

rölgetLe kötény ével a székeket Lidi nén - el ne 
vigyék .az álmunkot! - Nevetve folytatta; - Külö
nösön az ojan fái n álmot, akit mostanában én szok-

szinte atyai hangon folytatta: . 

tam látni! " , I 

- Köszönöm Lidi néni! - foglalt her'yet ~ fő~ 
törzsőrmester s intésére az őrmester is leült. Szem
melláthatóan meg volt illetődve. 

- Hát miről szokott álmodni nénémasszony? _ 
fordult Lidi nén felé az őrsparancsnok. 

- En-é? En biza hótt embörről, temet.ésről! 
--.; No akkor jó helyen járunk! - intett a sze-

mével vidáman helyettese felé a parancsnok. - Az 
ilyen álom azt jelenti, hogy lakodalom lesz itt nem
sokára! Hát a vőlegényről történt-e már gondosko
dás? ...:..... tette hozzá évőd,ve. 

Lidi nén Máriskóra nézett, aki a szokottnál is 
sápadtabban, lesütött szemmel ült a virágokkal teli
festett kanapén. 

- Hát biza . . . a még nem igön van! - mondta 
bizonytalanul. ' 

A tiszthelyettes is Máriskóra pillant ott s vidáman 
folytatta: 

- Csak azért mondom. Mert ha nincs, én hozok 
egyet! Itt ül ni, mellettem! (igy forgatja a kalapját, 
mintha fizetnének érte! No ki vele, bátran, Dénes 
fiam! 

Az őrmester Úigy elpirult, mint egy szűzlány. 
Fínom, úria!'; arcán meghatottság látszott. 

- Talán inkább ,a főtörzsőrmester úr! - mondta 
halk hangon. 

A fő törzsőrmester felállt, egy lépést tett Mári&kó 
felé s komollyá vált arccal, magát feszesen kíhúzva 
megállt előtte. 

- N e sokat teketóriázzunk., megmondom, hogy 
mi járatban vagyunk. Ez a derék, becsületes fiú, a 
helyettes em, BiQÓ Dénes, őrmesteI1 lett. Most már 
házasodha tik. Régóta szereti s kedves hltestársá ul 
óh ajtja Préda Mária tisztes hajadont, kinek a kezét 
az ő részére " ezennel " ünnelpélyesen megkérem! 

"Lidi nén összecsapta: a kezét. 
- Az álmom!.:. az álmom! - sápítozta. 

Hála néköd jóságos Tstenöm! 
, . A ' főtörzsőrmester mintegy rendreintően ráné
iett, maid Máriolkó felé fordulva folytatta: 

-Dénes egyetlen fiú. Odahaza az Alföldön 
szép tanyájuk van" Í,gy há t nem vagyont keres, ' mert 
,abban nincs hiány. Örmesternét keres, . olyan finom 
lelkű, csendes t~rmészetü leányzót, a'milyen maga, 
·szép hugám! No mit szól hozzá, várjuk sZíves bele-
gyezését! . 

- Máriskó fiam! Ennél jobb, hüségeseblY ter 
mészetű, kO/ffiolyabb goodolkozású férjet nem talál. 
ha lámpával keresi is! Gondolja meg! .' 

- Elhim:em, főtörzsőrmes,ter úr! - babrált a 
kötényével a lány. - De én már :régen meggondol
tam. N elkem már van vőlegényem, ,aki egy ' eszten
deje szenved ártatlanul a szaunoSlÚjvári fegyházban 
s v~rja, hogy mikor nyilik meg előtte az ajtó. " .~ 
Én IS azt várom! '. , . 
" " -,,No azt várhatják! - fordult nyersebbre il 

fotorzsormester hangja. - Csudák ma már nem 
történnek! ... Gyerünk hát Dénes" itt nin,cs mit ke-
resnünk! -

Máriskó összetette a két kezét s könyörgő pil
lantással fordult a komoran szedelőzködő csendőr6k 
felé: 

- Azért ne h~ragudjanak , .. lássák be! ... 
Lidi n én nem áTlhatta meg, hogy mérgesen bele 

ne kottyanjon: . 

, -'-' ~it lás~,anak bé? Tiszta igazuk vagyon! Kire 
".~rsz~ ~lre varolZ? Csak nem szalasztod ej a szö
roncsedot te, t,e! . .. No ~üs báránkám gondód meg 
magad. " az en kedvemer! ' 

, Az őrmester kihúzta magát s büszkén közbe" 
szolt: . 

, - No az'ért igazán ne! Arra még nem vagyo~ 
raszorulva! , . . MeheWnk fő törzsőrmester úr' ' vj:~ 
het jük a kosarat! .. .. 

Máriskó félig sírva fordult a'z elhalványu]t 
arcú fiatalember :felé: .' . 

, - Ne vegyék úgy kedves BibÓ úr! ... , Ha tud
nam, hogy, Gábort sohase látom többé, talán meg
gondolkozn~k . " de .en lérzem ,., érzem, hogy .. ,,; 

Nem bIrta tovább a feszültséget, melIyeI telítve 
~~~\. a levegő s gátlás nélküli, kes.erves· sírásra. fa ~ 

A szótlanság csendjét a főtörzőrmester szána
k?zóra lágyult, de határozo.tt, férfias szavai tör~ 
tek meg: . 

~ Hát hogy vegyük? Kosár ez mindenképpen! 
FurcsalIom a gusztusát kedves hugom! A csen dör 
s a feg!'enc közül" az ' utóbbit választja! ... . No de 
ne,m baJ! A csendornek .1Tirindent ld kell birni . ,:,< 
meg az ilyen megalázást is! Azé'rt nem lesz kisebb.: 
se gyön~ébb! Ellenkezől€g: megkeményedik tőle ! ., . .. ,: 
No gyenink, édes fiám! ' 

(Foly tat juk.) 

Máriskó felvetette szempilláj át s a főtörzsőr
m esterre n ézett. Zavara már elmult. Em elt, határ·o.
zott hangon válaszolt: 

---,. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelteté3t, 
de én nem gondolok m ég a férjhezmenésre! 

.ti létünkért vaz'ó küzdeimünkb~n~ válságo; l~ely
zetekben csak magunkból meríthetünk ' erőtl De' ez 
a, r::agunk~ó~. merített erő elég 'is, hogy nem.zeti 
letunket, .7ovonket biz tosítsukl " " 

Lidi n én ' i j E?,dten közbevágott: . 
- Nem-é? Mindéüg csak arra gondósz ! 

.,-, JyTiket b eszél .,"itt összevisilz.a ! -:- nézett rá 
szemrehányóan a lány s a fUléig eln{rult.A ' fő törzs
őrmester iobbnak látta m egint tréfásra fordítani á 
hangot. Mosolyogva mondta: 

* 
,Minél , zilá ~.tabb , válsá,90sabb a helyzet, 'minei: 

nagyobbak a kovetelmények. · és a megpróbáltatásole 
~rpi~ l nagy~b élszántsa.:gga'z ~elZ harcolnunk, dolg6z,j' ., 
nynk, eronket megjeszífeniink és erőnkBen b ízriiLrik f, 
Csak így tudjuk, ·de ~gyf6gjuk a "győzelmet kihau' 
colni és kiérdemelni . . 
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. . 
vitéz Temesvári Endre m. kir. vezérőrIlagy, 

a m. kir. csendőrség felügyelője. 

A babooa: igájában. 
frta:· KISS JOZSEF VIII. Qrmester (Bükkösd). 

1943 · február 9-én megjelent az őrsön Kocsis 
Mihály * bükkösdi lakos, g9.zdasági cseléd és pana
szolta, hogy amikor az elmult éjtszaka kb. 3 óra 
tájba'n, etetni felkelt, észrevette, hogy a közös cse
lédkonyha füstölőjéből ; melyben ő és több tirsa 
húsnemüjüket tartották, ismeretlen tettes egyoldal 
szalonnát és egy oldalast 25 pengő értékben ellopott .. 

, . Gyanúj a a vele ' közös . s:wpáhan ·lakó egy~k gaz
~asá,~i cselédre irányult , aki akkor éjtszaka többször 
kiment az épületb61. 

. Az ügy nyomo,zására 'Heltai szakaszvezetővel , 
mint járőrtárssal, magamat vezényeltemki. A sértett 
pusztai lakásán ' bízálmi' egyénekk.el együtt rövidesen. 
megjelentünk, Mikor a shtétt koriyhájába ' belép
Úink, a szOb-aba n az ő és a vele együtt lakó felesége 
'éppen ~z ügyről beszélg~ttek. E.zt anélkü~, hQgy 
eszrevették . voln.a , . sikerült kihallgatnom. Kis Idő 
mulv;a cl. sz"oba ajtaját kinyitottam, amire sér'o~tt feli
sége nagyon m egij edt. A szomszéd cselé'~ feleségét 
hazaküldtem azzal, hogy tartózkodjék a lakásán, mert 
lehet , hoe-y óda is be : fO .gunk ' m enni, "majd El sértett 
féleségén:~k ' kikérdeiéséh'ez fogta~. ·, Kőzöltc;., . ho~y 
. . . . .,. . ', .\'. .... • .~ . . . , ;. " . . " "; . .:-1.>" .: " .'" -' :': ~ 

'. ~ '." , . ': 

• A neveket megváltoztattuk. (Szerk.) 

Láday István m. kir. szkv. csendőrezredes, 

belügyminiszteri államtitkár, 

amint azt a férje időközben észrevette, a sza~ 
lonnán és az oldalason kívül még egy sonka, egy fél 
disznófe:j és körmök is hiányoznak. Ezután sértettet 
újból kikérdeztem, hogy teljesen tisztában legyek 
azz.al: mit is loptak el, majd a konyhát és füstölőt ala
posan átvizsgáltam: A kéményben több cseléd hús
neműje érintetlen volt. A nyitott tűzhelyben megta
láltam a sonka kötelét, a többi hiányzó húsdarabnak 
a tartózsiriégei.' pedig a kéményben l evő rúdon lógtak. 
Minden jel azt mut.atta, hogy itt lopás nem történt ~ 
~el; t a t6bbi cseléd sertéshús~ból ~gy ' darabse..m 
hiányzctt. Ha lop<;Í.s történt volna, akkor a tettes nemi 
csak il terh eÜ ébő l hanem a többiekéből is elvitt 
. .... ' . . . ~ 

volna valamit. ' 

Az volt a gyanum , hogya sértett .felesége ad~: 
hatta va'iakinek az eltűnt sertéshúst S ekkor elkö, 
vettem azt a hibát, hogy ' az . asszonyt . kérdőr'e von,
tam: hOlva tette , kinek adta el a hiányzó · húsne~~!!. 
Ö persze magából kikelve kijelentette, hogy csa~ nem 
bolond az öt apró gyermeke szájától elvó~ni az él~l:2; 
met. Beláttam, hogy ilyen módszerrel 'nem érek 'céHi 
s hogy a~ asszonnyal sz,emben 'táplált gyanumat:előbQ, 
bízalmas plihatÜ'láss.al kellett volna ' alátámasztani. J!>e 
most már nem lehetet t ' vlsszatáncolni s ,ezért .szép 
szÓval igyekeztem közeJfétkőzni az á$szoni '~lelkiis
meretéhez. SZerencsém volt; In ert kérdéseim rtyöm-aff 
~z.' 'asszo'nYhíftelen si;'vafakadt s 'ar;r,( kért; ne"'s:z?l
junk éi iérjÚiek s.em·mit, .akkor, mij1d'ent őszi~ tén:- elj 

.... c ' • ' " • , " ..........". ," • , .. , ,"./ 

mond, Ezt 'megis ' ígéri ém 'neh:-' ._,. '.' . ' .. ,"-!. 

,j 
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Az asszony elpeszéléséből a babona igájában ver
gődő lélek szomorú képe , tárult elénk Eddig férje 
előtt titkolta, . hogy 1943 január 20-án, a lakásán 
megjelent egy cigányasszony, aki kaposvári lakosnak 
mondta m agát és közölte vele, . hogy ' Kaposvárról 
most jött vonattaL Beszélgetés közben azzal dicseke
dett, hogy ő mindent meg tud jósolni. Erre megkérte 
a cigány asszony t, hogy neki is jósoljon. Az vállalko
zott is rá , sőt felajánlotta azt is: l ehetővé teszi majd, 
hogy férjének nem ken bevonulni katonai szolgálatra 
és a frontra sem viszik ki, csak adja át neki a férje 
ünneplő ingét, hogy az t a keresztú tra elvihesse. Oda 
azért kell elvinni e, mert van 9 táltosa, akik az inget 
megszentelik és 3 napon belül visszaküldik vele. 

Ekkor arra kér te a cigány asszony t: azt is csi
nálja meg, hogy többé ne legyen gyermeke, Az erre 
is vállalkozott, de csak azzal a feltétellel, hogy ha 
ad neki egy szakajtóra való lisztet, mert a férje ingét 
a lisztbe kell beletenni és azt is a keresztútra kell 
elvinni, ahol a táltosok meg fogják szentelni és 3 
napon belül vissza fogják küldeni. Az inget és a 
lisztet a férje tudta nélkül átadta a cigányasszony-
nak, aki azzal el is távozott. -

3 na'p múlva ismét megjelent a lakásán a cigány
asszony, de akkor már egy egész kenyeret és egy szál 
kolbászt kért azzal az indokkal, hogy a tálto·sai azt is 
követelnek tőle , mert a jóslás csak úgy fog sikerülni. 
A kenyérre azért v.an szükség, mert azt a táltosok 
megszentelik, majd 3 nap mulva visszaküldik, hogy 
abból egyék a család egy egész hétig. Akolbászra 
pedig azért van szükség, mert abból a szentelés után 
húsvétkor kell az egész családnak enni. A kenyeret 
és a kolbászt is átadta a cigányasszonynak, azért, 
hogy sikerüljön a jóslása. 

3 nap múlva újból megjelent acigányasszony. 
Ezúttal ismét a táltosaira hivatkozott, akik azt mond
ták, hogy még egy kenyérre és egy sonkára van szük
ségük. A kenyér azért szükséges, mert az előbb el
vitt kenyér nem lesz elég egy hétig a családnak, a 
sonka p-eqig azért, mert az előbb elvitt kolbászból 
nem tud jóllakni a család húsvétkor. Ha ezeket még 
átadja, akkor egészen bizonyos, hogy a jóslás sike
rülni fog, A kért dolgokat szintén átadta a cigány
asszonynak. 

A negyedik esetben megint 3 nap mulva jelent 
meg lakásán a cigányasszony és titokzatosan közölte 
vele. hogy ;ismét a táltosai küldik: most már nekik 
is adjon egy kis húst, mert már ők is nagyon kiéhez
tek a keresztútnáL Ez alkalommal egy darab sza
lonnát, egy fél disznófejet, egy üveg töpörtyüt és egy 
csalánzsákot adott át a cigányasszonynak, amiben a 
dolgokat elvitte. A cigányasszony a saját gyermekei 
részére is kért tőle ruhát s ezért két kötény t és egy 
gyermekkombinét is átadott neki, hogy si!:erüljön 
már egyszer a jóslása. 

Amikor a cigány asszony a dolgokat megkapta, 
azt mondta, hogy majd ha a keresztútról az élelmet 
visszahozzIa, akkor az egyik táltos vele, fog jönni és 
a~ majd m~egcsin~lja, ~~%y az ágya ~lól "'~;iy .faz~k 
penzt fog klemelm, amIboI a gyermekeIt egesz eleten 
keresztül jól tudja tartani, nevelni. 

A cigányasszony természetesen semmit nem vitt 
vissza s ezt aztán férjének nem merte megmondani. 

Kocsisné a cigány asszonyról nem tudott használ
ható személyleírást adni, csak annyit mondott, hogy 
ha a nőt elébe visszük, akkor felismeri. 

Eszembe jutott, hogy azelőtt egy héttel, amikor 
a postán voltam, láttam, hogy egy cigányasszony a 
pusztáról jött· és zsák volt a vállán. Amikor engemet 
meglátott, mindjárt más irányba vette az útját. Bizo
nyára az a cigánynő csalhatta ki sértett asszonytól a 
kérdéses dolgokat. Magam jól ismertem ezt a cigány
nőt s tudt.am. hogy amegyefai ciánytelepen lakik. 
Mivel Kocsisék szomszédja is látta a táltosaiból élő 
cigány asszonyt, Kocsisnét is, őt is magunkkal vittük, 
hogy amegyefai cigány telepen a felismerés megtör
ténjék. Nem is kellett sokáig gyalogolnunk, egyszer 
csak észrevettük, hogy a mi cigányasszonyunk jön 
velünk szembe az úton. Szerencsére, a két asszony 
ekkor már n em volt velünk, mert őket egy másik 
úton küldtem előre, nehogy a cigányassionyt elke- ' 
rülj ük. 

A cigánynőt elfo·gtuk, kikérdezése és a kunyhó,
jának átvizsgálása végett őrizetbe vettük és visszaki
sértük. A telep közelében találkoztunk a két asszony
nyal, akik a cigányasszonyban rögtön felismerték a 
puszta gyakori látogatóját. 

A cigányasszony már útközben beismerte, ho.gy 
a kérdéses dolgokat ő vitte el. A húsneműt ő és csa
ládja már elfogyasztották, míg a többi dolgok a kuüy
hóban vannak. A kunyhója átvizsgálása során egy 
gyermekkombinét és egy kötény t találtunk meg, 
amit őrizetbe is vettünk. A sértettől elvitt zsák da
rabjai is ott voltak a kunyhó körül, amit lábukra 
kötve szaggattak össze. 

Sértett szomszédasszonya a kunyhóban az egyik 
tányérban a sajátját ismerte fel. Megkérdeztem tőle, 
miként került az ide. Elmondta, hogya cigánynő nála 
is járt és tőle is kicsalt egy sonkát, a tányért pedig 
savanyított káposztaviteIre adta oda kölcsön és a 
cigánynő nem ' hozta vissza. 

A gyanusított a kikérdezése során mindent beis
mert. A húsneműt ő kérte a ' sértettektől, de - mint 
mondta - lehetett volna annyi eszük, hogy egy ci
gányasszony úgysem tud semmit sem csinálni, ami
kor még az orvosok sem tudnak mindenkit meggyó
gyítani. Miért hitték el, hogy neki táltosai vannak, 
gondolhatták volna, hogy a gyermekeinek vitte az 
. élelmet. 

A leírt esetben a tanulság az, hogy ha valaki lo
pás miatt tesz feljelentést, a csendőr első dolga az 
legyen, hogy a sértett által panaszolt esetet bírálja 
el és állapít1'a meg, hogy történt-e egyálalán lopás, 
vagy ha nem, akkor mi történhetett? Ezért 
kell elsősorban is a helyszínt alaposan átvizsgálni és 
a sértett családi életébe betekinteni, így akkor soha 
sem kerül abba a helyzetbe, hogy a cselekménnyel 
kapcsolatosan ártatlan egyéneket hurcol meg és tesz 
ki a közmegvetésnek. 

A másik tanulság pedig az, hogy a csendőr szolgá
laton kívül is kísérj en mindenkit figyelemmel, hogy 
adott esetben fel tudja használni azt szolgálatban. 
Ezen esetnél, ha nem vettem volna figyelembe a ci
gányasszonyt, nem lehetett volna őt azonnal az 

igazságszolgáltatás kezére adni, mert a sértettek a 
cigányasszonyról semmiféle leírást nem tudtak adni. 

Csak egy kötelesséqe éS! hivatása lehet ma min
denkinek, kivétel nélkül: erejének, tehetségének 
teljes latbavetésével a háborús kötelességnek eleget 
tenni. ' 
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Csendőrhadnagyok avatása 1944. november 15-én. 

Harckocsik harca harckocsik 
ellen. . 

Báró Jungenfeld Ernő ciJkJke nyomán, 
(Befejező közle~ény.) 

Reggel elérik S~issons-t, A rövid pihenőt.néhány 
válla~kozó szellemű tiszt az ősi székesegyhaz meg
tekintésére forditja. 1!:pen áll a világhírű templom, 
csak egyetlen könnyű gránát csapódott be belsejébe 
egyik ablakon át, de kárt szerencsére az sem oko~ot~, 
mert a templom belsejének értékes faragot! oltara~t 
és képeit vastagon felhalmozott homokzsakfal ve
delmezte. 

Innen !kezdve a menet mind vontatottabbá 
válik. Az út tele van sűrűn egymásután menetelő 
különböző alakulatok menetoszlopaival. A messze 
előretolt csapatok által a Marne túls? ~a~t~án alko: 
tott hídfő védelme alatt az utászok mar eplhk az elso 
hidat. Nagy a tolongás az egyetlen át~elési ~ely f~lé. 
Mindenki lehetőleg elsőnek szeretne atkelm, A pan
célúsok letérnek az útról és réteken, szántásokon át 
igyekeznek a híd felé, 

. Végre az utolsó harckocsi is átfutot~ a ~íd~n. 
A vonat járóművei persze lemaradtak, am.: elorela:
ható volt és így zavart nem okozott, mert loszerrel es 
üzemanyaggal megrakott pótkocsikat kapcsolta~ a 
harckocsikhoz . A mótorkerékpáros század kerek-

. párjait is bölcs előrelátással felmálházták a harc
kocsik tetej ére, ami később nagyon célszerű csele-

kedetnek bizonyult, mert a Marne túlsó partjának 
ingo·ványos talaján egyelőre még csak a hernyó-
talpas vontatók tudtak átvergődni. • 

Végeláthatatlan hosszú oszlopban vonulnak at 
a csapatok a hídon a megtört franciák űldözé~ére: 
Ellenállásnak egyelőre nyoma sincsen, csa:k tavoli 
ágyúdörgés hallatszik. 

A 6. század a páncélos hadosztály bal oldalán~k 
biztosítását 'kapja feladatuL A helyzet ott meg 
tisztáza tlan. 

'A század balra letér a menetvonalról, hogy a 
feladatának megfelelő viszonyba jusson. Csakhamar 
egy falu elé érnek. Tulajdo~képpen ki ~ellene ~,e
rülni a községet, mert lehetseges, hogy meg franclak 
vannak benne és kis páncélos erő magára hagyva, 
nem vívhat sikeresen helységharcot, de a század
parancsndk n em akar kerülni, nekivág a falunak. 

Alig érnek be az élenfutó harc~ocsi~ a falu el~,ö 
házai közé amikor minden oldalrol geppuska, sot 
tüzérségi tűz is fogadja őket. A~ c;gyik utcáb~l 
francia harckocsi tör rájuk, de azt nehany szerencses 
lövésselleküzdik. A franciák rövid ellenállása meg
törik, mehekülnek. 

A feladat végrehajtásához .a század előnyomu
lását egy kisebb emelkedésig kell még .folytassa. 
A peremvonalig érkezve, hálás és csak ntkan fel
bukkanó célt pillantanak meg, 6-700 m-re a magas
lattól, menetirányukra merőlegesen húzódó széles_ 
műúton, fogatolt és gépkocsizó francia oszlopok 
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m~!?-etelh~k; ..r~J:?.<;l<ét;1~v..iil egymásba torlóqva. A falu
ba"B~,lefol~t ~ rö:,~d : Utk?zet harcízajahizonyára idáig 
eln~tnp.tszott es. a~ " qkozhatta , a nagy' kavarodást 
aZ"U.,on. . 

'.' A~ egYmás me,llett fe,lsorakozott harckocsik 
adQtJ J.~lre egyszerre,uyitják meg éi. tüzet az úton 
k~vp:rgo , egymásba gabalyodott tömegre. A hatás 
1~ly~atatlan. Mindössze két francia kisharckocsi kí~ 
ser11 me?, 'az ~llenállást: merészen törnek ~ német 
~,arckoc~lk fele, de nem sokáig. Az egyiket felgyujt
J~ll: a" nemet harckocsik lövései, a másik felismerve a 
tulerot, egy közeli kis erdőbe menekül. ' 

.. ' ~özben az ezred is folytatta előnyomulását. Egy 
k?~~e% :nel,le.tt , el,haladva" tüzér"égi ,és páncél el
ha~~~o t~~ ~n" a ~emet harckocsikat. A mintaszerűen 
egYllttmu~?d~ nerr;et tüzérség tüze pillanatok alatt 
lecsap . a kozsegre es semmisíti meg az ellenséget. 

HIrtelen felhangzik a feJ' hallgatókban . F . 
harckocsik!" " " ranCIa 

,Az ~::red harchoz fejlődik, de a küzdelem nem 
t~rt ~okaIg. .5 harckocsi elvB3ztése után a francia 
pance~osok vIsszavonulnak Az ezred 18 órakor eléri 
.aznapI menetcélját: Sétanne-t. 

" A v~?,ska széles völgyben fekszik, amelyből 
:rrunden Iranyban épülőfélben lévő autóutak vezet
nek ki. Amikor az ezred élével a várost eléri; ezeken 
'az , utakon francia oszlopok igyekeznek menekülni. 

, Az egyik osztály a városon át, a másik azon 
ki".?l folytatja útját. Az ezredparancsnok törzs ével 
els~r:ek robog be a teljesen kihalt városba, amelynek 
utcam s~hol !lern lehe: embereket látni. A pálya
udvar elott harom nehez francia harckocsit pillanta
nak meg. Német nehéz harckocsi nincs a közelben, 
n:e~~ csupán egy közepes harckocsi kísért,e )3.2< előre
sle~o. ezre~parancsnokot. Ez habozás nélkül meg
l1:yI~Ja a tuzet a franciákra és bár kis ürméretű lö
vegének gránát jai még , t elitfüálat eset én sem tehet':' 
nek sok kárt a vastagon páncélozott francia harc
k?csiban, ,azok mindhárman, iméIkül, hogy a tüzet 
vJ,szonoznak, elmenekülnek. 
" A ,~á~oson ,k,íViÚ előnyomuló osztály meglepe-:

tesszeru tamadasavaI szétszór egy menekülő francia 
osz:lopqt és sz.ámos ~oglyot ejt, majd a város határá
ban jól rejtett repülőtérre bukkan, ' ahol hat , francia 
bombázót zsákmányolnak és újabb foglyokat ejt.e
~e~., Csak egyetlen francia bombázónak sikerÜlt m ég 
Idejeben a !evegőb.e emelkedni. A riémetek a foglyo
k~t r~ndezl~, amIkor a megmenekült francia gép 
vI,sz.ater. ~geszen alacso~yan szállva, géppuskatűzzel 
veglgse~n a reI?ülőteret, tekintet nélkül arra, hogy 
a~on pIlla.natnyIlag több francia tartózkodik, mint 
~err:et. Mmdenki fede,zi )nagát. Később, amikor az 
I~~etelte~, t~m~dó f~ancia gépet sikerült géppuska
tuzzel eluzm es szambaveszik a sebesülteket ki
derül, hogy egyetlen halálos áldozata van a t~ma
dásnak; egy fiatal tapasztalatln francia uj one, aki 
csak par nappal ezelőtt került ki a harctérre. 

A vá,ros.on . ~tvonuló osztályapályaudvarra ér
kezve, meg lde]eben meggátolja, hogy egy anyaggal 
meg~~kott ~,onat ?nnan kifuthasson. A mozdonyban 
elolt]ak a .tuzet . es a pályaudvar vágányain össze
tolt vasub kocsJkkal megakadályozzák a további 
forgaImat anélkül, hogy bármit is Tombolnának 

A ,város, megtisztítása, a foglyok biztons,~gba 
4,el~ezese utan az ezred folytatja előnyomulását dél 

. lelé. Útköz~ep. rriinduntaJ.an kisehg:J;:l.~gyobb #áti.éia 
~s~lo~?~a t ernek ,Iliol" E,:eket a n'éme,t , harókó.(jsik 
?s~,~el,o:v~k .v.~gl: foglyul > ,ejtik: A rengeteg' , fog~ly 
orzes::~,kIs~resere sem. e!I1b~r, ' sem idő' júnQ1?( !;e
~a,kat]ak v,eJ~k fe~yv;relket,m~gn:n.i.tatj.áK ' Íig k\l<: , aZ 
~r,~nyt ,,53~rlm , fele" es továbt>száglllqariák; A Úan
clJak pedIg engedelmesen, letörteri " Qotcirkalri[k 
a fogsagba. ' . '",' 

A Seine-hez 

" ,,1,8 óra 30 r:erc az í~Ő. Az ezred m~r . 24 ora]a 
UI~OZI a~ ellenseget. A lancok kilómétert kilométer 
u~a:; gyoznek le a hosszú útból. lVi:indenfelé mene
k~lo franc~a oszlopok közé .futnak be a német pán
celosok, s~etzavarva , foglyulejtve azokat. ' 

. Az egyik oS,zt,ály éppenJev~ltja a másíkat, mely 
eddIg az ezred elen haladt, amIkor az ezredparancs

, no:k komoly arccal, de mégis örömtől sugarozva újabb 
parancsot ad: ' , 

"Az e~red a Se~ne-ig (Szajna-ig) tör ' előre" bir
tokba veSZI a Marcllly-i hidat és hídfŐt alkot Ro
milly-nél. " 

, ,Az egyik osztályparancsnok a , feladat fontos,
sagat ,~éltatja ,tisztjei előtt: milyen fontos a további 
hadm~ve,le!,ek ,szempontjából a , hídnak ép állapot-
ban torteno kezrekerítése. ' 

" Má;:- ~ötétedik, de még hosszú az út a hídig. Az 
eso valosaggal szakad. A lehető legnagyobb csend
ben robognak a n émet ha,rckócsik MarciIly felé, ne
ho~..y feleslegesen felkeltsek a franciák figyelm ét. 

A síkos aszfaltutakon szinte száguldva éri el az 
eZ7~,d "a falut, amelynek szélén gyér csatárláncba , 
feJl~dott ~yalogs,ág .kísérli meg a páncélosokat fe:l
tartozta tm. l:l' éhány lövés után azonban leteszik 
fegyvereiket és megadással indulnak a fogságba. 

, Már ,22 ór~, v:a}>., amikor behatolunk Marcilly-ba, 
Csak?amar kltumk. hogy ezt a falut is úgy mint 
ar;nYI rr:ást, valóságos erőddé alakították a fr~nciák, 
H,azakbol, . udyafol{l'ó,~J , m~ndenfelől tűz fogadja a 
nem~t;ket. Nehany loveg IS , meg3.zólaL Igy hamaro
san elenk tűzharc fejlődik ki. A fr'arlCiák meghátrál-
nak, szabad ,a híd fel é vezető út! . 

'. Az ?sztály ?egédti~ztie csakha~a; jelenti rádión, 
hogy elede a hIdat, de , továbbjutni nem tud. A hí
don, több ~or.las~ ak~d~Jyozza a harckocsik át jutásÁt, 
a hId?p tul :pedig kIvaloan rejtett tüzelőállásokból a 
franclak"a hIdat és -környékét géppuskákkal és löve
?ekk~l t,:z alatt tartjá~: Azt még nem sikerült meg
allaprtama, hogy vaJJon a híd robbantáshoz fel 
van-e már szerelve? . ' , 

Gyorsan ,előre a hí dhoz az árkászokat mótor
kerékpár.os hírvivőket és minden embert,' akit II 
ha:c~ocslkban nélkülözni lehet ! Pisztoly okkal, kézi
granatokkal felfegyverezve kíséreljék meg roham
mal elfoglalni a hidat. 

A törzsből még néhány tis,zt is csatlakozik a 
roh~mr~, ké~zülő~ő ,csoporthoz. Az eZredparancsnok 
a ?Id kozeleben allohazak egyikéből figyeli embe-
remek vállalkozását. ' 
, ~ harc hevessége a tetőpontra hág. A közben 
n;eg,erkezett harckocsik lövegei tűz alatt tartják a 
tulso partot. Géppuskák .zakatolnak, kézigránátok 
robbannak. . . , " 

A rohamozók a hídon egyiK tor laszt a másik 
után hagyják el. , Az os;ztálysegédtis:?:t ' két másik' 

: .. .. '. . : ,'H .. < ', 
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tiszttel és kétaltiszttel az élen szökelve már a híd_ 
közepén van. ' Mindenki várja, , hogy ci franciák 
mikor gyujtanak. De a várt robbantás nem követ-
kezik be. 

Az élen rohanó három tiszt és két altiszt eléri 
a túlsó oldalt. Kézigránátokkal árasztják el a közeli 
fedez éket és a parton tüzelő löveg kezelőit! Az 
egyik hadnagy sebesülten összeesik. A két altiszt egy 
géppuskás fészket küzd le. 

Egy harckocsi máris megindul a túlsó part felé, 
Az osztálysegédtiszt harckocsija. Derék kezelői nem 
akarják gazdáj ukat a hid túl.;;ó oldalán egyedül 
hagyni a pokoli tűzben, Két hatalmas, szálfákból 
készült úttorlasz egészen lassú mozgásra kényszeríti 
a hídon, de mégis keresztül jut. Példáját követve, 
'egym:ísután indul meg a több harckocsi is. Amint 
elrobognak ezredparancsnokuk mellett, annak sze
méből kiolvassák, hogy anagy feladat sikerült: bár 
a franciák még hevesen tüzelnek a partmenti házak
ból , de a híd már birtokukban van! 

A parton álló francia löveg sebesült kezelői meg
kís,é,rlik még, hogy , erejük utolsó megfeszítésével 
lövegükkel közvetlen közelről ismét megnyis ö.áka 
tüzet az elŐretörő németekre, de a harckocsik grá
nátjaitól eltalálva, a hősies ellenállásnak ez az utolsó 
kísérlete is letörik. ' 

lvÍiálatt két tiszt néhány emberrel megtisztítja 
a híd túlsó oldalát és a falut, a századok egymásután 
foÍytatják az előnyomulás t. Mocsaras, erdős területen 
sz~guldanalk keresztül. A franciák mindenfelől tüzel
nek rájuk, de ezzel , nem törődnek. Közben annyira 
besö,tétedett, hogy alig lehet már valamit látni. Az 
úton, amelyen előrehaladnak, hátrahagyott vadonat 
új hadioszlopot; közelében egy 28 centiméteres üte-
get találnak. 

N éhány harckocsi lemarad ugyan az ingoványos 
terepen, de a század zöme feltartózhatatlanul robog 
'tovább. 

Romilly-n futnak most keresztül, ahol gyanútlan 
francia katonák sétálnak még. Ezek semmit sem tud-: 
nak a közelben lefolyt ádáz harcróL Néhányan ugyan 
védekezni akarnak, de hiába! 

Az osztály zöme és az ezredtörzs a helységben 
marad, míg az egyik század a városon keresztül 
',törve, az előtt biztosít. 

A városban folyik a tisztogató munka. A foglyok 
száma percről-percre nő . Először a piactéren terelik 
öket össze, de a tér csakhamar ' szűknek bizonyuL 
Még !2gy hatalmas négyemelet~s épület is megteIik a 
.foglyokkal. Lassanként helyreáll a rend a városban. 

• 

A 2. század paranc'snoka a piactérről e;g!J' !köze
pes harckocsit küld még a vasúti állomásra, hogy azt 
megszállja és ott a távbeszélő vezetékeket elvágja , 
Már eltelt egy óra is, de az állomásra küldött harc
kocsiról semmi hir. Végre jelentés érkezik, amelyben 
a harckocsi parancsnoka, még két embert !kér, mert 
a vasúti állomáson "a munkát" nem tudják máskép 
elvégezni. A századparancsnok .nem sokat gondol
kozik, küld ikét embert. Éjfél felé aztán kiderül, hogy 
miért volt szükség "megerősítésre". A piactérre 
vezető úton hosszú, lefegyverzett francia menet
oszlop érkezik be . a városba a pályaudvar felől. Az 
oszlopot öt páncélos katona és a közepes harckocsi 
kísérik. Az ámuló századparancsnok megtudja, hogy 
a harckocsi éppen akkor ért :ki a pályaudvarra, ami
kor egy tartalékosokkal zsúfolt vonat érkezett be. Az 
altiszt, harckocsijának biztosítása mellett lefegyve
rezte az egész szállítmány t és fog~yul ejtett közel 

, ezer embert. 
ÉjjelI óra van. Végre leállít ják a forrú mótoro

.kat, végre pihenéshez jutnak a pánC'élosok is, de csa:k 
nagyor. korlátozott i<;lőr e. A legénység zöme pus~á
val kezében, a városon belül és.ldvüla biztosító szol
g~latot látja el. Messze, az ellenség közé beékelődve., 
magára hagyatva, egyedül áll az ezred: résen kell 
lenni! 

Harminchat órán keresztül, úgyszólván pihenés 
nélkül rohantaik előre a páncélosok. A kocsivezetők 
tenyere kisebesedett, de a kezelők is ,alig álla?-ak 
lábukon. ~'Allandóan harcolva, percenként váltakozó 
nehéz harchelyzetekben ~lhatatosan kitartva, az 
ezred maradéktalanul elvégezte a reá bízott fel-
adatot. 

A német rádió már másnap szerte sugározta a 
hírt az ezred példátlan előretöréséről és sikeréről. 
A következő napokban ezer és ezer német hírlap 
vitte ,szét a birodalom legelrejtettebb zugába is a 
páncélosok dicsőségének hírét. A leg~zebb kitüntetés 
az ezred minden tagja részére! 

Az osztálysegédtiszt, aki mindvégig az élen 
harcolva, 'a hidat rohammal elfoglalta, megkapta a 
vaskereszt lovagkeresztjét. 

Néhány nappal később, közvetlenül a francia 
fegyverszünet megkötése előtt, amidőn kocsijá~ak 
tornyából avisszavonuló franciákat figyelte, halálos 
lövés érte. Ö volt az ezred utolsó hősi halottja a 
francia hadjáratban. · . 

Egy délfranciaországi kastély parkjában alussza 
örök álmát. e • 

,\'. ;' :' 



Tüzérsé~nk a főváros védelmében. ' 
A nagyapa setp marad el. 
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Alacsony támadás angol repül ő

tér ellen. 
H~~~i; h~zni, meghúzni a mag~ssági kormán ' tr 

~~n?OIJ~k a ge~e~ ül,ők . A, gép orrában él, megügy:rő 
" hunYja sz~met es ugy . varja az összeütközés roba
~~t, az utoiso .h,angot, amelyet életében még halIéini Matthias Joachim cikke nyomán. 

fel' A ,Ju, 88 a koradélutáni órákban indul Anglia 
e a~zal a feladattal, hogy ' alacsony támadást h ·t-

son vegre egy repülőtér ellen. aj 

g. Cs~k a p;lot~ gondol mást, mint a többiek: ki
kapcso.IJa"a"g~zt e,s lenyomja a gépet. 

. Amint az időjárásjelentésből várható volt, az 
ang~,l part?k felett, mélyen földre ereszkedv "" 
felhotakaro terpeszkedik. .. ' e, suru 

A gép nagy magasságban repül el a Themze 
torkolata felett. A lécrvédelmi tüz" l '" lő 't f b erseg nem o ra 

szere a olyótorlkolat környékén elteru"l'" ' 
telepeket t' d' , o lpar-d' .. ~ma o ,gepek részére tartogatja. Ango] 
va aszrepulok sem mutatkoznak A felh "t k ' 
nemsokár 'b f . o a aro 
a d' ak m~ga, a ogadja a bombázót is és akkor 

va asz o I?ar ugy sem árthatnak neki. 
ki' l ~ meg~.l~'y~lő számítása szerint már acéllként 

J~ ~ t repuloter közelében lehetnek ezért m"crl'"k' 

kae~Idll?ta k,arjtát, aki erre a megbeszélt 'jelre csús;ta~n: 
- a gepe . 

Felt ,~~~ pi11an.~t és" a gép kiér a felhőtakaróból 
oIk

Utntl k ,szemuk elott Délkelet-Anglia 'már meg~ 
sz o epe A g ' ,. 
meghatáro~h~tat!ane~zí~~gtjrOe~b:in~ü~~~~~~a~~:~ 
s~akad elemte VIlágosabb és sötétebb ma 'd '1' zold barn ,, ' ,] VI agos-

, t a, :,s "sa~ga színfoltokra. Az enyhén hul1á-

Imcrosln~rekP e}osovenyekkel és fasorokkal szegélyezett 
e le ome es s ' t'f"ld '" .-,,=> zan o o ]emek egyes helye' "1 ' , tuzpont k " k k' , Iro apro 

l ' ' d f : none 1 es rohannak a gép felé. Lőnel]{ a 
egve e m.~ek, gondolja a repülő. 

f ' Megdobbentő lassúsággal szállnak fel a 
enyes pontok a géphez hogy közele'b' ~agy zúgás . t . ' e erve a motor-

füstfel1~eat t" a111. hal~ható ,csatta~ással, kis fekete 
fehéren vilá~;{;op~~~~k ~z ,egre:, Klse.?b} . v?rösen és 
kednek a' , lZ.ZO gyongyfuzerkent emel
eItalál'ák geP

l 
fele. ~gy ~)Il~anatra úgy látszIk, hogy 

J va amelYIk reszet, de aztán It" k 
magasban Min lh t" . e unne a 
körül a ', .. a ,uzes kis légi manók táncolnák 
, , . ~ep to~zset, szárnyát, játékos kedvükb 
uJra :ef5. uJra ~~,s oldalról bukkanva fel. en 

gepben uloknek azonban nem marad ' id . "k 
arra hogy a ]'áték ' h l ' eJu l" b' , . ,.es a alos komolyság közti kü-
c~~~:g~~ ~llmelkedJen~k, me~t már közelednek a 
akad, yenkor mmdenkmek elég tennivalója 

Tovább zúgna1k lefel ' A f"ld 
elmosódva rohannak t e. ,o tarka színfoItjai 
része áll la 't 'lova a gep alatt. Csak egy kis 

, szo ag mozduJatlanul és " h 
gyorsasaggal a (:lépben "l"k ' no ro amo s 

. . ' o U o szemebe: a cél 
Manskattognalk a német é' '''. - " 

lefelé ai megficryelő l f l' , g p ~eppuskal. elo re-

, , K~s ~t?d est ereznek és amikor a me fi " 
ujra kmylt]a szemeit, a pilóta már gázt ad ls Fe~~ 
a magasba emeli gépét. . sme 

1" ,,,A . függ~leges vezérsík megsérült" hallatszik a 
ovesz Jelent:se ~ fejhallgatókban "és valószÍnűle 

az oldalkormany IS!" g 

:,Ni,~cs a~nak semmi baja" válaszolja nyugodta 
~ ~ezeto, akI csizmás lábaival a kor~ányrudako~ 
erzl, ~ogy az oldalkoI'm~ny jól működik D t 
flgyelJete~: ,~,ég ;gyszer lecsapunk!" ." e mos 
t"k ,t repuIoter 17gvédelmi tűzfegyvereinek tüzében 
o e etes pontossaggal oldják ki bombáilkat 'd' 

magasba , emelkedve, hazafelé indulnak ' ,maJ a 
't Az ut?n a gép emberei alig váltanak néhány 

s~o egymassal. Nem .úgy, mint máskor a 'k 
SIkeresen végrehajtott feladat örömében "l ;n~ or a 
valkkal cserélik ki észrevételeiket ' e en sza-

térenA~i~; vég~e ~öld~t érve, a .gép megáll a repülő
belől~ Né e~y ~~f~. ~e~ ~indig hallgatva száll ki 
a ":lt ma,n, , ulonos erzessel szívükben szemlélik 

seru vezerslkot , Érzik ho .. 
elkerült összeütk" , lk '1 ,gy ma, a szerencsesen 
lett"] , ozes a a mavaI ott suhant el mel

u { a veg. 

ÓVAKODJUNK A KÉMEKTŐL 

Hírszerzés és kémelhárítás. 
Irta: FERENCZY ÖDÖN alezredes. 

(21. közlemény.) 

k 
,S,zinte hihetetlennek látszik az a vakmerő ke' -

edesl eset amel 1" '1' , m , . " . y az e so VI aghaború előtti időben 
Gracban Jatszodott le s amelynek h " . oldalra a lövész sZ6r

e
J'a

e 
ra gep"adIJ~n a ;ádiós, hátul 

lokra. uzes "u vozletet" az ango-

. ~i11anatokig tart csak ez a dübö'rg" t" , guldas. o, uzes sza-

volt. A Grácban áll ' .. , ose, egy orosz tIszt 

tiszti é,tke,zd~jében l~~as~~~u~~'tu~S l~~~n h~!:!ri~z~~~ 
ZS~fd csa~zar es király 83-ilk születésnapját a szokásos 
mo on unnepelték. A repülőtér szélét elh ' 

. emelkedik fel' agyva, eles kanyarban 
" , a gep, hogy nagyobb magas' b'l 
ujra tamadva szórja bomb "t h ' sag o 

Közvetlenül a é al" a angarokra. . 
, utána rö f o' ,g P elott egy angol vadász 

k ~ ~n" egy nemet romboló zuhan lefelé d' 
cf~lad' az ld~kozber; kigyulladt angol gép zuha~ ae 
o 19, a nemet gep V tn . l" 

felránt ja gépét' eze 0Je ve uk egymagasságban 
. es egyenesen feléjük repül. 

Az ezredparancsnok pezsgős pohárral a kezében 
mondott felköszöntő t a Legfelsőbb Had ' Az 
~ef?arandc~nok f.elköszöntője után az e~r:d~ek ef~~ 

e o ven .ege Klrályffy Tibo h 'd h 
eme]kl~d,ett f~l a helyéről. r on ve uszárezredes 

Klralyffy már hosszabb idő tartózkodott Grác
~a,n. f~"e~~edparancs;?oknál való jelentkezése alkal

ava ozolte, hogy ot a honvédelmi miniszter ren- I 
I 

! 

I , 
J 

n"tt 

delte ' ki~ a _közös huszárezredeknél bevezetett újítá~ , 
s0k tanulmányozására. Az ezredparancsnclk-szíyesen, .. 
gyanútlanul fogadta a vendéget. -A' vendég a tiszti , 
étkezdében étkezett, a tisztikar hagyományos .sz.ere
téttel fogadta· a bajtársat, aki- közyetlenségével,le~ 
nyűgöző - modorával hamaI'O'san kivívta a tisztikar 
szeretetét ÚgYi hogy -mindig az általános érdeklődés · 
Ioözpontjában állott·. 
-_ .Királyffy huszárezredes felemelte a pezsgős-

poharat, balkezével megpödörte magyaros bajuszát s 
nüntha csak vezényelt volna, gyönyörű magyaros 
hangsúllyal, emeit hangon elkezdte: 

. "Uraim! Akár fekete-sárga, akár piros-fehér
zöld határkövek között élünk, szívben-lélekben egyek 
vagyunk! Osztrák bajtársaim, ez az egység a mi leg
nagyobb erőnk és egyszer ez fogja megszerezni ne
künk a győzelmet. Éppen ezért kiáltsUIk hangos szó
val: "Viribus unitis", hogy meghallják Bregenztől 
Kolozsvárig és a Visztulától az Adriáig. Éljen Ö csá
szári és királyi apostoli Felsége!" 

Az idő lejártával az ezredes kellemes emlékekkel 
távozott s ugyanilyeneIket hagyott maga után. 

Elérkezett 1914 augusztus hava. Dörögtek az 
ágjúk a galiciai sikságon. Az orosz túlerő rohamra 
indult a huszárok ellen. Az ezred vitézül verekedett, 
sokan elestek, sokan fogságba tkJerültek. A fo,g/Ságba 
kerülteket egy kis orosz falUcska iskolatermében he
lyezték el. Ott fEJWdt egymás mellett Müller vezér
őrnagy, dandárparancsnok, Schwartz alezredes, No
votny őrnagy és még sokan a tisztikarbói. Halkan. be
szélgettek egymással. 
. Egyszerre csak kinyílt a tanterem ajtója s egy 

karcsú; :élegiins örosz táborno~ lépétt be. Segédtisztje 
kbvette-; két 'szolga . élelmiszerrel és italokkal meg-
rakott IÚ~hézkosarat cipelt ' ut~na. . . 
. '. I'Jövútny Örnagyagyán: át:i'utötr a gondolat; hogy ' 

holís láthatta ezt az ismerősnek tetsző embert. Gon
döiataikergették egym~st, de riem emlékezett biz-
tosan. . - '.. . . . . 

A. i~bornok. m_~gállt -a t imterem. közepén., mo." 
s-ólygott, s választékos német nyelvén megszóla,1t: 
. "üdvözlöm derék osztrák bajtársaimat abból az 
alkalomból, hogy szeretett hazámnak, Oroszország
nak a vendégei lE~tt eikl. Az urak nem tehetnek arról, 
hogy országaink háborúba keveredtek egymással. Tu:
dom, hogy Önök csak bátran és katonához méltöan, 
kötelességüket telj esítették!" 

A tisztek elképedve bámultak a tábornokra! 
8súevette ezt a tábornok is s most már névszerint 
fordult hozzájuk: 

"Na, No,votny őrnagy úr, nem ismer meg? Öröm- . 
hírt közlölk Önnel, az orvosok azt mondják, /hamaro-. 
san meg fog gyógyuln~ sebesüléséből. Müller vezér- . · 
~rnagy és Schwartz alezredes urak sem ismernek? 
Pedig egy éve, hogy kőszöntöttem Önöket a gráci 
tiszti asztalnál uralkodój uk szűletésnapja alkalmával. 
EmlékeznelkJ még arra a huszárezredesre, Királyffy 
Tiborra? Sajnálom balsorsukat, mondhatom azonban, 
hogy vitézül harcoltak.". 

Ezután intett a szolgáknak, akik hideg sültet és 
bort szolgáltak fel. 

A tisztek megdöbbenve néztelkJ az orosz tábor
nokra, akinek arca ismét elkomolya.dott és így foly
tatta: "Minden eszköz, amit a haza érdekében állí
tunk és annak javát -előmozdítja, megengedett dolog. 

Magyar lövész. ' 

Még'a ikémkedés is, ha' hazaszeretetből és nem pis'í":' 
kos pénzvágy ból ered, nemes cselekedet~ Sokat tet~ ' 
tem én akkor kockára, de sikerrel jár"t s ennek. Ikö-: 
szönhetjük most keletgaliciai sikerein!ket is. Köte- ' 
lesség,em et teljesítettem akkor épúgy, mini most 
Önök!" Ezzel m eghajtotta magát s eltávozott. 

* 
Az első világháború előtt és alatt egyik leghíre

sebb és legvakmerőbb kém volt Mademoiselle Doc
teur, ahogy a franciálk! nevezt~k. Olyan egyéniSég, 
aki művésze volt m esterségének, aki olyan szolgála
tokat teljesített, ,amelyek messze túlhaladták férfi 
kollégái teljesítményeit. Ez a rendkívüli nő egyesí
tette magában a leleményességet, a vakmerőséget, a 
férfialklkal vetekedő bátorságot, a lelki nyugalmat és 
találékonysá,got. A kémnők közül kétségtelenül a 
legeredetibb egyéniség volt. Dr. EHsabet Schragmül
lel' és Annemarie Lesser néven emlegetik. 

Mademoiselle Docteur 16 éves korában halálosan 
beleszeretett Winanky Károly német huszárkapi
tányba. A viszonynalk! következményei mutatkoztak 
s ezert a szigorú apa a leányt kitagad ta. A kapitány 
saját 'hibáján kívül nehéz anyagi viszonyok közé ju
tott, úgyha.gy az ősi vagyon dob alá került. Megél
hetésről gondoskodni kellett s így került a 'k1apitány él, 

német hírszerzés szolgálatába, ahol szívesen fogad
ták, annál lis inkább, mert nagy katonai tudással ren
delkezett. 

Első próbaút ja egy párisi céghez, ve~etett, ahon
nan a francia: hadsereg forgópisztolyainak szerkezeti 
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rajzát !kellett megszereznie. Ez az út csak arra szol
gált, hogy megállapítsák, vajjon a kapitány felta
láJja,e magát s megállja-e helyét. A cég tulajdonkép" 
pen kénuroda volt. l!;bből az útjából visszatért Ber
linbe s a kapott pénzt is visszaadta. A hírszerző osz
tály vezetője azonnal látta, hogy szakértelemmel és 
hidegvérrel rendelkező emberrel van dolga s komoly 
feladatokat is végre tud hajtani. 

Most már nehéz feladatot ,kiapott. Winanky ked.,. 
vese ebben az időben betegeskedett, állandó nyugta
lanság gyötörte, az orvosok nem tudták, mi baja le
het. A kapitány bevallotta a leánynak, ho,gy milyen 
feladatra vállalkozott! A leány szeme fecsillant, meg" 
nyugodott s könyörgött, hogy útjára a kapitány vIgye 
magával. Winanky a kívánságot teljesítette s 4tnak 
indultak. Hetekig voltak úton. Ez idő alatt a német 
hírszerzés vezetője pontos rajzokat kapott,' a Maas 
mentén álló francia erődökről és sáncokról tábori 
vasutakról, amelyelk térképbe még nem voltak fel
véve. Innen továbbutaztak a carleville"':"'verduni vo
nalra, ahol megállapították a tábori erődítéseket, azok 
erősebb és gyengébb pontjait. Mind a ketten kitünően 
tudtak franciául. A leány jól értette a vasutasok. 
postásolk, parasztok nyelvét, azokkal hamarosan meg
kedveltette magát s mindent kifecseg tek neki. Az 
utazás közben a leányt Winanky állandóan oktatta a 
katonai ismeretekre. amit feltünő gyorsan elsajátí
tott. Svájci últevéIlel rende]keztek. menetvonalukon 
növénygyüjtéssel foglalkozva, feltűnés nélkül halad
hattak. 

Charlevillében tartózkodtak. amikor egy éjjel a 
leány felriadt álmából, úgy érezte, hogy üldözik őket. 
Másnap sietve menekUltek ki a pályaud.varra, ahol 
a leány figyelmes lett egy férfire, aki már napok óta 
figyelte őket s akit már többször látott. Megérezte. 
hogya figyelő férfi titkos rendőr, Látta, hogy a férfi 
két őrszemet állított fel a kijárathoz és kettőt a per
ronon. Úgy érezté'ki, hogy minden elveszett. A nő 
hirtelen elhatározással és bámulatos nyugalommal a 
perronon álló őrszemnek odaszólt, hogy veszedelmes 
kémnőt üldöznek az utcán, siessenek a rendőrök se
gítségére. A két őrszem gyorsan eltávozott, a mene
külés útja szabaddá vált. Kisurrantak a pályaudvar
ról, kocsit !kerítettek s gyors iramban elillantak a 
határ felé. Szerencsésen elérték Kölnt és így meg
menekültek a rendőrség karmaiból. 

Az izgalmak Winankynak megártottak. Kór
házba szállítottáik, ahol meghalt. Ettől kezdve a leány 
magára volt hagyatva, A német hírszerzés vezetője 
azt az ajánlatot tette éi. leánynak, hogy dolgozzék 
egyedül, ehhez való tehetségéről már tanubizonysá
got tett. A leány az ajánlatot elfogadta. 

Első útja 1913-ban a Vogezekbe vezetett. Egy 
szép napon egy kis üllucskában egy 16 esztendős kis 
svájci festőnövendék jelent meg. A falu pensiójában 
szállásolta be magát. A hegyekbe járt ki festegetni. 
Mindenkivel megbarátkozott és segítettek neki a 
festőállvány t, fényképezőgépet cipelni. A vasutasok, 
mezőőrök szívesen elbeszélgettek vele s tájékoztatták 
a vasút- és útviszonyokról. Esténként el-eltársalgott 
,lakótársaival, a pensió társas életében ő volt a 
hangadó. 

Egy nap tisztelk érkeztek a pensióba. A leány 
hamarosan megismerkedett velük, Különösen egy 
kapitánynak nyerte meg a tetszését, aki néhány nap 
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mulva halálosan szerelmes lett belé, :Éppen nagy 
gyakorlatok fOlytak ebben az időben a Vogezekben. 
A lK;apitány többször kiko'csizott a leánnyal a gyakor
latok színhelyére, A leány szakszerű katonai tudás
sal állapította meg ,a francia csapatok erejét és ösz
szetételet, szemrevételezte az ütegállásokat. Napokon 
keresztül járta a Vogezeket s megngyelte a gyakor
latozó francia Ikatonaság minden mozdulatát. A gya
korlatok vége az lett, hogy a francia kapitány meg
kérte a leány kezét. Ez elől a leány azzal a kijelen
téssel tért ki, hogy előbb megkérdezi szüleit s kikéri 
azok beleegyezését. Útra készült. A kapitány rendel
kezésére bocsátotta saját autóját, két katonát kísérőül 
is adott melléje. így érkeztek meg a határra, ahol 
minden vámvizsgálat nélkül átengedték. Rajzait, 
fényképeit átmentette. Svájcba váltott jegyet, de köz
ben útirányt változtatott, kiszállt a vonatból s a leg
közelebbivel Berlinbe utazott. Meglepő híreket hozott 
a francia hadseregről és igen értékes fényképfelvéte
leket és rajzokat. Ezzel újbói igazolta a titkos hír
szerzésre való rátermettségét. 

1914. év tavaszán Belgiumba vezetett az útja. 
Saint-Sebastin városban kötött ki. Ennelk közelében 
folytak a belga hadgyakorlatok. Igen komoly feladat 
elé volt állítva. Meg kellett állapítania, hogy Lüttich 
erődítményeiben hol vannak az állandóan beépített 
ágyú k, milyen űrméretűek, hogyan szabályozzák a 
csatornák és folyók vizét, milyen állapotban vannak 
a vasutak. Nagy munkáját Brüsszelben kezdte meg. 
Egyik szálloda pálmajkertjében megismerkedett egy 
belga hadnag.gyal az ismeretség szerelembe csapott 
át. A belga hadnagy elmaradha~atlan lovagja lett a 
leánynak, ' együtt járták a múzeumokat, s'étáltak, szó" 
rakoztak. Mademoiselle Docteur lelkes franciának 
adta ki magát, elmondta, hogy apja francia tiszt volt 
s innen ered, hogy mint vérbeli katonaleány, katonai 
dolgok iránt érdeklődiJk:. Dicsőítette a francia hadse
reget majd sajnálkozva beszélt a belga hadseregről, 
hogy az gyengén van felszerelve. A hadnagy termé
szetesen tiltakozott e megállapítás · ellen s igazának 
bizonyítására részleteket mesélt el a belga hadsereg
ről. 

A leány ezután eltűnt egy hétre. A hadnagy ör
vendett a viszontlátásnak. A leány dicsekedve mu
tatta be festőtehetségét s !különböző csendéleteket. 
tájképeket tárt egy heti munkája eredményekép a 
hadnagy elé. S,ok rajz volt azonban olyan is, amelye
ket nem mutatott meg. 

A, hadnagy egy alkalommal egy kis géPkocsiká
zásra hívta meg a leányt. Az erődök vidékére tettek 
egy kis kirándulást, majd a hadgyakorlato:k területét 
is bejárták, s már majdnem a holland határra értek, 
amikor egy kis javítás végett meg kellett állani. A 
leány is kiszállt a kocsiból, s míg a hadnagy a hiba 
megjavításával volt elfoglalva, egy kis papírszeletre 
fel jegyezte az elfogyasztott benzint s hogy hány kilo
méter utat tettek meg. A kijavítás után továbbindul
tak. Jó ideig kocsikáztak már, amIkor a leány kinyi
totta kézitáskáját, hogy onnan zsebkendőt vegyen 
elő. Alig nyitotta ki a táSkát, a szél már is egy kis 
papírlapot ragadott ki a táskából s vitte magával az 
útmenti bokrok felé. A hadnagy, aki az esetet látta} 
a kocsit azonnal megállította, kiugrott a k'ocsiból s a 
papírszelet után vetette magát. Hiába volt a leány 
kiáltása, hogy hagyja sorsára a kis papírszeletet, az 
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Nagy út előtt. 

lényegtelen, a hadnagy, mint udvarias embe~, roha~t 
a kis papírszeletke után. A kis darabka papIrt a szel 
egy eléggé távoli bokorba vitte, ahol fennakadt. 
A hadnagy felemelte a cédulát s akkor látta, hogy az?n 
titkos feljegyzések vannak. Gyanút fogot~, A papll'" 
szeletet zsebrecsapta és visszatértekor a leanyn~k a~t 
mondta hogy nem találta meg. A leány ebbe latszo
lag meg;nyugodott, de ér~és~ azt sugallta, hogy a~ 
helyzet veszélyes, menekulllle \kell. ,A hadnag~ 'l 
autót sebes iramban vezette hazafele. Egy, az utto 
kissé távolabb fekvő . csendőrőrs mellett ~aladtak el, 
a hadnagyagépkocsit megállította sbeklalt?tt, ho~y 

l k· .. . , ... k ' Kía' ltoza' sára azonban senkI sem Je-va a l JOJJon 1. , . " lj 

lentik:ezett. Kénytelen volt a kocsiboi klszallX:1 s maba 
bemenni az épületbe, hogy onnan valamelYl~ cse~d
őrt kihozza s annak a nőt átadja. Ezt a pl~lanatot 
használta fel Mademoiselle Docteur, Beg?~Jt~t~~ a 
kocsit s gyors iramban elhajtott.. A ,me~ekul,es oro~e 
nem tartott sokáig, mert a kOCSI par kllometer utan . 
nekiment egy fának s felborult. A leány. oly~n sze
rencsésen esett ki a kocsiból, hogy semn:1 baja ne:n 
történt. Futva menekült tova ahhoz a kIS .csatorn~
hoz, amely a belga határon folydogál. Gondolko~as 
nélkül belevetette magát a csatornába s ,gyorsan at
úszta. A túlsó parton egy halászmestert bérelt fel, 
hogy szállítsa el a holland határig. Fizetett 3000 
frankot. ' ., ' 

Szerencsésen megérkezett HollandIaba s efP' ~p-
pen induló hajóval Dover felé u~azott. ~og?, ne ~~
merjék fel,szemüveget vise~t, WIght s~lg7:en haJo
zott ki ' ahol több hétig tartozkodott sldeJet motor
csónak~zással és festészettel töltötte. Egyszer. elfogta 
itt is a szorongó érzése. :Érezte, hogy va,l~r:n, vesz,e
del em fenyegeti, elhagyta a szállót és SVa]CI utlevel
lel Párison keresztül szerencsésen megérkezett Ber-

li~a - . 1 k 
Mademoiselle Docteur idegeit a kiállott Izga ma 

annyira megviselték, hogy Meranba utazott pihenésre. 
1914, július elején már újabb feladatot kapott. Egy 

Bodrogi őrm. felv . 

Milánóban tartózkodó német ügynökn~~ az vo~t a 
feladata, hogy állapítsa meg, milye~ fol.~munkakat 
végeznek az olasz partokon. Ez az ~gynok azonb~n 
sehogysem tudott er'edményt el~rnl: Jelentette lS, 
hogy legalább négy hétre volna szuksege ahhoz, hogy 
az olasz partokat végigutazza. A feladat azonban an~
nyira fontos és sürgős volt, hogy az~ 6 napon belul 
végre kellett hajtani. Újból Mademolselle Doc.t~u:re 
volt szükség. Az ügynök legnagyobb n;eglepetes,ere 
alighogy levelét feladta, 24 óra ~lteltevel a lea?y 
megjelent a lakásán. Rögtön munkahoz kezdett ... Mas
nap egy hirdetőirodát nyitott, megrendelt.e az ossz es 
olasz ujságokat, még a vidéki 'kis l~poka:t :~. ~eg,~ez
dődött a nagy munka, a hirdete,se~ k:ertek~ ese. 
A hatóságok földmunkár~, é~ beton.~pl!keze3re hIrdet
nek pályázatot. Egy jó terkepen rogzltette, hogy hol 
és milyen erődítési munkálatoIkat akar az olasz ~ad
vezetőség végeztetni. A leány 6 nap alatt megalla
pította azt, ami kollégájának hetekig eltartott volna. 

(Folytatiuk.) 

Zrínyi Miklós hős hadvezérünk sírjából kiált 

felénk: 'h de "HaHj meg engem, élő magyar, t on a vesze -
lem, ihon az emésztő tűz. , , 

De miért kelljen elvesznünk, vagy , ketsegb~-
esnünk, míg csont jainkban vet~, e~einkben vér, mtg , 
Isten mennyországában az mt btrodalmunk, lehet, 
még karunkban kopját, markunkban szab lyat szo-
ríthatunk. 

VafJY nem azoktól,a v!téz mafyaroktól szár-
maztunk-e mi, kik keves neppel szamtalan sokezer 
pogányokat kergettek! Csak jobbítsuk meg ~agun
kat, szabjunk más rendet , dolgainknak, mthta;em 
dis cip linam: egy nemzetnel , sem vagyunk alabb-

valók! ' 1 bb 
A magyar a hadakozásra a lega~kaLmasa ?,a 

legerősebb, a lefJgyorsabb és ha akarJa, a legvtte~ 
zebb nemzetség!" 
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Flí,~sz György hadnagy, a buziásfürdői szakasz 
parancsnoka, az orosz ' harctéren szerzett betegségben 
1914 november 15-én Budapesten meghalt, ' 

Kérai Ferenc ungvári szárnybeli és Nyisztor Miklós 
szepsi őTsbeli csendőrt szerb komitácsik 1916 november 
15-én Gornilevicében megölték. ' 

Veszprémi Antal lébényi őrsbeH . őrme,ster a bor
mászi erdőben orvvadászokkal vívott tűzharcban 1929 
november 16-án eleseM. 

Demény Dezső főhadnagy, a belényesi szakasz pa
rancsnoka, a krakkói csatában 1914 november 18-án 
Zal esi e mellett elesett, 

Tóka János paksi őrsbeli őrsvezető címz, órme'ster 
az oroszokka'l Glew 'mellett vívott ütközetben 1914 no
vember 18-án elesett. 

PáHi Károly nadTági őrsbeli címz, őrsvezető 1902 
november 20-án postafedezeti szolgálatban rablókkal 
vívott tűzharcban Kricsó és Alsógörbed között elesett. 
_ Nyulász György kosárfalvai őrsbeli csendőr címz, 
o~mester az orosz harctér en szerzett járványos beteg
segben 1915 november 23-án Zyrowice mellett meghalt. 

Bognár Izidor 2, oszt. őrmester, a jablánci Őrs pa
r~ncsnoka, a román harctéren' szenvedett sú'lyos sebesü- . 
lesben 1916 november 24-én meghalt. 

Bartos István riskulicai órsbeli alőrmestert 19is 
november 24-en a brádi vasútátlomáson román nemzet-
őrök agyonZőtték. . 

P.olgár Abel miskolci szárnybeli csendőr az orosz 
h.arcteren szerzett betegségben 1914 november 25-én 
Ökörmezőn meghalt. . 

. Bihari György hajdusámsoni őrsbeli alőrmestert 
1918 november 25-én a Martinka-szőlőhegyen katona
szökevények bosszúból megölték, 

, Papp István 2, oszt. őrmestert az egresi őrs pa
mncsnoká f lázadó román néptöme; 1918 novemberben 
Egresen megö'lte. 

.,' Bobrovniki ~s felsőriethomai Lukácsy Béla száza
dost, a pancsovai szakasz parancsnokát, S zerbiából 
hazatérte után. a Pancsovára benyomult szerbek 1918 
november' elején "elfogták, Csacsakra vitték, ahO'I agyon~ 
kínozták és az emeletről- ledobták. '. . . 

P~p Ist~án toZ1iat őrsbeÚ cs~ndőri, ~ezényelve a 
nagybtc!:et orsre, 1914 december 5-én vasúi-biztosító 
frJlglat·lQtban . Peredmé.r határ~ban .egy' .~ozdonY ha.lál~a--
gazo' a, ' . 

. . ~~rkányi János ragá'lyi őrsbeli csendőr, a ' beriyo~ 
muló csehek ellen 'harcolva .1918 deeemblilr. 5-~n Al.só-
kubinba1,t· meghalt. ' 

. M6z.ner JÓzsef győrsz~ntirúírtOni őrsbéli cSeridőr 
vezénye:ve .a ·coast~-lu.i-russui . határszéli . őrsre, éjjeli 
portyazas kozben1915 december 7~én' sziklá1·óllezuhant. 

Takó ~ál'Oly trencséni őrsbeli csendőr, az' oroszokc 
k.al Karcew mellett vívott ütközetben '19"14 december 
ll-'én elesett. ' 

Korodi János újborl·ovénYi őúbeli csendőr az 0'1'0-

szokkal . a , Verecke'i-szorosnd.I1914 dece.rnb~r "; 13-án 
vivott iitkozetben eÚsett:' . ' 

Sz.őke JánOs I .. oszt. őrmester, anagys<ajói ő-rs pa
rancsnoka, a roman nernzetőrséggel ' Szamosújvárott 
vívott harcban 1918 december 16-án elesett. 

Szappanos Károly újverbászi őrs beli csendőr szerb 
partizánokkal vívott harcokban, 1914. december' 17-én 
elesett. 

Sándor József hadnagy, a csíkszeredai szakasz pa
rancsnoka, az oro~zokka'l ' Ta-rnównál vívott harcban, 
1914 december 18-an Podgoruki mellett elesett. 

. ,K~vá~s Lajos budapesti kerületbeli, a képviselő
hazt orseghez vezényelt csendőr, címz. őrmester a 
4: ~sonzói-csatában 1915 decemfer 12-én kapott sebesü
le.seben 1915 december 18-án meghalt. 

.. , Bazsika .. P~! ~a!kói őrsbeli csendőr, mint a szolyvai 
ors felderíto Jarorenek parancsnoka, nagy o'rosz túlerő
v el vívott .. h~:~ban .. 1914 december 19-én Zányka és 
Almamezo kozott tobbszörös, sebesülés után elesett. 

Zauberer Jeremiás őrsvezető címz. őrmestert 
petrovai őrs parancsnokát, 1906 december 22-én pet~ 
rovabisztra közelében postafedezeti szO'lgálatban rab
lók megölték. 

Kosztea Ka~did zajzoni ő-rsbeli csendőr, címz. őr
me~ter, az oroszokkal vívott harcban 1914 december 
22-en Fenyvesvölgyné'lelesett. 

. ,Kr~mer Miklós vajszló,i őrsbeli főtörzsőrmeste?·t a 
t~rJ~nct határban jugoszláv pénzügyőrök ahatáror. át
hwtak, elfogták és 1922 december 23-án agyonlőtték. 

~~ö~i György nádudvari őrsbeli alőrmester szerh 
korr:ttacst .?andával vívott harcban 1917 decemo er 
24-en IvanJtca rnellett elesett, . 

, Pavcsó János trsztenai őrsbeli csendőr az oroszok
kal vívott harcban 1914 december 25"-én Bochniáná"l 
elesett. . . 

Bé~ési ,S.ánifó~ csornai őrsbeli csendőrt egy éjjel.i 
csendhabonto, aktvel . szémben szolgá'latila.g fellépett, 
1925 december 25-én Csornán megölte .. 

Péter And~ás ny. őrsvezető volt, felsőlapugyi őr8-
~ara~csnok, mmt a csendőrséghez beosztott ' népfÖ'lkeló 
es SImon Benjámin dévai szárny beli csendőr aromá
nokkal 1916 december 26-án vivot ütközetben Csehlr-
!eanka mellett elesett, ." 

.. Fodor István 2, oszt, őrmestert, a .jdszár'akszáliás; 
o~~ parancsnokát, gárázd'álkocj.ó katonák megfékezése 
kozben az egyik katona' 1918 december 26-án hátúlr61 
agyon lőtte. . . 

, VaI'gJ~ Márton d mz, őrvezetőt, a kanaki" őr s pa" 
rancs.~o~at; fegyveres gonosztevők 1905 december 23-án: 
'meglottek. 1905 december 27-én Nagybecsk ereken me'g! 
halt , - . 

Derecskey Simon őrsvezető, címz. őrmester : d 
~?lc~vai .ő~s }?ar.mcsnoka, nyomoz~ szolgálatban e~dét 
v~~ut ktstldasa követkt!ztébén ' 1910 december 27-én 
Haromht;-ta határában meghalt. ' i 

. ' . ~agyFerEmC hajdunánási őrsb e li aZő'rmester Iió': 
7rw~w,ban szenve ~ett sebesülése folytán 1917 lécem,ber 
?7-en Turnu-Severinbt:it meghalt: .' ) 

~usik <?ézagalg~ci ő~:;beli alőrmester, mint pr;e~:' 
?n~sh hadtfogoly, . harom . . siliiertele?1 szökéSt .kísérlete 
utan, a penzai fogolytáborban 1917 -ben meghalt. ' . ~ 
. Stadler Ferenc . zász lOs, nagyszőllősi" si'akaszpa -' 

?·ancsnok, az oroszokkal Krosno ' körül 'vívott 'harcok

'Baraj 'András őrsvezető 'c~mz: őrmester ·a havas
köz~ §Tsparancs'nOka; ~Q14 decémb~r l1-én' Ha~asköz 
határában, az oroqzokkal harco'!va, eleset,t.· ban 1:114 decem/;JeTében eltűrd . ' " .. .. . , ~ " " 1' ''' 
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Hőseink 
Csaba Lajos főhadnagy. 

A 105. hadtápzászlóalj tábori csendőr szakaszá
nak parancsnokaként teljesített szolgálatot a keleti 
harctéren. 1942 május 25-én parancsot k{apott, hogy 
szakaszával induljon a Putywl és Búrin mellett par
tizánoktól megtámadott egyik utász 'Zászlóaljun...k 
megerősítésére, Burinban átvette a hadtest · ~özvet
len alakulatainak legénységéből alakított megerősí
tett század parancsnokságát. S0ázadával a helység 
NY-i védőkörletét kellett megszállnia. Közel két 

hétig tartó harcokban egy nagyobb kiterjedésű 
erdő átfésüIésénél. majd Stara Schar powka és 
Perresypka · környezetének eredményes megtisztítá-' 
sánál . személyes bátorságával és vitéz magatartásá
val tünt ~i. 

1942 augusztus havában ' tábori csendőr szaka
szával Ostrogoszban teljesített szolgálatot. A várost 
ért súlyos légitámadásbk során erélyes fellépéssel 
biztosította a mentési munkálatokat s megakadá~ 
lyozta a lakosság körében a pánikot. 

Az ellenség előtt tanusított vitéz és bátor maga
tartás áért a ' "Kormányzói . Dicsérő Elismerés Ma~ 
gyar Koronás Bronz Érdemérmével hadiszalagon a 
kardokkal" tüntették ki. Megszerezte még a Tűz
kereszt L fokozatát a sebesülési pánttal. 

A gondok, terhek, a megpr6báLtatások a háború 
tartamával természetesen n~m csökkennek, han.em 
emelkednek. De ugyanez áll az ellenségnél iSI! Döntő, 
hogy cr: megpróbáltatá$okat kiáLljuk és a legsötétebb 
pilLanatokban se ' tántorodjun7c m eg! 

'* 

Élet~hálálharcot ViVU1ik l Most" vagy söhd; Mo st 
már nincs több m egalku'vás! Most már minaenl.ci 
magáert, ottl].onáért, csalá~djáert, gyermekéért és ci 
jobb, bóldogabb jövőjéérf harcoL .. ' 

TANULSÁGOS NYOMOZÁSOlí 
UJ.jnyom a 'sze.métdolllboll 

Irta: GALAMBOS JANOS főtorzsőrmester. 

1936 június 12-én 9 órakor a gelsei őrs a szom
uathelyi ' 3. nyomozó alosztálYnak távbeszélőn jelen
tette, hogy az elmult éjJel örskörli~l..éhez tartozó 
Zalaszemoalázs községben Verner János* vegyes
keresKedó üzletébe .becórtek és 500 P készpénz\; el
loptaK. Az őrs egyenruhás nyomozó járőr es helyszí-
nelő kivezényléset kérte. . 

Az alOsztályparancsnok úr egyenruhás járőI1t és 
engem vezényelt ki mint helyszínelőt . A községházán 
talált őrsparancsno.knál jelentkezve, a törtérrLeKrő! és 
az addig rendelkezésre álló adatokról tájékozódtunk. 
MegtudLuk, hogya helyszín változatlan, helyszíne
lést még nem végeztek és az üzlethelyiség, hol a b€
törés történt, jelenleg is zárva van. 

A helyszín általános áttekintése után az alábbi 
.képet kaptam: 

Káros háza, melyben a vegyeskereskedés is van, 
a község közepén áll, mindkét oldalról zártan, az 
utcasorba építve. A ház udvara az utcai részen 260 
cm magas léc-, egyebütt 150 cm magas drótkerítés
sel van körülvéve, a kerítés mindenütt jó állapotban 
van. Az udvaron több mellékhelyiség (istálló, fél
szer , stb,) van, melyeket a káros deszka- és farakt.a
rozásra használt. Az udvar majdnem teljesen gyepes, 
a fű tenyérnyi mRig1as, üde-zöld, Az udvarnak egy 
utca felőli bejárata van, melynek ajtóját éjjelre 
rendszeresen bezárják. Van m ég a kerlfelőli drót
kerítésnek is egy ajtója, ez állandóan lakattal van 
bezárva. A két ajtó, valamint azok záróberendezé
seinek megvizsgálása nem eredményezett olyan nyo
mokat., amelyekből az azokon való bejutásra lehetett 
volna következtetni. A zárakon sem kívül, sem be
lül sérülés, rongálás 'Vagy erőszak nyomait nem ta": 
láltam. A léc- és drótkerítés átvizsgálása sem ered
ményezett a tettes jövetele vagy távoz;§,sa irányára: 
utaló nyomokat. A füves talaj lábnyomcsapást, tapo
sást nem mutatott., 

A belső h elyszínelés megkezdése előtt sértc~t 
-:- kérdéseimre - a h elyszín állapotára és egyéb 
körülményekre nézve a következő rövid tájéko,zta-' 
tást . nyuj t-otta: 

A ház, rn.e1yben 1ll vegyc\skereskedés is van, ~ 
saját ' tulajdonát k épezi. Az üzlet saját kezelésében 
van, a kiszolgálást feleségével ~s li náluk lakó éj,pó
sával közösen végzik, üzlet~ alkalmazott juk ·nincs:: 
A háztartásukban egy cselédlányt alkalmaznak, ' ki 
több éve áll szolgálatukban" teljesen megbizhatónak 
ismerik. 

Az üzlét .--.:... melybe.n 'vas- és rőfösáru "is van. ....:.. 
jó forgalmú, vevőköre n emcsak a községből, hanem 
a szomszédos községek és majorok lakosságából ' iS 
kerül ki.. . : 

A vegveskereskedéshen a betörést megelőző ús.:"; 
pon - mivel vasárnap volt, ' ~ nem. völtár.usítás; 
emiatt az u tcái bej árat ajtója 'ki sem. vo'lt ny itva. " , 

A bolthelyiseg udvarfelől levő, mel1ékkijátatá,u'1 
szolgalÓketlő's ajtat ll-en este . siértett maga tárta
be olyképpen, ' hogy ' ~'á ' kivHí lé':,ő ' égysiárnya~ 
deszkaa.jtó b első oldalán 1ev§ . k ét' . a:k<i,sitókapcsbt 
beakasztotta, azután ' ~ ' b e1S"$ üvegezett 'ajtót 'a ' zái':;:' 

* A néveket' megvált'~zt~Ú~k. (S~é~·k.) 

,I 
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ban l~vő kulccsal belül bezárta. A kulcsot a zárban 
benne hagyta. ,> 

pekből még néhány darab hiányzott. A 'rt tt ' 
hoz' 't t .. k ' d ' se e es 

tek. 12-én reggel fedezte fel, hogy üzletébe betör-
za ,~r O'ZOI er esemre határozottan állítO'tták 

hogy ok ~em v~t~ek el pnnan semmit és az ajtóhoz' 
vagy a~, uvegszllankokhoz nem nyúltak. ' Ezekutá~ 
f~lte~e:o v~lt, ~ogy a tettes vihette vagy dobhatta 
e
á 

~ lanyzo reszeket. Ezt közöltem a jelen, volt 
J ror tagJaIval, azzal, hogy erre a tettesnek nyilván 
oka .. volt s ez az ok más nem lehetett, mint az ho" 
:~ uve:get me~fogtaJ s azt az ujjnyom megs~mi;l 

. Az udvari mellékajtót, melyet ő este lezárt 
nyIt?t~, de; ~ehajtott állapotban találta. Az üzlet~ 
helYls~g, lroasz!alán ,elhelyezve volt 22 X 32 cm. 
nagysag~ vas-penz:arto kaz.ettáját nyitott áIlapot
b~n talalt~ s a??ol: ,valamint a kiszolgáló asztal 
zaratlan . penzesflOkJabol 100 50 20 10 1 " 
ba k' 'f" "" pengos ,f )e:gy e~ empenz, továbbá nagyobb mennyiségü 

ese vegett rejtette el. 

h " E ,fe~tevésből kiindulva, keresni . kezdtük a 
t lfnyzo u ~egcserepeket. A keresés már-már siker-

va tO'penz, osszesen kb. 500 P hián'yzott A " t t' k" . penz-
~ ?, vas. azettal az uzl'eti íróasztal n yitott rekes.les 

flOkJaban v~lt elhelyezve. A kazetta kulc~át sértett 
nem a fent Irt helyen h ' , K .... It . ' anem af zarban talaIta m eg 
, ~ozo e meg, h~gy a kazettában 1 drb arany pecsét~ 
e~, e?y arany koves-gyűrüje, továbbá egy 2000 P-ről 
szolo ~aJkarekbetét-könyve is volt ez eket t +t 
nem vItte el A .. l t ' b"" a e. es . , . z uz e e ol aru vagy egyéb tár 
nem hlanyzott. Az üzlete betö ' . 11 gy 
biztosítva V' " l ' " res e en nem volt 

II . " egu, , l':-;eg eloadta, hogy ·az íróasztal 
me ettl szcken keteIu , CSl 1l!tnyelü tőrkést ta -ált 
mely nem az ő tulaJ' don A t " k' , . ... , 
tal']' . h l . a. or estermtet1enül 

a a~l e yen hagyta. 
, S~rtett előadása után a részletes bels" h l 

szmelest k dt"k o e y-" , ez u meg. LegelőSlzör is a b . t' . l h tosegeket . 'lt k " eJu aSI e e
tát ké e "v~sg~. u : ~z, uzlethelyiség utcai bejára-
áll ~ zo e,ttos aJto záróberendezését sértetlpn 

apo an talaltuk,a külső éSl be-lső szárnyak - . 
rendellenes' t semffil 
nek voltak seg~ fe~ mutat~ak. Hasonlóan sértetle-

, • a e yseg utcaI ablakai is mel ek 
egdyeb~ent is védő-vasrudakkal vannak elIátva y A 
u van m eIIékki]'árat 't' .. k . z al'bb' d . aJ o]ana megvizs'O'álása az 

a l a atokat eredményezte: b 

, -!"- kettős: ajtó külső deszkaszárnyának bels" • 
len eles e- k" t") • o sze-,IZ oZ 'O szarmazó 24 cm h · ' . 
gási nyomokat t l 'lt k ' . osszu frISS fava-

l' '" .. a a un , melyeket a tettes késsel 
~a l~~m~ ~z k uzlet~en hag~ott tőrkéssel idézett elő: 
h e ev~~un, et latszott Igazolni az a körülmén 
~gy a torkes hegye kissé el volt hajolva A . yi 

vegz.ett kisérletezés eredménye is azt bi~on;ít~~~: 
hogya tettes a tőrkést használhatta fel az a't' b l- :: 
oldal' l " , J o e so , an evo zart ajtókapcsok kivülről valo' k' 't' 
sara A b l" 't' myI a-..' . e so ,aJ o 25 X 30 cm. nagyságú üvegfiók'a 
k.?zvetlen, a; zar felett háromszög alakban ki vo)lt 
{:Irve, neh any darab üvegcserepet kívül míg k't 

sebb darabO't az ajtón belül találtunk m~g e 
.. ,Az a .. körülmény, hogy az ablakszem (Úók) be
t~res~ kozvetlen a zár :felett volt to,vábba' a 
saga m l k 'zf . . ' nagy-

" e y . e eJJel való átnyu1ásraelegendő volt 
::t~ai~.~ott b~zonyítani, hogy a tettes ezen át nyúlt b~ 
tott e ~ ~ zfarba~ ha~yott k,ulcsot ily módon fordí-
.. ~ e. ent Irt tenykedesével az ajtót s í 
uzlet felőli bejáratot szabaddá t' . ,?y az 
a helyiségbe. . eve, azO'n at Jutott 

Ezután a betört ablakrész és a lehullott .. 
~arabok daktiloszkópiai vizsgálatát végeztem ~~e~ 
:~etben maradt üvegrészeken fogási, illetve é~in

~.esl ~YOmok nem . látszottak, a földről felszedett 
~á:~g a~:~~~ meg,,:?zs~~lása is negativ eredménnyel 
.. '. an a foldrol felszedett üvegcserepeket 
oss~e1l1esztve igyekeztem "rekonstruálni" 1. 
det! helyzetét és: a kitört rész nagyságát I~:Ot" ere
taltam, hogy a kitört részek t .. ak' apasz-t e osszer va nem ka 
am meg a kitört rés nagyságát teha't az 'U" p-, vegcsere-

e ennek latszott, amidőn a pince előtt· .. ... 
tött szeméthalomb ' l osszegyuJ-
l 

't .. . an, a szaraz, hamu és salak közo .. tt 
{e uvegcserepet tal 'It A" 
latánál feltevésem ah a:n. zkuve~cserepek vizsgá-

'k e yesne bIzonyult mert 
egyI darabon sikerült daktilószk ' '. '. , az 
kiválóan aIk l h l' oplaI vIzsgalatra 
rögzíteni. a mase yszmi ujjnyomot felkutatni és 

, A belső helyszín részletes és 
l~s~ nem eredményezett a tettes tüzetes átvizsgá-
letere utaló h elyszíni nYomO'kat. ' vagy tettesek ~i-

Befejezve a helységek 'tk t ' ' , talált 1" k' " , ,a u atasat, a helyszínen 
, or ,es megvlzsgalasa t kezdtem me A k: 

cm. hosszu, rozsdás kétélű ' . ~', ,-s 30 
kopott csontnyele u"'n penge!e" t.ovabba a régi 
nyult alkalmasnak JJ y?mok talalasara nem bizo
sen pedig a n 'l . : kesrpen~e köszörülése, különö
tént felerősíté;ee n:

zt 
a pt,en

t
g
t 

ehez szegecseléssel tör-
h mu a a hogy az n ' . 

anem ké zimunka E flt; . . em gyarl, 
eltávolításával történt v~ e~~se~et Igazolta a nyél 
után láthatóvá vált az al ~sg~ at IS. mert a levétele 
fedett , recézet, mely k<éts~~t~szen, levő, eddig nyéllel 
ke' .t 'l . , ~fe enne tette hog t~ s sze esebb reszelőb"l kk" .... , ' . y a or-

F · 1 . b' o · I oszorulessel készítették 
Igye em eveve a b . t' " . . 

kazetta kulcsának me ,,~J~ ?st, to~abb~ a pénztartó 
látszott, hogy a cser ~o ;'leSI hely:t, .ketségtelennek 
delkező egyén követte ~enyt helYI Ismerettel ren-

Afl ee. 
e tevés alapján a .. " "k 

tásával igyekeztek bizal Jar~oro a tőrkés felmuta-
k' . k . mas uton megtud . h 

me a bittokában lehetett fi ~I, ogy az 
az egyéneket akik .. l ' gyelembeveve azokat 

. ' az uz etben meg kt k 
dulru s így tudhatták, "szo a for-
kedő a pénzét a kaz~t~~y lathat~ak, hogy a keres-
figyelhették a kulcs i:'ejt~helta~;J~" eset~eg. IT? eg
mivel a kereskedő r d' y . IS, annal mkabb, 
vevő jelenlétében n;i~~tt~S~ss~e;:~t, b:~őfordult, hogy 

N em kerülte el a fig lm" k 
a ténykedése sem mel ye un e~ ~ t~ttesnek az 
rejtő üvegszilánkokat l~e~ ~ h~lY~Zlru ~Jjnyomokat 
igyekezett. Ezt csak olyan ee u ,atas ~lOlelrejteni 
uJJnyomatok jelentőségével g~i~~t ,t~SZI meg, a~ az 
legnagyobb l "'" a an van, tehat a 

.. , ' ., va oszrnuseg szerin t a tettes b" t t tt 
eloeletu egyén lehet. un e e 

A tőrkés eredete után k t tv ., " .. 
állapították hogy ily 'h u a ,a, ? Jarorok meg
W eisz Man~réd- ,en es ason,lo keseket a csepeli 
ik' , . . gyarban dolgozo munkások szoktak 

; SZlteni .s~,JáE cél~aikra az ott talált ócskavasból E 
c: ra a kituno aceiból készült reszelő anyaga 'ki
va .can alkalmas. Olyan munkás, aki a multban a 
r:~ban ~?lgoZÜ'tt, több volt a községben, mert egy-

o, en tobben. mentek el Zalaszentbalázsról a 
gyarba, dol,go~m, ezek nagyobbrésze azonban már 
vIsszatert es Jelenleg is odahaza tartózkodik. 

-I 

I 

, 1944 dece~1ber 1. --
A felsorolt adatokon kívül tehát rendelkezésre 

allott még a tettes kilétének megáUapítására, illetve 
a nyomozás meginditásához a helyszínen talált és 

. rögzített ujjnyom. . , , 
A járőrölé, az örsparancsno~ utasítására, ezután 

a községbeli . és kornyéki rovott előéletű és gyanús · 
. egyéneket, továbbá a multban a csepeli gyárban 
dolgozo~t munkásokat keresték fel, vagy rendelték 
a községi előljáróság utján a községházára. Val9.

' mennyiről ujjlenyomatot vettem fel. E ténykedés 
befejezése után egy másik helyiségben az ujjlenyo
matok vizsgálatát és összehasonlítását kezdtem meg. 
Ez idő alatt a járőrök a gyanus egyének részletes 
a,Ubi vizsgálatát végezték. Az azonosítás a szokott
nál több időt vett ig~nybe, mivel a folipapírra rögzí
tett helyszíni ujjnyom - amint tudjuk - n em 
olda1- és vonalhelyes. Megkönnyítette azonban 
munkámat a helyszíni ujjnyom tökéletes volta" 
továbbá az abban felfedezett rendkívüli értékes jel
legzetességek felhasználása. 

A munkámat telies siker koroná'lta, m ert a f el
vett 20-25 ujjnyomatIaoot átvizsgálv"l .. m el!ál'auí
tottam, ho:::rv a h elyöl'líni uiinyom Kálmán Péter 
zalas-zentbalázsi lakos büntetett előéletű egyén bal
kezének mutató-uiiától szármaidk. 

Ezután agyanusított részletes kikérdezése 
következett" majd elébetártam a megállapí
tásom eredményét, nevezetesen, hogy az üzlet 
ablakán talált . helyszíni ujjnyom az ő ujjától 
származik. Kálmán tagadta a cselekmény elköveté
sét és tiltakozott a meg~anusítás ellen. Tagadása 
mellett ismételt kikérdezései során is következ e
tesen kitartott és hangozt.atta, hogy bár Ő · járt sér
tett üzletében, ' azonban a kazettát sohasem látta, ' 
a kulcs megőrzési helyéről pedig sernmit sem tud. 
Megmaradt ezen állítás mellett . akkor is" midőn a 
tőrkést felmutattuk n eki. Kijelentette, hogy az nem 
az övé. 

A járőI1 az őrsparancsnok utasítására . m ásnap 
a gyanusítot~ édesanyja lakásán házkutatást tartott, 
a kutatás azonban eredménvre nem vezetett. Az 
~rsparancsnok ekkor megkérdezte ·tőlem. hogy n em ' 
tevedtem-e az azonosítás tekintetében. ' Mikor meg
nyugtattam őt, hogy . az nem fordulhat elő és 
munkámért a tel jes felelősséget vállalom, gyanu!>Í
tottnak újbóli kikérdez,ése, majd lakásuko'lll újbóli 
házkutatás következett. 

Ennek eredményét m ár a helyszínen nem vár.
hattam be, mer.t a helyszínelést és az azzal .Össze
függő munkákat elvégezvén, alosztályomhoz be 
kellett v.onu1lÍ.om. Az őrsparancsnoknak 'elindu:
lásomkor jelentettem, hogy mivel gyanusított a 
bűncselekmény elkövetés ét tagadja és feltehetŐ , 
hogy azt később sem fogja b eismerni, lehetséges, 
hogy a helyszíni ujjnyomok fogják az egyetlen 
bizonyítéko t képezni vele szemben. Ezért a bevonu
lásom után azonnal fel fogom kűldeni a ' helyszíni 
ujjnyomokat és gyanusít9tt ujjnyomat-lapját az 
Országos Bűnügyi Nyilvántartó Hivatalhoz a'z azo
nosság felülvizsgálása és megerősítése végett. Ez 
azért szükséges, mert az ,említett hivatal daktilosz
kópiai osztályát ismeri el a bíróság illetékesnek 
az ujjnyomok azonosságának kimondására. f).z 
eredményről az őrs telefonértesítést fog. kapni. 

Bevop.ulásom után az alosztályparancsuO'kom-

_____ cS_~~~ ________ __ 

nak . az esetet j,elentettem. Az ujjnyomokat. még 
aznap, azaz június 15.-én, az Országos , Bűnügyi 
Nyilvántartó Hivatalhoz az alosztály felküldte . 
A hivatal ~ csendőrségi összekotőtiszt útján 16-an 
délelőtt már a gelsei őrsot telefonon . ért.esitettc;, 
megerősítvén az általam megállapít.ott azonosságot . 

Az eset to,vabbi fejleményeit a nyomozó járőr ' 
jelentéséből és- elbeszéléséből ismertetem. 

Az Országös Bűnügyi Nyilvi'mtartó Hivataltól 
kapott értesítés u.tán gyanusított még mindig taga
dott, bár az őrsparancsnok közölte vele, hogy taga-:
dásával szemben . a bíróság a tettességét a helyszíni . 
ujjny.O.ffi alapján b eigazoltnak látja s ennek alapján 
ítéletet is fog hozni. Nevezett ezek után is hajt
hatatlan maradt. A parancs:nok még egy újabb ház
.kutatásra határ..ozta el magát. Ekkor már a község 
előljárósága segítségéve!' a g'yanusított édesanyja 
házánál lévő konyhakertet is felás.att~k. A kerti föld 
felásás a "nem várt eredményre vezetett. A kert 
egyik szögletében az ásó egy zsákból formált kisebb 
csomagban akadt meg, m elyet a földből kiemelve 
megvizsgáltak. A csomagban 1 kg. 25 dkg. füstölt-

. szalonna volt. 
Kálmán gyanusított · a járőrnek arra a kérdé

sére, hogy az hogyan került a földbe, beismerte, 
hogy azt ő ásta el, azt azonban tagadta, hogy a 
szalonnát lopta volna. Előadta, hogy azt, midőn az 
egyik éjjel a korcsmából hazafelé tartott, egy előtti? 
ismeretlen emb'er vitte zsákban, ki amikor őt meg
látta, . .futásnak eredt és a .zsákot eldobta. Ö a zsákot 
hazavitte és a kertben elásta. 

A járőr f elbuzdulva a sikeren, mégegyszer a 
ház, főleg pedig a ház padlásá~ak tüzetes átvízs
gálásához fogott . A járőr tagjai most már a tüzIal 
tégláit is átvizsgálták olyképpen, hogy SQrra vették 
az egyes téglákat, vizsgálva .. azokat, hogy meg
győződést . szerezzenek, nincs-e a téglák mögött el
rejtve a keresett pénz. Igy fokozatosan . alulról fel
f elé haladva, a: járőr egyik tagja észlelte, hogy a 
h áz tűzfalánakegyik téglája meglehetősen lazán 
áll . . Lassú mozgatás után a tégla .a . helyéből köny
nyen kiemelhető volt. A kiemelés után egy IY'lk 
tátongott a járőrtárs előtt, ki nem volt · rest abha 
benyulni. Ezután kezét óvatosan kihúzva, ujjai' 

I . között egy ruha és papírból összeállított göngyö
leget tartott. A lazán összekötött csomagból pé:lz
csörgés hallatszott. '. 

'Rövidesen előkerült a tartalma is, 432 P 63 f. 
Kálmán . Péter a cse1ekmény elkövetését az 

előkerült bűniel hatása alatt beismerte és előadta, 
hogy a szalonnát is ugyanazon az éjjelen lopta 
Kecskés Mihály ottani lakos, 'h entesmester udvarán 
lévő húsfüstölőből. A cselekményt az általunk ki
dolgozott feltevések szerint követte el. A helyszínt 
jól ism~rte és egy alkalommal látt.a, hogy Verner 
sértett a vaskazetta kulcsát hová helyezi. Ez érlelte 
meg benne az ' elhatározást, hogy az üzletbe ,a pénz' 
megszerzése . végett be fog törni. Az ékszereket elő
vigyázatosságból nem vitte el, amint mondotta , 
tartott attól, hogy azok értékesítése könnyen árulója. 

. lehet . . A tőr kés holszerzésére vonatkozóan nem.· 
_ adott hitelt érdemlő választ, mondván, hogy azt 
ismeretlen egyéntől vette. 

Az udvarra a kert felőli kerítésen jutott b€' . 
közvetlen a kerítés egyik oszlopa mellett. Mivel cl) 
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kerítés oszlopára lep' ett tt . , 
·"tt l 't ' ,o Se1llml elvaltozás nem 
go e re. Az elmarad t elváltoza' st a sza' raz . d" " , KINEVEZÉS Mag'y ' ' F" . . ' aIOrszag N emzetvezetö' is er 't .. ' l oJaras 
azt osegJ. et,!e. Az uv~gcserepek elrejtésére nézve 
t d at?bta elo, hogy mInt büntetett előéletű ember 

l?ta Jozsef m. kIr. aItábornagyót 1944 bJa 
J-evel a m k' d'" ", novem er 
., _. . Ir. csen orseg 'es l'endörsé'g rf 1" I" 
.leve kmevezte. ' o e ugye o· u a a an volt az uJ' . k' " , , ' 

azt abb " Jnyomo Jelentosegenek és 
.szemétb an ha re~enyb~;t "t:.tte" illetve reitette el a 
FeItehet~' hOgy Itt ~. Jarorok ugysem találják m '2g, 
kor mara'dt o~y az uvegdar~bon é~pen az elrejtés~ 

VIssza a gyanusIto,tt uJ]nyo'ma, 

FONTOS RENDELETEK. 

Magyarország Nemzetvezetöjének megszóIítása. 
(90.650/Elnökség. - 1944. számti k"· .. * 

t t tt ~agy a,lap?,sságg'al és szakszerűséf!!lel lefo1y-
a o n.10mozasnal szembetű " h ., " .. ' 

ismételt h ázkutatással értek no l' OQYd a, larorok csak 
, t' , e ere menvt. Szoká 1-

ország nemzetvezetö' ének ,'. 011 ende!et.) Magyar_ 
zetője'" megs 'I 't' . .J. Clme, "lV!:agyarország Nemzetve_ 

, zo ~ asa. "Nemzetvezeto" A-' . 
ban, sem írásban nem h asználható' A K~t ur .szo sem .szÓ-

Jon ~z , anu1sag-ul arra. ' h Q<O' mik ' " ' k -; 
kutatasnál l' i '(S ."y eppen ell a haz-

"Magyarors.zág NemzetvezetőjÉ:nek 'Katonaio~~~i:j~~~ clme: 
A Kablllet Iroda címe' Magyar 'N 

!lek polgári irodája". . u. orszag emetvezetöjé_ e larm, zerk.) 

I HALOTTAINK I 
Nyugállományú bajtál'saink l{őzii! meO'halt' 
Bede Sándor szakaszvezető (I k '" . 

.l 919-lg szolgált a testületb . er.), 1913-en. 

= Kegyelettel őrizzük emlékét! 
= 

Hírek. 
Magyar csendőr 

elnevezéssel jelenik meg lapunk a . , , 
tól k d ' . mru szama-
, . . ez ve. Az evtIzedeken át viselt Cse d" _ 

segI L k" h l ' " n or 
kára ~po e yebe új felírás kerül a homlo-

. ond?nunk sem kell, hogy ez a változás 
csak: a n~vere vonatkozik, lelkisége marad az 
melyet hIrdet azóta, mióta első betűjét l ' t'k' 
Ma~~d a becsület, a helytállás, a Vitézsé~\~r~ 
detoJe: a ne~zet iránti törhetetlen hűség és 
~da.a~? szolgalat szószólója. Marad a csendőr 
::n~~oJa, , n~velője és nemes szórakoztatója. 
h 1'1'01 az utrol nem tértünk le soha és nem tér-

. et le ezutá~ sen: senki, aki az ország leg
magyarabb es legkIpróbáltabb testületének ; 
lapot. ll' 

A névváltoztntás Hazánk egyik l-:'0've'sze-
sebb 'd" l' . Co ' . . } osza"{ara eSIk s mi éppen azt al;::ar'uk ki-
~:Jeze:r~ j~ttntni. vele, hogya lap a ~agy;l' 

,,, .. H~dola,tteljes felterjesztés" helyett értelemsZ€"·. 
"Eloteqesztes Magyarország Nemzetvezetőjéhei" íra d ~űen. 

Az eddig használatban volt: "hódolatteljes le~ o. e 
sebb, legmagasabb stb." k ifejezésel(eta jövőben ~ellő~~~ll-

MegszóIítások, címzések. 

(85 .187 IElnökség - 1944 "k" 
terelnökség f . . ·kt· b . , szamu or?·endelet.) A minisz-

. . eVl o o er ho 23 -án kelt 3 723!M 
rendelete szerint a f. évi. október hó 17' t: t t . E .. I. sz, 
tanács akk' t h t· -en :ar o li mInlszter 
) . er; a aroz~,tt,. ~ogy a jövőben a közhivatali élet= 
~ en "egy eb . clmek mellozesevel mindenki hivatali rang" .Ic 
,lletoleg hivatali állásána.k vagy megbízatáSJá k JaJla , 
zésével cím ct" 'Pl " - na ll11eoneve-, ~en o;, t . mmlszterelnök úr, miniszter úr o ta á 
csos ur, felugyelo úr stb.) , n_ 

A:,,~olyamodványokat az illetékes hivatalh . k 
vezetoJehez keH CÍmezni. oz vagy anna 

Fentiek betartására a l' d l 
llatóságokat utasítom . z a aren e t parancsnokságokat és 

. _ Táj.ékozásul közlöm, hogy honvé,l személ ek me Sz • 
t asa:-a "es címzésére :,onatkozólag _ további iiitézkedé~i óh
~ $~()lo' Szab. r. R. Idevonatkozó határozványai '<1;ovábbr

g 
. 

erve.nyeselc. < a IS 

A volt kormányzó al'cképének és szobrainak 
eltávolítása, szobalajstromok kiegészífése. 

. . (90.Q57/Eln.őkség. - 1944. számú körrendelet ) Az 1944 
ev! oktobe:- 11.0 16-án tiszt jéről lemondott vitéz I;agybányai' 
~orth:>: Mlklos vol~t ~or~ányzónak a korábbi rendeletek 
~rtelmeb~en. a honvedseg altal megszállott épület.ek helyis&. 
ge~lcen k?f~gg-esztett arcképeit, valamint ott elhelyezett 5'Zob 
r~lt eddlg.l ,elh~lyezésükből el kell távolítani ,és a továbbia= 
kIg meJblzllato módon tárolni 

A Szolg. Szab, r. R 154 pont"b ' l'" . 
ITIokban az Elől'áró]{ , .' ,J~ an ,e olrt Szob~llaJstro
f l "bb H d' J neve. !. vlzSzmtes rovatában a Leg-
e so a ur" megj,elölése Utál k" et " .", 

kell eszköziilni: Szála~i F erenc N~1~etv~;et.~ezo beJegY2Jést , o. 

Öltözet eg-yséo-esítése A l" h ' 
úr az f'0'Yönt~Úí ill ... k"dé m. {.Ir . onvedelmi miniszter 
illő ruhá;':kodás érd~~éboen s. :valamlll.t a.z id? komolyságÁhoz 
s"ges ölt.. t" l .. ~ Jelenlegi haboru tartamára egy_ 
;';sítette o~e ~Iuh~ ~e~e.1 olltoze!,ként e!őírt öltözetet rendsze-

.Z '::lse endo általaban minden alkalom-
t;1al, ~dz?nban kot€lezoen menetöltözetként díszöl+özetl-Té,~t 
es am I on az e" .. t t" "It..· ' - ,~, l t h.' . . -"yon e u o ozet külön el van rendelve Elő-
: ru azah, Cikkek: ernyős tábori sapka, tábori barna' zu b-
~ny, tábort barna lovaglónadrág csizma illet fn Ő 

. en~ore, .. akI nem Ismer vészt, nem kishitüsé .. 
get es csuggedést, aki hívő lélekkel halad a 
ma~ya~ ~álváriák ~tján, a nemzetért verejté
kezok el~n, tudva azt, hogy csak a kitartás ve
. zet a §yozelemre s tudva és hirdetve mind~
nekelott azt, hogy: "Nemzetünk szolgálatában 
meg lehet halni, de ·elfáradni - soha!" 

cSizma akik részér'l ' , , ve uz s 
, (októb~r 15-től ápri~isl r5~tl~m~. va? re,ndszer~sítve, köp~~y 

i~:~~~l~ico~erél~S~íj Piszto~Yf~~k~o;~l.l% eistt g~~~, e~rn:tt~~= 
Lehet, hogya háborús helyzet neh' '<1' 

ar'a" k k' ezse",el 
. . ~. rogna enyszeríteni, hogy átmenetileg 
fiiz~net~ltess~k al lapot, mi1\:ént a mult vil§.g
ha~oru :~y;k szakában is, de ha így is lesz, ' 
ru:nIkor uJbol megszólalunk, ez á lélek sugárzik 
valtozatlanul lapunk minden betűj éből. 

szerinÚ ' tá~s~e;~~; a!g eddig n er.venY,ben volt (?,ltüzeti Táblázat 
viselésre megeng~detrsz.e~u, es. k~nyelmes oltózet eseteiben 
tall' f k ., lU aza h clkkek: tábori barna pan
feh~~ e ete C~lP.ő (cugos vagy fűzős), bőrlábszárvédÖ (fekete) 

vagy Vl agosbarna (drapp) . "0'311' , ,,' 
Kihordandó ruházati cikkek llloö er, "feher kesztyu. 
kalmakko'r társá . ' "melyek. az elobb említett al
alább megjelölt aSil~' oegys~eru ~s kér:ye1mes öltözetnél az 
(fe~ete tiszti, khaki fis~i~~t;ett~~~~l~~~~k~ társasági ~apka, 
fekete pantalló 1946 december 31 i ec~mb;r 31-lg, ----: 
hatállyal megszüntetendő. - g, Kard vlselese awnnah 
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1944 decembe'r ' 1. MAGYAR CSENDOR' 

. Hadnagyavatás. 1944 november. 15-énúj hadna
gyokat, köztük 17 csendőrhadnagyot , ávattak fel a 
Ludovika Akadémián. A Nemzetvezető , képviseleté
ben Ternegg Kálmán vezérezredes köszöntötte az új 
hadnagyokat. A belügyminiszter képviseletében 
Láday István államt.itkár jelent meg, csendőrti =zU 
küldöttség élén pedig vitéz Temr:svál'i Endre ve?ér-

. őrnagy, a m. kir. csendőrség felügyelője. Délben 
egytálételes bajtársi ebéden vettek részt az ú; had
nagyok s utána azonnal bevonultak csapataikho~ . 

A felavatott újcsendőrhadnagyok: vitéz Gergő 
Béla, Petőcz Lá ~rz: ló, Bartha Károly, Szabó Gellért, 
Kéry Kálmán, Kőrössy József, vitéz Pásztóhi Le
vente, Simonyi István, vitéz Viczián Béla, Magyary 
Miklós, Zufalvy György, Okányi Zoltán, Melczer 
J ánOIS, Polgár Dániel, Urbánfy Jenő, Szentkláray 
Norbert Szlávik Endr:e. -

Beosztás. A m . kir. honvédelmi minisz 'er úr - a m. kir. 
belü"'yminiszter úrral egyetértésben - Eperj essy I stván g. 
alezredest főnökhelyettesi minőségben a csendőrség köz
ponti gazdasági hivatalához osztotta be. 

Várakozási iHetményekkel szabadságolás. A m. kir. hon
védelmi minbzter úr dr. M. Nagy Zoltán várakozási illet
ményekkel szabadságolt g. főhadnagyot, az újólag megtar
tott felülvizsgálat eredménye alapján, miht jelenleg aIk al
matlant, 1944 november l-tŐl számított további 6 hó tarta
mára várakozási illetményekkel szabadságolta. 

Csendőrségi jutalmazási alapra felajánlott jutalékok. 
, A buda,pesti I . kerületb en: Hódos sy Boldizflár szakaszvezetö 
·és Szár az Mihály psz. csendőr együtt 5 P, Tóth Béla őrmes
ter és Bihari P ál sz:akaszvezető együtt 5 P felj'elentési és 
tettenérői jutalékban részesültek A jutalékokat fe1ajánlot
ták a csendörségi jutalmazási alapra, amit a honvédelmi 
mi ni szer úr elfogadott. 

Csendőrségi Közlöny. 45. szám. Különleges ' légvéd ~lmi 
szolqálat tartamának me g-hosszabbítása. RÖItWnbíráskodás 
ú jabb kiterjesztése és kihirdetésének elrendelése. Közlekedési 
Ugyelmek a hadvsrclés érdekében való szabMy07,ása . Kiürir,ési 
kormányhizios hatáskörének kibővítése. KtIlönleges közi.gcaz.
gatási szabályok hatályának az ország egész területére kiter
ie.Szbé5e. A belügyminiszter lakásügyi hatáskörének a közel
látásügyi miniszterre ruházása. Erődítési munkálatok elvé:;
-zéséhez szükséges ingat],anok igénybevétele. Szeszesita':o'k 
-kiszolgáltatá.sának korlátozása. Színházak, mozgófénykép-
üzemek és a nyilvános étkező helyisé.gek z,árórájának újabb 
megállapítása . Nyilaskeresztes Párt - Hungárista Mozga .. 
10m poliU,kai p3~ttevékenységének fo lytatása. Nyúlbör, 
szarvasbőr, dámvadbőr és őzbőr forgalmánaJ< kor:átozása. 
Az 1944. év negyedik negyedében használható gépjárómű 
a dój egyek. Legénységi állományú egyének utazása a MÁV, 
u . és I. kocsioszú:Uyán. Tszteletadás, külső megjelenés stb. 
rendezése a honvédségen belül. 

Ki tud róla? Az alább felsorolt csendőrsóO'i s7.emélyek 
vagy családtag,jaik hoz2.átarto.zóikat keresik. K érünk min
d en bajtársat, alld a kereseUeJuől valamit tud, kÖIlölje a 
megadott címekre, hogy a családok mie:őbb egymásra 
találjanak. 

Gaál B éla főtörzsőrmester, berecki őrsparancsnokm 
keresi felesége, aki Szombathelyen, a Csendörlaktanyában 
C. épület II. e'l11e':et 7. alatt lakik; 

Győ1'fi János pécsváradi őrsbeli tÖr7.~őrmes'rer keres!Í fe
leségét , László nevű fiát és Olivia nevű leányát, akik 1944. 

-----
szepterrJber . 9-én Ujvidékről Balkány ,. ,~özségbe' távoztak a 
légitámadások miatt; .. :,, ' 

Helmeczt Lási?ó szakaszve'zető; Tábo,ri posta: B. 992., 
keresi feleségét, aki H O'sszúpályi községbe szülein él 1a.kott. 
Kéri különösen a hosszúpálYI őrsbeli bajtársakat, hogy ha 
tudnak valamit feleségt!;ről, közöljék vele; 

Dandi Sán'dor borgóprundi örsbeli szakaszvezetőt keresi 
Kovó.cs Boriska, Budapest, VII., Hársfa-u. 45 ., fsz. 1.; , 

Dékány Sándor szarvasi őrs beli törzsőrmestert keresi 
felesége, aki Szekszárdon, WossinszkY-ú. 21. szám a:a.tt Or
bán L ajos alh3dnagy családj'ánál tartózlwdik; 

Szabó Lajos honvéd 'feleségét, szül. Szabó Erzsébetet 
és kiskorú gyermel{ét, akik Szinérváraljáról menekültek,; 
keresi Szabó Sándo~ főtörzsörmester, Balassagyarmat, csend
őrség; 

Piroská István örkényi őrsbeli szakaszvezető1. keresi 
menyasszonya, Balogh Margit, Keszthely, Pozsonyi-út 6 

Tóth Sándor főtörzsőrmester . Szombathely, Kossuth 
Lajos-u" 7. sz.~ keresi feleségét és' fiát, akik. Izsá,kc,n laktak 
és onnan valószínű eltávoztak; 

Fenyő János munkácsi őrsbeli főtörzsőrmestert keresi 
felesége, aki Mohora (Nó,({rád m.) községben tartózkodik. 
Ugyancsak keresi Mészáros István técsői őrsbeli törzsőr
mestert is; 

Tóth Imre ozőregi őrsparancsnokot keresi felesége, aki 
Bá:nréve U.it~lepen tartózkodik; 

Vágó J.ózsef sz:entesi őrsbeli törz.sőrmestert l{eresi' fele
sége, aki P ápán , Gyurácz Ferenc-u. 14. sz. alatt tartóz.kodik; 

Saruss János őrmestert, aki előbb a gyergyószárhegyi-, 
majd a mádéfalvai őrsön t.eljesített szolgálatot, keresi dr. 
Mihalil~ Béla ü({yvéd, Losonc; . 

Kalocsai Is tván főtörzsőrmestert keresi felesége, . aki 
Kaszás János erdésznél Kőhídgyarmat, Rigópusztán tartóz
kodi; 

Jénáki András kisteleki őrsbeli szakaszvezetőt keresi 
húga, J énáki Erzsébet, ~rsekujvár, K.órház-u. 6. sz.; 

Sipos I stván szabadkai őrsbeH fő törzsőrmeS'tert és csa
Joáidját keresi Sipos Illés V. törzsőrmest.er, Pápa, csendőrőrs; 

Fecske Lajos biharkeresztesi őrsbeli őrmeSltert . továbbá 
családját keresi Szentesi Pál nagyváradi vasúti őrsbeli őr
m!:,ot"'t' . akinek címe: Nagykanizsa, Kisfaludy-u. I/b. Vasúti 
különítm ény: 

Máinási Pál ny. áll. főtörzsőrtnesíer, aki Nyiregyházá
ról Vér tesboglár, 242 szám alá költözött, keresi fiát, ifj. 
Kálmán Jánost, 8.ki október l8-án NyiI'egyh~á~ól katonai 
szolgálatra Szentendrére távQlZott; 

Palocsay Istvcinfőhadnagyot és Palocsay Zoltán had
nagyot keresi Palocsay György III. évf. akadémilms, 
Körmend; , 

Csomós József kászonujfalusi őrsbeli főtörzsőrmester 
keresi felesé';(e. Címe : Iregszemcse; 

Horvát őrmestert, aki a ratosnyai őrsre volt beosztva,' 
keresi volt őrsparancsnokának. Szabó Pál főtörzsörmes
terneok fel.esé"e. akinek címe: Hencse (Somogy m .): 

Mágori Sámuel tornyiszentmiklósi örsbeli őrmester 
keresi a Szegedről eltávozott húgát és annak férjét, Szücs 
János tsz. szakaszvezetőt, aki Szegeden az 5. honv. élel
mezőraktáirban teljesített szolgálatot: továbbá öccsét, Mágori 

. Sándor ti'Z. szakaszvezetőt, akinek legutóbbi címe: Tábori 
posta: P. 828. sz. volt; 

Veress János törökszen tmiklósi őrsbeli törzs őrm estert 
){,eresi felesége, kinek címe: A cs, Fő-u, 269. sz. (Komárom 
megye). 

Sebe Márton alhad:lagyot, marosvásárhelyi szakpk-t ke
resi fi'l. Címe: Alsólendva, karp. honv. kiképző tábo pság . 

! Csak kifogástalan árút 



------~~~~~.~~----~~~~~ 
B~JTARSAINK FIGYELM1tBE! Szerlcesztőségünk át. 

~.enehleg SZOmbatl~~lyre t~lepü1t. A lapnak szánt postai 
kUlde~~nyeket ke.~J?k, ezutan a következő eimre: ,Magyar 
csendor szerkesztoscg'enck, Szombathely, csendőrjaktanya. 
" Amint az . előző számunkban má~ közöltük, a lap egye

lore ha~onta csak, eg~sze1-. jelenB, ItI.eg. Különféle nehézsé
g.ek miatt a Clmvaltozasoli.ai egyelőre nem vehetjük 
flgyeleD?-be, ez~rt kérjük . bajtársainItat, hogy az áthe
lyezett e.~ elv~zenyelt bajtársak lapját azonnal továbbítsák a 
távollevok. u,t~n, ha pedig nem ttidják ezel, cimét, adják át 
an~ak, ak~ uJonnan vonUlt be az örsre és nem kapta meg 
sa.Jat pel,danYát.; Az ;esetleg fennmaradó peldányokat osszák 
szet ;az atvonulo baJtarsai, között, vagy kÜldjek be ebből a 
cClbo,i a s~arnyparancsnok.saghoz. A !,criHcti parancsnoKsá 
gol, ano~la~heiYel:e annyi peldanyt l,üidünk; hogy a vissza.
vonult baJtarsak IS eJJiithaLOli. legyenek a lappal. 

A. befizeteseket a Magyar csendőr" 25 342 " t taka k " ." . . . szamu pos a -
r e p l:!nz.an csekl,számlájára kérjük I,ülde -
Az 1945. évi csendörstgi zsebkönyvet nem a~~uk ki árá-

nak levonását kér jük meHŐzni. ' 

Kf·~·ele.m. J;1orvlÍ t~ Kálmán a13ófernezelyi őrsbeli őrmes
ter, a~n t~bo.n szolgalatra volt vezényelve, súlyosan meg
sebes~lt es Jelenle~ Rá~apordány (Sopron m.) Erzsébet-u. 
~gij:~a~el!la~~ t~rtOtZI~Odlk, kéri v.olt örsbeli bajtársait kö-

. lm, te es azt, hogy az alsófernezely ' !. .. 
maradt magantargyait csendőrládá'át " ., ,l or~on 
párját elszállították-e és hová? J, lrogepet . es kerek-

A p erecsenyj őrsöt kéri Szathmáry Károly százados 
~Og!t' surgősen kÖZÖlje _ vele, hová iránvították ait a 
'Vasu l vaggont, melyben magánholm"a ' . f ' 
sével együtt ' d It 'l , , 1.1 az ors elszerele-

, III U . e Ungvarrol október 20-án U an-
azon v~%gonban kisérőként útbaindult Kléber j á gy 
szakv -tol vagy al " nos psz. 
tud iá .' t· "tI, . a v,aggonrÓl, illetve magánholmijáról 

O
. ' vlra l ertesItest ker az alábbi 'cimre: Budapes.t I 

l vos-utca 11: ' szám. ' ., 

SZEM];;LYI HIREK. 

Előlépte.k prÓba.s7.oJgá!atos t iiedessé a budapesti l k .. 
letben' BakI Já l"'" 'I't'h ' . . enL-. . n?s, ... aJ il B 31int. Farkas Lajos'; ' a szom-
~n;trelY2;frr. kl)r'uletbpn: Mész,',ros L ászló. Sim'l'n J ózsef III 

a 9s ,za, P etrás Mátyás, Németh Jenő Kálmán József' 
P~to GK~ro~:>" Vass József III., . Buzsa András Friderl'cs Ist' ~ 
van, ond ocs Gyula G .. . J ' ' .. ' J' f IM' ' yon ozsef, Hegedus József Kovács 
~zse ., aJsa István, Nardai János, Németh Imre' L, Sárfi 

Bela, Tatzl I ?tván , Takács István, Tam ás Lajos, Török J á 
nos, , Var~a, Jozsef IV., VerneI Márton, Benkő István Borda 
Istvan, Csok~ Sandal', E:SLe's István, .r'ö'; de&1i Sándor,' Geröly 
László, Ka~acson:l;' Sándor, Nyikos István, Pert eleki Sán-
dor. Sebes eny Joz~ef. Sehostyén Ferenc S7e" " L . 
Szekeres Lajos B l h M'há ,,0 aJ Os, I t ' ~. ..a Og I ly, Kazinczi Zoltán, Szabó 
s van VIII;, Gondo!' István, Bedekovics Ferenc, Dévai Fe

renc, Horvat,h Ferenc VII., Kocsis János Kovács Sándor 
.rr;, O;bán, Jozse~ III., Peitli Ferenc, Pörneczi I stván, Sinkó 
~aszlo, Toth !-aJos ~I" Ughi Dezső, Varga Boldizsár Zseli 

e;enc. Adonán Karoly, Böröczki Károly H ala'l J' , f' 
Ihasz Dezső K' J .. K ' ,ozse, . ,ISS eno, ovacs József VII. Krán't", László 
M~Jor István. Riba Ká Tmán, Kovács János' III N; o' K ' l ' 
~an II., Sáringer . Péter. Csorba Ferenc. Ková~s J á-:os ~I
Vorv th . Ferenc VI. , Kalmár .JÓzsef .. Nagyf!vörgy Sándo;' 
u arga Vilmos, J akus· Jen ő . Szücs Imre. Bencqil{ 'Józ<ef' 
l''lrváth Tm'-e I' n.""" . IV k "l ' H 'd' .. ' ., ,A,CSt . f'rtl ethen: S~ab0 Ferenc TIl 

1 ~~l Gvorgy, .Koz:tkolv I stván II. , Körmendi Gvör ., 
Jordan J~nos, ~Ikohcs György. Zsimoly János, P~po A~~ 
tal. SchmIdt Matvás. Filioovics 'Mihály a szeaerii V kerü
letben: ,Cj7.Ém'-Ísi pvör""v, ]\T"-,,v I stván ·V .. vitéz Dék'Í~y Fe
renc, Hajnal Jozsef II., Nagy József IV., Domján Lajos 
Cs~da Ant~l, Schréder András, Répás Mihály, Hegedü; 
LaJOS, Bozs~ty Iván: Nyerges István, .Horváth K ároly II" 
Kozma Jenő, M~ln~r Imre III., Ballán Ferenc, Kátai Mi
hály, B. Bata Mlk~os, Korom J ános,. Horváth Antal, Dudás 

~ajos; a ' kassa.i VIII . kerületben: vitéz Kocsordi Endre M' " 
~,oros ~álint" ROll)pa András, Tálas Illés próbaszOlgáiat~~, 
orvezető ; pr~.b~szolg~latós őrvezetővé a budapesti I . kerü. 
letben; Sárkozl Balazs, Balogh Sándor, Cziczere Balázs ' 
L 8.C7 ]H) B 61s : . a Szr o' ,, " the~pi. Ill. keTüLetben: ZJmits Dezsl 
Tarfarkas Imr:" Dömjén Kálmán, :!I4egyimórecz Márten" 
O~{)r ' ·} unnq: " pe"s' IV . I<·",'úletb en: K IUer JÓ7sef Kiss Mi~'· 
ha~y L , Sz~kács István~ Kovács Ferenc VI., Moln.'ár ~ Sándol' 
probaszolgalatos csendor, 

, Végleg,esitetté~ . az alábbi szakaszvezetőket az előírt. 
prob,aszol~alatl Ido letelte után. A budapesti I. ke?'ületben:' 
Takacs Sandor II., Káplár János, Gecser József Darók Sán
dor, Garami József, Németh Imre, Vida István'· a szombat . 
hel~i lll. kerü,letben: Kovács Ferenc II., Süle' · Vince, Pa;: 
J eno, ~arr Z' lgmonrl. B'linécz La,ios, Németh István n .' 
MegyeSI Jáno~; a pécsi IV. kerületben: Major J ános, P ályl' 
B~llllt, !"usztal Ferenc, Varga Sándor L, Horváth Zoltán,. 
Boka Jozsef, Farkas Antal, Spanics L ászló Zóka József 
Hegyesi Sándor, Antalics Lajos, Magyar L ajos, NétneU~. 
István II., Németh Sándor III., 'Piszter József, Módli István,. 
Horvath GYUla V., KIsborsó József Kovács Kálmán Forró 
József, .,Tóth László III., Barna Istv'án, Bödecs Károly, Kin- ' 
cses Karoly, Cs. Szántó Imre; il szegedi V. kerületben: ' 
Fülöp Arpád, Szalai I stván ; a kassai VIII. kerületben: Bá
lint I~re, . Farkas Sándor, Kaczur Mihflly, Kéri József, . 
Macsár Gyula, Németh 'András Ill., Pongrácz J ános K ozák. 
András, Csikós Sándor. ' 

. ,Házasságot kötöttek. Csányi Károly g. alezredes és 
KlralJ;' ma~'l5 lt buaape3ten, Patt y MJklós főhadnagy és . 
Kadna~ .. KI?ra Csepr~gen;, a budapesti I. kerületben: Bocsi 
Imre, torzsormester es Toth Valéria BUdapesten, Rácz Jó- · 
zsef őrmester és Ország Mári.a Ujhartyánban Bucs Géza sza: 
kaszvezető és Nagy Vilma Bián, Csannai Jó~s€f őrmester és. 
?emeiner Erzsébet Maglódon , Nemes Gere Kálmán főtörzs
ormester és Veres Ilona Vi tkán, Kósa J ános· II. őrmester és 
Somogyi Eona Budapesten, Szabó Mihály II. őrmester és 
?Icsvá~i Magdolna Gacsályon, Kiss Kálmán II. őrmester' 
es Halasz Ilona Győrben, Záhonyi József őrmester és Vad
kerti Rozália Va,gkeI'ten; a szombathelyi III. kerületben: 
Szentpéteri Mihály őrme-ster és Oletic" Ilona Muraszent
mártonban; a szegedi IV. kerületben: Lovász Imre őrmester' 
és Bán Viktória Okét'en , Szántó József szakaszvezető és. 
Patócs Margit Csány1'evéren, Abafalvi József őrmester és 
Barta Emilia Tis7akürtön, Básti Lajos sz..1.kaszvezetŐ és 
Csernák Mária J ánosha1m3 t: a kassai VIII. kerületben ;' 
Kalotai Vince őrmester és Török Gizella Sza jolban. 

Született. Dr. Decleva Dénes századosnak Erzsébet Má
ria .. A~ne~ leán~a,. dr. Naszvadi Mihály g. főhadnagynak 
G,;orgy ila, JuranYI Antal zászlóshelyettesnek Ilona Tel'éz 
leanya; a budapesti l. kerületb en: Hargitai . János főtörzs'
őrmesternek J ános I stván fia, Hortobágyi Béla törzsőrmes- ' 
ternek Béla L ászló fia, Harczos Jenő törzsőrmesternek Akos 
Jenő László fia. Sza,bó Béla őrmesternek B éla Sándor fia 
Mózes József őrmesternek Ilona Erzsébet leánya Főrdő~ 
,\ndr~s őrmesternek Csaba András fia , Besenyei 'Lajos v . 
torzsorm esternek Lajos Csaba fia; a szombathelyi III . k erü
letben: Dohi Gábor szakaszvezetőnek Gábor L ás7.ló fia Te
lekesi Tstván őrmesternek Ts'ván fi a. M.onostori Ernő ő;mes-. 
t~r~~ek .. Ernő f ia; a nécsi IV. koriil"tben: Bérczesi Gvörgy' 
fQtopsnrmostp.,·nok ;Fpr"nc fia. Takár.s Is1ván II. törzs'őrmes
tprn~~ Th01v<l .. Mória l""'nya, Lakat Laios őrme~ter,nek L'l;'os: 
Is'ván fia. C~'-'nl{a Gvula őrmestf'rnek Trén Tlona lp.ánya, 
Fnnvó Laios őrm'?sternek Lajos János fia Zánthó Ferenc
őrmesternek Gabriella leánya, Tari János törzsőrmesternek 
Arpád fia, Alföldi János II. törzsőrmesternek I stván fia; 
ci. k assai VIII . kerületben: Tukacs Mihály főtörzsőrmesternek 
Eva Dóra leánya, Tóth J ános V. vizsgázott törzsőrmesternek 
János fia. . 

~alálo~,~s . D'Irva,~ András főtör'lsprmester . E;"dr!ó! fia · 
Kassan, Gyor István ormester István f ia Budapes.ten meghalt.. 

udvari és kamarai F É N Y I( É p É S Z,.' . 
BU I) A P ES T, VIII" URCSS • UTCA 6f, TrmCM: ".#.17' 

.~(ly fl21 .I~ltel(l fE,,~lE~d, leblatrel, cc,licrell, c/clferl"'éllyet, 
hvele76Io~o" 190JC Iv~nylcépek. HIs6 felvételek 
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SZERKESZ1Ől ()ZENETEK 

Közl~ményt n emcsak a csendőrség tagjaitól fogadunk 
el hanem másoktól is, tizenöt hasábnál hosszabba.t azonqan 
-cs'ak előzetes megállapodással. ~ A közlemények fopalma
zási átcsiszolásának és - Jta szükéges - tartalmi módo
sításának, valamint ri törlésnek és a kiegészítésnek jogát 
fenntart juk magunknak. . . ' 

A kéziratot !l papírlapnak csak egy2k oldalara , félhasá-
bosan és leJtetőleg írógéppel kell írni. Olvashatatlan vagy 
névtelen kézirattal nem foglalkozunk . A kéziratok sorsáról 
ebben a rovatban küldünk üzenetet. VisSza csak akkor kü:d-

. jük a kéziratot, ha a szerző megcímzett és bélyeggel eLlátott 
borítéko t me!!ékei hozzá. A megjelent közleményeket tisZ
teletdíjba.n részesítjük. 

. A megjelent közleményekre, jényképekre, rajzok ra fenn-
tartjuk tulajp.onjogunkat, beLeegyezésünk nélkül tehát sem, 

, másutt közöLni, sem utánnyomatm uem szablld azokat" 
. Közlemények különnyomatát a nyomda' a szerzodesben 

111egá!!apított árszabás s~erint ké~ziti el " ... 
Minden hozzánk intezett levetre a szer!tesztol uzenetek

ben válaszolunk jelige aLatt. J eLigéüt LegcéLszerűbb k2sebb 
heLység nevét, ~agy ötjegyű számot választani. Aki jeligét 
nem Jelöl meg, annak neve kezdőbetűi és állomáshelye meg
jelölése alatt vá,laszoLunk. 

Levélben akkor sem válaszolunk, ha a beküldő bélyeget 
me!!ékel. 

Közérdekű kérdésekre nem szerkesztői üzenetben, ha-
tlem a "Csendőr Lexikon" rovatban feLelünk. . 

Minden levelet teljes névveL .és rendtokozatta! alá kel! 
€rni és az áUomáshelyet is fel kelL tüntetni. Hozzánk inté
zett . leveleket nem tereliink szolgálati útra , írójukról és tar
talmukról senkinek sem adunk fö!világosítást. . 

Elöfizetést csak a csendőrség nyugáHományú tagjaitól, 
tovdbbá a honvédség és a m . kir. r f171 dőrséq, a b 'róságok, 
az igazságügyi és a kö zigazgatási hnt0san ol: ttn!J1e ;:J es . és 
n7l11.ol11 1om ám/1í taqjnitÓl. fooonllnk el . lI ,ás.' ó: 71. <' 11\ . Eföttze
tési dU a nyugállományú csendőrtisztek. valamint a honvéd
ség, a rendőrséq, a bírÓsáqok. a? ig1Z.~á"Ji;g .'li é ' a' közigaz
gatáSi hatóságok tén1l1eqes és· nYlIg>il'omnnYú taq1ai részére 
.évi 18 pengő: n~lUnállományú c .• endőrleqényséo részére pedig 
évi 12 pengő. A lepkisebb e'őfizetési idő: félév. .. 

'Az eWfizptési. díjat n .. /Vfn""""T' cspndö--r" ?5 . .342. 'számu 
'postatakarékoénztári csekkszámlá.'ára. ke!l be fi:etni. .. .. , . 

Címválto7á!<át. minrl/'nki ma!!fI kötp.lp~ vp'unl, km'" ~'. 
'Cimváltozás be,ip.'enté<:e1{or !\ nev " t. r endfc.kfl1'atof.. a régi 
és az új cimet ponto$an és jólolvashatóan k ell megírni. 

Sz. P , főtörm, neje Hencse. il. Ratosnyán H Jrváth őr
mester bútorával egy vasúti szállítmányként feladott és 
Szigetvárra irányított bútora után elsősorb3n S7igetv:!tron 
'kell érdeklődnie. Kérje meg levélben a szi,getvári őrsöt, 
állapítsák meg, vaj ion a szállítmány megérkezett-e o~a, . 
Horváth őrmester Szigetváron lakó hozzátartozóit is ker
dezzék meg. H a a szállítmány Szigetvárrn nem él'kczett 
meg, úgy arról csak a Máv.-tól kaphatna felvilágosítást. 
Ebben az esetben az ottqni V'lsúti á' lomásfőnöksége" kérje 
meg, hogy hivatalos úton kísérelje meg a szóba j öhető 
vasűtállomások útján az érdeklődést a szállítmá.!y sorsa 
iránt. Mai számunkbnn a Hirek rovatban közöljük azt a 
kérését, hogy Horváth őrmester közölje jelenlegi címét. 

. ~emény. Mai számunk Hirek rovatában felhívtuk alsó
'fernezelyi őrsbeli bajtársait, lépjenek érintkezésbe önnel 
,és értesítsék, mi t örtént az őrsön maradt tárgyaivaL 

Szekvár. 1. Az 508.851jXX.-1944. számú belügyminisz
\ieri rendelet értelmében a következő kre van igénye: h avi-

zsold és csendőrségi pótdíj, v alamint a nyugellátás közötti 
különbözet címén: h avi 70 P" élelmezési pénzátalány : h avi 
84 P., természetbeni elszállásolás, ld~cstári ruha .és . felsze
relés. 2. Nem terjed ki. 

P . Sz. li- ~zakv. Rákoscsaba. Nem írta ·meg, hogy hiva
tásos vagy nemtényleges viszonybeli-e, valamint, hogy kór
házi ápolása ideién honvédsé gi vagy csendőrségi ellátásban 
állott-e? Ha illetményeit csendőr gazdasági hivatal folyósí
totta, akkor a kórházi ápolás minden napjára 3 pengőt von
hatott le, ehhez pedig a kincstár minden n apra még 2 
pengőt fizetett. Vagyis a napi ápolási költség, melyben az 
Nke7és is bonne van, ö.,szesen 5 pengő, Öntől tehát 30 napos 
hónapban 90 pengőt, 31 napos hónapban pedig 93 pengőt 
"onhattak le. 

Ny. G . ' örm . . Feketepatak. Ha még most is honvédség.i 
ellátásban áll, ahhoz a hátországi honvéd gazdasági hivatal
hoz kell forduljon, am elyiknél illetményei~ek visszahagyá
sára felhatalm 'lzást (Nyil atkozatot) adott, tehát amelyik 
a bátyja kezeihez fizette ki az illetményeit. Ha azonban a 
kórh47hól történt Idhocsátása n aoiával vissznanták a szé-

. kelyudvarhelYi osztály gazdasági hivatal élelmezésébe. úgy 
_ mivel a székelyudvarhelyi osztály gazdasági hivatal nem 
működik - a jelenlef!i tartózkodási helye szerint illetékes 
osztályparancsn~kságnál jelentke7zék illetményei folyósí
tása végett. Címváltozását rendeztük. 

Reménykedő. Nincsen olyan szabály, amelynek alapján 
bármelyik őrsöt kötelezni lehetne · arra, hogy a menekült 
őrsök 'r aktározott, és valószínűleg- a részükre fenntartott 
élplmi s~"rkp<?:le1-hő l bi'lrld szám :;'r,,- kiutali'mak . . Ezt csak 
közös mege.gyezéssel lehetne megtenni. . H'l e?t . így nem 
tuqják megoldani, fordul ion a községi előliárósH.e:hoz , hogy 
m''''' pll;)b+l~nt. l1 "V'lnÚ~v rp<7."qítsék kÖ7p.11á+f1sb'ln, mint 
a közsp C( tRhbi p.llátQt1;.n iQit. Férie címe utfmi érdeklődését 
m ai számunk Ki tud róla? rovatában ' közzétettük. 

F . Nal!'y .rÓ7sef tvsz. Irodatis7t. Jeligéie nem alapunkba 
való. Elsfí kérdésében úgy hisszük. tévesen láth H dnlgot. 
]\Tin,,~ phh,m ~"rnrn' Mp.rt,, ' 6?,,- h" '('dy ki~"hb r pndf"ko7..atú 
t"nvledpq a m'lf!~s"hh r endf,-,kr,.,."tú n"mtpnvlege~"el( jár
őrvp.zetőie. A csenc'lllrqég teendői állandó'ln bŐVÜ'nek, 
úi ~ hb p, {li "hh rpndolkp7,,~~1{ és p .... 'ph a s~0lgál 8 tra vonat
k07') törvénve1, 12, rendeletel(: állítiák igen változatos és 
nehéz felarlato!: elé a csendőrt. Ezeket a követelményeket 
cs;~ " t ényiep.cs ismerhet. akinél a szolgálAtteljesítés foly 
tOI"O::.s ár:::'lba~, szüneT. nem következett be. Addig tehiit, amíg 
ezek)'1pl{ "'" úi ismeret"l' nek megszpnpqére "lk"lmq nincs 
a s'li M prnekphp."I i", áll. h'l~ a iliriírvezetlii fele'ő~ségtői 
mentesÜliön mindaddig, amí~ a szükséges gyakorlati isme
reteket újból mef!szerzi. 2: Áll <Imi v f,l e:v kö~szolqlilatl aIk al
m'lznthl<- 1<-"t"n~i (('~"nr1őr~ó"i) sz,-,ld'; l" ti ideiiil<: alatt, -
h'l Dolgári "lH'~Ul<- ut f> n ('q'l.lf1di oMlpl'ra e<"Véhként jngo
sultak, az 57001.1940. M. E. sz. rendelet értelmében illet
ményszerű családi pótl ékuknt a pol ~ári illetményüket szám
feHő hivat'lltól k ,,-piák tovább is. H 'l diseqélyre a valóságos 
őrmester és ennél m agasabb rendfokozatú tiszthelyettesek
nek a 70.000 /eln. 22-1942. számú h onvédelmi miniszteri 
rendelet értelmében nincs igényülL 

Csomós Józsefné. Férje utáni érdeklődését mai szá
munkban a Hirek rovatban közölWk. Illetékes gazdasági 
h ivatalának jelenlegi tartózkodási helyét nem tudjuk de 
ill "tmpl1v e'f\l p."p' t k prhM a ire rt <7 /C'mcsei őrs illetékes 'osz
tály-gazdasági hivatalától. Az ehhez szükséges tennivaló
)<- " t "7 ,,+t~)'1' f\"~ · elvé·,!~ i <1 f. pvi 41. számú Cse!1dőrségi 
Közlönyben közölt erre vonatkozó belügyminiszteri körren
delet alapján. 

Tóth. Imréné, Bánréve. Férjén'ek a vasútra fel adott lá_o 
dája ügyéhen cS'lk a M3V tudh 'lt felvilágosítást adni. Kérje 
meg az .ottani vasútIi llomás főnökét hOf!v a férie által fel
adott lád'l snrqq iránt az illetékes' vasúti áll om~sfőnöks~
geknél érdeklődjék. Mi sajnos nem tudunk ennek utána 
járni. . Férie keresése üo:vében mai számunkban a Hirek 
rovatban közlemény t tettünk közzé. 

. C s . E '" ., 1\ o A Kalolay ArpAd ' 
, 8oral8lrytruftölsletébea . I-rt- · '1 
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~ .. CsendörlegéliY ségi Ellátásban 
iRészesillők BetegsegéJyző Alapja 

(CSER BA) szolgáltalásainak 
új':lbb szabályozása. . 

(Folytatás.) 

A nemibetegségek elleni gyógyszerek költségeinek 
meg térítése. 

38. §. 

(1) Az 1940 ; VI. tc. 24. §á-ban m egjelölt n emibeteg
ségben (vérbaj; kankó, lágyfekélY és a lymphogranu
loma inguinale fertőzőképes vagy fertözőKépességre 
gyanús e.setei) .szenvedó Igény jogosultak, amennyiben 
kQrházi kezelésben nem részesülnek, e betegségük 
gyógyke·zelé.'ie céljából szükségessé váló gyógyszereket 
a 39. §-ban foglaltak szerint szerezhetik be és a beszer
zett gyógyószerekért kifizetett összeg megtéríté~ét a 
beszerzéstől számított 90 napon belül a belügyminísz-
tertől kérelmezhetik. . 

(2)Akérvényt az illetéke~ csendőrkerühÚi v~zető
orvos (9; § (2) bek.) útján kell .benyujtani, aki azt véle
ményével ellátva a' belügyminiszterhez terjeszti elő. A 
kétvényhez Csatolni kell a háziorvos által írt és a hon-

. v~d gyógyszertárban kiváltott vényeket, valamint a 
kezelőorvos igazolását arra vonatkozólag, hogy a kérel
mező milyen nemibetegségben szenved és hogy a b e
szerzett gyógyszerekkel a beteget gyógykezeHe. 

(3) A nemibetegségek elleni gyógykezeléshez fel
hatsznált gy6gys;zerek beszerz.ési költségét a belügy
miniszter az igényjogosult b 'etegnek folyó~ítja , 

Kedvezményes gyógyszerellátás. 

39. §, 

(1) Az ig'ényjogosultak a CSERBA ' háziorvos által 
a rész'ére kiadott CSERBA gyógyszerrendelési u.ta

sítás rendelkezéseinek figyelembevé :elével- a CSERBA 
vénykönyv (46. §) lapjaín rend ,"Ü gv6gyszereket és 
(sebészeti) kötőszereket a m. ldr, honvéd (továbbiakban: . 
honvéd gyógyszertár), illetőleg közforg'almú (polgári) 
gyógyszertárakb61 kedvezményes áron szerezhetik be. 

(2) Ha az igényjogosult lakóhelyén honvéd gyógy' 
sz'ertár van, az igényjogosult a "H . 20. Gyógyszerársza
bás a m, kir. honvédség számára" dmű szolgálati 
könyv 10. pontja szerint kiszolgáltathat6 gyógyszereket 

I 
I 
ffJlI~a.ti cll2.l2.ele 
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és (sebészeti) kötözőszereket csupán a honvéd gy6gy
szertárban jogosult heszerezni. A közforgalmú gy6gy_ 
szertárban beszerzett ilyen gyógyszer és (sebész.eti) k(}.;. 
tözősz.er árát az igényjogosult teljes egészében a saját- 'l,- . 
jából tarlo>zik megfizetni, ha csak a háziorvos a gyógy- 'I' 

szer és (sebészeti) kötözőszer beszerzését a \Tényen sür
gősnek nem jelzi. Az ilyen gy6gyszerek és (sebészeti) 
kötözőszerek ' beszerZlésénél a (6) bekezdés rendelkezé- o 
s~it kell alkalmazni. 

(3) Azokat a gyógyszereket, amelyeket a honvéd 
gyógyszerláraka "H. 20. Gy6gyszerárszabás a m. kir. 
honvédség számára" című · szolgálati könyv 10. pontja 
szerint nem szolgáltathatnak ki,az igényjogosult azok-o 
ban a helyiségekben ís a polgári gyógyszertár.akb61 sze
rezheti be, ahol honvéd gyógyszerlár van. A beszer
í'Jésre a (6) bekezdés re:ndeJkezéseit kell alkalmazni. 

(4) Ha az igényjogosult lakóhelyén nincs honvéd 
gyógyszertár, a'z igényjogosult a gy6gyszert és (sebé
szeti) kötözőszert a közforgalmú (polgári) gy6gyszer

·tárakb61 szerezheti be. A beszerzésre a (6) bekezdés 
rendelkezései az iránYad6k. 

(5) A honvéd gyógyszertár a "H. 20. Gy6gyszer
árszabás a m. kir. honvédség számára." című szolgálati , 
könyvben felsorolt hivatalos gyógyszereket és (sebé
szeti) kötö.zőszereket az említett szolgálati könyYben ' 
meghatározott m6dozatok mellett szolgáltatja k i az 
igé11yj0gosultakna.k. A ho-nvéd gyógyszertár által k i
szolgáltatott gy6g'Yszerek és (sebészeti) ' kötözőszerek 
költségeit a CSERBA nem tériti meg. 

(6) Az igényjo.gosulta magistrális gyógyszerek, a 
Formulae Normalesben felvett vényminták, a Nostra 
készítmények, valamint az összes nemibetegség eneni 
gyógyszerek - a 260,500/1934, B, M. számú r endelet 
értelmében kedvezményes munkadíj tételek és egyszeru 
edényzet árának felszámításával árszabványozott
árának 50% -át, a gyári csomagolású ú. n. "egységes" 
kis1'1erelt gyógyszerek és gy6gyszerkülönlegességek, va
lamint a (sebészeti) kötöz.őszerek árának pedig 750/'l-át 
a gy6gyszer kiszolgáltatása alkalmával köeJOl'galmú 
(polgári) gy6gys-zertárnak ' a sajátjából tartozik meg
fizetni, míg a fennmaradó 50, illetőleg 25 0/o-ot a CSERBA 
'tédti m eg a közforgalmú (polgá ri) :gyógyszertárnalk.: 

Fizikális és v1zgyógyintézet~ kezelésre segé1.y, 

40. §. 

(1) Az igényjogosult családfő és családtag rés2'Jére , 
a CSEHBA terhére költségmegtérítés adható röntgJen- \ 
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mélyIbesugárzás, kö.zeli besugárzás, rádiu~ke~elés, .~an,: 
der, szénsavas fürdő, iszapgöngyölés es lszapfurdo 

igénybevétele eS'e!tén. , . 
(2) A fizikáhs és víz~,ó~ntéz:et,i kezelés sege~ye~ 

zésére irányuló kérelem eloterJesz~ese~e ~ l~/a .. slzamu 
melléklet szerinti "Fizikálís és vlzgyo,gyl~.tezetI keze
lésre segély" elnevezésű űrlap szolgál. Az, url~p !. r?va~ 
tát bármely orvosnak a fiziká~i~ ~s vlz,gyogym~:zet1 
kezelés szüks'égeooégét megállaplÍo 19azol~.sa a.~apJ.an oa 
CSERBA h áziorvos, a II. mv.atát a csendorkeruleh ve
zetőorvos,a III. mvatot .a víz gyógyintézet orvos.a, a IV. 
rovatot pedig a cs,aládfő tölti ki. 

(3) Röntgen mélyhesug~r~és, :ádiumkezelés, se: 
gélyezése iránti kérelem eloterJe~esere ,a ~2/b. ~zan:u 

el1éldet szerinti "Röntgen" melybesugarzasra es ;;a
%umkezelésre segély" elnevezésű űrlap szolgál. Az , ur
lap L rovatát a CSERBA háziorvos, a II. ~,ovat~,t a 
kezelést végző szakorvos, a III. rovatát a csendőr kerület 
vez6Íőorvosa, a IV. rovatot a kezelé~ ,bef~jezése után 
a szakorvos, az V. rovatot pedig az 1genyJogosult csa-
ládfő tölti ki. 

(4) A (2) és (3) bekezdésben :l~~rl módon ki:öltött 
űrlapot a segély engedélyezése celJab61 a kezeles be
fejezésétől számítort:t 30' napon belül közvetlenül a b el
ügyminiszterhez ken előterjeszteni. A segély összegére 
a belűgyminiszter külön l'~~delet; ~~ i;ányad~ .. A ~e~~ 
léss el kapcsolathan felmerult ella tas l es utazaSI ~o~u:e
gek fedezésére a CSERBA terhére g.egély (megtentes) 

nem jár. 

Betegsz&Utási költségmegtérítés . 

41. §. 

(1) Az igényjogosult családfő és csalá~tag utá~. a 
kórházi (klinikai) ápolás igénybevétele eseten feln:erült 
betegszállítási költsógek a CSERBA terhére elszamol
hatók. Ilyen költS'égmegté-rités csak abban az .esetben 
adható ha a fekveszáUítás szükségessége orV'OS.l szem-
pontb6'r indokolt volt. 

(2) A betegszállítási költségmegtérítés engedélyezé~ . 
sére irányuló kérelmet a 13. sZán:ú" n:,elléklet . szerU:~l 
"Betegszállítási költségek" elnevezesu urlapon ~e:l ~lo
terjeszteni. Az űrlap I. rovata a k6rházba (k~lmk,ar,a) 
szállítás esetén, a IL rovata a kórházból (khrukarol) 
való elszállítás esetén töltendő ki, Az L rovatban a 
CSERBA háziorvos, a II, rovatban annak a kórháznak 
(klinikának) orvos'a igazolja a fekveszállítás szükS'é7e~
ségét, amely kórházból (klinikár6l) a bet:ge~ e,lsz~lh.
tották a III. ro'vatot azig-ényjogosult csaladfo tolh kl. 

(3) Rendszerint csak a beteg lak6helyé~,~z l;gk,öze-
1ebb eső és a betegség nemének m egfele o korhazba 
való szállítás költségei téríthetök meg. Indokolt esetben 
a belügyminiszter e rend~kezés a161 kivételt tehet. 

(4) A betegszál1ításra elsősorban a me~tőegyesü1:;
tek gépkocsijait kell igénybevenni. Ame~nYlhen merr:o
egyesületi g.épkocsi nem állna rendelkezesre~ fekveszal
lításra alkalmas bármilyen szállítóeszközt Igénybe le-

Forralé.hoz, 
melegltéshez, ..A t k ék 
I ö z é • h e z szabadban, háztartásban célszen.l, a ar os, 

veszélytelen aC E R O L U X 
s Z I L A R o EGŐTABLETTA 

Denat. spiritusz helyett. Kapható drogériákban, fúszer- és 
festéküzletekben. 

het venni. Utóbbi esetben az iglényjogosult a felmerült 
betegszállítási költséget a szállítóeszköz tulajdono.:>ának 
megfizetni tartozik. . ' >. ' ' 

(5) Ha a beteg 8zállítását mentő egyesületi gépkoc.si 
végezte,a (2) bekezdésben említett ürlapot a vonatkozó 
számla és a szállított beteg átvételét igazoló eJ.i.smer
vény csatolása mellett a mentő egyesületnek, ellenkező 
esetben pedig az érdekelt CSERBA igényjogosult csa
ládfőnek (hozzátarlozónak) kell a szállítás meg;történté
'től számított 30 napon belül közvetlenül a belü.g:Y,
miniszterhez előterjeszteni. Az igényjogosult részé·re a 
szállítási költségtérités a CSERBA terhére csak abban 
az esetben engedélyezhető, ha a szállítási költség kifize
tését a szállítást végző vállalkozó a számlán elismerte. 

(6) A betegszállítási költségtérítést a belügyminisz
ter utalványozza, éspedig a mentőegyesületek gépkocsl
j án végzett betegszállít~si k~lt,ségeke:. .. az. ér~ek,elt 
mentőegyesületnek, a mas szalht6eszkozokon torlent 
betegszállítás költségeit pedig az igényjogosult családfő 
(hozzátartoz6) részére. 

Gyermakágyi segély. 

42, §. 

(1) Az igényjogosult családfő, ha gyermeke ,;züle~ 
tik, gyermekágyi segélyben részesülhet: 

(2) Ikerszületés e'Setén mindegyik újszülö,tt után jár 
gye~ekágyi segély, épugy halvaszületés e,seté;l, val~
mint akkor ís, ha .a gyermek ~z atya elhalalozasa utan 
született. 

(3) A gyermekágyi segélyt az igényjogosult család
főnek utószülötteknél az ellátásban részesülő özvegy
nek kezéhez ken kiEizetni. Ha aZQlIlban a családfő a 
gyermek születése idej én nem él a feleségével közös 
háztartásiban, a gyemeokágyi segély annak kezéhez fize
tendő ki, aki a szüléssel kapcsolatos kiadásoIkat igazol-
tan viselte. . 

(4) Gyermekágyi s'egély fejéb,en ,az első é~ második 
gyermek születé's.énél 120 (Egyszazhusz) pengot, a har
madik gyermek születésénél 150 (Egyszázötven) pengőt, 
a negyedik gyermek születésénél 180 (Egyszáznyolcvan) 
pengőt, az ötödik és a többi gyermek s~ületésé~é~ 200 
(Kettőszáz) pengőt l ehet a CSERBA terhere folyomtani. 
\ (5) A gyermekágyi segély folyósítása iránti kérel
met a születéstől , számított 30 napon belül közvetlenül 

. a belügyn1iniszterhez kell előterjeszteni s a kérvényhez 
a születést tanusító hatósági igazolványt ("Értesítést") 
Yagy a születési anyakönyvi kivonatot kell ~s~tolni. 
A gyermek születésével kapcsC'l.atban esetleg Igenyel
hető más szolgáltatások (pl. mütéti siegély, stb.) enge
délyez.ése iránti kérelmet . a vonatkozó szakasz:okba:n 
foglaltak ~zerint kell előterjeszteni. 

(Foly ta t juk.) 
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